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(άποσπάσματα)

Ώμοπλατοσκοπία

"Οταν είς συμπόσιον παρατεθή όλόκληρον έψημένον άρνίον, πρώτιστον
μέλημα του οίκοδεσπότου είναι να παρατηρήση τό όστοϋν της ώμοπλάτης, ό-
πως έξαγάγη προγνωστικά του μέλλοντος, Ιδίως μέν της οικογενείας του, γε-
νικώς δέ της τύχης όλοκλήρου τοϋ έθνους 1. Τα δέ έκ των παρατηρήσεων τού-
των έξαχθέντα προγνωστικά θεωρούνται άλάνθαστα 2. «'Απίστευτα πράγματα
διηγούνται περί της έπαληθεύσεως τοΰ είδους τούτου της μαντείας, λέγει ό κ.
Καραγιάννης έν τω περί δεισιδαιμονίας δοκιμίω αύτοΰ· διά της πλάτης θη-
σαυροί κατορωρυγμένοι άνεκαλύφθησαν, θάνατοι μελών τίνων της οίκογε-
νείας προερέθησαν και νΐκαι κατά τών πολεμίων προεσημάνθησαν, άλλά και
ήτται πολλαί προελήφθησαν»3.

Ή πεποίθησις είς τήν τοιαύτην μαντείαν, άλάνθαστον θεωρουμένην, ούχί
σμικράν έπήρειαν έσχεν έπί της ιστορίας τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, δν δεισιδαιμο-

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Παρθενών Β' (1872-73), σ. 1093-1105.

1. Βλ. Λ ε υ κ ί α , 'Ανατροπή κλπ., σ. 24: «δτε οί ίδιώται Έλληνες άμνόν ή κριόν δλον
όπτώντες έσθίουσι, τάς ώμοπλάτας αύτοϋ πρός τό τοΰ ήλίου φως κρατούντες σκοποϋσι, και Εκ
τίνων αύτοΐς έγνωσμένων σημείων άγαθόν τι ή κακόν ξυμβάσειν αύτοϊς προφοιβάζουσιν».

2. Πρβλ. Κ. Ρ ά μ φ ο υ , 'Απροσδόκητος συνάντησις, èv Πανδώρα, τ. XI καί έν Ιδιαιτέ-
ρα) φυλλαδίω, σ. 27: «όσάκις παρετήρησα τήν πλάτην, λέγει γέρων τις 'Ηπειρώτης, ποτέ δέν
έμάντευσε ψεύματα- ή πλάτη είναι δσφαλτη». Βλ. καί Β y b i 1 a k i s, Neugriechisches Leben, σ.
49-50: "Die Πλάτη eines jungen Lammes ist in dieser Beziehung für den Krieg ein wahrhaft Si-
byllinisches Buch, aus dessen Beschaffenheit man den Erfolg einer wichtigen Schlacht, die be-
deutenden Opfer, welche auf beiden Seiten fallen werden, die Stärke des Feindes, die zu erwar-
tenden Hülfstruppen, ja sogar den Augenblick der herannahenden Gefahr, im Voraus zu bestim-
men im Stande ist. So erzählt man von einem Capetanos in Thessalien, der eben durch die Weis-
sagung allein, welche ihm aus der Πλάτη zu Theil geworden, im Stande war, sich und seine Sol-
daten von einer grossen Gefahr zu erretten. Als der Capetanos nämlich in seinem λιμέρι sitzend
im Begriffe war aus der abgezogenen Πλάτη eines ebengeschlachteten Lammes die Zukunft zu
erforschen, sprang er plötzlich mit den Worten auf: Hunde, die Türken haben uns lebendig ge-
fangen (Σκύλοι! ol Τούρκοι μας έπιασαν ζωντανούς), und mit gezogenem Degen, von seinen Pa-
likaren gefolgt, stürzte er hervor und in der That hatten sie kaum noch Zeit, einer Schaar Tür-
ken, von denen sie bereits umzingelt waren, zu entkommen". F i r m e n i c h , Τραγούδια Ρωμαϊ-
κά, 1867, τ. II, σ. 57.

3. Ά. Κ α ρα γιά ν ν η , Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, έν Σμύρνη 1872, τ. I, σ. 128.
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νέστατον πάντων των λαών τής γης άποκαλεΐ ό Γερμανός Sanders 4. Ώς οί
προπάτορες ήμών πρό πάσης σπουδαίας αύτών πράξεως έξήταζον των ίερείων
τά σπλάγχνα, και τήν πορείαν αύτών διερρύθμιζον κατά τάς συμβουλάς τών
ίεροσκόπων, όμοίως και οί Έλληνες όπλαρχηγοί πρό τών συμπλοκών αύτών
μέ τουρκικά άποσπάσματα τήν ώμοπλάτην συνεβουλεύοντο, και ή έξ αύτής
άρυομένη μαντεία συνηθέστατα έπέδρασεν έπί τής τύχης τών δπλων των.
«Πολλάκις ώφέλησεν ή πρόληψις αύτη χωρίς έλπίδα, πολλάκις έβλαψε χωρίς
λόγον, λέγει ό κ. Φιλήμων. Στρατός όλίγος και διακινδυνεύων έμψυχώθη
αιφνιδίως δια τής αίσιας έξηγήσεως τών σημείων της και έκέρδισε νίκην άβέ-
βαιον· και έξ έναντίας στρατός πολυάριθμος καί έχων ύγιές τό ήθικόν του
έδειλίασε διά τήν άποφράδα πρόγνωσίν των καί ένικήθη στερηθείς τήν έλπίδα
καί τήν τόλμην του. Ύπήρξαμεν έκ περιστάσεως αύτόπται δλων τούτων.
'Εντεύθεν ή καλή ή κακή έκβασις μιας μάχης έκρέματο ένίοτε άπό τήν καλήν
ή κακήν μάντευσιν τής πλάτης, καί μάλιστα öv ήθελε τύχη γέρων ό τοιούτος
μάντις. Αί συμπτώσεις, ήνωμέναι μέ τάς κινδυνώδεις προλήψεις τής άμαθείας,
έμελλον νά δώσωσι καί εις τά κόκκαλα τού ζώου έπήρειαν θείαν.
Ενθυμούμεθα όποίαν άφησε τω 1826 Ιστορικήν έποχήν εις τό Ναύπλιον μία
φερομένη άπό τόν Πανούτσον Νοταράν πλάτη. Αί περί τών τοιούτων άποδο-
κιμασίαι τής θρησκείας μας δέν ίσχυσαν ούδ' εις τό πνεύμα αύτού τού έρευ-
νητού τών Ιερών Γραφών γέροντος. Τό φύσει μάλλον άκακον ζώον τής γης
καθίσταται παραδόξως, καί άπνουν μάλιστα, τό ύποκείμενον άπεχθείας καί λύ-
πης εις τήν ζώνην τής τοιαύτης διαγνωστικής»3.

Ό κύριος 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης δι' έκτενών περιέγραψε6 τάς περί
ώμοπλατοσκοπίας Ιδέας τού λαού, καί τήν περιγραφήν του ταύτην ώς καί τάς
έν ταΐς σημειώσεσι πληροφορίας, άς περί τού είδους τούτου τής μαντικής δί-
δει, παραθέτομεν ένταύθα καθ' ότι περιέχουσι πάν ό,τι περί αύτού είναι γνω-
στόν.

Έστρώθηκαν στή χλωρωσά τριγύρω στό Διαμαντή
ό Λάμπρος κ' οί σύντροφοι του. "Απλωσε ό γέρο κλέφτης
κ' έπήρε άπό τή ζώστρά του τό φοβερό τό χτένι,
τό πέρασε δυό τρεις φορές άπώνα χέρι σ' άλλο,
μέ φόβο τό ψηλάφησε, τό κύτταξε στόν ήλιο,
κ' ύστερα σάν να εύρέθηκε μέ μιας σέ ξένον κόσμο
σαν να λησμόνησε μέ μιας σκοντάμματα και πάθη,
ένα πρός ένα έδιάβαζε τά μυστικά σημάδια
καί τά παιδιά άκουρμένονται. Τούς έδειξε μιά φλέβα
μέσ' στή διχάλα κόκκινη 1... Δεξιά, ζερβιά, μαυρίλες
σάν κυπαρίσια νεκρικά, κ' έδώ κ' έκεΐ λειψάδες

4. Sanders, Das Volksleben der Neugriechen, σ. 215.

5. Ίω. Φιλήμονος, Δοκίμιον Ίστορ. περί Φιλικής 'Εταιρίας, 1834, σ. 218.

6. Άριστ. Βαλαωρίτου, 'Αθανάσιος Διάκος, 1867, σ. 94-95. Περιγραφήν ώμο-
πλατοσκοπίας έποίησεν καί ό Σ τ . Ξ έ ν ο ς έν Ήρωίδι έλλην. έπαναστάσεως, τ. II.

7. Ό κύριος Βαλαωρίτης σημειοΐ τά άκόλουθα: «Σημεΐον αίματοχυσίας, καθώς αϊ σκιαί,
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καί σκοτεινά κοιλώματα. Τούς Εδειξε μια σκλήθρα

καί είπε πώς ήτανε κεντρί... Κι όταν ό γέρο μάντης

έξάνοιξε στην άγκωνή μελαχρινή λουρίδα,

που πρόβαινε σά σερπετό, τοΰ θόλωσαν τά μάτια,

του πιάστηκ' ή άναπνοή, τοΰ άχνίσανε τά χείλη,

βαρειά, βαρεία άναστέναξε κ' έκόπηκε ή φωνή του...

— Διαμαντή, ri σ' έξάφνισε;... — 'Οχιά μέ τόν όσκρό της.

'Αρχίζει πάλ' ό γέροντας τό πρώτο διάβασμά του,

καί μέσ' άπώνα σύγνεφο τούς έκραξε νά Ιδούνε

όποΰ ξεφύτρωνε πουλί πούχε διπλό κεφάλι...

Πλατειά φτερούγια όλάνοιχτα. Στην μιά την άπαλάμη

βαστούσε δίστομο σπαθί καί μέ τήν άλλη σφίγγει

στεφανωμένονε σταυρό. Όλόγυρά του άχτίδες

καί ξημερώματα γλυκά, καί ξαστεριά καί λάμψη...

«Ότε άπεφάσισα, σημειοΐ ό ποιητής τοΰ Διάκου, μετ' άκριβείας νά μάθω
τά περί τής οίωνοσκοπίας ταύτης θρυλλούμενα, έπορεύθην πρός τινα ύπερε-
κατοντούτην βλαχοποιμένα... Ήκουσα παρ' αύτού άληθώς τεράστια· όμολογώ
δέ ότι ή πεποίθησις μεθ' ής έξεφράζετο ό οίωνοσκόπος, κατελάμβανε βαθμη-
δόν καί έμέ, ώστε μοί μετέδωκε τήν πίστιν καί τάς δοξασίας του.

'Αλλά μή άρκούμενος ό γέρων εις γενικός παρατηρήσεις καί εις τό κύρος
τής μακροχρονίου αύτού πείρας, έβαλε τήν χείρα είς τήν ζώνην καί έξήγαγε
δύο ή τρία πεπαλαιωμένα όστδ, έφ' ών μοι έδίδαξε τήν άνάγνωσιν τών ση-
μείων έν πρωτοτύπω. Έκ τής διδασκαλίας έκείνης έπορίσθην τά έν τω άπο-
σπάσματι τούτω τοΰ στίχουργήματός μου καταχωρισθέντα.

Ό άμνός τοΰ Πάσχα καί ό κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Γεωργίου θυόμε-
νος περιέχει σχεδόν πάντοτε άλανθάστους προφητείας. Κατά δέ τό άρματωλι-
κόν έθιμον όσάκις παρετίθετο κριός ή άμνός (λειάνωμα) καί κατεκερματίζετο,
ή ώμοπλάτη άνηκε δικαιωματικώς είς τόν άρχηγόν, όστις καί δέν παρέλειπεν
άκριβώς νά έξετάση τά έν αύτη σημεία»8.

Ή ώμοπλατοσκοπία ήτο έν χρήσει παρά τοις Οΰνοις9 καί τοις Καλμού-
κοις10. Όμοια δέ είναι τών Γερμανών ή sculterrenblat (Schulterblatt)11 καί τών
Σκώτων ή steinauachd12.

Ώς ό Dodwell παρατηρεί13, ή ώμοπλατοσκοπία είναι λείψανον τής ίερο-
σκοπίας τών άρχαίων· καί τήν ίδέαν ταύτην τοΰ Dodwell κρατύνει νομίζομεν
ή παρά πολλοίς σωζομένη νΰν συνήθεια τοΰ παρατηρεΐν έκτός της ώμοπλά-

αϊτινες παρατηρούνται έπί του όστού (όπερ Ιδίως καλείται χτένι) προμηνύουσι πένθος- αί λειψά-
δες καί τά κοιλώματα είκονίζουσι μνήματα άνεωγμένα».

8. Αύτ., σ. 121-122.

9. Jornandes, cap. 37: "Attila difRdens suis copiis, metuens inire conflictum, statuit
per aruspices futura inquirere. Qui more solito nunc pecorum fibres, nunc quasdam venas in a-
brasis ossibus intuentes Hunnis infausta denuntiant".

10. Benj. Berggmann, Nomad, streit fereien, τ. III, σ. 184.

11. Win tier, Altdeutsche bibliothek, τ. I, σ. 365.

12. Pennant, Tour in Scotland, 1769, σ. 179.

13. Dodwell, Tour through Greece, τ. I, σ. 399.
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της τό ήπαρ, τόν σπλήνα και τά Εγκατα τοΰ θύματος. Έν 'Αρκαδία, κατά τόν
Bartholdy14, Εσφαζον είς ώρισμένας ήμέρας άμνόν ή έρίφιον, όπως έκ των
σπλάγχνων καί των όστών του, προ πάντων δέ έκ τοϋ όστοΰ της ώμοπλάτης,
έξάξωσι προφητείας· άλλά δέν είναι εδκολον νά συλλεχθώσιν πληροφορίαι πε-
ρί τοϋ είδους τούτου της μαντικής, έπειδή δυστυχώς, ώς καί ό κ. Βαλαωρίτης
άναφέρει15, οί δημοτικοί μάντεις φείδονται τών έξηγήσεων καί, άποποιούμενοι
πολλάκις άδράς άμοιβάς, άρνοΰνται ν' άποκαλύπτωσι τά μυστήρια της προπα-
τορικής Επιστήμης.

ΕΪναι άληθές ότι παρ' ούδενί τών άρχαίων συγγραφέων γίνεται μνεία της
ώμοπλατοσκοπίας· άλλά δέν είναι, νομίζομεν, τοΰτο Επαρκές διδόμενον όπως
μή παραδεχθώμεν τήν άρχαιότητα της συνήθειας ταύτης· ή παρά Βυζαντινοϊς
μάλιστα γνώσις αύτής άποδεικνύει τό Εναντίον. Μιχαήλ ό Ψελλός Εγραψεν
ίδιαιτέραν πραγματείαν περί ώμοπλατοσκοπίας, Εν fi σαφώς καταφαίνεται ή
ταυτότης τών παρ' ήμΐν καί τοις άρχαίοις περί τοΰ άντικειμένου τούτου δοξα-
σιών. Τήν πραγματείαν ταύτην, εύρισκομένην Εν τη αύτοκρατορική της Βιέν-
νης βιβλιοθήκη, έκδίδομεν ένταΰθα εύτυχήσαντες νά προμηθευθώμεν άκριβές
αύτης άντίγραφον. Ό έπιστείλας ήμΐν τό άντίγραφον πολυμαθής κύριος Κ. Ν.
Σάθας σημειοΐ τό Εξής: «Τό συνταγμάτων Μιχαήλ Ψελλοΰ τοΰ νεωτΕρου, τοΰ
καί πολυγραφωτάτου, περιλαμβάνεται Εν κώδικι περιΕχοντι συγγράμματα
Πρόκλου τοΰ διαδόχου, Νικηφόρου τοΰ Βλεμμύδου, Χωνιάτου καί λοιπών,
καί περιγραφομένου ύπό Λαμπεκίου (VII, σελ. 222. Kollar, VII, σ. 471)
καί Νεσσέλου (IV, σ. 11, cod. XIV) κατέχει δέ δύο φύλλα τοΰ προειρημέ-
νου κώδικος (11-12)». Ή πραγματεία αδτη έξεδόθη ύπό R. Η e r c h e r έν τω
φιλολογικά) περιοδικώ συγγράμματι Φιλολόγω16 καί Εκ τούτου προσλαμβάνο-
μεν καί ήμεΐς Ενταΰθα διορθώσεις τινάς τοΰ κειμένου.

ΨΕΛΛΟΥ

Περί ώμοπλατοσκοπίας καί οίωνοσκοπίας.

Ό Σωκράτης έκεΐνος ό Σωφρονίσκου τοις Πλατωνικοΐς έντυχών διαλό-
γοις, ούτος μέν φησιν17 ό νεανίας, περί Πλάτωνος λέγων, άγει Ενθα καί βού-
λεται. Τοΰτο δή κάγώ περί σοΰ προσηκόντως έρώ, άγεις γάρ Ενθα βούλει ταΐς
Ερωτήσεσι, καί όταν ύψοΰ άναγάγης άθρόον καταβιβάζεις είς τήν γήν.
Έρωτφς γάρ τί ποτέ Εστι τό της ώμοπλατοσκοπίας χρηστήριον καί τίνα τήν
δύναμιν Εχει; ώς δέ φυσικά αίτια καί άπόρρητα προλαβεΐν σε τών έσομένων18
ζητείς· τό μέν οδν δεύτερον, παρεξετάσοι δν τις ταΐς ύψηλοτέραις πεύσεσι· τό

14. Bartholdy, Bruchstuecke zur naehern Kenntniss des heutigen Griechenlands, 1805,
σ. 353.

15. Βαλαωρίτης, Ενθ' άν., σ. 123.

16. Philologus, τ. VIII, σ. 166-168 (1853).

17. Οδτος μέ Ph.

18. Παραλαβεΐν τ. έσ. Ph.
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δέ της ώμοπλατοσκοπίας, βάρβαρον μέν καί άλλόκοτον, Εχει δέ όμως, ώς τοις
χρωμένοις δοκεϊ, μελλόντων προαναφώνησιν· οί γαρ έντεΰθεν χρηστηριάζον-
τες πρόβατον ή άρνα της άγέλης άπολεξάμενοι, πρώτον μέν κατά νουν τιθέα-
σιν ή καί τή γλώσση προφέρουσι περί ου αν μαθεΐν βούλοιντο- είτα καταθύ-
σαντες τόν ώμοπλάτην τοϋ παντός άφαιροΰσι σώματος, ώς μαντεύματος όρ-
γανον, καί τοΰτον δνθραξι διοπτήσαντες καί άπογυμνώσαντες τών σαρκών,
έντεΰθεν τάς σημειώσεις της τών Ερωτημάτων έκβάσεως Εχουσιν· άλλά γάρ
καί έν άλλοις μέρεσι προμαντεύι νται· ζωής μέν ώς19 καί θανάτου κρίσιν έν τη
έξοχη της ράχεως έχουσι- καί ει μέν αύτη έκατέρωθεν έστί λεπτή 20 καί καθαρά
ζωής έντεΰθεν λαμβάνουσι σύμβολα· εί δέ συγκεχυμένη 21 θανάτου τεκμέρια·
έν δέ τώ μεταξύ μέρει τοΰ ώμοπλάτου, τών περί τόν άέρα παθών τάς κρίσεις
τίθενται· εί μέν γάρ έν (γρ. οί) μεταξύ 22 τοΰ ώμοπλάτου δύο ύμένες έξ άμφοτέ-
ρων μερών της ράχεως λευκοί καί καθαροί φαίνοιντο, είρηναίαν τώ άέρι κατά-
στασιν προσημαίνουσιν· εί δέ κατάστικτοι τά έναντία προλέγουσιν· εί δέ περί
πολέμου τις έρωτώη, εί μέν έν τω δεξιώ μέρει τοΰ ώμοπλάτου έρυθρόν φανείη
νεφέλιον, ή έν θατέρφ μέρει γραμμή έπιμήκης καί μέλαινα, δνελε ότι μέγας
έσεται 23 πόλεμος· εί δέ άμφω τά μέρη κατά φύσιν ίδοις λευκά, είρήνην μέλ-
λουσαν χρηστηρίαζε· καί καθάπαξ έν πάσαις ταΐς έρωτήσεσι τά μέν έρυθρότε-
ρα 24 καί μελάντερα καί συγκεχυμένα, της χείρονος συστοιχίας είσί· τά δ'
έναντία τούτων, της κρείττονος.

"Αρχομαι 25 δέ σοι καί της άφ' έτέρων περί τών έσομένων σημειώσεων·
καί πρότερόν γε άπό της 26 τών κοράκων καί κορωνών διαιρέσεως 27, ων 28 ή
διαφορά έν τετράσι τούτοις, έν πτήσει, φωνή, καθέδρα καί ένεργεία· άνισταμέ-
νοις ούν έκ κοίτης ήμΐν ή κατακειμένοις, έάν κορώνη φθέγξηται δις, έργων
άγαθών καί ηδέων δηλοΐ μετάληψιν, εί δέ άπαξ, ή τρις ή πεντάκις, τά έναντία
σοι προσημαίνει· εί δέ χρήσεται φωναΐς άναμίξ άρτίαις καί περιτταΐς, άσπού-
δαστα καταγγέλλει πράγματα· καί όλως τάς μέν άρτιους φωνάς τών κορωνών
πρός καλοΰ τίθει, τάς δέ περιττάς πρός κακοΰ· παρεξιοΰσι δέ ήμΐν τήν αδριον·
κόραξ όπισθεν 29 καί κορώνη έμπροσθεν βοήσαντες, άθυμίαν τινά καί δυσχέ-
ρειαν έν πράγμασι προσημαίνουσι· περί δέ τά λαιά κορώνη διιπταμένη καί
άνακράζουσα, καί κόραξ όμοίως έκ θατέρου μέρους παραφθεγξάμενος, θαρρεΐν
σοι παρακελεύεται· εύχομένοις δέ κορώνη όπισθεν κράζουσα, τυχεΐν της εύ-
χής μαντεύεται· εύώνυμος δέ διελθοΰσα φόβον έμβάλλει καί ταραχή ν τή ψυ-

19. Ούν Ph.

20. Λευκή Ph.

21. συγκεχομένη (κώδιξ)

22. Γάρ εί μεταξύ (κώδιξ)· έν μέν γαρ μεταξύ Ph.

23. Έσοιτε (κώδιξ) Ph.

24. 'Ερυθρότατα (κώδιξ)

25. Άπάρξομαι Ph.

26. Της άπό Ph.

27. Σημειώσεως Ph.

28. *Ης Ph.

29. "Οπισθεν μτ. παρ. Ph.
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χή. Καί περί μέν τών άπό κοράκων καί κορωνών σημειώσεων 30 άρκεΐ σοι 31
ταύτα άντί πολλών, ού γάρ τά κατά μέρος διασαφήσαί σοι προειλόμεθα, άλλ'
οίον άφορμάς παρασχεΐν τής έντεϋθεν μαντείας.

'Απολλώνιος δέ ό Λακεδαιμόνιος έπί πάσης πράξεως πάντα τά τών πτη-
νών περιειργάσατο προλαβών 32, καί φωνήν καί πνεΰμα, καί άριθμόν καί κλή-
ρον, καί μέτρον καί μερισμόν, καί περίοδον τελείαν καί ήμιτελή, καί ήχον
τροχαλόν, μογερόν, εύηχον, δύσηχον, δυσήκοον, σύμφωνον, άντίφωνον, έξ
ών τά διάφορα τών άποτελεσμάτων εύρίσκεται. Μαντεύονται δέ σοι τό μέλλον
καί γλαύξ καί δρυοκολάπτης, καί βασιλίσκος καί έρωδίος· καί ταΰτα μέν άπό
πτηνών. "Ανεμον δέ σοι σημανοϋσιν, ήχοϋντες έπί πλείστον αίγιαλοί, καί
άθρόον άνοιδαίνουσα θάλασσα, καί οίον βομβοΰσαι αί κορυφαί τών όρών- νέ-
φη δέ έμφανιζόμενα τω άέρι όποια πόκοι έρίων, καί άνεμον καί ύετόν προμαν-
τεύονται· καί περί τάς ... ξεις 33 δέ τών λύχνων έάν συναθροίζωνται μύκητες
χειμώνα σημαίνουσιν, ει δέ νεφέλη τις άερώδης περί τάς ύπωρείας γένηται, αί
δέ άκρώρειαι καθαραί μένωσι, σημεΐον τούτο εύδίας έστίν· όταν δέ κατά τήν
άγέλην σκιρτώσιν οί μέν δρνες τοις τέσσαροιν έναλλόμενοι ποσί, τά δέ πρό-
βατα τοις δυσί, χειμώνα σαφώς προμηνύουσι· καί βόες δέ όταν τάς χηλάς τών
έμπροσθίων ποδών περιλιχμώνται, καί έπί τά δεξιά πλευρά κατακλίνωνται κοι-
μώμενοι, καί όταν εις τήν έπαυλιν έπανιόντες μυκώνται ύπό τήν έσπέραν, χει-
μώνα δηλούσι καί λύκοι δέ ώρυόμενοι καί χοίροι άπλήστως τω βορβόρω έγ-
καλινδούμενοι, καί αίγες τόν άπό τής πρίνου 34 έσθίουσαι συντονώτερον, καί
μύες μάλλον άλλήλοις έπισκιρτώντες, ώς 35 δέ καί κύνες, χειμώνα προλέγουσι·
σφήκες δέ μετοπώρω36 φαινόμενοι, ύγρόν έσεσθαι τόν άέρα μαντεύονται· καί
χήνες δέ μετά βοής έπί τροφήν χωρούσαι, καί κολοιοί τής ώρας όψέ κεκραγό-
τες, καί είς χηραμούς καταδυόμενοι, καί μέλιτται πλησίον τών μελιττείων
ποιούμενοι τήν νομήν, χειμώνα αύτίκα έσόμενον προμηνύουσι· καί ό τής πρί-
νου δέ καρπός σύμμετρος ών, χειμώνα δηλοΐ, ώς 37 δέ καί ό τής σχίνου. Ινα
δέ σοι μή πάντα άναίτια φθέγγωμαι, φυσικήν 38 τής άπό τών δένδρων σημειώ-
σεως σοι χαρίσομαι- αύχμηρά είσι τά τοιαύτα φυτά, τόν σχΐνον καί τόν πρϊ-
νον φημί, καί τήν κράσιν ξηρά, δθεν ούδέ φέρει καρπόν πολύν, ειμή κατά βά-
θος ύγρότητα δέξηται· όταν ούν πλείονα καρπόν τοΰ συνήθους άποβλαστήση,
οί περί τάς φυσικάς αιτίας πραγματευόμενοι, χειμώνα έντεϋθεν καταμαντεύον-
ται».

30. Σημειώσεως Ph.
31. 'Αρκέσει Ph.
32. Περιλαβών? Ph.
33. Τάς μύξας Ph.
34. Π. καρπόν Ph.
35. "Ως Ph.
36. Μετοπώρου Ph.
37. "Ως Ph.
38. Φυσ. αΐτίαν Ph.
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Οίωνοσκοπική

Έν τω άνωτέρω τοΰ Ψελλοΰ συνταγματίω λεπτομερώς περιγράφονται αί
τών άρχαίων περί τής πτήσεως τών πτηνών ίδέαι, αίτινες μέγιστον μέρος άπε-
τέλουν τής άρχαίας μαντικής. Μέχρι τοΰ νΰν περιεσώθησαν πολλαί τοιαύται
προλήψεις, δν καί κατ' αύτών άντεστρατεύοντο οί φιλόσοφοι39 καί ή
Εκκλησία40. Ό τής κορώνης κρωγμός, ό τοΰ κόρακος καί τοΰ νυκτικόρα-
κος41 καί τών περιστερών τό γουργούρισμα νομίζονται θανάτου ή δλλου τινός
μεγάλου δυστυχήματος προαγγέλματα. Ό Ιερεύς Χαρίσιος Μεγδάνος, άπό
τοΰ όποιου τό σύγγραμμα πολλάς περιέργους ήρύσθημεν πληροφορίας, άπα-
ριθμεΐ έν τοις έξης τάς τοιαύτας δεισιδαιμονίας: «Καί δν έμβη νυκτερίς, ή εύ-
ρη όφίδιον εις τήν κατοικίαν του· ή όρνιθα λαλήση ώς ό πετεινός42, ή ώόν
γεννήση μικρόν ή άτελές· ή γλαύξ λαλήση είς τήν στέγην του· ή τό πρωτότο-
κον άρνίον γεννηθή μαΰρον είς τήν ποίμνην του, γίνεται ό δεισιδαίμων δλος
έμφοβος μήπως άποθάνη τις τής οικογενείας του... Καί όταν τρυπήση ποντι-
κός τά στρώματα, ή τό άλευροσάκκιον, παραμονεύει τούς οικείους του, καί
παρατηρεί τά πράγματά του νά άνακαλύψη τί κλεψιά γίνεται είς τόν οϊκόν
του43. Εξετάζει καί τό λάλημα τής κορώνης44...». Έν Άντιπάρω, νησιδίφ τοΰ
Αίγαίου πελάγους, παρετηρεΐτο ή στάσις ήν έλάμβανε κορώνη έπί φοίνικος·
«ού μακράν τοΰ χωρίου τής 'Αντιπάρου, λέγει ό κύριος Βάλληνδας43, είναι πε-
φυτευμένος φοίνιξ, έφ' οδ έκάθητο τών κουρουνών τις, προφητικόν χάρισμα
έχουσα. Ήρώτων λοιπόν τόν έκείθεν προερχόμενον οί χωρικοί άνησύχως:
— Τί; — Κουρούνα είς τήν βαγιάν. — Βλέπει νοτινά ή βορεινά; — Νοτινά. —
Κουρσάροι είς τό κανάλι. — 'Αλλά βορεινά. — Δέν δχομεν φόβον». Καί τής
γλαυκός ή φωνή άπαίσια προοιωνίζεται. «Ή συνήθεια, λέγει ό Πιττάκης46, ώς

39. 'Ε π ί κ ο υ ρ ., Έγχειρίδ., § 18.

40. Βλ. Β α λ σ α μ ώ ν α , êv Συλλογή Ράλλη καί Π ο τ λ ή , τ. II, σ. 459: «Γένοιτο δέ
καί τάς άπό τών κορωνών, καί τών κοράκων, καί τών λοιπών άγριων ζώων οίωνοσκοπίας κα-
ταργηθηναι- ώσαύτως καί τάς φλυαρίας τών κριτριών καί τών έτέρων λαοπλάνων».

41. Πρωτόδικος, Περί της παρ' ήμΐν ταφής, σ. 18: «Ό κρωγμός του κόρακος έπί τής
οίκίας του βαρέως άσθενοϋντος νομίζεται ώς προμήνυμα άπαίσιον πρός τόν άσθενοϋντα, δυσ-
άντητον δέ καί του νυκτικόρακος, όστις καί λέγεται κοινώς χαροποΰλι. Πρός δέ καί ή άσυνή-
θης τών κυνών ύλακή καί ώρυγή έν καιρώ νυκτός, ταύτα πάντα θεωρούνται οίωνοί κάκιστοι-
τά δέ άλλόκοτα καί τρομακτικά ένύπνια ώς πρός τόν άσθενη θεωρούνται ώς προφητεύοντα τα-
χείαν άνάρρωσιν». Ό Wachsmuth (Das alte Griechenland im neuen, σ. 106) κακώς μετα-
φράσας Freudenvogel (πουλίον τής χαράς) άντί das Vogel des Charo νομίζει τήν όνομασίαν
κατ' εύφημισμόν τεθεϊσαν. Βλ. καί Γ. Α ί ν ι ά ν α έν 'Εφημ. Φιλομαθών, 1859, έτος Ζ', σ. 1019
(έκ της Φιλολογικής 'Αθηνάς τοΰ 1831): «Χαροποΰλι όνομάζουσιν είδος νυκτοκόρακος, τοΰ
όποιου τήν γοεράν φωνήν νομίζουσιν άπαίσιον οίωνόν διά τούς κατοικοΰντας τάς οίκίας, εις
τάς όποιας ήθελε λαλήσει».

42. Βλ. καί Πανδώρα, τ. XI, σ. 472 (Δεισιδαιμονίαι Φιλιππουπόλεως).

43. Πρβλ. Θεοιρράστ., Χαρακτήρας 16: «Καί έάν μΰς θύλακον άλφίτων διαφάγη,
πρός τόν έξηγητήν έλθών έρωτάν, τί χρή ποιέίν».

44. Χ. Μεγδάνου, Λύχνος Διογένους ή 'Ηθικοί χαρακτήρες, 1818, σ. 274-275.

45. Έν Πανδώρα, τ. VII, σ. 300.

46. 'Εν 'Εφημ. Φιλομαθών, 1860, σ. 1218-1219.
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κακόν οίωνόν έχει τήν γλαύκα, δθεν όταν έπί τοΰ οίκου φωνάζη τήν νύκτα
λέγουσι θα έρημωθή ό οίκος, καί μάλιστα όταν κουκοβαίζη τη λέγουσι, τό κα-
κόν έπ' αύτής, τήν κεφαλήν της νά φάγη». Έρήμωσιν οίκου καί τοϋ κόκκυγος
προμηνύει ό κοκκυσμός, δι' δ καί πληθερον έν ταΐς νήσοις τοΰ Αίγαίου πελά-
γους καλοϋσι τόν κόκκυγα, όπως τό όνομα αύτοΰ προφερόμενον μή έρημοι,
άλλά πληθύνη τούς οίκους 47. Ή δέ της γλαυκός παρουσία καί παρά τοις
Άνατολίταις προοιωνίζεται τήν καταστροφήν τοΰ μέρους, έφ' οδ έκάθησε 48.

Περίεργος είναι καί έτέρα δεισιδαιμονία, περί ής τά έπόμενα λέγει ό Γ.
Αίνιάν: «Τήν άνοιξιν, όταν άρχινοΰν νά λαλήσουν οί κοΰκκοι, αί τρυγόνες
καί τά άηδόνια, λαμβάνουν φροντίδα αί γυναίκες νά τρώγουν άπό μίαν βοΰ-
καν ψωμί τό πρωί, διά νά μή άκούσουν τό λάλημα όλως διόλου νηστικοί,,
έπειδή τότε λέγουν, ότι ταΐς έκόμπωσεν ή τρυγόνα ή ό κοΰκκος, τό όποιον έ-
χουν κακόν οίωνόν διά τό άρχόμενον έτος· δι' δ καί ή παροιμία Τρυγονι'τσας
κόμπωμα τρίων χρόνων σκόνταμα 49».

Όταν άλογόμυια έπικαθήση έπί τοΰ προσώπου τινός είναι προγνωστι-
κών άφίξεως συγγενούς ή γνωρίμου. Παρά τοις άρχαίοις ύπάρχει ή έξης πα-
ροιμία, ήτις έχει, νομίζω, σχέσιν πρός τήν ίδέαν ταύτη ν: Σειρήν μεν φι'λον
άγγέλλει, ξείνον δέ μέλισσα 50· καί ή παροιμία αΰτη, ώς τίνες ούχί άπιθάνως
ύπετόπασαν 51, άναφέρεται ίσως είς τήν άρχαιοτάτην διά μελισσών μαντικήν.

Έν τινι παραμυθίω", έν φ βασιλόπαις τις ήσθένει καί οί ίατροί είχον
άπελπισθή δι' αύτόν, ή έρωμένη του ήκουσε καθ' όδόν περιστεράν πρός ίκτΐ-
νον διαλεγομένην. Ή περιστερά έλεγεν ότι λυπεΐται πολύ διά τήν άσθένειαν
τοΰ βασιλόπαιδος, δν τινα οί ίατροί δέν δύνανται νά θεραπεύσωσιν. «ΟΙ ια-
τροί δέν γνωρίζουσι τό ίατρικόν του, άπεκρίνατο ό Ικτίνος, διά τοΰτο δέν
γνωρίζουσι νά τόν θεραπεύσωσι. — Καί πώς δύναται νά θεραπευθή; έρωτφ ή
περιστερά. Εκείνος της λέγει: Έάν μας σφάξωσι καί μέ τό κρέας μας καί τό
ΰδωρ της πηγής έκείνης κάμωσιν έν έμπλαστρον, τό όποιον νά θέσωσιν είς
τόν λαιμόν τοΰ'άσθενοΰς, έκεΐνος τότε θεραπεύεται». Ή νεάνις άκούσασα ταΰ-
τα συλλαμβάνει καί σφάζει τά πτηνά, κάμνει τό έμπλαστρον καί θεραπεύει δι'
αύτοΰ τόν βασιλόπαιδα. Τό παραμύθιον τοΰτο έχει μεγίστην άναλογίαν πρός
τόν μΰθον τοΰ Μελάμποδος, δι' όμοιου τρόπου θεραπεύσαντος τόν Ιφικλον 53·

47. Β άλλη ν δ ας, έν Έφημ. Φιλομαθών, 1862, σ. 1839 (έν Κύθνω).

48. Guys, Voyage en Syrie, 1855, σ. 335.

49. Φιλολογικοί σημειώσεις έν Έφημ. Φιλομαθών, έτος Ζ", 1859, σ. 993. (Έκ της φιλολο-
γικής 'Αθηνάς τοϋ 1831).

50. Ζηνοβ., Ε 99. Άποστολ., ΙΖ 31. Φώτιος, Σουΐδας,λ. Σειρήν: «Σειρήν
δέ έστι ζώον ύπόπτερον μελίσση έοικός·. (Ζηνοβ., αύτ. Άριστοτέλ., Ζώων Ίστ. Θ
27).

51. Maury, Histoire des religions de la Grèce antique., τ. II, σ. 486 έν παραβολή πρός
Όμηρ. "Υμν. είς Έρμήν 558 κέ.

52. Hahn, Griechische und albanesische Märchen, τ. I, σ. 100.

53. Ά π ο λλο δ ώ ρ ., A XII 5.6. — Ό Μελάμπους λέγεται ότι πρώτος εισήγαγε τήν
μαντικήν είς τήν Ελλάδα (Ρ 1 i n ., XXV, I. Ά π ο λ λ ο δ ώ ρ ., Β β' 3· πρβλ. Ή ρ ο δ ό τ ., Β
49. Π α υ σ α ν ., Η ιη' 3) όπερ ένισχύει τήν γνώμην μας περί της άρχής της οίωνοσκοπίας.



9 Η ΜΑΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗ ΣΙ Ν

ώς δέ νομίζομεν ή οίωνοσκοπική προήλθε τό κατ' άρχάς έκ της Ιδέας ότι οί
μάντεις έγίνωσκον τήν τών πτηνών γλώσσαν, καί πράγματι οί παλαιοί μάντεις
ένομίζοντο κατέχοντες τό προτέρημα τοΰτο 54· τά δέ πτηνά ένομίζοντο ώς
προγνωρίζοντα τά κατά τούς άνθρώπους, ένεκα ίσως τής έν τώ άέρι διαμονής
των 55.

Ό 'Αλέξανδρος Σούτσος έν τη 'Ιστορία της 'Ελληνικής Επαναστάσεως 56
διηγείται περί τού Κολοκοτρώνη τά έξης, ότι να δυνάμεθα ν' άναγάγωμεν είς
τήν δια περιστερών καί άετών οίωνοσκοπίαν. "Οταν έμελλε νά συγκροτηθή ή
μάχη κατά τοΰ Δράμαλη, ό Κολοκοτρώνης είπε περιχαρής πρός τούς στρα-
τιώτας του: Ήμεϊς θά νικήσωμεν! διότι ύπήγα νά έρωτήσω μίαν μάγισσαν,
καί δέν τήν εδρον, άλλ' εϊδον έν περιστέρι τό όποιον ήρχετο κατ' έπάνω μου,
τό έτουφέκισα καί έπεσεν είς τούς πόδας μου· παρετήρησα καλά αύτό καί άπό
μερικά σημεία, τά όποια είδα είς τά κόκκαλά του, συμπεραίνω ότι θά νικήσω-
μεν. Καταβαίνοντας άπό μίαν ράχιν άπήντησα τήν γραΐαν μάγισσαν· άμέσως
αύτή μέ άνεγνώρισε. — Γέρο-Κολοκοτρώνη, μοΰ είπεν, είναι τώρα κάμποσες
ήμέρες ποΰ βλέπω άετούς νά τριγυρίζουν τήν καλύβην μου καί νά ζητούν αί-
μα. Πήγαινε όπου σέ φωτίσει ό Θεός· καί οί άπιστοι θά καταστραφοΰν.

Οιωνοί

'Εκτός τών άνωτέρω, ό λαός έξάγει προγνωστικά έκ πολλών δλλων άντι-
κειμένων57, ών τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν, όπως παρ' δπασι τοις λαοΐς
συμβαίνει, τά έκτακτα φυσικά φαινόμενα.

Πολλαχοΰ τών δημοτικών άσμάτων τά μεγάλα δυστυχήματα, τούς θανά-
τους άνδρείων κλεφτών καί άρματωλών έπισήμων, προμηνύουσιν ό θρηνώδης
γογγυσμός τών πευκών είς τά προσφιλή λημέρια των, και άσυνήθης χειμών
κατά τό θέρος:

Ποτέ δέν έθυμώμουνα τον Μάη να χιονίζη,
τό Μάη καί τό θεριστή κι' δλον τόν άλωνάρη..."

54. Ώς ό Μελάμπους, ό Τειρεσίας, ό Πολύιδος κλπ.

55. 'Εν τοις παραμυθίοις τά πτηνά προλέγουσι διάφορα συμβεβηκότα (Η a h n , τ. I, σ. 57.
121. 138 καί έν πολλοίς άνεκδότοις) ή άναγγέλλουσι συναγόμενα ύπό του άρχηγοδ των πολλά
άγνωστα τοις άνθρώποις (Hahn, τ. I, σ. 185· τ. II, σ. 284 κλπ.). Άνθρωποι πολλαχοΰ άναφέ-
ρονται γνωρίζοντες τήν γλώσσαν τών πτηνών (Hahn, τ. I, σ. 218. 236) όπως είς τά άραβικά
καί πολλά σλαυικά παραμύθια (C h ο d z k ο , Contes Slaves, σ. 78 σημ.). 'Ανώνυμός τις Κων-
σταντινουπολίτης της ιβ' έκατονταετηρίδος έν ποιηματίφ περί ζώων ιδιότητος λέγει ότι «οί
'Ινδοί έσθίοντες τήν τών δρακόντων καρδίαν, ή τό ήπαρ νοοΰσι τί τά άλογα ζώα φθέγγονται»
(Έν Mathiae, Varia Graeca, Mose. 1800, σ. 27).

56. AI. Soutzo, Hist, de la révolution Grecque, σ. 226.'

57. Guys, Voyage littéraire en Grèce, τ. I, σ. 148: "Les Grecs tirent encore des présages
de mille choses que le hasard produit» καί έκ τούτου H. Mathieu, La Turquie et ses diffé-
rents peuples, τ. II, σ. 109.

58. Marcellus, Chants du peuple en Grèce, τ. I, σ. 104. Ρ a s s ο w , Carm. popul., σ.
179.
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καί έν έτέρω άσματι:

Μας πήρ' ή μέρα κ' ή αυγή, μας πήρε μεσημέρι

και ποΰ νά λημεριάσωμε, νά κάνωμε λημέρι;

Πέρα σ' έκεΐνο τό βουνό και στή ψηλή ραχούλα,

πώχει τά πεϋκα τά ψηλά και τά νερά τά κρύα.

Τό λόγο δέν άπόσωσε, τό λόγο δέν άπόειπε

άκου'ει τά πεϋκα που βογγοϋν και τις όξειες ποΰ τρίζουν..."

κακόν σημεΐον, διότι τήν αύτήν ήμέραν έφονεύθη· καί
Σηκώνομαι μια χαραυγή ό μαύρος άπ' τον ύπνο,
πέρνω νερό καί νίβομαι, μαντήλι καί σφουγγιώμαι.
Άκώ τά δένδρα καί βροντούν καί τις όξειές καί τρίζουν,
καί τά λημέρια τών κλεφτών καί βαρυαναστενάζουν.
Έκατσα καί τις ρώτησα γλυκά σαν τήν μητέρα.

— Τ' εχετ' όξειές, ποΰ χλίβεστε, λημέρια που βογγάτε;
Κ' έκεϊνα μ' άπεκρίθηκαν βαρυαναστεναγμένα:

— Έχάσαμε τήν κλεφτουργιά, τόν Κώστα τό λεβέντη....60

Άλλοτε ή σελήνη ή τά άστρα άνατέλλουσι πορφυρά, ώς έν αϊματι έμβεβαπτι-
σμένα, μεγίστας συμφοράς, φόνους καί αίματα εις τά Εθνη προαναγγέλλοντα 61.
Ό ήλιος, λέγει δημοτικόν τι άσμα 62,

ό ήλιος έσκοτείνιασε καί τό φεγγάρι έχάθη,
καί ό καθαρός αυγερινός 63 έβγήκ' αίματωμένος.
Τό αίμα ή τό χρώμα αύτοΰ έπί γνωστών άντικειμένων φαινόμενον, έπίσης εί-
ναι προμήνυμα μεγάλων δυστυχημάτων· τήν ίδέαν ταύτην εύρίσκομεν παρ'
Όμήρω 64 καί παρά τώ Όσσιανώ. «Βάρδοι, λέγει ούτος έν τώ ποιήματί του

59. Ζαμπελ., "Ασματ., δημοτ. της 'Ελλάδος, σ. 637. Passow, σ. 100.

60. Ρ a s s ο w, σ. 126.

61. Πρβλ.'Αριστ. Β α λα ω ρ ί τ ο υ , Ή Κυρά Φροσύνη, σ. 2-3 (Εκδ. Κερκύρας 1859)
ή 32-33 (£κδ. Π. Λάμπρου 1868).

ΤΑΧΙΡ. 'Επρόβαλεν... (τό φεγγάρι)· είναι θολό καί κόκκινο σάν αίμα.
Σύγνεφα μαύρα καί βαρειά άναιβοκαταιβαίνουν
καί φεύγουν σά φαντάσματα. Ό άνεμος τά σπρώχνει
καί τά σωρεύει άπάνω του μέ λύσσα, μέ μανία·
ώσάν άέρια κύματα, τό δέρνουν, τό χτυπούνε,
καί λές πώς θά τό πνίξουνε καί λές πώς θά τό σβύσουν.
Πυκνή θολούρ' άπ' τά βουνά, Βιζήρη μου, τοΰ Πίνδου
άπλόνεται στόν ούρανό, κ' έσκέπασε τ' άστέρια.
Τί σάβανο κατάμαυρο! τί νύχτα! τί τρομάρα!
ΑΛΗΣ. Σέ σκιάζουνε τά σύγνεφα, σέ σκιάζει τό φεγγάρι,

γιατί τό βλέπεις κόκκινο, τό βλέπεις ματωμένο; κλπ.

62. Χ α σ ι ώ τ ο υ , Συλλογή τών κατά τήν Ήπειρον δημ. φσμάτων, σ. 105. ΟΙ δύο στίχοι
οδτοι εύρηνται παρηλλαγμένοι έπί άλλης σημασίας καί έν έτέρφ δσματι (Passow, σ. 31).

63. 'Εωσφόρος, Lucifer.

64. Παρ' Όμήρφ μνημονεύεται βροχή έξ αίματος ώς άπαίσιος οίωνός (Ίλιάδ. Λ 52-55. Π
459) ή δέ δοξασία αύτη άπαντςί καί παρ' Ίνδοϊς (Βαλαβαράτα, βιβλ. VI, κεφ. β' § 17 καί σημείω-
σιν Γαλανού αύτόθι).
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Κομλάθ καί Κονθόνα 65, Βάρδοι των έπελευσομένων αιώνων χύνετε πάντοτε
δάκρυα, άναμιμνησκόμενοι τοΰ Κομλάθ. Προώρως κατέβη είς τόν τάφον, καί
ή θλΐψις έπεχύθη έπί τής Μόρας. Ή μήτηρ του παρετήρησε τήν είς τόν τοΐ-
χον άσπίδα αύτοΰ, καί τήν εϊδεν αίματόφυρτον· έννόησε τότε ότι τό τέκνον
της δέν ύπήρχε πλέον, καί ή Μόρα άντήχησεν έκ τών όδυνηρών αύτής κραυ-
γών».

Προσέτι άπαίσιοι οίωνοί θεωρούνται οί τών δοκών τής οίκίας τριγμοί, ή
ή φθορά μέρους τινός αύτής. Ούτως έν δημοτικώ τινι μοιρολογίω Μάνης χήρα
τις λέγει ότι έκ τοιούτων συμβάντων προεμάντευσε τόν τού συζύγου της θά-
νατον.

Άρφάνη Ρήγα και Παachιά,
άναταράχτηκι ό όντας
καί πέσασι τά γυαλικά!66

Όμοια καί παρά τοις άρχαίοις έπιστεύοντο, ώς έξάγομεν έκ τών έξης παλαιού
τίνος συναξαρίου: «Καί γνωστικών κληδονισμούς καί φωνήν τρισμοΰ παντός
ξύλου, καί λίθου καί νεκρών έν τάφοις καί θυρών ψόφους καί παλμούς με-
λών»67.

Τά ζώα, ατινα θεωρούνται ώς έχοντα τό πλεονέκτημα τοΰ προγιγνώσκειν
τά μέλλοντα, κλαίουσιν ένίοτε, κατά τά δημοτικά άσματα, καί λυπούνται δι'
έπικειμένας τοις κυρίοις των συμφοράς.

"Ονταν έκαβαλλίκευε ίκλαιε τ' αλογό του
καί τότες τό έγνώρισε πώς εϊν' ό θάνατος του68
λέγει περί τίνος κλέφτου δημοτικόν τι δσμα, άνακαλοΰν ήμΐν τούς έπομένους
τοΰ Όμήρου στίχους:

ώς μένον (ίπποι) άσφαλέως περικαλλέα δίφρον έχοντες,

ούδει ένισκύμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφιν

θερμά κατά βλεφάρων χαμάδις ρέε μυρομένοισιν ήνιόχοιο πόθω.69

Παρά τοις άρχαίοις Ίνδοις, όπως καί παρά τοις "Αραψι, οί ίπποι είσίν
άχώριστοι άπό τών ήρώων έπιβατών των, διά τοΰτο καί δάκρυα θαλερά χέου-
σιν, όταν τόν θάνατον τοΰ κυρίου των προμαντεύωσιν έπικείμενον70. Καί έν
τή γερμανική μυθολογία οί ίπποι συμμερίζονται τά αισθήματα τών Ιππευόν-
των αύτούς, χαίροντες μέν έπί τοις εύτυχήμασι, κλαίοντες δέ έν ταϊς άτυ-

65. Ossian, Traduction Christian., Paris 1868, σ. 96.

66. Ν. Γ. Πολίτης έν Πανδώρα, τ. XX, σ. 343.

67.. Bolland. Acta sanctorum, Septemb., τ. VII, σ. 222.

68. Pashley, Travels in Crete, τ. II, σ. 144.

69. Ίλιάδ. Ρ 436. Πρβλ. Vergil., Aen. XI 90. Propert. III 34. 37. Sueton.,
Cas., 81. Isidor., Origin. I β' 1. 43.

70. Ad. S chl ie ben, Die Pferde des Alterthums, 1867, σ. 13. Ritter, Erdkunde,
τ. V, σ. 898.
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χίαις 71. Άλλοτε οί ίπποι χρεμετίζουσιν, ή σπάθη ραγίζει, ό δέ ήρως τοΰ δημο-
τικού άσματος, έκ τούτων είδοποιούμενος, τρέχει είς τήν οίκίαν του, ένθα
έπρόκειτο οίκογενειακή νά τω συμβή δυστυχία 72.

Είς τάς ίδέας ταύτας άναφερόμενος καί ό Κρής ποιητής της ΙΣΤ' ή ΙΖ'
έκατονταετηρίδος Νικόλαος Δριμυτικός ποιεί έν τη Εύμορφη βοσκοπούλα τόν
βοσκόν λέγοντα:

Μόν' έπεσα καί ράγη τό σπαθί μου,
καί γιάγυρα είς τήν άποστροφήν μου.
Κ' £συρε τρεις φωνές, καί ξύπασέ με,
όταν γλυκά κοιμούμουν ξόπνησέ με.
Κ' ήρθαν κακά σκυλιά ώσάν πνιγάροι,
νά φάγουσι τ' άρνί μου τό πουλιάρη.
Έγροίκουν άπ' τά δάση της νά κλαίγη,
ή καθαρένια βρύσι νά μου λέγτι
Τό πώς ή άρρωστιά, κ' ή άργητά μου,
κάρβουνα θέ να βάλουν στη καρδιά μου 73.

Καί πράγματι, λέγει ό ποιητής, ό,τι έφοβεΐτο, είχε συμβή· ή βοσκοποΰλα άπέ-
θανεν.

'Εκτός τούτων έξάγουσι προοιωνίσματα καί έκ τών άκουσίων κινήσεων
τών διαφόρων μελών τοΰ σώματος, όπως καί παρ' άρχαίοις συνειθίζετο 74. Οΰ-

71. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 365. 621. Schlieben, I.e., σ. 68. Encyclopädie
d. Kunst, u. Wesen, 7 XX, σ. 364.

72. Πρβλ. Fauriel, τ. II, σ. 140. Ζαμπελ., σ. 724. Passow, σ. 318:

Καθοϋμουν κ' έτρωγα ψωμί μ' άρχόντους καί μέ πρώτους
κι' ό μαϋρός μου χλημίντρισε, ρώσε τό σπαθί μου.
Κ' έγ' άπονους μου τώνοιωσα, παντρεύουν τήν καλή μου,
με κάποιον άλλον τήν βλογοϋν, μ' άλλον τήν στεφανώνουν,
παντρευαρραβωνιάζουν την κ' έμένα μ' Αστοχούνε.

'Επίσης θεωρούνται άπαίσιοι αϊ κλαυθμηραί ύλακαί τών κυνών, οίτινες ταράττονται καί άνησυ-
χοϋσιν όσάκις ύλακτοΰσιν οί κύνες τήν νύκτα άνευ λόγου, ή μάλλον άπαντώντες είς τούς στε-
ναγμούς τοΰ κυρίου αύτών κινδυνεύοντος κατά τι να κρίσιμον μάχη ν · ού μόνον παρ' Έλλησιν,
άλλά καί παρ' 'Αλβανοΐς (Dora d' Istria, Les femmes en Orient, livr. IV, ép. 4)· έπισης
καί παρά τοις 'Ανατολίταις, οϊτινες θεωροδσι τάς κλαυθμηράς τών κυνών ύλακάς ώς θανάτου
προμηνύματα (Guys, Voyage en Syrie, 1855, σ. 335).

73. Ν. Δ ρ ι μ υ τ ι κ ο ö , Ή εΰμορφη βοσκοπούλα, σ. 18-19 (έκδ. Legrand έν Collec-
tion des monuments pour servir à Γ étude de la langue Néo-hellénique, Paris 1869, n° 1).

74. H. W i s h e r m a n n , De variis oraculorum generibus apud Graecos, Marburg. 1835,
σ. 15. Βλ. καί Μ α ν ο υ ή λ τοϋ Παλαιολόγου, Περί όνειράτων έν Boissonade,
Anecdota Graeca, τ. VI, σ. 246: «'Αλλά καί τό φθονερόν τε καί πονηρότατον πνεΰμα πολλά
πολλάκις τών έσομένων έσήμανεν ού μόνον έν ένυπνίοις, άλλά καί οίωνοΐς τισι καί τοις τών
μελών άπροαιρέτοις κινήμασι καί παλμοΐς». — Διά τούς Εύρωπαίους τοΰ μεσαίωνος βλ. Ρ.
Lacroix (Le bibliophile Jacob), Curiosités des sciences occultes, σ. 263 κέ.
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τως ό παλμός τοΰ όμματος δεικνύει τήν προσεχή συνάντησιν άγαπωμένου
προσώπου 75, όπως τοΰτο ένομίζετο καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησι 76,
Ρωμαίοις 77, Ίνδοΐς 78 καί Γερμανοΐς 79. Ό δέ τών ώτίων βόμβος δεικνύει ότι
άναφέρουσι τό όνομα τοΰ άκούοντος άνθρωποι μακράν εύρισκόμενοι 80, ώς
έπίσης καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησι 81 καί Ρωμαίοις 82 καί τοις Γερμανοϊς 83
έπιστεύετο· φαίνεται δέ ότι τοΰτο έχει σχέσιν πρός τήν ίδέαν τοΰ Πυθαγόρου
«ώς καί ό πολλάκις έμπίπτων τοις ώσίν ήχος, φωνή τών κρειττόνων»84 (δαιμό-
νων), μέ τήν όποίαν συμφωνεί καί ή ύπό Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου έν
προηγουμένη σημειώσει 85 άναφερομένη πρόληψις. Πρός άποτροπήν δέ παντός
ένδεχομένου κακοΰ κροταλίζουσι τούς δακτύλους παρά τά βομβοΰντα ώτα-
παραπλήσιον δέ τι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλινίου (Nat. Hist. XXVIII, 2)
έποίουν καί οί Ρωμαίοι. Καί ό πταρμός δέ αίσια, όπως καί παρά τοις άρχαίοις
Έλλησι86 καί τοις Γερμανοΐς 87, προοιωνίζεται 88.

75. Χ. Μεγδάνος, ένθ' άν., σ. 275. Λευκίας, 'Ανατροπή κλπ., σ. 22: «τό τών
όφθαλμών άλμα καί νυν, ώς καί πάλαι, ότέ μέν τοΰτο, ότέ δ' έκεΐνο σημαίνειν ένιοι νομίζου-
σιν». Ό Βυβιλάκης (Neugriechisches Leben, σ. 24) ) άναφέρει καί άσμάτιον

τό μάτι μου ξεπετρ
κάποιον θά ιδώ ποΰ μ' àyanç.

όπου κακώς παρά Ρ a s s ο w (Carm. popularia, σ. 580) φέρεται ξενεψ.

76. Θ ε ο κ ρ ί τ ., III 35-36: «"Αλλεται όφθαλμός μου ό δεξιός- âpà γ' ίδησώ αύτάν;»· βλ.
καί Ε r n e s t i, Ad Callim. Hymn, in Cerer., v. 89. Ό Ποσειδώνιος, κατά τον Σουΐδαν, έγραψε
βιβλίον περί παλμικοΰ οίωνίσματος.

77. Plaut., Pseudol., I ii, 105: "Nisi, quia futurum -est, ita supercilium falit" καί
S c a 1 i g e r, αύτ. Dempster., Antiquit. Roman. Ill 9. Πρβλ. προσέτι καί J u ν e n a I., VI
578.

78. Hirzel, Sacuntala, σ. 65. Βλ. καί Βαλαβαράταν, βιβλ. I,κεφ. θ'§91: «'Ερωμένη τις
πεπεισμένη έκ τοΰ παλμοΰ τοΰ άριστεροΰ όφθαλμοΰ, ώς έλεύσεται ό έραστής κλπ».

79. Grimm, Deutsche Mythologie, τ. II, σ. 1071.

80. Λευκία, 'Ανατροπή κλπ., σ. 22: «Ό κοινός τών νΰν 'Ελλήνων δχλος, δτε τά ώτία
βομβεΐ σημεϊον τοΰτο είναι ύπολαμβάνουσιν, ώς αύτών άπόντες τινές μέμνηνται». Πρβλ.
Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, τ. I, σ. 133: «"Οταν τά ώτά μας βομβώσι, πιστεύο-
μεν ότι θ' άκούσωμέν τι λόγου άξιον».

81. Λουκιαν., Έταιρ. Διάλογοι IX 2: «Ή που, ώ ΠαρμενΙων, έβόμβει τά ώτα ύμϊν;
άεί γάρ έμέμνητο ή κεκτημένη μετά δακρύων».

82. Ρ 1 i n ., Hist. Nat. XXVIII 2. Fronton., καί Marc. Aurel. Epistol., éd. Mai,
lib. II V.

83. Grimm, Deutsche Mythologie, τ. II, σ. 1071.

84. Αίλιαν., Ποικίλ. Ίστορ. IV 17.

85. Βλ. σ. 1101, σημ. 2.

86. Όδυσσ. ρ 541. Θ ε ο κ ρ ίτ ., J' 96 ιη' 16. Ξενοφώντος, Κύρ. 'Ανάβ. III β' 9.
Άριστοτέλ., Προβλημ. ΛΓ 7. Πρβλ. ΙΕ 33. Propert., II el, 2ν, 33 sq. Cf. G.
Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, 1848, σ. 73-84, κεφ. VI.

87. Grimm, Deutsche Mythologie, τ. II, σ. 1070.

88. Λευκία, 'Ανατροπή κλπ., σ. 22: «Τόν πταρμόν καί οί καθ' ήμάς Ιδιωτικοί Έλληνες,
ώς καί οί πάλαι, σημεϊον διάφορα φοιβάζον ύπάρχειν οϊονται- ήν γάρ, διηγήσεως περί τίνος
πράγματος γιγνομένης, πτάρη τις, τοΰτο κύρωσιν τών λεγομένων, ότι άληθή είσιν, ύπάρχειν
δοξάζουσιν».



14

Η ΜΑΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗ ΣΙ Ν

Επίσης έξάγουσι μαντεύματα έκ τών κατά τύχην προφερομένων λόγων,
πρό πάντων ύπό παιδίων89, διότι ώς άθώα ένεκα της ήλικίας των άγαπώνται
πλειότερον παρά του Θεού. Ή δέ συνήθεια αύτη φαίνεται παραμείνασα έξ άρ-
χαιοτάτης έποχής90. Συγγενής ταύτη είναι καί ή πρόληψις, καθ' ή ν κακοί λό-
γοι άποφέρουσι δυστυχήματα. Κακομελέτα κ' έρχεται λέγει μία κοινή παροι-
μία· καί είς αύτήν νομίζομεν τήν ίδέαν άναφέρεται χωρίον τι τοϋ Αισχύλου91.

Οί έρώντες θέλοντες νά μάθωσιν, έάν άνταγαπώνται, συσφίγγουσιν είς
σχήμα γρόνθου τήν χείρα, σχηματίζοντες κύκλον διά τοΰ λιχανοΰ καί τοΰ άν-
τίχειρος, έφ' οδ θέτουσι φύλλον ρόδου ή μήκωνος, όπερ διά τής παλάμης της
έτέρας χειρός κτυπώσι· καί άν μέν τό φύλλον μετά κρότου δια ρ ραγή, τοΰτο
θεωρείται ώς σημεΐον ότι έρως έκατέρωθεν ύπάρχει· άν δέ άψοφητεί, είναι ση-
μεϊον ότι ό χρηστηριαζόμενος δέν άνταγαπάται 92. Όμοια συνήθεια έπεκράτει
καί παρά τοις άρχαίοις. Γνωστοί οί τοΰ Θεοκρίτου στίχοι:

Έγνων πράν, δκα μοι μεμναμένω, εί φιλέεις με,
ούδέ τό τηλέφιλον ποτεμάξατο τό πλατάγημα,
άλλ' αδτως όμαλώ ποτί πάχεος έξεμαράνθη®3.

89. Βλ. καί Guys, Voyage littéraire en Grèce, τ. I, σ. 149.

90. Βλ. Όδυσσ. υ 100-120. Πρβλ. Παυσαν., IX ια' 5: «μαντική καθέστηκεν αύτόθι
άπό κληδόνων». Ή ρ ο δ ό τ., Ε 72. Θ 90. Ξενοφώντ., Κύρ. Άνάβ., Α η' 16. C i c e r.,
De Divinat. I 45. Βλ. καί M ι χ. Γλυκά, Χρονικόν, σ. 364 Bekker.

91. Αίσχύλ., Άγαμέμν. 685.

92. Πρβλ. Guys, αύτ., τ. I, σ. 228: "On plie aussi les feuilles de rose, et des pavots en
forme de petites vessies pour les faire claquer sur le front, et par le bruit qu' elles font, un amou-
reux juge qu' il est payé de retour". Γ. Παλιουρίτου, 'Αρχαιολογία 'Ελληνική, 1815, τ. II,
σ. 192: «Τό αύτό γίνεται καί τήν σήμερον ύπό τών παιδιών μέ τά φύλλα της παπαρούνας, όμως
έπ' αίσχρώ έννοέΐται ή τοΰ παιγνιδιού πράξις. ΕΙς τοΰτο άναφέρεται καί ή θλΐψις τών κοκκά-
λων τών όπωρικών, οίον κεράσων, δαμασκήνων, καί άλλων, έν οίς οί παίδες τρώγοντες τούς
καρπούς θλίβουσι τά κόκκαλα μεταξύ τών δύο πρώτων δακτύλων της δεξιάς, ώστε ύπερπηδώσι
μακράν». Βλ. καί Β y b i 1 a k i s, Neugriechisches Leben, σ. 22. Λ ε υ κ ί α , 'Ανατροπή, σ. 20.
Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ς έν Πανδώρι?, τ. XVIII (1867-68), σ. 158. D ο r a d ' I s t r i a , Al γυναίκες
έν τη 'Ανατολή, βιβλ. V, έπιστ. 6, τ. I, σ. 332: «Ποσάκις είδον 'Ελληνίδας καί Δακίδας σοβα-
ρώς κτυπώσας φύλλον τι ρόδου έπί τής παλάμης καί χαιρούσας δτε έπλατάγει, διότι τοΰτο έδή-
λου είλικρίνειαν τών έρωμένων».

93. Θ ε ο κ ρ ί τ ., III 28. 'Ανθολογ. Έλλην. V 296: «'Εξ δτε τηλεφίλου πλαταγήματος
ήχέτα βόμβος γαστέρα μαντφου μάξατο κισσυβίου, έγνων ώς φιλέεις με...» Πολυδεύκ., θ'
127: «Τά τοΰ τηλεφίλου καλουμένου φύλλα έπί τούς πρώτους δύο της λαιάς δακτύλους είς κύ-
κλον συμβληθέντας έπιθέντες, τω κοίλφ της έτέρας χειρός έπικρούσαντες, εί κτύπον ποιήσειεν
εΰκροτον ύποσχισθέν τη πληγή τό φύλλον, μεμνήσθαι τούς έρωμένους αύτών ύπελάμβανον».
ΣουΤδ., λ. Πλαταγώνιον. Ήσύχ., λ. Τηλέφιλον. Σχολιαστής Θεοκρίτ. Γ 28:
«'Αναλαμβάνεται παρά τών έρώντων τό τηλέφιλον, καί πληττόμενον εί ψόφον άπετέλει, έδίδου
αύτοΐς σημειοΰσθαι, ότι άντερώνται ύπό τών έρωμένων· εί δ' ούκ άπετέλει ότι μισούνται... ού
μόνον δέ έπί τάς χείρας τό τηλέφιλον, άλλά καί έπί τόν ώμον τιθέντες, ή τόν καρπόν, έπι-
κρούουσι' καί έάν μέν έρυθρόν γένηται, καλούντες αύτό ρόδιον, νομίζουσιν άγαπάσθαι ύπό τών
έρωμένων· τοΰ χρωτός δ' έμπρησθέντος, ή έλκωθέντος μισεϊσθαι, (έσθ' δτε καί έπί τόν πήχυν
άπεπειρώντο τοΰ ψόφου... τινές τών έρωτικών τό τηλέφιλον έπί τόν ώμον τιθέντες)». Βλ. καί
Σχόλ. είς Θεόκρ. ΙΑ 56-57. Βλ. καί Potter., Archaeol. libr. II, τ. 1, σ. 765. Harles, Ad
Theocrit., II 29, Lipsiae 1780, σ. 62.
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Ή δέ χαρίεσσα εύρωπαϊκή συνήθεια του άποφυλλΐζειν τό άνθος μαργαρί-
ταν, καί θεωρεΐν τοΰτο έρωτος μαντεΐον, έπικρατεΐ καί παρ' ήμΐν· οί έρώντες
άποφυλλίζουσι μολόχης άνθη συνήθως, έν δέ ταΐς νήσοις τοΰ Αιγαίου πελά-
γους τό άνθος τό καλούμενον δια τοΰτο μάγισσα- έρωτώσι δέ άνά πάν έκκο-
πτόμενον πέταλον τοΰ άνθους μ' άγαπρ, δέν μ' άγαπά, καί θεωροΰσιν ώς άπό-
κρισιν τοΰ μαντείου τήν λέξιν, ήν προφέρουσι τό υστατον τοΰ άνθους πέτα-
λον έκκόπτοντες.

Παρατηρούνται ώσαύτως τά άπαντώντα πρόσωπα κατά τήν έκ τής οίκίας
εξοδον, ώς καί τοΰτο παρά τοις άρχαίοις έγίνετο 94· öv έκεϊνος δν άπήντησαν
είναι σημειωμένος, ήτοι μή άρτιμελής, κακήν τήν τής ήμέρας έκβασιν προοιω-
νίζονται 95· πρό πάντων δέ παρατηρούνται ταύτα κατά τήν πρώτην έκάστου
μηνός ή τοΰ έτους, όπως καί οί 'Αλβανοί ποιοΰσι κατά τήν πρώτην Σεπτεμ-
βρίου 96, ότε τό έτος των άρχεται, οί Τούρκοι τήν πρώτην έκάστου μηνός καί
ευθύς ώς ϊδωσι τήν νέαν σελήνην 97, οί άρχαΐοι Ρωμαίοι 98 καί οί Βλάχοι 99. Τής
δοξασίας ταύτης ίχνη άνευρίσκομεν έν τή έποχή τών Βυζαντινών. «Είθιστο
ούν, λέγει ό Βαλσαμών 100, Ίουδαίοις καί Έλλησιν έορτάζειν τηνικαΰτα (κατά

94. Ξενοφώντ., Άπομνημ., Α α'. Ά ρ ι σ τ ο φ ., Βάτραχ. 195: «ΟΓμοι κακοδαίμων,
τω ξυνέτυχον έξιών;» καί Σχόλ. είς Άριστο φ όν., "Ορνιθ. 721. Πρβλ. Θεοφράστ.,
Χαρακτ. 16: «μαινόμενόν τε ίδών ή έπίληπτον φρίξας είς κόλπον πτύσαι».

95. Έκ τούτου καί αί παροιμίαι:

Ξανθού ποτέ σου μην πουλάς μήτε καί ρ' άγοράζης

κι' ίν ίλθη και στο σπίτι σου μέ μιας νά τόν έβγάλης. °

(Βενιζέλ., Παροιμ., σ. 173) καί:

Άπ' αστραπή κι' άπό βροντή, άπό βροχή καί χιόνι

άπό καμπούρη καί σπανό ό Θεός νά σέ γλυτώνη.

(Αύτ., σ. 22) καί:

Άπό σπανόν άνδρα καί μαλλιαρή γυναίκα μακρυά τά ροΰχά σου.

(Αύτ., σ. 26). Έν τινι παραμυθίω ή μήτηρ παραγγέλλει είς τό τέκνον της μέλλον νά άποδημή-
ση, όπως έπιστρέψη, δν καθ' όδόν συνάντηση σπανόν· έπειδή δέ τούτο δέν έτήρησε τήν πα-
ραγγελίαν ταύτην τής μητρός του πολλά ύπό τοΰ σπανοΰ πάσχει (Νεοελλην. Ανάλεκτα I, σ.
46).

96. Hahn, Albanesische Studien, τ. I, σ. 154. Διά τούς Έλληνας πρβλ. Ricaut,
Histoire de Γ église grecque, 1710, σ. 145: "Les Grecs commencent leur année, le premier jour
de Septembre, qu' ils consacrent à leur divertissement, se figurant que toute I' année sera
heureuse, si on a de la gayté dans ces commencements. Ils festent donc le premier jour de Sep-
tembre, bien qu' il n' est dédié â aucun Saint».

97. Voutier, Mémoires sur la guerre actuelle de la Grèce, 1823,σ. 10: «Si la première
personne qu' ils rencontrent est un borgne, un boiteux, un fou etc, ils rentrent chez eux, et ne
sortent plus, à moins que le sort, de nouveau consulté, ne leur ait promis d'autre part un bon
succès". Guys, Voyage en Syrie, σ. 334-335.

98. S u e t ο n ., August. 92.

99. Schott, Walachische Märchen, σ. 301.

100. Β α λ σ α μ ώ ν , είς ξε' κανόνα της έν Τρούλλφ συνόδου, έν Συντάγματι Ράλλη καί
Π ο τ λ ή , τ. II, σ. 458. Βλ. καί Μ α τ θ. Β λ ά σ τ α ρ ι ν , αύτ., τ. VI, σ. 244. Τήν συνήθειαν
ταύτην άντικατέστησεν, ώς έκ τοΰ χωρίου τοΰ Βαλσαμώνος βλέπομεν, ό μέχρι τοΰ νΰν κατά
τάς άρχιμηνίας τελούμενος είς τάς οΙκίας άγιασμός.
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τάς πρώτας τών μηνών ήμέρας) καί γονυκλιτεΐν, ώς αν τό μηνιαΐον διάστημα
εύτυχώς διέλθωσιν.... ή μέν τής νουμηνίας έορτή πρό άμνημονεύτων χρόνων
έσχόλασε, καί άντί ταύτης, Θεού χάριτι, ίλαστήριοι εύχαί πρός Θεόν καί άγια-
σμοί έπ' έκκλησίας παρά τοϋ πιστού λαού γίνονται καθ' έκάστην άρχιμηνίαν,
καί ΰδασιν εύλογίας ούκ άντιλογίας χριόμεθα». Κατά τόν αύτόν συγγραφέα
έώρταζον οί Βυζαντινοί τάς Καλάνδας, διότι ένόμιζον «μετ' εύθυμίας τόν ο-
λον διελθεΐν αύτούς ένιαυτόν, έάν έν τή καταρχή αύτοΰ πανηγυρίσωσιν»101.

Είς τούς εις πόλεμον άπερχομένους ή συνάντησις λαγωοΰ θεωρείται
απαίσιος οιωνός 102, ώς ένομίζετο καί παρά Γερμανοΐς καί τοις Έλλησι, οίτινες
καί παροιμίαν έκ τούτου έποίησαν: φανείς ό λαγώς δυστυχείς ποιεί τρίβους 103.

Κατά τόν μεσαίωνα ή συνάντησις Ιερέως ή παρθένου κακά προεμήνυε 104·
παρ' ήμΐν έκτός τούτου όταν έν τω αύτώ πλοίω έπιβαίνη καί Ιερεύς οί λοιποί
δφευκτον θεωροΰσι τήν τρικυμίαν 105· διά τήν αύτήν αΐτίαν καί οί Γάλλοι ναΰ-
ται τούς συμπλέοντας Ιερείς figures de vent debout καλοΰσι 106.

Προσέτι θεωρείται κακός οιωνός, δν χυθή οίνος είς τήν οίκίαν, έν φ τούν-
αντίον είναι σημεΐον άφθονίας ή χύσις έλαίου. "Ομοια έπίστευον καί οί άρ-
χαϊοι Γάλλοι. Κατά τήν τελετήν τής στέψεως τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φι-
λίππου Αύγούστου (1181 μ.Χ.) συνέβη, ώς διηγείται χρονογράφος τις ό Ri-
gord, νά θραυσθώσι τρεις έπικρεμάμεναι κανδήλαι, καί τό περιεχόμενον έν αύ-
ταΐς έλαιον νά χυθή έπί τών μετώπων τών βασιλέων «ώς σημεΐον τής άφθο-
νίας τών δώρων, δτινα τό δγιον πνεΰμα έπεδαψίλευσεν αύτοΐς άπό τοΰ ύψους
τών ούρανών»107.

Τελευτώντες τόν περί οιωνών λόγον παραθέτομεν άνέκδοτόν τι μοιρολό-
γιον Μάνης, έν ω ή άδελφή τοΰ Καλοπόθαρου διηγείται τά προμηνύματα, άτι-
να τόν θάνατον αύτοΰ τή άνήγγελλον.

Μια σκόλη καί μια Κεργιακή
καί τήν άγια τή Λαμπρή,
έρριχνα τή τυρόπιττες,

101. Βαλσαμών, αύτ., σ. 450.

102. Φωτάκου, 'Απομνημονεύματα περί τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως, σ. 133-134.

103. Σουΐδας. — 'Αστραμψύχου, Όνειροκριτικόν έν τή έκδόσει 'Αρτεμιδώρου
ύπό Rigaltii, 1603, σ. 9 δις.

104. Grimm, Deutsche Mythologie, τ. II, σ. 1077-1078. Thiers, Traité des supersti-
tions selon Γ Ecriture sainte, τ. I, σ. 208 κέ (Paris 1692).

105. Πρβλ. καί Κομποθέκρα,Ό άληθής βίος τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, 1866, σ. 27: «Τινές
τήν σήμερον ûv άπαντήσωσιν Ιερέα δυσαρεστούνται ή πράττουσιν αισχρά τινα, ίνα μή τούς
βλάψη τό άπάντημα». Ί ω. Φιλήμονος, Δοκίμων Ιστορικόν περί της Φιλικής 'Εταιρίας,
1834, σ. 219: «Τί δύναται νά στοχασθή τις, όταν ένθυμηθή τόν 'Οδυσσέα Άνδροϋτσον καί
πολλούς όπλαρχηγούς πιστεύοντας (καί έκδικουμένους ένίοτε) ώς κάκιστον οίωνόν τήν καθ'
όδόν συνάντησίν των μέ παππάν (Ιερέα), δτε διευθύνοντο εϊς τι μέρος, καί μάλιστα δτε έξεστρά-
τευον».

106. Pa vie έν Revue des deux Mondes, 1851, τ. IX σ. 1130.

107. Vie de Philippe Auguste έν Collection Guizat, τ. XI, σ. 20.
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κι' δλο κομμάϊτα βγαίνασι·
έμίληζα τ' άφέντη μου,
καί τοΰ χρυσοϋ μου πεθερού.

— Για δε με Α ες, άφέντη μου,
ποϋ ρίχνω τη τυρόπιττες,

κι' δλο κομμάϊτα βγαίνουσι;

— Νύφη μου, κάτι θά μας ßpfj.
Βάνω κουλούίρα στή ποιδά,
κόκκιν' αυγά στή ζουναίριά

καί πάου απάνω τού ΣκαΙργιού,108
καί πάου στον Καλοπόθο μου.
Καί μέ φουμπίξαν 109 τά σκυλιά.

— Σώτε 110, σκυλάκια μου καλά,
τ' £με κ' έγώ νοικοκυρά

τοΰ Καλοπόθου γι' ή άδρεφή.
Κι' άπάντησα τού σμίχται του

— Σμίχται, κι' άμπών' ό σμιχτή ζας.

— Στή στάνη ëv' καί τυροκομα
καί διαγουμίζει τά σφακτά.
Σηκώνουμαι κ' έπάου κοντά
τον ευρεκα ξαπλωταϊρά.

108. ΟΙ Σκαριοί χωρίον Μάνης.

109. Έφώρμησαν κατ' έμοΰ.

110. Σιωπάτε!

Βλ· σ. 12, σημ. 74.



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ*

(W. Wοllner, Der Lenorenstoff in der slavischen Volkspoesie έν Archiv für slavische
Philologie, Berlin 1882, τ. VI, σ. 239-269. J e a η Ρ s i c h a r i, La Ballade de Lénore en Grèce.
Extrait de la Revue de Γ histoire des religions, Paris 1884, E. Leroux, 8ov, σ. 40).

Κοινότατον άνά πάσαν τήν 'Ελλάδα καί γνωστότατον είναι τό δημώδες
άσμα περί τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ, τοΰ πρός έκπλήρωσιν ύποσχέσεως έπανάγον-
τος είς τήν μητέρα έκ τής ξένης τήν άδελφήν. Τήν μεγάλην τούτου διάδοσιν
μαρτυροΰσιν αί μέχρι τοΰδε γνωσταί ήμΐν δεκαεπτά παραλλαγαί αύτοΰ, αί έν
τέλει δημοσιευόμενοι1. Προέρχονται δ' αί παραλλαγαί αύται έκ διαφόρων έλ-
ληνικών χωρών, έκ τής Πελοποννήσου καί έκ τής Στερεάς, έκ τής
'Επτανήσου καί έκ τών Κυκλάδων, έκ τής Θεσσαλίας καί έκ της Βάρνης, έκ
τής Κρήτης καί έκ τής Τραπεζοΰντος· όθεν έκ τούτου κρίνων, ίσως δύναται
τις ειπείν, ότι ούδαμοΰ τής έλληνικής γης είναι άγνωστον τό άσμα.

Περί τοΰ άσματος τούτου πολλά έγράφησαν ύπό άλλοδαπών μάλιστα λο-
γίων. Διά τάς ποιητικός καλλονάς, διά τό πλαστικόν τών εικόνων, τήν γοργό-
τητα καί τό σθένος τοΰ διαλόγου, τήν άπέριττον διήγησιν, όμαλώς καί βα-
θμιαίως διαγείρουσαν καί άποκορυφοΰσαν έν τέλει τό δραματικόν ένδιαφέρον,
τό άσμα τοΰτο άποδείκνυται άναντιρρήτως έκ τών άριστων τής δημώδους φι-
λολογίας, ού μόνον τής έλληνικης άλλά καί τών άλλων λαών. Καί είσι μέν τί-
νες οί είκάσαντες ότι είναι παρείσακτον έν τή έθνική ήμών ποιήσει, όθνείας
φαντασίας γέννημα, πειθόμενοι περί τούτου έκ τής πένθιμου έμπνεύσεως τοΰ
άσματος, τών ζοφερών παραστάσεων καί τής τραγικής ύποθέσεως. 'Αλλ' έν τή
δημώδει ποιήσει τοΰ ήμετέρου έθνους τοσοΰτον είναι συνήθη τάσματα, τά
άποπνέοντα συναίσθημα βαθείας μελαγχολίας καί όδύνης, καί έπαλγώς διατι-
θέντα τήν ψυχήν τοΰ άκούοντος, ώστε γνώστης άριστος καί έμβριθέστατος
της έθνικής φιλολογίας, εί καί ούχί άνευ ύπερβολής τίνος, αύτό δή τοΰτο ύπέ-

* 'Εδημοσιεύθη είς Δελτίον Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας Β' (1885-89), σ. 193-
261. 552-554.

1. Τούτων έπτά μέν είσιν άνέκδοτοι, τών δέ λοιπών αί πλεΐσται κατέχωρίσθησαν έν συλ-
λογαΐς δυσευρέτοις καί δέν έλήφθησαν ύπ' δψιν ύπό τών άσχοληθέντων είς τήν έξέτασιν τοΰ
σματος. Ό κ. Ψιχάρης (σ. 36) ποιείται μνείαν καί έτέρας άνεκδότου παραλλαγής έκ της νήσου
Κώ, ήν σκοπεί νά δημοσιεύση βραδύτερον. Ούχί άσχετος τω δοματι είναι καί τις δημώδης πα-
ράδοσις της ΛεβαδεΙας, καθ' ήν βρυκόλακας προσκαλεί τήν νύκτα μαϊαν, καί φέρει ταύτην
έφιππος είς τήν κατοικίαν του, διά νά παραστή είς τόν τοκετόν τής συζύγου του.
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λαβεν ώς τόν κύριον χαρακτήρα τής ποιήσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ2. Πλήν
τών μοιρολογιών, τών άσμάτων του Χάρου, τών τής ξενιτειάς, ών αύτό τό θέ-
μα προκαλεί τούς θλιβερούς λογισμούς, ό χαρακτήρ ούτος κατισχύει καί έν
πολλοίς διηγηματικοΐς άσμασι, τοΰ άκριτικοΰ μάλιστα κύκλου. "Οθεν τό έπι-
χείρημα περί τής άσυμφωνίας καί τής άναρμοστίας τών έν τώ άσματι ιδεών
πρός τόν χαρακτήρα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ είναι παντελώς άσύστατον καί ούδέ
κατ' έλάχιστον έπιρρωνύει τήν είκασίαν περί τής ξενικής προελεύσεως τοΰ ά-
σματος. Έξ έναντίας όμως άξιοι πολλής προσοχής καί αύστηράς βασάνου εί-
σίν οί έκ τής συγκριτικής έρεύνης τών άσμάτων διαφόρων λαών άπορρέοντες
λόγοι, οϋς φέρουσί τίνες πρός άπόδειξιν τής αύτής γνώμης, καί τών λόγων
τούτων τό βάσιμον ή μή προτιθέμεθα νά έξετάσωμεν έν τη παρούση μελέτη.

Ό Φωριέλ, ό πρώτος έλληνικών δημοτικών άσμάτων έκδοτης, δημοσιεύ-
σας, ύπό τήν έπιγραφήν Ή νυκτερινή περπατησιά, παραλλαγήν άτελή καί κο-
λοβήν τοΰ άσματος, ει καί έν πολλοίς παρενόησε τοΰτο, ώς έκ της μεταφρά-
σεώς του έμφαίνεται, έξη ρε μέν τήν πρωτοτυπίαν καί τήν ποιητικήν δύναμιν
αύτού, κατέδειξε δέ καί τήν όμοιότητα πρός τόν γνωστόν αίνον (Ballade) τοΰ
γερμανοΰ Βύργερ, τήν Λενώραν3. Ό δέ τής συλλογής τοΰ Φωριέλ Γερμανός
μεταφραστής, ό όνομαστός Βίλελμ Μύλλερος έν ίδία μέν πραγματεία, δημο-
σιευθείσα έν τη έφημερίδι Morgenblatt τώ 1825, διέλαβε περί τής σχέσεως τής
προλήψεως, έφ' ής στηρίζεται τό έλληνικόν δσμα, πρός γερμανικούς, άγγλι-
κούς καί σκωτικούς μύθους καί άσματα καί ιδία πρός τήν Βυργέρειον Λεονώ-
ραν4· έν δέ ταις σημειώσεσι τής μεταφράσεως έμνημόνευσε καί τής καταπλη-
κτικής όμοιότητος τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ σερβικοΰ δημώδους άσματος της
Γελίτσας καί τών άδελφών της, τοΰ έν τη συλλογή της Talvj δεδημοσιευμέ-
νου5. Ό φιλέλλην Ενετός Τωμασαΐος, συγκρίνων τό δημώδες έλληνικόν άσμα
τώ τεχνικώ έργφ τού Γερμανοΰ ποιητοΰ, θεωρεί τήν Λενώραν πολλώ ύποδεε-
στέραν έκείνου. "Al paragone, λέγει, di questa Arete, Γ Eleonora del Biirger è
amplificazione rettorica, celia profana"6. Μετ' ένθουσιασμοΰ έπίσης άποφαίνε-
ται ύπέρ τοΰ έλληνικοΰ άσματος καί έτερος 'Ιταλός, πρό τοΰ Τωμασαίου γρά-
ψας7.

Καί ταΰτα μέν οδτοι περιοριζόμενοι είς άπλήν κατάδειξιν της όμοιότητος
τών δύο άσμάτων καί συγκρίνοντες τήν ποιητικήν έκατέρου άξίαν. Ό δ' έξε-
τάζων τόν λόγον τής όμοιότητος τούτων, πείθεται άδιστάκτως ότι δέν είναι

2. Σ. Ζαμπελίου, Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ, έν 'Αθήναις 1858, σ. 43-48.

3. Fauriel, Chants populaires, 1825, τ. II, σ. 405.

4. Τήν πραγματείαν ταύτην γινώσκω άτυχώς μόνον έξ δσων μνημονεύει αύτός ό
Müller έν Fauriel, Neugriech. Volkslieder, Leipz. 1825, τ. II, σ. 96.

5. Αύτ.

6. Ν. Tommaseo, Canti popolari, Venez. 1842, τ. III, σ. 341.

7. Bag nolo, Romanze popolari dei Greci mo'derni, 1839, σ. 129. Δια βραχέων συγκρί-
νει τήν Λενώραν τώ έλληνικώ δσματι καί ό κ. "Α γ γ . Β λ ά χ ο ς έν Χρυσαλλίδι, 1863, τ. Α',
ο. 277.
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αΰτη τυχαία. Ό Βύργερ ποιών τήν Λενώραν τώ 1773, δέν έγίνωσκε βεβαίως
τό μετά πεντηκονταετίαν περίπου δημοσιευθέν τό πρώτον έλληνικόν άσμα, ώς
ύπέθεσεν άπιθάνως ό ήμέτερος ποιητής Ζαλοκώστας8· ένεπνεύσθη όμως έκ
δημοτικών ασμάτων καί μύθων τής πατρίδος του, ίσως ούχί άσχέτων τώ
έλληνικώ, άφηγουμένων δέ πώς νεκρός Εραστής ή μνηστήρ, οδ τόν αίώνιον
υπνον έτάραττον οί θρήνοι τής φίλης του, έγείρεται τοΰ τάφου, πορεύεται
πρός αύτήν άγνοοΰσαν τόν θάνατον του, τήν πείθει νά τόν άκολουθήση καί
έν νυκτερινφ δρόμω άγει αύτήν εις τό νεκροταφεϊον, θνήσκουσαν διότι δέν
έσεβάσθη τήν γαλήνην τών τεθνεώτων9.

Όμοιας τοις γερμανικοΐς άσμασι παραδόσεις άπαντώμεν καί παρ' άλλοις
συγγενέσι λαοϊς. Είναι γνωστή ή παράδοσις αΰτη τοις Ίσλανδοΐς10· πολλά
σουηδικά11 καί δανικά άσματα12 έχουσι τοιαύτην ύπόθεσιν· καί παλαιός τις
σκωτικός αίνος τοσούτον όμοιάζει τώ τής Λενώρας, ώστε Άγγλοι τινές ίσχυ-
ρίσθησαν, ότι Εκ ταύτης Ενεπνεύσθη ό Βύργερ13.

Ό πρώτος τούτων τύπος εΰρηται, νομίζομεν, Εν τώ μύθφ τής Σιγρούν
καί τοΰ Έλγι, όστις, ώς Εκτίθεται Εν τή Ιερά βίβλω τών γερμανικών λαών
Έδδα, συσχετίζεται τή δοξασία, καθ' ήν τά δάκρυα τών οικείων ένοχλοΰσι
τόν νεκρόν Εν τώ τάφω14. Οί θρήνοι τής Σιγρούν κατάγουσι τόν σύζυγον Εκ
τής Βαλάλας. «Ένεκα σοΰ, ύποτίθεται λέγων ό Έλγι, ένεκα σοΰ, ώ Σιγρούν
έκ τοΰ όρους τών 'Ηδονών (Sevafiöll), ό Έλγι Εστί κατάρρυτος αϊματι· προ-
τοΰ νά κατακλιθής, χρυσή ήλιόμορφε γύναι, χέεις σκληρά δάκρυα· αιματηρά
κατασταλάζουσι ταΰτα έπί τοΰ ψυχροΰ στήθους τοΰ βασιλέως... Καίπερ άπο-
λέσαντες ζωή ν καί κτήματα, δυνάμεθα όμως νά πίνωμεν Ετι ήδέα πότα· όθεν

8. Έν Εύτέρπη, τ. Ζ'.

9. Βλ. W. W a c k e r n a g e 1, Zur Erklärung und Beurtheilung von Bürgers Lenore, Basel
1835 καί èv M. H a u ρ t ' s , Altdeutschen Blätter, Lpz. 1836, τ. I, σ. 174-202 Ιδίως σ. 193 κέ.
W ο 11 n e r, σ. 239-243. Πλην τών ύπό τούτων άναφερομένων συγγραφέων βλ. προσέτι καί
Hocker, Deutscher Volksglaube, 1863, σ. 127. S i m τ ο c k , Deutsche Volksbücher VIII, σ.
596, άρ. 13. Theod. Bernaleken, Mythen u. Bräuche des Volkes in Oesterreich, Wien
1859, σ. 75-81. J. M. Wagner έν Deutsch. Museum, 1862, σ. 802 κέ.

10. C. Maurer, Isländische Sagen, σ. 73 κέ.

11. Hoffmann έν Haupt's, Altdeutschen Blätter I, σ. 202-203.

12. Τοϋ Ιππότου Aage καί της Έλσης- τό πρωτότυπον έν Udvalgte danske Viser af Nyer-
up. I, σ. 210-217. Γερμ. μετάφρ. Wilhelm Grimm, Altdän. Heldenlieder, σ. 73. 74.
Wackernagel, ένθ' άν., σ. 188-189. Έλευθέραν έλληνικήν μετάφρασιν βλ. έν
Παράσχου, Ποιήματα 1881, τ. Α', σ. 311-314.

13. Wae kern a gel, ένθ' άν., σ. 189 κέ. Wollner, σ. 240-241.

14. Βλ. περί της δοξασίας ταύτης Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch, Berlin
1867, τ. I, σ. 207-208. Ή αύτή δοξασία έπεκράτει καί έν 'Ινδική. Βλ. Ραγγουβάνσαν, μετάφρ.
Γαλανού Η' 86, σ. 112: «τά γάρ πολλά δάκρυα καταθλίβει τόν νεκρόν, ώς φασιν οί σοφοί άν-
δρες». Ό πολυμαθέστατος λαογράφος F. L i e b r e c h t (Zur Volkskunde, 1879, σ. 197) εΙκάζει,
ότι τό θέμα τοΰ μύθου τής Λενώρας προήλθεν έκ τής συνήθειας τοΰ συνθάπτειν ζώσαν τήν σύ-
ζυγον τω νεκρω τοΰ συζύγου- έπομένως όσάκις τοΰτο δέν συνέβαινεν ύπετίθετο, ότι ό σύζυγος
άρπάζων αύτήν τήν ώδήγει είς τόν τάφον του.
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ουδείς πρέπει νά ψάλλη θρήνον και άν πολύτρητον έκ πληγών βλέπη τό στή-
θος». Ό νεκρός Έλγι άπέρχεται έφιππος, διότι πριν ό ψάλτης τής Βαλάλας (ό
άλέκτωρ Salgofnir) φωνήση έγείρων τόν τροπαιοΰχον λαόν όφείλει νά εύρεθή
πέραν τής γεφύρας Άνεμοκόρυθος (Vindhialmr, τοΰ Γαλαξίου)· ή δέ Σιγρούν
θνήσκει μετ' όλίγον13.

Πλήν τών γερμανικών λαών καί οί σλαβικοί έν ποικίλαις παραλλαγαΐς,
έν παραμυθίοις καί δημοτικοΐς άσμασιν, έχουσι τόν αύτόν μΰθον. Προστίθεται
δέ έν ταΐς πλείσταις σλαβικαΐς παραλλαγαΐς καί Ετερον έπεισόδιον. Καθ' ήν
στιγμήν φθάνουσιν είς τόν τάφον, ή κόρη άποδιδράσκουσα καταφεύγει είς
μίαν οίκίαν, καί κλείει διά μοχλού τήν θύραν. Ή οίκία όμως, παρά τό νεκρο-
ταφεΐον κειμένη, είναι έκείνη έν ή άποθέτουσι τούς νεκρούς πρό τής ταφής,
εύρίσκεται δ' έν αύτή έν πτώμα (ή τρία κατά τινα παραλλαγήν). Ό διώκτης ζητεί
άπό τόν νεκρόν τήν παράδοσιν της μνηστής του. Έν ταΐς πλείσταις παραλ-
λαγαΐς ό έν τή οικία νεκρός σπεύδει προθύμως νά ύπακούση είς τήν αϊτησιν,
πριν όμως κατορθώση νάνοίξη φωνεΐ ό άλέκτωρ καί ή κόρη σώζεται. (Έν ένί
τών παραμυθιών τούτων κατορθοΰσιν άμφότεροι οί νεκροί νά συλλάβωσι τήν
κόρην, ήν καί διαμελίζουσιν, έν έτέρφ δέ ό διώκτης άποπέμπεται ύπό τοΰ έν
τή οίκία νεκροΰ). Ό Wollner παρατίθησιν έν περιλήψει τέσσαρα παραμύθια
τής Μικρός Ρωσσίας, έν πολωνικόν, έν τσεχικόν, έν μοραβικόν, έν σερβικόν
καί έν κροατικόν 16.

Τά δημώδη άσματα τών νοτίων Σλάβων παρουσιάζουσι τόν μΰθον ύπό
τύπον διάφορον, καί δή όμοιότατον τώ έλληνικώ καί τώ άλβανικώ άσματι.
Τόν νεκρόν έραστήν ή μνηστήρα άντικαθίστησιν ό άδελφός, όστις κατάγει νύ-
κτωρ έκ τής ξένης τήν άδελφήν 17. Ή τοιαύτη όμοιότης παρέσχε τό ένδόσιμον
εις τόν W. Wollner έν ίδια πραγματεία, ής τήν έπιγραφήν άναγράφομεν έν άρ-
χή τής παρούσης, νά έξετάση έπιμελώς τήν πρός άλληλα σχέσιν τών άσμάτων
τούτων· κατέληξε δ' είς τό συμπέρασμα, ότι τό μέν άλβανικόν άσμα έλήφθη
έκ τοΰ έλληνικοΰ, ό δέ άρχικός τοΰ άσματος τύπος είναι σλαβικός, καί δή
σερβικός. Τήν τελευταίαν όμως είκασίαν του έξήνεγκεν ό Βόλλνερ μετά πολ-
λής έπιφυλάξεως, τοΰτο μόνον θεωρών βέβαιον, ότι τό σερβικόν δέν έποιήθη
κατά μίμησιν τοΰ έλληνικοΰ καί όμολογών άμα, ότι δέν δύναται νάποφανθή,
άν τό έλληνικόν έλήφθη έκ τοΰ σερβικοΰ ή άν έκάτερον ίδια άνεπτύχθη. Κα-
τηγορηματικώτερον όμως ύποστηρίζει τήν γνώμη ν ότι τό έλληνικόν $σμα εί-
ναι δάνειον έν τή Περί τοΰ αίνου τής Λενώρας έν Ελλάδι πραγματεία του ό

15. Edda. Helgakvidha Hundingsbana II.

16. Wollner, σ. 243 κέ. Τοις ύπό τούτου μνημονευομένοις παραμυθίοις προστεθείσθω
καί Εν παραπλήσιον ρωσσικόν παρά Ralston, Contes populaires de la Russie, σ. 288 (trad.
Bureyre).

17. Έν δημοτικφ άσματι τής γαλλικής Βρετανίας, όπερ δέν άναφέρεται ύπό τών περί τοΰ
προκειμένου μύθου γραφόντων, ό νεκρός μνηστήρ τής Gwennola, ό ταύτην έφιππος άγαγών
νύκτωρ είς τήν κατοικίαν τών νεκρών, είναι καί όμογάλακτος αύτής άδελφός. (La Villemarquè,
Barza Breiz., 1846, τ. I, σ. 271 κέ).
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κ. Ψιχάρης, ένισχύων μέν καί άναπτύσσων τά τοΰ Βόλλνερ έπιχειρήματα καί
νέα ίδια προσάγων. Ό κ. Ψιχάρης,δν εύφροσύνως βλέπομεν έπιδοθέντα είς
τήν μελέτην τής δημώδους ήμών φιλολογίας καυτής γλώσσης, έκ της συγκρι-
τικής έξετάσεως τών σλαβικών καί τών έλληνικών άσμάτων συνάγει πορίσμα-
τα πολλώ τών τοΰ Βόλλνερ τολμηρότερα. Κατ' αύτόν, τό σερβικόν άσμα είναι
τό πρώτον, έξ οδ έλήφθη τό βουλγαρικόν· έκ τών Βουλγάρων τό παρέλαβον
οί 'Αλβανοί, καί τελευταίοι έκ τούτων οί Έλληνες.

Πρό τοΰ Βόλλνερ καί τοΰ Ψιχάρη, έν έκτάσει πραγματευθέντων περί τοΰ
θέματος τούτου, καί άλλοι έγνωμάτευσαν ύπέρ της σλαβικής άρχής τοΰ άσμα-
τος, εί καί άνεγνώριζον τήν ποιητικήν ύπεροχήν τοΰ έλληνικοΰ18. Ό μέν Β.
Μύλλερ καί ό Θ. Κίνδ περιωρίσθησαν νά ύποδείξωσι τήν όμοιότητα τοΰ έλ-
ληνικοΰ τώ σερβικώ τής Γελίτσας καί τών άδελφών της19· άλλ' ό Σάνδερς ει-
κάζει ότι τό άρχικόν άσμα είναι τό σλαβικόν, διότι ό άριθμός τών άδελφών
έννέα, ιδιάζει τοις σερβικοϊς μάλιστα άσμασι20· ό Dozon, ούδένα έπάγων πρός
ύποστήριξιν τής γνώμης του λόγον, άποφαίνεται ότι τήν πρώτην έμπνευσιν
αύτού έσχον οί Σέρβοι21. Ούδείς δέ ίσχυρίσθη, καθ' όσον γινώσκομεν, τό άν-
τίθετον, πλήν τών έκδοτών τοΰ έπους τοΰ Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα, τών κ.κ.
Κ.Ν. Σάθα καί Αίμ. Λεγράν, οϊτινες έν τινι σημειώσει καλοΰσι τήν βουλγαρι-
κήν παραλλαγήν τοΰ άσματος μίμησιν πολλώ ύπολειπομένην τοΰ έλληνικοΰ
πρωτοτύπου22.

Περί τής πρός άλληλα σχέσεως τών άσμάτων, περί ών ό προκείμενος λό-
γος, έχομεν γνώμην έναντιουμένην άντικρυς τή τοΰ κ. Ψιχάρη, πειθόμενοι έκ
πάμπολλων τεκμηρίων, ότι τό μέν έλληνικόν δσμα είναι τό πρωτότυπον, κατά
μίμησιν δέ τούτου έποιήθησαν, Ιδία καί άσχέτως άλλήλαις διαπλασθεΐσαι, ή
άλβανική παραλλαγή καί ή βουλγαρική, ήτις πάλιν είναι ή πηγή τής τε σερβι-
κής καί τών λοιπών σλαβικών μύθων καί άσμάτων. Περί δέ τής άρχής τών
όμοιων άσμάτων καί παραδόσεων τών γερμανικών λαών, άπέχομεν νά διαλά-
βωμεν, άποστέργοντες εικασίας, άμοιρούσας άσφαλοΰς βάσεως.

Προτοΰ νά προβώμεν είς τόν έλεγχον τών κρίσεων καί τών συμπερασμά-
των τών κ.κ. Βόλλνερ καί Ψιχάρη, άναγκαΐον κρίνομεν νά παραθέσωμεν
προηγουμένως τό κείμενον τών όμοιων άσμάτων, ή περίληψιν τούτων.
Άρχόμεθα δέ άπό τοΰ σερβικοΰ, όπερ διά τήν άποδιδομένην αύτώ σπουδαίο-

ι 8. Μόνος ό Wollner (σ. 267) κρίνει τό σερβικόν ύπέρτερον του έλληνικοΰ.

19. F auriel- Müller, τ. Π, σ. 96. Th. Kind, Anthologie neugriech. Volkslieder,
Lpz. 1861, σ. 208.

20. D. H. Sanders, Das Volksleben d. Neugriechen, 1845, σ. 314.

21. Α. Dozon, Chansons populaires Bulgares, Paris 1875, σ. XXIV.

22. Les exploits de Digénis Akritas, épopée publiée par Sathas et Legrand, P. 1875, σ. 276.
Ό Wollner σαρκαστικής άναφέρει τήν παρατήρησιν ταύτην, κατακρίνει δέ καί τά περί μιμή-
σεως τοΰ έλληνικοΰ άσματος ύπό των Βουλγάρων ώς μή στηριζόμενα είς λόγον τινά. 'Αλλά
καί αύτός δέν δύναται νά μή όμολογήση ότι τό βουλγαρικόν $σμα είναι ύποδεέστερον τοΰ έλ-
ληνικοΰ, προστίθησι δέ μόνον ότι τό σερβικόν είναι άνώτερον άμφοτέρων.
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τητα μεταφράζομεν κατά λέξιν καί έν τω μέτρω του πρωτοτύπου έκ τής συλ-
λογής τής Talvj23.

Τοΰ Γιοβάν καί τής Γελίτσας

Μιά φορά ανθούσαν μίας μάννας
πολυαγαπημένα έννιά αγόρια
κ' ύστερη, μονάκριβη ή Γελίτσα.
Τούς άνάστησ' δλους, καί οί γιοι της
έφθασαν σέ γάμου ήλικία,
κ' ήρθε καί ή κόρη στον καιρό της,
καί πολλοί γαμπροί τήνε γυρεϋαν.
Ένας ήταν Μπάνος καί αφέντης,
£νας άλλος ήταν καπετάνιος,
καί ό τρίτος ήταν χωριανός των.
Ήθελεν ή μάννα τό χωριάτη,
μά τόν Μπάνο οί γιοί της προτιμούσαν,
ποΰ μακριά άπό ξένη ήρθε χώρα.

— «Σΰρε, λένε τής καλαδερφής των,
σϋρε μέ τόν Μπάνο, άδερφοΰλα,
πέρα είς τόν ξένον τόπο σΰρε.
Θάρχωνται τάδέρφια να σέ βλέπουν,
θάρχωνται στο χρόνο ίνα φεγγάρι,
καί μιά έβδομάδα στο φεγγάρι».
Τάκουσεν αυτά ή αδερφή των,
πέρα μέ τόν Μπάνο πάει στά ξένα.
Μά μεγάλο θαύμα γίνη τότες.
Ηρθε μαύρη τοΰ θεοΰ πανούκλα,

τά έννιά τάδέρφια τά θερίζει,
κ' έρημη, μονάχη μένει ή μάννα.
Έτσι έπεράσαν τρία χρόνια,
θλιβερά έστέναζ' ή Γελίτσα.

— Ούρανέ μου, τί μεγάλο θάμμαΐ
Τί κακό στ' άδέρφια μ' εχω κάμη,
ποΰ ποτέ δέν ήρθαν να μέ ιδούνε».
Καί οί συννυφάδες τή μαλλώναν.

— «"Ακληρη! δέ θέλουν νά σέ ξέρουν,
καί γι' αύτό να σέ ίδουν δέν κινάνε».
Θλιβερά στενάζει ή Γελίτσα,

23. Talvj (Th. Α. Louis ν. Jacob), Volkslieder der Serben, 2ος έκδ. 1835, τ. I, σ. 160-
164. Vuk, II, 9, σ. 38. Γαλλ. μετάφρ. παρά Dozon, ίνθ' άν., σ. 321-324.
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θλιβερά στενάζει μέρα νύχτα,
ώς π' ό θιός ψηλά τήν έλυπήθη
και σέ δυο άγγέλους του φωνάζει.

— «Σύρτε, άγγελοι' μου, σύρτε κάτω,
είς τό άσπρο μνήμα τοΰ Γιαννάκη,
τοΰ Γιαννάκη τοΰ μικρού άδερφοδ της.
Βάλτε του ψυχή άπ' τήν ψυχή σας,
φτειάστε του άλογο τήν άσπρη πλάκα,
καί χαρίσματα τό σάβανο του,

γιά νά πάη νά ίδη τή Γελίτσω>.
Τρέξαν οί άγγέλοι τοΰ Κυρίου,
είς τό άσπρο μνήμα τοΰ Γιαννάκη.
Άπ' τή πλάκα φτειάνουν τάλογό του,
βάνουν καί ψυχή στο παλληκάρι·
άπ' τής γής τό χώμα άρτους πλάθουν,
κι άπ' τό σάβανο του τά κανίσκια,
γιά να πάη νά ίδη τή Γελίτσα.
Τρέχει γλήγορα τό παλληκάρι,
κι ώς τό σπίτι είδε, άγναντεύει
άπό μακριά τήν άδερφή του·
πριν να φθάση, έχύθη ή Γελίτσα
γιά νά τόν δεχτή τόν άδερφό της·
τόν σφιχταγκαλιάζει καί στενάζει,
καί μέ πόνο κλαίει καί τοΰ λέει.

— <rΓιάννη μου, τό λόγο δέν θυμάσαι,
ποΰ μοΰ δίνατ' όταν ήμουν κόρη,
ποΰ μοΰ δίνατ' όλα μου τάδέρφια,
πώς συχνά θάρχόστε στή Γελίτσα,
θάρχεστε στό χρόνο £να φεγγάρι,

καί καθ' έβδομάδα στό φεγγάρι;
Τώρα έπεράσαν τρία χρόνια
καί κάνεις <5εν ήρθε γιά νά μέ ίδη.
Καί τοΰ λέει πάλι ή Γελίτσα.

— «Πές μου, πώς έγίνης τόσο μαύρος,
σάν να βγήκες μέσα 'πό τό μνήμα;»
Τό παιδί ό Γιάννης λέει τότε.

—«Μή μοΰ λές, Γελίτσα, τέτοια λόγια,
τί κακό μεγάλο μέ εύρήκε.

Οί όχτώ άδερφοί μας παντρεύτηκαν,
καί όχτώ νυφάδες συγυριοΰσα,
κ' έννιά άσπρα σπίτια χτίσαμ' δλοι,
καί γι' αύτό μέ βλέπεις τόσο μαΰρο».
Τρεΐς ήμέρες άσπρες έπεράσαν,
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γιά ταξι'δ' ή κόρη ετοιμαζόταν-
πλούσια χαρίσματα έτοιμάζει
γιά τούς αδερφούς καί τις νυφάδες-
γιά τούς ακριβούς τούς άδερφούς της,
φορεσιές 'τοιμάζει άπό μετάξι,
βέρες, δαχτυλίδια γιά τις νύφες.
Τήν έμπόδιζ' όμως ό Γιαννάκης.

— «Μην έρθής μαζί μου, άδερφοΰλα,
μείνε καί λιγάκι άνάμεινέ μας,

ν αρθούν οί άδερφοί μας να σε ιδούνε».
Λεν τόν άκουσ ' όμως ή Γελίτσα,
τά χαρίσματα της ξφτειασ' όλα.
Τό λοιπόν ό Γιάννης ξεκινάει
καί μ' αυτόν ή δόλια ή Γελίτσα.
Πριν κοντοζυγώσουν είς τό σπίτι,
φτάνουν μπρος σ' Εν' άσπρο ρημοκκλήσι.
Στέκεται ό Γιάννης καί τής λέει.

— «Μιά στιγμή καρτερεί, άδερφοΰλα,
ώς νά πάου στάσπρο ρημοκκλήσι,

τό χρυσό δαχτύλι ναΰρω μέσα,
τό χρυσό δαχτύλι, ποΰ μοΰ χάθη
στάδερφοΰ τούς γάμους τοΰ μεσαίου».
Καί στο μνήμα πάει ό Γιαννάκης,
καί καιρό στεκόταν ή Γελίτσα,
καί τόν αδερφό της καρτερούσε.
Καρτερούσε κ' υστέρα μονάχη,
τό παιδί τό Γιάννη πάει ναΰρη.
Μπρος στήν έκκλησία βλέπει τάφους,
ξγκαιρα σκαμμένους ένα πλήθος,
καί στόν τάφ' άπάνω τάδερφοΰ της,
πόνος κοφτερός τήνε θερίζει.
Πάει στάσπρο σπίτι της τρεχάτη
καί νά κράζη κοΰκκος μέσ' ακούει-
κείνο λάλημα δέν ήταν κούκκου,
μόν' τής μάννας ήταν μοιρολόγι.
Έσυρ' άπ' τόν άσπρο τό λαιμό της,
ξσυρε στριγγή φωνήν ή κόρη.

— «"Ανοιξε τή θύρα, δόλια μάννα».
Κι άποκρίθ' ή μάννα άπό μέσα.

— «Πήγαινε, Πανούκλα τοΰ Κυρίου!
"Ολοι κ' οί έννιά μου γιοι πεθάναν,
ήρθες καί τή γριά νά πάρης μάννα;»
Καί τής άποκρίνετ' ή Γελίτσα.
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- «"Ανοιξε τή θύρα, δόλια μάννα,
δεν εΐν' ή Πανούκλα τοϋ Κυρίου,
μόν' ή άκριβή σου είναι κόρη».
Τρέχει καί τή θύρ' άνοίγ' ή μάννα,
δέρνεται, στενάξει σαν τόν κοΰκκο,
σφιχτοαγκαλιάζονται κ' οί δύο,
καί νεκρές κ' οί δύο πέφτουν χάμω.

Τό άσμα τούτο, κατά τήν παρατήρησιν τής Talvj24, είναι μοναδικόν έν τή
δημώδει σερβική ποιήσει, ούδ' άπαντα èv αύτη άλλο παράδειγμα τοιαύτης
έπανόδου νεκρού. Καί έν ταΐς μετέπειτα δέ γενομέναις συλλογαΐς δημοτικών
άσμάτων τών Σέρβων, καθ' όσον ήμεΐς τούλάχιστον ήξεύρομεν, δέν έδημο-
σιεύθη έτέρα παραλλαγή τούτου.

Έν δέ τή δημοτική ποιήσει τών Βουλγάρων εύρίσκομεν τέσσαρας παραλ-
λαγάς, παρουσιαζούσας ένίας διαφοράς άπ' άλλήλων καί άπό τής σερβικής,
περιέργους καί άξιας μελέτης. Ή πρώτη τούτων έδημοσιεύθη ύπό τών άδελ-
φών Μιλαδίνωφ καί èv γερμανική μεταφράσει ύπό τοΰ Ρόζεν25. Έχει δέ οΰτω:
«Άλλοι, Δόικα, Έλιν Δόικα! Ή Δόικα προξενιέται μακριά, πέρα άπό τή Ρού-
μελη. Νάν τή δώση δέ θέλει ή μάννα, όμως τάπεφάσισαν οί άδελφοί της, καί
τής ύποσχέθηκαν, όταν θελήση νά έλθη κατόπιν είς τά περβίτια16, πώς θά τήν
φέρουν μέ τάλογά των, πώς θά ρίχνουν τουφέκια καί τσιρίτι θέ νά τρέξουν.
Άλλ' ή μάννα καταριέται. — «Άλλοίμονο παιδιά μου άγαπημένα! Νά δώση ό
Θεός όταν τή συντροφεύετε, νά γυρίσετε μέ τήν πανοΰκλα, τή μαύρη καί άπο-
νη, καί ή πανοΰκλα νά σας πάρη καί τούς έννιά άδελφούς καί όλα τά παιδιά
σας!» Καί όπως καταράστηκεν ή μάννα, έτσι καί συνέβη στούς άδελφούς. Σάν
έγύρισαν όπίσω άπό τήν συνοδείαν, έφεραν μαζί τους τήν πανοΰκλα, τή μαύρη
καί άπονη, καί ή πανοΰκλα έπη ρε καί τούς έννιά άδελφούς καί όλα τά παιδιά
τους καί άφήκε μοναχή τή μάννα, καί ή μάννα έγίνη μαΰρος κοΰκκος, καί
έγύριζε μέρα νύχτα καί έκραζε θλιβερά.

Ή Δόικα περίμενε, περίμενε τρία χρόνια, νάρθουν οί έννιά άδελφοί νά
τήν πάρουν γιά τά περβίτια· καί έκλαιγε θλιβερά, καί έλεγε παραπονεμένα.
-«Θεέ μου, θεέ άγαπημένε! Δέν έλεγαν τάδέρφια μου, ποΰ μ' έπάντρεψαν τόσο
μακριά πώς θά μέ πάρουν γιά τά περβίτια; Κανείς δέν έρχεται νά μέ προσκα-
λέσει. Καί ό Κωσταντής, ό μικρότερος άπ' οδλά μου τ' άδέρφια, καί έκεϊνος
θά μ' έλησμόνησε, καί άς ώρκίζετο είς τώνομα τής άδελφής του, καί άς ώρκί-
ζετο πάντα στή ζωή τής Δόικας».

Έλυπήθη ό Θιός τή Δόικα, κ' έναν άγγελο του στέλνει· έναν άγγελον

24. Talvj, Uebersichtliches Handbuch einer Geschichte der slavischen Sprachen u. Lite-
ratur. Nebst einer Skizze ihrer Volkspoesie. Deutsch von Brühl., 1852, σ. 256 κέ.

25. M i l a d i n ο w , Bylgarski narodni Pjesni, Agram 1861, άρ. 200. Rosen, Bulgarische
Volksdichtungen, Lpz. 1879, άρ. 103.

26. Τήν πρώτην έπίσκεψιν τής νύμφης είς τούς γονείς, πανηγυριζομένην μετά πομπής.
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Κυρίου, νά ξυπνήση τόν Κωσταντή. Ένα πέταλο τοΰ κάνει ό άγγελος πίττα,
καί τήν πλάκα του τσίτσα καί λέει στόν Κωσταντή. — «Σήκω, τί πρέπει νά τα-
ξιδέψης, νά πάς στήν άδελφή σου, καί νάν τή φέρης γιά τά περβίτια». Τρέχει
ό Κωσταντής στήν άδελφή του, καί καθώς τόν βλέπει ή Δόικα, πέφτει άμέσως
στό λαιμό του. — «"Αχ! άδερφέ μου, άγαπημένε μου άδερφέ! "Αλλά γιατί είσαι
τόσο κίτρινος; Σύ ήσουν μιά φορά ό έμμορφότερος άπό τούς έννιά άδερ-
φούς». Λέει ό Κωσταντής στήν άδελφή του. — «'Αδελφή μου, άγαπημένη μου
άδελφή! Πώς ήμπορούσα νά είμ' δμμορφος άδελφή; Είναι τώρα τρία χρόνια
πού κοίτομαι άρρωστος στό κρεβάτι. "Ας τα όμως τώρα, πάρε αύτά τά χαρί-
σματα, πάρε καί τό παιδί σου, άδελφή, γιατί θέλω νά σέ πάω στό σπίτι γιά τά
περβίτια». Ή Έλιν Δόικα πήρε τό παιδί της, καβαλλικεύουν γρήγορα τάλογο
καί κινούν. Έτσι έπήγαιναν τό δρόμο τους, δσο πού Εφθασαν στήν έκκλησιά.
Τότες τούς κελαδεΐ ένα πουλί, άπό τό δέντρο ένα πουλάκι. — «Άλλοίμονο
Δόικα, καϊμένη Δόικα! Ξέρεις μέ ποιόν ταξιδεύεις; Μέ τόν Κωσταντή τόν πε-
θαμένο!» Παραξενεύεται ή Έλιν Δόικα, καί μέ τό πουλί καί μέ τό λάλημά
του· όμως λέει μέ τό νοΰ της: "Ισως τό πουλί μέ περιπαίζει, γιατί άρρωστος
είν' ό άδερφός μου, κ' εϊν' ή όψις του χαλασμένη. "Αμα φτάσανε στήν Εκκλη-
σιά έχάθη ό άγαπημένος άδερφός άπό μπροστά της, κ' Εμεινε μοναχή ή Δόι-
κα, χωρίς νά ξέρη τί νά κάμη. Έτσι έτράβηξε γιά τό σπίτι της, άλλά μέγα
θαΰμα είδε έκεΐ. Μανταλωμένες ήσαν οί πόρτες, άψηφιά ήταν στήν αύλή φυ-
τρωμένη, καί μέσα έκαθότανε ή μάννα, πού νύχτα μέρα έστέναζε καί σά μαύ-
ρος κοΰκκος έμοιρολόγα. Καθώς έτρεξεν ή Δόικα στήν άγκαλιά τής γριάς
μάννας, καί ή μάννα τήν άγκάλιασε, τόσο σφιχτά άγκαλιαστήκαν, ποΰ παρ'
όλίγον νά πνιγοΰν άπό τά κλάιματα καί τά μοιρολόγια, καί χωρίς νά τό κατα-
λάβουν πάτησαν καί σκότωσαν τό παιδί. Καί τέτοιο τέλος έλαβεν ή κακή κα-
τάρα».

Ή δευτέρα παραλλαγή έδημοσιεύθη έν πρωτοτύπω καί έν μεταφράσει
ύπό τοΰ Δοζών 27. Παρατίθεμεν ταύτην όλόκληρον ένταΰθα.

«Μιά μάννα είχε, είχε έννιά υιούς καί μία κόρη, τή Βέκιγια. Ή Βέκιγια
μεγάλωσε, έγινε μεγάλη, ήρθαν γιά τή Βέκιγια προξενητρες, πέρα άπό έννιά
πράσινα δάση, πέρα άπό έννιά χωριά στό δέκατο. Ή μάννα της δέν τήν έδινε,
μά ό άδελφός της Δημητάρ θέλει νά τήν δώση, καί έλεγε στή μάννα τους.
—«Έλα, άς δώσωμε τή Βέκιγια, πέρα άπό έννιά πράσινα δάση, πέρα άπό έννιά
χωριά στό δέκατο, γιατί είμαστε πολλά άδέλφια, καί μιά φορά τό χρόνο θά
πηγαίνωμε νά μένωμε λίγον καιρό στης άδελφής μας. Έδωκαν τή Βέκιγια,
τήν έδωκαν καί τήν πάντρεψαν, πέρα άπό έννιά πράσινα δάση, πέρα άπό έν-
νιά χωριά στό δέκατο. Μαΰρο σύγνεφο έπεσε άπάνω στό σπίτι τοΰ Δημητάρ,
καί πέθαναν οί έννιά άδελφοί, καί οί έννιά νυφάδες μαζί, κ' έμεινε καταμόναχη
ή μάννα, γιά νά κουνάη έννιά κούνιες καί σέ έννιά τάφους κεριά νάνάφτη.

27. Dozon, Chansons populaires bulgares inédites, Paris 1875, σ. 130-133. 319-321.
Τήν γαλλικήν μετάφρασιν βλ. και παρά Sathas-Legrand, £νθ' άν., σ. 276-277.
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Άναβε τά κεριά καί μέ κρασί έβρεχε τούς τάφους- δέν έπήγαινε στόν τάφο
του Δημητάρ, καί δέν τόν έβρεχε μέ κρασί, άλλά τόν καταριότανε μέ φοβερές
κατάρες. — «Δημητάρ, τάφο νά μήν έχης, ποΰ μοΰ πάντρεψες μακριά τή Βέκι-
για».

Έλυπήθη ό Θεός, καί ό Δημητάρ έβγήκε άπό τόν τάφο καί πήγε στή Βέ-
κιγια. Άμα τόν είδε ή Βέκιγια τοΰ έφίλησε τό χέρι, καί είπε στό Δημητάρ.
—«Αδελφέ μου, ώ άδελφέ μου Δημητάρ, γιατί τό χέρι σου μυρίζει σάν κουφο-
ξυλιά καϊμένη καί σάν κόκκινο χώμα;» Λέει ό Δημητάρ τής Βέκιγιας.
—«'Εκτίσαμε έννιά σπίτια, καί γι' αύτό τό χέρι μου μυρίζει σάν κουφοξυλιά
καϊμένη καί σάν κόκκινο χώμα. Έλα, Βέκιγια άδελφή μου, νά σέ πάω νά Ιδής
τούς συγγενείς μας». Έξεκίνησε ή Βέκιγια μέ τόν άδελφό της τό Δημητάρ γιά
νά πάη νά ίδή τούς συγγενείς της. Πάνε, πάνε, πάνε, πέρασαν άπό 'να μεγάλο
κάμπο, έφτασαν στό πράσινο τό δάσος. Μέσ' στό δάσος ήταν ένα μεγάλο δέν-
δρο, καί στό δένδρο άπάνω ένα πουλάκι έσφύριζε, έσφύριζε καί έλεγε.
—«Ποιός άκουσε ποτέ καί ποιός είδε νά περπατή ζωντανός μέ πεθαμένο κα-
θώς ό Δημητάρ μέ τή Βέκιγια!» Λέει ή Βέκιγια στό Δημητάρ. — «Άδελφέ μου,
ώ άδελφέ μου Δημητάρ, τί λέει τό πουλάκι;» Λέει ό Δημητάρ στή Βέκιγια.
—«Βέκιγια, άδελφή μου Βέκιγια, ώ διαλεμμένη κόρη, ψεύτικο είναι τό πουλά-
κι». Σάν έκοντοζύγωσαν στό σπίτι, λέει ό Δημητάρ στή Βέκιγια. — «Βέκιγια,
άδελφή μου Βέκιγια, πήγαινε μπροστά στό σπίτι καί έγώ θά μείνω πίσω νά
ποτίσω τάλογό μου κ' υστέρα σέ φτάνω». Στάθη ό Δημητάρ, ή Βέκιγια τράβη-
ξε τό δρόμο της, ό Δημητάρ έμπήκε στόν τάφο, ή Βέκιγια έφθασε στό σπίτι,
έκτύπησε τήν πόρτα καί λέει στή μάννα της. — «Έβγα, μάννα, νά μέ δεχτής».
Άμα βγήκε ή μάννα καί είδε τή Βέκιγια, λέει στή Βέκιγια. — «Βέκιγια, παιδί
μου Βέκιγια, ποιός σ' έφερε ώς έδώ;» Λέει ή Βέκιγια τής μάννας της. — «Μάν-
να, γριά μάννα, μ' έφερε ό άδελφός μου ό Δημητάρ». Ζωντανές άγκαλια-
στήκαν, πεθαμένες έχώρισαν».

Έν έτέρω βουλγαρικώ άσματι τής συλλογής τών Miladinow 28 φέρεται
παρηλλαγμένος ό πρώτος τύπος.

Ή Γιάννα κάθηται έξω τής οικίας της, κεντά τό φόρεμά της καί καταριέ-
ται τήν μάνναν της, όποΰ τήν ύπάνδρευσε πολύ μακριά, πέρα άπό τά έννιά ό-
ρη, όπου πρόβατο δέ βελάζει καί πετεινός δέν κράζει, μέ άνδρα φονέα, σκλη-
ρόν καί φοβερόν ληστήν- μέ άνδρα όπου τελευταΐον τής έφερε δισάκκι, καί
ηύρε μέσα διπλωμένα τό κεφάλι καί τό χέρι τοΰ άδελφοΰ της, τοΰ λεβέντη
Γιώργη. Μόλις έτελείωσε τούς λόγους καί άκούει νά τήν κράζη ό μικρότερος
άδελφός της:

— «Τρέξε, Γιάννα, τρέξε, τρέξε νά προφτάσης,
στις χαρές τών δύο άδελφιών μας, τρέξε.

— 'Αδερφέ μου στάσου, άνθη νά μαζέψω,
άνθη νά στολίσω μια καλή λαμπάδα.

28. Miladinow, Ενθ' άν., άρ. 229. Rosen, άρ. 32.
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— Τρέξε, Γιάννα, τρέξε, τί τά θές τά άνθη;

— Άδερφέ μου, στάσου πίττες να φουρνίσω,
πίττες γιά τό γάμο καί κρασί να φέρω.

— Τρέξε, Γιάννα, τρέξε, τό κρασί τί θέλεις;

— Άδερφέ μου, θέλω χάρισμα να φέρω.
Άδερφέ μου, στάσου γιά να σέ ρωτήσω
γιά να σέ ρωτήσω τί θελα φορέσω.

Νά φορέσω μαϋρα ή τριανταφυλλένια;»
Έσηκώθ' ή Γιάννα καί τόν άκλουθάει,
καί μαζί περνούνε τά έννιά τά δρη,
καί έννιά τραγούδια τραγουδάει ή Γιάννα-
πριν στά δέκα φτάση, λιβανιές μυρίστη.

— <rΆδερφέ μου, στάσου, λιβανιές μυρίζουν.

— Τρέξε, Γιάννα, τρέξε, κι άρχισεν ό γάμος».
Τότ' άκούει τή μάννα νά μοιρολογάη κτλ.

Ό άδελφός καί πάλιν προφασίζεται, φθάνουν είς τό σπίτι καί βλέπει τό λείψα-
νο του άδελφοϋ της καί άπό τή λύπη πεθαίνει καί αύτή.

Έν έτέρω δέ άσματι, άποσπάσματι μάλλον τοΰ άνωτέρω, καταράται κόρη
τήν μητέρα, ότι τήν ύπάνδρευσε μέ ληστή ν · τό πρωί της έφερε τό χέρι ένός
νέου· άπό τό δακτυλίδι έγνώρισε πώς ήτον τό χέρι τοΰ άδελφοΰ της Κω-
σταντή29.

Τό άλβανικόν τέλος άσμα τοΰ Κωσταντή καί της Γαρεντίνας είναι σχε-
δόν άπαράλλακτον τω έλληνικώ, όλιγίστας καί ταύτας άσημάντους- παρουσιά-
ζον διαφοράς. Μάννα μέ τούς έννιά ύγιούς καί μέ μίαν κόρη ν, τή Παρεντίνα·
ή μάννα καί οί όκτώ άδελφοί δέν θέλουν νά τήν ύπανδρεύσουν είς τά ξένα, ό
Κωσταντής θέλει. Ύπεσχέθη είς τήν μάννα του, άν τύχη πίκρα ή χαρά αύτός
νά πάγη νά τήν φέρη. Τήν ύπάνδρευσαν, ήλθε χρόνος δύστυχος, οί έννιά
άδελφοί έσκοτώθησαν είς τόν πόλεμον. Τό ψυχοσάββατο ή μάννα άνάβει άπό
ένα κερί στούς άλλους τάφους καί λέει άπό ένα μοιρολόγι στού· Κωσταντή
τόν τάφο άνάβει δύο κεριά καί λέγει δύο μοιρολόγια, καί τοΰ ένθυμίζει τήν
ύπόσχεσίν του. "Οταν έκλεισε ή έκκλησία σηκώνεται ό Κωσταντής. Γίνεται ή
πλάκα άλογο, τό κρικέλι τής πλάκας άσημένιο χαλινάρι. Εύρίσκει τά παιδιά
τής άδελφης του πού έκυνηγοΰσαν χελιδόνια· τά ερωτά πού είναι ή μάννα
τους· λέγουν εις τό χορό· στόν πρώτο γΰρο τοΰ χοροΰ δέν τήν εύρίσκει· τήν
εύρίσκει στό δεύτερο· ερωτά έκείνη τί φορέματα νά βάλη· έλα κατά πώς είσαι,
τής άποκρίνεται. ΕΙς τόν δρόμον ή Γαρεντίνα τόν έρωτα διατί οί ώμοι του εί-
ναι μουχλιασμένοι. — Έμούχλιασαν άπό τόν καπνό τών τουφεκιών. — Γιατί
έπεσαν τά μαλλιά σου; — Άπό τόν κουρνιαχτό τοΰ δρόμου δέν βλέπουν καλά
τά μάτια σου. — Γιατί δέν έρχονται νά μάς άπαντήσουν οί άδελφοί μας καί τά
ξαδέλφια μας; — Θά είναι παραπέρα, καί θά ρίχνουν τό λιθάρι. — Γιατί τά

29. Miladinow, άρ. 218. Rosen, άρ. 65.
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παράθυρα του σπιτιού μας είναι κλεισμένα καί χορταριασμένα; - Τά έκλεισαν
γιά νά μή μπαίνη ό άνεμος». Έφθασαν έμπρός είς τήν έκκλησίαν, έμπήκε ό
Κωσταντής γιά νά προσκυνήση, ή Γαρεντίνα έπήγε στή μάννα της.
- «Άνοιξε τή θύρα, μάννα. - Ποίος είναι; - Έγώ είμαι, μάννα, ή Γαρεντίνα.
-Πήγαινε τό δρόμο σου, σκύλε θάνατε, μοΰ πήρες τούς έννιά ύγιούς, καί έρχε-
σαι τώρα νά μέ πλανέσης μέ τή φωνή τής κόρης μου γιά νά μέ πάρης κ' έμέ-
να». Ανοίγει τέλος τήν θύραν, μανθάνει ότι τήν έφερεν ό Κωσταντής, άγκα-
λιάζονται καί στό άγκάλιασμα άπάνω μάννα καί κόρη έξεψύχησαν 30.

"Οτι τό άσμα τοΰτο έποιήθη κατά μίμησιν έλληνικών είναι πρόδηλον, ώς
καί ό Δοζών καί Βόλλνερ παραδέχονται. Άλλ' ό κ. Ψιχάρης εικάζει ότι διά
τών Αλβανών, παραλαβόντων έκ τών Σλάβων, έγνώσθη ό μΰθος τοις
Έλλησι, διότι ή άλβανική παραλλαγή περιέχει λεπτομερείας, ών τινές μέν εί-
σιν είλημμέναι έκ τών σλαβικών, τινές δ' έπαναλαμβάνονται έν ταΐς έλληνι-
καΐς 31. Λαμβανομένων όμως ύπ' όψιν πασών τών έλληνικών παραλλαγών, κα-
ταφαίνεται ότι ούδεμίαν άξίαν λόγου διαφοράν παρουσιάζει ή άλβανική άπό
τούτων πλήν ίσως τής λεπτομερείας, περί τών έπί τοΰ τάφου τοΰ Κωνσταντί-
νου άναπτομένων δύο άνθ' ένός κηρΐων, λεπτομερείας άγνώστου τοις σλαβι-
κοΐς άσμασιν. Άλλως δέ τοσαΰτα είναι τά τεκμήρια τά έλέγχοντα τήν έλληνι-
κήν άρχήν τοΰ άσματος, ώστε άσκοπον κρίνομεν νά ένδιατρίψωμεν διά μα-
κρών εις τό ζήτημα τοΰτο. Τά ονόματα είναι έλληνικά, μικρόν παραφθαρέντος
μόνον τοΰ τής Αρετής32. Εΰρηται δέ τό όνομα τοΰ Κωσταντή καί έν άλλοις
άλβανικοΐς άσμασι, τά δέ άσματα ταΰτα έλήφθησαν έξ έλληνικών τοΰ άκριτι-
κοΰ κύκλου 33. Καί ού μόνον όνόματα όμοια άπαντώσιν, άλλά καί λέξεις έλλη-
νικαί παρεντίθενται έν.τοΐς τοιούτοις άσμασιν άνευ άνάγκης, διότι ύπάρχουσι
ταύτόσημοι τούτων άλβανικαί 34. Έδει δέ νομίζομεν ό κ. Ψιχάρης νά έπιστήση
καί εις τοΰτο τήν προσοχήν αύτοΰ, ότι τό άσμα τοΰ Κωσταντή καί τής Γα-
ρεντίνας δέν ψάλλεται ύπό τών κατοίκων τής βορείου Αλβανίας, οΐτινες ένε-
κα τής πρός τούς Βουλγάρους γειτνιάσεως καί κοινωνίας θά ήτο δυνατόν νά
_

30. R a d a , Rapsodie d'un poema albanese, Firenze 1866, dp. 17, σ. 29-33, μετ' Ιταλικής
μεταφράσεως. Γαλλική μετάφρασις παρά Dozon, σ. 327-331. 'Ετέρα έπί τή βάσει καί άλλης
παραλλαγής, ύπό D ο r a d ' I s t r i a έν Revue des deux Mondes, 15 Μαΐου 1866. 'Εν τω
περιοδικω L' adolescenza (Corigliano Calabro 1884 II, σ. 65 κέ) έδημοσιεύθη ύπό Cadicamo
πραγματεία περί τοϋ άσματος τούτου ύπό τήν έπιγραφήν La leggenda di Garentina. Μή έχων
ταύτην πρό όφθαλμών, άγνοω άν προστίθησί τι είς δσα περί τοΰ άσματος γιγνώσκομεν.

31. Psichari, σ. 26 κέ.

32. Αΰτη είναι καί τοΰ D ο z ο n ή γνώμη (ένθ' άν., σ. 327), ήν άσπάζεται ό Wollner (σ.

267).

33. Έν τή συλλογή τοΰ Rada τοιαϋτα άσματά είσι τά έπόμενα: ό γιός τής χήρας (σ. 28-
29)· ή άρπαγή (σ. 61-64)· ό Γιάννης καί ό δράκος (σ. 46)· ό κόντες καί ή κλυσέδρα (σ. 71-72)·
ή κακή γυναίκα (σ. 73-74)· ή κακή πεθερά (σ. 81-82).

34. Ώς proxenit (Rada, πολλαχοΰ), calhike (καλίκια, ύποδήματα, όπερ μή έννοήσας ό
έκδοτης προσφεύγει είς γελοίαν έτυμολογίαν), χρυσωνένη (σ. 50), στολισνέι (στολισμένη, σ. 50)
κ.λ.π.
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τό παραλάβωσιν έκ τούτων και νά τό μεταφράσωσι, κατά τήν είκασίαν του·
άλλα ψάλλεται ύπό τών έν 'Ιταλία 'Αλβανών, τών έκ Πελοποννήσου μετα-
στάντων, οϊτινες, ώς γινώσκει ό κ. Ψιχάρης, τηροΰντες ζωηράν τήν μνήμην
τής παλαιάς πατρίδος, άνήρχοντο κατά τήν άνοιξιν μέχρις έσχάτων είς τά ό-
ρη, καί μετά πόθου στρεφόμενοι πρός τό μέρος τής Πελοποννήσου έψαλλον:

Μώρι έ μπούκκουρα Μώρεε κτλ.

Μωρία, ώραϊέ μου Μωριά, δέν θά σέ ίδω πλέον.

'Εκεί έχω τήν μάννα μου, έκεϊ τόν άδελφό μου,

έκεΐ και τόν πατέρα μου στή μαύρη γη κρυμμένον 35'.

Πλήν τών όστών τών πατέρων των, ή Πελοπόννησος ούδέν ίχνος διεφύ-
λαξε τής βραχυχρονίου διόδου τών 'Αλβανών μεταναστών· άλλά τίς δύναται
νά ίσχυρισθή ότι ούδεμίαν έσχε ροπήν ή δημώδης φιλολογία καί τά ήθη τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ είς τό πνεύμα έκείνων, οϊτινες τοσοΰτον προσφιλή διέσωσαν
τήν μνήμην τής θετής πατρίδος αύτών, τοΰ ωραίου Μωρέως»;

Καί ταύτα μέν περί τής άλβανικής δήθεν άρχής τοΰ έλληνικοΰ άσματος.
'Αλλά δέν είναι πειστικώτεροι καί οί προσαγόμενοι λόγοι πρός ύποστήριξιν
τής γνώμης περί μιμήσεως σλαβικών πρωτοτύπων. Οί λόγοι ούτοι είσιν διτ-
τοί· οί μέν στηρίζονται είς τήν έξωτερικήν όμοιότητα φράσεών τίνων πρός
σλαβικός, οί δέ είς τήν έκθεσιν τοΰ μύθου καί τάς έν τώ άσματι άναπτυσσομέ-
νας έννοιας.

Έξετάσωμεν πρώτον τούς στηριζομένους είς τήν όμοιότητα φράσεων.

Δύο τοιαΰται άναφέρονται ύπό τοΰ Βόλλνερ καί τοΰ Ψιχάρη· ό άριθμός
τών έννέα άδελφών καί ή έπιφώνησις: «Θέ μου μεγαλοδύναμε μεγάλο θάμμα
κάνεις. Ό μέν κ. Βόλλνερ φέρει άπλώς καί έν παρόδω τό έπιχείρημα τοΰτο
ύπέρ τής πρωτοτυπίας τοΰ σερβικοΰ άσματος, όμολογών ότι ένδεχόμενον ή
όμοιότης νά είναι τυχαία 36· άλλ' ό κ. Ψιχάρης άποδίδωσι μεγάλην σημασίαν
εις τοΰτο, μάλιστα έλέγχει πως τόν Βόλλνερ, διότι δέν έποίησε τό αύτό 37.
Άπορον άληθώς φαίνεται ήμΐν πώς έπείσθησαν νά προσφύγωσιν είς τοιαύτην
συκίνην έπικουρίαν· βεβαίως ούδέ λόγου θά ήξιοΰμεν τά έπιχειρήματα ταΰτα,
άν μή προσήγοντο ύπό σπουδαίων άνδρών πρός ένίσχυσιν παρακεκινδυνευμέ-
νης εικασίας.

Πρό τεσσαράκοντα καί πλέον έτών ύπεστήριξεν ό Σάνδερς, ότι τό άσμα
τοΰ Κωσταντή καί τής 'Αρετής έλήφθη έκ σλαβικών, διότι «ούδαμοΰ τών έλ-
ληνικών άσμάτων βλέπομεν άποδιδομένην ίδιάζουσαν έννοιαν είς τόν άριθμόν
έννέα, ένώ τούναντίον παρατηρείται έν τοις σερβικοΐς»· καί έφερεν έκ σερβι-

35. R a d a , σ. 91. Μέχρι σήμερον παρέμεινεν ή συνήθεια μόνον έν Casal-nuovo έν Basili-

cata.

36. W ol In er, σ. 267.

37. Psichari, σ. 23 κέ.
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κών άσμάτων τά έπόμενα παραδείγματα: έννιά χρόνια· ή Γελίτσα καί οί έννιά
άδελφοί της- έννιά θυγατέρες· ένας γιος καί έννιά κόρες. Ό Βόλλνερ όμολογών
ίσως, ότι δέν είναι άγνωστος ό άριθμός έννέα καί τοις Έλλησι άναφέρει δύο
χωρία τής συλλογής τών έλληνικών καί άλβανικών παραμυθιών τοΰ Hahn 38.
'Αλλ' ό κ. Ψιχάρης παρατηρεί, ότι δέν έχουσι τόν τόπο των έν τή προκειμένη
περιπτώσει τά έλληνικά παραμύθια, έν οίς άληθώς άναφέρεται κάποτε ό άρι-
θμός έννέα· διότι τά παραμύθια δέν τηροΰσιν όσον τά δημώδη άσματα άκριβώς
καί πιστώς τόν έθνικόν χαρακτήρα· έν δέ τοις έλληνικοΐς άσμασι σπανιώτατα
γίνεται μνεία τοΰ άριθμοΰ έννέα, ένώ τούναντίον έν τοις σερβικοΐς συχνότατα
άπαντώμεν αύτόν καί δή ύπό τόν τύπον τούτον, τών έννέα άδελφών. Φέρει δέ
καί τά έπόμενα παραδείγματα έκ της συλλογής σερβικών άσμάτων τοΰ Δο-
ζών: έννιά χρόνια· έννιά πλεξίδες· έννιά θυγατέρες· έννιά νέοι άδελφοί· έννιά γυ-
ναικαδέλφια· έννιά άδελφοί.

"Οτι ό άριθμός έννέα, είτε ώς σύμβολον, εϊτε άπλώς, άναφέρεται έν μύ-
θοις καί άσμασιν πολλών λαών, καί δή καί τών άρχαίων 'Ελλήνων, είναι πά-
σης άμφιβολίας άνεπίδεκτον. Άρκούμεθα δέ μόνον νά παραπέμψωμεν είς ειδι-
κώς περί τούτου πραγματευθέντας 39. Άλλά καί έν τή ποιήσει τοΰ καθ' ήμάς
λαοΰ, άπαντα συχνότατα ό άριθμός ούτος, ώς μαρτυροΰσι τά έπόμενα παρα-
δείγματα, όλίγα έκ πάμπολλων, έκ τοΰ προχείρου έσταχυολογημένα:

Έννιά άδελφοί έν διαφόροις άσμασι τοΰ άκριτικοΰ κύκλου· έννια άδελφοί
τής Εύγενούλας 40 ή τής 'Αρετής 41· προσέτι έννιά άδελφοί άναφέρονται έν άσματι τής Χάλκης 42, τής Καρπάθου 43, τής Κερκύρας 44, τής Ηπείρου 45·
όμοίως καί έν άλλοις άσμασι τής Μονεμβασίας 46, τής Κρήτης 47, της Καρπά-
θου 48, έννιά άδελφοί άντιτιθέμενοι πρός ένα 49. Προστεθείσθω δέ ότι ό έλληνι-
κός λαός θεωρεί εύτυχή μητέρα, μητέρα «έπί τέκνοις εύφραινομένην» κατά τό
ρητόν τοΰ Ψαλμωδοΰ 50, τήν έχουσαν έννέα υιούς καί μίαν κόρην. Τούτου ένε-

38. Hahn, Griech, u. alb. Märchen, τ. I, dp. 4, σ. 186· τ. II, άρ. 100, σ. 124.

39. Ν ο r k , Etymologisch - mythologisches Wörterbuch, èv δρθρ. neun. J. Blochwitz,
Kulturgeschichtliche Studien, Lpz. 1882, σ. 246-256 (neun). Stark, Niobe, σ. 28.

40. Passow, άρ. 413.414.415.417.

41. Εύξεινος Πόντος, Τραπεζοΰς 1880, σ. 143.

42. Passow, άρ. 523.

- 43. Αύτ., άρ. 525.

44. Ν. Δοσίου, Χαρτοφυλάκων, Κέρκυρα 1880, σ. 51.

45. Ό έν ΚΠ. έλλην. φιλ. σύλλογος, τ. ΙΔ' σ. 269.

46. Deffner's, Archiv f. Mittel-u. Neugr. Phil., σ. 88.

47. Ε. Δ. Φραντζεσκάκη, Ή 'Αριάδνη, 'Αθ. 1883, σ. 58.

48. W es cher, Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου, μετάφρ. Μανωλακάκη, έν 'Αθήναις 1878,
σ. 81.

49. Ί α τ ρ I δ η ς , σ. 81.

50. Τό ρητόν τούτο άναφέρει είς τήν μάμμην τοΰ Διγενή ό ποιητής τοΰ έπους (στ. 166
κέ., έκδ. Σάθα καί Λεγράνδ).
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κα συνήθης ή εύχή είς νεογάμους έννιά γιους καί μιά μηλιά, ήτις καί έν
γαμηλίω μεσσηνιακά) άσματι έκφέρεται ούτω:

Νά κάμης τούς έννιά υγιούς καί μιά γλυκομηλίτσα 51.

Πλήν τών άδελφών καί άλλα πράγματα εύρίσκομεν κατ' έννεάδας άναφε-
ρόμενα έν δημοτικοΐς άσμασι τών Ελλήνων. Έν άσμασι του άκριτικοΰ κύ-
κλου έχομεν: έννιά δράκους 52, έννέα ήμεροβράδια-έννεά χιλιάδεςέννιά τσο-
πάν', έννιά κοπάδι' άρνία (Τραπεζοΰντος)54, έννιά θηριά Ίμβρου)55, έννιά λο-
γιών πυργάρι 56, έννιά μηλιές 57 έννιά καρυές 58, έννιά πύργους άσήμι 59 κ.λ.π. Έν
άλλοις δ' άσμασι: έννιά χιλιάες άσπρα 60, έννιά μόδια λουάρι (Καρπάθου)61, έν-
νέα πύρκους λοβάριν (Κύπρου) 62, έκάλεσε έννιά χιλιάδες κόσμο (Ίμβρου) 63, έν-
νιά χωριά-δέκα βιλαέτια (Εύβοιας) 64 κ.τ.λ. "Αν τά παραδείγματα ταύτα, άντι-
τασσόμενα τοις ύπό Σάνδερς καί Ψιχάρη παρατεθειμένοις σερβικοΐς, δέν έπαρ-
κούσι ούχί νάποδείξωσι τά σερβικά έκ τών έλληνικών είλημμένα, άλλά νά
πείσωσιν, ότι ούδέν μαρτυρεί ή χρήσις έν τοις άσμασι τοΰ άριθμοΰ έννέα, τό-
τε ό έχων ύπομονήν καί ορεξιν άς έπιχειρήση άκριβή καί πλήρη άπαρίθμησιν
τών σχετικών χωρίων, καί θά ταχθώμεν προθύμως ύπέρ τοΰ λαοΰ τοΰ μνημο-
νεύοντος συχνότερον έν τοις άσμασι του τόν άριθμόν έννέα.

Ούδ' ή έκ έπιφωνήσεως θέ μου μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις
είλημμένη άπόδειξις είναι προσφυεστέρα. Ή σημειουμένη ώς άντίστοιχος σερ-
βική Mili Boje! tchouda velikoga! σημαίνει Εύσπλαχνε Θεέ! ώ τοΰ μεγάλου
θαύματος! Είναι δέ καθ' ήμάς περίεργος ούχί ή όμοιότης, άλλ' ή μικρά διαφο-
ρά τής σερβικής άπό τής έλληνικής ρήσεως. Διότι βεβαίως φράσεις, έπανα-
λαμβανόμεναι συχνότατα έν ταΐς ίεραΐς άκολουθίαις, τοις βίοις τών άγίων καί
τοΐς διαφόροις άλλοις έκκλησιαστικοΐς βιβλίοις, άτινα πάντα είσίν έκπαλαι με-
ταπεφρασμένα έκ τής έλληνικής εις τάς σλαβικάς γλώσσας, άπορον είναι πώς
οίκειόταται γενόμενοι τώ λαώ δέν διετή ρήθησαν άπαράλλακτοι καί άναλλοίω-
τοι.

Έτερος έξωτερικός λόγος, δν φέρει ό κ. Ψιχάρης ύπέρ της πρωτοτυπίας
τοΰ σερβικοΰ φσματος, είναι ή μνεία τής πανούκλας έν τώ έλληνικώ, μαρτυ-

51. Ό èv ΚΠ. έλλ. φιλ. σύλλογος, τ. Η', σ. 505.

52. Φιλολογ. συνέκδημος, σ. 431.

53. Εύξεινος Πόντος, 1880, σ. 126.

54. Passow, άρ. 505.

55. Ό έν ΚΠ. έλλην. φιλ. σύλλογος, τ. Η', σ. 538.

56. Νεοελλ. άνάλεκτα Α", σ. 79.

57. Αύτ., σ. 85.

58. Αύτ., σ. 87.

59. Χ α σ ι ώ τ ο υ , Συλλογή τών κατά τήν Ήπειρον δημοτικών άσμάτων, σ. 142.

60. W e s c h e r, ένθ' άν., σ. 74.

61. Αύτ., σ. 78.

62. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Γ", σ. 85.

63. Ό έν ΚΠ. έλλην. φιλ. σύλλογος, τ. Θ", σ. 345.

64. Δελτίον της 'Ιστορικής 'Εταιρείας, τ. Α', σ. 135.
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ρούσα κατ' αύτόν έπίδρασιν σλαβικήν. «Ή λέξις θανατικό, ή σημαίνουσα έν
τή έλληνική γλώσση τήν έπιδημίαν ταύτην, δέν είναι, λέγει, εύχρηστος έν τή
δημώδει έλληνική φιλολογία. Έγώ τούλάχιστον σπανιώτατα ένέτυχον αύτή.
Ένω τούναντίον, έν τή συλλογή τοϋ Δοζών δις ή τρις γίνεται μνεία τής πανώ-
λους»65. Ό κ. Ψιχάρης συνεπέρανεν ότι σπανιώτατα γίνεται μνεία τής πανώ-
λους έν μνημείοις τής έλληνικής φιλολογίας, διότι ίσως δέν είχε πρόχειρα καί
έπαρκή βοηθήματα, ή ήγνόει ότι ή πανώλης είναι ποικιλώνυμος έν τή έλληνι-
κή γλώσση, καί έπομένως ότι δέν έπρεπε νάναζητή τάς περί ταύτης ιδέας καί
μυθικάς παραστάσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ μόνον όπου ένετύγχανε τή λέξει
θανατικό. Ό έλληνικός λαός ού μόνον πλείστους μύθους είχε περί τής πανώ-
λους, άλλά καί έκ τών προγόνων του παρέλαβε καί διετήρησε πρός άποτρο-
πήν αύτής δεισιδαίμονας τελετάς, αίς όμοιας άπαντώμεν καί παρά σλαβικοΐς
λαοϊς 66.

Ή κορωνίς όμως τών ύπό τοΰ Βόλλνερ καί τοΰ Ψιχάρη προσαγομένων
άποδείξεων τής πρωτοτυπίας τών σλαβικών άσμάτων συνίσταται εις έσωτερι-
κούς λόγους, μάλιστα είς τήν κατίσχυσιν δήθεν έν τούτοις τοΰ αισθήματος
τής άδελφικής στοργής, αισθήματος, ώς λέγουσιν, ιδιάζοντος τοις σλαβικοΐς
λαοΐς. «Τό άσμα ύπάγεται κατ' έμέ, παρατηρεί ό Βόλλνερ, ένεκα τής έν αύτώ
κυριωτάτης ιδέας, είς τήν κατηγορίαν τών έν τή σερβική ιδίως ποιήσει πολυ-
πληθών άσμάτων, τών ύμνούντων τήν στοργήν άδελφοΰ καί άδελφής. Τό
τοιοΰτο τή νοτιοσλαβική ποιήσει ιδιάζον αίσθημα διαφαίνεται προδήλως έν
τω σερβικώ άσματι, όμοίως καί έν τώ βουλγαρικώ, εί καί άσθενέστερον, έκλεί-
πει δέ παντελώς άπό τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ άλβανικοΰ». Ό δέ Κ. Ψιχάρης όρ-
μώμενος έκ τής άρχής, ότι πρώτη γένεσις τών άσμάτων είναι ή δοξασία περί
ένοχλήσεως τών νεκρών ύπό τών θρήνων καί τών δακρύων τών ζώντων, ή έν
τοϊς άσμασι καί τοις μύθοις τών γερμανικών λαών καί τοις σλαβικοϊς παραμυ-
θίοις διατυπουμένη, εικάζει, ότι παραλαβόντες τό θέμα τοΰτο οί Σέρβοι προσ-
ήρμοσαν πρός τά ήθη καί τάς ιδέας αύτών, άντικαταστήσαντες τόν μνηστή-
ρα ή έραστήν διά τοΰ άδελφοΰ, ύποθέντες δέ καί τόν γάμον τής άδελφής είς
τά ξένα, ούδέν ένέχοντα τό άπάδον ταΐς συνηθείαις τοϋ σερβικοΰ λαοΰ. Τού-
ναντίον οί 'Αλβανοί καί οί Έλληνες, μιμηθέντες τό $σμα, ξένοι όμως πρός τά
έν αύτφ κατισχύοντα αισθήματα καί ιδέας, παρεμόρφωσαν αύτό. Οΰτω δέ πα-
ρίσταται ήμΐν τό συνηθέστατα έν τή συγκριτική έρεύνη τών μύθων παρατη-
ρούμενον φαινόμενον, τής βαθμιαίας έξασθενήσεως μύθου, καθ' όσον άπομα-
κρύνεται τής άρχικης πηγής αύτοΰ, μέχρις δτου όλίγα μόνον τηρεϊ άνεπίγνω-
στα ίχνη τής πρώτης έμπνεύσεως. Οΰτω καί αύτό τό σερβικόν άσμα, εί καί τά
μάλιστα προσεγγίζει τω άρχικώ μύθω, είναι όμως τούτου άσθενέστερον.

65. Ρ s i c h a r i, σ. 25. Θνήσκουσιν οί άδελφοί έκ πανώλους κατά τήν ΣΤ' καί τήν Θ' πα-
ραλλαγή ν τοΰ έλληνικοΰ φσματος· έν δέ ταΐς λοιπαϊς ούδαμώς γίνεται μνεία ταύτης.

66. Βλ. τήν ήμετέραν πραγματείαν περί τών άσθενειών κατά τούς μύθους τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ έν Δελτίφ τής Ιστορικής καί έθνολ. έταιρείας, τ. Α', σ. 10 κέ. 19 κέ.
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Ταΰτα ό κ. Ψιχάρης, προσπαθών νά διίδη τήν èv άρχή έννοιαν του μύ-
θου, δι' Ερμηνευτικής μεθόδου, ώς φρονοΰμεν, πλημμελούς καί άκροσφαλε-
στάτης. Οί άρχέτυποι μύθοι είσιν άπλούστατοι, τήν έννοιάν των έν έαυτοϊς
περιέχοντες, μόνον δ' όταν αύτη λησμονηθή προστίθεται έτέρα, άλλοτρία τοΰ
καθαυτό μύθου, άπορρέουσα δέ έκ τών δοξασιών καί τών ήθών τοΰ έπαναλαμ-
βάνοντος τούτον λαοΰ. Έν τώ προκειμένω ή πρώτη έννοια περιέχεται έν τή
έπανόδφ νεκροΰ έραστοΰ είς τήν έρωμένην, καί τοιοΰτον άπλοΰν καί άπέριτ-
τον άνευρίσκομεν τόν μΰθον έν τή άρχαία Ελληνική μυθολογία, ώς θά ίδωμεν
κατωτέρω. Λησμονήσαντες δέ τήν πρώτην ταύτην έννοιαν ήτις έστίν ίσως ή
κατά τό έαρ άναζωογόνησις τής πριν νενεκρωμένης φύσεως, καί άκαταλήπτου
καταστάντος αύτοϊς τοΰ μύθου, οί παραλαβόντες αύτόν λαοί έξεΰρον Ιδίαν έ-
καστος έξήγησιν τούτου, ήν ήρύσθησαν έκ τών οικείων αύτοϊς ιδεών καί δο-
ξασιών· οί μέν γερμανικοί λαοί τήν έκ τών θρήνων προξενουμένην τοις νε-
κροις όδύνην- ό δ' έλληνικός τήν άνάγκην τής έκπληρώσεως καί πέραν τοΰ
τάφου ίεράς ύποσχέσεως· καί οί σλαβικοί άλλος άλλη ν. Διατί δέ ό κ. Ψιχάρης
προτιμά τήν γερμανικήν δοξασίαν καί ταύτην ύπολαμβάνει ώς τήν πηγήν τών
παρά τοις άλλοις λαοΐς όμοιων μύθων; Μή καί ή έν τώ νεοελληνικώ άσματι
άναπτυσσομένη ιδέα δέν είναι έπίσης ώραία, καί μή δέν προσηρμόσθη προσ-
φυέστατα τώ μύθω, άποτελεσθέντος έν τώ άσματι ένιαίου καί καλλιτεχνικω-
τάτου συνόλου;

Τούτων ούτως έχόντων καταπίπτουσιν άφ' έαυτών τά έπιχειρήματα τών
διαβλεπόντων έν τώ έλληνικώ άσματι παρεφθαρμένην μίμησιν σλαβικών πρω-
τοτύπων, άγνοιαν δέ παντελή τοΰ χαρακτήρος καί τών ήθών τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ έλέγχουσιν οί Ισχυρισμοί περί τής άδελφικής στοργής ώς αισθήματος
τοις Σέρβοις μάλιστα ιδιάζοντος, μονονουχί δ' άγνώστου τοις Έλλησι. Δέν
έπρεπε, νομίζομεν, ό κ. Ψιχάρης ούτω διαρρήδην νάποφανθή, ότι ούδέν ό-
μοιον άπαντα έν τή δημώδει έλληνική ποιήσει 67. Τό αίσθημα τής άδελφικής
στοργής είναι έπίσης καί έλληνικόν κατ' έξοχήν αίσθημα, όρθότατα δέ καί
άληθέστατά είσι τά περί τούτου ύπό τίνος τών ήμετέρων ποιητών γραφέντα 68.
"Αν συνήθης τοις Σέρβοις δρκος είναι ό κατά τών άδελφών, μή καί ήμεΐς δέν
άκούομεν συχνότατα όμοιους δρκους;69 Δέν έξύμνησεν ό έλληνικός λαός τήν

67. Psichari, σ. 23.

68. Σ. Ν. Βασιλειάδη, Άττικαϊ νύκτες, Άθ. 1873, τ. Α', σ. 35 κέ. «Τό αίσθημα τής φιλα-
δελφίας είναι τό κυριεΰον καί τό έθνικώτερον αίσθημα, ώς ήδύνατό τις νά είπη ότι παρ' άπάση
τή έσπερία Εύρώπη τό κυριεΰον καί έθνικώτερον αίσθημα είναι τό αίσθημα τοΰ έρωτος... 'Εν
τοις δημοτικοΐς ήμών άσμασι τό αίσθημα καί αϊ σκηναί τής φιλαδελφίας κατέχουσι τήν εύρυτέ-
ραν θέσιν ε(ς τάς μάλλον συγκινητικός καί περικαλεΐς εΙκόνας. Είναι τι άληθώς έλληνικόν καί
κατανυκτικώτατον ή άδελφική αΰτη στοργή έν πολλοίς άλλοις δημοτικοϊς άσμασιν, άλλά μάλι-
στα έν τοις έπιγραφομένοις ή Κλεφτοποΰλα, οί Χαραμήδες, ή Γέφυρα τής "Αρτας, είναι τι μεστόν
τοσαύτης άρετής, περιπαθείας, άφοσιώσεως καί τοσαύτης θυσίας, ώστε αί νέαι αύται άδελφαί
δύνανται εύτόλμως νά δώσωσι τάς χείρας εις τάς μεγάλας έκείνας άδελφάς των, οία ή
'Αντιγόνη καί ή Ηλέκτρα κ.λ.π.»

69. Νά χαρώ τάδέλφια μου· στή ζωή τών άδελφιώ μου.
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άδελφικήν στοργήν, καί δέν θεωρεί ταύτην δψιστον έν τω κόσμω άγαθόν;

Τρία πράμματα μ' άρέσασιν είς τον απάνω κόσμον.
Τά κάτεργο ποΰ περπατεΐ καί τ άλογο ποΰ τρέχει,
τά δυ' άδελφάκια τ à καλά, σάν είν' αγαπημένα 70.

Καί δέν κρίνει ή δημώδης ποίησις άναθέματος άξιον τόν άμφισβητοϋντα τήν
ίσχύν τοϋ αισθήματος τής άδελφικής άγάπης;

Άνάθεμά τον ποΰ τό είπή τάδέρφια δέν πονοϋνται-
τάδέρφια σκίζουν τά βουνά καί δέντρα ξερριζώνουν,
τάδέρφια έκυνηγήσανε κ' ένίκησαν τό Χάρο 71.

"Ανευ δέ προκαταλήψεως περί μιμήσεως σλαβικών ιδεών ύπό τών
Ελλήνων Εξετάζοντες τό σερβικόν, τό βουλγαρικόν καί τό έλληνικόν $σμα,
καταλήγομεν είς άντίθετα τών τοΰ κ. Ψιχάρη πορίσματα. Ούτος καίπερ άνο-
μολογών τήν ποιητικήν ύπεροχήν τοΰ έλληνικοΰ άσματος, όμως φρονεί, ότι
έν τή βουλγαρική, τή άλβανική καί τή έλληνική παραλλαγή, παρατηρείται τις
διαφθορά καί έξασθένησις τοΰ έν άρχή αισθήματος, οδ ένεκα μεταβληθείς ό
πρωτόθετος μΰθος προσηρμόσθη είς τά ήθη καί τόν χαρακτήρα τών Σέρβων.
Οί 'Αλβανοί καί οί Έλληνες, λέγει ό κ. Ψιχάρης, ήκιστα έννοήσαντες τό κα-
τισχΰον έν τώ σερβικώ αίσθημα, άντικατέστησαν τάς πρός τήν άδελφήν
ύποσχέσεις δι' δρκου πρός τήν μητέρα· άλλως δέ ό γάμος έν τη ξένη εϊναί τι
άηθες τοις Έλλησιν, άπεχθανομένοις τήν ξενιτειάν, ένφ τούναντίον έν Σερβία
μεγάλην τιμήν ύπολαμβάνουσιν αί νεάνιδες τήν άποκατάστασιν έν μακρινή
χώρα. Τούτου ένεκα πάντες οί άδελφοί, έν τώ σερβικφ άσματι, έκ φιλαδελφίας
στέργουσι τόν έν τή ξένη γάμον τής άδελφής, ένφ οί Έλληνες, άγνοοΰντες τό
έθιμον έκεινο, παρέλαβον έτοιμον τό θέμα, χωρίς καλά καλά νά έννοήσωσι
περί τίνος έπρόκειτο 72.

Τί όμως συνάγομεν έκ τής συγκριτικής έρεύνης τών σλαβικών καί τών
έλληνικών άσμάτων, άν μή σκοτιζώμεθα έκ τής πεπλανημένης γνώμης, ότι έν
τοις τελευταίοις δάνεια αισθήματα άναπτύσσονται καί ίδέαι άγνωστοι παρά τω
λαώ; Έν τω έλληνικώ άσματι βλέπομεν άρμονικόν καί άρτιον δλον, ένφ δρα-
ματικώταται περιπέτειαι, μετά δυνάμεως καί τέχνης θαυμαστής έκτιθέμεναι, είς
ένα μόνον τείνουσι σκοπόν, εις τήν κατάδειξιν τής ίερότητος ύποσχέσεως, ής
τό βάρος καί έν τω τάφω αισθάνεται ό δούς. Ή έν τω έλληνικώ άδιάσπαστος
καί έλλογος τών γεγονότων άλληλουχία χαλαροΰται καί έκλείπει έν τοις σλα-
βικοΐς, τά δ' άμίμητα έπεισόδια, έν οϊς ειδυλλιακή χάρις άβιάστως συγκιρνά-
ται μετά φρίκης τραγικής, ή άψυχος μίμησις άμαυροΰσα καθίστησι ψυχρά καί

70. Passow, άρ. 467.

71. Άραβαντινοδ, Συλλογή δημωδών φσμάτων, σ. 275.

72. Psichari, σ. 27-28.
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αγνώριστα. Έν τω έλληνικώ άσματι, ό μΰθος άπήτει, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω,
νά νυμφευθή ή κόρη είς Βαβυλώνα. Ή μήτηρ έν τοις γαμηλίοις έλληνικοϊς φ-
σμασι, παρίσταται πάντοτε, ëv μόνον διαβλέπουσα εν τω γάμω, τόν άπό της
κόρης χωρισμόν, και διά τοΰτο μή θέλουσα νά τήν ύπανδρεύση 73. Όθεν καί
έν τω ασματι τούτω δέν στέργει τόν γάμον, άφ' οδ μάλιστα ούτος πρόκειται
νά γίνη μετά ξένου έκ μακρινής χώρας· δέν στέργουσι δέ, διά τήν πρός τήν
ξενιτειάν άντιπάθειαν τοΰ Έλληνος, καί οί άδελφοί, πλήν τοΰ Κωσταντή, ό-
στις δέν όρμάται είς τοΰτο έκ φιλαυτίας, ώς ύπέλαβεν ό Βόλλνερ 74. Αί παρα-
κελεύσεις τοΰ Κωσταντή πρός νύμφευσιν της άδελφής είς τά ξένα, παντελώς
άλλην έμποιοΰσιν έντύπωσιν τω Έλλην άκροατή· ό* νοΰς τούτου προσηλοΰ-
ται μόνον είς τήν παράστασιν τοΰ ξενιτευομένου άδελφοΰ, τοΰ μακροταξειδά-
ρη· τό αίσθημα τής ίδιοτελείας έξαφανίζεται πρό τοΰ πόθου, τοΰ έλληνικωτά-
του πόθου, τής μειώσεως τών άφορήτων δεινών τής ξενιτειάς. Ό Κωσταντής
θά εύρίσκη παρηγοριάν έν τή χώρα, έν η ό οίκος τής άδελφής, καί αΰτη δέν
θά αίσθανθή τόν πόνον τής ξενιτειάς, συχνότατα βλέπουσα τόν άδελφόν.
'Αλλ' ή μήτηρ φέρει δλλην άντίρρησιν, άπορρέουσαν έξ άκραιφνοΰς έλληνι-
κοΰ αισθήματος, τοΰ οίκογενειακοΰ φίλτρου, τοΰ έπιτάσσοντος τήν συμμετο-
χήν πάντων τών μελών της οικογενείας έν τοις εύτυχήμασι καί έν τοις δυστυ-
χήμασι. Καί ό Κωσταντής ύπόσχεται ότι άν τύχη λύπη ή χαρά, πάντως θά
φέρη τήν άδελφήν είς τήν μητέρα, έπιλαθόμενος νά μνησθή τής ύπό τοΰ θανά-
του λύσεως τής ύποσχέσεως, ένοχος οΰτω γενόμενος ΰβρεως, κατά τάς έλλη-
νικάς δοξασίας, ΰβρεως ήν άμειλίκτως τιμωρεί τό θείον. ΎβρΙς είναι καί ή
ύπό τής μητρός πρόσκλησις τοΰ νεκροΰ πρός έκτέλεσιν τής ύποσχέσεως, της
ύβρεως δέ ταύτης δίδωσι δίκην θνήσκουσα. Επήλθε χρόνος δύστυχος, άπέθα-
νον οί όκτώ άδελφοί, έφονεύθη καί ό Κωσταντής, διότι μόνον οί βιαίως θα-
νόντες έγείρονται τοΰ τάφου, κατά τάς προλήψεις, δς ό λαός ήμών έτήρησε
μέχρι τοΰδε άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων. Ό Κωσταντής έταξεν έγγυητήν
τής ύποσχέσεως τόν Θεόν 75, καί ούτος έφορφ είς τήν έκτέλεσιν ταύτης.
Άνίσταται τοΰ τάφου ό νεκρός, πορεύεται είς τόν οίκον τής άδελφής, καί

73. Γαμήλιον ίσμα Πελοποννήσου έν Λελέκου, Δημοτική άνθολογίο, σ. 142.

"Ολοι ήθέλανε, δλοι άγαπάνε,
καί ή μαννοΰλά της, κείνη δέ θέλει.

Έτερον ήπειρωτικόν έν Χασιώτου, Συλλογή, σ. 43.

Όλοι βούλονται νά μας τή δώσουν
κι ό άφεντούλης της δέν μας τή δίνει-
δλοι δύνονται να μας τή δώσουν
κ' ή μαννοΰλά της δέ μας τή δίνει.

74. Wollner, σ. 268.

75. "Ομοιον τύπον ύποσχέσεως άπαντώμεν και έν έτέροις δσμασι.

Βάλλω τόν ήλιον νηγγυστή καί τά βουνά μαρτύρους
(Τραπεζούντιον- Φιλολ. συνέκδημος, 1849, σ. 431).
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έκτυλίσσονται πρό ήμών σκηναί άπαραμίλλου κάλλους, ή συνάντησις έν τώ
χορψ, ή ύπό τών πτηνών άποκάλυψις τής φρικτής άληθείας, ή άγωνία τής
άδελφής προσπαθούπης νά έξακριβώση ταύτην και ή συνάντησις τής μητρός
καί τής κόρης. Μόνον παράχορδον καί ψεκτέον έν τή δλτι οικονομία τής διη-
γήσεως είναι ό θάνατος ταύτης, άνεξήγητος ών καί άδικαιολόγητος. 'Αλλ' ί-
σως είναι τοΰτο προσθήκη μεταγενεστέρα, ή δέ λύσις έν τώ άρχετύπφ άσματι
ήν διάφορος, καί δή ή έν τή Δ' παραλλαγή μεταμόρφωσις τής άδελφής είς
γλαΰκα, τό δυσοίωνον πτηνόν τής έρημώσεως καί τής καταστροφής. Ή μετα-
μόρφωσις φέρεται καί έν έτέρα μεσσηνιακή παραλλαγή, ής τούς τρεις τελευ-
ταίους στίχους έδημοσιεύσαμεν πρό έτών.

Παρακαλιέται στο Θεό ή 'Αρετή και λέει.

— "Θέ' μου και κάμε με πουλί, κάμε με κουκουβάγια,

νά περπατώ στις έρημιές, νά κλαίου τούς άδελφούς μου»76.

Τοιαύτη λύσις καί τεχνικωτέρα είναι, καί σύμφωνος καθόλου ταΐς μυθο-
λογικαΐς παραστάσεσι τού ήμετέρου λαοΰ, καθ' άς ή μεταμόρφωσις έπέρχεται
ή πρός τιμωρίαν στυγεροΰ έγκλήματος ή πρός άπαλλαγήν άναξιοπαθοΰντος
άπό μεγίστης όδύνης καί θλίψεως.

Τοιούτο μέν τό έλληνικόν ασμα· τά δέ σλαβικά άμοιροΰσι τών κατά μέ-
ρος καλλονών τούτου ή διατηροΰσι μόνον ίχνη παραμεμορφωμένα αύτοΰ, έλ-
λείπει δ' έξ αύτών καί ή τεχνική συναρμογή τών καθ' έκαστον, ή τήν ένότητα
τοΰ συνόλου άπαρτίζουσα, καί ή έσωτερική δικαιολογία τών έκτεθειμένων γε-
γονότων. Τήν κόρη ν ζητοΰσιν είς γάμον άπό τά ξένα, άορίστως καί άσαφώς,
ούχί έξ ώρισμένης χώρας, καί δή έκ τής Βαβυλώνος, ώς έν τώ έλληνικώ.
Στέργουσιν οί άδελφοί, ούχί όμως καί ή μήτηρ· άκατάληπτον τοΰτο, άφ' ου ό
γάμος έν τή ξένη ούδέν έχει τό άπαδον πρός τά σλαβικά έθιμα- μόνον έν τή
δευτέρα παραλλαγή τοΰ βουλγαρικού άσματος, τή μάλιστα προσεγγιζούση τώ
έλληνικώ, δέν δέχονται οί άλλοι άδελφοί, πλήν τοΰ Δημητάρ, συνηγοροΰντος
ύπέρ τοΰ γάμου. Ύπισχνοΰνται οί άδελφοί ότι θά έπισκέπτωνται τακτικώς τήν
άδελφή ν των· άλλά θνήσκουσιν έκ πανώλους. Διατί; Τό σερβικόν άσμα καί ή
δευτέρα παραλλαγή τοΰ βουλγαρικού ούδαμώς έξηγοΰσι τούτο- άλλ' ή πρώτη
τοΰ βουλγαρικοΰ παραλλαγή άναφέρει τήν αίτίαν τοΰ θανάτου είς κατάραν
της μητρός, κατάραν σκληροτάτην καί άδικαιολόγητον· διότι χωρίς νά φανή
έναντιουμένη είς τήν όμόφωνον θέλησιν τών υίών, έπικαλεϊται όμως κατ' αύ-
τών τήν πανώλη, όπως θερίση καί τούς έννέα υΙούς καί τά τέκνα αύτών δη-

Βάλαν τόν ήλιο μάρτυρα και τό φεγγάρ' έγγϋη
CI α τ ρ i ö η ς , σ. 66).

καί παρά τω βυζαντίω χρονογράφω Γ ε ω ρ γ ί ω τ ω άμαρτωλω (Χρονικόν Δ' 248, σ. 630
Muralt): «δέδωκεν έγγυητήν τόν μεγαλομάρτυρα του Χριστού Θεόδωρον».

76. Πανδώρα, 1867, τ. ΙΗ', σ. 94.
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λονότι δια τήν ύπανδρείαν τής θυγατρός της είς τά ξένα ζητεί τόν δλεθρον
συμπάσης τής οικογενείας αύτής.

Ή θυγάτηρ έν τή ξένη θλίβεται μή βλέπουσα τούς άδελφούς· ό Θεός τήν
εύσπλαγχνίζεται καί διατάσσει άγγέλους του νά ζωογονήσωσιν ένα τών άδελ-
φών, ίνα τήν έπισκεφθή. Όποια ή διαφορά τοΰ έλληνικοΰ άσματος άπό τών
σλαβικών! Έν έκείνφ ό Θεός,.ώς έγγυητής τής ύπό τοΰ Κωσταντή δοθείσης
τή μητρί ύποσχέσεως, μεριμνά περί τής έκτελέσεως αύτης. Δέν παρίσταται δ-
μως αύτοπροσώπως δρών, διότι οίοσδήποτε λόγος θά ήτο ταπεινότερος τής
περί τοΰ θείου μεγαλείου ιδέας· άλλ' έκ τής τοιαύτης άποσιωπήσεως τό δσμα
προσκτάται δύναμιν καί ύψος· τά πάντα μαρτυροΰσιν, ότι έκτελεΐται βουλή
Θεοΰ, εί καί μόνα τά πτηνά ύποδηλοΰσι τοΰτο, τά δια τοΰ κελαδήματος έκ-
φράζοντα τήν φρίκην έπί τώ θεάματι τοΰ πρό αύτών παρελαύνοντος ζεύγους
καί άναφωνοΰντα ότι διορώσι μέγα θαΰμα τοΰ Θεοΰ. Έν τοις σλαβικοΐς όμως
άσμασιν ό Θεός δέν άπαξιοΐ νά όρίση μετά πολλής λεπτολογίας πάντα δσα ή-
θελον συντελέση πρός έπίτευξιν, ούχί τής έκτελέσεως ίεράς ύποσχέσεως, άλλά
τής προσκαίρου παραμυθίας θλιβομένης άδελφής. Διατάσσει τούς άγγέλους
του νά έμβάλωσι ψυχήν εις τόν άδελφόν, καί καθοδηγεί αύτούς πώς νά κατα-
σκευάσωσι δώρα βλεδυρώτατα· άρτους άπό τό χώμα τοΰ τάφου καί χαρίσμα-
τα άπό τό σάβανον, κατά τό σερβικόν δσμα, ή πίτταν άπό έν πέταλον καί
άγγεΐον οίνου άπό τήν πλάκα τοΰ τάφου, κατά τήν πρώτην τοΰ βουλγαρικού
παραλλαγήν. Αί άποτρόπαιοι σκηναί τοΰ χοροΰ τών Μακαβρών της μεσαιωνι-
κής Εύρώπης, ούδέν παρουσιάζουσι προσόμοιον τοιαύτη είδεχθεΐ είκόνι.

Φθάνει ό άδελφός είς τόν οίκον τής άδελφής, αύτη περιπτυσσομένη έλέγ-
χει αύτόν τρυφερώς διότι τήν έγκατέλιπε καί τόν έρωτα άποτόμως διατί έγίνη
τόσον μαΰρος, ώς νά έξήλθε έκ τοΰ τάφου. Τοιαύτας έρωτήσεις ποιείται καί
έν τω έλληνικώ άσματι ή άδελφή· άλλ' άφ' ού πρώτον τά πτηνά ένέβαλον αύ-
τη τάς δεινάς ύπονοίας. Έν τώ σερβικώ ή άδελφή θέλει νά έπιστρέψη είς τόν
πατρικόν οίκον, όπου βεβαίως δέν τήν άναμένει ή μήτηρ· ούδένα λόγον έχει
ή τοιαύτη άπόφασις, μόνον ύπό τής δευτέρας βουλγαρικής παραλλαγής άτε-
λώς δικαιολογουμένη · οί άδελφοί εϊχον ύποσχεθή νά τήν φέρωσιν είς τά περ-
βίτια, έθιμον βουλγαρικόν, ού άντίστοιχον σερβικόν δέν ήξεύρομεν. 'Αλλ' ή
άποστολή τοΰ άδελφοΰ έληξε- τοΰ Θεοΰ τό θέλημα ή το νά έπισκεφθή τήν
άδελφή ν, ούχί δέ καί νά έπαναγάγη αύτήν είς τήν μητέρα- δθεν ή έπάνοδος
ού μόνον άνευ λόγου γίνεται, άλλά καί παρά τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ. Καί όμως ό άδελφός, καίπερ είδώς ότι είς όλεθρον άγει τήν άδελφήν, άσθενώς άπο-
τρέπει ταύτην, είτα δέ πειθόμενος τήν παραλαμβάνει μεθ' έαυτοΰ· τό άσυνεί-
δητον όργανον τής θείας βουλήσεως παρίσταται άντιστρατευόμενον ταύτη.
Έναγκαλισθεΐσα τήν μητέρα ή θυγάτηρ θνήσκει, θνήσκει δέ καί έκείνη άνευ
αιτίας.

Τοιαύτη ή οικονομία τοΰ σερβικοΰ μάλιστα άσματος, ο ύπέρτερον τοΰ
έλληνικοΰ άνεκήρυξεν ό Βόλλνερ. Τά πάντα έλέγχουσιν, ότι έποιήθη κατά μί-
μησιν βουλγαρικοΰ προτύπου, διότι τά βουλγαρικά άσματα, μάλλον προσεγγί-
ζοντα τοις έλληνικοΐς, διετήρησαν εί καί ούχί πλήρη καί άδιάφθορον τήν έσω-
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τερικήν δικαιολογίαν τών γεγονότων, άπερ άφηγούνται. Διεφύλαξαν δέ τά
βουλγαρικά καί πλείονα ίχνη τής έλληνικής έπιδράσεως. Τό όνομα τοϋ Κω-
σταντή παρέμανεν έν τή πρώτη βουλγαρική παραλλαγή. — Οί άδελφοί πάντες,
καί ούχί μόνος ό Κωσταντής, ύπισχνοΰνται τή άδελφή άπ' εύθείας 77 νά τήν
φέρωσιν είς τά περβίτια έν δέ τή δευτέρα παραλλαγή μόνος ό Δημητάρ ύπι-
σχνεΐται τοΰτο, μή στεργούσης τής μητρός νά νυμφεύση μακράν τήν κόρην
της, ώς έν τω έλληνικφ. — Ή μάννα καταράται τούς άδελφούς πάντας. — Ή
μάννα, κατά τήν πρώτην παραλλαγήν, μετά τόν θάνατον τών υιών, έγένετο
μαΰρος κοΰκκος, ήτοι έκραζεν ώς κοΰκκος, άλλά δέν μετεμορφώθη· (έν τώ
σερβικώ άκούεται έκ τής οίκίας τό μοιρολόγι τής μάννας ώς λάλημα κούκ-
κου). — Έν τή Α' καί τή Β' παραλλαγή ή άδελφή άποτόμως άμα ίδοΰσα τόν
άδελφόν έρωτα, διατί είναι κίτρινος, ή διατί μυρίζει χώμα, καί άπαντα έκεΐνος
προφασιζόμενος. — Όμοίως έν ταΐς αύταϊς παραλλαγαΐς πτηνόν άπορεΐ βλέ-
πον διερχόμενον νεκρόν μετά ζώντος. — Έν τή Γ' παραλλαγή άναφέρεται ξη-
ρά ή έρώτησις τής άδελφής περί άλλαγής τής έσθήτος, έλλείπει δέ ή έν τω
έλληνικω φερομένη άπόκρισις τοΰ άδελφοΰ, μετά λεπτότητος ύπαινισσομένου
τάς έπισυμβάσας τή οίκογενεία μεγάλας συμφοράς. — Μένει ό άδελφός πρό
τής έκκλησίας, ή άφανίζεται, μόνη δέ πορεύεται είς τήν έρημον κεκλεισμένην
οίκίαν ή άδελφή. — 'Αναγνωρίζεται ύπό τής μητρός καί θνήσκουσιν άμφότε-
ραι.

Οί λόγοι όμως ούτοι δέν θά ήρκουν, καθ' ήμάς, πρός άπόδειξιν της γνώ-
μης ότι κατά τό έλληνικόν πρότυπον έποιήθησαν τά σλαβικά άσματα. Ινα βε-
βαιωθή ή άπό ένός είς έτερον έθνος μετάδοσις άσμάτων ή άλλων μνημείων
τής δημώδους άγράφου φιλολογίας δέον νά προσεπικουρώσι καί λόγοι ιστορι-
κοί, άποδεικνύντες ότι ύπήρχέ ποτε φιλολογική έπικοινωνία τών έθνών έκεί-
νων, ότι μνημεία τούλάχιστον τής γραπτής φιλολογίας μετεφράσθησαν έκ τής
μιάς είς τήν άλλην γλώσσαν. "Οθεν καί άν μή ύπήρχεν άλλο τεκμήριον τής
πρωτοτυπίας τοΰ έλληνικοΰ άσματος, πάλιν δυσκόλως θά συνετασσόμεθα τή
γνώμη τοΰ κ. Ψιχάρη, είκάζοντος ότι τοΰτο έποιήθη κατά μίμησιν σλαβικών,
διότι βέβαιον είναι, ότι ούδέποτε οί Έλληνες παρέλαβόν τι έκ τής σλαβικής
φιλολογίας, ήκιστα δέ άσματα δημώδη. Έκ τών βυζαντίων συγγραφέων μόνος
Νικηφόρος ό Γρηγοράς, καθ' όσον ήμεΐς γινώσκομεν, ποιείται μνείαν σλαβι-
κών άσμάτων. «Τής γε μήν έπομένης θεραπείας.... ήσαν οΐ φωναΐς έχρώντο
καί μέλεσι τραγικοΐς· ηδον δ' άρα κλέα άνδρών, ών οίον κλέος άκούομεν, ού-
δέ τοι ΐδμεν»78. Σφόδρα δέ καταφρονητικώς λαλεί περί τών έκκλησιαστικών ϋ-
μνων τών Βουλγάρων ό αύτός συγγραφεύς. «Λήρος γάρ τοις έκεΐ παίδευσις ά-

77. Και έν τή Η' έλληνική παραλλαγή ό Κωσταντής ύπισχνεΐται είς τήν άδελφήν καί ούχί
είς τήν μητέρα.

78. Νικηφ. Γ ρ η γ ο ρ δ Η' 18, σ. 377 Bonn.
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πασα καί ρυθμός καί μοϋσα έμμελής ιεράς ύμνωδίας, βάρβαρον ήσκηκόσι
γλώτταν ώς τά πολλά καί ήθη μόλα γέ τοι εύφυώς προσήκοντα σκαπάνη. Ού
γάρ μιξοβάρβαρον μέν, εΰρυθμον δέ τόν ήχον προΰφερον, .... άλλ' δλον βο-
σκηματώδη καί δρειον καί όποιον άν οί νομάδων άσαιεν παίδες, όπότε πρός
τάς ραχίας καί τάς νάπας τό ποίμνιον άγοιεν ώρη èv είαρινή, δτε τε γλάγος
άγγεα δεύοι»79. Πάνυ άρα άμφίβολον, ότι τοιαύτα άσματα έζήλωσαν οί βυζάν-
τιοι, καί είς τήν έλληνικήν γλώσσαν μετέφρασαν.

Δέν συμβαίνει όμως τό αύτό τοις Σλάβοις· τά πρώτα τούτων φιλολογικά
δοκίμια είναι μεταφράσεις έκ τοΰ έλληνικοΰ, ή πρώτη φιλολογική κίνησις τών
σλαβικών έθνών έκδηλοΰται έν τή μεταφράσει καί μιμήσει έλληνικών πρωτο-
τύπων. Πρώτοι οί Βούλγαροι έσχον φιλολογίαν, μεταφράσαντες άπό τοΰ Γ
ιδία αιώνος καί μετέπειτα Έλληνας Εκκλησιαστικούς συγγραφείς, λειτουργικά
καί άσκητικά βιβλία, καί πληθύν άλλων Εργων, έκ δέ της βουλγαρικής παρέ-
λαβον ταύτα Ρώσσοι καί Σέρβοι 80. Έν τοΐς ύπό τών Βουλγάρων μεταφρασθεϊ-
σιν έλληνικοΐς έργοις συγκατελέγετο πιθανώς καί τό έπος τοΰ Διγενή 'Ακρίτα,
πρός δ στενωτάτην έχει σχέσιν τό δημώδες 5σμα τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ, εις τόν
άκριτικόν άναμφηρίστως ύπαγόμενον κύκλον. Τό κείμενον τής βουλγαρικής
μεταφράσεως δέν περιεσώθη μέχρις ήμών, άλλ' ή σφζομένη ρωσσική έγένετο,
κατά τούς σλαβολόγους, έκ νοτιοσλαβικών καί δή σερβικών μεταφράσεων81,
οί δέ Σέρβοι τά πλείστα έν τή φιλολογία των έλληνικά έργα δέν μετέφρασαν
έκ τοΰ πρωτοτύπου, άλλ' έκ βουλγαρικών μεταφράσεων82.

'Αλλ' ύπάγεται άληθώς είς τόν άκριτικόν κύκλον τό δημώδες άσμα τοΰ
νεκροΰ άδελφοΰ; Διότι τούτου άποδεικνυμένου καί ή πηγή τών σλαβικών πα-
ραλλαγών αύτού γίνεται κατάδηλος83.

Τήν γνώμην ταύτην έξήνεγκον πρώτοι οί έκδόται τοΰ έπους κ.κ. Σάθας
καί Λεγράνδ84, άλλά πλην τοΰ Rambaud85 πάντες οί μνημονεύσαντες ταύτης
τήν έθεώρησαν άπίθανον καί άβάσιμον86. Καί ήτο εύκολος ή άνασκευή αύτης.
Πρός άπόδειξιν έφερον δύο μόνον λόγους, ούχί πολύ ισχυρούς άναμφιβόλως.
Τήν ταύτότητα (έν τή Γ παραλλαγή) τοΰ όνόματος της άδελφής τοΰ Κων-

79. Αύτ., σ. 379.

80. Β. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876. A. N. Pypin u. V. D.
Spasovich, Geschichte der slavischen Literaturen, Leipzig 1880, τ. I.

81. Wesselofsky, Bruchstücke des byzantinischen Epos in russischer Fassung έν
Russischen Revue, 1975, τ. VI, σ. 540. Βλ. και Pypin, Ενθ' άν., σ. 212.

82. Pypin, αύτ., σ. 202 κέ.

83. Έν τη είσαγωγή είς τήν έκδοσιν τοΰ άκριτικοΰ έπους (σ. XLIX) οί κ.κ. Σάθας καί Λε-
γράνδ λέγουσιν ότι «πολλοί βυζαντινοί χρονογράφοι άναφέρουσιν, ότι δημώδη έλληνικά άσμα-
τα ήσαν κοινότατα έν σλαβικαΐς χώραις», ούδεμίαν όμως έπάγουσιν μαρτυρίαν τούτου.

84. Sathas - Legrand, αύτ.

85. Έν Revue des deux Mondes, 1875, τ. Χ, σ. 933.

86. Σ. Π . Λάμπρου, Βιβλιοκρισία περί της έκδόσεως τοΰ Σάθα καί Λεγράνδ, σ. 2,
καί έν Άθηναίω. F. L i e b r e c h t, Zur Volkskunde, 1879, σ. 196. Wollner, σ. 264 κέ.
Psichari, σ. 12 κέ.
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σταντίνου Ευδοκίας καί τής συζύγου του άνεψιοΰ τοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ Δι-
γενή 'Ακρίτα, καί έπειτα τήν δρνησιν τής συζύγου τοΰ Άνδρονίκου Δούκα
νά νυμφεύση τήν θυγατέρα της τω έμίρη Μουσούρ. "Οθεν μετά πολλής ειρω-
νείας μνημονεύων καί άνασκευάζων τούς λόγους τούτους ό Βόλλνερ άποφαί-
νεται, ότι παντί έχοντι όφθαλμούς είναι πρόδηλον ότι ούδέν κοινόν έχουσι
πρός άλληλα τό έπος καί τό δημώδες άσμα· ό δέ κ. Ψιχάρης ότι όλως διάφο-
ρα τών έν τω άσματι είσι τά έν τω έπει έκτιθέμενα γεγονότα, καί ότι αύτή ή
περίληψις τής ύποθέσεως τοΰ έπους καταδείκνυσι τό άβάσιμον τής εικασίας
των έκδοτων αύτοΰ.

Ή έκδοσις καί άλλων κειμένων τοΰ βυζαντιακοΰ έπους, διευκολύνουσα
καί σπουδαίως ύποβοηθοΰσα τήν μελέτη ν τής σχέσεως τούτου πρός τήν δη-
μώδη ποίησιν 87 καί ή γνώσις πλειόνων παραλλαγών τοΰ άσματος, καθιστάσιν
ήμΐν δυνατήν τήν άπόδειξιν τής γνώμης περί τής άρχής τοΰ έλληνικοΰ άσμα-
τος τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ, ήν μετά πολλής όξυνοίας έξήνεγκον οί πρώτοι έκδό-
ται τοΰ Διγενή 'Ακρίτα. Οί πολεμήσαντες τήν γνώμην ταύτην δέν εϊχον όμο-
λογουμένως άδικον, κρίνοντες άνεπαρκή τά προσαγόμενα πρός ύποστήριξιν
αύτής Επιχειρήματα. 'Αλλ' αί μή έξετασθεΐσαι παραλλαγαί τοΰ δημοτικού ά-
σματος καί τά δημοσιευθέντα κατόπιν κείμενα τοΰ έπους παρέχουσιν ήμΐν
άποδείξεις πειστικωτάτας περί τής σχέσεως τούτου πρός έκεϊνο. Ούδεμίαν δέ
ροπήν έχει, νομίζομεν, είς τό ζήτημα ή έξέτασις περί τοΰ πότερά είσι τά πα-
λαίτερα καί άρχέτυπα, τά δημοτικά άσματα ή τό έπος· εϊτε έκ τοΰ κύκλου τών
άκριτικών άσμάτων τοΰ λαοΰ έποιήθη τό έπος, είτε έξ έπεισοδίων τοΰ έπους
μεταβαλλόμενων άπό στόματος εις στόμα καί παραφθειρομένων διεπλάσθησαν
τά άσματα, προδήλου ούσης τής πρός άλληλα όμοιότητος τοΰ έπους καί τών
άσμάτων, ούδείς δύναται νά ύποστηρίξη ότι ταύτα έποιήθησαν κατά μίμησιν
σλαβικών. Πιθανώτατον άπ' έναντίας, ότι ό έλληνικός μύθος μετεδόθη τοϊς
Σλάβοις διά τής αύτής καί τό ύπό τούτων μεταφρασθέν έλληνικόν έπος όδοΰ,
άν μή έλήφθη έξ αύτών τών σλαβικών τούτου μεταφράσεων.

Είσί δ' αί όμοιότητες τοΰ έπους καί τοΰ άσματος αδται:

Α'. Τά όνόματα τών δρώντων προσώπων· ό άδελφός όνομάζεται Κων-
σταντίνος έν πάσαις ταΐς παραλλαγαΐς τοΰ έλληνικοΰ άσματος καί έν τή Α'
τοΰ βουλγαρικού, πρεσβύτερος δέ τών άδελφών έν τή Ζ' έλληνική παραλλα-
γή. Έν τω έπει ό πρεσβύτερος τών άδελφών λέγεται έπίσης Κωνσταντίνος 88.
Σημειωτέον δ' ότι τό όνομα Κωνσταντίνος είναι συνηθέστατον έν τοις δημοτι-
κοΐς άσμασι τοΰ άκριτικοΰ κύκλου.

87. Ό πρώτος τόμος συλλογής τών δημοτικών έλληνικών άσμάτων, ήν σκοποϋμεν νά
έκδώσωμεν, περιέχει ύπέρ τά όκτακόσια ζίσματα του άκριτικοΰ κύκλου έκδεδομένα τε καί
άνέκδοτα. Τό μέγα πλήθος αύτών καταφαίνεται έκ τής συγκρίσεως πρός τήν συλλογήν τοϋ
Passow; ήτις καίπερ περιλαμβάνουσα σχεδόν πάντα τά μέχρι τοϋ 1860 γνωστά άσματα τοΰ έλ-
ληνικοΰ λαοΰ, περιέχει έπτακόσια περίπου άσματα παντοίας Ολης, ων όλίγα μόνον τοΰ άκριτι-
κοΰ κύκλου.

88. Σάθα-Λεγράνδ, στ. 303. Lambros, Collection des romans Grecs, P. 1880,
στ. 187. Μηλιά ράκη, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, έν -ΑΘ. 1881, στ. 320.
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Τήν άδελφή ν όνομάζει ΕΙρήνην (κύρ Έρήν) ή τραπεζουντία Η΄ παραλλα-
γή. ΕΙρήνη δέ καλείται ή άδελφή καί έν τω έπει 89.

Έν ταϊς πλείσταις όμως τών παραλλαγών όνομάζεται 'Αρετή, τό δ' όνο-
μα τοΰτο δέν είναι σπάνιον έν άσμασι τοΰ άκριτικοΰ κύκλου 90. Έπίσης έν τοις
αύτοϊς άσμασι άναφέρεται συχνάκις καί τό όνομα τής Εύδοκίας 91.

Β". Ή μάννα είναι χήρα. Ρητώς άναφέρεται τοΰτο έν τή ΙΓ' κα; τή ΙΔ'
παραλλαγή· αί λοιπαί ύποδηλοΰσι τήν χηρείαν τής μητρός, μή μνημονεύου-
σαι τόν πατέρα, πλήν τής ΙΕ- έν η γίνεται καί πατρός μνεία. Κατά τό έπος, δ-
τε ήρπάγη ή Ειρήνη ό πατήρ ήτο είς τόν πόλεμον 92, ή είς έξορίαν 93, ή

ε/ς κάποιον ταξίδι,
σ' έκεΐνο ποϋ τον έξώρισαν λαάν νά συνάθροιση 94

δθεν καί μόνης τής μητρός ζητείται ή συγκατάθεσις δια τόν γάμον 95. Έν τή
ρωσσική όμως μεταφράσει τοΰ έπους, ή μάννα είναι πτωχή χήρα έκ βασιλι-
κοΰ γένους 96.

Γ". 'Αριθμός άδελφών. Εϊπομεν άνωτέρω, ότι δέν πρέπει νάποδοθή ίδιά-
ζουσά τις έννοια είς τόν άριθμόν έννέα τών άδελφών. Δύο τών παραλλαγών
(ή Η' καί ή ΙΓ') άναφέρουσιν όκτώ άδελφούς. Κατά τό έπος πέντε ήσαν οί
υίοί τοΰ 'Ανδρονίκου97, κατά δέ τήν ρωσσικήν μετάφρασιν τρεις 98.

Δ". Τήν είχες δώδεκα χρονών κ' ήλιος δέ σου τήν είδε 99· στά σκοτεινά τήν
έλουζες κτλ. Τήν έξήγησιν τούτων παρέχει τό έπος. Μάντις ή άστρολόγοι
προεϊπον τω πατρί, ότι θ' άρπάση ό Άμιράς τήν κόρην, όταν γίνη δώδεκα

89. Έν τώ κειμένφ ού μνημονεύει ό Δαπόντες. (Larabros, σ. C). Μ η λ ι α ρ ά κ η , στ.
68. Λάμπρος, στ. 67.

90. Μανούσου Β', σ. 29. Legrand, Recueil, άρ. 138. Έθνικ. Ήμερολ., 1865, σ. 42 κέ,
τοΰ 1866, σ. 258-259. Βύρων, τ. Β', σ. 191-192 κλπ. Έν τραπεζουντίοις $σμασι τής αύτής
ύποθέσεως ή θνήσκουσα μνηστή τοΰ Κωσταντή λέγεται 'Αρετή (Εύξεινος Πόντος, 1880, σ.
143. 224. 239) ή ΕΙρήνη (Deffner's, Archiv, σ. 123).

91. Βλ. πλήν τών άφηγουμένων τήν άρπαγήν τής Εύδοκίας ύπό τών Άπελατών καί Εν ϊμ-
βριον $σμα έν τω έν ΚΠ. έλλ. φιλ. συλλ., τ. Θ', σ. 359.

92. Λάμ π ρ ., στιχ. 121.

93. Έν τω χειρογράφφ της Κρυπτοφέρρης. (Lambros, σ. XCII).

94. Μηλιά ράκη, στ. 290. 508-

95. Μηλιά ράκη, στ. 576 κέ. Λάμ π p., στ. 507. Σάθα-Λεγράνδ, στ. 138.

96. Wesselofsky, ένθ' άν., σ. 546.

97. Σ ά θ α - Λ ε γ ρ ά ν δ , στ. 67 κέ. Μ η λ ι α ρ ., στ. 32. 502 κέ. Λ ά μ π ρ ., στ. 23 κέ.
Κείμενον παρά Δαπόντε (Λ ά μ π ρ ., σ. C ). Έν καππαδοκικώ άσματι τοΰ άκριτικοΰ κύκλου
άναρέρονται έννέα υίοί τοΰ 'Ανδρόνικου, ών ό είς όνομάζεται Κωνστάντσινος. (Δελτίον τής Ί-
στορ. Εταιρείας, τ. Α', σ. 719.

98. Wesselofsky, σ. 546.

99. Πρβλ. Δούκα, κεφ. 39, σ. 291 Bonn: «παρθένοι, άς ούχ έώρα ήλιος».
Μηλιαράκη, στ. 1757: «έκείνην [Εύδοκίαν] όπου ό ήλιος, οΰποτε δέν είδεν όλως»· στ.
1766: «νά μάθη δέν έδύνετον ό ήλιος άν τήν είδεν».
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έτών· καί διά τούτο έκτισεν έκεϊνος πρός κατοικίαν της ίδιον παλάτιον καί
έπιμελώς τήν έφρούρει 100.

Ε'. Προξενιά άπό τή Βαβυλώνα. Έν τω επει ό Άμιράς, ό νυμφευθείς
τήν Είρήνην λέγεται κύριος Συρίας, καί κατά τήν ύπό Μηλιαράκη έκδοθεΐσαν
διασκευήν τοΰ Εύσταθίου

έτράφη είς τήν Συρίαν,
. στην Βαβυλώνα τήν καλήν, τήν πόλιν τήν μεγάλην101.

Αί πλεΐσται τών παραλλαγών τοΰ έλληνικοΰ άσματος άναφέρουσιν όνο-
μαστί τήν χώραν, όπόθεν έζητεΐτο είς γάμον ή κόρη· τά σλαβικά όμως άορί-
στως λέγουσιν, ότι ένυμφεύθη είς τά ξένα. Ή άοριστία αΰτη ιδιάζει καί ττί
ρωσσική μεταφράσει τοΰ Επους. «Πάντες οί τοπικοί, οί γεωγραφικοί καί οί
ιστορικοί προσδιορισμοί Ελλείπουσιν Εκ ταύτης, ή γενικώς καί άορίστως ύπο-
δηλοΰνται. Τό γεωγραφικόν μάλιστα μέρος περιορίζεται είς άπλήν μνείαν της
Ελληνικής καί τής άραβικής χώρας, τής έλληνικης πόλεως, τοΰ Εύφράτου καί
τών τοιούτων»102.

ΣΤ'. Ή μήτηρ δυσφορεί νά νυμφεύση τήν κόρην της εις τά ξένα. Έν τω
Επει φοβείται μή ό γαμβρός, ώς Εθνικός, άποδειχθή άστοργος, Εστερημένος εύ-
γενών αισθημάτων 103.

Ζ'. Βάνει έγγυητήν τόν Θεόν ότι θά φέρη τήν άδελφήν. Έν τώ επει ό
Άμιράς, ό νυμφευθείς ταύτην, τόν Θεόν δίδει μάρτυρα νά ύποστρέψη πά-
λιν 104.

Η'. Κατάρα τής μητρός. Έν τώ έπει ή μήτηρ παρακελεύουσα τούς υίούς
όπως σπεύσωσι νά έπαναγάγωσι τήν άδελφήν, άπειλεΐ ότι θά τούς καταρασθή,
άν μή ποιήσωσι τοΰτο· έν τω χειρογράφω της Κρυπτοφέρρης:

καί τήν κατάραν τήν έμήν λήψεσθε και πατρώαν,
εί τοΰτο ού ποιήσητε καθώς ύμϊν ΰπέσχον' 105.

Έν τή τοΰ Εύσταθίου διασκευή ή μήτηρ άποτείνει τόν λόγον πρός τόν
υίόν Κωνσταντΐνον:

μην φοβηθής τον θάνατον παρά μητρός κατάραν·

100. Μηλ ι α ρ ά κ η , στ. 51 κέ. Λ ά μ π ρ ., στ. 45 κέ. Κείμενον παρά Δαπόντε
(Λάμπρ., σ. C).

101. Μηλιαράκη, στ. 302-303.

102. Wesselofsky, σ. 45.

103. Μ η λ ι α ρ ά κ η , στ. 588 κέ. Σ ά θ . - Λ ε γ ρ ., στ. 150 κέ. Σημειωτέον έν παρόδω, ότι
μετά τόν 157 στίχον ούδέν λείπει ώς έσιραλμένως έσημειώσαντο οί έκδόται, διότι τό «ταΰτα»
άναφέρεται είς τάνωτέρω. "Οθεν άβάσιμος ή είκασία τοϋ κ. Ψιχάρη καί τά πορίσματα ταύτης
περί Βυζαντίων καταφρονούντων τά δημώδη άσματα. Τούναντίον πάσαι αί διασκευαί τού Ε-
πους, μάλιστα δέ ή ύπό Μηλιαράκη, είσίν άνάπλεοι δημωδών άσμάτων ή στίχων τοιούτων, ώς
έν οίκείω τόπω Θάποδείξωμεν.

104. Σ ά Θ . - Λ ε γ ρ ., στ. 414. Μ η λ ι α ρ ά κ η , στ. 866.

105. Λάμπρ., σ. XCI.
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μητρός κατάραν φύλαγε, κομμάτια κατακόπτου·
καί όταν άποθάνετε έσεϊς οί πέντε δλοι,
τότες άς τήν (ε) πάρουσιν έκεϊνοι πάντες δλοι106.

Θ'. Ή μήτηρ ζητεϊ τήν θυγατέρα άπό τόν Κωνσταντϊνον. Καί έν τω ίπει
άπό αύτόν ζητεί τήν θυγατέρα ή μήτηρ, αύτός πρωταγωνιστεί έν τή λυτρώσει
τής άδελφής, οί δέ λοιποί τέσσαρες άδελφοί σκιάζονται έξ όλοκλήρου ύπ' αύ-
τοΰ. Έν τή διασκευή του Πετρίτζη ή μήτηρ λέγει τω Κωνσταντίνω:

Έπαρε τά άδέλφια σου, υίέ μου Κωνσταντίνε,
καί σύρε καί πολέμα τον σ' δποιον τόπον είναι·
καί έλπίζω είς τον Θεόν νά φανής άντρειωμένος
καί Άμιράς ό άπιστος νά βγή έντροπιασμένος.
Έλπίζω καί τήν κόρη μου καί σένα άδελφή σου
νά τηνε φέρης γλήγορα στή συνοδιά μαζί σου...
Καί παρευθύς ό Κωνσταντής τήν κεφαλή του γέρνει
καί τής μητρός του τήν εύχή μέ υπακοή παίρνει,
καί σαν έπήρεν τήν εύχή σελλώνει τό φαρί του
όμοίως κ' οί έπίλοιποι καί άλλοι άδελφοί του'07.

Έν δέ τή διασκευή τοΰ Εύσταθίου:

Αύτός (Κωνσταντίνος) δ' άκούσας τής μητρός τούς λόγους παραυτίκα

τον μαϋρον έππιλάλησε στόν Άμιράν έπήγεν

καί μετ' αύτόν οί άδελφοί έφθάσασι κατόπιν·

άλογα έκαβαλλικεύσασιν άρματωμένοι ούτοι.

Καί ώς είδεν ό Άμιράς τόν νέον Κωνσταντϊνον,

τής κόρης τόν αύτάδελφον, ποδρχετον πρός έκεϊνον κτλ.108

Γ. "Αλογον τοΰ νεκροΰ Κωσταντή. Έν τω έπει περιγράφεται θαυμασίως
ό ίππος τοΰ Κωνσταντίνου:

Φαρίν έκαβαλλίκευεν φητιλόν, άστεράτον,
έμπροσθεν είς τό μέτωπον χρυσόν άστέρα είχε,
τά τέσσαρά του νύχια άργυροτζάπωτ' ήσαν,
καλλιγοκάρφια άργυρά ήτον καλλιγωμένον κτλ.109

Καί κατά τήν διασκευή ν τοΰ Πετρίτζη:

Τό άλογο τοΰ Κωσταντή ίτρεχεν στόν άέρα
είς τό κεφάλι είχενε έναν χρουσό άστέρα κτλ.110

106. Μηλιά ράκη, στ. 325 κέ. Βλ. καί στ. 854 κέ. Σάθ. - Λεγρ., στ. 402 κέ.

107. Λάμ n p., στ. 187 κέ.

108. Μ η λ ι α ρ ά κ η , στ. 332 κέ.

109. Μηλιαράκη,στ. 338 κέ.

110. Λάμ π p., στ. 201 κέ.

3
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ΙΑ'. Ό Κωσταντής έπανάγει τήν άδελφήν είς τήν μητέρα. Έν τω έπει ό
Κωνσταντίνος νικήσας έν μονομαχία τόν άρπαγα Άμιράν άνακτάται τήν κό-
ρην, ήν πάντες οί άδελφοί έπανάγουσιν είς τήν μητέρα.

Ισως τις άντείπη, ότι εί καί τοσαύτη καταπληκτική όμοιότης παρατηρεί-
ται èv τοις καθ' έκαστον, όμως ό μύθος τοΰ άσματος καί τοΰ έν τω έπει έπει-
σοδίου ούδέν έχουσι κοινόν πρός άλληλα. Διότι ούδαμοΰ τοΰ έπους άναφέρε-
ται ή έκπλήρωσις τής ύποσχέσεως ύπό τοΰ νεκρού άδελφοΰ, ή έπάνοδος τής
κόρης είς τήν μητέρα καί ό θάνατος ταύτης, άπερ άποτελοΰσι τήν βάσιν τοΰ
μύθου έν τω δημοτικω άσματι. 'Αλλ' ούδαμώς άπορον, ούδέ δυσεξήγητον θά
φανή τοΰτο τοις μελετήσασι τήν σχέσιν των δημοτικών άσμάτων καί τοΰ έ-
πους τοΰ Διγενή 'Ακρίτα. Έν μέν τοις δημοτικοϊς άσμασιν έκτίθενται εις τόν
Διγενή ή τούς περί αύτόν άναφερόμενοι μΰθοι καί παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ, πλούσια λείψανα τής παλαιάς τών προγόνων μυθολογίας, οί δ' εύημερί-
ζοντες διασκευασταί τοΰ έπους άποφεύγουσι τούναντίον έφ' όσον δύνανται
πάν τό μυθώδες καί άπίθανον, πρότυπον έχοντες τάς βυζαντιακάς έμμέτρους
χρονογραφίας. 'Απλή σύγκρισις διαφόρων κλάδων τοΰ άκριτικοΰ κύκλου
πρός παραπλήσια τοΰ έπους έπεισόδια ούδεμίαν καταλείπει περί τούτου άμφι-
βολίαν. Παραδείγματα πρόκεινται ήμΐν τά κατά τήν μνηστείαν τοΰ Διγενή καί
τής Εύδοκίας, τά κατά τήν άρπαγήν ταύτης ύπό τών Άπελατών, τά κατά τήν
πάλην τούτου καί τών Άπελατών ή τοΰ Χάρου καί πλείστα άλλα. Οΰτως èv
τω δημώδει άσματι τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ έχομεν νέαν ποιητικήν διασκευήν μύ-
θου έλληνικοΰ άρχαιοτάτου, έν τω έπει όμως άνευρίσκομεν έκεΐνα μόνον τά
στοιχεία τούτου, όσα ήσαν έπιτηδειότερα είς προσαρμογήν πρός ίστορικήν
άφήγησιν.

Είναι δ' ό έλληνικός μΰθος, ό περί έπανόδου νεκροΰ έραστοΰ εις τήν
έρωμένην. Τήν νεωτάτην τούτου διάπλασιν άνευρίσκομεν έν τή πρώτη τών
θαυμασίων διηγήσεων Φλέγοντος τοΰ Τραλλιανοΰ, καθ' ήν ή νεκρά Φιλίννιον,
νύκτωρ προσέρχεται είς τόν άγνοοΰντα τόν θάνατον αύτής μνηστήρα· προσ-
έρχεται δέ θεία βουλήσει· «ού γάρ άνευ βουλήσεως ήλθον ένταΰθα»
ύποτίθεται λέγουσα 111. Παραπλήσιος είναι ό μΰθος τοΰ Πρωτεσιλάου, όστις
«καί μετά θάνατον έρών τής γυναικός κατά μήνιν Αφροδίτης ήτήσατο τούς
κάτωθεν όντας άνελθεϊν, καί άνελθών εδρεν έκείνην άγάλματι αύτοΰ περικειμέ-
νην. Αίτήσαντος δέ, φασί, μή ύστερεΐν αύτοΰ ξίφει διεχρήσατο έαυτήν»112. Ό
άρχέτυπος δέ μΰθος, είναι ό τοΰ Άδώνιδος, τοΰ μετά θάνατον διά τόν έρωτα

111. Φλέγοντος Τραλλιανοΰ, Περί θαυμασίων A', I.

112. Εύσταθ. είς Ίλιάδ. Β, 701, σ. 325. Λούκια v., Νεκρ.. διάλ. 23. Σχόλ. είς
Άριστείδ. Κοινήν άπολογίαν, σ. 374 C: «τούς κάτω δαίμονας ήτήσατο καί άφείθη μίαν ήμέραν,
καί συνεγένετο τη έαυτοΰ γυναικί». Πρβλ. Φιλοστράτ., Ήρωικ'. 2, σ. 663. Κατ' άλλην παραλλα-
γήν τοΰ μύθου ό Πρωτεσίλαος άναβιοΐ προσκαίρως, δεήσει τής γυναικός. (Η y g i n ., Fab.
103: "Quod uxor Laodamia Acasti filia cum audisset eum perisse, Hens petit a diis, ut sibi cum
eo très horas colloqui liceret. Quo impetrato a Mercurio reductus (très horas cum eo colloquuta]
est. Quod iterum cum obisset Protesilaus [dolorem pati non potuit Laodamia], Βλ. καί Fab. 104.
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τής 'Αφροδίτης άνιόντος είς τήν γήν καί δύο μοίρας τοΰ ένιαυτοΰ παρά ταύτη
διάγοντος 113.

Ούτω τήν πρώτην άρχήν τοΰ έν τω δημώδει έλληνικώ άσματι μύθου, εύ-
ρίσκομεν ούχί έν σλαβικοΐς προτύποις, άλλ' έν τή άρχαία μυθολογία. Άν δέ
πειραθώμεν νάναζητήσωμεν τήν έννοιαν τοΰ μύθου τούτου έν τοις φυσικοΐς
φαινομένοις, δέον νά μή συνταύτίσωμεν αύτόν τοις σεληνιακοϊς, ώς έποίησεν
ό κ. Ψιχάρης 114, άλλά τοις παγκοίνοις πάσι σχεδόν τόϊς λαοΐς μύθοις περί
άναζωογονήσεως τής φύσεως έν τω έαρι.

ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

Α'

("Αθήναι)"3

Μάννα μέ τούς έννιά σου γιούς και μέ τή μιά σου κόρη...
Πραγματευτής τήν γύρεψε, πραγματευτής τήν θέλει
όπούχε πύργους τό φλωρί και μόδια τό λογάρι.
Τήν Άρετώ έγύρεψε, γυναίκα γιά νά πάρη.
5 — «Καί πώς νά τήνε δώσω γώ τήν Άρετώ στα ξένα,
όπ' έχω γιούς άρματωλούς καί πάνε στό σεφέρι
κι άν τύχη λύπη ή χαρά ποιος πάει νά μοΰ τήν φέρη;»
Πετάχτηκε ό Κωσταντής, ό μικροκωσταντάκης,
όπ' ήτανε μικρότερος άπ' όλα του τ' άδέλφια.
10 — «Δός τηνε, μάννα, δός τηνε τήν Άρετώ στά ξένα-
κι άν τύχη λύπη ή χαρά καί τήν άναζητήσης,
νεκρός άν είμαι ή ζωντανός θά πάω να σου τήν φέρω».
Κ' ή μάννα τ' άπεφάσισεν στά ξένα νά τή δώση.
Σαράντα πάνε κ' έρχονται στης Άρετώς τήν πόρτα·
15 κόβουν τής νύφης τά προικιά καί τοΰ γαμπρού τά ρούχα.
Κ' ή Άρετώ καθότανε κοντά στό παραθύρι,
καμάρωνε καί κένταγε ολόχρυσο μαντήλι.

Μ ι χ. Ά κ ο μ η ν ά τ., τ. Α", σ. 334 Εκδ. Λάμπρου: «Οΰκουν πάνυ τι μυθώδες λογίζομαι, εί
Πρωτεσίλεως ή εϊ τις άλλος ερωτι γυναικός ιδίας άναβιώναι λέγεται, όπότε καί νυν ταύτόν τι
σχεδόν καινοτομηθέν έγνωμεν»).

113. Ή πρώτη μνεία του μύθου τούτου παρά Πανυάσιδι (Άπολλοδώρ., Γ', ιδ", 4).
Βλ. έν έκτάσει G. Greve, De Adonide, Lips. 1877, σ. 13 κέ. W. Η. Roscher,
Ausführliches Lexikon der Mythologie, L. 1884, σ. 70. 72.

114. Psichari, σ. 40.

115. Παρά τής κυρίας Μαριάννης Γρ. Καμπούρογλου.
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Τήν Άρετώ παντρέψανε, τήν στείλανε στα ξένα.
Μά 'τυχε χρόνος δίσεχτος καί μήνας μαυρισμένος,
20 τοΰ βασιλιά βουλήθηκε καί σήκωσε σεφέρι...
Κ' ή μάννα τους σάν τό 'μαθε έπεσε ν' άποθάνη-
τήν Άρετώ έγύρευε τήν Άρετώ γυρεύει.

— «"Αχ, ποΰ 'σαι, Κωσταντάκη μου, τήν Άρετώ νά φέρης,
όποΰ τηνε παντρέψαμε πολύ μακριά στά ξένα,

25 καί τώρα τήν άναζητώ τά μάτια μου να κλείση».
Κι ό Κωσταντής τινάχτηκε στο χώμα του άπό κάτω'
κ' έπιασε τό στρατί στρατί, στρατί καί μονοπάτι
στό σπίτι τους έβρέθηκε κ' έλυσε τ' άλογό του
κ' εύθύς έκαβαλλίκεψε στήν Άρετώ πηγαίνει,
30 στήν πόρτα της έστάθηκε κ' ή πόρτα ήταν κλεισμένη
τής πόρτας έδωσε κλωτσιά καί στήν αύλή εύρέθη.

— «Καλώς τονε τον Κωσταντή, πώς ήλθες τέτοιαν ώρα;

— Σήκ', Άρετώ μου κι άλλαξε κ' ή μάννα σέ γυρεύει.
S — Πές μου, αν είναι γιά χαρά να βάλω τά χρυσά μου

35 κι άν είναι γιά λυπητερά τά μαύρα νά φορέσω.

— Έλ', Άρετώ, νά φύγωμε, καλή είσαι όπως είσαι».
Στή στράτα ποΰ πηγαίνανε, πουλάκια κηλαϊδοΰσαν,
δέν κη^αδούσαν σάν πουλιά μήτε σάν χελιδόνια,
μόν' κηλαδοΰσαν κ' έλεγαν άνθρωπινή λαλίτσα.

40 — «Ποιός είδε τέτοιο θάμμασμα, ποιός είδε τέτοιο θάμμα,
νά περπατούνε ζωντανοί μέ τούς νεκρούς άντάμα;

— Ακούς, ακούς, κύρ Κωσταντή, τί λένε τά πουλάκια;

— Πουλάκια 'ναι κι άς κηλαδοΰν, πουλάκια 'ναι κι άς λένε.

— Θαρρώ, θαρρώ, κύρ Κωσταντή, πώς χωματιάς μυρίζεις.
45 — Στή στράτα ποΰ έρχούμανε μ' έπιασε μιά βροχοΰλα

καί βράχηκαν τά ρούχα μου καί χωματιάς μυρίζω.

— Θαρρώ, θαρρώ, κύρ Κωσταντή, πώς λιβανιάς μυρίζεις;

— Στή στράτα ποΰ έρχόμανε μπήκα σ' έρημοκκλήσι
καί στέγνωσα τά ροΰχά μου καί λιβανιάς μυρίζω».

50 "Εφτασε στής μαννούλας του τό μαυρισμένο σπίτι,
τήν Άρετώ τήν άφησε στής μάννας της τήν πόρτα.
Άπέρασ' δλες τις αυλές χωρίς νά βρή κανένα,
έπήγε καί έστάθηκε σέ μιά μικρή πορτοΰλα-
άκούει τή μάννα νά βογκά νά λέη τ' δνομά της.
55 — «"Αχ, ποΰ είσαι, ποΰ είσαι Άρετώ, τά μάτια μου νά κλείσης;

— Νά πούρθα γώ μαννοΰλά μου, γιά να μέ ίδής νά γιάνης.

— "Αχ, καλώς ήρθες, Άρετώ, ποιός σ' έφερε παιδί μου;

— Ό Κωσταντής μας μ' έφερε, καί κάτω ξεπεζεύει.

— Δέ θά ήτανε ό Κωσταντής, θά ήταν κανένας άλλος
60 καί ό Κωσταντής σκοτώθηκε δώ καί σαράντα μέρες·
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τό περασμένο σάββατο τοΰ 'καμα τά σαράντα.

— Καλά το λέγαν τά πουλιά στή στράτα πού περνούσα,
ποιος ειδξ. τέτοιο θάμμασμα, ποιος είδε τέτοιο θάμμα

νά περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς νεκρούς άντάμα;»
65 Κ' έσφιχταγκαλιαστήκανε μάννα καί θυγατέρα,
καί μ' ένα άναστεναγμό δύο ψυχές έβγήκαν.

Β'

(Ολυμπος)116

Μάννα μέ τούς έννιά ύγιούς, τή μιάν τή θυγατέρα,
στον ήλιο τήν έχτένιζε καί στό φεγγάρ' τήν πλέγει.
Προξενητάδες Ερχονται 'πό μέσ' άπό τήν Πόλι,
ρωτούσαν καί ξαναρωτούν, πού ναϋρουν τέτοια κόρη,
5 τέτοια ψηλή, τέτοια λιγνή, τέτοια μαυρομματούσα,
πώχει τό μάτι σάν έλιά, τό φρύδι σά γαιτάνι,
τό δόλιο τό ματόφυλλο σαλονικιό μπιρσίμι.
Τάδέρφια της δέν τ'ν Εδιναν, ή Κώστας μόν' τή δίνει.

— «Έγώ, μάννα μ', τήν 'Αρετή θά σ' φέρν' άπού τά ξένα,
10 τό καλοκαίρ' έννιά φορές καί τό χειμώνα πέντε».

Ήλθε καιρός άδύστευτος κι άδύστευτες ήμερες,
πεθαίνουν τά οχτώ δερφιά, πεθαίνει κι ή Κωσταντϊνος.
Κ' ή μάνν' τ' τον άναθέμίζε καί τόν άναθεμούσεν.

— «'Ανάθεμά σε, Κωνσταντήμ', καί μικροκωσταντϊνέ μ',
15 ποΰ μ' Εδωκες τήν 'Αρετή πολύ μακριά στά ξένα».

Πουλάκι πάησε κ' έκατσε πάν' στό μνημόρ' τού Κώστα,
μα δέ λαλούσε σάν πουλί, σάν τάλλα τά πουλάκια,
μόν' έλαλοϋσε κ' έλεγε άνθρωπινή λαλίτσα.

— η-Σήκω καλέ μ', σήκω Κώστα μ', ή μάννα σου σέ θέλει·
20 ή μάννα σου σ' άναθεμάει, σέ πικροαναθεράει,

πού έδωκες τήν 'Αρετή πολύ μακριά στά ξένα».
Σηκώθηκεν ή Κωσταντής, κ' ή μικροκωσταντΐνος,
καί πάησε στήν 'Αρετή, να πάνη ναν τή φέρη.
Καί κίνησε καί πάγαινε 'π' όξω μεριά 'π' τή χώρα.
25 Έκεΐ εδρηκε τήν 'Αρετή, μέσ' στό χορό χορεύει.

— «"Αιντ' 'Αρετή μ', άιντε καλή μ', κ' ή μάννα σου σέ θέλει.

— Κώστα μ', άν είναι γιά κακό να πάνω νά ξαλλάξω,
Κώστα μ' αν είναι γιά καλό να Ερθω όπως είμαι.

— "Αιντ' 'Αρετή μ', άιντε καλή μ', κ' Ελα κατά πώς είσαι».

116. Παρά τής άδελφής του κ. Δ. 'Ολυμπίου, καθηγητού.
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30 Στό δρόμον όπου πάγαιναν, στή στράτα ποΰ παγαίνουν,
ή 'Αρετή τόν έλεγε κ' ή Αρετή τόν λέγει.

— «Κώστα μου, γιατί μαύρισες, τί είσ' άραχνιασμένος;

— «Έννιά χαρές παραίτησα καί τή δική μου δέκα».
Στήν στράταν όπου πάγαιναν, στήν στράτα ποΰ παγαίνουν,

35 πουλάκι πάησ' κ' έκάθησε έπάν' σ' άραιόν κλαδάκι-
ούδέ λαλούσε σαν πουλί, σαν τάλλα τά πουλάκια,
μόν' έλαλοΰσε κ' έλεγε άνθρωπινή λαλίτσα.

— «Τ' είν' τό κακό ποΰ γίνεται τόν φετεινό τό χρόνο,
να περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.

40 — Κώστα μ', τί λέει τό πουλί, τί λέει τό πουλάκι;

— "Αιντ' Αρετή μ', άιντε καλή μ', πουλάκ' είναι κι άς λέη».
Καί κίνησαν καί πάγαιναν 'π' δξω μεριά 'π' τή χώρα.

— «Σιψ' Αρετή μ', σΰρε καλή μ', κ' ή μάννα σου σέ θέλει.
Τό μαντηλάκι μ' έχασα να πάνω νά τό ευρω».

45 Καί κίνησεν ή Αρετή δξω μεριά 'π' τήν πόρτα.
Βροντή τήν πόρτα εννιά φορές, τό παραθύρι πέντε.

— «Τό ποιος είναι, τό ποιός βροντά νά κατεβώ νάνοιξω;

— 'Εγώ, μάννα μ', είμ' ή 'Αρετή σ', ή μικροθυγατέρα α'».
Κατέβηκ', άγκαλιάστηκαν κι άπέθαναν κ' οί δύο.

Γ'

(Πάρος)117

Μιά μάννα μέ τσ' έννιά της γιούς καί μονοθυγατέρα,
στά σκοτεινά τήν έλουζε, στο φέγγος τήνε πλέκει,
να μή τό μάθη ή γειτονιά, πώς έχει θυγατέρα.
Απ' τή Σουδιά τό μάθανε καί προξενιά τής φέρα.
5 Καί οί όχτώ δεν θέλασι κι ό Κωσταντϊνος θέλει.

— «Μάννα κι άς τήν παντρέψωμεν τήν Αρετή στά ξένα,
νάχω κ' έγώ παρηγοριά πούμαι ταξειδεμμένος,

όπου τό διάβα μ' είναι έκεϊ πηγαίνοντας κ' έρχόντας-
κι άν είναι πίκρα καί χαρά έγώ νά τήνε φέρνω».
10 Καί σάν τήν έπαντρέψανε καί πέρασεν ό γάμος,
ήρχεν ό χρόνος βίσεκτος καί οί όχτώ πεθάναν,
έπέθανε κι ό Κωσταντής ό μακροταξειδάρης.
Καί τών όχτώ τά μνήματα έβγάλανε χορτάρια
καί τοΰ καϊμένου Κωσταντή στράτες καί μονοπάτια.
15 Πάει κ' έρχέται ή μάννα του, τόν άναθεματίζει.

117. Παρά του κ. Ί. Πρωτοδίκου, καθηγητού.
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— η'Ανάθεμά σε, Κωσταντή, ώ μύρια άνάθεμά σε,
πώς θέλησες και πάντρεψες τήν 'Αρετή στά ξένα».
Κι ό Κωσταντής τ' άνάθεμα πολύ το έφοβείτο·

τό Θιό έπαρεκάλεσε τό μέγα άγιο Γιώργη.
20 Ή πλάκα γένηκε άλογο κι άτός του καβαλλάρης
και πήγε και τήν εϋρηκε μέσα στ' άρχοντικόν της.
Εύρήκέ την και χόρευε μέ δεκοχτώ κοράσια.

— «Καλώς τονε τόν Κωσταντή τόν μακροταξειδάρη.

— Σκόλασε, άδέλφι μ', τό χορό στης μάννας σου να πάμε.
25 — Πές μου, άδελφέ μου Κωσταντή, τί είναι τόση βία,

άν είναι θλϊψι να θλιφτώ κι άν είν' χαρά νάλλάξω
νά βάλω άπδξω τά χρυσά καί μέσα τά βελούδα.

— Δέν είναι θλϊψις νά θλιφτής μηδέ χαρά νάλλάξης.
Πό μέσα βάλε τά χρυσά κι άπόξω βάλε μαύρα.

30 "Ελα άδελφή μου 'Αρετή στης μάννας μας νά πάμε».
Στό δρόμο πού πηγαίνανε, στή στράτα ποΰ διαβαίνα,
έκηλαδοΰσαν τά πουλιά κι όλα τά χελιδόνια.
Δέν κηλαδοΰνε σάν πουλιά, σάν ποΰ λαλούν τά άηδόνια,
μόν' κηλαδοΰν κ' έλέγασι άνθρωπινή λαλίτσα.
35 — «"Ω θάμμα ποΰ τό Εκαμεν αύτός ό άπεθαμένος.
Έχτές ήτο στή γή νεκρός σήμερα άναστημένος».

— "Αχ, άδελφέ με Κωσταντή, μή είσαι άποθαμένος,

τί 'ναι ποΰ λέγουν τά πουλιά καί κηλαδοΰν τά άηδόνια;

— "Εννοια σου, άδέλφι μ' 'Αρετή, στης μάννας μας άς πάμε.
40 'Απρίλης είναι καί λαλούν καί Μάης καί φωλεύουν».

Κι δτε άντιγναδιάσανε έμπρός στόν άγιο Γεώργη
Ελειωσ' ό νιός σάν τό κερί κι Εσβυσε σάν λαμπάδα.

— «Πήγαιν', άδέλφι μ' 'Αρετή, είς τήν καλή σου μάννα.

— Τώρα πιστεύω, Κωσταντή, πώς είσαι άπεθαμένος»...
45 — «Άν είσαι φίλος διάβαινε, άν είσ' έχθρός μου πέρνα,

άν είσ' ό Πικροχάροντας δέν Εχω πλια νά πάρης,
μόνον τήν 'Αρετοΰσά μου καί κείν' είναι στά ξένα.

— Σήκω, μάννα μου, κι άνοιξε κ' έγώ είμαι ή 'Αρετούσα
ποΰ μ' Εφερε ό Κωσταντής ό μακροταξειδάρης».

Δ'.

(Στρατιωτικόν νοσοκομεϊον 'Αθηνών)118

Θέλτε νάκοΰστε κλάιματα, δάκρυα καί μοιρολόγια,
έβγάτ' άπάν' στόν "Αη Λιά, στόν "Αγιο Κωσταντϊνο,

118. Έξ άνεκδότου συλλογής του κ. Γ. Δροσίνη.
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νά ίδήτε τήν Κωσταντινιά, πώς στρώνει, πώς κοιμάται,
με τούς έννιά της τούς ύγιούς, μέ τήν Άρέτω δέκα.
5 Δέτε π' άρραβωνιάζουνε τήν Άρετώ στά ξένα.
Κανένας δεν τή θέλησε τήν Αρετή στά ξένα,
μόνον ό Κώστας ό μικρός ήθελε νάν τή δώσουν.

— «Μαννοΰλα, νάν τή δώσουμε τήν Άρετώ στά ξένα,

ποΰ είμαι κ' έγώ πραμματευτής, ποΰ είμαι καί πεζοδρόμος,
10 νά τρώη τ άλογο ταή, νά τρώω κ' έγώ μαντάτα.

— Κώστα μ', άν μ' εΰρη θάνατος, ποιός θά 'θελε τή φέρη;

— Έγώ παγαίνω κ' έρχομαι δέκα φορές τό χρόνο.
Παγαίνω δυο τήν άνοιξι καί τρεις τό καλοκαίρι
καί δύο τό φθινόπωρο καί πέντε τό χειμώνα».

15 Μά 'ρθε καιρός κ' έπέθαναν οί έννιά της γιοι κι ό Κώστας,
κ' ή μάννα τους άπέμεινε στο σπίτι κουκουβάγια.
"Ολο τόν Κώστα καρτερεί, τόν Κώστα καταριέται.

— «Πέτρα νά γίνη ό Κωσταντής, λιθάρι νά μή λειώση,
πώστειλε τήν Άρέτω μου, τήν Άρετώ στά ξένα».

20 Κ' ή γής άνεταράχτηκε κι ό Κωσταντής έβγήκε.
Βάνει τό μνήμα τ' άλογο καί τά σανίδια σέλλα,
νά πάη γιά τήν Αρετή, νά πάη γιά τήν Άρέτω·
μπελτά καί τόν δεχότανε ή γής γιά νάν τον λειώση.
Απάνω ποΰ άγνάντευε στής Αρετής τό σπίτι,
25 βλέπει καί τήν Άρέτω του στάλώνια ποΰ χορεύει.

— «Πάψτε, γυναίκες, τό χορό, πάψτε καί τά τραγούδια.
Βλέπω τόν Κώστα κ' έρχεται, πολ' είναι λερωμένος.

— Γειά σου, χαρά σου, Άρέτω μου. — Καλώς τονε τόν Κώστα.
Κώστα μου, τί είσαι κίτρινος καί τί είσαι λερωμένος;

30 — Άρέτω μου, ήμουν άρρωστος, τώρα πέντ' έξη χρόνους.

— Κώστα μου, άν είναι γιά καλό νάρθώ όπως κι άν είμαι,
άν ίσως ήλθες γιά κακό τά μαύρα νά φορέσω.

— Σήκω, Αρετή, νά φύγωμε κι άς είν' όπως κι άν είναι».
Στό δρόμο ποΰ παγαίνανε, στής έκκλησιάς τήν πόρτα:

35 — «Τράβ', Άρετώ, στό σπίτι μας κ' έγώ κοντά θελά 'ρθω,
κ' έγώ θά πάω στήν έκκλησιά, θά πάω νά προσκυνήσω».
Κι άκόμη δέν έπρόφθασε στό σπίτι γιά νά πάη,
άκούει τό μνήμα κι άνοιξε, τήν πλάκα καί βροντάει.
Σέ ύποψία βάλθηκε, σέ ύποψιά μεγάλη,
40 ποΰ ό Κώστας δέν έφάνηκε πίσω γιά νά γυρίση.
Στήν πόρτα πήγε κ' έκατσε τής μάννας της μιλάει.

— «Άνοιξε, μάννα, γιά νά μπω, νά μπω γιά νά καθήσω.

— Άρέτω μου, ποιός σ' έφερε τόν τόσο δρόμο ποΰ 'ρθες;

— Μάννα μ', ό Κώστας μ' έφερε καί πίσω κουβεντιάζει.
45 — Άρέτω, ό Κώστας πέθανε έδώ καί τόσους χρόνους.
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- "Ανοιξε, μάννα, γιά νά μπω, γιά θά λιγοθυμήσω.

- Ό δρόμος όπου σ' Εφερε, πίσω να σέ γυρίση».
Κ' ή Άρετώ άπελπι'στηκε, τήν προσευχή της κάνει.

- «Θέ μου γιά κάνε με πουλί, κάνε με κουκουβάγια,
50 να πάρω δίπλα τά βουνά καί δίπλα τά λαγκάδια,

νά κλαίω τούς έννι' αδερφούς, τόν Κωσταντϊνο δέκα».
Κι άμέσως Εγινε πουλί, Εγινε κουκουβάγια.
Στήν έκκλησιάν έπέταξε, στοΰ Κωσταντή τό μνήμα,
κι άρχισε νά μοιρολορ, κι άρχισε καί να κλαίη.
55 - «Έγώ είμαι ή στρίγγλα ή Αρετή κ' ή στρίγγλα ή Αρετούσα,
ποΰ είχα τούς έννι' άδελφούς, τόν ΚωσταΛΓνο δέκα.
Σήκω, καΐμένε Κωσταντή, σήκω να φιληθούμε».

Ε'

(Βάρνα)119

Μάννα, μαννά, καλή μαννά, σάν τή γλυκειά μου μάννα.
Μάννα, μαννά, καλή μαννά, τής Αρετής ή μάννα,
πού είχε τις έννιά τούς γιούς, τήν Αρετή τήν κόρη.
Στά σκοτεινά τήν Ελουε, στάστρη τηνέ χτενίζει,
5 στάστρη καί στόν αύγερινόν έπλέκε τά μαλλιά της.
Κανείς καί <5έν τήν ήξευρε απέ τή γειτονιά της,
τού Βασίλη ό γιος τήν ήξευρεν απέ τήν Βαβυλώνα.
Προξενητάδες Εστελνε τήν Αρετή γυρεύουν.
Τά όχτώ άδέρφια δέν τό 'στερξαν, μόν' Κωσταντής τό στρέει.
10 - «Δός τηνα, μάννα μ', δός τη να τήν Αρετή στά ξένα,
στά ξένα καί στήν ξενητειά, μέσα στή Βαβυλώνα,
νά 'χω κ' έκεΐ παρηγοριά, νά 'χω κ' έκεϊ κονάκι,
δντας πάγω στήν πραμματειά έκεΐ καί να κονέψω.

- Καλά τό λέγεις, Κωσταντή μ', καλά τό βάνει ό νους σου-
15 μ' άν Ερτη ό χρόνος δίσεχτος κ' ή ήμέρα πικραμένη,

ποιος νά μέ τήνε φέρη;

- Έγώ πηγαίνω, μάννα μου, έγώ καί σέ τή φέρνω».
Ήρθεν ό χρόνος δίσεχτος κ' ή ήμέρα πικραμένη,

τά όχτώ άδέρφια πέθαναν κι ό Κωσταντής ποθνήσκει.
20 Ή μάννα, ή καλή μαννά, τής Αρετής ή μάννα,
σ' ούλα τά μνήματα Εκλαιε, σ' ούλα παρηγοριούνταν,
στού Κωσταντίνου Εκλαιγε, Εκλαιε κ' έβλαστημοϋσε.

- «Άνάθεμά σε, Κωσταντή, καί μυριανάθεμά σε,

119. Παρά τοΰ κ. Χρ. I. Μυστακίδου.
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όπώδωσες τήν 'Αρετή πολύ μακριά στα ξένα,
25 στά ξένα και στήν ξενητειά, μέσα στή Βαβυλώνα».
Απέ τά κλαίτα τά πολλά κι άπέ τις βλαστημιές της
τά μνήματα βαρέθηκαν κι ό Κωσταντής βαρέθκε.
Κάνει τό κιβούρι του άλογο, τό σάβανο του σέλλα,
σύρνει καί πάει στήν ξενητειά, μέσα στή Βαβυλώνα.
30 Τήν ηύρ' έκεϊ ποΰ χόρευε, καί στό χορό πιασμένη.

— «"Αιντε 'Αρετή, μωρ' Αρετή, γλυκειά μου άδερφή μου.

— Ποιός ξένος ειν' αύτός έδώ, πού ξέρει τ' δνομά μου;

— Αέν είμαι ξένος, Αρετή, μόν' είμαι ό άδερψός σου,
άιντε Αρετή κ' ή μάννα μας γιά να σέ ίδή γυρεύει.

35 — Πές μου κι άν είναι γιά καλό μέ τά χρυσά μου νάρθω,
πές μου κι αν είναι γιά κακό τά μαΰρά μου να βάλω.

— "Αν θέλης βάλ' τά μαΰρά σου, κι άν θέλης τά χρυσά σου».
Πήραν τό δρόμο τό δρομί, τά δυο τό μονοπάτι.

Στό δρόμον όποΰ πήγαιναν, στή στράτα ποΰ διαβαίνουν,
40 τά δυο πουλάκια κελαϊδοΰν, μοιρολογούν καί λένε.

— «Γιά διές θάμμα κι άντίθαμμα. ποΰ γίνεται στόν κόσμο,
να περπατή ή ζωντανή μέ τόν άπεθαμένο.

— Άκουσε, άκ'σε, Κωσταντή μ', τί τά πουλάκια λένε.

— Πουλάκια 'ναι κι άς κελαϊδοΰν, πουλάκια 'ναι κι άς λένε.
45 /livre νά πάμε, Αρετή, γιατί μείναμε πίσω».

Βρίσκει τις πόρτες μέ κλειδιά, καί τά κλειδιά μέ μούχλια.
Χτυπά τήν πόρτα δυνατά τά παραθύρια τρίζουν.

ΣΤ'

(Βάρνα)120

Σαν τή μαννά, σάν τή μαννά, σάν τή γλυκειά τή μάννα,
όποΰχε τούς έννιά της γιούς, τήν Αρετή θαϋτέρα.
Στά σκοτεινά τήν έλουε, στάστρη καί στό φεγγάρι,
κ' ή γειτονιά δέν τ ού 'ξερε, πώχει τέτοια ώρηα κόρη,
5 μόνε τοΰ βασιλέ ό γιος άπέ τή Βαβυλώνα.
Προξενητάδες έστελνε, τήν Αρετή γυρεύει.
Τά όχτώ τάδέρφια δέ στρεουν, κι ό Κωσταντϊνος στρέει.
- «Αός τηνα, μάννα, δός τηνα, τήν 'Αρετή στά ξένα,
στήν ξενητειά ποΰ πορπατώ, στήν ξενητειά ποΰ τρέχω,
10 κ' έκεϊ σπίτι νά έχουμε, κ' έκεϊ σπίτι να κάμω.

120. Παρά του αύτοΰ.
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— Καλά, παίδι μ', νά δώκουμε τήν 'Αρετή στά ξένα-
μ' άν Ερθη τό θανατικό κ' ή Ερημη πανούκλα,

ποιος θελά πάη και ποιος θάρθή, τήν 'Αρετή νά φέρει.

— Έγώ πααι'νω κ' Ερχουμαι, τήν 'Αρετή σοΰ φέρνω».
15 Ήρθεν ό χρόνος δι'σεχτος κ' ή ήμέρα πικραμένη,

τ' όχτώ τάδέρφια πέθαναν κι ό Κωσταντής ποθνήσκει.
Κ' ή μάννα, ή καλή μαννά, τής 'Αρετής ή μάννα,
σ' ούλα τά μνήματ' Εκλαιε, σ' ούλα παρηγοριούνταν,
και πήγαινε στού Κωσταντή, παρηγοριά δεν είχε.
20 — «Άνάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε,
πού Εδωσες τήν 'Αρετή πολύ μακριά στά ξένα».
Kai ό Κωσταντής σάν τ άκουσε βαρειά τού κακοφάγκε,
μιά τακουσε, δυο τάκουσε, στό τρίτο δέν 'πομένει.
Κάνει τό κιβούρι τ' άλογο καί σέλλα του τό μνήμα,
25 καί πήρε τό δρομί δρομί, στήν 'Αρετή πηγαίνει.

— n "Α ι ντε 'Αρετή, κερά 'Αρετή, κ' ή μάννα σέ φωνάζει.

— Γιά διές τής σκύλας τόν ύγιό, πού ξέρει τδνομά μου.

— Έγώ δέν είμαι σκύλας γιός, μόν' είμαι ό Κωσταντΐνος.

— Ά μέ φωνάζης γιά καλό νά βάλω τά χρυσά μου,
30 κι άν μέ φωνάζης γιά κακό νά βάλω τά λερά μου.

— "Α θέλης μέ τά μαύρά σου, ά θές μέ τά χρυσά σου».
Στό δρόμον όπου πάγαιναν, στή στράτα πού διαβαίνουν,
καί τά πουλάκια κελαϊδοϋν, καί κελαϊδοϋν καί λένε.

— «Πώς περπατεΐ ό ζουντανός μέ τόν άποθαμένο.

35 — 'Ακούς, άκοϋς, κύρ Κωνσταντή, τί λένε τά πουλάκια;

— Πουλιά 'ναι κι άς τό κελαΐ'δοΰν, πουλιά 'ναι κι ας τό λένε».

Ζ

(Μάδυτος)

Μιά μάννα ήταν ή καλή, μιά μάννα καλομάννα,
πού εΐχενα τ'ς έννιά τσί γιοι, τήν 'Αρετή τήν κόρη.
Στά σκοτεινά τήν Ελουνε, στή φέξι τή χτενίζει,
σταστρο καί στόν αύγερινό κάθεται καί τήν πλέκει.

5 Προξενητάδες ήρθανε άπό τή Βαβυλώνα,

να πάρωνε τήν 'Αρετή στά μακριά τά ξένα.

Γοί όχτώ τ'ς οί γιοι δέ θέλανε κι ό Κωσταντής γυρεύει.

- «Μάννα μ', κι άς τηνε δώσωμε τήν 'Αρετή στά ξένα.

— Σά γένη θλϊψι καί χαρά ποιος πάγει να τήν φέρη;

10 - Σά γένη θλϊψι καί χαρά γώ πάγω καί τή φέρνω.
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— Σά γένη θλΐψι μοναχή ποιος πάγει νά τήν φέρη;

— Σά γένη θλΐψι μοναχή γώ πάγω και τή φέρνω».
ΤΗρθε ό χρόνος δύστυχος κι ό μήνας άνω κάτω,
πεθάνανε γοί όχτώ τ'ς οι γιοι', κι ό Κωσταντής άτός του-

15 κ' ή μάννα του μπαινόβγαινε μέ τά μαλλιά στά χέρια.
Τ'ς όχτώ τση γιοι τούς έκλαιε, τον Κωσταντή βλαστήμα.

— «'Ανάθεμα σε, Κωσταντή, έσέ καί τό καλό σου,
ποΰ μ' έκαμες καί έδωσα τήν 'Αρετή στά ξένα».

Κι ό Κωσταντής τό έννοιωσε 'πό μέσ' άπό τό μνήμα-
20 Κάνει τήν πέτρα άλογο, τή σέλλα σαλιβάρι,

καί τά ξανθά του τά μαλλιά τά κάνει μαξιλάρι.

— «Χριστέ μου, να τήν εύρισκα στό χορό να χορεύη».
Δώκε ό Θεός κ' ή Παναγιά, είς τό χορό χορεύει.

— «Έλα έδώ, μωρ' Αρετή, έλα νά πορπατοΰμε.

25 — Γιά δέτε τό μαργέλο γιό, ποΰ ξέρει τ' δνομά μου.

— Δέν είμαι γώ μαργέλος γιός ποΰ ξέρω τ' δνομά σου,
μόν' είμαι γώ ό Κωσταντής, τό πρώτό σου τάδέρφι.

— Σάν είσαι συ ό Κωσταντής, τό πρώτο μου τάδέρφι,
ποΰ 'ν' τά ξανθά σου τά μαλλιά κ' ή μαύρη σου γενάδα;

30 — Στήν άρρωστιά μ' έπέσανε τώρα σαράντα μέρες.
Άιντε Αρετή μ', να πηαίνουμε, άιντε νά περπατούμε.

— Αν είναι θλΐψι ή χαρά να βάλω τά χρυσά μου,
άν είναι θλΐψι μοναχή να βάλω μαΰρα νά 'ρθω.

— Άιντε Αρετή, να πηαίνουμε, κι άς είσαι καθώς είσαι».
35 Στή στράτα ποΰ πηγαίνουνε κι όπου περιπατοΰνε,

άκοΰν τάηδόνια καί λαλούν καί τά πουλιά καί λένε.

— «Δέν είδαμε τούς ζωντανούς μέ τούς νεκρούς να λειώνται;

— Ακούς, άκοΰς, βρε Κωσταντή, καί τά πουλιά τί λένε;
Δέν είδαμε τούς ζωντανούς μέ τούς νεκρούς νά λειώνται.

40 — Άιντε Αρετή μ', να πηαίνουμε, άιντε νά περπατούμε.
Πουλάκια 'ναι κι άς κελαδοΰν, πουλάκια 'ναι κι άς λένε.
Άιντε Αρετή στή μάννα σου, τήν πολυαγαπημένη,
νά πάω κ' έγώ στό μνήμά μου, τό καταραχνιασμένο».
Κτυπρ τήν πόρτα ή Αρετή, κ' ή μάννα της κατ'βαίνει,
45 σφιχτά άγκαλιάζει τήν Άρ 'τή καί πέφτει άποθαμένη.
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(Τραπεζούς)

(Σάβ. Ί ω α ν ν ί δ ο υ , 'Ιστορία και στατιστική Τραπεζοΰντος, έν Κ/πόλει 1870, σ. 283-284,
άρ. 15).

Βάι τήν μάνναν, βάι τήν μάνναν, βάι τήν καλήν τήν μάνναν,
ποΐ 'χ'σεν τ σοι όκτώ τσοϊ υιούς καί τήν Έρήν τήν κόρην.
Τήν κύρ Έρήν προξέναναν βαρεία μακρά σ' σά ξένα,
σ' σά ξένα, σ' άνεγνώριμα, σ' σο μ'γάλ' τή Ρωμανίαν-
5 καί οί έφτά 'κ έθέλεσαν καί ό Κωσταντΐνον θέλει.

- «Άγωμ', άδέλφη μ', άγωμεν σ' σήν καλλορριζικίαν».
Έρήν κλαίει καί θλίφκεται. — «Έγώ μακρά 'κί πάγω.
Ναί, ψύ' μ', Εμμορφέ μ' Κωσταντή, άσκεμα συντυχαίνεις·
άν ποίγν τάδέλφα μου χαράν, έμέν τσί στηχαριάζ' με,

10 καί άν άποθάν' ή μάννα μου, έμέν ποίος καλεϊ με;»
Ό Κωσταντΐνον ώμοσεν σ' σ άια καί σ' σά βαγγέλια.

- «Άν κάμ' τάδέλφια μουν χαρά, έγώ σε ν στηχαριάζω,
äv άποθάν' ή μάννα μουν, έγώ έσέν λαλώ σε».
Έρθεν ό χρόνος δίσεχτον, τά μήνας ώργισμένα·

15 δλ' Ενταμαν έπέθαναν, δλ' Ενταμαν έθάφαν.

Κλαίει ή μάννα τούς έπτά, κλαίει καί τόν Κωσταντΐνον,
π' έπαΐρεν δρκον καί δμοσμαν καί 'πήγεν ώμνυσμένος.
Ό Κωσταντΐνος ό καλόν άφκά γής 'κ ένεπέμεν·
αύτόν ή γη 'κ έδέχτηκεν, [ούδέ καί τά θερία.]
20 Ά Γιώρ'ς δι" άττον άλογον καί ή Παναγία σέλλαν,
ό ποιητής δι' ά πνοήν καί άτός λογκεύ' καί σ'κούται.
Έπήγεν καί 'πεκούμπηξε σ' σή κύρ Έρήν σ' σήν πόρταν.
Καί άτ' Ελουζεν τό νήπιον, καί σ' σήν κλίνην έβάλνεν.

- «Καλό, καλώς τόν άδελφό μ', καλώς καί άπ' όθεν Ερθες,
25 dv Εν καί Ερθες ίά χαράν, χρυσά άς άνελλάζω,

καί άν έν κ' έρθες ίά πίκρεμαν, άς Εμπαινω σέ μαύρα.

- Είά άφ'ς, είά άφ'ς, κάλε άδελφή μ', σείτ' στέκεις άγ' τ' άς πάμε.

- Καί ντ' Επαθες, ναί άδελφε μ', καί κούφαναν τ' έμμάτα σ';

- Τώμματά μ' έκούφαναν άπέ τήν άγρυπνίαν.

30 - Καί ντ' Επαθες, ναί άδελφε μ', καί ζάγκωσαν τά δόντια σ';

- Τά δόντια μου έζάγκωσαν άς τήν άνοφαγίαν.

- Καί ντ' Επαθες ξαν', άδελφε μ', καί νέλλαξεν τό χρώμά σ';

- 'Ατό 'δέν 'κ Εν έλέρωσα άς σήν άναπλυ 'σάδαν.

- Άς τρώγουμεν καί άς πίνουμε, άς κεΐμες καί κοιμούμες,

35 άς πλύσκουμες καί άθθίσκουμες καί άέτς σ'κούμες καί πάμες.
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— Είά σους, είά σους, καλέ άδελφή μ', σείτ' εϊμες άειτε άς πάμε...

— Άπ' έμπρου πάει το κόρα 'σον, καί άπούν 'πίσ' τό βλεμύριν.

— Άκοϋς, άκοΰς, ναι άδελφέ μ', ντο λέγ' νε τά πουλόπια,

40 — Είά άφες, σους, καλ' άδελφή μ', άτ' ίνταν θέλ'νε λέγ'νε.
Είναι μικρά καί παλαλά- πορπάτ' καί άειτ' άς πάμε».
'Επήγαν καί 'νταμώθανε σ' σοΰ Ά Γιωργή τήν πόρταν.
Δει τόν Ά Γιώρη τάλογον, τήν Παναϊάν τήν σέλλαν,
καί τόν ποιητήν τό πνοή, καί κείνος έξηπνοϊσεν.

Θ'

Fauriel, Chants populaires, P. 1825 II, σ. 406 κέ. (Γερμ. μετάφρ. μετά του κειμένου
Fauriel-Müller, Lpz. 1825, τ. II, σ. 64 κέ. Ε11 i s s e η , Versuch einer Polyglotte
der Europäischen Poesie, 1846, σ. 367 κέ. E. F. v. Schmidt - Phiseldeck,
Auswahl neugriechischen Volkspoesien, 1827, σ. 20-25. 'Αγγλική μετάφρ. ύπό Ch.
Β r i n s 1 a y Sheridan: Fauriel, The songs of Greece, 1826, σ. 207-210 Ιταλική
μετάφρ. Tommaseo, Canti popolari, Ven. 1842, τ. III, σ. 342 κέ. Γαλλική ελευθέρα έμμε-
τρος μετάφρ. Belloc, Bonaparte et les Grecs, P. 1826, σ. 147-150]. Ζαμπελίου,
"Ασματα δημοτικά, Κέρκ. 1852, σ. 713. [Passow; Carm. popul., Lips. 1860, άρ. 517.
Εύτέρπη, τ. Ζ', σ. 380. Χρυσαλλίς, 1863, τ. Α', σ. 276. Α. V 1 a c h ο s, Neugr. Chresto-
mathie, Lpz. 1870, σ. 96-97. Μετ' έμμέτρου γερμ. μεταφράσεως Th. Kind, Anthologie
neugriechischer Volkslieder, Lpz. 1861, σ. 96 κέ. Έμμετρος άρχαία έλληνική μετάφρασις
ύπό Φιλίππου 'Ιωάννου, Φιλολογικά πάρεργα, 1865 καί έν Λ ε λ έ κ ο υ,
Δημοτική ανθολογία, σ. 203 κέ].

Μάννα μέ τούς έννιά σου γιους καί μέ τή μιά σου κόρη,
τήν κόρη τή μονάκριβη, τήν πολυαγαπημένη,
τήν είχες δώδεκα χρονών, κ' ήλιος δέ σοΰ τήν είδε.
Στά σκοτεινά τήν έλουζες111, στό φέγγος122 τήν έπλέκες,
5 στάστρη καί στόν αύγερινό τ'ς έφκιανες τά σγουρά της.113
Όπου σοΰ φέρναν114 προξενιά άπό τή Βαβυλώνη,
νά τήν παντρέψης μακριά1", πολύ μακριά στά ξένα.
Οί όχτώ άδερφοί δέ θέλουνε κι ό Κωσταντϊνος θέλει.

— «Δός τηνε, μάννα, δός τηνε, τήν Αρετή στά ξένα,
10 στά ξένα κει ποΰ περπατώ, στά ξένα ποΰ παγαίνω,116

νάχω κ' έγώ παρηγοριά, νάχω κ' έγώ κονάκι.

— Φρόνιμος121 είσαι, Κωσταντή, κι άσχημ άπηλογήθης.

121. ήλουγες F.

122. στάφεγγα Ζαμπ. Pass. Κ.

123. Τήν έσφικτοκορδέλλιαζες έξω στό φεγγαράκι.

124. στείλα F.

125. τά μακρυά Ρ.

126. στήν στράτα πού διαβαίνω F.

127. φρένιμος F.
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Κι ά μώρτη, yié μου, θάνατος, κι ά μώρτη, γιέ μου, άρρώστια,
κι άν τύχη πίκρα γή χαρά, ποιος θά μοΰ τήνε φέρη;»
15 Το Θιό τής έβαλ'[2ί έγγυτή καί τούς άγιούς μαρτύρους,
αν τύχη κ' έρτη θάνατος, άν τύχη κ' έρτη άρρώστια,
κι αν τύχη πίκρα γή χαρά, νά πάη νά τηνε φέρη.
Καί σάν τήν έπαντρέψανε τήν 'Αρετή στά ξένα,
κ' έμπήκε χρόνος δίσεφτος καί μήνας ώργισμένος,
20 κ' έπεσε τό θανατικό, κ' οί έννιά άδερφοί πεθάναν129,
βρέθηκε ή μάννα μοναχή, σάν καλαμιά στόν κάμπο.
Στά όχτώ μνήματα δέρνεται, στά όχτώ μοιριολογάει130,
στού Κωσταντίνου τό θαφτό τις πλάκες άνασκώνει.

— «Σήκου, Κωσταντινάκη μου, τήν 'Αρετή μου θέλω.
25 Τό Θιό μού βάλες έγγυτή καί τούς άγιούς μαρτύρους,

άν τύχη πίκρα γή χαρά να πάς νά μού τή φέρης».
Τάνάθεμα τόν έβγαλε μέσ' άπό τό κιβούρι.
Κάνει τό σύγνεφ' άλογο, καί τάστρο σαλιβάρι,
καί τό φεγγάρι συντροφιά καί πάει να τήνε φέρη131.
30 Παίρνει τά δρη πίσω του καί τά βουνά μπροστά του,
βρίσκει την κ' έχτενι'ξουνταν δξου στό φεγγαράκι.
Άπό μακριά τήν χαιρετά κι άπό μακριά τής λέγει.

— «Περβάτησ', Άρετούλά μου132, κυράνα μας σέ θέλει.

- Άλλοίμον', άδερφάκι μου, καί τί είναι τούτη ή ώρα-
35 άνισως κ' είναι γιά χαρά133 να βάλω τά χρυσά μου,

κι άν είναι πίκρα, πές μού το, νάρτω κατά πώς είμαι134.

- Περβάτησ', Άρετούλά μου, κ' έλα κατά πώς είσαι13V
Στή στράτα ποΰ διαβαίνανε, στή στράτα ποΰ παγαίναν,
ακούν πουλιά καί κελαδοΰν, άκοΰν πουλιά καί λένε.

40 — «Ποιός είδε κόρην δμμορφη να σέρνη ό πεθαμένος136.

- Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια131,
ποιός είδε κόρην δμμορφη νά σέρνη δ πεθαμμένος.

— Λωλά πουλιά κι άς κηλαδοΰν, λωλά πουλιά κι άς Αε'νε138».
Καί παρεκεϊ ποΰ πάγαιναν, κι άλλα πουλιά τούς λένε.

128. της βάζει F.

129. κ' Ερχεται χρόνος δύσεφτος, καί οί έννεά πεθάνα F.

130. άνέσπα τά μαλλιά της F.

131. Και μέσα τά μεσάνυκτα πάγει νά τής τήν φέρει F.

132. Γιά έλα, Άρετοΰλα μας F.

133. "Αν ή χαρά στό σπίτι μας F.

134. Κ' άν πίκρα, άδελφάκϊ μου, νά έρθ' ώς καθώς είμαι F.

135. Μηδέ πίκρα, μηδέ χαρά, έλα F.

136. Γιά δές κοπέλλαν εδμορφην νά σύρν' άπαιθαμμένον F.

137. "Ακουε - καί τά πουλιά τί λένε; F.

138. Πουλάκια 'ναι κ' άς - πουλάκια 'ναι κ' άς λ. F.
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45 — «Τί βλέπομε τά θλιβερά, τά παραπονεμένα,
νά περβοτοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.

— Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια,
πώς περβατοϋν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.

— Πουλάκια είναι κι άς κηλαδοΰν, πουλάκια είναι κι άς λένε.
50 — Φοβούμαι σ', άδερφάκι μου, καί λιβανιές μυρίζεις.

— Έχτές βραδύς έπήγαμε πέρα στόν 139 Άη Γιάννη,
κ' έθύμιασέ μας ό παπάς μέ περισσό λιβάνι 140».

Καί παρεμπρός ποΰ πήγανε, κι άλλα πουλιά τοι3ς λένε.

— «Ώ θέ μεγαλοδυναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις,
55 τέτοια πανώρηα λυγερή να σέρνη πεθαμένος ».

Τάκουσε πάλε ή 'Αρετή κ' έρράγισε ή καρδιά της.

— «Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια;
Πές μου, ποΰ είν' τά μαλλάκια σου, τό πηγορό μουστάκι;

— Μεγάλη άρρώστια μ' εΰρηκε, μ' ίρριξε τοΰ θανάτου,
60 μοΰ 141 πέσαν τά ξανθά μαλλιά, τό πηγορό μουστάκι».

Βρίσκουν τό σπίτι κλειδωτό, κλειδομανταλωμένο,
καί τά σπιτοπαράθυρα ποΰ ήταν άραχνιασμένα.

— «Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε, καί νά τήν 'Αρετή σου.

— Άν είσαι Χάρος, διάβαινε, κι άλλα παιδιά δέν Εχω1*2,
65 ή δόλια143 ή Άρετοΰλά μου λείπει μακριά στά ξένα.

— Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε, κ' έγώ είμ' ό Κωσταντής σου.
Τό Θεό σοΰ βάλα έγγυτή 144 καί τούς άγιους μαρτύρους,

άν τύχη πίκρα γή χαρά, νά πάω νά σοΰ τή φέρω».
Κι ώστε νά βγή στήν πόρτα της, έβγήκεν ή ψυχή της 145.

Γ

CA. Μανούσου, Τραγούδια έθνικά, Κέρκυρα 1850 Β", σ. 73-76. [Γαλλική μετάφρασις
èv S a t h a s - Legrand, Les exploits de Digénis Akritas, σ. 4 κέ. Ρ s i c h a r i, σ. 7-

Μάννα μέ τούς έννιά σου γιούς καί μέ τή μιά σου κόρη,
τήν είχες δώδεκα χρονών καί ήλιος δέν τήν είδε.

139. έξω στόν F.

140. μέ τό πολύ λ. F.

141. Ποΰ Ζ.

142. Ιέρος - κ' άν είσαι ίέρος διάβα F.

143. Καϋμένη F.

144. Έγγυτή σώβαλα τό Θιό Ζ.

145. νάνοίξη τήν πόρτα της έξέβγεν ή ψυχή της. Έκ τής παρά Fauriel παραλλαγής έλλεί-
πουσιν οί στίχοι 2. 3. 7. 8. 10. 13. 16. 18. 20-22. 28-30. 42-48. 53-62.

146. Τά έν τή παραλλαγή ταύτη χάσματα συνεπλήρωσε προδήλως ό έκδότης έκ τής παρά
Φωριέλφ Θ' καί τής παρά Τωμασαίω ΙΓ' παραλλαγής.
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Στά σκοτεινά τήν έλουζες, στό φέγγος τήν έπλέκες,
στάστρη και στόν άειμερινό τ'ς έκανες τά σγουρά της.
5 Ποΰ προξενιά σου φέρνανε γιά νά τηνε παντρέψης,
νά δώσης τό παιδάκι σου πολύ μακριά στά ξένα.
Οί έννιά άδερφοί δέ θέλουνε κι ό Κωσταντΐνος θέλει.

- «Δός τηνε, μάννα, δός τηνε, τήν Εύδοκιά στά ξένα,
στά ξέν' αύτοΰ ποΰ περβατώ, στά ξέν' αύτοΰ πού πάω,

10 ναϋρω κ' έγώ παρηγοριά στή στράτα ποΰ διαβαίνω.

— Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, κι άσχημ' άπηλογήθης.

Ά μώρθη, γιέ μου, θάνατος, ά μώρθη, γιέ μου, άρρώστια,
κι άν τύχη πίκρα γή χαρά, ποιός θά μοΰ τήνε φέρη;»
Τό Θιό τής βάζει έγγυτή καί τούς άγιούς μαρτύρους,
15 άν τύχη πίκρα γή χαρά, νά πα νά τής τήν φέρη.

- «'Εγώ σ' τή φέρνω, μάννα μου, τήν Εύδοκιά νά βλέπης
τό καλοκαίρι τρεις φορές καί τό χειμώνα δύο».

Κι άφόντις τήν παντρέψανε τήν Εύδοκιά στά ξένα,
έρχεται χρόνος δίσεφτος καί μήνας ώργισμένος,
20 κ' έπεσε τό θανατικό, τό δόλιο τό κουκούδι,

κ' έξάλειψε τ'ς όχτώ άδελφούς, τόν Κωσταντή έσκοτώσαν.
Ή Εύδοκιά τ'ς άπόμεινε πολύ μακριά στά ξένα.
Ευρέθη ή μάννα μοναχή, σάν καλαμιά στόν κάμπο,
σάν έκκλησιά άλειτούργητη, σά χώρα κουρσεμένη.
25 Κι άπό τή θλΐψι τήν πολλή έπεσε τοΰ θανάτου,
τήν Εύδοκιά πεθύμησε νά ίδή στήν άρρωστιά της.
Σ' ούλα τά μνήματα έκλαιγε καί σ' όλα έμοιρολόγα,
στοΰ Κωσταντίνου τό θαφτό άνέσπα τά μαλλιά της.

— «Γιά σήκου, Κωσταντάκη μου, τήν Εύδοκιά μου θέλω.
30 Τό Θιό μοΰ βάλες έγγυτή καί τούς άγιούς μαρτύρους,

άν τύχη πίκρα γή χαρά, νά πάς νά μοΰ τή φέρης,
τό καλοκαίρι τρεις φορές καί τό χειμώνα δύο».
Τάνάθεμα τόν έβγαλε μέσ' άπό τό κιβούρι.
Ή πλάκα έγίνηκε άλογο, τό χώμα έγίνη σέλλα,
35 τώραιοξανθά του τά μαλλιά γινήκαν σαλιβάρι,
κι ό σκούληκας άπό τήν γή έγίνη ό Κωσταντΐνος.
Φτερνιά δίνει τοΰ μαύρου του, στήν Εύδοκιά προφτάνει.
'Επήγε καί τήν ευρηκε σ' έννιά χορούς πιασμένη,
έννιά χοροί χορεύανε κι άπό τ'ς έννιά κρατιότουν.
40 Κι άπό μακριά τσή σαλαγά κι άπό σιμά τσή λέει.

— «Προβάτησ', Εύδοκοΰλά μου, στή μάννα μας νά πάμε.

- Άλλοίμονο, άδελφάκι μου, καί τί είναι τούτη ή ώρα '
άν ή χαρά στό σπίτι μας νά βάλω τά χρυσά μου,

κι άν πίκρα είναι, άδελφάκι μου, νά έρθω ώς μ' ηύρε ή ώρα.
45 - Έλα, Εύδοκιά, στό σπίτι μας, έλα όπως σ' ηύρε ή ώρα».



62

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 62

Στή στράταν όπου διάβαιναν, στό δρόμο όπου παγαίναν,
Ενα πουλάκι άρχίνησε κελαΐδιστά να λέγη.

— «Ώ Θεέ μεγαλοδυναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις,
να προβατοϋν οί ζωντανοί με τούς άποθαμένους.

50 — "Ακουσες, Κωσταντϊνέ μου, τί λέγει τό πουλάκι,
πώς περβατοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.

— Αωλό πουλί κι άς κηλαδά, λωλό πουλί κι άς λέη,
λωλό πουλί κι άς χαίρεται μέ τόν κελαΐδισμό του».
Πιλιό παράξω έπήγανε, κι άλλο πουλί τούς λέει.

55 — «Τί βλέπω τό βαριόμοιρο, τό παραπονεμένο,
να περβατοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.

— Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τί λέγει τό πουλάκι;

— Πουλάκια είναι κι άς κελαδοΰν, πουλάκια είναι κι άς λένε.

— Φοβούμαι' σε, άδερφάκι μου, καί λιβανιές μυρίζεις.
60 — Έχτές βραδύς έπήγαμε πέρα στόν Άη Γιάννη,

κ' έθύμιασέ μας ό παπάς μέ τό πολύ λιβάνι».
Καί παρεμπρός έπήγανε, κι άλλο πουλί τούς λέει.

— «Ώ Θεέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις,
τέτοια πανώρηα Κορασιά νά σύρνη άπεθαμένο».

65 Τάκουσε πάλι ή Εύδοκιά κ' έρράισε ή καρδιά της.

— «Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τί λέγει τό πουλάκι;
Ποΰ είν' τά ξανθά σου τά μαλλιά, τό πηγορό μουστάκι;

— Μεγάλη άρρώστια μ' εΰρηκε, καί μ' Ερριξε θανάτου,
έφύγαν τά ξανθιά μαλλιά, τό πηγορό μουστάκι.

70 Σύρε, Εύδοκιά μου, σπίτι σου, τώρα σύρε άδερφή μου,
τί έγώ θά πάω να κοιμηθώ, γιατί είμαι άγρυπνισμένος,
κι άπό τή στράτα τήν πολλή είμαι άγανακτισμένος.

— "Ελα να πάμε, Κωσταντή, άντάμα είς τό σπίτι.

— Έγώ μυρίζω λιβανιές καί <5èv μπορώ να Ερθω».
75 Εκίνησε κ' έπήγαινε μονάχη της στό σπίτι.

Βρίσκει τό σπίτι κλειδωτό, καί τά κλειδιά σπασμένα,
καί τά σπιτοπαράθυρα κλειδομανταλιασμένα.
Σκύφτει φιλεϊ τήν κλειδωνιά καί δάκρυα τή γεμίζει,
καί παίρνει πέτρα άπό τήν γή, στά κεραμίδια ρίχνει.
80 Σαν τάκουσεν ή μάννα της, βογγςί κι άναστενάζει.

— «Έβγα χτικιό άπ' τήν πόρτα μου, χτικιό άπ' τή γειτονιά μου,
τί μένα μοΰ ζεμάτισες τά φύλλα τής καρδιάς μου.

Έξάλειψές μου τούς ύγιούς, καί μ' Ερμιασες τό σπίτι,
μόν' ή Εύδοκιά μ' άπόμεινε πολύ μακριά στά ξένα.
85 'Ανάθεμα τόν Κωσταντή καί μυριοανάθεμά το,
όποΰ μοΰ τήν έπάντρεψε τήν Εύδοκιά στά ξένα.

— Άνοιξε, μάννα μου, άνοιξε, κ' έγώ είμαι ή Εύδοκιά σου.
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— "Αν είσαι χάρος147 διάβαινε, κι άν είσαι Χάρος διάβα,
καϋμένη ή Εύδοκοΰλά μου λείπει μακριά στά ξένα.

90 — "Ανοιξε, μάννα μου, άνοιξε, νά ίδης τήν Εύδοκιά σοΰ...
Καλώς σ' εύρήκα, μάννα μου. — Καλώς τήν Εύδοκιά μου.
Καί ποιόν ήρθες έδώ νά ίδής, νά ίδής τά έννιά σου άδέρφια;
Τά όχτώ σου άδέρφια άπέθαναν, τον Κωσταντή έσκοτώσαν.

— Τώρα, μάννα, μέ ήφερεν ό Κωσταντής στό σπίτι».
95 Κ' έσφιχταγκαλιαστήκανε μάννα καί θυγατέρα,

κ' έπέσανε κ' οί δυο μαζί στήν γήν άπεθαμένες.
Κ' έπήγαν καί τις Εθαψαν στάραχνιασμένο χώμα.

ΙΑ' .

(Κρήτη)

(Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά, σ. 229-231, άρ. 293).

Μιά μάννα είχ' έννιά τσί γιούς καί μιά τή θυγατέρα,
στά σκοτεινά τήν Ελουγε, στό φέγγος τή χτενίζει,
στό φεγγαράκι τ άργυρο τήνε σουραδοπλέκει.
Κ' ή γειτονιά δέν τό 'ξευρε πώς είχε θυγατέρα
5 καί προξενιά τσή μπέψανε άπού τό Σαλονίκι.

Οί όχτ' άδερφοί δέ θέλουνε κι ό Κωσταντϊνος θέλει.

— (Δός τηνε, μάννα, δός τηνε τήν Αρετή στά ξένα,
νάχω κ' έγώ παρηγοριά στά ξένα νά γυρίζω.

— Δέν τήνε δούδω, Κωσταντή, τήν 'Αρετή στά ξένα,

10 κι άν τύχη ό χρόνος βίσεχτος ποιός πά νά μού τή φέρη;

— Δός τηνε, μάννα, δός τηνε τήν 'Αρετή στά ξένα
κι άν τύχη ό χρόνος βίσεκτος έγώ πά νά τή φέρω».
Καί δούδει την ή μάνναν τση τήν 'Αρετή στά ξένα.
Τυχαίνει ό χρόνος βίσεχτος, οί έννι ' άδερφοί ποθαίνουν.

15 Κ' είς τών όχτώ τά μνήματα βιόλες καί ματζιοράνες
κ' είς του καϊμένου Κωσταντή, στράτες καί μονοπάθια.
Κ' έπέρασε κ' ή μάνναν του κι άναθεμάτισέν τον.

— «'Ανάθεμα σε, Κωσταντή, κ' έσέ καί τό καλό σου,
άπού μοΰ τήν έξώριζες τήν 'Αρετή στά ξένα».

20 Καί πάλι ξαναπέρασε κι άναθεμάτισέν τον.

— «Άνάθεμά σε, Κωσταντή, κ' έσέ καί τό καλό σου,
άπού μοΰ την έξώριζες τήν 'Αρετή στά ξένα».

147. Παρά Μανούσφ γέρος.



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ 64

Τό τόσο μυριανάθεμα ό Κωσταντής βαρέθη.
Κάνει τό μνήμάν τ' άλογο καί τό λαζάρι σέλλα,
25 καί τά κιβουροχάλικα σκάλες καί χαλινάρια.

Παίζει τοΰ μαύρουν του βιτσιά, στό Σαλονίκι φτάνει,
βρίσκει τήν κόρη στό χορό μέ τρεις παπαδοπούλες.

— «Καλώς τονε τον Κωσταντή ποΰ φέρνει τό μαντάτο,.
"Αν είναι θλΐψι να θλιφτώ κι άν είν' χαρά ν' άλλάξω,

30 κι άν είναι γιά τό γάμο σου όλόχρουσα νά βάλω.

— Αέν είναι θλΐψι νά θλιφτής, μηδέ χαρά ν' άλλάξης,
μηδέ καί γιά τό γάμο μου όλόχρουσα να βάλης.

Ή μάννα σου σ' έζήτηξε καί θέλει σε νά πάης».
Απου τή χέρα τήν άρπρ,στό μαΰρο τήν καθίζει,
35 παίζει βιτσιά τ' άλόγουν του, σάν τόν άέρα πάει.
Καί δντεν έπερνοϋσανε κοντά στόν ~Αη Γιώργη,
γροικά ή κόρη μιά μιλιά παράξενη καί λέει.

— «Γιά ίδέ κοράσιον δμμορφον τό σέρνει ό άποθαμένος!»

— «Γροικφς το, Κωσταντΐνο μου, τ' άηδόνι ΐντα λέει;
40 — Γροικώ το, Αρετοΰσά μου, καί τό γνωρίζω κιόλας».

Καί δντεν έπερνοϋσανε στά μνήματ' άποπάνω:

— «Κατές τώρ', Αρετοΰσά μου, στο σπίτι μας να πάης,
γιατί χρωστώ τ' Άγιοΰ κερί, τοΰ μάκρους μου λαμπάδα.

— Κατέχω, Κωσταντΐνο μου, στό σπίτι μας να πάω.
45 Μά γιάντα, άδερφάκι μου, μ' άφήνεις είς τό δρόμο;»

Ή κόρη δεν έπρόφταξε να πή 'ναν άλλο λόγο,
κι ό Κωσταντής έχάθηκε στή μέση τώ μνημάτω.
Παίρνει την παραπόνεσι στο σπίτιν τση καί πάει.
Βρίσκει τσί πόρτες σφαλιχτές καί τά κλειδιά παρμένα
50 καί τά πορτοπαράθυρα σφιχτά περατωμένα.

Φωνιάζει τσή μαννούλας τση όγιά να τής άνοιξη.

— «"Αν είσ' άέρας πήγαινε κι άν είσ' ό Χάρος διάβα,
άν είσ' ό πρικοχάροντας δέν έχω μπλιό παιδάκια,
δξω τήν Αρετοΰσά μου κ' είναι μακριά στά ξένα.

55 — "Ανοιξε, μάννα μ', άνοιξε, μά ή γι Αρετοΰσά σου 'μαι.

— "Αν είσ' άέρας πήγαινε κι άν είσ' ό Χάρος*διάβα,
άν είσ' ό πρικοχάροντας δέν έχω μπλιό παιδάκια,
όξω τήν Αρετοΰσά μου κ' είναι μακριά στά ξένα.

— Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε, μά ή γι Αρετοΰσά σου 'μαι.
60 — "Αν είσ' άέρας πήγαινε κι άν είσ' ό Χάρος διάβα,

άν είσ' ό πρικοχάροντας δέν έχω μπλιό παιδάκια,
δξω τήν Αρετοΰσά μου κ' είναι μακριά στά ξένα.

— "Ανοιξε,μάννα μ', άνοιξε, μά 'γώ 'μ' ή γι 'Αρετοΰσά.

— Αείξε τόν άρραβώνά σου άπου τή κλειδωνιάστρα,
65 κι άν είσ' ή γι 'Αρετοΰσά μου έγώ θά σέ γνωρίσω».
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65

Δείχνει τόν άρραβώνάν τση άπό τήν κλειδωνιάστρα
70 κι ή μάνναν τ'ς ώστε νά τό ίδή άνοιξ' εύτύς τήν πόρτα,
κ' έσφιχταγκαλιαστήκανε κ' εύτύς έξεψυχήσαν.

ΟΙ στίχοι 31-36 έπαναλαμβάνονται ύπό τίνων τρίς. Τό φσμα ψάλλεται èv Κρήτη κατά
τούς γάμους.

IB'

(Κρήτη)

(['Ελπίδος Μελαίνης], Κρητική μέλισσα,èv Άθ. 1873, σ. 20-22)

Μιά μάννα με τ'ς έννιά της γιούς, μέ μιά της θυγατέρα,
στά σκοτεινά τήν ίλουε, στό φέγγος τή χτενίζει,
καί στάποξημερώματα τήνε σειραδοπλέκει.
Καί προξενιόν τής μπέψανε άπ' τή Θεσσαλονίκη.
5 Οί όχτ' άδερφοί δέ θέλουνε κι ό Κωσταντΐνος θέλει.

— irΔός τηνε, μάννα, δός τηνε τήν 'Αρετή στά £ε'να,
κι άν τύχη θλΐψι γιά χαρά, έγώ θά σοΰ τή φέρω».

'Έρχεται χρόνος βίσεχτος κ' οί έννιά άδερφοί ποθαίνουν.
Κ' ή μάννα συχνοπήγαινε στών γιών της τά μνημούρια,
10 κ' είς τών όχτώ τά μνήματα φύτευσε κυπαρίσσια,
κ' είς τοΰ καϊμένου Κωσταντή στράτες καί μονοπάθια,
γιατί αύτός έξώρισε τήν 'Αρετή στά ξένα.
Κι ό Κωσταντής τήν άκουσεν άπό τόν "Αδη μέσα.

— κΣιώπασε, μάννα, σιώπασε, μά γώ θά σοΰ τήν φέρω».
15 Κάνει τόν "Αδην άλογο, τήν πλάκα κάνει σέλλα,

τά πανωπλάκια τών πλακών σκάλες καί χαλινάρια.
Παίζει βιτσιάν τοΰ μαύρου του, στή Σαλονίκη φτάνει,
κ' εύρίσκει την καί χόρευε στόν κάμπο ξεζωνάτην.

— Καλώς τονε τόν Κωσταντή, άν είν' χαρά μεγάλη,
20 κι άν είναι γιά τό γάμο του όλόχρυσα να βάλη.

— Δέν είναι θλΐψι νά θλιφτής, μηδέ χαρά νάλλάξης,
μηδέ καί γιά τόν γάμο μου όλόχρυσα νά βάλης».

Κι άπό τό χέρι τήν άρπςί, στό μαΰρο τήν καθίζει.

— «Προπάτει δά, 'Αρετοΰσά μου, στό σπίτι μας νά πάμε».
25 Στή στράτα ποΰ πηγαίνασι πουλάκια κελαδοΰσαν.

— <rΓιά δέ κοράσιον δμμορφον το σύρνει άποθαμένος».

— «Γροικάς το, Κωσταντΐνε μου, καί τά πουλιά ΐντα λέσι;

— Προπάτει, 'Αρετοΰσά μου, πουλάκια 'ναι κι άς λέσι,
προπάτει, 'Αρετοΰσά μου, στό σπίτι μας νά πάμεν,
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30 καί μή των άφρουκάζεσαι, μά ψέμματα τά λέσι».

(Έφθάσανε στόν Άγιον Γιάννη.)

— (Κατέχεις δά, Άρετοϋσά μου, στο σπίτι μας να πάγης;

— Ά δέν άλλάξαν οί αύλές, κ' οί στράτες δέ ρημάξαν.

— Χρωστώ δά τ' άγιου κερί, χρωστώ του καί λιβάνι,
χρωστώ καί τήν ψυχοϋλά μου γιά νά τοΰ τηνε πάγω.

35 Προπάτει, Αρετοϋσά μου, μά όλοΐδιες είναι».

(Ή 'Αρετούσα κρούει τήν θύραν τής μάννας της.)

— «Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε, κ' ή Άρετοϋσά σου 'ναι.

— 'Εμένα ή Άρετοϋσά μου στά ξένα 'ν' παντρεμμένη.

— Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε, μά ή Άρετοϋσά σου 'ναι.
Δέ μοΰ πιστεύεις, μάννα μου, ή Άρετοϋσά σου 'μαι.

40 — Βγάλε τήν άρραβώνά σου άπό τήν κλειδαρίτσα,
δείξε μου σημαδάκι...»

Κ' εύτύς ώς είδ' ή μάννα της το χρυσά σημαδάκι,
άνοιξ', άγκαλιαστήκανε καί πέσανε όμάδι.

ΙΓ

( Επτάνησος)

(Tommaseo, Canti popolari, Ven. 1842, τ. III, σ. 347-348 μετ' έμμέτρου ίταλ. μετα-
φράσεως. [Ρ as sow, Carm. pop., άρ. 518. 'Αγγλ. μετάφρ. έμμετρ. ύπό L. Gar nett,
Greek Folk-songs, σ. 126-128]).

Τσή καλομμάννας το παιδί, τσή χήρας θυγατέρα,
ποΰ προξενιά έφέρανε μέσα όχ τή Βαβυλώνα.
Τά έφτά άδέρφια δέ θέλουνε κι ό Κωσταντίνος θέλει.

— Μάννα, άς τήν παντρέψωμε τήν Αρετή στά ξένα.

5 — Καί ποιος θά μοΰ τή φέρνη έδώ τήν Αρετή νά βλέπω;

— Έγώ στή φέρνω, μάννα μου, τήν 'Αρετή να βλέπης,
τό καλοκαίρι τρεις φορές καί τό χειμώνα δύο».

Κι άπότσι τήν παντρέψανε τήν Αρετή στά ξένα,
τά έφτά άδέρφια έπεθάνανε, τόν Κωσταντά έσκοτώσαν,
10 κ' Εμεινε ή μάννα θλιβερή, σάν καλαμιά στόν κάμπο.
Μέρα καί νύχτα Εκλαιγε άπάνου άπό τό μνήμα,
καί μάλιστα στόν Κιοσταντά Εβγανε τά μαλλιά της.

— «Άσήκω άπάνου Κιοσταντά, να πφ νά μοΰ τή φέρης,
όποΰ μώνιπενιάριζες 148*, τήν 'Αρετή νά φέρνης,

148. μώνιπενιάριζες = μοΐ ύπέσχεσο. Λέξις παρεφθαρμένη έκ τοΰ ίταλικοΰ ρήματος
m' impegno.
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15 τό καλοκαίρι τρεις βολές καί το χειμώνα δύο».
Άπό τήν κλάψα τή πολλή ό Θεός τή συνακούει.
Κ' έγίν' ή πλάκα άλογο, τό χώμα έγίνη σέλλα,
καί τό σκουλήκι ό Κωσταντής να πμ να τήνε φέρη149.

- «Καλώς σέ ηΰρηκ', Αρετή. — Καλώς τον Κωσταντά μου.
20 - Έλα να πάμε, Αρετή, να πάμε είς τό σπίτι.

- Γιά πές μου, άν είναι γιά καλό να βάλω ταργυρά μου,
γιά πές μου, dv είναι γιά κακό να πάμε καθώς είμαι.

- Έλα να πάμε, Αρετή, να πάμε καθώς είσαι».
Στή στράτα όπου πηαίνανε ένα πουλί έκελάιδει.

25 - «Ώ Θέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις,
να προβατοϋνε οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους».

— «Άκουα', άκουσε, Κωσταντά, τί λέει τό πουλάκι.

— Πουλάκ' είναι κι άς κηλαΐ'δή, πουλάκ' είναι κι άς λέη».
Στή στράτα όπου πηαίνανε πάλι έματακηλάιδει.

30 - «Ώ Θέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμμα κάνεις,
νά προβατούν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους».
Κ' ή Αρετή τό άκουσε κ' έρράισ' ή καρδιά της.

- «"Ακουσ', άκουσε, Κωσταντά, τί λέει τό πουλάκι.

— Πουλάκ' είναι κι άς κηλαδή, πουλάκ' είναι κι άς λέη».
35 Στήν στράταν όπου πηαίνανε τή χώρα ξαγναντεύουν.

— «Πήαινε, πήαινε Αρετή, πήαινε είς τό σπίτι,

κ' έγώ νά πάω να κοιμηθώ, γιατ' είμαι άγρυπνισμένος,
κι άπό τή στράτα τήν πολλή είμαι άγανακτισμένος.

— Έλα νά πάμε, Κωσταντά, άντάμα είς τό σπίτι.
40 — Έγώ μυρίζω λιβανιές καί δέν μπορώ νά έλθω».

Στό σπίτι της έτσι έσωσε, τή μάννα χαιρετάει.

- «Καλώς σ' ηύρήκα, μάννα μου. — Καλώς τήν Αρετή μου.
Καί ποιόνε ήλθες έδώ να ίδής, νά ίδής τά όχτώ σου άδέλφια;
Τά έφτά άδέλφια έπεθάνανε, τόν Κωσταντά έσκοτώσαν.

45 — Τώρα, μάννα, μέ έφερε ό Κωσταντάς στό σπίτι».
Κ' έσφιχταγκαλιαστήκανε μάννα καί θυγατέρα,
κ' έμείνανε κ' οί δυο ξερές, κ' οί δυο άπεθαμένες.
Κ' έπήγαν καί τσ' έχώσανε σ' άραχνιασμένο χώμα.

149. "Αλλως: Έσκΐστηκε τό μνήμά του, κ' έβγήκε Κώστας δξω.
ή Φτιάνει τό μνημά του άλογο, τό σάβανο του σέλλα.

Τό λάκκο του ίφτιασε άλογο, τό σάβανο του σέλλα.
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ΙΔ'

(Ζάκυνθος)

(Tommaseo, Canti popolari, V. 1842, τ. III, σ. 347-350 μετ' έμμέτρου Ιταλικής μετα-
φράσεως. [Passow, άρ. 519]).

'Εψές όπώλιανόβρεχε ό Γιάννης έτραγούδα,
κι όλα τά δέντρα έμάρανε, κι όλα ξεριζώθηκα.
Έμάρανε και μιά ξανθή, μιάς χήρας θυγατέρα,
ποΰ ήτανε δώδεκα χρονώ και ήλιος δέν τήν εΐγδε.
5 Στά σκοτεινά τήν Ελουζε, στό φέγγος τή χτενίζει,
στάστρη καί στόν άιμερινό τ'ς Επλεγε όργυιών πλεξίδα.
Μιά προξενιά τ'ς έστείλανε γιά νάν τηνε παντρέψη.
Οί έννιά άδερφοί δέ θέλουνε κι ό Κωσταντϊνος θέλει.

— «Μάννα, κι άς τήν παντρέψωμε τήν 'Αρετή στά ξένα,
10 γιατί στά ξένα περβατώ, στά ξένα πάω καί μένω.

Κ' έγώ σοΰ τάζω, μάννα μου, γιά νά σου τήνε φέρνω
τό καλοκαίρι δυό φορές καί τό χειμώνα μία».
Μά 'ρταν οί χρόνοι δίσεφτοι, κ' οί μήνες ώργισμένοι,
οί έννιά άδερφοί έπεθάνανε, τόν Κωσταντά έσκοτώσα.
15 Ή μάννα τους βαρειά άρρωστεϊ, βαρειά είναι άρρωστημένη,
τήν 'Αρετή έπιθύμησε νά ίδή στήν άρρωστιά της.

— «Άνάθεμά σε, Κωσταντά, καί σέ καί τή βουλή σου,
πώπάντρεψες τήν 'Αρετή πολλά μακριά στά ξένα».

Σ' όλα τά μνήματά 'κλαίγε καί σ' όλα 'μοιρολογά,
20 καί στοΰ καΐμένου Κωσταντά έτράβαε τά μαλλιά της.
Τ' άνάθεμα τον Εβγαλε μέσ' άπό τό κιβούρι.
Τήν πλάκα κάνει γι' άλογο, τό χώμα κάνει σέλλα,
καί τά ξανθά του τά μαλλιά τά κάνει σαλιβάρι.
Φτερνιά δίνει τοΰ μαύρου του, στήν 'Αρετή άριβάρει.
25 — «Πάμε, 'Αρετή, στό σπίτι μας, πάμε κάμει δουλειά μας».

ΙΕ'

(Στερεά 'Ελλάς)

(A. ' I α τ ρ ί δ ο υ , Συλλογή δημοτικών άσμάτων, Άθ. 1859, σ. 87-88).

Χαρά στή μάννα τήν καλή καί στον καλόν πατέρα,
όπ' Εχει τούς έννιά ύγιούς, τήν Άρετοΰλα δέκα.
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Ξένη συμπεθεριά 'ρχεται τήν 'Αρετή νά πάρουν.
"Ολα τάδέρφια δέ στεργοΰν, κι ό Κωσταντής το στέργει.
5 - «Μάννα μου, κι άς τή δώσωμε τήν 'Αρετή στά ξένα,
ποΰ είμαι κ' έγώ πραμματευτής, νάχω τό γύρισμά μου,
νάχη καί τ άλογο μ' ταγή κι άτός μου τό κονάκι.
-.Κώστα μ', σάν Ερθ' ό θάνατος, τήν 'Αρετή δέ γλέπω.

— Μάννα μ', σάν Ερθ' ό θάνατος, πάγω καί σοΰ τήν φέρω».
10 Ήρθε καιρός κακόμοιρος καί χρόνος ώργισμένος,

όλα τάδέρφια πέθαναν κι ό Κωσταντής έχάθη.

Κ' ή μάννα τους ποΰ κείτουνταν τόν Κώστα καταριέται.

— «Τήν πίσσα νάχη ό Κωσταντής στόν αδη όποΰ κοιμάται,
'π' Εκαμε τή συμπεθεριά τήν 'Αρετή νά δώσω».

15 Κι άπό τό βαρυστέναγμα κι άπ' τή βαρειά κατάρα,
έγίν' τό χώμα άλογο καί τά σανίδια σέλλα,
κι αυτά τά πλευροσάνιδα έγιναν ό Κωστάκης.
Σηκώθ', έκαβαλλίκε ψε, στήν άδερφή του πάγει.

— «Γειά σου, χαρά, κύρ 'Αρετή. — Καλώς τόν Κωσταντή μου.
20 — Έλα μαζί μου, άδερφή, στή μάννα μας νά πάμε,

σέ θέλει, σ' έπεθύμησε, μ' Εστειλε νά σέ πάρω».
Στό δρόμον όποΰ πήγαιναν, στό δρόμο ποΰ διαβαίνουν,
πουλάκι τούς άπάντησε στή ρίζα ένός δέντρου·
δέν ώμοιαζε σάν τά πουλιά, δέ λάλει σαν τάηδόνια,
25 μόν' ώμιλοΰσε κ' Ελεγεν, άνθρωπινή όμιλία.

— «Δεν είναι κρίμα κι άμαρτιά, παραξενιά μεγάλη,
νά περπατή ό ζωντανός μέ τούς άποθαμένους;»

Κ' ή 'Αρετή τόν κύτταξε, γύρισε καί τοΰ λέει.

— «Πέ μ', άδερφέ μου Κωσταντή, τί χωματιές μυρίζεις;
30 - Προχτές τάμπέλι Εσκαφτα καί χωματιές μυρίζω.

— Γιά πέ μου, άδερφούλη μου, τί λιβανιές μυρίζεις;

— Εψές ήμουν στήν έκκλησιά καί λιβανιές μυρίζω.

— Άμ' ώρας ώρας, Κωσταντή, μυρίζεις καί κηρίλες.

— Εψές λαμπάδες Εχυνα, μυρίζω καί κηρίλες».

35 Αύτοΰ σιμά, αύτοΰ κοντά, στήν έκκλησιά προφτάνουν.
Βαρειά χτυπά τ άλογου του κι άπ' έμπροστά της χάθη.
'Εκίνησε καί πήγαινε μονάχη της στο σπίτι.
Πάγει, βρίσκει τή μάννα της, βαρειά γιά νάποθάνη·
καθώς τήν είδ' ή μάννα της, σφιχτά τήν άγκαλιάζει.
40 — «Κόρη μ', ποιος σ' Εφερεν έδώ, τόσο μακρι' άπ' τά ξένα;

— Μάννα μ', ό Κώστας μ' Εφερε, μάννα μ', ό άδερφός μου,
κ' ήρθ' είς τήν άκρα τοΰ χωριού καί δέν τόν ματαεϊδα.

— Κόρη μου, ό Κώστας πέθανεν έδώ καί πέντε μήνες».
Τό λόγο δέν άπόσωσε καί ή ψυχή της βγήκε.
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I ΣΤ'

(Πελοπόννησος)

(Λελέκου, Δημοτική ανθολογία, Άθ. 1868, σ. 203-207).

Ποια μάννα έχει έννιά γιους και τήν Άρέτω δέκα;
Συμπεθεριό πάει κ' έρχεται άπό μακριά στά ξένα,
κ' ή γειτονιά δέν τό ήξερε πώς είχε θυγατέρα.

— «Νά τήνε δώσουμε, μαννά, τήν Αρετή στά ξένα,

5 ποΰ είμαι κ' έγώ πραμματευτής, νάχω τό γύρισμα μου.

— Κώστα μ', κι άν έρθη θάνατος, ποιός πάει να τήν φέρη;

— Μάννα μ', κι άν έρθη θάνατος γώ πάω καί τήν φέρνω».
Μά 'ρθε καιρός καί πέθανεν ό Κωσταντϊνος πρώτα...

Κι άπ' τά πολλά τά κλάμματα, δάκρυα καί μοιρολόγια,
10 τό μνήμ' αναταράχθηκε κι ό Κωσταντΐνος βγήκε,
καί τ' άρματά του φόρεσε, στήν Αρετή παγαίνει...
κι άπ' τό χορό έκόπηκε, στό σπίτι της παγαίνει.

— «Κώστα μ', κι άν ήρθες γιά κακό, τά μαύρα νά φορέσω.

— Άρέτω μ', ήρθα γιά καλό, ήρθα γιά νά σέ πάρω».
15 Τή στράταν όπου πάγαιναν, τή στράτα ποΰ παγαίνουν,

πουλάκι πήγε κ' έκατσε στοΰ μαύρη τά καπούλια.
Δέν έκελάιδαε σάν πουλί, μήτε σά χελιδόνι,
μόν' έκελάιδαε κ' έλεγε άνθρωπινή κουβέντα.

— «Δέν είναι κρίμα κι άδικο, παράπονο μεγάλο,
20 νά προβατοΰν οί ζωντανοί μέ τούς άποθαμένους;

— Κώστα μ', τί λέει τό πουλί, Κώστα μ', τί λέει τάηδόνι;

— Πουλάκι είν' κι άς κελαϊδή, πουλάκ' είναι κι άς λέη.

— Κώστα μου, τά ματάκια σου πολύ κοκκινισμένα.

— Τή στράταν όπου έρχόμουνα, έκεϊ γιόμισαν χοΰμας.
25 Φύσαε άέρας καί βοριάς, γιόμισαν τά σκουτιά μου».

Κινήσανε καί πήγανε στής έκκλησιάς τήν πόρτα.

— «"Αιντε, Άρέτω μ', στό καλό, νάφήσω τάρματά μου».
Τό μνήμ' άναταράχτηκε κι ό Κωσταντής έμπήκε.
Σταυρό βαίνει τά χέρια της, στή μάννα της παγαίνει.

30 - «Μέ ποιόν ήρθες, Άρέτω μου, ποιός σέ ήφερε, Άρέτω;

— Ό Κωσταντΐνος μ' ήφερε καί μέ τόν Κωσταντΐνο».
Ψιλή φωνίτσα έβαλε ή δόλια της ή μάννα.

— «Ό Κωσταντΐνος πέθανε τώρα δώδεκα χρόνους».
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ΙΖ'

(Ηλεία)

(Πανδώρα, 1862, τ. ΙΓ\ σ. 367-368).

Καλότυχά είναι τά βουνά, καλότυχοι κ' οί κάμποι,
καλότυχη κ' ή 'Αρετή, ποΰ τήν παντρολογάνε,
όπου είχε τούς έννιά άδερφούς, τά δεκαοχτώ ξαδέρφια.
Συμπεθεριό τής φέρνουνε τή μιά μεριά τήν άλλη,
5 κ' ένα καλό συμπεθεριό πολύ μακριά στά ξένα.
Κανείς <5èv άπεκρίθηκε άπό τούς έδικούς της,
παρά ό Κώστας μοναχά έκεϊνος άπεκρίθη.

— «Μαννοϋλα, να τήν δώσωμε τήν 'Αρετή στά ξένα,
ποΰ είμαι κ' έγώ πραγματευτής, ποΰ είμαι μπεζεριάνης,

10 γιά νά περνώ να τρώ' ψωμί, να τώχω κι άποκούμπι.

— Κώστα, άν μ' εΰρη θάνατος ποιός πάει νά τήν φέρη,
τό καλοκαίρι δυο βολές καί τό χειμώνα πέντε;

— Μαννοΰλ,' άν σ' εΰρη θάνατος έγώ πά καί τήν φέρνω,
τό καλοκαίρι δυό βολές καί τόν χειμώνα πέντε».

15 Ήλθαν τά χρόνια δύστυχα κ' οί μήνες ποντισμένοι,
πεθάναν καί οί έννιά άδερφοί, τά δεκαοχτώ ξαδέρφια.
Σ' δλους τούς γιους βάνει κερί, σ' δλους τούς γιούς λιβάνι,
τόν Κώστα καταριότανε, βαρειά κατάρα λέει.

— «Όλοι μου οί γιοι νά λειώσουνε κι ό Κώστας νά μή λειώση,
20 δπ' έδωκε τήν 'Αρετή πολύ μακριά στά ξένα».

Πουλάκι πέρνα, τ άκουσε, τοΰ Κώστα πάει τό λέει.

— «Κώστα, ή μάννα σ' καταράει, βαρειά κατάρα λέει.
Όλοι μου οί γιοι νά λειώσουνε κι ό Κώστας νά μή λειώση,
όπ' έδωκε τήν Άρετώ πολύ μακριά στά ξένα».

25 Κ' ή γή άναταράχτηκε κι ό Κώστας έσηκώθη.
Βάνει τό σάβαν' άλογο καί τό σανίδι σέλλα.
'Εκίνησε κ' έδιάηκε νά φέρη τήν Άρέτω.
Στή στράτα όπ' έπάγαινε, στή στράτα ποΰ παγαίνει,
τό Θεό παρακαλιότανε, τό Θεό παρακαλιέται.
30 — «Θέ μου νά βρώ τήν Αρετή στή βρύση νά λευκαίνη».
Καθώς περικαλιότανε έδιάη καί τήν ηύρε.
Άπό μακριά τήν χαιρετά κι άπό κοντά τής λέγει.

— «Γειά σου, χαρά σου, Αρετή. — Καλώς τονε τόν Κώστα.

— Άιντε, άδελφή, νά φύγωμε, στή μάννα μας νά πάμε,
35 ή μάννα μας ψυχομαχάει βαρειά γιά νά πεθάνη».

'Εκίνησαν κ' έδιάκανε στής μάννας τους τό σπίτι.

— «Γειά σου, χαρά σου, μάννα μου. — Καλώς την τήν Άρέτω.

— Άρέτω μου, ποιός σ' έφερε, ποιός θά σέ πάη πίσω;

— Μάννα μ', ό Κώστας μ' έφερε, κείνος μέ πάει πίσω».
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Προσθήκη

Ό κ. Ά. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, εισηγητής τής φιλολογικής επιτρο-
πείας του έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοΰ Φιλολογικού Συλλόγου, κρίνων
τήν προκειμένην πραγματείαν ύποβληθεΐσαν είς τόν Ζωγράφειον τοϋ συλλό-
γου άγώνα, παρατηρεί τά έπόμενα περί τοΰ άριθμοΰ τών άδελφών, περί ού έν
σ. 43 διαλαμβάνομεν.

«Ή περί τών τριών όμως τέκνων διαφωνία δέν φαίνεται ήμΐν τυχαία, διό-
τι έν καππαδοκική (Σινασσός) παραλλαγή τοΰ δημώδους άσματος τοΰ νεκρού
άδελφοΰ, ήν έγνώρισεν εφέτος τώ Συλλόγω ό κ. Π. Καρολίδης, παρατηροΰμεν
νΰν πρώτον ότι ή μάννα ήτο μήτηρ τριών άδελφών καί μιας θυγατρός (άνω-
νύμου). Τήν παραλλαγή ν ταύτην άγνοεΐ άκόμη ό κ. Πολίτης· έπειδή δέ διαφέ-
ρει τής γενικής έλληνικής παραδόσεως, προθυμοποιούμεθα νά παράσχωμεν ώ-
δε συνοπτικήν τινα άνάλυσιν τοΰ καππαδοκικοΰ άσματος. Τήν θυγατέρα γύρε-
ψαν κάτω μακράν στά ξένα, τά δύο τέκνα δέν ήθελον νά τήν στείλωσι, άλλ' ό
τρίτος (ό Κωσταντΐνος) πείθει μέν τήν μητέρα, άνευ δέ ούδεμιάς αιτιολογίας.
Δέν μαρτυρεί λοιπόν τό καππαδοκικόν άσμα ότι ό υίός ήτο μακροταξειδιάρης.
Μετά πάροδον δέ πολλού χρόνου, άγνωστον πώς, τά μέν δύο τέκνα της
άποθνήσκουσι, ό δέ Κωσταντΐνος έχάθη. Ή μήτηρ καταρωμένη ζητεΐ νά τόν
ιδή. Έν τή κατάρα της (νά μή σέ κόψ' ή πλάκα, νά μή σέ φάγη το χώμα) έπι-
πλήττει αύτόν άπόντα, διότι δούς τήν κόρην της κάτω μακράν στά ξένα, δέν
έχει νΰν αύτήν παροΰσαν όπως μετέχη τής χαράς ή τής λύπης τής μητρός·
προστίθησι δέ ή δυστυχής μήτηρ

äv τύχη κι άψιθάνατος, κανείς κοντά μ' ούκ ίνι.

Ό Κωσταντΐνος άκούει έν τώ τάφω τήν έπίπληξιν, πολύ τοΰ βαρνοΰσε (κακο-
φάνη), κάμνει τήν πλάκα τοΰ μνήματος άλογον, τό χώμα χαλινάρι, άφήνει τό
μνήμά του παρακαταθήκην τω Θεω καί άπέρχεται έφιππος:

"Λ ς πάγω κι äv ποτ' ίρχωμαι, το μνήμα άς ίνι δικόν μου.

Εδρε τήν άδελφήν του στο χορό πιασμένην, άντιχαιρετώνται άμφότεροι, ό
άδελφός προτρέπει τήν άδελφήν νά ένδυθή τά καλλίτερά της φορέματα, αΰτη
δέ

έφόρεσε, καμάρωσεν έννεων καστρώ άγιφόρι

καί ίππευσεν όπισθεν τοΰ Κωσταντίνου. Έφθασαν είς τά μισόστρατα καί αί χε-
λιδόνες τοΰ κάμπου έλάλουν

κρίμα 'ναι έκειό τό κορηνεό στό χαμένον όπίσω.
Ή άδελφή ζητεΐ άπλώς τήν έρμηνείαν τής λαλιάς, ούδέν άπαντφ ό άδελφός
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καί μετά μικρόν πλησιάζουσι τήν θύραν τής μητρικής οίκίας, δτε ό άδελφός,
προφάσει άπωλείας τοΰ δακτυλίου του, καταλείπει αύτήν ύποσχόμενος νά
έπανέλθη. Ή άδελφή, κατά σύστασιν τοΰ άδελφοΰ, κρούει τήν θύραν μετά χα-
ράς καί φωνάζει τήν μητέρα της ειδοποιούσα τήν άφιξιν αύτής καί τοΰ Κω-
σταντίνου. Ή μήτηρ ένόμισεν έαυτήν όνειρώττουσαν, άλλ' έν δευτέρα φωνή-
σει έρωτα τήν κόρην· τις μετέφερεν αύτήν έκ τοΰ ξένου τόπου. Ή κόρη όνο-
ματίζει τόν άδελφόν, ή δέ μήτηρ ειδοποιεί τόν θάνατον του καί επαναλαμβά-
νει τήν κατάραν της· μεθ' δ λύεται τό δράμα.

'Ομολογουμένως τό δσμα τοΰτο συντομώτατον δν, διαφέρει κατά πολύ
τών άλλων γνωστών παραλλαγών. 'Ελλείπει δηλαδή παντελώς τό όνομα τής
κόρης, ή πρός τήν μητέρα τοΰ άδελφοΰ ύπόσχεσις, ή αιτιολογία αύτού πρός
άποστολήν τής άδελφής είς τά ξένα, ή τής άδελφής έπίμονος κατανόησις τής
τών χελιδόνων λαλιάς, κυρίως δέ ό τής μητρός καί ό της θυγατρός θάνατος,
δν άπαντώμεν έν τοις λοιποΐς άσμασιν καί δν ό κ. Πολίτης άνεξήγητον καί
άδικαιολόγητον εύρίσκει· διό καί ύποτίθησι λίαν εύφυώς, ότι ούτος είναι προσ-
θήκη μεταγενεστέρα. Ίσως λοιπόν τό καππαδοκικόν τοΰτο ςίσμα διασώζει
τήν άρχαϊκωτέραν τοΰ μύθου παράδοσιν, άφοΰ μάλιστα γινώσκομεν ότι ό
άκριτικός κύκλος πηγάζει έκ Καππαδοκίας. Διό συνιστώμεν τήν μελέτην τοΰ
άσματος τούτου τώ κ. Πολίτη, ώς καί τήν έξέτασιν της ήμετέρας ύπονοίας πε-
ρί ύπάρξεώς ποτε έτέρας διαφόρου τοΰ άκριτικοΰ Επους διασκευής, έξ ής με-
τεφράσθη τό ρωσσικόν κατ' εύθεΐαν έκ τοΰ έλληνικοΰ, μεταδοθέντος τοις
Ρώσσοις έκ Τραπεζοΰντος δια τής Κριμαίας (ήτις , ώς γνωστόν, ήν κτήμα τής
τραπεζουντίας αύτοκρατορίας) καί έξ ής πηγάζουσιν ίσως πολλά δημώδη ά-
σματα άναγόμενα είς τόν άκριτικόν κύκλον. Τήν δέ ύπόνοιαν ήμών ταύτην
ύποστηρίζουσι τό πρώτον τά έν Καππαδοκία άδόμενα πολυάριθμα τοΰ άκριτι-
κοΰ κύκλου δημοτικά άσματα, διαφέροντα ένιαχοΰ σημαντικώς τών σχετικών
άσμάτων άλλων χωρών, δεύτερον αί τοΰ ρωσσικοΰ έπους διαφωνίαι πρός τό
έλληνικόν, καί τρίτον αί έν Πόντω περί 'Ακρίτα παραδόσεις, ώς καί τά ύπό
τών κατοίκων αύτοΰ ψαλλόμενα σχετικά άσματα, άτινα θεωροΰμεν μεταγενε-
στέραν άνάπτυξιν τών καππαδοκικών150. Τοις ποντικοΐς δέ καί καππαδοκικοΐς
άκριτικοϊς άσμασι συγγενεύουσι τά κυπριακά· διό, δέν είναι ίσως τολμηρόν νά
εϊπη τις ότι τά έν τή λοιπή Ελλάδι άδόμενα τοΰ άκριτικοΰ κύκλου φσματα
βασίζονται έπί παραδόσεων έτέρας τάξεως, ήτις όμως πηγάζει έκ τοΰ αύτοΰ
κύκλου έξ οδ καί τά καππαδοκικά, καί τά κυπριακά καί τά ποντικά».

150. Ή άνέκδοτος Ετι συλλογή τοΰ κ. Π. Καρολίδου περιέχει πολλά δημοτικά καππαδοκι-
κά φσματα άναγόμενα είς τόν άκριτικόν κύκλον.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΙΗ'

(Καρδάμυλα Χίου)151

Μάννα μέ τούς έννιά σου γιούς και μέ τήν μιά τήν κόρη,
τήν Επλυνε στά σκοτεινά, τήν Ελουνε στά σκότη,
τήν έσυχνοκολάκευε Εξω στό φεγγαράκι.
Προξενητάδες ήρθανε άπό τή Βαβυλώνα,
5 νά προξενέψουνε τό γιο να πάρουνε τήν κόρη.
'Η μάννα της δέν ήθελε, ή μάννα της δέν θέλει,
ό Κωσταντϊνος ήθελε, ό Κωσταντϊνος θέλει.

— «Μάννα, δός την τήν 'Αρετή, τήν 'Αρετή στά ξένα,
νάχω κ' έγώ άποκούμπησι στά ξένα πού γυρίζω.

10 — Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, κι άσχημα λόγια λέγεις,
σάν Ελθη λύπη γιά χαρά, ποιός θέ να μοΰ τήν φέρη;

— Σάν σοΰ 'λθη λύπη γιά χαρά, έγώ θά σοΰ τήν φέρω».
Μά 'λθεν ό χρόνος βίσεκτος κι οί έννιά της γιοι πεθαίνουν.
Σ' ούλα τά μνήματά 'κλαιγεν, σ' ούλα μυριολογιέται,

15 στοΰ Κωσταντίνου τό μνημείο άνέσπα τά μαλλιά της.

— «Αέν μοΰ 'λεγες, ώ Κωσταντή, πώς ήθε να πεθάνης,
μόν, ήλεγές μου, Κωσταντή, τήν 'Αρετή σου φέρω».

Κι άπ' τόν πολύν τον ταραγμό ποΰ 'καναν τά μαλλιά της,
ό Κωσταντής τήν άκουσεν άπό τόν κάτω κόσμο,
20 τοΰ Χάρου ζήτησε ριτζάι>\ τον Χάρο παρεκάλει.

— «"Αφες με, Χάρε, άφες με τρεις νύκτες καί τρεις μέρες,
νά κάμω γώ τής μάννας μου τό τάμα ποΰ τής Εχω.

— Πήγαινε, Κωσταντάκη μου, μά πίσω να γυρίσης».
Πήγε τό γρηγορότερο στής 'Αρετής τό σπίτι.

25 «Έλ' Αρετή, στό σπίτι μας κ' ή μάννα μας σέ θέλει.

— Γιά μίλησε μου, Κωσταντή, γιά νά σε καταλάβω-
άν είν' χαρά, ώ Κωσταντή, νά βάλω τά καλά μου,
κι άν είναι πίκρα, Κωσταντή, κατάμαυρα να βάλω».
Στό δρόμο ποΰ πηγαίνανε, στό δρόμον όπου πάνε,

30 πουλάκια κελαδούσανε μ' άνθρώπινη λαλίτσα.
«Γιά 'δέ κορίτζιν Εμορφο ποΰ σέρνει ό πεθαμένος.

— Γι' άκούσετέ τα, Κωσταντή, πουλάκια Γντα λένε.

— Πουλάκια είν' καί κελαδοΰν κι ό,τι τις δόξει λένε.

— Μά φαίνεται μου, Κωσταντή, τις χωματιές μυρίζεις.

151. Έκ τής συλλογής άνεκδότων δημοτικών φσμάτων τοΰ έν Σύρφ κ. Α. Κ. Χούμη.

152. Ριτζάς = βοήθεια.
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35 - Έχτές είχεν ό βασιλές έργατικό μεγάλο,
δλοι έκοβαν μάρμαρα κ' έγώ 'νοιγα πηγάδι».
Έκεϊ έπλησιάσανε στής μάννας των τά σπίτι-
ό Κωσταντής έχάθηκε, κ' έμεινε μοναχή της.
Βλέπει τις πόρτες σφαλιστές καί τά κλειδιά παρμένα
40 καί τά παραθυράκια των σφιγκτά μανταλωμένα.

Πάει τήν πόρτα της κτυπμ, τής μάννας της φωνάζει.

— «Έλα, μάννα μου, κι άνοιξε κ' ή 'Αρετή σου είναι.

— Άμε βρέ Χάρο, στό καλό κ' έγώ κάνει δέν έχω.
Ή Αρετή 'ν κ' ή Αρετή κι άμε καί γύρευε την».

45 Τήν πόρτα της τήν άνοιξε καί άγκαλιά τήν πιάνει,
πικρά πικρά τήν φίλησε στήν άγκαλιά της μένει.

ΙΘ'

(Έβδομάς, 1886, σ. 228· ύπό Έπαμ. Π. Πολιτάκη, έξ Έρμουπόλεως σταλέν).

Καλότυχά είναι τά βουνά, καλότυχοι κι οί κάμποι,
καλότυχη κ' ή Αρετή μέ τή γενιά όπδχει,
πού είχε τούς έννιά άδελφούς, τά δεκοχτώ ξαδέρφια.
Μά κεϊ έπροξενεύανε τήν Αρετή στά ξένα.
5 Οί 'ννιά άδερφοί δέν ήθελαν κι ό Κωσταντϊνος θέλει.

— «Μάννα, έλ' άς τή δώσωμε τήν Αρετή στά ξένα,
ποΰ 'μαι κ' έγώ πραμματευτής νά 'χω τό γύρισμά μου.

— Κώστα, άν μ' εΰρη άρρωστιά, τήν Αρετή τήν θέλω.

— Μάννα, άν σ' εΰρη άρρωστιά, έγώ πά καί στή φέρνω.
10 - Κώστα, άν μ' εΰρη θάνατος, τήν Αρετή τήν θέλω.

— Μάννα, άν σ' εΰρη θάνατος, έγώ πά καί στή φέρνω».
Μά 'ρθε καιρός καί πέθανε ό Κωσταντής στά ξένα.
Πεθάναν κι οί έννιά άδερφοί, τά δεκοχτώ ξαδέρφια.
Στό παραθύρι έκάθοταν τής Αρετής ή μάννα,

15 στό παραθύρι έκάθοταν κ' έλεε μοιρολόι.

— «"Οσο λειώνει τό σίδερο νά λειώνη ό Κωσταντϊνος,
πού μοΰ 'δωσε τήν Αρετή πολύ μακριά στά ξένα».
Κι ό Κωσταντής ποΰ τ' άκουσε πολύ τοΰ βαρυφάνη.
Τό μνήμ' άνεταράχθηκε κι ό Κωσταντής έβγήκε,

20 κάνει τήν κάσα τ' άλογο, τό σάβανο του σέλλα
κι άπάνω καβαλίκευσε στήν Αρετή νά πάη.
Στό δρόμο όπου πήγαινε τό Θιό παρακαλοΰσε.

— «Θέ μου, νά βρώ τήν Αρετή στό γάμο νά χορεύη».
Καθώς έπαρακάλαε έπήγε καί τήν βρήκε.

25 «"Ωρα καλή σου, Άρέτω μου. — Καλώς τόν Κωσταντΐνο.
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— Κώστα, άν ήρθες γιά καλό, να βάλω κι άλλα ροϋχα
είδε κι άν ήρθες γιά κακό, νά βγάλω κι άπό τοΰτα.

— Άρέτω, ή μάννα δέ μπορεί κ' ήρθα γιά να σε πάρω».
Κ' ή Αρετή καβάλικε στή μάννα της να πάη.

30 Στό δρόμο όπου πήγαιναν, στό δρόμο ποΰ διαβαϊναν,
πουλάκι πήγε κ' έκατσε στοϋ Κώστα τό κεφάλι.
Δέν κελαδοΰσε σάν πουλί, μηδέ σάν χελιδόνι,
μόν' έκελάδαε κ' έλεγε μ' άνθρώπινη λαλίτσα.

— Δεν είναι κρίμα κι άδικο, δέν είναι κι άμαρτία,
35 νά περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς άποθαμένους;

— Κώστα, τί λέει τό πουλί, τί λέει τό χελιδόνι;

— Πουλάκι είν' κι άς κελαδή, πουλάκι είν' κι άς λέη.

— Κώστα, πού 'ναι τά δόντια σου, πού 'ναι ή λεβεντιά σου,
ποΰ είναι τά ξανθά μαλλιά, ποΰ είναι κ' ή άνδρειά σου;

40 — Βαρειά άρρωστιά μ' έκόλλησε κ' έπέσαν τά μαλλιά μου
κ' έπέσαν καί τά δόντια μου κ' έχάθη ή λεβεντιά μου».
Μά έκεϊ έκοντοζύγωσαν στής μάννας τους τά σπίτια.

— «Άρέτω, άντε συ άπ' έδώ καί έγώ άπ' τ' άργαστήρια».
'Επήγε καί έκτύπησε τής μάννας της τήν πόρτα.

45 — «Άνοιξε, μάννα, άνοιξε.

— Ποιός είν' αύτός ποΰ μοΰ κτυπςί καί μέ φωνάζει μάννα;

— Άνοιξε, μάννα, άνοιξε, κι έγώ 'μαι ή Αρετή σου.

— Άρέτω μου, ποιος σ' έφερε ποΰ 'σουν μακριά στά ξένα;

— Ό Κωσταντϊνος μ' έφερε καί πάει άπ' τ' άργαστήρια.
50 — Ό Κωσταντϊνος πέθανε τώρα δώδεκα χρόνια».

Μά κει σφιχταγκαλιάστηκαν μάννα καί θυγατέρα.
Ή μάννα 'γίνη Χούρχουλος κι ή κόρη Κουκουβάγια,
καί περπατούνε στά βουνά νύχτα καί μέρα άντάμα.

Κ'

(Σινασσός τής Καηηαδοκίας)153

Σάν τήν μάννα, σάν τήν μάννα, καί σάν έκεϊ τήν μάννα,
ποΰ είχε τά τρία παιδιά καί μιάνα θυγατέρα.
Τήν θυγατέρα γύρεψαν κάτω μακράν στά ξένα.

153. , Τοΰ άσματος τούτου περίληψιν έδημοσιεύσαμεν έν τέλει της παρούσης πραγματείας,
έν τω προηγουμένη) τεύχει τοΰ Δελτίου, σ. 259 κέ. Νΰν παραλαμβάνομεν αύτό έκ της συλλο-
γής τοΰ κ. Π. Κ. Καρολίδου, ής μέγα μέρος έδημοσιεύθη έν τω ΛΓ' τόμω τής έν Γοττίγκη
'Ακαδημίας τών έπιστημών καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει ύπό τήν έπιγραφήν Neugriechisches aus
Klein Asien. Mitgetheilt von Paul de Lagarde. Göttingen, 1886.
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Τά δύο παιδιά 'κέ θέλησαν 154 κι ό Κωσταντϊνος θέλει.
5 «Έλα, μάνν', άς τήν δώσωμεν κάτω μακράν στά ξένα,
άν πάμ' ήμεϊς στήν ξενιτειά, ξένοι να μή περνοΰμεν».
Αώσαν τήν θυγατέρα των κάτω μακράν στά ξένα.
Πολύ καιρός 'κέ πέρασε, πολύ καιρός 'κε διέβη,
τά δύο παιδιά της πέθαναν, και Κωσταντΐνος χάθη.
10 — «Νά σέ ιδώ, υίέ μου Κώσταντε, νά μή σέ φάγη τό χώμα,
νά σέ ιδώ, υίέ μου Κώσταντε, να μή σέ κόψη πλάκα,
πώς Εδωσες τήν κόρη μου κάτω μακράν στά ξένα,
να στή χαρά μου βρίσκεται, νά στή λύπη σηφτάνη 155,
άν τύχη κι άψιθάνατος 156, κανείς κοντά μου 'κ ενι».
15 Ώς τάκουσεν ό Κώσταντος, πολύ τόν βαρηοϋσε.
Κάμον τήν πλάκα του άλογον, τό χώμα χαλινάρι,
κι άφήκε καί τό μνήμά του τόν θεγό έμανέτι.
«"Ας πάγω καί άν ποτ' ίρχωμαι, τό μνήμα άς Εν' ίδικόν μου-
κι άν πάγω κι άν δέν Ερχωμαι, άς Ενι τοΰ διαβάτου».
20 Πήδησεν, καβαλλίκεψε, κατάδρομον παγαίνει.
Πήγεν, εύρε τήν άδελφήν στόν χορό πιασμένη.

— «Καλώς χορεύεις, άδελφή. — Καλώς τον άδελφόν μου.
Άδελφέ μου, άν ήλθες γιά καλό, όλα μ' καλ' άς φορέσω.

— Άδελφή μου, γιά καλό ήρτα, όλα σου καλά φόρει,
25 άδελφή μου, γιά καλό ήρτα, ή μάννα μου σέ γυρεύει».

Έφόρεσε, καμάρωσεν έννεών καστρών άγιφόριι>Ί1
πήδησε, καβαλλίκεψε στόν Κώσταντον όπίσω.
Ήρταν είς τα μεσόστρατες, στά πέντε δρόμους μέσα,
λάλσαν τοΰ κάμπου τά πουλιά, τοΰ κάμπου χελοϊδόνες.
30 «Κρίμα 'ν' έκειά τό κορασιά στό χαμένον όπίσω.

— Καί στά καί στά, άι άδελφέ, τά πουλιά τί μας λένε;

— Έτοΰτα κάμπου πουλιά ότι εδρουνε λένε».
Πήγεν έκεΐ έτέντωσε στοΰ μάννα του τήν πόρτα.

— «Άδελφή μου, τό λαχτυλίδι μου, κι άς πάγω κι άς έρτω,
35 καί φώναξε τήν μάννα μου, καί άς σέ πάρη άπέσω.

— Άγι Γεώρ', άγι Γεώρ', μαννίτσα μου, πάρε καί μέν' άπέσω,
ό υιός ό Κωσταντϊνος Ενι, κόρη σου θυγατέρα.

— Κόρη μου, στόν ΰπνον μέ λαλείς, στήν ξύπνα (μέ) συντζαίνεις

— Μάννα, στήν ξύπνα σέ λαλώ, στήν ξύπνα σέ συντζαίνω,

154. Ούκ ήθέλησαν.

155. Ισως προφθάνη (Καρολίδης).

156. ΑΙφνίδιος θάνατος (Κ.).

157. 'Ενδύματα καινουργή φορούμενα κατά τάς έορτάς (Κ.).

158. Συγχύζεις, ένοχλεϊς (Κ.).
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40 μένα μ' άνοιξε τήν πόρτα σου, καί πάρ' με καί μέν' άπέσω.

— Κόρη μου, έσέν ποιός σ' ξφερεν άπό μακρ' άς τά ξένα;

— Ό Κωσταντϊνος μ' ξφερεν άπό μακρ' άς τά ξένα.

— Κόρη μου, ποΰ V ό Κωσταντής καί ποΰ ό Κωσταντής μου;
Ό Κωσταντΐνος πέθανε, κι ό Κωσταντΐνος χάθη.

45 Νά σέ ιδώ, Κωσταντΐνέ μου, να σέ φάγη τό χώμα,
νά σέ ιδώ, Κωσταντΐνέ μου, νά σέ φάγη ή πλάκα».



COLA PESCE IN GRECIA1*

La prima forma della favola popolare che tanto artisticamente accomodo
lo Schiller nella sua ballata Der Taucher si puö ritrovare nella mitologia greca.
In una favola attica, nella quale si tratta di una prova imposta a Teseo da Mi-
nos, si puô incontrare la maggior parte degli elementi di cui si compone la tra-
dizione popolare. II re di Creta Minos irritato contro Teseo perche questi si op-
poneva al suo amore verso Peribea, scagliô contro lui moite ingiurie, e tra le al-
tre questa: che egli non è figlio di Nettuno, poichè non potrebbe riportare dal
fondo del mare Γ anello che portava; e cio detto getto l'anello nell'acqua. Teseo
perô gettandosi egli pure nell'acqua, riportô non solo Γ anello, ma anche una
corona d'oro, dono d' Anfitrite2. Notasi che questa corona d' oro, che fu, se-
condo un' altra favola, messa da Giove tra le costellazioni, è il dono nuziale
dato alla figlia di Minos, Arianna, che sposö Teseo contro la volontà di suo
padre, e che questa particolarità ci avvicina più alla favola antica che alla tra-
dizione moderna.

Abbiamo pure un' altra forma della favola, quella dell' ormos (= collana
monile purcherrium) di Armonia: "Quod in fontem projectum hodie cerni dici-
tur. Quod si quis attrectaverit, dicunt, solem offendi et tempestatem oriri'*3.
Questa forma si trova alquanto mutata in Parthenio4, il quale riferisce come
sue fonti lo Aristotile, gli scrittori delle novelle Milesie e il poeta Alessandro d'
Etolia. Secondo questa narrazione, in Alicarnasso, la moglie di Fobio, che
discendeva dalla Stirpe reale dei Neleidi, si innamorô del giovine Anteo, che era
pure di Stirpe reale, e siccome questi non voleva corrispondere al suo amore,

* Έδημοσιεύθη είς περ. Archivio per le tradizioni popolari, τ. XXII (1904), σ. 212-217.

1. Molti anni fa chiesi all' amicizia sapiente del prof. Politis della R. Université di Atene
notizie di leggende e canti popolari neo-greci relativi al ciclo della leggenda di Cola Pesce. II
Prof. Politis mi fu cortese di queste, delle quali, per la loro importanza, non voglio privare gli Stu-
diosi, mentre ne ringrazio I' erudito Autore. (G. Pitrè).

2. Ρ a u s a n ., I, 17, 3. H y g i n ., Astron., 5: "itaque cum jam non de puella sed de gene-
ri Thesei controversia facta esset utrum is Neptuni filius esset necne, Minos aureum anulum de
digito, sibi detraxisset et in mare projecisse, quem referre jubet Theseum, si vellet se credi Neptu-
ni filium esse... Theseus sine ulla precatione aut religione parentis, in mare se projecit: quem
confestim delphinum magna multitudo mari produta lenissimis fluctibus ad Nereida perduxit: a
quibus anulum Minois et a Thetide coronam, quam nuptiis a Venere numeri acceperat retullit...
Alii autem a Neptuni uxore accepisse dicunt. Coronam Ariadnae Theseus dono dicitur dedisse".

3. Mythographus, II, apud Westermann 78.

4. Ρ art hen., Narrat. amat., XIV e Westermann, pp. 166-168.
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finse che erasi guarita dalla sua passione, ma perô meditava di sterminare il
giovanetto. Onde dopo alcun tempo, avendo gettato dentro un pozzo profondo
una pernice ammaestrata, pregô Anteo di scendere e riportargliela. II giovane
ubbidi sollecito e scese, ma questa femmina malvagia gli gettô sopra una pietra
enorme e lo schiacciô; poi si appiccô. Secondo un' altra variante, che è certa-
mente più antica, quella femmina gettô nel pozzo non una pernice, ma bensi
una brocca d' oro.

Nessuna tradizione della prima forma, almeno in quanto a noi è noto, esi-
ste presso all' odierno popolo greco. Una sola tradizione che avvicina più a
quella accomodata da Schiller nel Palombaro, si trova in una canzone popolare
di Parga. II re dichiara che darà la sua sorella maggiore, ο la minore, ο sua fi-
glia "nata nel giorno di Pasqua" a chiunque potesse passare pel mare. Solo un
bel giovane Armeno si presentô alla lotta e si gettô nel mare, ma non potè ar-
rivare alla fine, perché quando giunse alia distanza di dodici miglia spari3.

In un' altra tradizione che somiglia a questa, il luogo del fatto si suppone
nell' isolotto e Aretiade presso Cerasonta nel Mar Nero6. In essa pure si fa
cenno "del figlio di Armeno" e della figlia del re, ma perô cotesta tradizione si
avvicina più a quella di Ero e Leandro.

Al contrario numerosissimi sono i canti popolari che si riferiscono alla se-
conda forma, cioè alla morte dell' eroe che perisce in fondo di un pozzo, ove fu
pregato di scendere da una femmina ingannatrice per ritrovare il suo anello che
diceva di esserle caduto dentro.

5. Per ordine del imperatore, per ordine del re,
Un banditore gridô a tutto Γ universo:

"— Chi è nuotatore cosi bravo da poter passare il mare?

Colui che potrà passare il mare io lo farô mio genero

E gli darô a volontà ο la mia sorella maggiore ο la mia sorella minore

Ο la mia figlia che è nata il giorno di Pasqua

Che è nata il giorno di Pasqua e splendette tutto il mondo".

Un figlio di Armeno si presentô bello e valoroso:

"— Io'son bravo nuotatore e posso andar lontano

Per acqtiistare come mia compagna colei che è nata il giorno di Pasqua".
Il primo giovane si getta nel mare, salta sopra aile onde
Giunse fino a dodici miglia, ma più non riapparve.
(Raccolta di Canti popolari di Epiro di Aravandinô, Atene 1880, n. 478, pp. 289-290).
Ecco una variante inedita di questo canto, proveniente da Agrafa di Tessaglia e comunicatami
dall sig. professore N. Vracnô:

Un figlio di Armeno si vantô innanzi a un gran signore:
"— Mio signore, questo mare io lo posso passare a piedi".

"— Se tu lo passerai, figlio di Armeno, io ti farô genero con la mia cugina, genero colla mia so-
rella, che è nata il mattino dirimpetto al Sole".
Egli fece il segno della croce, e entra nel mare:

"Moite volte ti ho passato in piedi e a cavallo, ο mare, ο mare amaro,
colle onde amare, tutti ti chiamano mare, e io ti chiamo madré".

6. Comunicatami dal sig. Valavani da Cerasonta.
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In un canto messenio pubblicato da me nella mia Mitologia Neoellenica (t.
I, p. 133) "giù ai pozzi di vetro una belva si trasfiguro in una bella giovane che
stave vicino a un pozzo e piangeva perché le era caduto dentro Γ anello suo
nuziale; un figlio di vedova, legato con una catena scese dentro al pozzo e calo
giù fino a 40 miglia; ma quando giunse alle 44 miglia ebbe sospetto dell' ingan-
no e gridô alia giovane di tirare su la catena, ma la belva risponde:

Molti altri ho ingannato e ingannai anche te.

In una variante di Egina si trasfigura in donna:

Una belva da Morea e dalla contrada lontana
e inganna il figlio del Duca. Alla fine si scopre che è la belva, che vuol
mangiarlo 7.

In un canto cretese, una belva si trasfigura e "nel villagio del Drago, nel
pozzo del Drago" inganna il Bel Giovane, che sceso in fondo a un pozzo trovô
"teste di uomini e trecce di capelli di donne"8.

In un altro canto (probabilmente corcirese) si raffigura "la belva del lago"
che conduce il figlio della vedova nel sito ove abita, dietro alia montagna vici-
no a un bel prato, ove è un lago; là dentro è caduto Γ anello di diamante, e
promette di sposare chiunque glielo riporterà. Il giovane scende la prima volta
e riporta una mano d' uomo, scende una seconda volta e riporta una testa d'
uomo, ma alia terza volta non riapparve più9.

In un altro canto della provincia di Lepanto il genio del lago Gauro si
trasfigura in una bella giovane e discende per trovare il suo anello nuziale. "II
figlio della vedova, dopo che si cinse di una catena che misurava 40 giri di lun-
ghezza si è calato giù cantando, ma dopo i 40 giri piangendo. Prega allora la
giovane di tirare la catena perché lo mangiano i serpi; essa perô gli risponde
che a bella posta per farlo mangiare i serpi lo ha messo laggiù"10.

Un altro genio, ma non perô in luogo determinato, in una canzone epiro-
ta, dopo aver mangiato tutti i valorosi, riesce ad ingannare il più valoroso di
tutti, il figlio della vedova. Gli dice che il suo anello nuziale è caduto dentro a
un pozzo vicino a un fico e che ella sposerà colui che lo avrà ritrovato11.

In un altro canto d' ignota provincia greca, il figlio della vedova incontra
presso alia spiaggia del mare una bionda giovane che piange, perché ha per-
duto il suo anello nuziale, che le è caduto nell' acqua di una fontana che scor-
re dalla radice di un salice arso dalla folgore, di cui Γ acqua porta Γ oblio. L'

7. Rivista Orientale (Anatolike Epitheorisis) di Srairne, v. I, p. 406.

8. Jeannaraki, Kreta's Volkslieder, η. 72, p. 94.

9. A. Manusso, Canti nazionali, t. II, pp. 114-115. Corfu, 1850.

10. A. J at rides, Raccolta di Canti popolari. Atene 1859.

11. Aravandinô, op. cit., η. 451, pp. 271-272.
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eroe discende giù e trova serpi incrociati e vipere intrecciate, e nella testa di
una vipera vede Γ anello che cerca. Grida allora alia giovane di tirare su la ca-
tena; ma il canto null' altro aggiunge 12.

Somiglia a questo canto un altro peloponnesiaco, in cui la fontana scorre
dalla radice di un altro arboscello. II figlio della vedova scende giù fino a qua-
ranta braccia di fondo e sessantadue di largo 13.

In un altro canto, pure peloponnesiaco, la rosea ο bionda giovane è la ne-
ra Lamia del mare che mangia i valorosi. L' acqua di Lete scorre da un salice
arso dalla folgore. II figlio della vedova annunzia che ha trovato l' anello alia
testa di una vipera, ma la giovane gli grida che essa è la Lamia del mare. Pari-
menti in un altro canto epirota, il pozzo dentro il quale è caduto l' anello, si
trova presso a un salice. II giovane trova l' anello nella testa di una vipera e
chiama la giovane tirarlo su. Essa gli risponde che non uscirà più di là, perché
ella è la Lamia del mare che mangia i valorosi. Il giovane perô le dice che egli
è il figlio della folgore e che farà lampeggiare e arderla. Allora la Lamia im-
paurita lo tira su 14.

Questi sono i canti popolari greci noti a noi, che si allontanano alquanto
dalla tradizione del Taucher dello Schiller, ma perô avvicinano alla fonte greca.
L' anello nuziale del genio ο della Lamia sostituisce il monile dell' Armonia e il
vaso d' oro della moglie di Fobio.

Aile descrizioni delle fondamenta di Messina che troviamo nelle tradizioni
del Cola Pesce, sono analoghe le favole che narra il popolo greco a proposito
dei legami del mare. Secondo queste favole, Iddio ha legato il mare con tre tap-
ped. Sin ora sono logorati due dei tre: quando si taglierà anche il terzo, allora
la terra sarà sommersa nelle acque. Simili sono le favole sugli sostegni della
Terra: pare che questa sia sostenuta da quattro colonne che i Callicanzari cer-
cano di scrollare lavorando a questo scopo per tutto Γ anno. Sino alla vigilia
del Natale sono già scrollate le tre delle quattro colonne e dalla quarta non ri-
mane che una parte sottilissima: allora i Callicanzari gridano: "Fuggiamo, per
non rimanere schiacciati!" e salgono sulla Terra per lordare tutte le cose, ma
non rimangono che sino al giorno di Epifania, quando ritornano trovano le co-
lonne ristabilite e i Callicanzari sono obligati di cominciare di nuovo la loro o-
pera di distruzione.
Atene, 1893".

12. Le grand, Recueil des chansons grecques, p. 316. Paris 1879.

13. Leleco, Antologia popolare, pp. 77-78. Atene 1868.

14. C h as si oti, Raccolta di Canti popolari d' Epiro, pp. 137-138. Atene 1866.

15. Questa data rivella senz' altro che le notizie favoritemi dall' illustre mitografo ateniese
sono anteriori alla scoverta delle Odi di Bacchilide ed alla publicazione dell' importante articolo
del compianto Gustav Meyer sul grave argomento.

È a desiderare che dopo quella scoverta il prof. Politis torni su di esso, mettendo cosi i let-
tori dell' Archivio a parte delle sue ingegnose ed acute osservazioni. (G. Pitrè).
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Κατ' εύτυχή σύμπτωσιν τό γνωστότατον δημώδες άσμα τοΰ υίοΰ τοΰ
Άνδρονίκου, όπερ νΰν πρέπει νά όνομασθή τών υιών τοΰ Άνδρονίκου, έδη-
μοσιεύθη σχεδόν ταύτοχρόνως πλήρες έκ δύο διαφόρων άντιγράφων, περιε-
χόντων καί τό τέλος αύτοΰ. Μικρόν πρό τής έκδόσεως αύτοΰ ύπό τοΰ κ. Ν.
Βέη έν τω πρώτω φυλλαδίω τοΰ Ά κ ρ ί τ α , έκ μονεμβασιακοΰ χειρογράφου,
είχε δημοσιευθή έξ άντιγράφου εύρεθέντος μεταξύ τών έγγράφων τοΰ διασή-
μου έλληνιστοΰ Villoison έν τή συλλογή τών νεοελληνικών μνημείων τοΰ Αι-
μιλίου Λεγράνδ μετά τόν θάνατον τούτου, έπιμελεία τοΰ μαθητοΰ καί συνερ-
γάτου του κ. Ούβέρτου Περνώ, τοΰ γνωστού είς τό έλληνικόν δημόσιον έκ
τών περί τής λαλουμένης γλώσσης ήμών μελετών του 1.

Ή μεγάλη σπουδαιότης, ήν έχουσι τά παλαιότερα μάλιστα άσματα τοΰ
άκριτικοΰ κύκλου, καθοδηγοΰντα ήμάς είς τήν κατάταξιν τών διαφόρων έπει-
σοδίων τοΰ έθνικοΰ ήμών Επους τοΰ Διγενή Άκριτη καί τήν κατά τά Ενόντα
άποκατάστασιν τούτου, πρός δΕ καί είς τήν Εξακρίβωσιν της πρός άλληλα
σχέσεως τών άκριτικών άσμάτων, θά δικαιολογήση, Ελπίζω, τήν άνακοίνωσιν
παρατηρήσεών τίνων περί τών δύο τελευταίων δημοσιευμάτων, πρό της έκδό-
σεως τής άπό μακρού χρόνου ύπ' έμοΰ παρασκευαζομένης συναγωγής τών
δημοτικών άσμάτων, έν οΪς έξαίρετον θέσιν κατέχουσι τά άκριτικά.

Τά δύο κείμενα δέν παρουσιάζουσιν άξιας λόγου διαφοράς άπ' άλλήλων,
πρόδηλον δ' ότι τήν αύτήν έχουσιν άμφότερα πηγήν. Ό άριθμός τών στίχων
είναι ό αύτός 2, λέξεις σπάνιαι, εύκόλως δυνάμεναι νά παραφθαρώσιν, έπανα-
λαμβάνονται άπαραλλάκτως έν άμφοτέροις, οίον κρανοίγει3 έν στ. 28 (31),
μουττοκόνταρο (αιχμή τοΰ δόρατος), άγρόκιλλαιζ* κτλ. Αί διαφοραί δέ περιορί-

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. 'Ακρίτας Α' (1904), σ. 98-103. 119-125.

1.Ém. Legrand, Oeuvres posthumes, n° 1. Trois chansons populaires grecques, Paris,
5 Janvier 1904.

2. Τό κείμενον τοΰ Legrand Εχει 83 στίχους, τό της Μονεμβασίας 80 (έξ έσφαλμένης
άριθμήσεως σημειοΰνται 81)- άλλά τοΰτο διότι παραλείπονται έν τω δευτέρω μετά τόν 25 στί-
χον, έκ τών προηγουμένων έπαναλαμβανόμενοι, 3 στίχοι.

3. Κρανοίγω άντί τοΰ άκρανοίγω (άκρον-άνοίγω) σημαίνει ύπανοίγω· έν τω κυπριακφ
Ιδιώματι συνηθίζεται έπί τής αύτής σημασίας τό ρήμα κροννοίω, όνομα τό κρόννοιμαν, έπίθ.
κρόννοιχτος, έπίρρ. κρόννοιχτα. (Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Γ', σ. 622. Βλ. καί σ. 14, στ.
66, σ. 37, στ. 105).

4. ΟΙ έκδόται γράφουσιν άγρόσκυλες ή άγρόσκυλλαις καί ό Legrand μεταφράζει chiennes
sauvages· τίνες όμως αϊ άγριαι κύνες, καί τίνα έννοιαν έχει ή παρακέλευσις τοΰ Κωνσταντίνου
πρός τόν άπειλοΰντα άδελφόν: ίχει πολλως άγρόσκυλαις κι άμε νά κατακόψης. 'Αλλ' άγρόσκιλ-
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ζονται κυρίως είς διαφοράς γραφής εϊς τινας στίχους, έξ ών καταφαίνεται ότι
πολλώ κρεΐσσον είναι τ' άντίγραφον του Villoi'son, έξ ού έξέδωκε τό άσμα ό
Λεγράνδ. Είς άπόδειξιν τούτου άρκοΰσιν όλίγα παραδείγματα.

Έν τώ κειμένφ τής Μονεμβασίας ό στίχ. 31 είναι χωλός καί άκατανόη-

τος:

Καί διόλ' έκαμε κ' έβγήκασιν οί κλάππες
Έν δέ τώ τού Villoison κείται όρθώς:

καί δυο πηδήματ' Εκαμε καί βγήκασιν οί κλάππες.

Έν στ. 41 Μ.: Καί μ' Ενα κλώτζον δυνατόν έξωθεν κι έσω βρέθην.
Έν τώ τοΰ V. όρθότερον: Εξω τουν (= Εξω ήτο) κ' Εσω βρέθην.
Στ. 31 Μ.: καί τοΰ κυροΰ σου ή μαύρη· έν τω τοΰ V.: καί τοΰ κυροΰ σου 'ν'
μαύρη. Έν στ. 71 Μ.: Τές άκρες άκρες Επιασεν καί μέσες καταλυοΰν τον. Έν
δέ τώ τοΰ V.: κ' οί μέσες καταλυοΰνται· όπερ καί είς πλείστα άλλα άσματα
τοΰ άκριτικοΰ κύκλου έπαναλαμβάνεται. Παρέχεται δ' ούτω ζωηροτάτη είκών
τής πολεμικής άρετης τοΰ ήρωος καί τής φθοράς τών πολεμίων· ότι δηλ. το-
σούτος έγένετο φόνος, ώστε εύθύς ώς ήρχισε κατακόπτων τούς έν τω μετώπω
τής παρατάξεως, συγκατεκόπησαν καί οί έχοντες τό κέντρον.

Έν στ. 74 Μ.: Σέ βλέπου, βλέπου Κωσταντά. Έν δέ τώ τοΰ V.: Καί βλέ-
που, βλέπου, ήτοι προφυλάχθητι. Έν στ. 75 Μ.: ά μυαλώνας μου· παρά δέ τώ
V.: ό μεγαλιώνας μου, ήτοι ό άντίχειρ. Καί άλλα τινά.

Τά δύο ταΰτα νεώτερα άντίγραφα συμπληροΰσι μέν τό δσμα, άλλά δέν
παρέχουσι δυστυχώς στοιχεία πρός άκριβή προσδιορισμόν τών χρόνων καθ'
οΟς έποιήθη. Έχει δέ πολλή ν σπουδαιότητα ό τοιοΰτος προσδιορισμός καί
προς έξακρίβωσιν τής σχέσεως τοΰ άσματος πρός τάλλα τοΰ άκριτικοΰ κύ-
κλου καί πρός άσφαλεστέραν χρήσιν αύτοΰ ώς γλωσσικοΰ μνημείου. Έν άρ-
χή ύπετέθη ότι είναι τοΰ Γ αιώνος, άλλοι τό άνήγαγον εις τόν IB", ό Βάγνερ
έκδίδων αύτό εϊκασεν ότι είναι νεώτερον, άλλά πάντως δχι νεώτερον τοΰ ΙΔ'
αιώνος, νΰν δ' οί πλείστοι παραδέχονται τήν γνώμην τοΰ κ. Ψυχάρη, ότι είναι
τοΰ ΙΖ' αΙώνος. Ώς πρός δέ τήν διάλεκτον ό Βούρσιαν παραδέχεται ότι καί έν
τώ τύπφ τοΰ φσματος, δν μόνον έγίνωσκε, δηλ. τόν ύπό τοΰ Ζαμπελίου παρα-
ποιηθέντα, παρατηροΰνται ίχνη τής τραπεζουντίας διαλέκτου5. "Ας έξετάσω-
μεν, άν έκ τών δύο νέων κειμένων προκύπτουσιν ένδείξεις τινές, δυνάμεναι νά
διαφωτίσωσι τό ζήτημα τοΰτο.

λα είναι τό άγριοκρόμμυδο ή σκιλλοκρόμμυδο ή μπότσικας, ή σκίλλη τών άρχαίων (scilla L.) ή
δέ παρακέλευσις είναι σαρκαστική, Ισοδυναμούσα πρός τό παροιμιώδες πήγαινε να κόψης τά
πράσα. Όμοίαν παρακέλευσιν έχει καί άλλο άκριτικόν φσμα τής Κύπρου:

Ή φοΰχτα σου άν μιλλόδρωσε και τό σπαθί σου άν κόβκη
Έχει καί σπαρτουλλόφυλλα κι άς πφ νά κατακόβκη.

(Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Γ", σ. 37).

5. Παρά Bündiger, Mittelgriechisches Epos, σ. 18 σημ.
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Τό κείμενον όπερ έξεδόθη έν τω Άκρίτα προέρχεται έξ άντιγράφου της
Μονεμβασίας, γραφέντος κατά τήν παρατήρησιν τοΰ έκδοτου, «άν μή κατά τά
τέλη τοΰ ΙΗ' πάντως όμως κατά τά πρώτα έτη τοΰ ΙΘ' αιώνος». Τά δύο φύλ-
λα έν οίς τό άντίγραφον περιέχουσι καί τετράστιχον δημώδες βαυκάλημα καί
διαγεγραμμένην τήν άρχήν άλλου άσματος, όπερ δύναται νά συμπληρωθη ώς

έξης:

Σήμερ' άλλάσσ' ό ουρανός, [σήμερ' άλλάσσει ή ήμερα],
σήμερα τό Σκληρόπουλο θέ νά καβαλλικεύση.
Φθερνιστηριάν τοϋ μαύρου του [στή μάννα του πηγαίνει].

Τό άσμα τοΰτο είναι τοΰ άκριτικοΰ κύκλου. Οί πρώτοι στίχοι μικρόν πα-
ραλλάσσουσι τής άρχής τοΰ φσματος τοΰ Άρμούρη:

Σήμερον άλλος ούρανός, σήμερον άλλη ήμέρα,
σήμερον τά αρχοντόπουλα θέλουν καβαλλικεύσει.
Μόνον τοΰ κΰρ Άρμούρη ό υιός ουδέν καβαλλικεύει ·
καί τότε πάλε τό παιδί [ει]ς τήν μάνναν. του ύπαγαίνει.

Δέν άνήκει όμως, νομίζω, είς τόν κύκλον τοΰ Άρμούρη, άλλ' είς τόν της
άρπαγής της συζύγου τοΰ Διγενή Εύδοκίας ύπό τών Άπελατών. Ό Σκληρό-
πουλος έν άλλαις παραλλαγαΐς λέγεται Συρόπουλος, Στερόπουλος, Φτερόπου-
λος. Κυπριακόν άσμα περί τοΰ αύτοΰ θέματος άρχεται ώδε:

Σήμερ' άλλάσσ' ό ούρανός, σήμερ' άλλάσσει τάστρον,
κι άλλάσσει ό Στερόπουλος, στοΰ Κωσταντά νά πάη.
Κ' έπήγεν είς τήν μάνναν του, νά πάρη τήν εύχήν της.
<<Καί μάννα, δός μου τήν εύχήν, κ' έν νά καβαλλικέψω».

Τό πρώτον δ' έξεδόθη τό άσμα ύπό τοΰ Σπ. Ζαμπελίου, έξ άντιγράφου,
όπερ έλαβεν ούτος παρά τοΰ Brunet de Presle, άλλ' είς δ πολλάς κάκιστα
ποιών έπήνεγκεν αύθαιρέτους μεταβολάς 6. Τό άντίγραφον δ' έκεΐνο δέν έγένε-

6. Ζαμπελίου, Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ, σ. 38-40. Ή εΰρεσις τοϋ πλήρους κει-
μένου έλέγχει όπόσον άτυχης ήτο ή συμπλήρωσις τοϋ φσματος ύπό τοΰ Ζαμπελίου, θελήσαν-
τος, πλην τών άλλων αύθαιρέτων μεταβολών, νά καταστήση αύτό άρτιώτερον διά τής προσθή-
κης τοΰ τέλους, είς δ δέν έδίστασε νά παρεμβάλη καί τό όνομα της Κρήτης, πολλά παρασχών
οΰτω πράγματα είς τούς άναζητοΰντας τόν Ιστορικόν πυρήνα τοΰ φσματος. Τό πάθημα τοΰ
Ζαμπελίου, άνδρός σοφωτάτου καί ποιητικωτάτου τήν φύσιν, είναι διδακτικώτατον, αϊ δ' έξενε-
χθεϊσαι κατ' αύτοϋ σκληρότατοι μομιραί, διότι άπετόλμησε νά μεταβάλη κείμενον δημοτικόν δ-
πως τό περικαλλύνη έδει ν' άποτρέπωσι πάντα άπό τοιούτων έγχειρημάτων. Δυστυχώς άκόμη
δέν κατενοήθη παρ' ήμΐν έπαρκώς ότι άχρηστον καί άσκοπον καθιστώσι τήν έργασίαν της συλ-
λογής μνημείων τής γλώσσης αϊ μεταβολαί αύτών, καί ότι ένίοτε μάλιστα ώς Ιερόσυλοι καταδι-
κάζονται, όταν φθείρωσι τόν σκοπόν καί τόν χαρακτήρα έθνικών κειμηλίων. Καί εΓδομεν κατ'
αύτό τό παρελθόν έτος μίαν έταιρείαν, τόν Έλληνισμόν, ν' άναθέση τήν παραποίησιν τών έθνι-
κών Ασμάτων ήμών είς άνθρωπον άμαθέστατον, κακοζήλως διαφθείραντα καί παραμορφώσαντα
αύτά. Βλ. δσα περί τούτου έγραψα έν τή έφημερίδι 'Αθήναι τής 10-16 'Ιουνίου 1903 καί δσα έξ
άφορμής τών ύπ' έμοΰ γραφέντων παρετήρησεν ό Krumbacher έν τή Byzantinische Zeitschrift
(1904, σ. 232).
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το, ώς βέβαιοι ό Ζαμπέλιος, ύπό τοΰ Φωριέλ έκ χειρογράφου της Εθνικής βι-
βλιοθήκης τών Παρισίων, διότι τοιοΰτο χειρόγραφον δέν ύπάρχει, άλλ' έγρά-
φη ύπ' αύτοΰ τούτου τοΰ Brunei de Presle καθ' ύπαγόρευσιν τοΰ Hase, διδά-
σκοντος τήν νέαν έλληνικήν έν τή Σχολή τών άνατολικών γλωσσών κατά τάς
πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ παρελθόντος αιώνος (μετά τό 1815). Ό Hase δέν εί-
χε δηλώση είς τούς μαθητάς του τήν προέλευσιν τοΰ άσματος. Τό γνήσιον δέ
τοΰτο κείμενον έδημοσίευσεν ό Λεγράνδ τό πρώτον τώ 1870. Άλλ' ύστερον
άνεΰρεν ό αύτός έκδοτης μεταξύ τών έγγράφων τοΰ Villoison, τό πληρέστερον
καί έν τισιν άκριβέστερον κείμενον, όπερ έδημοσιεύθη έσχάτως μετά τόν θά-
νατον αύτοΰ ύπό τοΰ κ. Περνώ.

Πιθανώτατον μοί φαίνεται ότι τό άντίγραφον τοΰ Hase προήρχετο έκ τοΰ
Villoison, χρηματίσαντος καί τούτου καθηγητού τής νέας έλληνικης έν τή
Σχολή τών άνατολικών γλωσσών άπό τοΰ 1797 μέχρι τοΰ θανάτου του. Ό δέ
Villoison δέν άντέγραψεν αύτό έκ παλαιοτέρου χειρογράφου, άλλά θά τώ άνε-
κοινώθη ύπό τίνος Έλληνος χάριν αύτοΰ ίσως γραφέν ή άντιγραφέν κατά τήν
περιήγησίν του είς τήν 'Ελλάδα (1785-1788). Τοΰτο δύναται, έλπίζω, νά διευ-
κρινήση ή μελέτη τής έν Παρισίοις άποκειμένης άνεκδότου έκτενοΰς περιηγή-
σεως αύτοΰ είς τήν 'Ελλάδα.

Ή δέ προέλευσις τοΰ άσματος εικάζω ότι είναι κυπριακή, συνάγω ν τοΰτο
έκ τίνων λέξεων αύτοΰ, έπιχωριαζουσών έν Κύπρφ, άσυνήθων δ' είς τήν λοι-
πήν 'Ελλάδα. Τοιαΰται δ' είναι αί λέξεις κρανοι'γω (στ. 31), μουττοκόνταρα (στ.
82), μεγαλιώνας (στ. 78), άγρόσκιλλα (στ. 80)7, ψιχούδια (στ. 5.δ) ήτοι ψίχαλα,
δικίμιν (στ. 17. 18), περιττού (στ. 73), καί οί τύποι φτερνιστηρκά (στ. 16.36)
άντί φτερνιστηριά καί λευτερκά (στ. 30) άντί λευτεριά. Ενισχύει δέ τήν γνώ-
μη ν ταύτην καί τοΰτο, ότι παραλλαγή κυπριακή τοΰ άσματος, έν πολλοίς
πληρεστέρα τής τοΰ Villoison, έσώθη έν Κύπρφ, έκδοθεΐσα ύπό Άθ. Σακελλα-
ρίου (Κυπριακά, τ. Γ', σ. 9-12), άποτελουμένη δ' έκ στ. 100. Ό έκδοτης, κατά
τήν συνήθειαν του, δέν σημειώνει πόθεν τό έλαβεν, άλλ' ή πηγή αύτοΰ ήτο
γραπτή, ώς ύπεμφαίνεται έκ τών δύο τελευταίων στίχων:

'Εκείνος άπου τό 'βκαλεν σάν ποιητής λοάται,

κείνου πρέπει συγχώρησις κι έμέναν τό σπολλάτη.

Ό τύπος ούτος είναΓή συνηθεστάτη κορωνίς τών έκτενεστέρων κυπρια-
κών άσμάτων, κατ' έξαίρεσιν δέ καί τίνων βραχυτέρων, περιέχων εύχήν ύπέρ
τοΰ ποιητοΰ, ύπέρ τοΰ άκούοντος καί ύπέρ τοΰ άπαγγέλλοντος. 'Ενίοτε μάλι-
στα καταλήγει τό ποίημα καί δι' εύχής ύπέρ τοΰ άναγνώστου, ώς έν σ. 52, στ.
136 κέ:

7. Έν τή κυπριακή παραλλαγή του άσματος (Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , σ. 11, στ. 94) φέρεται ό
τύπος άβροακιλλιά, όστις, ώς ό Γ. Λουκάς (Λεξιλόγιον τής λαλουμένης γλώσσης τών
Κυπρίων, σ. 3) βέβαιοι, δέν συνηθίζεται σήμερον έν Κύπρφ. 'Αλλ' άντί τούτου, ώς καί αύτός
ούτος μαρτυρεί καί ό Σακελλάριος (σ. 423), συνήθεις είναι οί τύποι άβρόσκιλλα ή άργγόσκιλλα,
ήτοι άγρια σκίλλη.
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Ζωήν καί χρόνια νά 'χουσιν δσοι τό άναγνώσουν κτλ.

Τό δ' άντίγραφον τής Μονεμβασίας πάντως έχει τήν αύτήν προέλευσιν
καί τό τοΰ Villoison, γενόμενον ίσως έκ χειρογράφου κατά τούς αύτούς χρό-
νους γραφέντος ή ύπ' αύτοΰ τοΰ γράψαντος καί τό τού Villoison, ή ύπ' άλλου
τινός έν τω αύτφ τόπω άκούσαντος τό άσμα.

"Οθεν κατά ταύτα ή άπασχολοΰσα ήμάς παραλλαγή τοΰ άσματος τών
υιών τοΰ Άνδρονίκου έγράφη περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αιώνος. Ή δέ γλώσσα αύ-
τής είναι τοΰ αύτοΰ αιώνος ή τό πολύ τοΰ ΙΖ'. 'Αλλά τό άρχέτυπον φσμα εί-
ναι, ώς εικός, πολλώ παλαιότερον, άνερχόμενον μέχρι τών χρόνων τής γενέ-
σεως τοΰ έθνικοΰ ημών έπους, ήτοι μέχρι τοΰ ΙΑ' αιώνος. Τάρχέτυπα άκριτι-
κά άσματα σύν τώ χρόνω ύπέστησαν πολλάς μεταβολάς, είτε παρεμβαλλομέ-
νων στίχων έξ ένός άσματος είς άλλο, ή έπεισοδίων έξ ένός κύκλου άσμάτων
είς άλλον, είτε συγχεομένων ή παραφθειρομένων τών όνομάτων, είτε παραλει-
πομένων λεπτομερειών άκαταλήπτων δια τήν έπελθοΰσαν λήθην τών έκλελοι-
πότων πραγμάτων είς ά άνεφέροντο, είτε άντικαθισταμένων λέξεων ή τύπων
παλαιωθέντων διά νεωτέρων. Ενίοτε αί μεταβολαί συνίσταντο καί είς τήν άν-
τικατάστασιν παλαιοτέρων γεγονότων διά συγχρόνων παραπλήσιων ή άναλό-
γων.

Τοιούτο τι παρατηρείται καί είς τήν μόνην άξίαν λόγου διαφοράν, ήν πα-
ρουσιάζει τό άντίγραφον τής Μονεμβασίας άπό τοΰ τοΰ Villoison. Ό πρώτος
στίχος τούτου έχει ώς έξης:

Κουρσεύουν οί Σαρακηνοί, κουρσεύουν οί Άραβήδες,

τό δέ τής Μονεμβασίας άντί τοΰ Άραβήδες έχει οί Άροδίτες· όμοίως καί έν
τή κυπριακή παραλλαγή παρά Σακελλαρίφ κείται Οί Ροδίτες.

"Οθεν έν ταϊς παραλλαγαΐς ταύταις τούς πολεμίους τών 'Ακριτών
"Αραβας άντικατέστησαν οί Ροδϊται, ήτοι οί Ίππόται τής Ρόδου, οί έν άρχή
τοΰ ΙΔ' αιώνος καταλαβόντες τήν Ρόδον, δτε τά δρια της έλληνικής αύτοκρα-
τορίας εΐχον σφόδρα περιορισθή, καί οί Άκρϊται πρό πολλού είχον έκλειψη.
Πρόδηλον ότι ή άντικατάστασις έγένετο, καθ' δν χρόνον ήσαν νωπαί αί έντυ-
πώσεις τών έπιδρομών καί τών δηώσεων τών ιπποτών είς τάς νήσους καί τά
παράλια τής Μικράς 'Ασίας, ήτοι κατά τόν ΙΕ' αιώνα ύπερμεσοΰντα ή περί τά
τέλη αύτοΰ.

Μεταβαίνομεν νΰν είς έξέτασιν τής σχέσεως τοΰ άσματος τών υιών τοΰ
Άνδρονίκου πρός τάς άλλας παραλλαγάς αύτοΰ καί πρός τό τού Άρμούρη.

Ώς παραλλαγαί τοΰ άσματος τών υίών τοΰ Άνδρονίκου δέν πρέπει νά
θεωρηθώσι τάσματα έκεΐνα τά περιλαμβάνοντα διάφορα έπεισόδια ή στίχους
αύτοΰ. Διότι, ώς παρετηρήσαμεν, είναι συχνοί τοιοΰτοι κοινοί τόποι είς τά-
σματα τού άκριτικοΰ κύκλου, παρέχοντες τό τεκμήριον ότι τό άσμα έν τώ
όποίω εύρίσκονται είναι άκριτικόν ή έξ άκριτικοΰ προήλθεν. Ούτω λόγου χά-
ριν είς τάς διαφόρους παραλλαγάς τοΰ άσματος τοΰ Πορφύρη άναφέρεται ή
ραφή τών όμμάτων τοΰ ήρωος καί τά δεσμά αύτοΰ καί ή θαυμασία διάσπασίς
των· άναφέρεται έπίσης ή θαυμασία ρώμη τοΰ μικρού παιδίου· άλλ' ή ύπόθε-
σις τοΰ άσματος είναι διάφορος.
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Τό δέ τών υίών τοϋ Άνδρονίκου ύπόθεσιν έχει τήν έλευθέρωσιν τοΰ έν
αιχμαλωσία γεννηθέντος υίοΰ τοΰ Άνδρονίκου καί τήν συνάντησιν μετά τοΰ
πατρός καί τοΰ άδελφοΰ Κωνσταντίνου. Μετά τήν άναγνώρισιν έπιδεικνύει τήν
άνδρείαν του ό νεαρός αιχμάλωτος μετά τοΰ άδελφοΰ, συνάψας μάχην πρός
ίσχυρόν στρατόν πολεμίων καί κατακόψας αύτόν. Έν τη όρμή της μάχης, με-
θυσθείς έκ τοΰ χυθέντος αίματος, φοβείται μή καί αύτόν τόν άδελφόν του φο-
νεύση. Άλλά συνέρχεται είς έαυτόν καί ένωθέντες οί δύο νικηφόροι άδελφοί
πορεύονται πρός τόν πατέρα καί λαμβάνουσι τήν εύλογίαν του.

Ή παρά Σακκελλαρίω κυπριακή παραλλαγή, σχεδόν άπαράλλακτος κατά
τίλλα, παρουσιάζει τάς έξης διαφοράς. Ό αιχμάλωτος υιός τοΰ Άνδρονίκου
έπιδεικνύει τήν ρώμην του πρό τοΰ άγώνος τοΰ άλματος καί είς άγώνα άρ-
σεως βαρών:

Ηυρεν καί τούς Σαρακηνούς δικίμια κι έσηκώνναν,
άλλος σηκώννει πιθαμήν, κι άλλος σηκώνει πήχην,
τέλειά του ό καλύτερος στά στήθη τοΰ άθρώπου.

Ένφ δ' ό μέν ύψωνε τό βάρος μέχρι μιας σπιθαμής καί άλλος μέχρις ΰ-
ψους πήχεως καί ό δοκιμώτατος μέχρι τοΰ στήθους, ό αιχμάλωτος διά τοΰ μι-
κροΰ δακτύλου έσφενδόνησεν αύτό εις μεγάλην άπόστασιν.

"Οτε δέ θαυμάζοντες οί Σαρακηνοί τήν άνδρείαν του τω άπέδωκαν τήν
έλευθερίαν, ίππευσε τόν ίππον του κ' έσπευσε πρός συνάντησιν τοΰ πατρός
του, όδηγηθείς ύπό της μητρός πώς θά εΰρη αύτόν. Ή άναγνώρισις γίνεται έν
τή κυπριακή παραλλαγή τεχνικώτερον ή έν τη πρώτη. Έν ταύτη εισέρχεται
διά τής βίας έφιππος είς τήν σκηνήν τοΰ πατρός, δέν άποκρίνεται εις τήν
έρώτησιν αύτοΰ περί τοΰ γένους του, άλλ' άπαιτεϊ όπως πεζεύση νά όμόση
τρις ότι δέν θά τόν κακοποιήση, καί είς τάς άπειλάς αύτοΰ άπαντφ μετά πολ-
λής ίταμότητος· ό δέ πατήρ θαυμάζων τό θάρρος του όμνύει, έκεΐνος δέ κατα-
βαίνει τοΰ ίππου, άφηγεΐται τήν ίστορίαν του καί οΰτως έπέρχεται ή άναγνώ-
ρισις. Άλλ' έν τη κυπριακή παραλλαγή ό αιχμάλωτος σταθείς πρό της σκη-
νής καλεί τόν έντός αύτής εύρισκόμενον άδελφόν του Κωνσταντά, έπακολου-
θεϊ δέ στιχομυθία άπειλών τοΰ Κωνσταντά ένδοθεν καί τοΰ αιχμαλώτου έξω-
θεν της σκηνής· ό δέ πατήρ, έντός τής σκηνής καί ούτος εύρισκόμενος,
άκούων τήν φωνήν λαμβάνει ύπόνοιαν καί μετ' εύφροσύνου προσδοκίας τόν
έρωτα περί τοΰ γένους του, καί άναγνωρίζει τόν υίόν του.

Άλλά τό τέλος κατά τήν κυπριακήν παραλλαγήν έπέρχεται φοβερόν καί
άπαίσιον. Οί δύο άδελφοί καταπολεμοΰσι τόν πολυάριθμον έχθρικόν στρατόν
καί έξολοθρεύουσιν αύτόν μέχρι τοΰ τελευταίου άνδρός. "Οτε δέ τυφλωθείς
ύπό τής πολεμικής μανίας ό αιχμάλωτος προτρέπει τόν άδελφόν του νά προ-
φυλαχθή όπως μή τόν κακοποιήση, καί ό άδελφός άπαντφ διά σκώμματος, άν-
τί νά καταπραϋνθή έκ τοΰ εύτραπέλου χαριεντισμοΰ, ώς έν τη άλλη παραλλα-
γή, τούναντίον όργίζεται καί άποτέμνει τήν κεφαλήν του, καί δι' άλλης πλη-
γής της σπάθης άνασπφ έκ τοΰ στήθους τόν πνεύμονα (το βλαγγίν) τοΰ άδελ-
φοΰ καί τόν πέμπει εις τόν πατέρα του.
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Ή άγρία αύτη λύσις είναι άκατανόητος, διότι ούδέν τήν προετοιμάζει καί
ούδέν τήν δικαιολογεί. 'Αλλά παραπλήσιόν τι εύρίσκομεν καί είς τινα κυθνια-
κήν παράδοσχν, τήν περί τοΰ άνδρειωμένου Άνδριανοΰ. Ούτος θραύει τά δε-
σμά καί τάς άλύσεις, δι' ών τόν έδεσαν οί Σαρακηνοί, ώς ό υίός τοΰ
Άνδρονίκου καί ό Πορφύρης, καί φονεύει τούς Σαρακηνούς, ενώ δέ τρέχει
έξαλλος έκ τοΰ χυθέντος αίματος συναντά τήν μητέρα του, ήν μή άναγνωρίσας
σφάζει, συνελθών δ' εις έαυτόν καί ίδών τό άνόσιον έργον όπερ διέπραξε γίνε-
ται αύτόχειρ8.

"Οθεν τό έπεισόδιον τής άδελφοκτονίας δύναται νά ύποτεθή ότι παρενε-
βλήθη έξ άλλου άκριτικοΰ φσματος συναφοΰς πρός τήν παράδοσιν ταύτην.
Άλλ' ή προτροπή τοΰ ήρωος, όπως προφυλαχθή άπό της τυφλής όρμής αύ-
τοΰ έκεΐνος πρός δν όμιλεΐ, είναι άναγκαία κατακλείς τοΰ άσματος. Περιέχεται
εις πάσας τάς παραλλαγάς τοΰ φσματος τών υίών τοΰ Άνδρονίκου, άπαντάται
δέ καί είς τάσματα περί τοΰ Κωνσταντή, τοΰ Αλέξη καί τοΰ μικροΰ Βλαχό-
πουλου, τά όποια ίσως είναι έπίσης άκριτικά. Πάντως θά ύπήρχεν εις τό άρχέ-
τυπον δσμα, άλλ' ύπό τύπον άλλον, τεχνικώτερον καί ποιητικώτερον. Οί Σα-
ρακηνοί, οϋς έπολέμησεν ό αιχμάλωτος μετά τοΰ άδελφοΰ του, ήσαν οί αίχμα-
λωτίσαντες τήν μητέρα του, παρά τοις όποίοις μέχρι πρό μικροΰ έμενε δεσμώ-
της. Τούτων τόν άρχηγόν δέν θέλει νά φονεύση, καί ή πρός φύλαξιν προτρο-
πή πρός αύτόν άπευθύνεται. Διότι άρχηγός τών Σαρακηνών ήτο ό Άμιράς,
ού ή σύζυγος περιέθαλπεν αύτόν κατά τήν νηπιότητά του ώς ίδιον υίόν, καθ'
δ λέγει τό <$σμα:

Ή μίρισσα τό τάγιζε ψιχούδια με τό γάλα.

Ή μάννα του τοΰ έλεγε: <rTA, υίέ μου τ' Άνδρονίκου».

Ή μίρισσα τοΰ έλεγε: *ΤΑ, υίέ μου τάμιρά μου».

Τοΰτο βεβαιοΰται έκ ποντικής παραλλαγής, ήτις μοί φαίνεται ότι είναι ή
άρτιωτάτη πασών καί ή μάλιστα άμετάλλακτον τηρήσασα τό διάγραμμα τοΰ
άρχετύπου άσματος. Τής παραλλαγής ταύτης άπόσπασμα, άδιανόητον διά τά
πολλά χάσματα, έδημοσιεύθη τώ 1849 έν τώ Φιλολογικφ συνεκδήμω τοΰ
Ξανθοπούλου, όπόθεν παρέλαβεν αύτό έν τη συλλογή του ό Πάσσωβ (άρ.
482, σ. 361-362). Πλήρης δ' έξεδόθη ύπό τοΰ Τριανταφυλλίδου (Οί Φυγάδες,
1870, σ. 22-23)· τής πλήρους δέ ταύτης παραλλαγής έχω καί έγώ εις χεΐράς
μου πιστότερον καί άκριβέστερον κείμενον έξ άνεκδότου συλλογής 'Ιωάννου
Βαλαβάνη, έξ ής καί παραλαμβάνω τούς στίχους δσους κατωτέρω παραθέτω.

Έν τούτω τούς Σαρακηνούς καί τούς Άραβας άντικαθιστώσιν οί Τοΰρ-
κοι, καί ή ύπόθεσις άναφέρεται εις τούς χρόνους, καθ' οϋς ούτοι έδήουν τάς
έλληνικάς χώρας (τήρ Ρωμανίαν), καί κατέστρεφον τάς έκκλησίας καί έλεηλά-
τουν τά ίερά σκεύη αύτών. Τότε ήχμαλώτισαν καί τήν μητέρα τοΰ ήρωος, Εγ-

8. Τήν παράδοσιν ταύτην δημοσιεύω είς τήν προσεχώς έκδοθησομένην συλλογήν Παρα-
δόσεων, άρ. 123, σ. 64-65. 745.
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κυον οδσαν. Έγέννησε δ' αύτόν είς τόν οίκον τοϋ Έμίρ Άλή. Έκεϊ καθ' έκά-
στην τόν ένουθέτει μυστικά νά φύγη άμα μεγαλώση είς τήν Ελλάδα, όπου εύ-
ρίσκεται ό πατήρ του 'Ανδρόνικος καί ό άδελφός του Ξάνθινος. (Διότι τοΰτο
τό όνομα έχει έν τή ποντική παραλλαγή ό άδελφός τοΰ αιχμαλώτου, ό έν ταϊς
άλλαις Κωνσταντίνος. Άναφέρουσι δέ τόν Ξάνθινον καί άλλα ποντικά άκριτι-
κά άσματα, ών τινά μάλιστα λέγουσιν αύτόν πατέρα τοΰ Διγενή Άκριτη).

Ό αιχμάλωτος ήλικιωθείς ώπλίσθη καί έκίνησεν ίνα μεταβή είς τήν
Ελλάδα:

Έγένετον ό αι'χμάλωτον, έγέντον κ' έρματώθεν,
έπήρεν τ' έλαφράν σπαθίν, τ' έλλενικον κοντάριν.

Ώδοιπόρει τήν νύκτα, έχων τάστρα καί τήν σελήνην όδηγούς εις τόν δρόμον
του:

Οί άστροι έχαμέλεναν, οί φέγγοι κάθα ερθαν,
έδειξαν άτον τήσ στρατήν, ντο πάει στήρ Ρωμανίαν.

Καθ' όδόν είς εν σταυροδρόμι συνήντησε δύο πολεμιστάς, πατέρα καί
υίόν· ό πατήρ έκοιμάτο. Έχαιρέτισε τόν υίόν, άλλ' ούτος δέν τόν ήξίωσε χαι-
ρετισμού- θυμωθείς δέ έσυρε τό ξίφος καί ώρμησε κατά τοΰ ύβριστοΰ, όστις
άντιπαρετάχθη κατ' αύτοΰ ξιφουλκήσας έπίσης. Τά ξίφη όμως έθραύσθησαν,
καί τότε έλαβον άμφότεροι τά δόρατά των. Άλλά καί ταΰτα έθραύσθησαν καί
οί δύο άντίπαλοι συνεπλάκησαν, άγωνιζόμενοι διά τής πυγμής:

Διαβαίν', καλημερίζ' άτον, καλήμεραν 'κ έπαίρεν.
Έσυραν τά σπαθία τουν, νά κροΰγνε τ' έναν τάλλο.
Τσακώθαν τά σπαθία τουν, 'κι κροΰγνε τ' έναν τάλλο.
Έσυραν τά κουντάρια τουν, νά κροΰγνε τ' έναν τάλλο.
Τσακώθαν τά κουντάρια τουν, 'κι κροΰγνε τ' έναν τάλλο.
Έρχονται κι άνταμούντανε καί κροΰγνε μουστουνίας.

Ό θόρυβος τής πυγμαχίας έγείρει τοΰ ΰπνου τόν πρεσβύτην. Ίδών δέ
τήν συμπλοκήν, καταπλήσσεται διότι τόν άήττητον έως τότε υίόν του εύρέθη
άνθρωπος Ικανός νά τόν καταβάλη. Θέτει πέρας είς τόν άγώνα, καί έρωτφ τόν
άντίπαλον τοΰ υίοΰ του τίς είναι. Οδτος άφηγεϊται πώς ήχμαλωτίσθη ύπό τών
Τούρκων ή μήτηρ του, ή σύζυγος τοΰ Άνδρονίκου, καί αύτός έγεννήθη αι-
χμάλωτος είς τόν οίκον τοΰ Έμίρ Άλή. Άκούσας ταΰτα ό πρεσβύτης τόν άνα-
γνωρίζει ώς υίόν του καί χύνει άφθονα δάκρυα χαράς, διότι τώρα, δτε έγήρα-
σε, δύο άπέκτησε γεράκια:

«Κι άτώρα, άς τ' έγέρασα, ζευγάρ' γεράκια χτέθα».
"/4ς τήγ χαράν άτ' τό πολλά κατήβανε τά δάκρυα τ',
κατήβανε τά δάκρυα του, καλομηνά χαλάτσια.

(Άπό τήν χαράν του τήν πολλήν έτρεχαν τά δάκρυά του, έτρεχαν σάν τό
χαλάζι τοΰ Μάη).
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Μίαν μόνην εύχήν έχει πλέον ό γέρων 'Ανδρόνικος, νά συναντήση στρά-
τευμα έχθρων, όπερ είναι βέβαιος ότι θά κατανικήση, πολέμων αύτό μέ τά δύο
γεράκια του. Καί δέεται είς τόν θεόν νά πληρώση τήν εύχήν του ταύτην. Πι-
θανώς έν τω άρχετύπω άσματι άνεφέρετο ώς σκοπός τής στρατείας ή άπελευ-
θέρωσις τής αίχμαλώτου συζύγου του.

Ή εύχή τοΰ γέροντος πληρούται- φαίνεται έρχόμενον στράτευμα έννέα
χιλιάδων έχθρων, όδηγούμενον ύπό τοΰ Έμΐρ Άλή. Οί τρεις ήρωες όρμώσι
κατ' αύτών. "Οπου κρούει ό Ξάνθινον πλημμυρεΐ τό αίμα, όπου δέ κρούει ό
αιχμάλωτος, τό αίμα άνέρχεται μέχρι τοΰ λαιμοΰ:

Έκεΐ ποΰ κρούει ό Ξάντινον, τό γαΐμαν νά πλαντάζτι,
έκεΐ πού κρούει ό αι'χμάλωτον, τό γαΐμαν ώς τήν γούλαν.

Ό αιχμάλωτος βλέπων τόν Έμίρ Άλήν, τω φωνάζει νά ύποχωρήση, διότι έν-
δέχεται νά τόν φονεύση. 01 όφθαλμοί μου έσκοτίσθησαν, λέγει, καί τό ξίφος
μου άχνίζει- άν σέ κτυπήσω καί σέ φονεύσω θά κατακριθώ ώς φονεύς· άν δέ
άποφύγω, θά κατακριθώ ώς δειλός. Άλλά προτιμώ νά μή σέ φονεύσω καί άς
μέ εϊπωσι δειλόν:

«Όπίσ\ όπίσ', Έμίρ Άλή, όπια' κ' έσέν μή κρούγω.
"Αν κρούγω καί σκοτώνω σε, θα λέγετ' ëv φονέας·
'κι κρούγω, 'κι σκοτώνω σε, θά λέγνε έφοβέθεν.
Καλλίον 'κι σκοτώνω σε, κι άς λέγνε έφοβέθεν».

Καί ούτω τελειώνει τό άσμα.

Τό δέ άσμα τοΰ Άρμούρη, όπερ έξέδωκεν ό Γαβρ. Δεστούνης έκ χειρο-
γράφου τής έν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης τοΰ ΙΕ' αιώνος τελευτώντος ή τών
άρχών τοΰ ΙΣΤ', είναι συγγενές πρός τό τών υιών τοΰ Άνδρονίκου. Καί έν
έκείνφ ό άνδρεΐος καί άνήλικος υίός ίππεύσας πορεύεται πρός λύτρωσιν τοΰ
πατρός του- διότι αιχμάλωτος κατά τό άσμα τοΰ Άρμούρη είναι ό πατήρ καί
δχι ό υίός. Ό οίκος αύτοΰ είναι κατάκλειστος διά τοΰτο, καί ή σύζυγος του
καί τά τέκνα του μαυροφορεμένα. Ό άνήλικος δέ υίός άφοΰ άπέδειξεν ότι εί-
ναι Ικανός νά όπλισθή διά τών δπλων τοΰ πατρός, ώς ό Θησεύς τοΰ άρχαίου
μύθου, ιππεύει καί τοΰ πατρός τόν θαυμάσιον Γππον, διαβαίνει μέ κίνδυνον
τής ζωής τόν Εύφράτην, καί εύρίσκει περαιωθείς είς τήν άριστεράν δχθην τοΰ
ποταμοΰ στράτευμα έκατόν χιλιάδων Σαρακηνών. Άλλ' έπειδή ούτοι άνα-
παυόμενοι έχουσιν άποθέση τόν όπλισμόν των, ό δ' ήρως άποστέργει νά πο-
λεμήση πρός άοπλους έχθρούς, φωνάζει πρός αύτούς νά έτοιμασθώσι πρός
μάχην. Ότε δ' ώπλίσθησαν έπιπίπτει κατ' αύτών καί φονεύει πάντας πλήν
ένός, όστις ένεδρεύσας καθ' ήν στιγμήν ό ήρως κατέβη τοΰ ίππου διά ν' άνα-
πνεύση έκλεψε τόν ϊππον καί τό ρόπαλον αύτοΰ. Άλλ' ό ήρως τόν έδιωξε πε-
ζός καί καταφθάσας αύτόν είς τήν πύλην τής Συρίας, τοΰ άπέκοψε τήν χείρα
καί τόν έστειλε νά φέρη τό άγγελμα. Ό αΙχμάλωτος πατήρ τοΰ ήρωος έκάθη-
το παρά τήν θύραν τής είρκτής. Εκείθεν διέκρινε τόν ϊππον καί τό ρόπαλον
τοΰ υίοΰ του καί μή ΐδών τόν άναβάτην έστέναξε βαθέως, φοβηθείς περί τής
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τύχης τοΰ υΐοΰ. Ό στεναγμός του έσεισε τόν πύργον όλον, ό δέ Άμιράς, ό κύ-
ριος αύτοΰ, ταραχθείς έζήτησε νά μάθη τήν αίτίαν. Άκούσας δ' ότι είδε τόν
ϊππον καί τό δπλον τοΰ υίοΰ του, ούχί δέ καί έκεΐνον, διέταξε νά σημάνωσιν
αί σάλπιγγες, ίνα άθροισθώσιν οί άνδρες της Βαβυλωνίας καί Καππαδοκίας
καί συλλαβόντες φέρωσιν αύτόν δέσμιον ένώπιόν του. Άλλά μόνος προσηλ-
θεν ό Σαρακηνός ό ήκρωτηριασμένος, άναγγέλλων τήν πανωλεθρίαν τοΰ
στρατού. Καταπλαγείς ό Άμιράς έπί τω άγγέλματι, παρακαλεί τόν Άρμούρην
νά γράψ-η πρός τόν υίόν του, όπως φείδεται τών Σαρακηνών. Άλλ' ό υιός λα-
βών τήν έπιστολήν άποκρίνεται, ότι ένόσφ ό πατήρ του κρατείται δεσμώτης
καί είναι έρημος ό οίκός του, θά πολεμή άμειλίκτως τούς Σαρακηνούς, καί θά
στράτευση κατά τής Συρίας όπως καταστρέψη αύτήν. Ό Άμιράς τότε ήναγ-
κάσθη ν' άπολύση τόν δεσμώτην καί νά προπέμψη αύτόν μετά τιμής είς τά ί-
δια, δηλώσας ότι έπιθυμεΐ νά κάμη τόν υίόν του, όταν ήλικιωθή, γαμβρόν, δί-
δων εις αύτόν τήν θυγατέρα του, ύπό τόν δρον νά είναι εύμενής πρός τούς
Σαρακηνούς.

Πάμπολλα είναι τά δημοτικά άσματα, είς δ παρενείρονται έπεισόδια καί
στίχοι τοΰ άσματος τοΰ Άρμούρη, άλλ' ών ή ύπόθεσις είναι διάφορος. Αύτό
δέ τοΰτο τό άσμα διατηρείται μέχρι τής σήμερον παρά τω λαω, άλλ' έλλιπές
καί παρεφθαρμένον· ή δνήγησις έν αύτφ φθάνει μέχρι τής διαβάσεως τοΰ Εύ-
φράτου (όστις άνευ τοΰ όνόματος, ώς ποταμός άπλώς ή μαΰρος ποταμός άνα-
φέρεται) καί τής συναντήσεως κατά τήν άριστεράν δχθην αύτοΰ Σαρακηνοΰ,
δν άποστέλλει πρός τούς όμοφύλους του κήρυκα πολέμου:

"Αμμε, μωρέ Σαρακηνέ, νά πάρης τά χαπάρι,

τοΰ Καλομούρου ό μικρογιός πόλεμοθ θέν νά κάμη.

Ό Άρμούρης δέ παρεφθάρη έν αύτφ είς Καλόμοιρον ή Καλόμουρον'.

Παραλλαγή τοΰ άσματος τοΰ Άρμούρη είναι καί τό κυπριακόν περί
έλευθερώσεως τοΰ Λεάνδρου (Άλιάντρη) ύπό τοΰ άδελφοΰ του Θεοφυλάκτου.
Αμφότεροι είναι υίοί τοΰ Μαστραγκύλα, ήτοι τοΰ άπελάτου Ακύλα, δν μνη-
μονεύει τό έπος τοΰ Διγενή Άκριτη. Συνελήφθη δ' ό Λέανδρος αιχμάλωτος
ύπό τών Σαρακηνών, οίτινες είχον το Περόν, το μέγα οουλτανι'κιν, ήτοι τό έν
τη Περαία τοΰ Εύφράτου μουσουλμανχκόν κράτος10. 'Ετέρα δέ κυπριακή έπί-
σης παραλλαγή, άναφέρουσα τρεις άδελφούς περιέχουσα δέ καί τήν έν τω
σματι τοΰ Άρμούρη πρόσκλησιν τών Σαρακηνών όπως όπλισθώσιν, ίνα μή οί
άνδρεΐοι άδελφοί πολεμήσωσιν αύτούς άοπλους, άφηγεϊται τήν αίχμαλώτισιν
τών άδελφών καί τήν έλευθέρωσιν αύτών ύπό τοΰ Θεοφυλάκτου11. Συνάπτον-
ται δ' αί παραλλαγαί αδται στενώς καί πρός τόν κύκλον τών δημοτικών Ακρι-
τικών φσμάτων περί τοΰ Πορφύρη.

9. Τό 3σμα φέρεται έν Καρπάθω. Δύο παραλλαγαί αύτοΰ έδημοσιεύ&ησαν εις τόν Ζωγρά-
φειον άγώνα, σ. 285. 295-296.

10. ΣακελλαρΙου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 12 κέ.

11. Αύτ., σ. 17 κέ.
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'Αντί δέ τοΰ υιού έλευθεροΰντος τόν αίχμάλωτον πατέρα, ώς έν τω ά-
σματι τοΰ Άρμούρη, τραπεζούντιόν τι άσμα άναφέρει λύτρωσιν τοΰ υΙού ύπό
τοΰ πατρός. Ό αιχμαλωτισθείς ύπό τών Σαρακηνών είναι ό Βασίλης, ήτοι ό
ήρως τοΰ έπους Βασίλης Διγενής Άκριτης, ό δέ πατήρ αύτοΰ όνομάζεται έν
τω άσματι Ξάνθινος 12.

Περιεργοτάτη είναι ή άλλοίωσις,ήν ύπέστη τό άσμα έν χιακή παραλλαγή.
Ό Ανδρόνικος άποθανών άφήκε λεχώ τριών ήμερών τήν χήραν αύτού
Άρετήν (όνομα συχνάκις έπαναλαμβανόμενον είς τάκριτικά άσματα). Ό υίός
τόν όποιον κατέλιπεν όρφανόν ήτο άνδρειωμένος. Άλλ' ό άποθανών άφήκε
χρέος έννέα χιλιάδων γροσιών, καί οί δανεισταί μετά τόν θάνατον του άπή-
τουν τήν έξόφλησιν αύτοΰ. Ή χήρα έπρότεινεν είς αύτούς νά τό έξοφλήση έκ
τών εισοδημάτων τών άμπέλων τοΰ συζύγου της, άλλά τό άνδρειωμένον βρέ-
φος, όπερ έκράτει είς τάς άγκάλας ή μήτηρ, ώμίλησε καί ύπέδειξε πώς πρέπει
νά έξοφληθή τό χρέος έκ τών χρημάτων, τά όποια κατέλιπεν είς μετρητά ό
πατήρ του13.

Τό παράδειγμα τοΰ άσματος τών υιών τοΰ Άνδρονίκου καταδεικνύει τό
άλληλένδετον τών άσμάτων τοΰ άκριτικοΰ κύκλου καί τήν ποικιλίαν τών με-
ταβολών, δς έπήνεγκον είς τάρχέτυπα τούτων ό μακρός χρόνος καί ή διάδο-
σις άνά πάσας τάς έλληνικάς χώρας.

ι

12. Τριανταφυλλίδου, ΟΙ Φυγάδες, σ. 170-171.

13. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 60-61.
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'Ομιλών πρό τίνος περί τής συνθέσεως τοϋ έπους τοΰ Διγενή Άκριτου1
καί ύποστηρίζων τήν γνώμην, ότι άπηρτίσθη έκ τών δημωδών άκριτικών
άσμάτων, παρετήρησα ότι ώς έπιχείρημα σπουδαΐον ύπέρ τής άντιθέτου γνώ-
μης τών ίσχυριζομένων, ότι έκ τοΰ έπους άπέρρευσαν τά δημώδη άσματα,
ήδύνατο νά προσαχθή τό περί τοϋ θανάτου τοΰ Διγενή άσμα. Τό άσμα τοΰτο
άληθώς ήδύνατο νά ύποτεθή, ότι είναι άπόσπασμα τοΰ έπους- διότι πραγμα-
τευόμενον έν μόνον έπεισόδιον τοΰ κύκλου τών άκριτικών άσμάτων, περιλαμ-
βάνει καί πολλά στοιχεία έκ τών άλλων έπεισοδίων· είναι τρόπον τινά άνακε-
φαλαίωσις τών άθλων τοΰ Διγενή, ή δέ άπό τοΰ προσώπου τοΰ ήρωος άφήγη-
σις έμποιεΐ τήν ίδέαν, ότι είναι μέρος μακροτέρας διηγήσεως. Προσέθετον δέ
ότι καί ή μεγάλη όμοιότης τής τε διατυπώσεως καί τοΰ περιεχομένου τοΰ φ-
σματος πρός τό τελευταΐον μέρος τής διασκευής τοΰ έπους τοΰ Έσκωριαλίου
κώδικος φαίνεται ένισχύουσα τήν ύπόθεσιν ταύτην. Διότι ή δημώδης ποίησις
δέν προβαίνει πέρα τής έπεισοδιακής καί κατά μέρος αύτοτελοΰς έπεξ-
εργασίας τής έπικης ΰλης, ή δέ συμπλοκή έπεισοδίων είναι τεκμήριον έπιδρά-
σεως τεχνικής ποιήσεως.

Άλλά παρετήρησα προσέτι, ότι μεθ' όλα ταΰτα έξ άλλων έμφανών καί
άσφαλεστέρων τεκμηρίων πειθόμεθα, ότι ή δημώδης ποίησις προηγήθη τοΰ τε-
χνικοΰ έπους καί ότι τοΰτο ούδέν άλλο είναι, ειμή διασκευή τών άκριτικών
άσμάτων, έχουσα τήν έπίφασιν άληθοΰς καί άπηκριβωμένης ιστορικής διηγή-
σεως· διό παρέλαβον έκ τών δημωδών παραδόσεων οί διασκευασταί μόνον
ό,τι ένομίσθη έχον ίστορικήν ύπόστασιν, έξωβέλισαν δέ πάν ό,τι έθεωρήθη
φανταστικόν καί άπίθανον, καί προσέθεσαν, ποικίλλοντες τήν ίστορικήν έκθε-
σιν, ρητορικά κοσμήματα καί ήθικά διδάγματα καί ψυχωφελείς παραινέσεις.
Αμφότερα δέ τά στοιχεία ταΰτα, τό διδακτικόν καί τό ρητορικόν, είναι παντε-
λώς άλλότρια τής δημώδους ποιήσεως, ένφ ό κυριώτατος χαρακτήρ τών έπι-
κών άσμάτων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ είναι ή έπικράτησις έν αύτοϊς τοΰ δραματι-
κού στοιχείου.

Έκ τοΰ έξής δέ μάλιστα άποδεικνύεται ή προτεραιότης τών άκριτικών
φσμάτων, ότι άφηγοΰνται ταΰτα καί έπεισόδια μή περιλαμβανόμενα εις τό έ-

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 1 (1909), σ. 169-275.

1. Περί τοΰ έθνικοΰ έπους τών νεωτέρων 'Ελλήνων, Άθ. 1907, σ. 25 = Τά κατά τήν πρυ-
τανείαν Ν. Γ. Πολίτου, Άθ. 1907. σ. 25.
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πος, ών τά πλείστα δέν ήσαν δγνωστα είς τούς διασκευαστάς αύτοΰ, ώς συνά-
γεται έξ ύποδηλώσεώς τίνων τούτων έν διασκευαΐς τοΰ έπους καί έκ της πα-
ραμορφώσεως άλλων ένεκα της προσπαθείας πρός έξάλειψιν τών έν αύτοΐς
μυθικών στοιχείων καί παράστασιν ώς πιθανών καί εύλογων καί Ιστορικώς
άληθών τών πλασμάτων τής δημώδους φαντασίας. "Οθεν τάκριτικά άσματα,
περιέχοντα ύλην μή χρησιμοποιηθεΐσαν ύπό τοΰ έπους ή παραποιηθεΐσαν ύπ'
αύτοΰ, προήλθον πάντως έξ άλλης πηγής. "Αν ή προέλευσις αύτών, άμεσος εί-
τε έμμεσος, ήτο έκ τών διασκευών τοΰ έπους, δέν θά ήτο δυνατόν νά παρου-
σιάζωσί τι πλέον αύτοΰ, μάλλον δ' ή ύλη αύτών θά ήτο όλιγωτέρα. Διότι πα-
ραλαμβάνει μέν ό λαός έκ της τεχνικής ποιήσεως, άλλά τά παραλαμβανόμενα
άφομοιώνει πρός τά ίδια διά παραλείψεως στίχων καί προσαρμογής τών ύπο-
λοίπων πρός τάς Ιδέας καί τό μουσικόν συναίσθημα αύτοΰ. Πάντα άνεξαιρέ-
τως τά παραδείγματα τής έπιδράσεως τής τεχνικής ποιήσεως είς τήν δημώδη
έλληνικήν μαρτυροΰσι τοΰτο, καί ούδέν άπολύτως έχομεν παράδειγμα τοΰ
έναντίου. Δέν είναι εύάριθμα τά τεχνικά ποιήματα, τά όποια γενόμενα δημοτι-
κά, έφάνησαν έχοντα καλλονάς ποιητικός άδιαγνώστους έν τη προτέρα μορφή
αύτών, άλλά τοΰτο έπετεύχθη πάντοτε δι' άφαιρέσεως τοΰ περιττού καί έκτρό-
που, έξομαλύνσεως τής λέξεως καί άποκαταστάσεως τής εύρυθμίας, όπου ήτο
ένδεεστέρα. Ούδέποτε δέ διά προσθηκών, ειμή άν άνεπιγνώστως έλαμβάνοντο
αδται έξ άλλων συγγενών δημοτικών άσμάτων.

Όθεν, ώς καί έν τώ μνημονευθέντι λόγω μου περί τοΰ έθνικοΰ έπους τών
νεωτέρων Ελλήνων ύπέδειξα, ή έπιπλοκή τών έπεισοδίων έν τώ δημώδει φ-
σματι περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή, δέν είναι τεκμήριον έπιδράσεως της τε-
χνικής έποποιίας είς τήν δημώδη ποίησιν, άλλά δεικνύει μάλλον, ότι έν τη έπ-
εξεργασία τής έπικης ύλης ό έλληνικός λαός έχώρησε περαιτέρω τών άλλων
λαών, έπιτυχών τήν σύνθεσιν πολλών έπεισοδίων είς ένιαϊον ποιητικόν σύνο-
λον· διότι αί συναφείς καί εις τά ούσιώδη όμοειδεΐς δημώδεις παραδόσεις περί
τοΰ Διγενή ήσαν τόσον κοιναί καί πρόχειροι είς αύτόν, ώστε ό συμφυρμός
πολλών άμα έκ τούτων ούδεμίαν έπαρουσίαζε δυσχέρειαν.

Διά τής λεπτομερεστέρας έξετάσεως τών παραλλαγών τοΰ φσματος περί
τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή καί της παραβολής αύτών πρός τήν'έν ταΐς δια-
σκευαΐς τοΰ έπους διήγησιν τοΰ θανάτου, δύναται νά καταδειχθή σαφώς ή
σχέσις τοΰ έπους πρός τήν δημώδη ποίησιν. Έκ δέ τοΰ όρισμοΰ της σχέσεως
ταύτης όδηγούμεθα είς τήν έξακρίβωσιν τών πηγών τών διασκευών τοΰ έπους
καί εις τήν κατανόησιν τής συνθέσεως αύτοΰ. Εύτυχώς αί γνωσταί παραλλα-
γαί τοΰ άσματος περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή είναι ίκαναί τόν άριθμόν, καί
τό πλήθος αύτών εύκολύνει τήν τοιαύτην έξέτασιν. Είς 72 τόν άριθμόν άνέρ-
χονται αί παραλλαγαί, δσας ήδυνήθην νά συλλέξω, καί βεβαίως πάσαι αί φε-
ρόμενοι μέχρι τούδε παρά τώ λαώ δέν περιορίζονται εις ταύτας μόνον2. Είς

2. "Οτε έδημοσίευσα τό πρώτον τάς παραλλαγάς τού άσματος περί τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ
(έν Δελτίφ τής Ιστορ. έταιρείας, 1885, τ. Β') συνεποσοΰντο αύται είς 17 μόνον, μετ' όλίγα δ' Ε-
τη άνεκοίνωσα είς τόν Ivan Schischmânov 43 έν δλφ παραλλαγάς, δημοσιευθείσας έν τή διεξο-
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ταύτας συμπεριλαμβάνονται μέν καί 14 άσματα, χαλαρώς έν μιά ή δύο παραλ-
λαγαϊς αύτων συνδεόμενα πρός τά περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή καί τάκριτικά
καθόλου, άλλ' άφ' έτέρου δέν συνυπελογίσθησαν αί πολυπληθείς παραλλαγαί
τών άσμάτων περί τής πάλης λεβέντη ή βοσκού καί τοΰ Χάρου, άν καί είναι
κατάδηλος ή συνάφεια αύτών πρός τό άσμα τής πάλης τοΰ Διγενή καί τοϋ
Χάρου, καθώς καί αί άφηγούμεναι τόν φόνον βασιλέως ύπό τής συζύγου του,
πλήν μιας, έν ή ρητώς άναφέρεται ό Διγενής ώς ό φονευθείς. Τάς παραλλαγάς
ταύτας δημοσιεύω ώδε, κρίνων ούχί άλυσιτελή καί τήν άναδημοσίευσιν τών
προεκδεδομένων, ών αί πλεϊσται εύ ρίσκο νται έν συλλογαΐς δυσπορίστοις.

Κατά τάς διαφόρους διασκευάς τοΰ έπους3 ό Διγενής Άκριτης, καθυπο-
τάξας πάσας τάς άκρας καί κατασχών πλείστας πόλεις καί χώρας άνταρτών, έ-
κτισε παρά τόν ποταμόν Εύφράτην θαυμαστόν τό κάλλος παλάτιον έν μέσω
άλσους (Τρ. Άνδρ. Όξ. βιβλ. Η'· Κρ. Ζ')· Τό άλσος περιέβαλλε τείχος ύψη-
λότατον κατωχυρωμένον (Τρ. στ. 2705-2706· Άνδρ. 3907-3908· Κρ. Ζ' 15).
Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός καί της μητρός αύτοΰ (Τρ. Άνδρ. Η", Θ'· Όξ.
Η'· Κρ. Ζ'), ήλθόν ποτε πρός αύτόν έκ τοΰ Έμελ φίλοι Σαρακηνοί όρθόδοξοι,
συγγενείς έκ πατρός· τούτους έδεξιώθη προφρόνως καί έξήρχετο μετ' αύτών
συχνάκις είς θήραν, πολλάκις δ' έλαβεν άφορμήν νά έπιδείξη τήν θηρευτικήν
δεινότητα αύτοΰ καί άνδρείαν. Είτα δ' έξ άφορμής τίνος περιέπεσεν είς χαλε-
πώτατον νόσημα, καλέσας δέ τόν ίατρόν τοΰ στρατοΰ καί καταμαθών ότι έγγί-
ζει τό τέλος του, διέταξε πάντας νά έξέλθωσι καί έκάλεσε τήν σύζυγόν του,
μεθ' ής συνωμίλησε κατ' ιδίαν. Ύπομνήσας δ' αύτήν τούς άθλους, οϋς ύπέρ
αύτής ύπέστη καί λόγους παραμυθίας ειπών πρός αύτήν καί περί της μελλού-
σης τύχης της μεριμών, παρώτρυνεν αύτήν νά νυμφευθή άνδρεϊον άγουρον,
τολμηρόν καί γενναΐον. Άλλ' ή πιστή σύζυγος, μετά θρήνων μέν έδήλωσεν

δική μελέτη περί τοΰ αύτοΰ άσματος, τή καταχωρισθείση έν τω ύπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ έπι-
μελεία τοΰ ύπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έκδιδομένφ έν Σοφία περιοδικφ συγγράμ-
ματι Sbomik za narodni oumotvorenia etc. (1896. 1898). Νΰν δέ ό άριθμός τών παραλλαγών Ας
έχω συλλέξη είναι ύπερδιπλάσιος. Παραπλήσια άναλογία παρατηρείται καί είς άλλους κύκλους
φσμάτων.

3. Τάς διασκευάς ταύτας δηλοΰμεν διά τών έξής βραχυγραφιών:

Κρ. = Διασκευή τοΰ χειρογράφου τής Κρυπτοφέρρης (L e g r a n d , Les exploits de Basile
Digènis Acritas, épopée byzantine publiée d' après le ms. de Grotta-ferrata, Par. 1892).

Τρ. = Χειρόγραφον τής Τραπεζοΰντος (C. Sathas et E. Legrand, Les exploits de
Digènis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle publiée pour la première fois d' après le
manuscrit unique de Trébizonde, Par. 1875).

Άνδρ. = Χειρόγραφον τής "Ανδρου (Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, έποποιία βυζαντινή τής
10ης έκατονταετηρίδος κατά τό έν Άνδρφ άνευρεθέν χειρόγραφον ύπό 'Α ν τ . Μ η λ ι α ρ ά -
κ η , έν Άθ. 1881).

Έσκ. = Χειρόγραφον τοΰ 'Εσκωριάλου (Κ. Krumbacher, Eine neue Handschrift des
Digenis Acritas έν Sitzungsberichte der philos. - philol. u. der histor. Klasse d. bayer. Academie
d. Wissensch. 1904, σ. 309 κέ).

Όξ. = Χειρόγραφον τοΰ "Οξφορδ, διασκευή 'Ιγνατίου Πετρίτζη 1670 (S p. P. Lam-
bros. Collection de Romans grecs en langue vulgaire et en vers, Par. 1880, σ. Ill κέ).
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είς αύτόν ότι ούδέποτε θά νυμφευθή άλλον άνδρα, έλθοΰσα δ' είς τά δώματα
της έδεήθη ένθέρμως είς τόν θεόν νά σώση τόν σύζυγόν της. Ότε δ' ύπέστρε-
ψεν, ίδοΰσα αύτόν ψυχορραγοΰντα καί μή φέρουσα τήν άμετρον όδύνην, έξέ-
πνευσεν έπί τοΰ σώματος τοΰ άνδρός της.

Ταΰτα κατά τήν διασκευήν τοΰ χειρογράφου τής Κρυπτοφέρρης (βιβλ.
Η'). Κατά δέ τάς άλλας4, ό Διγενής νοσήσας δεινοτάτην νόσον, έπεσε είς τήν
κλίνην καί έκάλεσε πολλούς ένδοξοτάτους ιατρούς. 'Αλλ' ούδέν ϊσχυσεν ή
έπιστήμη αύτών. Είς δε τήν τρίτην τήν κακήν, τήν πολυπικραμένην ήμέραν
("Ανδρ. 4387· Τρ. 3158) είδεν ότι έπέκειτο ό θάνατος του. Ό θάνατος τον
πολεμρ είς τό παλάτι μέσα ("Ανδρ. 4405)· ό 'Ακρίτας τόν άναγνωρίζει καί θρη-
νεί τήν άδυναμίαν, είς ήν τόν κατεδίκασεν ό έπερχόμενος θάνατος. Προστάξας
δέ νά έξέλθωσι πάντες οί ιατροί, έκάλεσε πλησίον του τήν σύζυγον· ή συνομι-
λία τών συζύγων, ή προσευχή τής συζύγου, ό θάνατος άμφοτέρων, έκτίθενται
όμοίως ώς έν τή διασκευή τοΰ χειρ. τής Κρ. ("Ανδρ. 4416-4618· Τρ. 3161-
3182· Όξ. 3025-3042).

Ή τοΰ Έσκωριαλίου χειρογράφου διασκευή παραλλάσσει ούσιωδώς τών
λοιπών. Ό Διγενής νόσων κατάκειται έπί πολυτελούς κλίνης

καί έμπροσθεν τών γονάτων του κάθεται ή ποθητή του
καί τριγόρου του στέκουσιν τριακόσια παλληκάρια....

Άνακαθίσας δ' έπί τών άγκώνων, ήρχισε νά διηγήται είς τά παλληκάρια του
δθλους, τούς όποιους μόνος αύτός άλλοτε έξετέλεσεν δτε ούδένα είχε μεθ'
έαυτοΰ:

Καί Εμπηξε τούς άγκώνους του είς τό προσκέφαλόν του
καί τούς άγούρους του Ελεγεν, ούτως τούς παραγγέλλει.
«Θυμάσθε, παλληκάρια μου, τής 'Αραβίας τούς κάμπους,
ότι ήσαν κάμποι άνυδροι καί καύματα μεγάλα κλπ.

καί έξακολουθών ούτω, κατά τρόπον μή άφιστάμενον τοΰ τών δημοτικών
άσμάτων, τήν άφήγησιν τών άνδραγαθημάτων του, έπάγεται ψυχωφελείς ύπο-
θήκας καί παραγγέλματα περί τοΰ στρατιωτικού βίου αύτών καί κληροδοτεί
είς έκαστον αύτών άνά ένα ϊππον καί άνά έν σπαθίον καί ρόπαλον καί θώρα-
κας. Μετά ταΰτα είδεν άγγελον πυρός, καί ώς τον ειδ[εν] ό Διγενής έτρόμαξε
μεγάλως καί τήν καλήν του έφώνιαξεν νά ίδή τήν φαντασίαν. Είς τήν καλήν
του ύπενθυμίζει δσους άγώνας διά τήν άγάπην αύτής ήγωνίσθη καί τήν προ-
τρέπει νά δεηθή είς τόν θεόν νά παρατείνη τήν ζωήν του. Μετά μακράν δέ καί
άνιαράν άλλά ματαίαν δέη σι ν τής γυναικός ύπέρ τοΰ συζύγου, ψυχορραγεί ό

4. Τό χειρόγραφον τής Τραπεζοϋντος είναι κολοβόν και τά περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή
φθάνουσι μέχρι της άρχής τής πρός τήν σύζυγον διηγήσεως αύτοΰ περί τών ύπέρ αύτής άθλων.
Αλλ' έπειδή ή διασκευή είναι παρεμφερεστάτη πρός τήν τοΰ χειρογράφου τής "Ανδρου, τό κε-
νόν άναπληροΰται έκ τούτου. Ή τοΰ Πετρίτση έν τώ χειρ. τοΰ "Οξφορδ έκθεσις τών κατά τήν
τελευτήν τοΰ Διγενή είναι έπιτομωτάτη.
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Διγενής καί έκείνη στραφεϊσα καί ΐδοΰσα αύτόν λιποθυμεϊ καί πεσοΰσα έπί
τής γής έκπνέει.

Οί άθλοι, οϋς άφηγεΐται ό Διγενής κατά τήν μετά της συζύγου όμιλίαν,
είναι:

α') Ή άρπαγή τής συζύγου του καί ή μάχη πρός τόν διώκοντα στρατόν
τών γονέων της (Τρ. 3171 κέ· λείπει τό τέλος. "Ανδρ. 4425-4437· Κρ. Η' 69-
80).

β') Ή δρακοντοκτονία τοΰ Βλαττολιβαδίου (Κρ. Η' 81-89· "Ανδρ. 4438-
4444).

γ') Ή λεοντοκτονία τοΰ Βλαττολιβαδίου (Κρ. Η' 90-95· "Ανδρ. 4445-
4452).

δ") Ή άποκρουσθεΐσα άπόπειρα τής άρπαγής τής συζύγου του ύπό τών
άπελατών (Κρ. Η' 96-103).

ε') Ή κατανίκησις των άπελατών καί τής Άμαζόνος Μαξιμοΰς (Κρ.
106-120· "Ανδρ. 4445-4452).

Πάντες οί άθλοι οδτοι έκτίθενται πλατύτερον είς τά προηγούμενα βιβλία
τοΰ έπους.

Έν δέ τή διασκευή τοΰ Έσκωριαλίου χειρογράφου προστίθενται καί δύο
άλλοι άθλοι, τούς όποιους τό πρώτον έκ τής διηγήσεως τοΰ Διγενή πρός τά
παλληκάρια του μανθάνομεν. Οί έν τη διηγήσει έκείνη άναφερόμενοι άθλοι εί-
ναι:

α') Κατανίκησις 300 ένοπλων Άραβιτών, περικυκλωσάντων αύτόν είς
τούς άνύδρους κάμπους της 'Αραβίας (στ. 46-52).

β') Μάχη πρός λέοντας καί λέαινας παρά τόν πόρον τοΰ Εύφράτου, φό-
νος λεαίνης, τροπή τών λεόντων (στ. 53-65).

γ") Μάχη πρός τούς άποπειραθέντας ν' άπαγάγωσι τήν σύζυγόν του άπε-
λάτας (στ. 72-75).

δ') Μάχη πρός τόν δράκοντα τοΰ Βλαττολιβαδίου (στ. 76-84).

Ή αύτή περίπου οικονομία παρατηρείται καί είς τήν σύνθεσιν τών περί
τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή δημοτικών φσμάτων. Τήν έπικειμένην τελευτήν αύ-
τοΰ σημαίνει ή πάλη πρός τόν Χάρον. Ό έλληνχκός λαός τήν έπιθανάτιον
άγωνίαν φαντάζεται ώς πάλην πρός τόν Χάρον ή τόν ψυχοπομπόν άγγελον,
έξ οδ καί αί λέξεις καί φράσεις χαροπαλεύει, παλεύει με τό Χάρο, είναι απάνω
στο χαροπάλεμα, άγγελομαχεΐ έπί τών έτοιμοθανάτων. Καί τοΰ Διγενή άρα ό
θάνατος δέν ήτο δυνατόν άλλως νά έπέλθη, ειμή μετά πάλην πρός τόν Χάρον.
'Αλλ' ό Διγενής δέν είναι κοινός θνητός· δεινός συνάπτεται άγών, καί ό ήρως
καταβάλλει τόν δαίμονα τοΰ θανάτου, μόλις δέ διά δόλου κατορθώνει ούτος ν'
άναδειχθή έπί τέλους νικητής. Καταπαλαισθείς ύπό τοΰ Χάρου κατάκειται είς
τήν κλίνη ν, άναμένων τόν θάνατον, περιστοιχίζουσι δ' αύτόν τά παλληκάρια
του, είς τά όποια άφηγεΐται άνδραγαθίας αύτοΰ. Πώς έφόνευσε γιγάντειον Σα-
ρακηνόν, φρουροΰντα τόν πόρον τοΰ Εύφράτου (τών έπισυναπτομένων Ασμά-
των άρ. 1.2), ή 'Αράπην (άρ. 5), ή τεράστιον δράκοντα (άρ. 1. 3. 9), ή δφας δι-
κεφάλους ή τρικεφάλους (άρ. 9. 14. 15), δράκοντας (άρ. 2. 12), λέοντας (άρ. 2.
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6. 8. 10. 11. 15), λύκους (άρ. 18), άρκτους (άρ. 6. 8. 10. 11. 14. 15), άρκτους
πτερωτός (άρ. 18), καί τό στοιχειωμένο άλάφι (άρ. 9-12). Είτα προσκαλεί τήν
σύζυγόν του, καί όπως μή μετά τόν θάνατον αύτοΰ περιέλθη εις άλλον, τήν
άποπνίγει εις τάς άγκάλας του (άρ. 1. 22. 23. 32-34, πρβλ. άρ. 24-29).

Ό τύπος ούτος είναι ό μάλιστα διαδεδομένος, ή δέ στενή συνάφεια αύ-
τοΰ πρός τάς τεχνικάς διασκευάς τοΰ Επους ύποδεικνύει ότι είναι καί ό πα-
λαιότατος. 'Αλλά καί πολλαί άλλαι παραλλαγαί φέρονται, εύεξήγητοι έκ τοΰ
πλούτου τών περί τοΰ Διγενή δημωδών παραδόσεων καί έκ της έλευθέρας
ύπό τοΰ λαοΰ διαπλάσεως της έπικης ΰλης. Τά έπισυναπτόμενα φσματα πα-
ρουσιάζουσι τάς έπομένας παραλλαγάς:

α') Ό ήρως έξ όνείρου μανθάνει τόν έπικείμενον θάνατον του· έστιφ
τούς φίλους του καί διηγείται τάς άνδραγαθίας του (άρ. 6, πρβλ. 7).

β') Μανθάνει τοΰτο παρά πτηνών· παραλλαγαί τίνες προσθέτουσιν ότι
άπιστεΐ είς τό άκουσμα, θεωρών βέβαιον προμήνυμα τοΰ τέλους του μόνον
τήν άποτυχίαν έν κυνηγίφ· άλλ' ότι έξελθών είς κυνήγιον άδυνατεΐ νά έπιτύ-
χη θήραμα· καί ότι παλαίει μετά τοΰ Χάρου (άρ. 23-31. 35. 41). Πρβλ. τά ύπό
της διασκευής τής Κρ. μνημονευόμενα κυνηγέσια τοΰ Άκριτου πρό τοΰ θα-
νάτου του.

γ') Ό Διγενής διά τοΰ θανάτου άποτίνει τό άμάρτημα αύτοΰ, τοΰ φόνου
της στοιχειωμένης έλάφου (άρ. 10, πρβλ. 9. 11).

δ") Ό Χάρος Ελλοχεύει πανταχού τόν Διγενή (άρ. 8. 42). ΣυναντςΙ αύτόν
είς τό κυνήγιον (άρ. 7. 58).

ε') Ό Διγενής φοβείται ίδών τόν Χάρον ή τόν ψυχοπομπόν άγγελον· έν-
νοεϊ ότι ήγγισε τό τέλος του, παλαίει πρός τόν Χάρον καί καταβάλλεται ύπ'
αύτοΰ (άρ. 6. 8-11. 13. 14. 17. 18).

στ') Ή μήτηρ τοΰ Δ. θνήσκει πιοΰσα φάρμακον έκ λύπης, διότι είδεν αύ-
τόν ήττώμενον έν τη πάλη (άρ. 45).

ζ') Άκούσας παρά φίλων του ό Δ. ότι έπεφάνη άγνωστος ήρως (είναι δ'
ούτος ό Χάρος), άν καί έπιθάνατος, προκαλεί αύτόν εις άγώνα καί ήττάται
(άρ. 20. 21).

η') Φίλοι τοΰ Δ. άνδρειωμένοι μαθόντες τήν θανάσιμον νόσον του, πει-
ρώνται νά τόν σώσωσι διά φαρμάκων (άρ. 19. 20).

θ') Ό Δ. κτίζει κάστρον όπως μή τόν εΰρη ό Χάρος, άλλ' ούδ' οΰτω τόν
άποφεύγει (άρ. 36. 37. 40).

ι') Οί άνδρειωμένοι κτίζουν κάστρον πρός άποφυγήν τοΰ Χάρου- άλλ'
ούτος έπιστάς προκαλεί τόν άριστον αύτών είς άγώνα καί νικςΐ (άρ. 46-54).

ια") Ό Δ. θνήσκει έκουσίως, όρύξας αύτός τόν τάφον του, καί παρασύρει
εις τόν τάφον καί τήν σύζυγόν του (άρ. 33).

ιβ') Θνήσκων ό Δ. μεριμνά περί τής τύχης της οικογενείας του, είς ήν
καταλείπει ύπέρογκον χρέος, ένφ ή περιουσία του συνίσταται είς μίαν άμπε-
λον (άρ. 5. 60, πρβλ. 61-72).

ιγ') Τόν Δ. άποκτείνει ή σύζυγος του βασιλόπαις τήν πρώτην νύκτα τών
Υάμων (άρ. 59).
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ιδ') Ό θεός παραχωρεί είς τόν Δ. παράτασιν τής ζωής, δν τις τών οι-
κείων του δεχθή νά μερισθή μετ' αύτοΰ τά ύπόλοιπα έτη τοΰ βίου του· άρνη-
θέντων τών γονέων του δέχεται μόνη ή σύζυγος του (άρ. 37-41)· είς τινας πα-
ραλλαγάς άναφέρεται μόνη ή Ικεσία τοΰ Δ. περί παρατάσεως τής ζωής (άρ.
31. 36. 37).

Οί διασκευασταί τοΰ έπους έγίνωσκον μέν καί τινα τών έν ταϊς άλλαις
παραλλαγαϊς στοιχείων, ώς εικάζεται έκ πολλών τεκμηρίων, περί ών θά γίνη
λόγος κατωτέρω έν τή λεπτομερεστέρα έξετάσει τών άσμάτων. 'Αλλά βάσιν
τοΰ έργου των είχον τάσματα τοΰ πρώτου τύπου. Έν τή έκθέσει τοΰ θανάτου
τοΰ Διγενή τό γενικόν σχήμα είναι τό αύτό. Νόσος τοΰ ήρωος, προσέλευσις
τών φίλων του, άφήγησις τών άνδραγαθημάτων του είς τούτους ή εις τήν σύ-
ζυγον του, συνομιλία τοΰ Διγενή μετά τής συζύγου, θάνατος άμφοτέρων.
'Αλλά τό περιεχόμενον τών άσμάτων δυσκόλως προσηρμόζετο πρός τόν κα-
θόλου χαρακτήρα τοΰ βυζαντινού έπους, καί αί μυθικαί καί κακόδοξοι παρα-
στάσεις, τά ισχυρά πάθη, στοχασμοί ή συναισθήματα έγκατοπτρίζοντα πιστώς
τόν τραχύν στρατιωτικό ν βίο ν, πάν καθόλου τό προσκροΰον είς τήν κοινωνι-
κήν ήθικήν τοΰ βυζαντινοΰ κόσμου καί άπάδον πρός τάς όρθοδόξους χριστια-
νικός δοξασίας, έπρεπε νά τεθή έκποδών ή νά μεταβληθή ούτως, ώστε νά άπο-
βάλτι καί χρώμα καί δριμύτητα. Οΰτε ό Χάρος, οΰτε τά φανταστικά θηρία, ού-
τε ό άποπνιγμός τής συζύγου ύπό τοΰ ύμνουμένου ήρωος, είχον θέσιν είς
ποίημα έπιτηδεΰον ίστορικήν άκρίβειαν καί φιλαλήθειαν καί σκοποΰν τήν ήθι-
κήν διδασκαλίαν καί τήν ψυχικήν ώφέλειαν τοΰ άναγνώστου. Τά έκτροπα
ταΰτα στοιχεία έδει ν' άποβάλη μεταγγιζομένη είς τό τεχνικόν έπος ή δημώ-
δης ποίησις, συναποβάλλουσα καί τό πλείστον τοΰ κάλλους καί της δυνάμεως
αύτής. 'Αλλ' ούδέν ήττον δέν κατωρθοΰτο τοΰτο, χωρίς ν' άπολειφθώσιν ίχνη
έμφανή τών συστατικών αύτής.

Τοιαύτα δ' ίχνη είναι εύδιάγνωστα καί έν τή έκθέσει τοΰ θανάτου τοΰ Δι-
γενή, έν τω έπει. Ό θάνατος τον ίγραψεν στόν άδην νά ύπάγη (Άνδρ. 4392)· ό
θάνατος τόν πολεμρ είς τό παλάτι μέσα (Άνδρ. 4407). Ό 'Ακρίτας τόν άνα-
γνωρίζει (αύτ. 4405) καί όδύρεται. 'Αλλά καί αύτός ό Χάρος άναφαίνεται έν
τή αύτη διασκευή. Ό Διγενής φαντάζεται έαυτόν αίχμάλωτόν του: στον Χά-
ροντα νά μέ κρατή καί δοΰλον νά μέ ίχη (στ. 4511). Έν τη διασκευή τοΰ Πε-
τρίτση, άν καί έπιτομώτατα έκτίθενται τά κατά τόν θάνατον τοΰ Διγενή, πολ-
λάκις μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Χάρου ή Χάροντα (Όξ. 2973-2974. 2977.
3029) καί σαφείς ύπάρχουσιν ύπαινιγμοί τής πρός αύτόν πάλης (αύτ.). Έν τη
τής Κρυπτοφέρρης αίτιοι τοΰ θανάτου τοΰ Άκριτου φέρονται οί τρεις άνθρω-
ποκτόνοι, ό θάνατος, ό Χάρων καί ό άδης:

Άρα τίς τόν άήττητον ισχύσει ύποτάξαι;...

Χάρων ό τρισκατάρατος καί πάντας συναναίρων κτλ. (Η' 267)

Άλλ' αύτός ό Διγενής διαλεγόμενος πρός τήν σύζυγόν του, μόνον τόν Χά-
ροντα λέγει νικητή ν του:

Ό Χάρων δέ με έκ παντός τον άήττητον τρέπει (Η' 125).
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Όμοίως καί èv τή Έσκωριαλίω διασκευή:

Ό Χάρος τρέπει έκ παντός τον μήποτε τραπέντα,
ό Χάροντας χωρίζει με άπό σοΰ τής φιλτάτης (στ. 131-132)5.

Τόν δέ άποπνιγμόν τής γυναικός τοϋ Άκριτου ύπ' αύτοΰ τούτου ούδεϊς
βεβαίως άνέμενε νά ίδη περιλαμβανόμενον είς τό έπος. Άφοΰ ό Γάλλος μετα-
φραστής τοΰ Σαίξπηρ Doucis έκρινεν άναγκαϊον νά μεταβάλη τό τέλος τοΰ
Όθέλλου, όπως μή ταράξη σφοδρώς τάς εύαισθήτους ψυχάς τών θεατών ό ά-
γριος τής Δεσδεμόνας άποπνιγμός, πολλφ μάλλον άτοπος καί άνάρμοστος θά
έφαίνετο είς τούς διασκευαστάς τοΰ άκριτικοΰ έπους τοιαύτη πράξις τοΰ εύγε-
νοΰς καί άνδρείου Άκριτου. Καί τήν τραγικήν καταστροφήν, τήν όποίαν μνη-
μονεύει ή παράδοσις, έκριναν εύσχημότερον ν' άντικαταστήσωσι διά φιλο-
στόργου, συνετής, άλλά καί άψυχολογήτου, συμβουλής τοΰ Διγενή πρός τήν
σύζυγόν του, νά έλθη είς δεύτερον γάμον μετ' άλλου γενναίου πολεμιστοΰ, δ-
πως μή μείνη έρημος καί άπροστάτευτος.

Άλλ' όμως ή έπίδρασις τής περί τοΰ θανάτου τής συζύγου τοΰ Διγενή
παραδόσεως ύπεμφαίνεται έν ταΐς διασκευαΐς, ού μόνον είς τό πλάσμα τοϋ
ταύτοχρόνου θανάτου άμφοτέρων, άλλά καί είς αύτήν τήν διατύπωσιν τών
πρός τήν ιδίαν γυναίκα λόγων τοΰ Διγενή. Έν τή διασκευή τής Άνδρου πα-
ροτρύνει αύτήν νά ίκετεύση τόν θεόν όπως τόν άφήση έν ζωή, διότι γινώσκει,
ότι ούδένα άλλον θά δυνηθή νά εΰρη άνδρεΐον καί δυνατόν ώς αύτόν. Έν δέ
τή τοΰ Έσκωριάλου σαφέστερον δηλώνει τά συναισθήματά του. Σοΰ άφήνω,
τή λέγει, πλοΰτον πολύν, έχεις καί νά φάγης καί νά πίης, καί νά ένδύεσαι πο-
λυτελώς. Μή σκεφθής περί δευτέρου γάμου:

καί μηδέν' άλλον [έν]θυμηθής, άλλον νά περιλάβης (στ. 121).

'Αλλά πάλιν άν σκεφθής νά λάβης άλλον σύζυγόν, φρόντισε νά έκλέξης γεν-
ναΐον πολεμιστήν, μή φοβούμενον τούς βαρείς πολέμους. Έμέ δέ νά μή λη-
σμονήσης.

Τών συναπτομένων άσμάτων τό ύπ' άρ. 1 είναι τό άρτιώτατον καί πληρέ-
στατον, μετά πλείστης δ' άκριβείας έκδεδομένον6. Ύπόθεσιν έχει τήν πάλην

5. Έν τή κριτικωτάτη περί του Χάρου πραγματεία αύτοΰ ôD. C. Hesseling
(Charos, Leiden 1897, σ. 23 κέ) προσπαθεί ν' άποδείξη, ότι έκ τών είς τόν Χάρον ή τόν θάνα-
τον άναφερομένων χωρίων τών διασκευών τοΰ άκριτικοΰ έπους συνάγεται ότι ή μορφή τοΰ
Χάρου, ώς τόν παριστάνουσι τά έλληνικά δημοτικά φσματα, ήτο άγνωστος είς τούς παλαιοτέ-
ρους τοΰ ΙΣΤ' αΙώνος Έλληνας ποιητάς. 'Αλλ' δν οί διασκευασταί τοΰ Επους έγίνωσκον δημο-
τικά άσματα περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή ή ύπόθεσις αύτη έξελέγχεται άβάσιμος.

6. Δι' άστερίσκου, προτασσομένου τοΰ άριθμοΰ, δηλοΰνται τά άσματα, τών όποίων μετά
πολλής προσοχής πρέπει νά γίνεται χρήσις ώς γλωσσικών μνημείων, διότι κατά τήν καταγρα-
φήν αύτών φαίνεταί μοι ότι δέν κατεβλήθη ή προσήκουσα έπιμέλεια περί τήν άκριβή άπόδοσιν
της λέξεως. Είναι δέ ταΰτα τά ύπ' άρ. 2. 10-13. 18. 21. 24-27. 29. 33. 36. 38. 47-49. 53. 55-57. 59-64.
66-72.
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τοΰ Χάρου καί τοΰ Διγενή, τήν άφήγησιν τών άθλων του ύπό τοΰ Διγενή κα-
τακειμένου κλινήρους είς τά παλληκάρια του καί τόν φόνον της συζύγου του
ύπό τοΰ έπιθανατίου Διγενή. Οί δ' άθλοι οϋς άφηγεΐται είναι ό φόνος δράκον-
τος τεραστίου καί ό φόνος πελωρίου Σαρακηνοΰ, φύλακος τοΰ Εύφράτου.

Ό Χάρος έπιφαίνεται, ώς φαντάζεται αύτόν ό έλληνικός λαός, έφιππος7,
μαΰρον ίππον ιππεύων, μελανείμων8. (Ούτω καί είς άλλα τών δημοσιευομένων
ώδε φσμάτων: άρ. 2. 7. 16. 53). Έρχεται κατ' έντολήν τοΰ θεοΰ νά παραλαβή
τήν ψυχήν τοΰ Διγενή. Εύρίσκει δ' αύτόν μετά πολλών φίλων του, είς πανή-
γυριν όπου παρεκάθηντο είς συμπόσιον. Οί εύωχούμενοι προσκαλοΰσιν αύ-
τόν, κατά τήν συνήθειαν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, νά καθήση εις τήν τράπεζαν9,
άλλ' ούτος άρνεΐται, δηλών είς αύτούς τόν σκοπόν της έλεύσεώς του.
Επακολουθεί πάλη τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάρου, νικώντος δ' έκείνου, ό Χάρος
διά δόλου ύπεκφεύγει, καί είς άετόν μεταμορφωθείς άνέρχεται είς τούς ούρα-
νούς καί άναφέρει είς τόν θεόν, ότι δέν ήδυνήθη νά καταβάλη τόν ήρωα, ένε-
κα τής μεγάλης άνδρείας του. Ό θεός τώ ύποδεικνύει τόν τρόπον καί ό Χά-
ρος τέλος τόν νικά. 'Ηττηθείς ό Διγενής, κατάκειται είς τήν κλίνην. Προσέρ-
χονται τά παλληκάρια του10 άλλά δέν τολμώσι νά είσέλθωσιν είς τόν οϊκόν
του. Τέλος εισέρχεται ό θαρραλεώτερος καί άνακοινώνει είς αύτόν τήν έπιθυ-
μίαν των τοΰ νά τόν ϊδωσιν. Ό Διγενής τούς προσκαλεί νά είσέλθωσι, παρα-
θέτει άργυράν τράπεζαν, καί ύπείκων είς παράκλησίν των, άφηγεΐται τούς δύο
άθλους του.

Τόν φόνον τοΰ δράκοντος έχει ύπόθεσιν καί τό ύπ' άρ. 3 ρόδιον άσμα,
είς τήν αύτήν δέ παράδοσιν πιθανώς άναφέρεται καί τοΰ γορτυνιακοΰ άσματος
(άρ. 9) ό δικέφαλος κερασφόρος δφις, ό έχων ίππείους πόδας καί όφθαλμούς
ώς τοΰ βοός. Κατά τόν άθλον τούτον εϊχεν ό Διγενής μεθ' έαυτοΰ καί τήν σύ-
ζυγον του (στ. 50). 'Αλλά δέν πρέπει, νομίζω, έκ τούτου νά ύποτεθη, ότι έχει
τι κοινόν ή δνήγησις πρός τό έπεισόδιον τοΰ έπους, τήν σωτηρίαν της γυναι-
κός τοΰ ήρωος έκ τοΰ δράκοντος είς τό Βλαττολιβάδιν. Τό έπεισόδιον τούτο,
τό μόνον έν τώ έπει άναφέρον φανταστικόν θηρίον, είναι πιθανώς διασκευή
τής παραδόσεως, τής έκτιθεμένης είς άλλα πολυάριθμα άκριτικά άσματα, άφη-
γούμενα τήν σωτηρίαν τοΰ νεογάμου ήρωος ύπό τής γυναικός του, άποκτει-

J. Schmidt, Das Volksleben der Neugr., σ. 225 κέ. Π ο λ ί τ ο υ , Νεοελλην. μυθολογ.,
σ. 257. Πρό πάντων D. C. Hesseling, Charos, Leiden 1897.

8. Schmidt, αύτ. Πολίτης, αύτ., σ. 255. - Και οί άρχαΐοι Έλληνες έφαντάζοντο
τάς θεότητας τοΰ φδου μέλαινας ή μελανείμονας (Βλ. Roscher, Lex. d. Myth., τ. II, σ. 2566
κέ. 2575. Τοΰ α ύ τ ο ΰ , D. von der Kynanthropie Fragm. Mark. Sid., σ. 48-49). Περί όμοιων
γερμανικών μεσαιωνικών παραστάσεων βλ. Pfeiffer's, Germania, τ. XII, σ. 289.

9. Ούτω καί έν έτέρφ κυπριακφ τοΰ άκριτικοΰ κύκλου προσκαλείται ό Διγενής ή ό Φιλό-
παππος νά μετάσχη τοΰ γεύματος, καί όμοίως άρνεΐται (Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ.
15, άρ. 3).

10. Τριακόσιοι δύο νομάτοι (στ. 35). Τριακόσια παλληκάρια κατά τήν έτέραν κυπριακήν
παραλλαγήν (στ. 50) καί κατά τήν διασκευήν του Έσκωριαλίου κώδικος (στ. 25). Τριακόσιοι
ώπλισμένοι καί τριακόσιοι άοπλοι, κατά τήν ροδίαν παραλλαγήν (άρ. 3),
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νάσης ή έκφοβησάσης τόν μέλλοντα νά καταφάγη αύτόν δράκοντα. Πρός ταΰ-
τα ίσως συνεδυάσθη καί ή διήγησις άκριτικοΰ φσματος περί τραυματισμού καί
καθυποτάξεως δράκοντος ύπό τοΰ Διγενή, δτε έδίωκον αύτόν οί γονείς τής
άπαχθείσης συζύγου του11.

Πρός τόν φόνον τοΰ δράκοντος είναι συναφής καί ό δεύτερος άθλος.
Ένεκα τοΰ δηλητηρίου τοΰ δφεως έδίψησεν ό ίππος τοΰ Διγενή καί τόν έφε-
ρεν ούτος νά τόν ποτίση είς τόν ποταμόν Εύφράτην. 'Αλλ' έκεϊ έπετέθη κατ'
αύτοΰ πελώριος Σαρακηνός, ό φυλάττων τόν πόρον τοΰ ποταμοΰ.
'Αμυνόμενος ό ήρως έπάταξεν αύτόν ισχυρώς διά τοΰ ροπάλου του, έκ δέ της
καίριας πληγής μετ' όλίγον άπέθανεν. Τόν αύτόν άθλον άφηγεΐται καί τό ύπ'
άρ. 2, μετά τίνων δέ παραλλαγών καί τό ύπ' άρ. 5. Ούδεμία άμφιβολία ότι εί-
ναι ό άθλος τοΰ υίοΰ τοΰ Άρμούρη (δηλονότι τοΰ Έμίρου, τοΰ πατρός τοΰ
Διγενή)· έν μέν τώ μεσαιωνικά» άσματι τοΰ κώδικος τής Πετρουπόλεως, ό φύ-
λαξ τοΰ Εύφράτου είναι κοινός τις Σαρακηνός, ούδέν τό έξωτερικώς τρομε-
ρόν έχων, καί τοΰτον ό υιός τοΰ Άρμούρη

σφόνδυλον τον έδωσε καί έξεσαγώνιασέ τον,

όπως τόν άναγκάση νά δώση πληροφορίας περί τής δυνάμεως τών παρά τόν
Εύφράτην Σαρακηνών12. Άλλ' έν ταΐς σημεριναϊς καρπαθιακαΐς παραλλαγαϊς
τοΰ άσματος έξεικονίζεται έπίσης τερατώδης ώς ό τών κυπριακών:

'Απάνω πού τις πλάτες του τρι' άνεμομύλια λέθαν,
κι απάνω στις κουτάλες του τρι' άντρόυνα κοιμοϋτο13.

Έν άλλφ δέ άκριτικώ άσματι τής Τραπεζοΰντος τοιοΰτον Σαρακηνόν συναν-
τά ατού ποταμοΰ τά κλώσματα ό Ξάνθινον, πορευόμενος όπως λυτρώση τόν
αίχμάλωτον τών Σαρακηνών υίόν του Βασίλην (τόν Βασίλειον Διγενην
Άκρίτην). Ό Σαρακηνός ούτος

Εισ'εν καί στο κεφάλιν άτ' έξηνταπέντε κάσ'τρια,
έξηνταπέντε κάσ'τρια σαν, σαρανταδυό χωρία·
όπίσω στήν κοτύλαν άτ' χαμελετίτζα κλώσκουν-
στό έναν το ρωθοΰνιν άτ' άλογον σταλισμένον,
καί στάλλο τό ρωθοΰνιν άτ' κόρη φυγαδιασμέντζια1*.

'Αντί δ' όμως τοΰ Σαρακηνοΰ αύτός ό Ξάνθινος περιγράφεται έχων τοσούτο
τερατώδες μέγεθος έν έτέρφ άνεκδότω ποντικώ άσματι τής αύτής ύποθέσεως.
Ό κρότος τοΰ κατά τής κεφαλής τοΰ Σαρακηνοΰ ροπαλισμοΰ τοΰ Διγενή

11. Σακελλαρίου, αύτ., σ. 16, στ. 79.

12. Γαβρ. Δεστούνη, Του "Αρμούρη. Άσμα δημοτικόν τής βυζαντινής έποχής, Πε-
τρούπ. 1877, σ. 56 κέ.

13. Μα νωλακάκη , Καρπαθιακά, Άθ. 1896, σ. 250. Ζωγράφειος άγων, σ. 296· πρβλ.
καί σ. 285.

14. Γαβρ. Δεστούνη, Τοΰ Ξάνθινου. Άσμα δημοτικόν Τραπεζοΰντος, Πετρούπ.
1881, σ. 24. 26.
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ήκούσθη είς πόλιν άπέχουσαν πολλά μίλλια τοϋ τόπου της μονομαχίας καί
έξελήφθη ύπό τών κατοίκων ώς κρότος καταιγίδος. Άλλα πολύπειρος γέρων,
παρατυχών είς τό παλάτιον τοΰ ρηγός, τοις έξήγησεν ότι δέν ήτο προάγγελος
θεομηνίας ό κρότος, άλλά προήρχετο έκ τοΰ ροπάλου τοΰ Διγενή, διότι μόνος
ό ήρως ούτος ήτο Ικανός τοιαύτας νά καταφέρη πληγάς. Ό γέρων δ' έκεΐνος
φέρει τό όνομα τοΰ γνωστοτάτου έκ τοΰ άκριτικοΰ έπους άρχηγοΰ τών άπελα-
τών Φιλοπάππου, παραφθαρέν έν μέν τή πρώτη παραλλαγή είς Παλιοπαπποΰς,
έν δέ τή δευτέρα είς Καριοπαπποΰς.

Τό τέλος τοΰ άσματος άναφέρεται είς τό χαρακτηριστικώτατον έπεισό-
διον τοΰ άποπνιγμοΰ τής συζύγου του ύπό τοΰ θνήσκοντος ήρωος. Ό Διγε-
νής τήν παραλαμβάνει μεθ' έαυτοΰ είς τόν τάφον, όπως μή μετά τόν θάνατον
του λάβη αύτήν άλλος. Ό Τριανταφυλλίδης15 λέγει ότι κατά τά δημοτικά ά-
σματα, «ό Ακρίτας άνεγείρας πύργον καί άρπάσας εύειδή νέαν, έκλείσθη έν
αύτω και διέτρεχε τήν ΰπαιθρον, τρόμον έμποιών πανταχού, άπέθανε δέ ύπό
λοιμικής νόσου· καί ίνα μή περιέλθη ή έρωμένη αύτοΰ είς χείρας τών έχθρών,
προσποιούμενος ότι θέλει περιπτύξη καί άποδώση τόν έσχατον άσπασμόν, έ-
πνιξεν αύτήν είς τάς άγκάλας του». Άλλ' ούδέν άσμα έπάγεται είς μαρτυρίαν,
ούδέν δέ τών γνωστών ποντικών άσμάτων έκθέτει τό έπεισόδιον κατά τούτον
άκριβώς τόν τύπον. Ό Διγενής προσποιείται ότι θέλει νά άσπασθή τήν γυναι-
κά του καί τήν φονεύει είς τάς άγκάλας του, κατά τάς ύπ' άρ. 22 καί 23 πα-
ραλλαγάς (πρβλ. άρ. 25 καί 30), χωρίς νά μνημονεύηται ό λόγος τής πράξεώς
του· ό άκροατής θά έννοήση ότι έπραξε τοΰτο έκ πόθου όπως μή χωρισθή τής
καλής του, καί τήν άφήση έρημον καί άπροστάτευτον. Κατά τήν ύπ' άρ. 34
ποντικήν παραλλαγήν, αύτή ή σύζυγος, ώς ή άρχαία Εύάδνη, έκφράζει τήν
έπιθυμίαν ν' άκολουθήση αύτόν εις τόν τάφον. Έν άλλαις παραλλαγαΐς (άρ.
23.[241.26-29) όπως μή περιέλθωσιν είς άλλους συγκαταστρέφει μετά της γυ-
ναικός καί τόν ϊππον καί τό ρόπαλον αύτοΰ, ή τό άροτρον καί τούς άροτηρας
βόας. Κατά τάς παραλλαγάς 23 καί 24 άποφασίζει τόν φόνον, μαθών παρά
τής γυναικός του ότι οί γέίτονες μελετώσι μετά τόν θάνατον του άλλος νά πά-
ρη τό ρόπαλον, άλλος τόν ϊππον καί άλλος τήν γυναικά του. Άλλ' έν τή
κυπριακή ταύτη παραλλαγή καί έν έτέρα κρητικη (άρ. 32), ό Διγενής παρίστα-
ται έν εύλόγω όρμή ζηλοτυπίας τιμωρών τήν σύζυγόν. ήτις άπροκαλύπτως τώ
όμολογεϊ, ότι μετά τόν θάνατον του θά ύπανδρευθή άλλον, έκεΐνον δν άπό
πολλοΰ άγαπά, τόν πρώτον αύτής άνδρα, όνομαζόμενον Γιάννην, κατά τήν
έτέραν τών παραλλαγών, ύπονοεΐται δέ βεβαίως ότι άπό τάς άγκάλας τούτου
τήν είχεν άποσπάση ό Διγενής, άπαγαγών άκουσαν. Τοΰτο δέν είναι άγνω-
στον είς τά άκριτικά άσματα διότι έν κυπριακόν άφηγεΐται πώς ό Διγενής
άπήγαγε τήν μέλλουσαν σύζυγόν του, ήτις δέν ήτο νυμφευμένη, άλλ' ήρρα-
βωνισμένη (χαρτωμένη) μέ τόν Γιάννη16. "Ομοιον έπεισόδιον δέν ήδυνήθην ν'
άνεύρω έν τή δημώδει ποιήσει άλλων λαών· παρεμφερής δ'· όμως είναι ή διή-

15. ΟΙ φυγάδες, σ. 47.

16. Σακελλαρίου, Ενθ' άν., σ. 14.
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γησις Ισπανικού άσματος, όπερ μόνον έκ μιμήσεως αύτοΰ γαλλικής γινώ-
σκω17. Ό μαύρος Τουζάνι, άγαπών τήν περικαλλή Αύγήν τοΰ Βάργα, τήν
έπικαλουμένην μαργαρίτη ν τοΰ Τολέδου, προκαλεί είς μονομαχίαν τόν εύτυχή
έραστήν ταύτης κόμιτα τοΰ Σαλδάνια. Ούτος δέ μεταβαίνει είς τόν τόπον τής
μονομαχίας, συνοδευόμενος ύπό της άγαπητής του καί διαπερςί διά δόρατος
τόν άντίπαλον. Ό μαΰρος Τουζάνι Ικετεύει τήν σπεύσασαν νά παραμυθήση
αύτόν Αύγήν ν' άποσπάση έκ τής πληγής του τόν σίδηρον ποΰ τόν βασανίζει.
'Αλλ' δτε έκείνη άνύποπτος έπλησίασε, συναγαγών πάσας τάς δυνάμεις του,
έτραυμάτισε διά τής σπάθης του τό ώραΐον πρόσωπον της.

Τό ύπ' άρ. 2 κυπριακόν άσμα έχει έκτενεστέραν τήν άφήγησιν της πάλης
τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάρου· έν άρχή έξ άλλων δημοτικών άσμάτων ούδέν κοι-
νόν έχόντων πρός τήν προκειμένην ύπόθεσιν, παραλαμβάνει τήν παραγγελίαν
πρός τόν Χάρον τής μητρός του. Και έν τούτω δ' ό Χάρος μεταμορφοΰται είς
άετόν, άλλά μετά τήν έπιτίμησιν τοΰ θεοΰ διά τήν πάλην, καί όπως διά τών
όνύχων του άποσπάση τήν ψυχήν τοΰ νικητοΰ ήρωος έκ τής έδρας αύτής. Έν
πλάτει άφηγεΐται ό Διγενής τόν φόνον τοΰ Σαρακηνοΰ, είναι δέ πληρέστερον
τό ίσμα έν τή περιγραφή τοΰ θανάτου αύτοΰ κατά τήν έξέτασιν τοΰ τραύμα-
τος έν τω παλατίφ τοΰ ρηγός. Τούναντίον δ' ό φόνος τοΰ δράκοντος παραλεί-
πεται, καί συνοπτικώτατα μνημονεύονται φόνοι πολλών δρακόντων καί λεόν-
των, ώς καί έν άλλαις παραλλαγαΐς. Προστίθεται δ' είς τό $σμα ότι ώς άκροθί-
νια έγέμισεν έννέα πήρας έκ τών ρυγχών τών δφεων καί τών γλωσσών τών
λεόντων, τοΰτο δ' άναφέρεται είς κοινότατον έπεισόδιον παραμυθιών, όπερ
άνευρίσκεται καί είς τούς άρχαίους έλληνικούς μύθους18. Κατά τόν
Άπολλόδωρον (Γ' ιγ", 3) ό Πηλεύς «ών έχειροΰτο θηρίων, τάς γλώσσας τού-
των έκτέμνων έν πήρα έτίθει», ούτω δ' έξήλεγξε τούς άντιποιηθέντας τόν φό-
νον τών θηρίων έκείνων. "Ομοιος είναι καί ό περί Άλκάθου μεγαρικός μύθος.
Ούτος, κατά τόν Σχολιαστή ν τοΰ 'Απολλώνιου (Α 517), «περιπεσών λέοντι
λυμαινομένω τά Μέγαρα (έφ' δν καί έτεροι ήσαν άπεσταλμένοι ύπό τοΰ βασι-
λέως τών Μεγάρων) καταγωνίζεται τοΰτο ν · καί τήν γλώτταν αύτοΰ είς πήραν
θέμενος, έπανήλθεν αύθις είς τά Μέγαρα. Καί άπαγγελλόντων τών άπεσταλμέ-
νων έπί τήν θήραν, ότι αύτοί είσιν οί κατηγωνισμένοι τό θηρίον προσκομίσας
τήν πήραν ήλεγξεν αύτούς». Τό έπεισόδιον τοΰ διά τής έπιδείξεως τών γλωσ-
σών τών φονευθέντων θηρίων (ώς έπί τό πλείστον δρακόντων) έλέγχου τών
ψευδώς ίσχυρισθέντων ότι αύτοί έφόνευσαν ταΰτα εύρίσκεται καί είς πολλά

17. Έν τή συναγωγή τών μικρών διηγηματίων τοΰ Prosper Mérimée, τή συνεκδιδομένη
μετά τής Κολόμβος.

18. Περί τοΰ έπεισοδίου τούτου διαλαμβάνουσιν, άναφέροντες τά παράλληλα, οί έξης συγ-
γραφείς: Ipolyi έν Zeitschrift f. deutsche Mythologie u. Sittenkunde,τ. II, σ. 165 κέ. 283 κέ.
M a n n h a r d t, Wald- u. Feldkulte, τ. II, σ. 52-59. R. Κ ö h 1 e r έν Jahrb. f. roman, u. engli-
che Lit., τ. VII, σ. 132-134. Kleine Schriften, τ. I, σ. 399. 430.
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καί νεοελληνικά19 καί άλλων λαών παραμύθια20. Πάντα δέ ταΰτα άναφέρουσιν
ότι οί ήρωες άπέκοπτον τάς γλώσσας τών θηρίων, άτι να άπέκτειναν, ούδέν δ'
έχομεν παράδειγμα τής άποκοπής ρυγχών ή κεφαλών, ώς έν τώ κυπριακώ
σματι. Μόνον έν άρμενικόν άναφέρει άποκοπήν ώτων, καί έν τρανσυλβανικόν
άποκοπήν τών ποδών τών ύπό τοΰ ήρωος φονευθέντων θηρίων καί τών γλωσ-
σών τών ταύτοχρόνως ύπ' αύτοΰ έπίσης φονευθέντων Οϋννων (γιγάντων)21.

Τοΰ 3 άσματος ή άρχή έπαναλαμβάνεται μετά τίνων παραλλαγών καί έν
άρ. 4. 5. 8. 20. 21. 32. 42. 43 καί 44. Τό δσμα περιέχει τήν άφήγησιν τών
άθλων τοΰ Διγενή κατά τόν τύπον τών δύο προηγουμένων, καί διακόπτεται
εις τό μέσον τής διηγήσεως τοΰ πρώτου άθλου, τής δρακοντοκτονίας, έν τή
πρώτη κυπριακή παραλλαγή.

Έκ τοΰ άποσπάσματος τοΰ 4 τηλιακοΰ άσματος, όπερ εις τόν αύτόν έπί-
σης τύπον ύπάγεται, δέν δυνάμεθα άσφαλώς νά είκάσωμεν είς τίνα άθλον άνα-
φέρεται: Θά ήτο δέ τολμηρόν έκ τών περί τής άμμου στίχων νά ύποθέσωμεν
συνάφειάν τινα τούτου πρός τόν πρώτον άθλον τοΰ Διγενή έν τη έρήμω της
'Αραβίας, κατά τήν διασκευήν τοΰ Έσκωριαλίου χειρογράφου.

Τό πέμπτον δσμα, ροδιακόν, όπερ άνεκοίνωσεν είς τήν Έλληνικήν λαο-
γραφικήν έταιρείαν ό άντιπρόεδρος κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, έξ άνεκδότου
συλλογής τοΰ Ροδίου κ. Άνδρ. Μ. Δέσποτα, είναι συγγενέστατον πρός τάς
κυπριακός παραλλαγάς. Αί άκριτικαί άναμνήσεις δ' όμως φαίνονται έξησθενη-
μέναι έν αύτώ. Ού μόνον ό 'Ιορδάνης ποταμός ύποκαθίσταται είς τόν Εύφρά-
την καί Αράπης είς τόν Σαρακηνόν, άλλά καί ό τρομερός Άκριτης τοιαύτην
ύφίσταται μεταβολήν, ώστε ή κυριωτάτη φροντίς αύτοΰ θνήσκοντος είναι πώς
θά έξοφληθή τό χρέος, όπερ καταλείπει είς τήν οίκογένειάν του22. Τά της μο-
νομαχίας μέ τόν Άράπην έκτίθενται όπως περίπου έν ταϊς κυπριακαϊς παραλ-
λαγαϊς. Τό αύτό άμήχανον μέγεθος τοΰ γίγαντος, ό αύτός ροπαλισμός τοΰ Δι-
γενή, συνταράξας έπίσης καί τούς άπώτατα οίκοΰντας, φοβηθέντας μή έπέλθη

19. Β u c h ο n , La Grèce continentale et la Morée, σ. 278 (άνευ δηλώσεως της προελεύ-
σεως τού παραμυθίου). Hahn, Griech. υ. alban. Märchen, άρ. 70, τ. II, σ. 56. 295 (Σύρου καί
παραλλαγή Τήνου). Ζωγράφ. άγών, σ. 243. 256 (συμαϊκά). Georgeakis et Pineau,
Folk-lore de Lesbos, σ. 87 (λέσβιον). La Calabria, 1895, σ. 36 (έλληνικόν της Ροκκαφόρτης τής
Καλαβρίας).

20. Είς τάς μαρτυρίας, τάς όποιας άναφέρουσιν οί έν σελ. 105, σημ. 18 μνημονευόμενοι
συγγραφείς, πρόσθες: Revue des trad, populaires, 1894, σ. 172, 173· 1902, σ. 515-516 (γαλλι-
κά). Mélusine, τ. I, σ. 64 (βρετανικόν). Archivio per lo studio delle tradiz. popolari, τ. I, σ. 57
(ίταλικόν). S à i n e n u , Basmeie române, σ. 467 (βλαχικόν). J. Milanowski,
Volksmärchen aus Böhmen, Breslau 1853, άρ. 4 (βοημικόν). Zeitschrift d. Vereins f. Volkskun-
de, 1901, σ. 99 (έσθωνικόν). Revue des trad, pop., 1904, σ. 338. 339. 341 (άρμενικά).

21. Τό άρμενικόν έν RTP, 1904, σ. 341, τό δέ τρανσυλβανικόν έν Η alt rich,
Siebenbürg. Märchen, άρ. 22 παρά Mannhardt, ένθ' άν., σ. 56-57.

22. Ή μεταβολή αύτη τοΰ χαρακτήρος τοΰ Διγενή έμφαίνεται μόνον είς τό τέλος τοΰ ά-
σματος μετά τούς στίχους 60-64, οίτινες άποτελοΰσι καλλίστην κατακλείδα αύτοΰ. Ούτω δέ τό
έπεισόδιον τών χρεών καί τής άποτίσεως αύτών διά της έπιμελοΰς καί μεθοδικής καλλιέργειας
της άμπέλου, όπερ άποτελεΐ τήν ύπόθεσιν τών ύπ' άριθ. 60-72 φσμάτων, φαίνεται χαλαρώτατα
συνδεόμενον πρός τό άλλο άσμα, έλέγχεται άδέξιον παρέμβλημα καί πρέπει νά χωρισθη αύτοΰ,
ώς παντελώς άλλότριον τών άκριτικών άσμάτων.



107 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

ή συντέλεια τοΰ κόσμου. Γέρος δέ καί έν τω άσματι τούτω καθησυχάζει αύ-
τούς, έξηγών τί άληθώς συμβαίνει. Τό όνομα τοΰ Φιλοπάππου έλησμονήθη
παντελώς, καί ό γέρος έμεινεν άνώνυμος. Ή μονομαχία δ' όμως δέν έληξε,
διότι τήν πληγήν τοΰ ροπάλου τοΰ Διγενή σχεδόν δέν ήσθάνθη ό 'Αράπης,
καί οί δύο άντίπαλοι άποδύονται είς άγώνα πάλης μακρόν διαρκέσαντα, ό ή-
ρως άποκαμών τήν τετάρτην ήμέραν κινδυνεύει νά καταβληθή, δτε φωνή έξ
ούρανών τόν καθοδηγεί πώς νά θανατώση τόν άντίπαλον23. Είναι κατάδηλος
ό συμφυρμός τών διηγήσεων περί τοΰ φόνου τοΰ Σαρακηνοΰ καί της πάλης
μέ τόν Χάρον. Καθώς έπίσης καί έν άρχή της διηγήσεως, παρατηρείται άτε-
χνος συμφυρμός τοΰ άσματος περί τοΰ φόνου τοΰ Σαρακηνοΰ ύπό τοΰ Διγε-
νή, καί τών μύθων περί δρακόντων έφόρων τών πηγών, κατακρατούντων τά
ΰδατα, καί τοΰ φόνου αύτών ύπό ήρώων λυτρούντων τήν διψώσαν χώραν καί
τήν έκτεθειμένην εις βοράν τω δράκοντι βασιλοποΰλαν. *Εν τω προκειμένω δ-
σματι ό 'Αράπης δέν άπαιτεΐ μέν τακτόν φόρον άνθρωπίνου θύματος, άλλά
ροφεΐ τό ΰδωρ, οί άνθρωποι διψώσι, καί ό βασιλεύς προκηρύσσει ότι θά δώση
είς τόν δυνηθέντα νά φονεύση τόν 'Αράπην ώς έπαθλον τήν θυγατέρα του καί
πλούτη πολλά. 'Αρχόμενος της διηγήσεως ό Διγενής μνημονεύει συνοπτικώς
είς ένα στίχον (στ. 10) τούς φόνους άρκτων καί λεόντων, άφήνηδέ νά ύπο-
νοηθώσιν έν τοις έξης καί οί φόνοι δφεων. Τούς άθλους τούτους άναφέρουσι
καί άλλα άσματα. Φόνους λεόντων (άρ. 2. 6. 8. 10. 15), άρκτων (άρ. 6. 8. 10.
11. 14. 15. 18), δρακόντων (άρ. 2.12), δφεων δικεφάλων, τρικεφάλων (άρ. 9.
14. 15). Φόνους λεόντων παρά τόν πόρον τοΰ Εύφράτου άναφέρει έν τή διη-
γήσει τοΰ Διγενή καί ή τοΰ Έσκωριαλίου κώδικος διασκευή τοΰ έπους (σ.
334, στ. 53 κέ). "Αρκτους δέ καί λέοντας άπό της παιδικής ήλικίας έφόνευεν ό
Διγενής κατά τό έπος (Κρ. Δ' 107 κέ. 161 κέ. Τρ. 902 κέ. 934 κέ. "Ανδρ.
1412 κέ. 1471 κέ. Όξ. 1309 κέ. 1357 κέ). Εις ένα δέ στίχον τής διασκευής
τής Τραπεζοΰντος (στ. 870) άναφέρονται συλλήβδην πάντα τά θηρία, τά
όποια έκυνήγει ό Άκριτης, πάρδοι, λέοντες, άρκτοι καί δράκοντες.

Ώς τόπον τών άθλων τοΰ Διγενή ή διασκευή τοΰ Έσκωριάλου άναφέρει
της Αραβίας τούς κάμπους καί τούς δασεϊς καλαμώνας παρά τόν πόρον τοΰ
Εύφράτου. Τούς δασεΐς καλαμώνας παρά τόν Εύφράτην άναφέρουσιν έπίσης
καί τά προηγούμενα κυπριακά άσματα. Έν δέ τω ύπ' άρ. 3 ροδιακώ τόν Εύ-
φράτην άντικατέστησεν ό Δαφνοπόταμος2* καί έν τω προκειμένω ό ποταμός
'Ιορδάνης. Άντί δέ τών έρήμων της Αραβίας άναφέρονται έν τούτω της
Άλεξάντρας τά βουνά καί τής Παρπαριας (Βαρβαρίας) τά μέρη. Καί της μέν
Βαρβαρίας έν τούτφ μόνον γίνεται μνεία. Τά δέ βουνά της Αλεξανδρείας

23. Φωνή έξ ούρανοΰ σώζει καί τόν Κωσταντή μαχόμενον προς τόν τερατώδη κάβουραν,
κατά τό ροδιακόν φσμα τό δημοσιευόμενον έν τή έπομένη πραγματεία ύπό Μ. Χαβιαρά. Καί
είς τό δσμα τοΰ Άρμούρη (στ. 49 κέ) άγγελικη φωνή έξ ούρανοΰ δεικνύει τήν όδόν τής σωτη-
ρίας είς τόν ήρωα.

24. Δαφνοπόταμος άναφέρεται καί είς άλλα δημοτικά φσματα· πιθανώς είναι τοΰτο όνομα
κοινόν ποταμίων, είς &ν τάς δχθας φύονται δάφναι.
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άναφέρουσι μέν καί άσματα άλλότρια τοΰ άκριτικοΰ κύκλου25, άλλά προπάν-
των είς τά περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή τόσον συχνά μνημονεύονται, ώστε
ένιαχοΰ έγιναν παροιμιώδη26. Άσματά τι να έχουσιν ώς τόπον τών άθλων τοΰ
Διγενή μόνα τά βουνά ταΰτα, τών όποιων τά πυκνά δάση δέν τολμώσι νά
διέλθωσι διά τούς έν αύτοΐς κινδύνους όλιγάριθμοι όμάδες, άλλά μόνον συνο-
δίαι έκατόν καί έκατόν πεντήκοντα καλώς ώπλισμένων άνδρών, καί έν ήμέρα,
καί τά όποια πολλάκις διέτρεξεν ό Διγενής καί είς σκοτεινός νύκτας άκόμη
(άρ. 6. 7. 14. 18). Άλλα πλήν τών βουνών τούτων άναφέρουσι καί άλλον τινά
τόπον (5. 8. παραλλαγή τοΰ 9. 15. 16. 17), ήτοι τοΰ Μισφιοϋ τά δρη (άρ. 8.
17), τής 'Αραπιάς τά μέρη (άρ. 15) καί τά λαγκάδια τής Σύρας ή Συρίας (άρ.
16). Είς άλλα παραλείπεται ή Αλεξάνδρεια καί άναφέρονται άλλοι τόποι: τής
'Αραπιάς ό κάμπος (άρ. 10. 11), ώς έν τή διασκευή τοΰ Έσκωριάλου, τής
'Αραπιάς τά δρη (άρ. 9), τής Άραπίνας τά βουνά (άρ. 11), τής Άη Μαρίνας τά
βουνά (άρ. 12), τής 'Αλαμάνας τά βουνά (άρ. 10), τής Έριβοιάς οί κάμποι (άρ.
12), τής Γουργαριάς (Βουλγαρίας) οί λαγκαδιές (άρ. 9) καί οί κάμποι (άρ. 9 πα-
ραλλαγή).

Έν τή ύπ' άρ. 6 έκ Σωζοπόλεως παραλλαγή τόν Χάρον άντικαθιστά
άγγελος έλθών νά πάρη τήν ψυχήν τού Διγενή, έκ τής έπιφανείας δέ ταύτης
πρώτην τότε φοράν ό ήρως καταλαμβάνεται ύπό συναισθήματος φόβου.
Άγγελος άντί τοΰ Χάρου άναφέρεται καί έν τώ ύπ' άρ. 22, έν δέ τοις ύπ' άρ.
8 καί 14 ό άγγελος έπιφαίνεται όμοΰ μετά τοΰ Χάρου. Αί δοξασίαι περί ψυχο-
πομποΰ άγγέλου, άν καί άσυμβίβαστοι πρός τάς περί Χάρου,συνυπάρχουσιν
ούδέν ήττον έν τή συνειδήσει τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, διά τόν αύτόν ψυχολογι-
κόν λόγον, δι' δν ό λαός πιστεύει έξ ίσου καί τά πλάσματα περί τοΰ Κάτω κό-
σμου, τής κατοικίας τοΰ Χάρου καί τών νεκρών, καί τάς έκλαϊκευθείσας χρι-
στιανικός διδασκαλίας περί παραδείσου καί κολάσεως. Κατά τήν διασκευήν
τοΰ Έσκωριάλου (σ. 336, στ. 103-104 άγγελος πυρός έπεφάνη όπως παραλά-
βη τήν ψυχήν τοΰ Διγενή

καί ώς τόν είδε[ν] ό Διγενής έτρόμαξε μεγάλως.

Κατά δέ τήν τής Κρυπτοφέρρης (Η' 196), χριστιανικώτερον ό Διγενής τήν
ψυχήν παρέδωκεν άγγέλοις τοΰ Κυρίου.

Ήρως έν τώ άσματι τούτω άντί τοΰ Διγενή φέρεται ό Κωνσταντής, ώς
συνηθέστατα συμβαίνει είς τάκριτικά άσματα (βλ. είς τά συναπτόμενα άσματα
άρ. 29. 34. 48). Τά κυριώτατα δέ γεγονότα τοΰ βίου του συντελοΰνται έν ήμέ-
ρα Τρίτη:

Τρίτη γεννήθκ' ό Κωσταντής καί Τρίτην έβαφτίσθη,

καί Τρίτη είδε τδνειρο ποΰ'θελε νά πεθάνη.

Ή αύτή ήμέρα είναι καί τοΰ θανάτου του ή ήμέρα, κατ' άλλα άσματα (άρ. 10.

25. Ζωγρ. άγών, σ. 74, άρ. 21.

26." Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Γ, σ. 221, λ. βουνό 18.
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13. 33. 59). Καί κατά τό έπος ό Διγενής άποθνήσκει τήν Τρίτην τήν κακήν,
τήν πολυπικραμένην ("Ανδρ. 4387. Τρ. 3148). Τό διατί όρίζεται ώς ήμέρα τοΰ
θανάτου τοΰ Διγενή ή Τρίτη, ή ώς ήμέρα καθ' ήν είδεν ούτος τό προμηνΰον
τόν θάνατον του δνειρον, είναι εύνόητον, όταν άναλογισθώμεν ότι ή τρίτη της
Εβδομάδος καί κατά τούς μέσους χρόνους καί νΰν παρ' ήμΐν θεωρείται άπο-
φράς21, ή δέ τρίτη τοΰ μηνός καί παρά τοις άρχαίοις28· ό καθορισμός δ' όμως
της Τρίτης καί ώς ήμέρας της γεννήσεως τοΰ Διγενή λόγον ίσως έχει τάς
άστρολογικάς δοξασίας, καθ' άς μεγίστη ήτο ή Επήρεια της ήμέρας της γεννή-
σεως έπί τών μελλουσών τυχών καί αύτοΰ τοΰ ήθους καί της φυσικής κατα-
στάσεως τοΰ άνθρώπου- τήν δ' έπήρειαν ταύτην καθώριζεν ό κυριαρχών κατά
τήν ήμέραν έκείνην πλανήτης, καί οί έφορεύοντες κατά τάς διαφόρους ώρας
της ήμέρας άγγελοι καί δαίμονες. Είς χειρόγραφον Ίατροσοφικόν τοΰ τέλους
τοΰ ΙΗ' αιώνος άναγράφονται πλήν άλλων τά έξης περί της Τρίτης: «Ό
"Αρης όρίζει τήν Τρίτην. Ό γεννηθείς έσται μαυρειδερός, κόκκινος, αίματώ-
δης, θυμώδης, κιτρινωπός· πάντα κλίνει εις τό κακόν· νά χαλά, νά λαβώνη,
νά μή λυπάται διά τό <κα>κόν.....ό λόγος του θέλει νά γίνεται πάντα, νά γί-
νεται ή γνώμη του.... είναι τολμηρός καί θέλει πάντα μέ τήν καρδίαν του· θέ-
λει έσται καλορρίζικος είς πόλεμον· πολύ αίμα θέλει χύση καί θέλει λαβωθή
άτός του»29.

Καί έν τώ 7 άσματι ώς έν τώ 6, ό Διγενής φαίνεται ότι έξ όνείρου προεϊ-
δε τόν έπικείμενον θάνατον. Παρατηρείται δ' έν αύτφ συμφυρμός πρός τό
γνωστότατον άσμα τοΰ Χάρου καί τών ψυχών (Passow, άρ. 409). Πρβλ.
καί τό ύπ' άρ. 54.

Ώς ψυχοπομποί παρουσιάζονται έν τώ 8 άσματι, συμαϊκώ, πλήν τοΰ Χά-
ρου, ό Λιός (περί οδ βλέπε τήν είς τό κείμενον τοΰ άσματος σημείωσιν) καί ό
Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ό άρχάγγελος ούτος είναι ό κατ' έξοχήν ψυχοπομπός,
κατά τάς δημώδεις δοξασίας. 'Αναφέρεται μέν συνήθως, ώς παραλαμβάνων
τάς ψυχάς τών πονηρών ό διάβολος, άλλά πάντοτε έννοεΐται ότι συμπαρίστα-
ται καί ό άγγελος30. Τό πλήθος τών ψυχοπομπών δέν άντίκειται είς τάς δημώ-
δεις δοξασίας· έν άκριτικώ άσματι της Καππαδοκίας

Έννιά άγγέλοι κατέβανε και δώδεκα άρχαγγέλοι

κατέβαν και τζακίστανε στοϋ Κωσταντίνου τά σώμια31.

Θεολογικόν τι βιβλίον έν χειρογράφφ τοΰ ΙΔ' αιώνος διδάσκει, ότι όταν έλθη
κελεύσει τοΰ θεοΰ ό καιρός νά χωρισθή ή ψυχή τοΰ σώματος, εύρίσκεται έκεϊ
à άγγελος φύλαξ, έρχεται δέ πρώτος ό άρχάγγελος Μιχαήλ καί μετ' αύτοΰ άλ-

27. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Διατί ή Τρίτη θεωρείται άποφράς ήμέρα έν Σ κ ό κ ο υ , Έθν.
ήμερολ., 1897, σ. 342 κέ.

28. W. Schmidt, Geburtstag im Altertum, Glessen 1908, σ. 109 κέ.

29. Π ο λ ί τ η ς , ένθ' άν., σ. 345.

30. Βλ. Πολίτου, Νεοελλην. μυθολ., σ. 311 κέ.

31. 'Εκάθισαν είς τοΰ Κωνσταντίνου τούς ώμους (Φαρασοπούλου, Τά Σύλατα, σ.

110).
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λοι τέσσαρες32. "Αγιοι δ' όμως ψυχοπομποί είναι σχεδόν άγνωστοι είς τόν έλ-
ληνικόν λαόν· συμαίκά τι να μοιρολόγια μόνον αίτιώνται τόν άγιον Νικόλαον,
ότι έπήρε τήν ψυχήν του θρηνουμένου νεκρού33. Είς παλαιοτάτην δέ χριστια-
νικήν παράδοσιν φαίνεται ώς ψυχοπομπός καί ό άγιος Μερκούριος, κατ' έπί-
δρασιν ίσως τών έλληνικών περί τοΰ ψυχοπομποΰ Έρμοΰ δοξασιών34. "Οθεν
άξια προσοχής είναι ή μνεία έν τώ άσματι, τοΰ Λιοΰ, είτε ό άγιος Νικόλαος εί-
ναι ούτος, είτε ό άγιος 'Ηλίας. Έν τω συμαϊκώ άσματι ό άρχάγγελος Μιχαήλ
περιγράφεται φέρων τρία ξίφη, καί άλλα δέ τινα δημοτικά άσματα άναφέρου-
σιν έπίσης τά τρία ξίφη αύτοΰ, ων τό τρίτον είναι προωρισμένον διά τούς άδι-
κους (άρ. 17) καί δχι διά τούς άνδρειωμένους ώς έν τώ προκειμένφ. Καί τό
άνωτέρω μνημονευθέν θεολογικόν κείμενον όμιλεϊ περί ξιφών τοΰ άρχαγγέλου
Μιχαήλ: «μετά πύρινων ξιφών». Ή παράστασις τοΰ άρχαγγέλου ξιφηφόρου
είναι γνωστοτάτη καί είς τάς δημώδεις δοξασίας καί είς τήν άγιογραφικήν τέ-
χνην35. Συνήθης δ' είς δημοτικά άσματα είναι ή μνεία τοΰ άγγέλου μέ τό σπα-
θί ποΰ παίρνει τήν ψυχήν36.

Ή έπιφάνεια τοΰ Χάρου γυμνοΰ έν τώ άσματι τούτφ (στ. 12) είναι είς
έμέ τούλάχιστον άγνωστος άλλοθεν.

Τό γορτυνιακόν ύπ' άρ. 9 άσμα πλήν τών άλλων άθλων, περί ων διελά-
βομεν έν τοις έμπροσθεν, έν οίς καί ό φόνος δικεφάλου δφεως μέ πόδας ίπ-
πείους, μνημονεύει καί τόν φόνον τοΰ στοιχειωμένου έλαφιοΰ περί ού καί τά
έπόμενα άσματα 10-12. Τοΰτο είχε σταυρό είς τά κέρατα (άρ. 9. 10. 12), άστέ-
ρι είς τό μέτωπον (9. 10), φεγγάρι είς τήν ράχιν (11. 12), μεταξύ τών ώμων
τήν Παναγίαν (10) καί είς τό στήθος χρυσοΰν σταυρόν. Τόν θάνατον του νο-
μίζει ό Διγενής ώς τιμωρίαν τής άμαρτίας, ότι έφόνευσε τήν έλαφον ταύτην
(άρ. 10). Ό άθλος φαίνεται μέν παρεμφερής πρός τήν σύλληψιν τής Κερυνίτι-
δος έλάφου ύπό τοΰ Ηρακλέους37, άλλ' ό φόνος τής έλάφου καί ή τιμωρία
τοΰ ήρωος ύπενθυμίζουσι μάλλον τόν μΰθον περί τιμωρίας τοΰ 'Αγαμέμνονος
διά τόν φόνον τοΰ στικτοΰ κεράστου έλάφου έν τώ άλσει τής 'Αρτέμιδος38.

32. Ιωάννου του Θεολόγου, Έρώτησις καί άπόκρισις πρός τόν Ίάκωβον έν
Vassiliev, Anecdota graecobyzantina, σ. 317.

33. Ό έν Κ/πόλει σύλλογος, τ. ΙΘ", σ. 246.

34. Μ α λάλα ς, Γ', σ. 333-334 Bonn.

35. Πολίτου, Νεοελλην. μυθολ., σ. 304 κέ.

36. Οίον έν τή Ριμάτα κόρης καί νέου, στ. 64 (L e g r a n d , Bibliothèque gr. vulgaire, τ. II,
σ. 53). Ζωγρ. άγ., σ. 102. Ύπέρ τήν θύραν έσωθεν τοΰ ναοΰ της μονής Δήμιοβας (παρά τήν
Γιάννιτσαν τών Καλαμών) είκονίζονται δύο άγγελοι, έν δέ τή έπιγραφή τοΰ πρός τά δεξιά άνα-
γινώσκεται καί τό έξης: «αύτη γάρ ή ρομφαία τέμνει τούς άδικοΰντας». Ή εΐκών είναι τοΰ ΙΖ'
αίώνος.

37. Πρός τήν χρυσόκερων έλαφον τοΰ άρχαίου μύθου άντιστοιχοΰσι τά χρυσοκέρατα λά-
φια τών δημοτικών άσμάτων (πρβλ. Ζωγράφ. άγών, σ. 112, άρ. 150) καί παραμυθιών. Είναι δ'
όμως κοινοί οί μΰθοι περί χρυσοκέρων έλάφων είς πολλούς λαούς.

38. Σ ο φ ο κ λ., Ήλέκτρ. 573. Έν παρόδφ ειρήσθω, ότι σημεριναί δοξασίαι τών έν Πόν-
τοι Ελλήνων ύπομνηματίζουσιν άριστα τόν άρχαϊον μΰθον. Διότι ούτοι δοξάζουσιν, ότι όσάκις
κυνηγός Γδη που, ή ύπό δένδρον ή έν σπηλαίφ, έλαφον ή άλλο θήραμα ίστάμενον άδεώς, άν
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Είς τήν έν τώ δσματι διήγησιν φαίνεται προσέτι καταφανής ή έπίδρασις τής
χριστιανικής τών άρχαίων μυθικών στοιχείων διατυπώσεως έν τώ συναξαρίφ
τοΰ άγιου Εύσταθίου τοΰ Πλακίδα. Κατά τήν είς δημώδη γλώσσαν παράφρα-
σιν τοΰ Θεσσαλονικέως Δαμασκηνού τοΰ Στουδίτου, ό Εύστάθιος, στρατηλά-
της τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανοΰ, κυνηγών ποτε μετά στρατιωτών του είς ένα
λόγγον είδε έμπροσθέν του «μίαν έλαφον μεγάλην καί εις τό κορμίν καί είς τά
κέρατα». Διώκων αύτήν άπεμακρύνθη τών άκολούθων του, καί έφθασε μέχρι
μιας χαράδρας· «καί ή μέν έλαφος έπήδησε τό χάσμα έκεΐνο, τό δέ άλογον
τοΰ άγιου έπειδή πολύς ήτο ό τόπος, δέν ήδυνήθη νά τό πηδήση· στοχάζον-
τας γοΰν ό άγιος τόν τόπον νά ίδή πόθεν βόλεϊ νά άπεράση, βλέπει καί είναι
σταυρός φωτεινός, άνάμεσα τά δύο κέρατα της έλάφου καί τοσούτον έλαμπεν,
ότι ένίκαν τήν λαμπρότητα τοΰ ήλιου· είς δέ τόν σταυρόν έκεΐνον ήτον
έσταυρωμένος ό κύριος ήμών 'Ιησούς Χριστός καί φωνή ήκούσθη άπ' έκεΐθεν
όποΰ έλεγεν: ΤΩ Πλακίδα, διατί μέ διώχνεις; Αΰτου διά έσένα έφάνηκα είς
έτοΰτο τό ζώον, έγώ είμαι ό Χριστός» κτλ.39 Τήν αύτήν καί ό Δαμασκηνός
πηγήν φαίνεται ότι είχε καί ό J. de Voragine (ΙΓ' έκ.) διηγούμενος έν τή Le-
genda aurea κατά τόν αύτόν τρόπον τό θαΰμα καί όμοίως περιγράφων τήν
έλαφον40. Τό συναξάριον τής θαυμασίας έλάφου παρενεβλήθη καί είς τούς με-
ταγενεστέρους βίους τοΰ άγίου Ούβέρτου, τοΰ προστάτου τών κυνηγών παρά
τοϊς δυτικοΐς. Ή έλαφος έν αύτφ περιγράφεται ώς μείζων τών κοινών καί έ-
χουσα άναμέσον τών κεράτων εικόνα τοΰ έσταυρωμένου41. Παραπλήσιον θαΰ-
μα άναγράφει ό έλληνικός βίος_ τοΰ κατά τόν ΙΑ' αίώνα ζήσαντος άγίου
'Ιωάννου τοΰ Βλαδιμίρου· ούτος θηρεύων ποτέ είδε λευκόν ίέρακα φέροντα
σταυρόν, έδιωξε δ' αύτόν έπί πολύ μέχρις ού άφήκεν ό όρνις τόν σταυρόν νά
καταπέση· καί έπί τοΰ τόπου, όπου έπεσεν ό σταυρός έκτισεν έκκλησίαν, τό
παρά τό Έλβασάν όνομαστόν μοναστήριον42. Έν ρωμανικώ δέ παραμυθίφ

καί βλέπη αύτόν, όφείλει νά σεβασθή τήν ζωήν του. Διότι τό ζώον άμέλγει κατ' έκείνην τήν ώ-
ραν ή Νύμφη (ή μάΐ'σσα), είς ήν άνήκει. "Αν δ' έξ άφροσύνης τολμήση νά φονεύση τήν έλαφον,
θ' άκούση τήν φωνή ν τής Νύμφης λεγούσης: άμον τ' έσκότωσες τό ζώ μ', άε'τς να ξεραίνεσαι κ'
έσϋ. (Κατ' άνακοίνωσιν Α. Παπαδοπούλου).

39. Δαμασκηνού Στουδίτου του Θεσσαλονικέως, Βιβλίον όνομαζόμε-
νον θησαυρός, Βενετ. 1570, φ. τ. iii (σ. 297). Έκδ. Βενετ. 1848, σ. 206-207.

40. Περί τών βίων του άγίου Εύσταθίου βλ. Β ο 11 a n d i, Acta Sanctorum, Septemb., τ.
VI, σ. 106 κέ. Ή περί τοΰ έλάφου διήγησις φαίνεται παλαιά. Ό κατά τόν Θ' αίώνα ζήσας Νι-
κήτας ό Παφλαγών, έν τω 'Εγκωμίω είς τόν άγιον Εύστάθιον άναφέρει τό θαυμάσιον ζώον, τόν
εύμεγέθη έλαφον, τόν έχοντα πρός τή κεφαλή τήν τοΰ έσταυρωμένου μορφήν (M i g n e, Patrol,
gr., τ. 105, σ. 381). Τό άρχαιότερον μαρτύριον τοΰ άγίου περιγράφει οΰτω τό θαΰμα: «έπί μέν
τών κεράτων τοΰ έλάφου (δείκνυσι) τόν τύπον τοΰ τιμίου σταυροΰ ύπέρ τήν λαμπρότητα τοΰ
ήλίου λάμποντα, μέσον δέ τών κεράτων τήν εΙκόνα τοΰ θεοφόρου σώματος κλπ» (Β ο 11 a n d ί,
αύτ., σ. 124. Migne, ένθ' άν.).

41. Histoire abrégée de la vie de St Hubert, prince du sang de France, Paris 1678, σ. 24,
παρά Alfr. Maury, Essai sur les légendes pieuses du moyen-âge, Par. 1843, σ. 172. Οί πα-
λαιότεροι βίοι τοΰ Άγίου δέν μνημονεύουσι τό θαΰμα (R e 11 b e r g , Kirchengeschichte, τ. I, σ.
562 παρά J. W. Wolf, Beiträge zur deutschen Mythologie, Gött. 1852, τ. II, σ. 112).

42. Hahn, Alban. Studien, τ. I, σ. 83.
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άναφέρεται έλαφος φέρουσα είς τήν κεφαλήν στέμμα έκ πολυτίμων λίθων, ήν
άπεκεφάλισεν ό ήρως τή όδηγία τής άγίας Παρασκευής43. Έν έπεισοδίω δέ
της Ινδικής Ραμαϋάνας δαίμων μεταμορφοΰται, όπως παραπλανήση τον ήρωα
Ράμαν, είς χρυσην άργυροποίκιλτον έλαφον, έχουσαν τέσσαρα μαργαρωμένα
κέρατα44.

Εύστόχως ό Alfr. Maury45, όστις καί άλλα έκ βίων άλλων άγίων (ώς τοΰ
αγίου Ίουλιανοΰ τοΰ φιλοξένου, τοΰ άγιου Φαντίνου καί τοΰ άγιου Φήλικος)
έπάγεται όμοια έπεισόδια έλάφων, έξηγεΐ τήν άρχήν της παραστάσεως τής
σταυροφόρου έλάφου ώς προερχομένην έκ της συνταυτίσεως της έλάφου
πρός τόν μονόκερων46. Διότι οί πρώτοι χριστιανοί έπίστευον, κατά τάς μαρτυ-
ρίας πατέρων τής έκκλησίας, ότι τοΰ μονοκέρωτος τά κέρατα είχον τόν τύπον
τοΰ σταυροΰ47. Άλλοι δέ τήν ύπό κυνηγού διωκομένην χρυσόκερων έλαφον
ύπολαμβάνουσι μυθικήν παράστασιν μετεωρολογικών φαινομένων48.

Τό έπος δέν καθορίζει όπόσον χρόνον έζησεν ό Διγενής· έκ τής φράσεως
τό άνθος τής νεότητος, ή δόξα τών άνδρει'ων (Κρ. Η' 290. Άνδρ. 4669), τοΰ
έπί τώ θανάτω του θρήνου, ούδέν συνάγεται περί της ήλικίας αύτοΰ, διότι ή
φράσις είναι τροπική, δηλοΰσα άπλώς τήν μεγάλην ύπεροχήν αύτοΰ. Άλλά
τά δημοτικά άσματα πλάττουσιν αύτόν θνήσκοντα είς προβεβηκυΐαν ήλικίαν.
Έν τώ προκειμένω άσματι (στ. 27) ύποτίθεται λέγων ό Δ. ότι πολλά έτη έζη-
σεν, άλλ' έν άλλω άσματι (άρ. 13) κατηγορηματικώτερον λέγεται όγδοηκον-
τούτης, καί έν άλλω (άρ. 10) έπί τό ύπερβολικώτερον άναβιβάζονται είς 300
τά έτη της ζωής αύτοΰ.

Μεταξύ τών ύπό τοΰ Διγενή φονευθέντων θηρίων καταλέγεται καί δικέ-
φαλος δφις. Έν τοις ύπ' άριθ. 1 καί 3 έξαίρεται τό μέγεθος ιδίως τοΰ άναιρε-
θέντος δφεως· άλλ' έν τώ προκειμένφ τό κύριον είναι ή τερατώδης τοΰ θηρίου
μορφή. Ό δικέφαλος δφις είναι κερασφόρος, τετράπους, έχων πόδας ίππου
καί όφθαλμούς βοός· ό άτενίζων αύτόν έτυφλοΰτο. Τά κέρατά του ήσαν έκ

43. La Tradition, Par. 1895, σ. 129-130. Πρβλ. Säinenu, Basmeie române.o. 497. Τό
στέμμα τών πολυτίμων λίθων άντιστοιχεϊ πρός τούς πολυτίμους λίθους έν τή κεφαλή δρακόν-
των (βλ. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 985 κέ).

44. Râmâyana III 40. 48. 49 = De G u b e r n a t i s , Zoological Mythology, London
1872, τ. II, σ. 85. 'Ομοιότητας πρός τό συναξάριον τοΰ άγιου Εύσταθίου άνευρίσκει έν τή δω-
δεκάτη παλί^ Jâtaka ό M. G a s t e r (The Nigredhamiga-Jâtaka and the Life of St Eustathius
Placidus έν τω Journal of the Royal Asiatic Society, 1894, σ. 335).

45. Maury, ένθ' άν., σ. 173 κέ.

46. Περί τής συναφείας τοΰ μονοκέρωτος καί τής έλάφου βλ. τάς έμάς Παραδόσεις, σ.

988.

47. Ί ο υ σ τ ί ν , Πρός Τρύφωνα, σ. 275 Jebbs· ό Maury πλήν τούτου φέρει καί μαρτυρίας τοΰ
Τερτυλιανοΰ καί τοΰ Είρηναίου.

48. Α. Kuhn, Der schuss des wilden jägers auf den sonnenhirsch έν Höpfner, Zeit-
schrift f. deutsche philologie, 1869, τ. I, σ. 89 κέ (όπου συναγωγή πολλών όμοιων μύθων καί
παραδόσεων). F. L. W . S c h w a r t z , Die poetischen Naturanschauungen der Griechen, Rö-
mer u. Deutschen, Berlin 1879, τ. II, σ. 176 κέ. Βλ. καί S i m r ο c k , Deutsche Mythologie, 4ης
έκδ., σ. 457, § 127.



113 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

καθαρού χρυσού49. Τό άσμα δέν μνημονεύει πτέρυγας αύτοΰ, άλλά τά ύπ' άρ.
14 καί 15 όμιλοΰσι περί πτερωτών δφεων φονευθέντων ύπό τοΰ Διγενή· φίδια
δέ μέ φτερά κι όχιες με δυο κεφάλια άναφέρουσι καί άλλα δημοτικά φσματα50.
"Οτι καί κατά τούς μέσους χρόνους έν Ελλάδι ύπήρχον δμοιαι δοξασίαι έμ-
φαίνει ή λοιδορία άσπίς καί δφις πετάμενος51. Πτερωτός καί τετράπους, ώς
πράσινος φολιδωτός μεγαλόσαυρος, πτέρυγας έχων νυκτερίδος, εικονίζεται ό
δράκων, δν άποκτείνει ό άγιος Γεώργιος· όνομάζεται δ' ό δράκων ούτος λά-
μια τοϋ άγίου ΓεωργίουΤά έλληνικά παραμύθια άναφέρουσι καί δράκοντας
Ιπταμένους53, οί δέ δράκοι, οί όποιοι έν αύτοΐς είναι άνθρωπόμορφοι, έχουσιν
ίππους πτερωτούς54. Τρικεφάλων δέ δφεων συχνή γίνεται μνεία εις τά δημοτι-
κά άσματα55, πολυκεφάλους δέ, συνήθως έπτακεφάλους, άναφέρουσι τά παρα-
μύθια56.

Οί τελευταίοι στίχοι τοΰ άσματος, έν οίς ό Διγενής λέγει ότι πανταχού
εύρίσκει έλλοχεύοντα τόν Χάρον καί όπου ύπάγη τόν συναντά, έπαναλαμβα-
νόμενοι δι' άλλων λέξεων καί έν τω ύπ' άρ. 24 (στ. 20-23), ύπενθυμίζουσι τόν
στίχον τοΰ έπους ("Ανδρ. 4393):

Τούς δρόμους τόν άπέκοψε πλέον * νά μην περάση.

49. Περί τών κερασφόρων δφεων κατά τάς δημώδεις παραδόσεις βλ. τάς έμάς Παραδό-
σεις, σ. 987 κέ.

50. Χασιώτου, Συλλογή, σ. 104, άρ. 22· σ. 180, άρ. 19· πρβλ. σ. 176, άρ. 9.

51. Λέων γραμματ., σ. 181 Bonn.

52. Έν τώ Λεξικώ της Ελληνικής γλώσσης τοΰ Άθ. Σακελλαρίου έρμηνεύεται ή λ. δρά-
κων οΰτω: «Δράκων, μυθικόν θηρίον, ώς ό νΰν τετράπους πτερωτός δφις, κοινώς ή λάμια τοΰ
άγίου Γεωργίου». Ή έρμηνεία είναι βεβαίως πλημμελεστάτη, μαρτυρεί δ' όμως ότι κάπου της
Ελλάδος πιστεΰουσιν ότι ύπάρχει τετράπους πτερωτός δφις καλούμενος ούτω- τό προστιθέμε-
νον «κοινώς» είναι άνακριβές. Τό στοιχεΐον Δ έν τω Λεξικώ έκείνφ συνέταξεν ό άποθανών άρ-
χαιολόγος Δημητριάδης, Θεσσαλός τήν πατρίδα, κατά πάσαν δέ πιθανότητα άναφέρεται είς θεσ-
σαλικήν δοξασίαν. Λάμια έν μακεδονικοίς παραμυθίοις καλείται ό δράκων ό κωλύων τήν πηγήν
έξ ής ύδρεύεται ή πόλις: «ένα μεγάλο θεόρατο θηριό μέ νύχια άγκαθωτά καί δυό φτερά ποΰ έ-
φταναν άπό δώ κι ώς κεΐ κάτω στόν κάμπο τό πάσα ένα» (Abbott, Macedonian Folklore,
Cambridge 1903, σ. 344). Λάμια πτερωτή κατατρώγει τούς φυλακιζομένους ύπό τοΰ βασιλέως
είς τινα πύργον, καί ταύτην φονεύει ό ήρως Μακροκλιάνος, κατά τι παραμύθιον τής
Άδριανουπόλεως (Βύρων, τ. Α', σ. 701- ό έκδοτης έσφαλμένως όμιλεΐ περί παραδόσεως). Κατά
τάς βουλγαρικάς δοξασίας ή Λάμια είναι τέρας κυνοκέφαλον τετράπουν, μέ σώμα φολιδωτόν
καί μακράν ούράν, ής τό άκρον είναι κέρας βουβάλου ή βοός (Strauss, Die Bulgaren, σ.
163).

53. Η a h n , άρ. 114 (παραμύθιον τοΰ Γυθείου).

54. Α ύ τ ., τ. I, σ. 76.

55. Δελτίον ίστορ. έταιρ., τ. Ε", σ. 332, 175 (Κύπρου). Βλαστοΰ,Ό γάμος έν Κρήτη,
σ. 59 (Κρήτης). Ζωγρ. άγών, σ. 301 (Καρπάθου).

56. Δωδεκακέφαλος δφις έν Η a h n , άρ. 70. Έν άνεκδότω παραμυθία) τής Πάρου άναφέ-
ρεται καί άσπι'θα φτερωτή καί στό δρόμο γλήγορη σά σπίθα. Τό όνομα κατά παρετυμολογίαν έκ
τοΰ άσπίδα (άσπίς)· πρβλ. καί τό έν τώ Έρωτοκρίτω όνομα Σπιθολιόντας (άσπίς + λέων). Οί
balaurû τών ρωμανικών παραμυθιών είναι πολυκέφαλοι, έχοντες μέχρι δώδεκα κεφαλών
(S à i n e n u, Basmele Române, βλ. τούς πίνακας έν λ. balaurü). Έν ρωμανικφ παραμυθίφ, δη-
μοσιευθέντι έν μεταφράσει έν Revue des trad, pop., 1909, σ. 298 κέ ό balaurû είναι πτερωτός.
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Τά ύπ' άρ. 10 καί 13 άσματα άναφέρουσιν όνομαστί τούς τέσσαρας φί-
λους, οϊτινες κληθέντες ήλθον πρός τόν Διγενή κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου
αύτού. Δύο τών όνομάτων είναι γνωστά καί έξ άλλων άκριτικών. Ό Μαυρα-
λής ή Μαυραϊλής είναι ό άλλαχοΰ όνομαζόμενος Μιραλής, Μιριολής,
Έμιραλής, δηλονότι αύτός ό Εμίρης τοΰ έπους· ό δέ Τρεμαντάχειλος είναι ό
Πετροτράχηλος τοΰ άσματος τών υιών τοΰ Άνδρονίκου (στ. 13), τόν όποιον
έπίσης τρέμ' ή γή κι ό κόσμος.

Ό ξυπόλητος καί λαμπροφορημένος, ό έχων τοΰ ήλιου τήν κόμην καί τής
άστραπής τά μάτια, τοΰ 13 άσματος (πρβλ. καί 10. 11), είναι μέν ό Χάρος, ώς
έκ τών έπομένων καταφαίνεται, άλλ' ή παράστασις αύτοΰ πρότυπον έχει μάλ-
λον τάς έν ταΐς έκκλησίαις εικόνας τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ή διήγησις τών άθλων τοΰ Διγενή έν τώ ύπ' άρ. 18 παρουσιάζεται ύπό
τύπον άλλον· ό νεκρός άγανακτήσας διηγείται τάς άνδραγαθίας του πρός τόν
άσεβώς πατήσαντα τήν πλάκα τοΰ τάφου του· τόν τύπον τοΰτον έχουσι καί
τινα κλέφτικα άσματα37.

Έν τώ ύπ' άρ. 20 ό στ. 25 προσετέθη έξ άλλου άκριτικοΰ άσματος, γνω-
στότατος ών, διότι μετέπεσεν είς παροιμίαν 58. Τοΰ δέ στ. 25 προσφορωτέρα
θέσις είναι μετά τόν 9 στίχον. Έν τω έπομένω άσματι, όπερ είναι τό αύτό,
συμπληρωθέν, ώς φαίνεται, ύπό τοΰ Ζαμπελίου, παρεμβάλλεται μετά τόν στ.
22, άντιστοιχοΰντα πρός τόν 15 τοΰ προκειμένου.

Ό άντίπαλος τοΰ Διγενή διά τής άποκρίσεώς του εις τήν έρώτησιν τοΰ
Διγενή (στ. 21 τοΰ 21 άσματος), δεικνύει ότι είναι ό Χάρος, ό δυνατός κύριος
καί τοΰ ήρωος καί τοΰ κυρίου αύτοΰ. Έν τώ 20 ή άπάντησις τοΰ Χάρου είναι
παρεφθαρμένη.

Έν τώ 23 ό Ακρίτας κτίζει κάστρον καί φυτεύει κήπον πρό τοΰ θανάτου
αύτοΰ· όμοίως καί έν τοις ύπ' άρ. 24. 35. 36. 40. 41. Είς τά τελευταία βιβλία
τοΰ έπους, ώς άνωτέρω (σ. 96) έρρήθη, έπίσης άναφέρεται τό παλάτι, τό
όποιον έκτισεν ό Διγενής, καί ό κήπος, καί τό περιβάλλον αύτόν όχυρόν τεί-
χος. Γίνεται όμοίως μνεία έν αύτώ καί μεγάλου ύπερυψήλου πύργου, φοβε-
ρού, λίαν στερεωμένου (Τρ. 2761 κέ. 2994-5. Άνδρ. 3963 κέ. 4230-1).

Τήν σύζυγόν του προσφωνεί καλή, καλίτσα (ούτω καί έν άλλαις πολλαΐς
παραλλαγαΐς)39. Έν τή διασκευή Έσκ. τοΰ έπους όμοίως ό Διγενής λέγει περί
της συζύγου του τήν καλήν μου (σ. 335, στ. 71. 109) καί προσφωνεί αύτήν
καλή ή καλή μου (στ. 110. 114. 129).

Κατά τό ύπ' άρ. 25 (στ. 16) ό Ακρίτας Επονομάζει έαυτόν άνι'κητον, κατά
δέ τό έπος άήττητον (Κρ. Η' 267. 125). "Οτι τό έπίθετον άνίκητος συνήπτετο
έκπαλαι πρός τό όνομα τοΰ ήρωος, δυνάμεθα ίσως νά συναγάγωμεν έκ τής
όνομασίας τοΰ πρός τόν Διγενή άντιστοιχοΰντος καί μονομαχοΰντος έπίσης

57. Passow, άρ. 168. 169.

58. Βλ. τάς έμάς Παροιμίας, τ. Β', σ. 247-248.

59. Παρά τω έλληνικώ λαώ είναι συνήθης ή προσαγόρευσις καλή τοΰ άνδρός πρός τήν
γυναίκα, συνηθεστέρα δέ ή τής γυναικός πρός τόν άνδρα καλέ, καλέ μου.
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πρός τόν θάνατον ήρωος τών ρωσικών άσμάτων καί παραμυθιών Ά νίκα, σχη-
ματισθείσης πιθανώς έκ τοΰ έλληνικοΰ έπιθέτου60.

Είς τάς θρακικός, μακεδονικάς καί πελοποννησιακός παραλλαγάς τών πε-
ρί τοΰ άποπνιγμοΰ τής συζύγου τοΰ Διγενή άσμάτων (άρ. 26-31) ό ήρως ύπό
διάφορα όνόματα εισάγεται ώς γεωργός. Καί πλήν τής συζύγου του σφάζει
καί τούς άροτήρας βόας καί καταστρέφει τό άροτρόν του, όπως μή περιέλθω-
σιν είς άλλον. Τόν γεωργόν Άκρίταν έπανευρίσκομεν καί είς πολλά άλλα ά-
κριτικά άσματα τοΰ κύκλου τής άρπαγής τής συζύγου του Εύδοκίας ύπό τών
άπελατών καί τοΰ τής αιχμαλωσίας τοΰ Άκριτου ή τοΰ πατρός αύτού. Καί έν
έκείνοις τά πτηνό άγγέλλουσιν είς αύτόν τήν άρπαγήν.

Έν τώ ύπ' άρ. 27 παρατηρείται έν άρχή συμφυρμός τών άσμάτων τής ξε-
νιτείας πρός τό άκριτικόν. Τά ύπ' άρ. 28 καί 29 έξηγοΰσι πώς τά πτηνό είναι
ικανά νά προείπωσιν είς τόν ήρωα τόν θάνατον αύτοΰ. 'Ιπτάμενα είς τούς άέ-
ρας, συγκοινωνοΰσι πρός τούς κατοίκους τοΰ ούρανοΰ καί άκούουσι τά έν
τοις ούρανοΐς άποφασιζόμενα καί μέλλοντα νά συμβώσιν. Κατά τά προκείμε-
να δύο άσματα, βλέπουσι τόν θεόν καθήμενον έπί θρόνου καί έγγράφοντα είς
δέλτον τά όνόματα τών μελλόντων ν' άποθάνωσι τήν έπιοΰσαν, τόν δέ Χάρον
ίστάμενον παρά τόν θρόνον, έτοιμον νά παραλαβή τόν κατάλογον καί έκτελέ-
ση τάς θείας άποφάσεις. Κοινώς ό λαός πιστεύει ότι ή Μοίρα γράφει τών άν-
θρώπων τάς τύχας. Άλλ' ή Μοίρα ταύτίζεται πρός τήν θέλησιν τοΰ θεοΰ, διό-
τι ό θεός είναι ό όρίζων τάς τύχας τών άνθρώπων. Ούτω καί είς τά άσματα
37-40 ό θεός παραχωρεί παράτασιν τής ζωής τοΰ Άκριτου. Παρεμφερή πρός
τήν παράστασιν τών προκειμένων δημοτικών άσμάτων είναι τά όράματα, άτι-
να άφηγοΰνται βυζαντινοί συγγραφείς περί έπιφανείας γέροντος λευκογενείου,
ύποδηλοΰντος τόν έπικείμενον θάνατον άμαρτωλοΰ βασιλέως δι' άπαλείψεως
έτών τής ζωής αύτοΰ άπό τοΰ κώδικος, δν έβάσταζον61.

Είς τό ύπ' άριθ. 30 μανιάτικον άσμα τό όνομα τοΰ Άκριτου άντικαθίστα-
ται διά τοΰ τοΰ Μαυροειδή, όπερ είναι γνωστόν καί έξ άλλων άκριτικών
άσμάτων62.

Τοΰ 31 άσματος φέρονται καί άλλαι παραλλαγαί, έχουσαι τόν αύτόν
πρώτον στίχον, καί περί τοΰ γεωργοΰντος Γιάννη διαλαμβάνουσας άλλά κατά
τίλλα ούδέν έχουσαι κοινό ν πρός τάκριτικά63.

Ό θρήνος τής φονευθείσης συζύγου τοΰ Διγενή έν τώ ύπ' άρ. 32, περί
τής κακής τύχης τών έτέρων δύο άδελφών της, ών ή μέν έκάη, ή δ' έπνίγη είς
πηγάδιον, όμοιάζει πρός τόν τής έντειχισθείσης είς τά θεμέλια της γεφύρας έν
τώ κοινοτάτω άσματι, οδ κυριωτάτη παραλλαγή είναι ή περί τής οικοδομής

60. R a m b a υ d , La Russie épique, σ. 427-428. Russische Revue, 1875,σ. 558 κέ. Revue
des trad, popul., 1893, σ. 69.

61. Λέων γραμματ.,σ. 120 Bonn. 'Ιωάννου Μόσχου, Λειμών 38, τ. 87, μέρ.
3, σ. 2888-2889 Migne.

62. Τριανταφυλλίδου, ΟΙ φυγάδες, σ. 171. Βλ. καί κατωτέρω (σ. 116).

63. Χασιώτου, σ. 130, άρ. 64. 'Α ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ , σ. 213.
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της γεφύρας της "Αρτης. Ή δέ ποιητικωτάτη κληροδοσία τών χαρίτων της
μελλοθανάτου είς τήν πέρδικα και τήν τρυγόνα, είς τάνθη της ροδοδάφνης καί
είς τόν σχοΐνον, σκοπόν έχουσα νά παραστήση τήν καλλονήν αύτής, καί νά
δείξη ότι πολλάκις τό κάλλος φέρει τόν δλεθρον, άντιστοιχεϊ πρός τήν κληρο-
δοσίαν της άνδρείας τοΰ Διγενή εις τούς συντρόφους του (άρ. 7)64.

Έν τώ δυστυχώς άτελεϊ ύπ' άριθμόν 33 άσματι συμφύρονται δύο κλάδοι
άκριτικών άσμάτων, ό τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή καί ό της μνηστείας αύτοΰ. Αί
τοΰ κλάδου της μνηστείας πολυπληθείς παραλλαγαί, περί ων προσεχώς θά
διαλάβωμεν èv ιδία πραγματεία, δέν έχουσι τόν αύτόν ήρωα. Έν άλλαις μέν ό
Διγενής είναι ό έραστής, οδ άποκρούεται ή περί τοΰ γάμου πρότασις", έν άλ-
λαις ό Γιάννης ή ό Γιαννακός (παραφθορά τοΰ όνόματος τοΰ Διγενή), ή ό
συνταύτιζόμενος ένίοτε πρός τόν Διγενή Μαυρουδής66, έν άλλαις ό Κωσταν-
τής, καί έν ταΐς πλείσταις ό Χαρτζανής (= Χαρσιανίτης), οδ τό όνομα φέρεται
ύπό διαφόρους τύπους· εϊς τών τύπων τούτων είναι καί τό Γαρζανής, τό
όποιον παραδόξως άπαξ μνημονεύεται καί έν τώ προκειμένφ άσματι (στ. 9),
έκ μνημονικού λάθους ίσως τοΰ καταγράψαντος τό άσμα, συγχύσαντος δύο
παραλλαγάς. Έν ταΐς άλλαις παραλλαγαϊς, ό ήρως άντί κοινής προξενητρίας,
ώς έν τώ προκειμένω, πέμπει πρεσβείαν προξενητών έπισήμων, τρακόσιους
άρχοντες και μητροπολιτάδες61 ή τούς έπιφανεϊς τών άκριτικών άσμάτων πολε-
μιστάς, τόν Χιλιοπαπποΰ (= Φιλόπαππον), τόν Πετροτράχηλον, τόν Φωκάν,
τόν Νικηφόρον. Τήν έρωμένην έλκύει είς τήν οίκίαν του, κατά τάς πλείστας
παραλλαγάς, διά μαγγανειών, άς έδίδαξαν αύτόν μάγισσαι, μήτηρ καί θυγά-
τηρ, άλλά κατά τό προκείμενον άσμα τήν έλκύει διά της μουσικής, έπόμενος
έπίσης είς τάς όδηγίας τών μαγισσών. Καί έν τη κυπριακή παρά Σακελλαρίω
παραλλαγή ό Διγενής παίζων βιολάριν σαγηνεύει τήν κόρην, καθώς καί είς τό
έπος παίζει κιθάραν ύπό τά παράθυρα της Εύδοκίας, μετά τήν άρνησιν τών
γονέων της νά τήν δώσωσιν είς αύτόν τόν γάμον (Κρ. Δ' 397. 436. Τρ. 1241.
"Ανδρ. 1830. 1866 κέ. Όξ. 1731. 1761). Ή δίωξις τοΰ άπαγαγόντος τήν κό-
ρην Διγενή ύπό τών γονέων καί τών οικείων αύτης, ήν καί τό έπος έν πλάτει
άφηγεΐται, άναφέρεται μόνον έν τή πρώτη κυπριακή παραλλαγή. Έν πολλαΐς
δέ παραλλαγαΐς θνήσκει ή κόρη καί αύτοκτονεΐ ό έρώμενος· όλίγαι μόνον
προσθέτουσιν ότι θάπτονται είς κοινόν τάφον καί έκ τών σωμάτων αύτών
φύονται δένδρα, τά όποια φιλοΰσιν άλληλα διά τών ύπό τής πνοής τοΰ άνέ-
μου σαλευομένων κλάδων των68. Δένδρα δ' έκ τοΰ τάφου έραστών φυόμενα
άναφέρονται συχνότατα είς πάμπολλα δημοτικά άσματα καί είς άσματα καί

64. Ή κληροδοσία καί έν άλλφ φσματι κρητικφ (Jeannaraki, άρ. 178, στ. 26-27).

65. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 14-16. Σάββα Ίωαννίδου, Ιστορία
καί στατιστική Τραπεζοϋντος, σ. 275-276 (Διονής).

66. Σακελλαρίου, σ. 153-156.

67. Νεοελλ. άνάλ. Α', σ. 342.

68. Σακελλαρίου, σ. 156. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ö , σ. 266. Β. Schmidt, Griechische
Märchen usw., σ. 202.
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παραδόσεις δλλων λαών. Τά έν στ. 2 κέ τοΰ προκειμένου φσματος περί τοΰ
άτιθάσου ήμιόνου τοΰ Διγενή άναφέρονται καί έν θηραϊκή παραλλαγή τών πε-
ρί τής μνηστείας άσμάτων είς τόν ήρωα, όστις έν ταύτη καλείται Κωσταντά-
κης ό μικρός και ήμικροκαβαλλίκεψε άμέρωτο μουλάρι69.

"Ολως χωριστήν τάξιν μεταξύ τών φσμάτων περί της μνηστείας τοΰ Διγε-
νή κατέχει ή άθηναϊκή παραλλαγή, ήν έδημοσίευσεν ό Καμπούρογλους70. Με-
τά τούς τυπικούς στίχους περί τής γεννήσεως τοΰ Διγενή τήν ήμέραν Τρίτην
(βλ. σ. 108) καί περί τοΰ ίππου του, άφηγεΐται τό άσμα, ότι μετέβη ούτος είς
τοΰ Φιλοπαπποΰ όπως τόν άποστείλη προξενητήν. 'Αλλ' ή πρός γάμον πρότα-
σις τοΰ Διγενή άπερρίφθη. Ή ύπαγορεύσασα τήν παραλλαγήν 'Αθηναία
πρεσβΰτις δέν ένθυμεΐτο τό τέλος, συνεπλήρωνε δ' αύτήν διά διηγήσεως ότι
«ό Φιλόπαππος έπανήλθεν άπρακτος καί κομιστής κακής περί άποποιήσεως
άγγελίας πρός τόν Διγενή, όστις ώργίσθη σφόδρα καί έπηκολούθησε δεινή έ-
ρις καί μονομαχία έπί τής κορυφής τοΰ λόφου τών Μουσών (Φιλοπάππου) έν
'Αθήναις. Πρό τής συγκρούσεώς των ώρυξαν λάκκον, είς τά χείλη τοΰ όποιου
συνεπλάκησαν καί έντός αύτοΰ κατέπεσαν άμφότεροι, κατά τήν διηγουμένην,
ζώντες, συνεπεία κοινής άποφάσεως αύτών βλεπόντων ότι ή μονομαχία είς
ούδέν κατέληγεν άποτέλεσμα. Τήν στιγμήν, καθ' ήν κατέπιπτον έντός τοΰ
λάκκου, έβόησεν ό Φιλοπαπποΰς:

Πετούμενα, πετούμενα,

τής γής τά κατοικούμενα

καί αύθωρεί έκ πάντων τών σημείων τοΰ όρίζοντος συνήχθησαν άπειροπληθή
πτηνά, άτινα τούς έμοιρολόγησαν. Κατ' άρχάς οί 'Αθηναίοι έπέθεσαν έπί τοΰ
χαίνοντος λάκκου πλάκα άπλήν, έπιγράψαντες Φιλοπαπποΰς καί Διγενής, κα-
τόπιν όμως άνηγέρθη τό γνωστόν μνημεΐον τοΰ Φιλοπάππου. Τόσον δέ ή διη-
γουμένη, προσθέτει ό Καμπούρογλους, είναι βεβαία περί τής άληθείας καί ά-
κριβείας τοΰ πράγματος, ώστε δύναται νά δείξη τίς έκ τών άναγεγλυμμένων
έπί τοΰ μνημείου είναι ό Διγενής». Ή συμπλήρωσις αύτη φαίνεται ότι ούδε-
μίαν συνάφειαν έχει πρός τό άσμα, άλλως δέ κατάδηλον γίνεται τοΰτο καί έκ
τών δύο στίχων, οϋς έπιφωνεΐ ό Φιλοπαπποΰς, άποτελουμένων έξ ιαμβικών
διποδιών, ένώ τό άσμα είναι συντεθειμένον είς πολιτικούς στίχους. Ή διηγου-
μένη θά διετήρει ίσως άμυδράν άνάμνησιν έκ τοΰ άσματος περί όρύξεως λάκ-
κου ύπό τοΰ Διγενή, είς δν έτάφη μετά τής γυναικός του, καί συνέχεε ταΰτα
πρός τόν ύπό τής άθηναϊκής παραλλαγής τοΰ άσματος μνημονευόμενον Φιλο-
παπποΰν καί πρός τήν παράδοσιν περί τοΰ μνημείου τοΰ Φιλοπάππου, ήτις εί-
ναι νεωτάτη. Διότι άδύνατον ήτο νά γεννηθή δημώδης παράδοσις περί Φιλο-
παπποΰ, συνδεομένη πρός τό έπί τοΰ λόφου τοΰ μουσείου άρχαϊον μνημεΐον,
άφοΰ ήγνοεΐτο μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ΙΗ' αιώνος, δτε περιέγραψαν τοΰτο ό

69, Παρνασσός, τ. Δ', σ. 485.

70. 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, τ. Α', σ. 393 κέ.



118

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

Stuart καί ό Revett, ή σχέσις αύτοΰ πρός τόν Φιλόπαππον, καί έλέγετο ύπό τών
λογιωτέρων κατοίκων κουτί τοΰ Τραϊανού καί ύπό τών ξένων περιηγητών πύ-
λη τοΰ Τραϊανού (arc de Trajan).

Ό άποθνήσκων έν τώ 34 άσματι είναι ό συχνότατα είς τάκριτικά άσματα
μνημονευόμενος, πολλάκις δέ πρός τόν Διγενή συγχεόμενος Κωσταντής, δν ή
σύζυγος έκοΰσα άκολουθεϊ είς τόν τάφον. Τήν άρχήν έχει όμοίαν πρός κλέ-
φτικα άσματα71.

Έν ταϊς ύπ' άρ. 36 καί 37 παραλλαγαΐς τής Σινασοΰ τής Καππαδοκίας, ό
Άκριτης ένώ μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ κάστρου, όπερ έκτισεν ϊν' άποφύγη
τόν Χάρον, ένόμιζεν έαυτόν άσφαλή, είδεν αϊφνης έπιστάντα τόν Χάρον, έτοι-
μον νά πάρη τήν ψυχήν του. Ή σύζυγος του παρακαλεί τόν Χάρον νά παρα-
τείνη τήν ζωήν τοΰ άνδρός της. Ό Χάρος καμφθείς είς τάς ικεσίας της τώ πα-
ραχωρεί τεσσαράκοντα ήμέρας. Εκείνη δέ παρανοήσασα, καί ύπολαβοΰσα ότι
τεσσαράκοντα έτών ζωήν έπί πλέον έχορήγησεν, έξεπλάγη ίδοΰσα αύτόν πά-
λιν έλθόντα· νομίσασα δέ ότι δέν έτήρησε τόν λόγον του, παροτρύνει τόν
Άκρίτην νά τόν πολεμήση. Ό Χάρος ήττάται, άλλ' ώς καί είς τδλλα άσματα
τά έχοντα τό έπεισόδιον τής πάλης μετά τοΰ Χάρου, κατισχύει είς τό τέλος.
Ό Άκριτης συρόμενος ύπό τοΰ Χάρου άπό τής κόμης είς τόν Κάτω κόσμον
παρακαλεί αύτόν νά τόν όδηγήση λαμβάνων άπό τής χειρός, ή νά τώ δείξη
άπλώς τήν σκηνήν του, είς ήν ύπόσχεται νά μεταβή έκουσίως. Άλλ' ό Χάρος
άρνεΐται· ή σκηνή του είναι τοσοΰτο φοβερά, ώστε ούδ' ό άνδρειότατος είναι
Ικανός ν' άτενίση αύτήν χωρίς τρόμον. Τήν σκηνήν ταύτην τοΰ Χάρου γινώ-
σκομεν καί έξ άλλων δημοτικών άσμάτων, μάλιστα μοιρολογιών, άτινα περι-
γράφουσι τήν δεινήν καί φρικώδη δψιν αύτής72. Έκ τοΰ πρώτου άσματος τής
Σινασοΰ λείπει ή παρόρμησις τοΰ Άκρίτόυ είς καταπολέμησιν τοΰ Χάρου, ή
πάλη καί ή νίκη τοΰ Διγενή· προστίθενται δ' έν έπιλόγω, ώς λόγοι τοΰ Χά-
ρου, ψυχωφελείς χριστιανικοί διδασκαλίαι περί κρίσεως καί άνταποδόσεως.

Είς τά καππαδοκικά ταύτα άσματα ή σύζυγος τοΰ Άκριτου παρακαλεί
τόν Χάρον, ώς είς τάς διασκευάς τοΰ έπους τόν θεόν, νά παρατείνη τήν ζωήν
τοΰ ήρωος. Καί ή δέησις εισακούεται, ώς καί είς τάς έπομένας παραλλαγάς,§
άν καί ό Χάρος είναι άδυσώπητος, καί είς τδλλα άσματα τά έκ τών άκριτικών
άπορρέοντα καί έχοντα ύπόθεσιν τήν πάλην αύτοΰ πρός λεβέντην ή βοσκόν
παρίσταται άποκρούων πάσαν ίκεσίαν περί παρατάσεως τής ζωής. Είς δέ τά
ρωσικά άσματα, ών έν τοις έμπροσθεν έμνήσθημεν, ό Άνίκα ζητεί χάριν, προσ-
φέρει είς τόν Θάνατον πρός έξαγοράν τής ζωής του θησαυρούς, ικετεύει νά
τώ παραχωρηθή προθεσμία ένός έτους, είτα ένός μηνός, μιάς ήμέρας. Άλλ' ό
Θάνατος είναι άκαμπτος, ούδέ στιγμήν δέ ζωής τώ παραχωρεί, άλλά διά πρίο-
νος άοράτου άποκόπτει τά όστά καί τάς φλέβας αύτοΰ73.

Ό ήρως είς τό ύπ' άριθ. 31 γορτυνιακόν δσμα της έπισυναπτομένης συλ-

71. Πρβλ. Passow, άρ. 146. 147.

72. Βλ. την έμήν Νεοελλ. Μυθολογ., σ. 334 κέ.

73. Βλ. Rambaud, ένθ' άν., Revue des tradit. popul., 1893, σ. 69.
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λογής παρακαλεί τό έκ τών παλατιών τοΰ Χάρου έλθόν πτηνόν, τό άναγγεϊ-
λαν είς αύτόν τόν έπικείμενον θάνατον του, όπως έξεύρη τρόπον τινά πρός
διαγραφήν τοΰ όνόματός του έκ τοΰ καταλόγου τών μελλοθανάτων. 'Αλλά τό
πτηνόν τω άποκρίνεται, ότι ό Χάρος δεν παίρνει μίλημα. Έν τοις ποντικοΐς δ'
όμως ύπ' άρ. 38-41, ό θεός ύπείκων είς τάς δεήσεις τοΰ προστάτου τών άν-
δρειωμένων άγίου Γεωργίου, τόν όποιον ό Άκριτης (ή ό Γιάννης) έπεμψε νά
μεσιτεύση παρ' αύτφ, παραχωρεί παράτασιν τής ζωής τοΰ Άκριτου, άν δεχθη
τις τών συγγενών νά δώση έκών αύτφ τά ήμίση τών μακρών έτών, τά όποια
είναι προωρισμένον νά ζήση. Άλλ' οδτε ό πατήρ, οΰτε ή μήτηρ συναινοΰσιν
ν' άφαιρεθώσιν έτη έκ τής ζωής αύτών χάριν τοΰ προσφιλοΰς υίοΰ, καί μόνη
ή σύζυγος μετά προθυμίας άποδέχεται τόν ύπό τοΰ θεοΰ τεθέντα δρον. Οΰτω
παρεισάγεται είς τάκριτικά άσματα ό άρχαΐος μΰθος τής φιλάνδρου
Άλκήστιδος, οδ διαφαίνεται ίσως ή έπίδρασις καί. είς τάς διασκευάς τοΰ έ-
πους, όπου ή σύζυγος τοΰ Διγενή, μετά τήν ματαίαν είς τόν θεόν δέησιν περί
σωτηρίας τοΰ άνδρός της, θνήσκει παρά τήν κλίνην αύτοΰ έκπνέοντος.

Είς τό κρητικόν περί τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή άσμα άρ. 42 είναι καταφα-
νεστάτη ή έπίδρασις των κρητικών παραδόσεων. Ό γενναίος Άκριτης, ώς πα-
ρετήρησα είς τάς Παραδόσεις μου (σ. 751) προσέλαβεν έν Κρήτη τάς διαστά-
σεις Τιτάνος, σχεδόν ούδέν διατηροΰντος πλέον τό άνθρώπινον. Καί εις τό ά-
σμα τοΰτο, ώς είς τάς παραδόσεις74, ό Διγενής διασκελίζει δρη, δισκεύει μέ
όγκώδεις λίθους, άνασπά βράχους, νικά είς τόν δρόμον έλάφους καί αίγά-
γρους. Ό Χάρος δέν τολμά νά παλαίση μετ' αύτοΰ, άλλά τόν πληγώνει έξ έ-
νέδρας.

Κατά τά ύπ' άρ. 43. 44 άσματα, ό Διγενής ψυχορραγών, λέγει λόγια άν-
τρειωμένα, όπως άκούσας ταΰτα ό Χάρος τόν φοβηθή καί τοΰ χαρίση τήν
ζωήν. Οί κομπαστικοί λόγοι τοΰ Διγενή έπαναλαμβάνονται καί έν έρωτικώ κρητι-
κώ άσματι75.

Ό Χάρος συναντά τόν Διγενή έν τώ ύπ' άρ. 45 κρητικώ άσματι καί πα-
λαίει πρός αύτόν είς πανηγύρι, ώς έν τοις κυπριακοΐς (άρ. 1.2). Αδυνατών δέ νά
τόν καταβάλη άλλως τόν άνατρέπει διά παλαιστικοΰ τεχνάσματος. Είς τό δσμα
τοΰτο μόνον προστίθεται τό έπεισόδιον τοΰ θανάτου της μητρός τοΰ Διγενή έκ
τής λύπης διά τήν ήτταν τοΰ υίοΰ της.

Τά άσματα 46-54 παρουσιάζουσι νέον τύπον τής πάλης πρός τόν Χάρον.
Κατά ταΰτα οί άνδρειωμένοι πάντες κτίζουσιν, ώς ό Ακρίτας είς προηγούμε-
να άσματα, κάστρον διά νά διαφύγωσι τόν Χάρον. Άλλ' ό Χάρος έπιφαίνεται
φοβερός έν μέσφ αύτών, καί άπειλεΐ νά πάρη τόν καλύτερόν των. Ό Χάρος,
ώς λέγει ή ύπό τοΰ Πετρίτση διασκευή τοΰ έπους, ή όποια νομίζεις ότι άναφέ-
ρεται είς τά άσματα ταΰτα,

74. Τάς κρητικάς παραδόσεις βλ. έν Πολίτου, Παραδόσ., σ. 63-64 (άρ. 120-121). 69
(άρ. 121). Κρητικφ Λαφ, 1909, σ. 12 κέ.

75. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 150, άρ. 159.



120

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

είναι πλιό άνδρειωμένος

κ' είς τούς ανδρείους έρχεται πολλά άγριωμένος (στ. 3031-2).

καί άλλαχοΰ:

Στό Χάρο όμπρός ή άνδρειά τίποτις δεν αξίζει,

τούς άνδρειωμένους τίποτις ό Χάρος δεν τούς χρήζει...

ούδε ποσώς δεν μάς φελςί δόξα ούδε άνδρεία (στ. 2973 κέ).

Κατά μίμησιν τών άκριτικών τούτων άσμάτων καί άλλα δημοτικά, μάλιστα
μοιρολόγια, ύποδεικνύουσι τήν άνάγκην όμοιας άμύνης τοΰ Χάρου. Πρός
άποφυγήν αύτοΰ κτίζουν μαρμαρόκαστρο76 ή σπίτια ψηλά77. Είς τήν πρό-
κλησιν τοΰ Χάρου άποκρίνεται ό κορυφαίος τών άνδρειωμένων, ό ύποκαθι-
στών τόν Διγενή είς πολλά άκριτικά φσματα ύγιός της χήρας (άρ. 46. 47. 49.
51. 52) ή Γιάννης (άρ. 47) ή Κωσταντής (άρ. 48), καί άποδύεται είς τόν άγώ-
να, όστις παραδόξως δέν είναι άγών πάλης άλλ' άλματος, πλήν τοΰ άρ. 52, έν
ω γίνεται ή τυπική πάλη, καί τοΰ άρ. 48, έν ω είς τό άλμα έπακολουθεΐ πάλη.
Έν τώ χιακώ ύπ' άρ. 49 ό άγών γίνεται είς τούς άνήλιους τόπους, καί ό άντί-
παλος τοΰ άνδρειωμένου είναι άντί τοΰ Χάρου ό Δράκος78· εις τόν ήττηθέντα
δ' άντίπαλον χαρίζει ούτος τήν ζωήν. Κατά τό ύπ' άρ. 53 ό Χάρος άνευ άγώ-
νος παίρνει δλους τούς άνδρειωμένους· ένσκήπτει καταιγίς, τό κάστρον τών
άνδρειωμένων έξαφανίζεται, αύτοί δέ θνήσκουσιν. Έν δέ τώ ύπ' άρ. 54 ό Χά-
ρος έπιφαίνεται μετά τής συνοδίας τών νεκρών, ώς έν άρ. 7 καί 16.

Τά ύπ' άρ. 55-58 παρέχουσιν άφήγησιν της πάλης πρός τόν Χάρον κατά
τό πρότυπον τών περί Διγενή. Κατ' ούδέν δ' άλλο διαφέρουσι τών πολυπλη-
θών περί πάλης άνωνύμου άνδρειωμένου καί τοΰ Χάρου, άτινα δέν περιελά-
βομεν έν τή συλλογή ταύτη, ειμή ότι δέν χαρακτηρίζουσι τόν άντίπαλον τοΰ
Χάρου ώς λεβέντην ή βοσκόν. Τά τρία τούτων έχουσι καί περίεργον προοί-
μιον περί άναθέσεως τών δπλων τοΰ πεθαμένου είς τριόδους, όπως χαιρετίζω-
σι ταΰτα οί διαβάται, όπερ ύπενθυμίζει τό άρχαΐον έλληνικόν έθος της ταφής
τών νεκρών παρά τάς όδούς καί τοΰ χαιρετισμοΰ ύπό τών παροδιτών79· Τοΰ
προοιμίου τούτου παραλλαγαί είναι δημοτικά άσματα περί τής προσηκούσης
τύχης τών δπλων τών άνδρείων μετά τόν θάνατον αύτών80.

"Ολως διάφορος τών προεκτεθεισών είναι ή άφήγησις τοΰ θανάτου τοΰ
Διγενή έν τω ύπ' άρ. 59 άσματι. Ό ήρως θνήσκει δχι καταπαλαισθείς ύπό τοΰ
Χάρου, άλλά δολοφονηθείς ύπό της συζύγου του τήν πρώτην νύκτα τοΰ γά-
μου των. Τήν αύτήν ύπόθεσιν έχουσι καί άλλα δημοτικά άσματα, άλλ' ό φο-
νευθείς βασιλεύς όνομάζεται έν αύτοϊς Άλέξαντρος άπό τήν Άλεξάντρα"1. Ό

76. I. Βλαχογιάννη, Προπύλαια, σ. 70.

77. Παράρτημα Φόρμιγγος μουσικόν, Ετος Γ', τεύχος Γ', σ. 43.

78. Έν άρ. 20. 21 ό άντίπαλος τοΰ Διγενή έπιφαίνεται στοΰ Δράκου τό λιβάδι, δέν άναφέ-
ρεται δέ τό όνομα αύτοΰ.

79. Βλ. J. Η . Η ο 1 w e r d a J r., Die attischen Gräber der Blüthezeit, σ. 11 κέ.

80. Passow, άρ. 125. Jeannaraki, άρ. 183.

81. J eannaraki, άρ. 240, σ. 178-179. Καμπούρογλοί), 'Ιστορία τών 'Αθηναίων,
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Σάθας παρατηρεί®2 περί τής κρητικης παραλλαγής του φσματος τούτου, ότι ή
ύπόθεσις αύτοΰ "présente une analogie si frappante avec le fait raconté par
Plutarque (Vie d'Alexandre XII) sur Timoclée la Thebaine, qu' on pourra con-
sidérer la chanson crétoise comme un souvenir très ancien". "Απορον φαίνεται
πώς ήδυνήθη ό Σάθας νά διίδη όμοιότητα καί μάλιστα έναργεστάτην τοΰ φ-
σματος προς τό ύπό τοΰ Πλουτάρχου ίστορούμενον γεγονός. Έν τω κρητικώ
άσματι ό βασιλιάς 'Αλέξανδρος, άποκρουσθείσης της προτάσεως τοΰ γάμου
αύτοΰ μετά μιάς βασιλοπούλας, πολιορκεί τήν πόλιν τοΰ πατρός της καί άπο-
κόπτει τό ύδωρ. Ή βασιλοπούλα θέλουσα νά σώση τήν πάσχουσαν πόλιν, πα-
ρακαλεί τόν πατέρα νά τή έπιτρέψη νά ύπάγη καί νά παραδοθη είς τόν
Άλέξανδρον. Ό βασιλεύς συναινεί, ύποσχόμενος άν έπανέλθη με τήν τιμήν
της νά παραιτηθή τής βασιλείας ύπέρ αύτης. Εκείνη δέ μεταβαίνει είς τό πα-
λάτιον τοΰ 'Αλεξάνδρου καί τόν φονεύει είς τήν κλίνην του τήν νύκτα, παρα-
λαβοΰσα δέ τήν κεφαλήν αύτοΰ έπανέρχεται είς τοΰ πατρός της, άλλά φονεύε-
ται καθ' όδόν ύπό τών ίδίων άδελφών της. Ή δέ Ιστορία Τιμοκλείας της Θη-
βαίας έχει ούτω: Κατά τήν άλωσιν τών Θηβών ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου άπόσπα-
σμα Θρακών έδήωσε τήν οίκίαν τής Τιμοκλείας, ό δ' άρχηγός αύτοΰ, άφ' οδ
έβίασε καί κατήσχυνε ταύτην, τήν έξήτασε άν Εχη που κεκρυμένον χρυσίον ή
άργύριον. Εκείνη ώμολόγησεν ότι έχει, άγαγοΰσα δ' αύτόν μόνον είς τόν κή-
πον καί δείξασα φρέαρ, εϊπεν ότι έντός αύτοΰ Ερριψε κατά τήν άλωσιν της πό-
λεως τά πολυτιμότατα τών πραγμάτων της. "Οτε δ' ό Θρφξ έκυψε διά νά ίδη,
ώθήσασα έκ τών όπισθεν τόν έκρήμνισεν εις τό φρέαρ καί έπεμβαλοΰσα λί-
θους τόν άπέκτεινεν. Προσθέτει δ' ό Πλούταρχος, ότι ό βασιλεύς 'Αλέξανδρος
πρός δν άπήγαγον τήν γυναίκα δεδεμένην οί Θράκες, τήν άφήκεν έλευθέραν,
μετά τών τέκνων της, θαυμάσας καί τήν πράξιν καί τήν συμπεριφοράν αύτης.

Είναι κατάδηλον ότι τό γεγονός τοΰτο δέν έχει πλειοτέραν όμοιότητα
πρός τόν ύπό τού φσματος έκτιθέμενον φόνον τοΰ βασιλέως 'Αλεξάνδρου άφ'
δσην θά είχον πάσαι αί διηγήσεις φόνων άνδρών ύπό γυναικών ύβρισθεισών
ύπ' αύτών. 'Αλλ' ούδέ τίνες τών διηγήσεων τούτων, αίτινες φαίνονται παρου-
σιάζουσαι έπίφασιν όμοιότητος χαρακτηριστικών τίνων λεπτομερειών, ώς ή
της Ίουδείθ, ή έν τοις Niebelungen, ή της Θήβης, της φονευσάσης έν τη συ-
ζυγική κλίνη τόν άνδρα αύτής, τύραννον τών Φεραίων, όστις μάλιστα ώνομά-
ζετο 'Αλέξανδρος, τόν μόνον ή πρώτον ύπό της ίδιας γυναικός άπολεσθέντα
τύραννον, ώς παρατηρεί ό Πλούταρχος83, ούδέ αί διηγήσεις αδται δύνανται νά
θεωρηθώσιν ώς συναφείς πρός τό δημοτικόν έκεΐνο άσμα.

τ. Α", σ. 307. Έν έτέρα άθηναϊκή παραλλαγή èv σ. 306 τό όνομα τοΰ βασιλέως είναι Έριγγας.
Τά όνομα 'Αλέξανδρος εύρίσκεται εις τινα άκριτικά φσματα (βλ. καί άρ. 48) ό βασιλιάς 'Αλέ-
ξανδρος Άλεξανδροπολίτης (Σακελλάρ., τ. Β', σ. 12). "Αξιον Ιδίας μνείας είναι ότι ό
'Αλέξανδρος τοΰ άσματος περί τοΰ φόνου αύτοΰ λέγεται έν άνεκδότφ κρητική παραλλαγή βα-
σιλεύς τής Φλάνδρας· καί έν τή άθηναϊκή παραλλαγή παρά Καμπούρογλου, σ. 306, ή
σκηνή ύπόκειται μέσα στή Φιλάντρα (Flandria, Φλαμμανδία).

82. Μνημεία έλληνικής Ιστορίας, τ. IV, σ. LXVI.

83. Πλουτάρχ., Πελοπίδ. 35. Διόδωρ., ΙΣΤ 14, 1. Ξενοφ. ΣΤ' δ' 35.
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Τά λοιπά άσματα (άρ. 60-72) ώς έσημειώθη έν τοις έμπροσθεν (σ. 106),
μόνον διά τοΰ τελευταίου μέρους τοϋ 5 άσματος συναπτόμενα πρός τόν Διγε-
νή, είναι άλλότρια τών άκριτικών. Ούδέν ήττον καί τό ύπ' άρ. 60 έχει τό δνο-
μα τοΰ Άνδρονίκου, τό γνωστόν καί έκ τών διασκευών τοΰ έπους καί έκ τών
άκριτικών άσμάτων, καί τήν σύζυγόν αύτοΰ όνομάζει Άρετήν, όπερ όνομα
έπίσης έπαναλαμβάνεται συχνάκις είς τάκριτικά άσματα. Τό άσμα είναι άνά-
μεικτον μετά πολλών άλλοτρίων στοιχείων, σκοπόν δ' έχει κυρίως τήν ποιητι-
κήν διατύπωσιν γεωργικού παραγγέλματος· ότι ή άμπελος πλουσίως άνταμεί-
βει τόν ίδιοκτήτην άν συντόνως καί μεθοδικως καλλιεργηθή · τό σκάψιμον αύ-
τής άπαιτει ρώμην, τό κλάδευμα έμπειρίαν καί τό βλαστολόγημα προσοχήν
καί άβρότητα, διά τούτο ή μέν πρώτη έργασία πρέπει ν' άνατίθεται είς ά-
κμαίους νεανίας, ή δευτέρα είς γέροντας καί ή τρίτη είς κοράσια84.

ΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

1

Τά τραοΰιν τοΰ Διενή
Κύπρου

(Έδημοσιεύθη ύπό Σίμου Μενάρδου έν τώ περιοδικώ Άκρίτα, 1904, τ. Α', σ. 297-
300 καί έν τή 'Αληθείφ, έφημ. Λεμεσού της 26 Νοεμβρ. 1904, καθ' ύπαγόρευσιν τοΰ ποιητάρη
Γιάννη 'Αβράμη έκ Κώμης τοΰ Γιαλού).

Ό Χάρος μαϋρα φόρησεν, μαϋρα καβαλλιτσ'εύκει,
μαϋρα σκλαβούνικα φορεί νά πρ στό παναΰριν.
Στήν νάκραν τοϋ παναϋρκοϋ ηυρεν τούς άροκόπους,
στήμ μέσην τοΰ παναϋρκοϋ ηύρεν τούς τρων τσ'αι πίνουν.
5 ο·Καλώς ήρτεν ό Χάροντας νά φςί νά πκή μιτά μας,
νά φάη άγριν τοΰ λαοΰ, νά φςί όφτόν περτίτσ'ιν,
νά πκή γλυκόποτον κρασίν, ποΰ πίννουφ φουμισμένοι,
ποΰ πίννουσιν οί άρρωστοι τσ'αι βρέθουνται γιαμμένοι.
— "Εν ήρτα γιώ ό Χάροντας, νά φά, νά πκιώ μιτά σας,
10 νά φάω άγριν τοΰ λαοΰ, νά φά όφτον περτίτσ'ιν,

84. Τό γεωργικόν τοΰτο παράγγελμα συνοψίζεται καί είς δημώδη παροιμίαν (έν τώ
άνεκδότω μέρει τής έμής συλλογής,λ. κλαδεύω 2).
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μηέ γλυκόποτον κρασι'ν, ποΰ πίννουφ φουμισμένοι,
μόνον ήρτα ό Χάροντας τόν κάλλιοσ σας να πάρω.

— Τσ'αί πκοιός ένι ό κάλλιος μας, άπούρτες γιά να πάρης;

— Τσ'εϊνος ό χοντροδάκτυλος, τσ'εϊνος ό ναρκοδόντας,
15 τσ'εϊνον τό παλληκάρια σας, πώνι στό παναθύριν».

Ποΰ τόν γροικςί ό Διενής άρκώθην τσ' έθυμώθην.
«Γιά μέν τό λέεις, Χάροντα, γιά μέν τό συντυχάννεις».
Σ'ερκές σ'ερκές έπκιάσασιν καί στήν παλιώστραν πάσιν.
Τσ'αί τσ'εϊ'νι ποΰ παλιώννασιν τρεις νύκτες, τρεις ήμερες.
20 Τσ'εϊ πώπκιαννεν ό Χάροντας τά γαίματα πιτοΰσαν,
τσ'εϊ πώπκιαννεν ό Διενής τά κόκκαλα έλυοΰσαν.
Τσ'εϊ πώνοσεν ό Χάροντας, πώς έννα τον νιτσ'ήση,
έπολοήθην τσ' εϊπεν του τοΰ Διενή τσ'αί λέει.
«Τσ'αί χάμνα, χάμνα, Διενή, γιά να μεταπκιαστοΰμεν».
25 Τσ' έχάμνισεν ό Διενής γιά να μεταπκιαστοΰσιν.
Χρουσός άτός έγίνηκεν, στούς ούρανούς τσ' έξέην,
τσ' άνοιξεν τές άλάτες του τσ'αί τόθ θεόδ δοξάζει.
«Δοξάζω σε, καλέ θεέ, ποΰ 'σαι στά ψηλωμένα.
Καμμιά βουλή έγ γένεται μέ δίχως σου έσένα.
30 Άνδρειωρκές ποΰ τώδωσες καί πώς να σοιΤ τόφ φέρω;

— Τσ'αί πκιάσε, πκιάσε, Χάροντα, τσ'αί τούτην τήθ θεότην,
τοΰ Διενή τήν επαρε, τσ' Ερκεται τάπισώσ σου».

Τσ'αί πκιάννει, πκιάνν' ό Χάροντας τσ'αί τσ'είνην τήθ θεότην,
τοΰ Διενή τήν έδειξεν, τσ'αί ππέφτει στό κρεβάτιν.
35 Άππεξωθκιόν του στέκονται τρακόσ'οι δκυό νομάτοι,
θέλουν να μποΰσιν νά τόδ δοΰν τσ'αί κόμα κροφοοΰνται.
Τσ' έναν κοντόν κοντούτσικον καί χαμηλοβρακάτον
στέκεται, νεπουγκώννεται, καί μπαίνει τσ' άρωτμ τον.
«Άππεξωθκιόσ σου στέκουνται τρακόσ'οι δκυό νομάτοι,
40 θέλουν να μποΰσιν να σέ <5ουν τσ'αί κόμα κροφοοΰνται.

— Πέ τους να μποΰσιν να μέ δοΰν, πέ τους να μέφ φοοΰνται».
Στήννει τους τάβλαν άρκυρήν, ποτήριν τσ'αί τσ'ερνά τους.
«Τρώτε καί πίννετ', άρκοντες, τσ' έγιώ νά σάς ξηοΰμαι.

— Τσ'αί πές μας, πέ μας, Διενή, πά στές παλληκαρκές σου.
45 πάνω στές παιδκιωσύνες σου, τσ'αί τές άντρειωρκές σου.

— Πάνω στές παιδκιωσύνες μου καί τές παλληκαρκές σου,
ήτουν τάγκάθθιν πιθαμή καί τό τριόλιν δόλιν,

Κάτω στές νάκρες τών νακρών, στόν άρκοκαλαμιώναν,
τσ'εϊ μέσα έν ποΰ γύριζα τσ'αί νύχταν τσ'αί ήμέραν.
50 Είχα τσ'αί τήν καλίτσαμ μου πίσω μου πά στόμ μαΰρον,
τσ' έφεγγαν μου τά κάλλη της τήν νύχταν νά γυρίζω.
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Τσ'αί πά στά γλυκοξίφωτα, ποΰ πμ να ξημερώση,
στσ'ιαστήκασιν τάμμάδκια μου, τσ' έναν μεγάλοφ φίιν
έξήντα τσ'ύκλους ίκαμνεν, βδομηνταδκυό καμάρες,
55 τσ' άκόμα δκυό τσ'υκλίσματα τόν Έλενον να φάη.
Με τοΰ θεοΰ τήδ δύναμιν, με τοΰ θεοΰ τήχ χάριν,
μπαίννω τσ'αί σαΓττεύκω τον στήμ μεσατσ'ήν καμάραν.
Που τό φαρμάτσ'ιν τοΰ φιδκιοΰ έδίψασεν ό μαΰρος
τσ'αι στον Άφρίτην ποτ αμάν πάω να τον ποτίσω,
60 Πά' τσ' ηύρα τοσ Σαρατσ'ηνόν, τσ' ίβλεπεν τον Άφρίτην.
Σαν τό βουνον έκάθετουν, σάν τ' δρος έκοιμάτουν
καί πάνω στήρ ραχούλλαν του στσ'ύλλος λαόν έβούραν,
πάνω στήν τσ'εφαλοΰλλαν του περτίτσ'ια κακκαρίζαν
καί μέσα στά ρουθούνια του άππάρκα ξισταβλίζαν.
65 Τσ'αί πού τόν είδεδ Διενής γοιόν νά τόν κροφοήθην
τσ'αί στέκει, δκιαλοίζεται πώς νά τόσ' σ'αιρετήση.
Άτε άς τόσ' σ'αιρετήσωμεν γοιόν πρέπει, γοιόν ταιρκάζει.

— Καί γειά σου, γειά, Σαρατσ'ηνέ, γλεπάτουρε τοΰ τόπου·
νάκκον νερόν σ' έρκάστηκα τόν μαΰρον να ποτίσω.

70 Τούτος νερόν έζήτησεν, τσ'εϊνος σπαθίν έταύραν.
Ό Διενής ό γλήορος άρπαξεν τό ραβτίν του,
τσ'αί μιά ξυλιάν τοΰ ξύλωσεν, τσ'αί μιά ξυλιάν τοΰ βκάλλεν.
Τσακκίζει τ' όχτώ κόκκαλους κ' έξηνταδκυό παΐες,
τσ' άλλους δκυό μονοκόκκαλους, τσ'είνη 'ν' ή άρρωστσ'ιά του.
75 Ξέην τό νάχος τής ραβκιάς έξηνταπέντε μίλια.

Άρκοντες έν πώτρώασιν μέσ' στοΰ ρηός τά σπίδκια,
καί τήν ξυλιάν άκούσασιν τσ' ούλλοι μπρουμουττιστήκαν.

— Κάπου στράφτει, κάπου βροντά, κάπου χαλάζιρ ρίβκει,
γιά θέλησεν ό πλάστης μου τόν κόσμον του νά χάση.

80 Ννάσιν τσ'αί τόν Παλιοπαπποΰν ποΰ τσ'ειαχαμαί καί ράσσει.

— Τρώτε καί πίννετ' άρκοντες, τίποτες μέφ φοάστε,
τσ' êvi ξυλιά τοΰ Διενή, τσ' άλί του ποΰ τήν ξφαν,
τσ'αί ποΰ τήν ξφαν τσ' ξζησεν, καλλιόν του παλληκάριν.
Ννάσου τσ'αί τόσ Σαρατσ'ηνόν, τσ' ξρκετον κοντζυστώντα,

85 τσ'αί πού τές ποκοντζύστρες του έστσ'ειοΰνταν τά παλάδκια.
Τσ' Εναν κοντόν κοντούτσικον τσ'αί χαμηλοβρακάτον
στέκεται, νεπουγκώννεται, τσ'αί μπαίννει τσ' άρωτρ τον.

— Τσ'αί πέ μας, πέ, Σαρατσ'ηνέ, είντα 'ν' ή άρρωστσ'ιά σου;

— Σαράντα χρόνους Εβλεπα τόγ γέρημον Άφρίτην·
90 μήτε πουλλίν έδκιάλλασσεν, μήτ' άνθρωπος έπέρναν·

τσ' Ενας νερό μώζήτησεν, τσ' έγιώ σπαθίν έταύρουν.
Τσ'εΐνος άποΰ τον γλήορος, άρπαξεν τό ραβτίν του,
τσ'αί μιά&λιάν μοΰ ίδωσεν, τσ'αί μιά ξυλιάν μοΰ βκάλλεν,
τσακκίζει μου δκυό κόκκαλα τσ'αί δεκοχτώ παΐες,
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95 τσ' άλλους δκυό μονοκόκκαλους, τούτη 'ν' ή άρρωστσ'ιά μου.
Σηκοΰτε τήν κουτάλα μου να δήτε τήρ ραβκιάν μου.
Σήκωσαν τήν κουτάλαν του νά δοΰσιν τήρ ραβκιάν του,
σήκωσαν τήν κουτάλαν του τσ' έφάνην τά φλαντζίν του,
τσ'αι πού τόν πόνον τόν πολλύν έξέην ή ψυχή του».
100 Τσ'αι πολοάτ' ό Διενής τής κάλης του τσ'αι λέει.
«Έλα ώδε, καλίτσα μου, να ποσ'αιρετιστούμεν.
Tôj Γιάννην έσού μέν πάρης, τσ' ξπαρ' τόν Κωσταντΐνον.

— Ό Γιάννης άντρας μού ήτουν, πάλε το/' Γιάννην παίρνω.

— Έλα ώδε, καλίτσα μου, νά ποσ'αιρετιστούμεν,
105 θέλεις τόν Γιάννην £παρε, θέλεις τόν Κωσταντΐνον».

Έπη εν τσ' ή καλίτσα του νά ποσ'αιρετιστοϋσιν,
στάγκάλια του τήν ξσφιξεν τσ' έξέην ή ψυχή τους.
Δοξάζω σε, καλέ θεέ, ποΰ 'σαι στά ψηλωμένα,
όποΰ γινώστσ'εις τά κρυφά τσ'αι τά φανερωμένα,
110 ποπίσω πάν τά ζωντανά, τσ' όμπρός τά ποθαμμένα.

Ζωήν τσ'αι χρόνους νά 'χουσιν δσοι τσ' άν τ' άγρηκοΰσιν,
τσ' αν έν ή γνώμη τους καλή, πρέπει να μας τσ'ερνοΰσιν.

ΣΗΜ. Ό έκδοτης, πρός άποκατάστασιν τοϋ μέτρου προπάντων, διώρθω-
σε τό κείμενον είς τούς έξης στίχους, άντί τών ύπό τοΰ ποιητάρη άπαγγελθέν-
των: Έν στ. 10 μή τε νά φάω, στ. 11 μηέ νά πιω γλ„ στ. 54 τσ'ύκλες, στ. 60
έπήα, στ. 105 τέρσα — τέρσα (δηλ. τό τουρκ. στέρσα), στ. 106 γιά νά, στ. 107
του — της, στ. 110 πώς όμπρός πάσι τά ζ. Μετά τόν στ. 112, ώς σημειώνει ό
έκδοτης, ό ποιητάρης, χάριν τών άκροατών, έπρόσθεσε καί άλλας εύχάς: Σ'ί-
λιους χρόνους νά σ'αίρουνται, σ'ίλιους χρόνους νά ζοι7σι,| σ'ίλιες λίρες βενέτικες,
θεέ μου, νά κρατοϋσιν.\ Στόν άη Τάφον τοΰ Χριστού (στόν Άη Γιώρκην τον
Κοντόν) νά πά νά προστσ'υνοΰσιν.

Στ. 6 άγριν τό έκλεκτότερον μέρος τοΰ κρέατος τοΰ λαγοΰ. — 14 ναρκο-
δόντας = άραιοδόντης, ό έχων άραιούς όδόντας. Κατά τάς φυσιογνωμικάς δο-
ξασίας τοΰ λαοΰ, αίτινες είναι άρχαιόταται, οί άραιόδοντες είναι βραχύβιοι.
(Βλ. τάς έμάς Παροιμίας, τ. Δ", σ. 508). - 16 άρκώθην = ήγριώθη. - 18 σ'ερ-
κές = χεριές. — 19 τσ'εΐ νι = έκεϊ είναι. — 22 πώνοσεν = ποΰ έννόησε. — 24
χάμνα = χαλάρωσε· χαμνίζω = χαλαρώνω (χαΰνος). — 26 έξέην = έξέβη. —
27 άλάτες = πτέρυγες (ίταλ. alata = πτερύγισμα). — 31 θεότην άγνοώ άν ή λέ-
ξις έχει τήν έννοιαν είκόνος ή άλλου θείου πράγματος, όπερ ό Χάρος μεταχει-
ρίζεται ώς γοργόνειον. — 35 άππεξωθκιόν = έξωθεν. — 36 κροφοοϋνται =
άκροφοοΰνται, κάπως φοβοΰνται. — 38 νεπουγκώννεται = άνακομβώνεται. —
43 ξηοΰμαι = έξηγοΰμαι. - 45 παιδκιωσύνες = νεανιεύματα. — 47 άγκάθθιν =
άγκάθι. Έν τή περιφερεία, δθεν τό άσμα, προφέρεται μάλλον άγκάττιν (κατ'
άνακοίνωσιν Χρ. Παντελίδου)· τό τριόλιν δόλιν τό τριόλιν (τό άρχαΐον τρίβο-
λος) είδος άκάνθης· τήν λ. δόλιν άγνοώ· έκ τών συμφραζομένων φαίνεται ότι

11
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σημαίνει άφθονίαν· έν αλλω άνεκδότω κυπριακω άκριτικω άσματι το τριόλιν
βίος· έν τω ^οδιακφ άρ. 3 στ. 9 τό τριγόλι πήχη. — 48 νάκρες = άκρας- άρκο-
καλαμιώναν = άγριον καλαμώνα. — 52 γλυκοξίφωτα = τά γλυκοχαράματα. —
53 στσ'ιαστήκασιν = έσκιάχτηκαν, έσκιάσθησαν, έφοβήθησαν. — 55 Έλενον =
Έλληνα. Έκ τοΰ άπλοΰ λ καί τής προφοράς τοΰ η τής δευτέρας συλλαβής ώς
ε, καί τής καταλήξεως είς ος, ό Μενάρδος εύστοχώτατα είκασεν (έν 'Ακρίτα,
τ. Α", σ. 297) ότι τό όνομα είναι έπείσακτον έκ τοΰ ποντικοΰ Ιδιώματος. Οί
Κύπριοι τούς άρχαίους τάφους λέγουσιν έλληνικά καί τόν γίγαντα Έλληναν.
— 62 στσ'ύλλος λαόν έβούρα = σκύλος έδίωκε λαγόν. — 64 άππάρκα = ίππά-
ρια- ξισταβλίζαν = έσταβλίζοντο. — 65 γοιόν (οίον) = ώς. — 68 γλεπάτουρε =
βλεπάτορα, φύλαξ. — 69 νάκκον = όλίγον- έρκάστηκα = έζήτησα. — 70 έταύ-
ραν = έτράβα, είλκε. — 75 ξέην τό νάχος = έξέβη ό ήχος. — 77 μπρουμουττι-
στήκαν = έπεσαν μπρούμυτα, πρηνεΐς. — 78 χαλάζιρ ρίβκει ό αύτός Χρ. Παν-
τελίδης μ' έβεβαίωσεν ότι έν Κώμη προφέρουσι μάλλον χαλάζι ν ρίβκει. — 80
ννάσιν καί ννάσου = νά σου, Ιδού- τσ'ειαχαμαί = έκεϊ κάτω- ράσσει = διαβαί-
νει. — 83 καί όστις ήδυνήθη νά έπιζήση μετά τοιαύτην πληγήν είναι άνδρειό-
τερος αύτοΰ. — 84 έρκετον κοντζυστώντα = ήρχετο γογγύζων. — 85 καί άπό
τούς γογγυσμούς αύτοΰ έσείοντο τά παλάτια. — 90 έδκιάλλασεν = διέβαινε. —
94 παΐες = παγίδες, πλευρά. — 96 κουτάλα = πλάτες (κοτύλη). — 98 φλαντζίν
= πνεύμων.

*2

Τό τραοϋιν του Διενή καί τοϋ Χάρου
Κύπρου

(Γ. Λουκάς έν Χρυσαλλίδι, 1865, τ. Γ,' σ. 597-599- έν Νεολόγω, έφ. Κ/πόλεως, άρ.
1432. Γ. Λουκά, Φιλολογικοί έπισκέψεις, Άθ. 1874, σ. 34-37. Ά θ. Α. Σακελλα-
ρίου, Τά Κυπριακά, Άθ. 1868, τ. Γ, σ. 46-49- Β' έκδ. 1891, τ. Β', σ. 26-29. Legrand,
Recueil de chansons popul. gr., Par. 1874, σ. 190-194, άρ. 88. Ρωσική μετάφρ. παρά
Δεστούνη, Raziskanija ο gretscheskich bogatirskich bilinach, Πετρούπολις 1883, σ. 35 κέ.
Έν Sbornik = Συλλογή τοΰ γλωσσικού ρωσικοΰ καί γραμματολογικού τμήματος της αύτοκρ.
Ακαδημίας, τ. 34, τευχ. 1. Γαλλική μετάφρασις έν Sathas et Legrand, Les exploits de
Digènis Akritas, 1875, σ. LX-LXII).

Ό Χάρος μαυροφόρησε, μαϋρα καβαλλικεύκει,
χρυσόν σπαθίν έζώστηκε καί πμ στό παναΰριν,
γιά νά 'βρηκαί τήν μάνναν του, γιά νά τοϋ παραγγείλη.
«τΓιε μου, μέν παίρνης άμορφες, μέν παίρνης τές γριάδες,
5 μέν παίρνης τά μικρά παιδιά καί κλαΐσιν οί μαννάδες».
Κι άπελοήθη Χάροντας καί λέει καί λαλεί της.
"Άν £ν παίρνω τές άμορφες, άν έν παίρνω γριάδες,
άν ëv παίρνω μικρά παιδιά, τί Χάροντας λοοϋμαι;»
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Φτερνιστηρκάν τοΰ μαύρου του, πάν' είς βουνόν έβκαίνει.
10 Δικλά ποκεϊ, δικλά ποδά, θωρεί έναν περιβόλιν,
κ' έκ' ήσαν άρκοντες πολλοί τραπεζοκαθισμένοι.
Κι άπολοοϋνται άρκοντες, στέκουσιν καί λαλούν του.
«Καλώς ήρτεν ό Χάροντας, να <pç. να πκή μιτά μας,
να φάη άγρη τοΰ λαοΰ, νά φα όφτόν περδίκιν,
15 νά φά άρκοκεράμυον, ποΰ τρών άντρεικωμένοι,

να πιή γλυκόποτον κρασίν, ποΰ πίννουν φουμισμένοι,
άποΰ τό πίννουν άρρωστοι καί βρέθουνται γιαμένοι».
Κι άπολοάται Χάροντας, στέκεται καί λαλεϊ τους.
«"Εν ήρτα γιώ ό. Χάροντας, νά φά, νά πιω μιτά σας,
20 παράρτα γιώ ό Χάροντας, τον κάλλιον σας νά πάρω».
Κι άπολοοϋνται άρκοντες, στέκουσιν καί λαλοΰν του.
«Καί πέ μας, πέ μας, Χάροντα, ποιος ëvi ό καλός μας;»
Κι άπολοήθη Χάροντας καί λέει καί λαλεϊ τους.
«"Ενι καί μακροδάκτυλος, £νι κι άναρκοδόντας».·
25 Ποΰ τ' άκουσεν ό Αιενής άρκώθην καί θυμώθην.

Κλώτσον τών τάβλων £δωκεν, κλώτσον καί τών τσαέρων,
καί τά κανατοσκούτελλα πετά τα τοΰ άέρα.
Κι άπολοήθη Διενής τοΰ Χάροντα καί λέει.
«Κι άν μέ νικήσης, Χάροντα, έβκαλε τήν ψυχήν μου,
30 κι άν σέ νικήσω, Χάροντα, χάρισ' μου τήν ζωήν μου».
Χεριές χεριές έπιάσασιν κ' έπήγαν στήν παναίστραν.
Κι άπολοήθη Χάροντας καί λέει καί λαλεϊ του.
«Κι άλαβροπιάσ' με, Διενή, γιά να σε άλαβροπιάσω».
Κι άλαβροπιάνν' ό Διενής, καί σφικτοπιάνν' ό Χάρος.
35 Κει ποΰ 'πιαννεν ό Χάροντας τά γαίματα πιτοΰσαν,
κει ποΰ 'πιαννεν ό Διενής τά κόκκαλα έλυοΰσαν.
Κ' έδώκαν καί παλιώννασιν τρεις νύκτες, τρεΐς ήμερες.
Στά τρία τά μερόνυκτα ό Διενής νικά τον.
Κι άνοιξεν τές άγκάλες του καί τόν θεόν δοξάζει.
40 «Δοξάζω σε, καλέ θεέ, ποΰ 'σαι στά ψηλωμένα,
κι άποΰ γινώσκεις τά κρυφά καί τά φανερωμένα.
Τό πλάσμαν άποΰ μοΰ 'πεψες έβγήκ' άντρειωμένον».
Ήρτε φωνή πού τόν θεόν κι άπό τούς άρχαγγέλους.
«Καί δεν σέ 'πεμψα, Χάροντα, παλιώματα νά κάμνης,
45 παρά 'στειλά σε, Χάροντα, ψυχές γιά νά μοΰ βκάλλης».
Χρυσός άτός έγίνηκε πάνω στήν κεφαλήν του,
κ' ξσκαπτεν μέ τό νύχιν του νά βκάλη τήν ψυχήν του.
Κι ό Διενής ψυχομαχεΐ σέ σιδερά παλάτια,
σέ σιδερά παπλώματα, σέ σιδερά κρεβάτια.
50 Π' άπέξω τριγυρίζουν τον τριακόσια παλληκάρια,

θέλουν νά μποΰσιν νά τόν δοΰν κι άκόμ' άκροφοοΰνται.
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Κ' ένας κοντός κοντούτσικος καί χαμηλοβρακάτος,
τό σχιάθι στήν μασχάλην του μπαίνει καί χαιρετά τον.
«Καί γειά σου, γειά σου, Διενή, άρχές άρχες π' άγάπας,
55 είς τ ες όσκιές τοϋ φεγγαριοΰ έδιάλεγες κ' έπάτας.
Π' άπέξω τριγυρίζουν σε τριακόσια παλληκάρια,
θέλουν να μποϋσιν να σέ δοΰν κι άκόμ' άκροφοοΰνται».
Κι άπελοήθη ό Διενής καί λέει καί λαλεί τους.
«Πέ τους να μποϋσιν να μέ δοΰν, τίποτες μέ φοοΰνται».
60 Καί έσσω του έμπέησαν καί γλυκοχαιρετοΰν τον.
Κι ό Διενής έπρόσταξε ψωμίν γιά νά τους βάλουν.
Κι άπολοοΰνται κ' είπαν του καί λέουν καί λαλοϋν του.
« Κ' έμεϊς έδώ δέν ήρταμεν νά φάμεν γιά νά πιοϋμεν,
ήρταμεν νά ρωτήσωμεν πάνω σ' παλιούς πολέμους».
65 Κι άπολοήθη ό Διενής καί λέει καί λαλεί τους.
η-'Εσείς πό κει τρώτε ψωμίν, κ' έγώ πό δά ξηοΰμαι.
Κάτω στές άκρες τών άγρών, στον άγροκαλαμιώνα,
έννιά βούργιες έγέμωσα ούλον μοΰττες καί γλώσσες,
κ' οί μοΰττες έν τούς δράκοντες, κ' οί γλώσσες έν τούς λιόντες.
70 Πού τό φαρμάκιν τό πολύν διψώ έγώ κι ό μαύρος.
Στέκομαι διαλογίζομαι γιά ποΰ θά τόν ποτίσω.
Είς τόν Άβράτην ποταμόν τρέχω νά τον ποτίσω.
Είς τόν Άβράτην ποταμόν Σαρακηνός καί βλέπει.
Στέκομαι, διαλογίζομαι πώς να τόν χαιρετήσω·
75 καί άν τοΰ πώ τριανταφυλλιά, τριανταφυλλιά'χει άγκάθια,
καί άν τοΰ πώ γαροφαλιά, γαροφαλιά'χει κόμπους,
καί άν τοΰ πώ βεργόλεγνον, φοοΰμαι μέν λυΐση,
καί άς τόν χαιρετήσωμεν σγοιάν πρέπει, σγοιάν άξίζει.

— "Ωρα καλή, Σαρακηνέ, φώς τούς άντρειωμένους.
80 Κείνος καλοχαιρέτα τον, τούτος ξυλιές τ' άκτύπα.

Κι άπολοήθη Διενής καί λέει καί λαλεί του.

— Καί βρέ μωρέ Σαρακηνέ, έν νά σοΰ άκτυπήσω.
Καί μιά ξυλιά τοΰ χάλασεν πό πάνω στό κεφάλι.
"Εν ήτον πέτρα να ραή, γιοφύρι να χαλάση,

85 έν ήτον παλιοκάστελλον νάρτη πό πάνω κάτω.
Κει μέσα στά ρουθούνια του φόραδοι έσταλίζαν,
ποκάτω στές μασχάλες του περδίκια κακουρίζαν,
καί πάνω στήν ραχοΰλαν του ζευγαλατιά καί κάμνουν,
κ'έκράτει ή πατούνα του έννιά μοδιών χωράφια.
90 Μιά χώρα ήταν κει κοντά....

— Κάπου στράφτει, κάπου βροντμ, κάπου χαλάζι ρίχνει,
κάπου θεός έθέλησε τήν χώραν μας να κλύση.

Κ' είχεν έναν καριοπαπποΰν πού τούς παλιούς άνθρώπους.

— Μηδέ στράφτει, μηδέ βροντά, μηδέ χαλάζι ρίχνει,
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95 μηδέ θεός έθέλησεν τήν χώραν γιά νά κλόση,
παρά ξυλιάν τοϋ Διενή, χαρά στόν ποΰ τήν έφα.
Κ' ή ώρα ëv έτέλειωσεν, ή ώρα ποΰ τό λέω,
και νά σου τον Σαρακηνόν στόν κάμπον γεμωσμένον.
Μέσα στήν χώραν μπέηκεν και γλυκοχαιρετά τους,
100 κι άπολοήθην ΰστερα και λέει και λαλεί τους.

- Ελάτε οΰλ' οί άρχοντες νά δήτε τον γιαράν μου,
ένα σκυλίν, κακό σκυλίν ήρτεν κ' έσκότωσέ με.
Μαζεύτησαν οί άρχοντες νά δοΰσιν τον γιαράν του.
Κ' έννιά παίδες έκοψε καί τρεις πισωκεντήτες.
105 Ψηλώσασιν τό χέριν του να δοΰσιν τόν γιαράν του,
καί βλέπεις τόν Σαρακηνόν χαμαί μαλλιά κουβάρι».

ΣΗΜ. Έν τή μεταγραφή τοϋ κειμένου ύπό τοΰ πρώτου έκδοτου Λουκά
δέν έτηρήθησαν πιστώς οί διαλεκτικοί τύποι, ώς καί αύτός ό άγνοών τό
κυπριακόν ιδίωμα δύναται νά πεισθή διά προχείρου παραβολής τών όμοιων
στίχων πρός τούς τής προηγουμένης, ήν μετά πάσης άκριβείας έξέδωκεν ό
Μενάρδος. Ό Legrand άποκατέστησέ τινας τών κυπριακών τύπων. Ή τοϋ
Σακελλαρίου έκδοσις είναι άπλή άνατύπωσις τοΰ έν τή Χρυσαλλίδι κειμένου
τοΰ Λουκά, αί δέ διορθώσεις μερικών λέξεων παρουσιάζουσι τύπους δχι
κυπριακούς, ώς παρετήρησεν ό Μενάρδος (Άκρίτ., σελ. 296)· διό έκρίνα-
μεν περιττόν νά μνημονεύσωμεν ταύτας. 'Αφήσαντες σχεδόν άμετάλλακτον τό
παρά Legrand κείμενον, άπό δέ τοΰ 42 στίχου τό τοΰ Λουκά, σημειοΰμεν ώδε
μόνον μικράς τινας διαφοράς τών έκδόσεων τοΰ Λουκά, έν τή Χρυσαλλίδι
(Χ) καί έν ταΐς Φιλολογικαΐς έπισκέψεσιν (Φ). Στ. 1 καβαλλικεύει (ΧΦ). — 2
χρυσό (ΧΦ) παναΰρι (Χ) παναγύρι (Φ). — 3 μάναν (ΧΦ). — 4 μήν—μήν (ΧΦ). —
5 μην — καί κλαίουν οί μανάδες (ΧΦ). — 6 Ελλείπει έν Φ. — Καί λέ(γ)ει της ό
Χάροντας (Χ). — 7 <5èv-<îèv (ΧΦ). — 8 ëv — λογοΰμαι (ΧΦ). — 9 φτερνιστηρκά
(L) φτερνιστηριάν (Χ) φτερνιστηρηάν (Φ) πάνω 'ς βουνόν έβγαίνει (ΧΦ). — 10
ποδώ — θ. νά περιβόλι (ΦΧ). — 11 άρχοντες (ΧΦ). - 12 άρχοντες (ΧΦ). - 13
πιή (Φί) μετά μας (ΧΦ). - 14 άγριν (L) περδίκκι (Χ) περδίκιν (Φ). - 15 άγρο-
κεράμιδον — άντρειωμένοι (ΧΦ). — 16 πίνουν (ΧΦ). - 17 πίνουν (ΧΦ). — 19
<5έν (ΧΦ) γώ (Χ) μαζί σας (Χ) μετά σας (Φ). - 21 άρχοντες (ΧΦ). - 25 άρκώ-
θη καί θυμώθη (XL). — 26 κλωτσιάν—κλωτσιάν (L). — 27 κανατοσκούτελα
(ΧΦ) π. τα στόν άέρα (L). - 29 έβγαλε (ΧΦ). - 30 ψυχήν μου (Χ). - 33 δ. νά
σ' ά. (ΧΦ). — 35 πώπιανεν (ΧΦ) πετοΰσαν (L). — 36 πώπιανεν (ΧΦ). — 37 πα-
λιώννασι (L). — 41 κι όποΰ (L). — 42 Ό στίχος ούτος καί ή συνέχεια τοΰ ά-
σματος έλλείπουσιν έκ τής έκδόσεως τοΰ L. — έβγήκε (Χ). — 55 στές ό. (Χ).

- 66 σεις (Χ). - 67 άκρες (ή άκριες) (Χ). - 71 <5. ποΰ θά τόνε π. (Χ). - 72
Λείπει ό στ. έκ Φ. - 75-77 κι άν (Χ) - 78 κι άς (Χ). - 80 κείνος -κείνος (Χ).

- 83 χάλασε έπάνω (Χ). - 84 καί ëv ήτον (Χ). — 86 καί μέσα (Χ). — 88 καί
κάμνει (Φ). - 92 θιός. - 97 δέν έτ. (Χ). - 100 άπολοήθη (Χ). - 103 μαζεύ-
θησαν - γιαρά (Χ). - 105 γιαρά του (Χ).
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Στ. 10 δικλά = κυττάζει, στρέφει τό βλέμμα. —15 άρκοκεράμυον = άγριο-
κρόμμυον, άσφόδελος. — 26 τσαέρων = έδρών (άρχ. γαλ. chaere, chaiere =
chaire).— 33. 34 άλαβροπιάννω = άλαφροπιάνω, συνώνυμον τοΰ χαμνι'ζω του
προηγουμένου άσματος. — 53 σχιάθι = σκιάδιον, πίλος. — 68 βούργιες = δερ-
μάτινος πήρας (λατιν. bulga)· μοϋττες = μύτες, ρύγχη ή κεφαλάς. — 92 κλύση
= πνίξη (κλύζω). — 101 γιαράν = πληγήν (λ. τουρκ). — 104 πισωκεντήτες
άγνοώ τί άκριβώς σημαίνει ένταΰθα ή λ., πιθανώς μέλος τι τοΰ σώματος. Πι-
σωκεντήτης λέγεται τό δεύτερον κέντημα ύφάσματος.

3

Ρόδου

Βλ. τούτο έν τή έπομένη διατριβή «Ροδιακά μνημεία τοΰ άκριτικοΰ κύκλου» ύπό Μιχ. Δ.
Χαβιαρά.

4

Τήλου

'Απόσπασμα άσματος έν τή αύτή διατριβή.

5

Ρόδου

("Εξ άνεκδότου συλλογής 'Ανδρέου Μ. Δέσποτα).

Ό Αιενής ψυχομαχεί κ' ή γης άνατρομάσσει,
κ' ή πλάκα τον νανατριχμ πώς θε να το σκεπάση.
Όσ' άρκοντες τάκούσασιν έπηαν να τό δοϋσι,
μαντήλια θλιβερά βαστούν τά δάκρυα νά σφογγοϋσι.
5 Ποΰ δξω τριυρίζουσιν καί μέσα δέν έμπαίνου.
Ό Διενής ώς τό 'κουσεν έφώναξέν τους μέσα.
«Καλώς τους και τις άρκοντες, ποΰρτασιν να μέ δοΰσι».
Πιάνει σκαμνιά καθίζει τους, ποτήρια καί κερνά τους.
Ό Διενής έρκίνηξεν παλληκαριές διηάται.
10 «Δώδεκ' άρκούδια σκότωσα καί δεκαννιά λιοντάρια.
Τής Άλεξάντρας τά βουνά, τής Παρπαριάς τά μέρη,
κανένας δέν τά γύρισε μέσα τό μεσημέρι,
κ' έβώ Διενής τά πέρασα μέσα τό μεσονύχτι.
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Στόν Νεουρτάνην ποταμόν, στώ δρακόντων τή λίμνη,
15 έπήα κι έξεπόζεψα νά πιω έβώ κι ό μαϋρος,
νά ξεκολλήσ' ή γλωσσά μου, νά φύη τό φαρμάκι,
άποΰ με πιτυρήσασιν οί δχεντρες κ' οί δφκιοι.
Ό ποταμός έστέρεψεν ή λίμνη έξεράθθη,
γιατί στή μάνναν τοΰ νεροϋ ήταν Ενας άράπης
20 κ' είχεν τό στόμαν τ' άνοιχτον καί τό νερόν έρρούφα.
Καί μέσα στά ρουφούνια του βόδια 'χε στολισμένα,
είχε φωνή σάν τή βροντήν κ' οί κάμπ' έντιλαλοϋσα,
κ' έφτάνασιν τά χέρια του σ' Άνατολήν καί Λύση,
κ' έβάσταν κ' ή πατούνα του έννιά μοδιώ χωράφια.
25 Ή χώρα ποϋ'ταν κει κοντά έκάην πού τή δίψα,
τά πράματα ψοφούσασιν, οί άθρώποι έπλαντούσα.
Ό βασιλιάς διαλάλησεν δτις τόν έσκοτώση,
θέ νά τό δώκη χάρισμαν τρεις χώρες να τις ρίζη,
τή Βενετιά μέ τό φλουρί, τή Χι ό μέ τό λοάρι,
30 τήν Πόλην τήν έξακουστή μέ ούλλα τά καλά της.
Έδιεν καί τήν κόρην του, τό πρώτον του καμάρι,
πού δέν έστάθη σάν αύτή στόν κόσμον καμιά άλλη.
Κανείς καί δέν εύρίσκονταν, κανείς κ' Εν έποκόττα
να πά ά σκοτώση τό θεριό, γιά να γλυτώσ' ό κόσμος.
35 Πάω καρσίν του στέκουμαι καί διπλοχαιρετώ το.
«"Ωρα καλή στά πολεμμς, καυκίν τών άντρειωμένω.

— Καλόν κανίσκι μ' Εστειλαν, ποιος μέ τό κανισκεύκει;

— Περίδρομο σ' έστείλασιν καί σφάχτην καί δρολήκι».
Νοίει τό στοματάκιν του, βαθύ'τα σάν πηάδι,

40 να μέ ρουφήξ' έγύρεψεν έμέναν καί τό μαύρο.

Τό ματσουκκάκι μ' Επιασα, καί ματσουκκιάν τό δίω.
Ή γης έταντανίστηκεν καί τά βουνά χαλούσα,
κ' έκεΐνος ό κακόμοιρος χαπάρι δέν έπήρε.
Ό κόσμος έσυγκλύστηκεν κι δξω στούς κάμπους τρέχει.
45 Γέρος έπηλοήθηκεν τούτον τό λόο λέει.

«"Εν εί βροντή καί χαλασμός, Εν είν' άστροπελέκι,
μό ματσουκιά τοΰ Διενή, κι ώλί στον ποΰ τή φάη».
«Μπαλαίνουμε, στραβάραπε, κι δτις τόν άλλο ρίξη,
νά παίρνη τό κεφάλιν του στό βασιλιάν κανίσκι».
50 Τό μπαλαισίμιν πιάσαμεν είς τής Σουριάς τόν κάμπο.
'Αράπης όπου Επιανεν τά γαίματα τσιλλοΰσα,
κι ό Διενής κει ποΰ 'πιανεν τά κόκκαλα έθριοΰσα.
Τρεις μέρες έμπαλαίναμεν τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Στις τέσσερις παΐρτισα ίδρος μ' έπερεχύστη
55 Φωνήρτεν πού τις ουρανούς, πού άρκαγγέλου στόμα.
«Έσ' Εχεις διμισκί σπαθίν κι όρκυιόμπηχον κοντάρι,



132

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

κοντάρεψέ το τό σκυλλίν, πριχοΰ σε θανατώση».
Τρεις κονταριές τόν έδωκα και κάτω τό ξαπλώνω,
τό κεφαλάκιν τ' έκοψα, στοΰ βασιλιά τό παίρνω.
60 Κανείς δέν ήτα σάν κ' έμέν είς τής άντρειάς τή χάρη,
στό μπάλαιμα, στό τρέξιμο, στό πήδος, στό κοντάρι.
Καί τώρα τόν κακόμοιρον ό Χάρος θά μέ πάρη.
Πιάνω τον καί <5εν πιάνεται, χτυπώ το δέ χτυπιέται,
τρέχω, πηδώ, πάω άλλου, παντού τό βρίσκω μπρός μου.
65 Ποΰ θά πεθάνω έ χολιώ, χολιώ μ' αύτά ποΰ φήνω.
Ποΰ φήνω δυό άρφανά παιδιά, άουρον καί κορίτσι.
Καί φήνω καί λλιάκι χριός, χίλιες χιλιάδες άσπρα,
καί φήνω καί λλιάκι βιός, χίλι' άρκατών αμπέλι».
Ό Διενής έπέθανεν καί πάσιν να το χώσου,
70 πάσιν κι οί χριοφελέτες του τ' άμπέλιν νά πουλήσου,
πάσιν καί τά μικρά παιδιά νά τό ποχαιρετήσου.
Μπαίνουν στή μέσην κλαΐσιν το, στήν άκριαν ναστενάζου.
«"Αχ, άμπελάκι μας χρουσόν, τοΰ κόσμου ζουλεμένο,
τώρα π' ά σέ πουλήσουσιν, έμείς τί ά γενοϋμε;»
75 Τότες τάμπέλιν τάλαλον άπιλογιάν τις δίει.

«Ά ς μέ κλαδέψου -γέροντες, μέ σκάψουν παλληκάρια,
κι άς μέ καρπολοήσουσιν τ' άπάρθενα κορίτσια,
τότες τά τριανταδυό βουτσιά κρασί θά τά γιμώσω
κι άπου τά ποτσαμπούρια μου τό χριός θέ νά τό δώκω».

ΣΗΜ. Στ. 1 «Του ροδίου τούτου 'Ηρακλέους σώζεται καί χορός ιδιόρ-
ρυθμος, κατά τόν όποιον έκλέγοντες ένα άρχηγόν, δν όνομάζουσιν Διενήν,
χορεύουσιν αύτόν τήν πρωίαν της δευτέρας ήμέρας τών γάμων τραγφδοΰντες:

Διενή μου, πάσα πάσα,
οΰλλοι στό χορό έπιάσα

πρός δέ καί Συνοικία ή μάλλον Παναγιά τοΰ Διενή, καί
Πατήματα τοΰ Διενή, ίχνη ποδός έπί βράχου εύρισκομένου ού μα-
κράν τών προαστείων, εις θέσιν καλουμένην τοΰ Δράκου τό νερό. Έκ τοΰ βρά-
χου τούτου μυθολογεΐται, ότι άναγνωρίσας ό Διενής τόν άδελφόν του διαβαί-
νοντα έκείθεν έπί πλοίου έξετόξευσεν» (Α. Μ. Δέσποτας). Περί τών παραδό-
σεων τούτων γίνεται έκτενέστερος λόγος έν τή έπομένη διατριβή. — 2 Παραλ-
λαγή τοΰ στίχου τούτου:

κ' ή πέτρα τρομαλίζεται πώς θέ νά τον σκεπάση (Α.Μ.Δ.)

Νατριχώ καί νατριχιάζω έκ τοΰ άνάτριχος. Έν Πελοποννήσω καί άλλαχοΰ τής
Ελλάδος τό ρ. άνατριχιάζω σημαίνει φρίσσω, έν Ρόδφ δέ κατά σημείωσιν τοΰ
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συλλέκτου *Α. Μ. Δέσποτα: «έξ άποστροφής ή βδελυγμοΰ όρθοΰνται αί τρίχες
μου. 'Απαντά καί ό παθ. παρακείμενος τής μετοχής νατριχιασμένος, σημαίνων
τόν έμπνέοντα άποστροφήν καί βδελυγμόν, καί έπίρρ. άνάτριχα = κατά τήν
άντίθετον διεύθυνσιν τών τριχών». — 14 Νεουρτάνης ό ποταμός 'Ιορδάνης
(Α.Μ.Δ.). — 15 έξεπόζεψα τό άλλαχοΰ ζεπέζεψα — άφίππευσα. — 17 μ' έδηλη-
τηρίασαν αί έχιδναι καί οί δφεις. «Πιστεύει ό ρόδιος λαός ότι οί δφεις πιτυροΰ-
σιν ήτοι ρίπτουσι μακράν τό δηλητήριον» (Α.Μ.Δ.). Τό ρήμα πιθανώς είναι τό
άρχαΐον πιτυλίζω, κατ' έναλλαγήν τοΰ λ είς ρ έκ συνεκδρομής ίσως πρός τά
πιτυριάζω, πιτυρίδα κττ. "Αλλοι νεοελληνικοί τύποι τοΰ πιτυλίζω είναι τό κοι-
νότατον πιτσυλίζω (ραίνω διά ρυπαίνοντος ύγροΰ ή πηλοΰ), κυπρ. πιτσυκλίζω
ή πιτσυκλώ ή πιτσυκλιάζω, δθεν καί πιτσύκλα (Σακελλαρίου, Κυπριακά,
τ. Β", σ. 736-737), έν Κύθνφ δέ πιτσυλήθρα (Βάλληνδα, Πάρεργα, σ. 10)
τό καλάμινον όργανον δι' ού οί παίδες έκσφεδονώσιν ΰδωρ· σπανιώτερος εί-
ναι ό τύπος πιτσυλώ. Ένιαχοΰ πιτυλιά ή ρανίς (Θήρα: Π ε τ α λ ά , Ίδιωτικόν,
σ. 127. Χίος: Πασπάτη , Χιακ. Γλωσσάριον, σ. 219). — 26 τά πράματα =
τά κτήνη (Α.Μ.Δ.)· έπλαντοϋσα = έσκαζαν, έθνησκον έκ δίψης. Ό τύπος
πλαντώ εύρίσκεται καί έν τώ Έρωτοκρίτφ (Γ 1949), όπου καί τό σύνθετον πο-
θοπλανταμένος (Α 741) καί έν δημώδει κρητικώ άσματι (Jeannarakis,
"Ασματα κρητικά, σ. 54, 26). Έπίσης έν Χίφ (Πασπάτη, Χιακόν γλωσσά-
ριον, σ. 293). Κοινότερος δ' όμως είναι ό τύπος πλαντάζω· οίον έν Πελοπον-
νήσφ φρ. πλάνταξα άπό τή δίψα, άπό τις φωνές, πλάνταξε το παιδί άπό τά
κλάιματα· έν κατάρα: νά σκάσης, νά πλαντάξης! έν Σινασώ τής Καππαδοκίας
('Αρχελάου, Σινασ., σ. 262). Βλ. Κοραή, Άτακτα, τ. Β', σ. 302-303. —
29 λοάριν = θησαυρόν (Α.Μ.Δ.). Βλ. Πολίτου, Παραδ. Β", σ. 1003. - 33
έποκόττα = έτόλμα (Α.Μ.Δ.). Τό ρήμα κοινόν καί άλλαχοΰ (κοττώ, κοττάου,
άποκοττώ). — 34 νά πά ά = νά ύπάγη νά (Α.Μ.Δ.). — 36 καυκίν = καύχημα
(Α.Μ.Δ.). — 38 δρολήκι = ύδροκήλη. Λέγεται καί κατάρα νά τρέξη τό δρολή-
κιν πού τά χείλη του (Α.Μ.Δ.). Πρβλ. τό τοΰ Πτωχοπροδρόμου (Γ 286, σ. 62
Legrand):

αντί ς ψωμίν τόν δρόληκον, άντίς φαγίν τόν σφάχτην

καί (στ. 436, σ. 68 Legrand): Συγχάρισε τόν δρόληκον καί κατά διάφορον γρα-
φήν (Δ 436, σ. 91 Legrand). Πρβλ. Κοραή (Άτακτα Α', σ. 293): «Συγχώ-
ρησον τό ύδρόκηλον. Έτεραι δύο έν τώ αύτφ στίχφ λέξεις έπίσης είναι κατά-
ραι: Περίδρομος = ό κωλικόπονος (περίδρομος νά σέ κόψη! ή φάγε τόν περί-
δρομο! ή άπλώς Περίδρομος! είς άδηφάγους, καί φρ. έφαγε τον περίδρομο).
Σφάχτης = ό όξύς ρευματικός πόνος. "Οθεν καί ή έννοια τοΰ στίχου τοΰ Πτω-
χοπροδρόμου είναι, ότι όσάκις ζητεί ψωμίν τοΰ άποκρίνονται διά τής κατάρας
Δρόληκος! όσάκις δέ φαγίν διά τοΰ Σφάχτης! — 44 Ό Α.Μ.Δ. γράφων έσυγ-
κλήστηκεν έρμηνεύει: «Συνεκλήθη. Λέγεται καί θά συγκλήσω τόν κόσμο μέ τις
φωνές μου = συγκαλέσω καί συνεκάλεσα κλπ». Άλλ' άναμφισβητήτως τό ρή-
μα είναι τό άρχαΐον συγκλύζομαι, ή δέ φρ. είναι παροιμιώδης, σημαίνουσα με-
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γάλην καταστροφήν. Είναι δέ κοινοτάτη ή φράσις μετά συνωνύμων τοΰ συγ-
κλύζομαι έν παροιμίαις άπό τών μέσων χρόνων. Ό κόσμος έποντι'ζετο καί ή
έμή γυνή έβρυλλίζετο (Πολίτου, Παροιμ. (άνέκδοτον μέρος), λ. κόσμος 32.
Πρβλ. καί άρ. 20). Έν σημεριναΐς ό κ. ποντίζεται (αύτ. άρ. 47), έποντι'ζετο (άρ.
33), έποντίγετον (άρ. 31), έχιονι'ζετο (άρ. 35), έχαλιώτανε (άρ. 34), έκαιγώτανε
(άρ. 30), καίγεται (άρ. 36), συντελεύεται (άριθ. 49), συντελεύονταν (αύτ., τ. Β',
σ. 53, άρ. 12). Ή γή καταποντίζεται (αύτ., τ. Γ', σ. 629, άριθ. 8). - 47 Ό
Α.Μ.Δ. γράφει όλοϊστον καί έξηγεΐ «δλοιτο άν». 'Αλλά τό ώλί τοΰτο είναι έτε-
ρος τύπος τοΰ σχετλιαστικοΰ έπιφωνήματος άλί (= άλίμονο), όπερ ώς παρετή-
ρησα άλλοτε (Παροιμ., τ. Α', σ. 503-504), είναι ή ύστάτη κραυγή τοΰ Ίησοΰ
Ήλί Ήλί μέ προτεταγμένον τό έπιφώνημα ά! συνηθέστατα ή τό ώ! ή τό ου!
(Έν μεσαιωνικοϊς κειμένοις άηλί, ούηλί!). — 48 μπαλαίνουμε = παλαίομεν. Καί
κατωτέρω μπαλαισίμιν = ή πάλη. — 50 Σουριάς = Συρίας. 'Υπάρχει καί 5σμα
τής Σουριάς τό κάστρο καί δχι τής 'Ωριάς τό κάστρο, ώς τίνες λέγουσιν
(Α.Μ.Δ.). Πρβλ. τάς έμάς Παραδόσεις, σ. 718. 719. 720. - 51 τσιλλουσα =
άνεπήδων (Α.Μ.Δ.). Έκ τοΰ άρχαίου τιλάω. — 52 έθριοϋσαν = έθραύοντο
(Α.Μ.Δ.). — 54 παΐρτισα = άπέκαμα, λ. τουρκ. — 68 άρκατών = έργατών
(Α.Μ.Δ.). —70 χριοφελέτες = οί δανεισταί (Α.Μ.Δ.). — 74 ά= θά (Α.Μ.Δ.). —
77 τ' άπάρθενα κορίτσια : «Ούτω λέγονται έν Ρόδω αί παρθένοι. Τό α άν δέν
είναι πλεοναστικόν, όπως είναι είς·πλείστας ροδίας λέξεις, ώς άπλάτανος, άχα-
λάστρα, άροδάφνη (ροδοδάφνη) κ.ά., είναι έκ τοΰ άειπάρθενος. Λέγονται προ-
σέτι καί άπάρθενα νερά ύπό τών σπογγαλιευτών μέρη, τών όποιων οί σπόγγοι
ήδη τό πρώτον άλιεύονται· καί έν παραμυθίω τής άπάρθενης τό βουνί- καί τής
άπάρθενης τό κομμάτι παμμέγεθες τηλεβόλον έπί τοΰ φρουρίου της πόλεως, δ-
περ πρό όλίγων έτών έστάλη είς Κωνσταντινούπολιν» (Α.Μ.Δ.). — 79
ποτσαμπούρια: «Ού μόνον βοτρύδια, άλλά καί τσαμπούρια λέγονται οί βότρεις.
Βωτρίδια λέγονται προσέτι καί τά ίδρωτήρια» (Α.Μ.Δ.). Ποτσαμπούρια ώς έκ
τών συμφραζομένων καταφαίνεται είναι αί έπιφυλλίδες. Έν Χίφ άπότσαμπα
(Πασπάτη, Γλωσσάριον, σ. 89). Άλλαχοΰ άπότσαμπο, τσαμπουρίδι, τσαμ-
πάκι, τσάμπουρο, τσάγγουρο, καμπανός (Βλ. Πολίτου, Παροιμ., τ. Α", σ.
458).

6

Σωζοπόλεως

Θά δημοσιευθη έν έπομένφ τεύχει της Λαογραφίας, περιλαμβανόμενον έν συλλογή
σωζοπολιτικών άσμάτων τοΰ Κ. Δ. Παπαϊωάννου.
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7

Πελοποννήσου

(Μ. Λ ε λέ κλ υ , Έπιδόρπιον, Άθ. 1888, σ. 189). Μοιρολόγι.

'Ατός του τό είδ' ό Διγενής ποΰ ήθελε να πεθάνη.
Μάιδ' Ετρωγε, μάιδ' Επινε, μαϊδέ γλυκοκοιμάτο,
μονέ περισυριάναγε σε μαρμαρένιο αλώνι,
Τό γρίβα του παζάρευε καί τήν άντρειά του δίνει.
5 «Σύρε, άντρειά μου, στό καλό, στους άλλους άντμειωμένους.
Πολύ σέ χάρηκα κ' έγώ, πεζός καί καβελλάρης.
Τής Άλεξάντρας τό βουνό, τό δασοφυτρωμένο,
κανείς δέν τό άνέβαινε, κανείς δέν τ' άνεβαίνει.
Έγώ ό μαύρος τ' άνέβηκα τή νύχτα στό σκοτάδι,
10 μέ τετραπίθαμο σπαθί, μέ πέντ' όργυιές τουφέκι.
Μά κει μ' έγέλασ' ή αύγή, τάστρι καί τό φεγγάρι,
κ' Εγυρα ν' άποκοιμηθώ, λίγον ύπνο να πάρω.
Βλέπω τό Χάρο κ' Ερχεται στούς κάμπους καβελλάρης.
Μαύρος είναι, μαύρα φορεί, μαύρό 'ν' καί τάλογό του,
15 μαύρα λελούδια πέφτουνε τριγύρω στό πλευρό του.

Φέρνει τούς άρχοντας μπροστά καί τούς φτωχούς όπίσω,
κ' εύτούνα τά μικρά παιδιά στή σέλλα κρεμασμένα·
κ' Ενα μικρό άπ' τά μικρά τοΰ Χάρου κουβεντιάζει.
— Χάρε, δέν πάμ' άπό χωριά, κι άπό κρύες βρυσούλες,
20 να φάν οί άρχοντες ψωμί καί οί φτωχοί νεράκι,
κ' εύτοΰνα τά μικρά παιδιά να παίζουν λιγουλάκι,
να παίζουν τό χρυσόμηλο, να λησμονοΰν τις μάννες».

ΣΗΜ. Ό'Αντ. Μηλιαράκης (Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, Άθ.
1881, σ. ιγ') παραθέτει κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Λελέκου έκ τής άνεκδότοο τότε
συλλογής του τούς στίχ. 14-17 έκ τοΰ άσματος τούτου, καί προσέτι τούς έπο-
μένους 8 στίχους, άποτελοΰντας τό τέλος τοΰ δσματος, οϊτινες δέν φαίνονται
γνήσιοι δημοτικοί, άλλως δέ καί δέν περιελήφθησαν έν τή μετέπειτα έκδοθεί-
ση συλλογή:

Ό Χάρος είς τό Διγενή όπώφτασε πεζεύει ·
κι ό Διγενής πετάχθηκε σάν τάγριο λοντάρι,
καί πιάσθηκαν καί πάλευαν, καί πιάνουν καί παλεύουν,
έκεΐ στά γάργαρα νερά, στά δροσερά λιβάδια.
'Ολημερίς έπάλεψαν καί οί δυο σάν παλληκάρια,
μάιδε ό Ενας Επεφτε, μάιδε ό άλλος πέφτει.
Ό ήλιος έβασίλεψε καί τό φεγγάρ ' έχάθη,
κι ό Διγενής δέν φάνη πλιά στόν κόσμο καβελλάρης.
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8

Σύμης

(Δ. Χ α β ι α ρ α ς έν Βυζαντινοΐς Χρονικοϊς Πετρουπόλεως, 1905, τ. XII, σ. 499).

Ό Διγενής ψυχομαχεΐ κ' ή γης τόν έτρομάσσει,
κ' ή 7ΐλάκα τόν άνατριχά ππώς θε νά τόν ναπάψη.
Οί άρκοντες τό μάθανε καί πά νά τόν έδοΰσι.
Σύρνει θρονιά, καθίτζει τους, γλυκόν κρασίν κερνςί τους.
5 «Γιά φάτε, πιήτε, άρκοντες, κ' έγώ να σάς δηοϋμαι.
Ποιός εΐναιν ποΰ τά γύρισε τοΰ Μισιριοΰ τά δρη,
τής Άλεξάντρας τά βουνά ώραν τό μεσημέρι;
Έγώ 'μουν ποΰ τά γύρισα τοΰ Μισιριοΰ τά δρη,
τής Άλεξάντρας τά βουνά ώραν τό μεσημέρι.
10 Σαράντ' άρκούδια σκότωσα καί δεκοχτώ λεοντάρια.
Ποττέ μου δέν έδείλιασα ωσάν αύτήν τήν ώραν,
ποΰ 'δα τόχ Χάρον έγδυμνό, τόλ Α ιόν άρματωμένο,
τόμ Μιχαήλ άρκάγγελο τριά σπαθιά τ ζωσμένο.
Τό Ενα 'ναι γιά τούς φτωχούς, τάλλο γιά τούς άρκόντους,
15 τό τρίτον τό φαρμακερό γιά μάς τούς άντρειωμένους.

ΣΗΜ. Στ. 12 Τό Λιός πολλαχοΰ τής Ελλάδος είναι έν χρήσει ώς ύπο-
κοριστικόν τοΰ 'Εμμανουήλ (Μανώλης-Μανωλιός-Λιός), ένταΰθα πιθανώς Εν-
νοείται ό προφήτης Ηλίας, άν καί ή παράστασις τούτου ώς ψυχοπομποΰ είναι
άγνωστος άλλοθεν, ή ό άγιος Νικόλαος, όστις παίρνει τήν ψυχήν, κατά τά
συμαϊκά μοιρολόγια, τά όποια έμνημονεύσαμεν άνωτέρω (σ. 109).

9

Άτσιχόλου τοΰ δήμου Γόρτυνος τής 'Αρκαδίας

(Παναθήναια, 1905, τ. ΙΑ", σ. 34). Τραγούδι τής τάβλας.

Φίλοι, καλώς ώρίσατε, φίλοι κι άγαπημένοι.
Συχάσατε, καθήσατε, γιά νά σάς μολοήσω
τής θάλασσας τόν ταρασμό καί τής στεριάς τά πάθια.
Τής Γουργαριάς τις λαγκαδιές, τής 'Αραπιάς τά δρη,
5 ποΰ κει συδυό δέν περπατούν, συντρεΐς δέν κουβεντιάζουν,
παρά πενήντα κ' έκατό, καί πάλι φοβισμένοι,
κ' έγώ πώς τά τριγύρισα τις νύχτες μοναχός μου,
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μέ τετραπήχινο σπαθί καί με βαρύ κοντάρι.
Βουνά καί κάμπους έδειρα, βουνά καί καταράχια,
10 νυχτιές χωρίς άστροφεγγιά, νυχτιές χωρίς φεγγάρι,
κ' ηύρα τά φίδια πλεχταριά καί τις όχιές πλεμένες.
Ξήντα λοντάρια σκότωσα καί τετρακόσιους δράκους,
σάν ένα φίδ' δικέφαλο, φίδι μέ δυό κεφάλια,
ποτές μου δέ φαντάστηκα πώς θά>χε ν' άπαντήσω.
15 Είχε τά πόδια άλοϊνά, καί μάτια σάν τό βόιδι,
κ' είχε καί κάτι κέρατα πό μάλαμα καθάριο,
σάν έκανες γιά να τά ίδής τά μάτια σου χύνονταν.
Καί πώς έγώ τό τήραξα, ηώς τό'βανα σημάδι.
Πέντε κοντάρια τοϋ'δωκα καί μιά σπαθιά στή μέση,
20 μάιδε τό βόλι τό κολλρ, μάιδε σπαθί τό παίρνει,
καί μόνο μέ τό δαμασκί τό τρύπησα μαχαίρι.
('Φ') τά σουριχτά, ('φ') τά χουγιαχτά τά δέντρα μαραθήκαν,
κι δσοι κάμποι τ' άκούσανε, ούλοι στάγνάντιο βγήκαν.
Κ' έπέτυχα κ' έσκότωσα τό στοιχειωμένο λάφι,
25 πού'χε σταυρό στά κέρατα, στό κούτελο τ' άστέρι.
Καί τόσα χρόνια ποΰ'ζησα δώ στόν άπάνου κόσμο,
κανένα δέ φοβήθηκα άπό τούς άντρειωμένους
Καί τώρα νά ό Χάροντας, ούλο χωσιές μοΰ κάνει.
"Αν άνεβώ πά στά βουνά, κ' έκεϊνος άνεβαίνει,
30 κι άν ροβολήσω τά βουνά, κ' έκεϊνος ροβολάει,
κι αν πέσω ν' άποκοιμηθώ, γυρεύει νά μ' άρπάξη.

ΣΗΜ. Στ.3-4 "Αλλως: Τής θ. τόν τ. τής Γουργαριάς τούς κάμπους, \ τής
Αλεξάντρας τά βουνά τά πολυφοβισμένα. — 21 Ό στίχος ώς έχει, δέν φαίνεται γνή-
σιος, συντεθειμένος ών παρά τούς στιχουργικούς κανόνας τών δημοτικών άσμά-
των. — 23 Ό στίχος είναι άκατανόητος· ίσως γραπτέον κι δσοι στούς κάμπους τ' ά-
κουσαν ούλοι στάγνάτια βγήκαν.

♦10
Ευβοίας

(Νέα Πανδώρα, 1854, τ. Δ', σ. 621-622. Ρ a s s ο w , σ. 393-394, άρ. 516 μετά παραλλαγής
έξ Εύβοίας δοθείσης ύπό Βενθύλου [έσφαλμένως παρά Passow γράφεται ΒρουθύλλοςΙ. Τ h.
Kind, Anthologie d. neugr. Volkslieder, Lpz. 1861, σ. 62 (μετά γερμαν. έμμέτρου μεταφρά-
σεως], Ρωσική μετάφρασις παρά Δεστούνη, ένθ' άν., σ. 29 κέ, άρ. 6).

Τρίτη γεννήθ' ό Διγενής καί Τρίτη θά πεθάνη.

Πιάνει καλεί τούς φίλους του κι δλους τς άντρειωμένους·
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νάρθ' ό Μηνάς κι ό Μαυραλής νάρθη κι ό γιος τοΰ Δράκου,
νάρθη κι ό Τρεμαντάχειλος, ποΰ τρέμ ' ή γη κι ό κόσμος.
5 'Επήγαν και τόν ηΰρανε στόν κάμπο ξαπλωμένο.
«Ποΰ'σουν έσύ, βρε Διγενή, καί θέλεις να πεθάνης;
— Φάτε καί πιέτε, φίλοι μου, κ' έγώ σας άφηγιέμαι.
Στής 'Αλαμάνας τό βουνό, στής 'Αραπιάς τόν κάμπο,
έκεΐ ποΰ πέντε δέν περνοΰν καί δέκα δέ διαβαίνουν,
10 περνάν πενήντα κ' έκατό καί νά 'ν' κι άρματωμένοι.
Κ' έγώ μαΰρος άπέρασα πεζός κι άρματωμένος.
Τριακόσι' άρκοϋδια σκότωσα κ' έξηνταδυό λεοντάρια.
'Επέτυχα κ' έβάρεσα τό στοιχειωμένο έλάφι,
ποΰ'χε σταυρό στά κέρατα κι άστέρι στό κεφάλι,
15 κι άνάμεσα στά δίπλατα είχε τήν Παναγία.
Αυτό τό κρίμα μ' Εσωσε καί θέλω να πεθάνω.
Τρακόσους χρόνους Εζησα δώ στόν απάνω κόσμο,
Κανένα δεν φοβήθηκα άπ' τούς άντρειωμένους.
Τώρ' είδ' Ενα ξεσκάλτσωτο πεζό κι άρματωμένο,
20 πώχει τοΰ ρίσου τά πλουμιά, τής άστραπής τά μάτια.
Τόν είδανε τά μάτια μου κ' έλάβωσ' ή καρδιά μου.
Κείνο τό κρίμα μ' Εσωσε καί θέλω νά πεθάνω».

ΣΗΜ. Στ. 1 θ' άποθάνη Β. -2 τούς άν. Ρ. -3 Μαυρουδής Β. -3.4 νάλθ'
ό — νάλθη κι Π. —5 Ύπήγαν Β. —6 μπρε Αιγ. Ρ Τί Εχεις σύ βρε Δ.Β. —7 άφη-
γοΰμαι Β άφηγιώμαι Ρ. — 9 έκεΐ είς — είς δέκα Β περνούν—δεν δ. Ρ. —10 άν
είν' Β. —12 λιοντάρια Ρ. —13 στ. λάφι Ρ. —14 πώχει Π. —16.22 μέλλω Β. —17
τριακόσιους Ρ έδώ Π. —19 καί τώρα είδα Ενα ξ. πεζόν κι άρματωμένον Π άν-
δρειωμένο Β. —20 ποΰ 'χε Ρ.

Στ. 15 άνάμεσα στά δίπλατα = μεταξύ τών δύο ώμοπλατών. —16.22 τό
κρίμα μ' Εσωσε = ή άμαρτία μέ κατέφθασε, ταύτην τήν άμαρτίαν άποτίνω.
— 20 ρίσος = ό λύγξ (Felis lynx L.). Ή λ. σλαβική.

♦11

(Τριαντ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, èv Παρισ. 1861, σ. 141).

Στής Άραβίνας τά βουνά, τής 'Αραπιάς τόν κάμπο,
έκεΐ οί πέντε δέν περνοΰν, κ' οί τρεις δέ συντυχαίνουν,
κ' έγώ μαΰρος άπέρασα, πεζός κι άρματωμένος.
Σαράντ' άρκοΰδες βάρεσα κ' έξήντα λαφομούσχια,
5 κ' Επέτυχα κ' έβάρεσα τό πρώτο λαφομοΰσχι,

ποΰ'χε κουμπιά στά κέρατα, φεγγάρι στά καπούλια,
κι άνάμεσα στά στήθη του, σταυρό μαλαματένιο.
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Ποτέ <5έν έφοβήθηκα άπό τούς ανδρειωμένους,
κ' έκ' είδ' ένα ξεκάλτσωτο, ένα λαμπροφεγγι'τη,
10 πού'χε τοΰ Χάρου τά μαλλιά, τής άστραπής τά μάτια,
κρατοΰσε κ' είς το χέρι του σπαθί ξεγυμνωμένο.
«Σύρε λεβέντη, φώναζε, γιά σύρε στό καλό σου,
τή λεβεντιά σου θάμασα καί τήν παλληκαριά σου».

ΣΗΜ. Στ. 1 κάμπον Μπ. —2 <5έν σ. Μπ. —6 κουμβιά Μπ. ("Ισως έννοεϊ κο-
σμήματα έκ μαργαριτών ή τιμίων λίθων). —7 μαλαγματένιο Μπ. —13 τ r/v λ.
σου θαύμασα Μπ.

♦12

Κουρέντων 'Ηπείρου

(Γ. Χρ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημ. φσμάτων, Άθ. 1866, σ.
208, άρ. 31. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ , Συλλογή δημ. φσμάτων, 1880, σ. 273, άρ. 453. Ρωσ. μετάφρ.
παρά Δεστούνη, σ. 30-31).

Στής "Αη Μαρίνας τά βουνά, στής Έριβοιάς τούς κάμπους,
έκεϊ ποΰ πέντε «5έν πατούν καί δέκα δέ διαβαίνουν,
έγώ μονάχος πέρασα πεζός κι άρματωμένος,
μέ τετριμίδες στό σπαθί καί φούντες στό ντουφέκι.
5 'Εξήντα δράκους σκότωσα κ' έξήντα λαβωμένους,
μούν' πέτυχα κ' ένα στοιχειό σέ μιά ψηλή ραχούλα,
ποΰ 'χε σταυρό στά κέρατα, φεγγάρι στά καπούλια.
Σειέται καί σείονται τά βουνά, σειέται καί σείονται οί κάμποι,
ταράζει τά ποδάρια του, τά δέντρα ξερριζώνει,
10 στριγγιά φωνήν έφώναξε, βουγγάν βουνά καί οάχες.
«'Εδώ ποΰ πέντε δέν πατούν καί δέκα δέ διαβαίνουν,
τί χάλευες μονάχος σου πεζός κι άρματωμένος;»

ΣΗΜ. Στ. 2 πατάν — (5εν δ. Α. —6 μόν' πίτυχα Α. —7 είχε Χ. —8
σειοΰνται-σειοΰνται Χ. —10 βογκάν Α. —11 πατάν Α.

Στ. 1. Έριβοιάς. Τό όνομα είναι άρχαΐον, άλλ' άμφίβολον άν έχη τι κοι-
vôv πρός τάς οΰτω καλουμένας πόλεις τής Μακεδονίας καί τής Βιθυνίας. — 4
τετριμίδες άγνωστος μοι ή σημασία τής λέξεως. Έν τω ύπ' άρ. 14 άντί τού-
του κείται μέ τετραπίθαμο σπαθί· έν δέ τώ 15 τετραπήχινο σπ. —10 στριγγιά
φωνή ή όξεΐα καί διάτορος, καί ρήμα στριγγίζω (Κοραή, "Ατακτα Α", σ. 184).
Άπό τής φωνής τοΰ νυκτοβίου πτηνοΰ στριγγός (λπτ «triga).
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*13

(Εύλαμπίου, 'Αμάραντος, άρ. 26. Passow, σ. 306, άρ. 430. Th. Kind,
Anthologie neugr. Volkslieder, Lpz. 1861, σ. 66 [μετά γερμ. μετάφρ.]. Ρωσική μετάφρ. παρά
Δεστούνη, σ. 50-51).

Τρι'τ' έγεννήθ' ό Διγενής, Τρίτη θέ να πεθάνη.
Στέλνει, φέρνει τούς φίλους του, δλους τούς άντρειωμένους·
ν&ρθ' ό Μηνάς, ό Μαυραΐλής κι αυτός ό γιός τοϋ Δράκου.
Κ' έπήγαν καί τόν ηΰρανε στόν κάμπο ξαπλωμένο·
5 βογγάει, τρέμουν τά βουνά, βογγάει, τρέμουν οί κάμποι.
«Σάν τί νά σ' ηύρε Διγενή, καί θέλεις να πεθάνης;
— 'Ογδόντα χρόνους έζησα είς τόν απάνω κόσμο,
κανένα δέ φοβήθηκα άπ' τούς άντρειωμένους.
Τώρ' είδα 'να ξυπόλυτο καί λαμπροφορημένο,
10 φορεί τοΰ ήλιου τά μαλλιά, τής άστραπής τά μάτια·
μέ κράζει νά παλέψωμε στά μαρμαρένι' άλώνια,
κι δποιος νικήσ' άπό τούς δυό, νά παίρνη τή ψυχή του.
Κ' έπήγαν κ' έπαλέψανε στά μαρμαρένι' άλώνια·
κι δθε χτυπάει ό Διγενής, τό αίμ' αύλάκι κάνει
15 κι δθε χτυπάει ό Χάροντας, τό αίμα τράφο κάνει.

14

Βουρβούρων Κυνουρίας

(Παναθήναια, 1905, τ. ΙΑ', σ. 35). Μοιρολόγι.

Στής Άλεξάντρας τά βουνά, τά δασοφυτεμένα,
κανείς δέν τά περπάτησε, δέν τά 'χει περασμένα.
Κ' έγώ ό μαύρος Διγενής τά 'χω συργιανισμένα,
μέ τετραπίθαμο σπαθί, μέ τρεις όργυιές κοντάρι.

5 Δώδεκα άρκούδια σκότωσα, τά πέντε μερωμένα,
τέσσερα φίδια μέ φτερά, πίσω καλλιγωμένα.
Κ' έκεϊ δέν έφοβήθηκα σάν τούτηνε τήν ώρα,
ποΰ είδα τό Χάρο ζωντανό, τό Χάρο καβαλλάρη,
ποΰ είδα τόν άρχιστράτηγο μέ τό σπαθί στό χέρι.
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15

Λάσιας Γορτυνίας

(Έξ άνεκδότου συλλογής Ν. Λάσκαρη, 1889. Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα, έν Πύργω
1908, σ. 347). Τής τάβλας.

«τΚαλώς ώρίστε, φίλοι μου, φίλοι μ' αγαπημένοι.
Γιά κάτσετε, σιγήσετε, να σάς τά μολογήσω.
Τής Άλεξάντρας τά βουνά, τής 'Αραπιάς τά μέρη,
πώκεϊ συδυο δέν περπατούν, συντρεΐς δεν κουβεντιάζουν,
5 άπό πενήντα κ' έκατό, κι άπό κατάν πενήντα,
κ' έγώ μικρός τά πέρασα, τή νύχτα μέ σκοτάδι,
μέ τετραπήχινο σπαθί, μέ πέντ' όργυιές ντουφέκι.
Δώδεκα άρκούδια σκότωσα καί δώδεκα λοντάρια,
καί πέντε φίδια μέ φτερά, τά πέντε στοιχειωμένα.

16

Μαρμαριοϋ Άκράτας

(Παρά Ν. Βραχνού, καθηγητού).

Στής Άλεξάντρας τά βουνά, στής Σύρας τά λαγκάδια,
ποΰ κει συνδυό δέν περπατούν καί πέντε δέν κοιμώνται,
παρά πενήντα κ' έκατό, καί πάλε φόβον έχουν,
κ' έγώ ό μαύρος τά πέρασα τή νύχτα μέ φεγγάρι
5 καί τήν αΰγή μέ τό δροσιά πού θελά διασελλέψω.
Κ' έκεϊ τό Χάρο άπάντησα στ άλογο καβαλλάρη.
Μαύρος είναι, μαύρα φορεί, μαΰρό V καί τάλογό του,
μαΰρά 'ν' καί τά ζαγάρια του, ποΰ περβατοΰν κοντά του.
Φέρνει τούς νιούς άπ' τά μαλλιά, τούς γέρους άπ' τά γένεια,
10 καί τά μικρούλια τά παιδιά στή σέλλα κρεμασμένα.
Πάν κ' οί μαννάδες τους κοντά, κοντά περικαλιώντας.
«Δός μάς τα, Χάρε, τά παιδιά, νευτοΰνα τά μαξούμιω>.

17

Καρπάθου

(C. Wescher, Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου, μετάφρ. Μανωλακάκη, Άθ. 1878,
σ. 80. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, Άθ. 1896, σ. 234, άρ. 27).

Ό Ίενής ψυχομαχεΐ κι ούλος ό κόσμος κλαίει.
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Κ' οί άρκοντες τό κούσασι κ' ύπά να τον ι'οϋσι.
Στρώνει τω τάβλα νά εύτοΰ, πάσα λογιών τραπέζι.
«Τρώτε και πι'νετ', άρκοντες, κ' έγιώ να σας φηοΰμαι.
5 Τής Άλεξάντρας τά ούνιά, τοΰ Μισιριοΰ τά δρη,
έγιώ'μαι ποΰ τά δρισα τά κάστρη ΰρου υρου.
Ποτέ δέ έψοήθηκα ώς έτούτη τήν ώραν,
ποΰ 'α τό Χάροντα γδυμνόν μέ τρά σπαθιά ζωσμένο·
τό να βαστςί γιά τις φτωχούς, και τάλλο γιά τις πλούσιους,
10 το τρίτο τό φαρμακερό γιά τις κριματισμένους.

ΣΗΜ. Παραλλαγαί τής πρώτης έκδόσεως. Στ. 1 Ό Γιενής. —2 Κ' έκού-
σα το κ' οί άρκοντες κ' ύπάν νά τον έούσι. «Ώρα καλή σου, Γιενή. — Καλώς
τούς άρκοντές μου». — 3 Στρ. τους τ. να γευτού, να φάσι καί να πιούσι. — 5
ούνά, τής Μπαρμπαριάς τά δρη. — 6 δρισα ώρα τοΰ μεσονύκτου. —7 Δεν έψοή-
θηκα ποτέ σά τουτηδέ τήν ώρα. — 8 π' είδα — γυμνό — σπαθθιά. — 9 τό να είν'
γιά τις άρκοντες καί. — 10 γιά μάς τούς άνδρειωμένους.

Στ. 3 νά εύτοΰ = νά γευτούν. — 5 ούνιά = βουνά. — 8 ποΰ 'α = ποΰ'δα,

είδα.

♦18

Λακκοβικίων Μακεδονίας

(Γουσϊου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, Άθ. 1901, σ. 104-105, άρ. 162).

Μοιρολόγι.

Εψές προψές άπέρασα άπ' Sva παλιοκλήσι.
Βρίσκω σαράντα μνήματα, όλα μέ τήν άράδα,
καί δνα μνήμα ξέχωρα, ξεχωριστά πό τάλλα.
Δέν τό'δα καί τό πάτησα πάνω στήν κεφαλή του.
5 Κι ό νιος πού μέσα φώναξε, βαριά άναστενάζει.

«Ποιός είναι ποΰ μ' έπάτησε πάνω στήν κεφαλή μου;
Κ' έγώ'μαν νιος κ' έλεύτερος, κ' έγώ 'μαν παλληκάρι.
Τής Άλεξάντρας τά βουνά, μαΰρα καί βουρκωμένα,
κανείς καί δέν τά πέρασε, δέν τά 'χει περασμένα.
10 Έγώ ό νιός τά πέρασα, τά 'χω περπατημένα.
Μέρα δέν τά περπάτησα, νύχτα μέ τό φεγγάρι,
μέ δεκοχτώ πθαμών σπαθί, μέ δεκαννιά τουφέκι.
Σκοτώνω άρκούδια μέ φτερά, λύκους λυσοδεμένους,
σκοτώνω φίδια μέ φτερά, ποΰ τρών τούς άντρειωμένους.
15 Καί τόσα άπό σταύρωσα κανένα δέ φοβήθκα.
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Μά σταύρωσα τό Χάροντα με τό σπαθί στό χέρι,
άπ' τά μαλλιά μέ άρπαξε, κ' έπήρε τήν ψυχή μου».

ΣΗΜ. Στ. 4 στή κ. — 1 έλεύθερος. — 12 δεκαννέα.
Στ. 15 σταύρωσα — διεσταύρωσα, συνηντήθην. '

19

Κυνουρίας

(Παναθήναια, 1905, τ. ΙΑ", σ. 38. Παρά καλογήρου της μονής της Έλωνας).

Τής τάβλας.

Βουνά τοϋ Άσπροπόταμου, μέ τά πολλά τά χιόνια.
Χιόνια μου, να μή Λειώσετε, ώς ποΰ νάρθοΰνε τάλλα,
τ' είν' άρρωστος ό Διγενής, βαριά γιά να πεθάνη.
Καί τό μαθαν τρεις φίλοι του κ' οί τρεις καλοί του φίλοι,
5 τοΰ φέρνουν τόν άντίψυχο γιά νά μή βγή ή ψυχή του.

20

Όρους Κερκύρας

(Άντ. Μανούσου, Τραγούδια έθνικά, Κέρκυρα 1850, τ. Β', σ. 86-87).

Ψυχομαχάει ό Διγενής κ' ή γής άνατρομάζει.
Τό μάθανε τρεις φίλοι του, τρεις άγαπητικοί του·
ό ένας τοΰ παίρνει κρύο νερό κι ό άλλος άφράτο μόσκο,
κι ό τρίτος τόν άντίψυχο νά μήν ιμυχομαχήση.
5 Στήν τάβλαν όπου έστρώσανε νά κάτσου να γευτούνε,
άθιβολή <5έν είχανε κι άθιβολήν εύρήκαν.
«Τρεις άντρειωμένοι ήμαστε κι οί τρεις καλαντρειωμένοι,
μά σάν τόν άντρα ποΰ είδα χτές στοΰ Δράκου τό λιβάδι,
σά δυο βουνά ήτα οί πλάτες του, σάν κάστρο ή κεφαλή του».
10 Ώς τ' άκουσεν ό Διγενής άντρειεύτη κ' έσηκώθη.
Ντύνεται τσάρκους δώδεκα καί καραντάνες δέκα,
καί χάλκινο ποκάμισο καί σιδερένια σκούφια.
'Επήγε καί τον ηΰρηκε τσού κάμπους π' έκυνήγα.
«Ποιός είν' αύτός ποΰ κυνηγά στ' άφέντη μου τσού κάμπους;
15 — 'Αφέντης σου καί σένανε, άφέντης μου κ' έμένα.
— Βάρει μου γιά νά σέ βαρώ, κροΰε με να σέ κρούω».
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Μιά κονταριά τοΰ βάρησε άνάμεσα στές πλάτες,
το στόμα τ' αίμα γιόμισε, τάχεϊλι του φαρμάκι,
κι δλος ό κόσμος άτρεχε να ίδή τό λαβωμένο.

20 Ποιος ήτανε ποΰ σκότωσε αυτό τόν άντρειωμένο,

τσή Λίμνης τόν πραματευτή, τσή Λικουρσιάς τόν άντρα,
όπ' έκανε τά ψυχικά καί τές έλεημοσύνες,
τις όρφανές έπάντρευε, τσί χήρες λεημονιώτουν,
καί τών φτωχών έδάνειζε κι άπίσω δέν τά παίρνει.

25 «Βόλεϊ σου ό τόπος, Διγενή, καί φαίνεσαι άνδρειωμένος»...

Σάν άστραπή τό βλέμμα του καί σά βροντή ή φωνή του.

ΣΗΜ. Στ. 3 κι άλλος Μαν. —21 πραγματευτή Μαν. — 25 άνδρειμένος Μαν.

Στ. 11 τσάρκους. 'Αγνοώ τήν σημασίαν τής λέξεως· τσάκος είναι ό θώ-
ραξ (ίταλ. giaco)· άλλ' έν τώ άσματι τούτφ καί έν τώ έπομένφ ό θώραξ λέγε-
ται χάλκινο ποκάμισο, ώς τό κράνος σιδερένια σκούφια ή σιδερένιο πόσι. — 21
Αί τοπωνυμίαι έτέθησαν αύθαιρέτως· ή Λίμνη είναι κοινοτάτη τοπωνυμία, ά-
δηλον δ' είς τίνα άναφέρεται τό δσμα· ή δέ Λικουρσιά είναι ή άπέναντι τής
Κερκύρας ύπέρ τούς 'Αγίους Σαράντα τής 'Ηπείρου.

♦21

(Ζαμπελ., "Ασματα δημ. Κέρκ. 1852, σ. 700, 135. Passow, Carmina popular., σ.
371-372, άρ. 491. Th. Kind, Anthologie neugr. Volkslieder, Lpz. 1861, σ. 102-104 [μετά
γερμ. μετάφρ.1. Κ. Ν. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, Βενετ. 1873, τ. Β', σ. μη" - μθ'. Βύρων
1874, τ. Α', σ. 702. Α. Θέρου, Δημοτ. τραγούδια, 1909, σ. 99. Ρωσική μετάφρασις παρά Δε-
στούντι, σ. 25 κέ).

Ψυχομαχάει ό Διγενής κ' ή γης άνατρομάζει.
Τό μάθανε τρεις φίλοι του, τρεις μπιστεμένοι φίλοι·
κι δ νας τού φέρνει κρύο νερό, ό άλλος άφράτο μόσκο,
ό τρίτος τόν άντίψυχο νά μή ψυχομαχήση.
5 Στήν τάβλα ποΰ καθούντανε καί ποΰ ψωμί έτρώγαν,
άθιβολή <5έν είχανε κι άθιβολήν εύρήκαν.
«Τρεις άντρειωμέν' είμάστενε κ' οί τρεΐς καλαντρειωμένοι,
μά σάν τόν άντρα ποΰ'δα χτές στοΰ Δράκου τό λιβάδι,
χαρά στον ποΰ τόν Εσπειρε κι όποΰ τόν κοιλοπόνα,
10 σά βράχος είν' οί πλάτες του, σάν κάστρο ή κεφαλή του,
καί τά πλατιά τά στήθια του, τοίχος χορταριασμένος».
Σάν κάπως τ' άκουσ' ό νεκρός καί βαριαναστενάζει.
«Φέρτε μου δώ κρασί νά πιώ, φέρτε μ' ψωμί νά φάω,
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καί σύ, γραμματικόπουλε, κατέβασ' τό σπαθί μου
15 καί τό βαριά κοντάρι μου, ν' άναστηθή ή καρδιά μου».
Κάνει τά χέρια βασταριό, άντρειεύθη κι άσηκώθη.
Ντύνεται τσάρκους δώδεκα καί δεκαπέντε <5ιπΑες,
καί χάλκινο πουκάμισο καί σιδερένιο πόσι.
Κ' έπήγε καί τον ηϋρηκε στον κάμπο πού κυνήγα.
20 «Ποιος είσαι σύ ποΰ κυνηγμς στοΰ Δράκου το λιβάδι;

— 'Αφέντης σου καί κύρης σου, κι άφέντης τ' άφεντός σου.

— Β άρει μου σύ νά σοΰ βαρώ, κροΰε μου νά σέ κρούω».
Σάν άστραπή τό μάτι του καί σά βροντή ή φωνή του.
Μιά πρώτη τοΰ κατέβασε, μιά δεύτερη τοΰ δίνει.

25 Τό στόμα τ' αίμα γιόμισε, τόν ξάπλωσε τοΰ μάκρου
κι δλος ό κόσμος έτρεξε νά ίδή τό λαβωμένο.
«Χαρά στον τόν κοιτάμενο, τό μισαπεθαμένο,
χαράς καί τέτοιονε γιατρό ποΰ νεκροθεραπεύει».

ΣΗΜ. Στ. 17 τσάκους Ρ. — 19 τήν εΰρ. Ρ. — 21 Ά. μου—άφεντός μου Ρ.
- 22 Βαρεί Ρ. - 25 στ. αίμα Ρ. - 26 δγή Ρ.

*22

(Leg r and, Recueil de chansons popul. gr., σ. 196, άρ. 90. Πρβλ. Sathas et Le-
grand, Les exploits de Digènis, Par. 1875, σ. LXIII [γαλλ. μετάφρ.]. Ρωσική μετάφρασις πα-
ρά Δεστούνη, σ. 53).

Ψυχομαχεϊ ό Διγενής στό σιδερό κρεβάτι,
τόν τριγυρίζουν οί γιατροί μέ τά χαρτιά στό χέρι.
Σηκώνει τό κεφάλιν του καί κράζει τήν καλήν του.
«Κάθου κοντά μου, λυγερή, κάθου κοντά μου, κόρη.
5 Στόν κόσμον τούτον έζησα χρόνους τριανιατρία,
καί τώρα ήλθ' ό άγγελος νά πάρη τήν ψυχήν μου».
Σφίγγει τά χέρια της τά δυό, χίλια φιλιά τής δίδει,
καί μέσα στές άγκάλες του σφικτά σφικτά τήν πνίγει.

ΣΗΜ. Περί της προελεύσεως τοΰ άσματος ό Legrand δηλοί έν τη έκδόσει
τοΰ έπους ότι άνεκοινώθη αύτφ ύπό τοΰ καθηγητοΰ τών μαθηματικών Άντ.
Φατσέα. Οδτος κατήγετο έκ Κυθήρων, έδίδαξε δέ έν τοις γυμνασίοις Τριπό-
λεως καί Ναυπλίου.
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23

Κερασούντος

(Έξ άνεκδότου συλλογής I. Βαλαβάνη).

Άκριτες κάσ'τρον έχτιζεν τριγύλω σ' σά ρασ'ία.
Ά πάν' τοϋ κόσμου τά φυτά, έκεϊ φέρ' καί φυτεύει,
άπάν' τοϋ κόσμου τά πουλιά, έκεϊ πάγ'νε φωλεϋνε.
Άτά κιλάιδναν κ' έλεγαν «πάντα θά ζή ό Άκριτες».
5 «Άφσήτεν τά πουλόπα μου άς κιλαϊδοΰν καί άς σ'αίρουν,
άτά μικρά πουλόπα είν', 'κ έξέρ'ν νά κιλαϊδοΰνε».
Όνταν τερή τό πέραγκαν ό Χάρον κατιβαίνει.
«Ποΰ πάς, ποΰ πάς, ναι Χάρε μου, καί πάς συγχαιρεμένα;
— Έρθα να παίρω τήμ ψυχήσ σ', καί πάγω χαρεμένα.
10 — Χάρε μ', γιά 'λ' άς παλεύουμε στό χάλκινον τάλώνιν.
Άν ëv καί τό νικάς μ' έσύ, έπαρ' τή ψσ'ήμ μ' καί δέβα,
αν εν καί τό νικείεσαι, θά παίρω καί τόμ μαΰροσ σ'».
Έξέβαν καί έπάλεψαν, ένίκεσεν ό Χάρον.
«Ν' άηλί έμέν, καί βάι έμέν, -ένίκησέ μ' ό Χάρον.
15 Φέρτεμ με τήμ φιλίντραμ μου, φέρτε με τά σιλιάχα μ',
φέρτεμ με τό τοποΰζιμ μου, ντο ëv έξήντ' οκάδες,
καί τάλλο τό τοποΰζιμ μου, ντό ëv έξηνταπέντε».
Φέρν' άτον τήμ φιλίντραν άτ', φέρν' άτον τά σιλιάχ' άτ',
φέρν' άτον τό τοποΰζιν άτ', ντό έν έξήντ' όκάδες,
20 καί τάλλο τό τοποΰζιν άτ', ντό έν έξηνταπέντε.
Άχπάσ'κεταν ό Άκριτες μου να πάγη κυνηγεύη.
Σ' σό μεσοστράτ' 'κ έπρόφθασεν, σ' σό μεσοστράτ' 'κ έπήγεν,
έπόνεσεν ή κεφαλιά 'τ', τεράζειν ή καρδία τ',
καί συντρομάζ'ν τά γόνατά τ', καί 'κ έπορεϊ να πάγη.
25 Ό Ακρίτες όπίσ' κλώσ'κεται καί πυκναναστενάζει.
«Ν' άηλί έμέν τόν άκλερον, έγώ πώς θ' άποθάνω.
"Ας σ'αιρουντάνε τά ρασ'ιά, άς σ'αίρουν τά θερία.
Ά ς έστεκα ψηλά ρασ'ιά, ψηλά περχαρομύτια,
νά ποϊνα τ' δρεα κ' έκλαιγαν, τ' όρμένια μοιρολόγναν.
30 Δέβα, καλίτσα μ', στρώσομ με θανατικόν κρεβάτιν,
θέκον καί στό κεφάλιμ μου καί παρχαρι" τσ'ιτσ'ίκια».
Διαβαίν' ή κάλια τ' στρώνει άτον τουσέκια καί γεργάνια,
καί θέκ' καί στό κεφάλιν άτ' καί παρχαρι" τσ'ιτσ'ίκια.
«Καλή, άδά ντό έστρωσες άχάντια καί τριβόλια;...
35 — Άκοΰσ', άκοΰσ', ν' Ακρίτα μου, ντό λέγ'ν οί γειτονάδες;
Γιάννες λέει, παίρω τάλογον, καί Γεώρις τό τοποΰζιν άτ',
κι ό γέρον ό σαπόγερον λέγει, παίρω τήγ κάλ'ν άτ'.
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— Γιάννεν 'κι πράττει τάλογόμ μ', και Γεώριν τό τοποΰζιμ μ',
τό γέρον τόσ σαπόγερον 'κι πράττ' τέμόν ή κάλη».

40 Και τό τοποΰζν άτ' Εκαψεν και τάλογον σκοτώνει.
«Κόρ', έλα φτειάμε άσπασμόν και τς άποχωρισίας».
Κλίσ'κεται κά' να προσκυνά τ' 'Ακρίτα τήγ καρδίαν.
'Ατός τήγ κόρην εγλυσεν, τήν θαμαστήν τήγ κόρην.
Οί δίσσ' μίαν έπέθαναν, οί δίσσ' μίαν έθάφαν.

ΣΗΜ. Στ. 5 'Αφσήτεν = άφετε· πουλόπα, ύποκορ. τοΰ πουλίν. — 6 'κ
έξέρ'ν = ουκ έξέρουν, άγνοοΰν. — 10 γιά 'λ' = γιά έλα. — 11 ψσ'ή μ' = ψυ-
χήν μου· δέβα = διάβηθι. -- 15 φιλίντρα = δπλον, όποιον άκριβώς άγνοώ· ί-
σως τό τόξον· σιλιάχιν (άραβ. τουρκ. σιλάχ = δπλον) τό κοινώς σιλάχι (ζώνη
δερμάτινη χρησιμεύουσα ώς όπλοθήκη). — 16 τοποΰζιν = ρόπαλον (τουρκ. το-
πούζ). — 21 άχπάσ'κεταν (ρήμ. άχπάνω) άχπάσκουμαι = κινώ, όρμώμαι είς
όδοιπορίαν, κυνήγιον κττ. — 25 κλώσ'κεται = στρέφεται, γυρίζει. — 26 άκλε-
ρον (άκληρον) μτφ. άθλιον, τάλανα. — 28 περχαρομύτια = άκραι όροπεδίων. —
29 να ποϊνα = νά έποίουν- όρμένια = δάση (τουρκ. όρμάν) κοινώς ρουμάνια. —
31 θέκον = θες- παρχαρί τσ'ιτσ'ίκια = άνθη έκ τοΰ όροπεδίου· τσιτσέκ = άνθος
(λ. τουρκ.).— 32 τουσέκια = ύπόστρωμα (λ. τουρκ.)· γεργάνια = έφαπλώματα
(λ. τουρκ. γιορκάν). — 34 Δυσφορών ό Άκριτης νομίζει ότι ή στρωμνή του
είναι δχι έξ άνθέων, ώς παρήγγειλεν, άλλ' έξ άκανθών καί τριβόλων. — 39 τον
γέρον σαπόγερον Β.

♦24

Πόντου

(Π. Τριανταφυλλίδου, Οί Φυγάδες, έν Άθ. 1870, σ. 49-50. Σάβ.
Ίωαννίδου, Ό Βασίλειος Διγενής Άκριτης, σ. 34-35. L e g r a n d , Recueil de chansons
pop. gr., 1874, σ. 194-196. Ρωσική μετάφρασις παρά Δεστούνη, σ. 55 κέ).

'Ακρίτας κάστρον Εκτιζε ν κι 'Ακρίτας περιβόλιν
σ' Εναν όμάλ', σ' Εναν λιβάδ', σ' Εναν πιδέξιον τόπον.
Όσα τοΰ κόσμου τά φυτά, έκεΐ φέρ' καί φυτεύει,
κι δσα τοΰ κόσμου τάμπελιά, έκεΐ φέρ' κι άμπελώνει,
5 κι δσα τοΰ κόσμου τά νερά, έκεΐ φέρ' κι αύλακώνει,
κι δσα τοΰ κόσμου τά πουλιά, έκεΐ πάει καί φωλεύουν.
Πάντα κελάιδναν κ' Ελεγαν «πάντα νά ζή 'Ακρίτας».
Κ' Εναν πουρνόν, πουρνίτζικον καί Κερεκήν ήμέραν,
άτά κελάιδναν κ' Ελεγαν «ταΰρ' άποθάν' Ακρίτας».
10 «'Ακοΰσ', άκοΰσ', 'Ακρίτα μου κι άξιο μου παλληκάριν,
άκοΰσ' ντο λέγνε τά πουλιά, άκοΰσ' ντό κελαΐδοΰνε;

— Άτά μικρά πουλόπα είν', 'κ έξέρ'ν νά κελαΐδοΰνε.
Φέρε με τήν σαΐττα μου, ντο σύρ' έξηνταπέντε,
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καί τ' δλον τό μικρότερον, ντο σύρ' πενηνταπέντε·
15 <ϊς πάγω καί νά κυνηγώ καί στά κυνηγοτόπια,
κι άν εδρισκω νά κυνηγώ, έγώ 'κι θ' άποθάνω,
κι άν 'κ εδρισκω να κυνηγώ, έγώ θέν' άποθάνω».
Κυνήγεσεν, κυνήγεσεν, πουθέν κυνήγιν 'κ ηΰρεν.
Ό Χάρον τόν έπέντεσεν άπάν στό σταυροδρόμιν.
20 «Χάρε, ντό έχεις μετ' έμέν, κι οΰπαν πάγ' άκλουθάς με,
κι αν κάθωμαι συγκάθεσαι, κι άν περπατ' άκλουθάς με,
κι άν κεΐμαι ν' άποκοιμηθώ, γίνεσαι μαξιλάριν;
"Έλα, Χάρ', άς παλεύωμεν στο χάλκινον τ' άλώνιν.
Χάρε, καί άν νικάς με σΰ, νά παίρς καί τήν ψυχήν μου,
25 Χάρε, καί άν νικώ σ' έγώ, να χαίρωμαι τόν κόσμον».
Έπάλεψεν, έπάλεψεν, κι ό Χάρον 'κ ένικέθεν.
«Έμπα, καλή, καί στρώσο με θανατικόν κρεβάτι,
βάλε άνθι ά παπλώματα καί μουσκομαξιλλάρια,
κ' Εβγα καί τέρ', ναί κάλη μου, ντο λέγνε οί γειτόνοι.
30 — Ένας θά παίρ' τόν μάιδο σου καί τήν παλληκαρότεσ',
κι ό γέρον ό σαπόγερον λέγει θά παίρ' τήν κάλη σ'».

*25

Τραπεζοΰντος

(Σά β . Ίωαννίδου, 'Ιστορία Τραπεζοϋντος, Κ/πολ. 1870, σ. 282-283. Του αύ-
τοΰ, Ό Βασίλειος Διγενής Άκριτης, Κ/πολ. 1887, σ. 35-36).

Άκοϋσ', άκούσ', Άκριτα μου, ντό λέγνε τά πουλόπα;
Πάντα κελάιδναν καί λεγαν «πολλά θά ζή (ό) Ακρίτας»
καί άτώρα κελαΓδοΰν καί λέγν' «θένα άποθάν' (ό) Ακρίτας».
Άκοϋγ' άτο (καί (ό) Ακρίτας χαμογελςί καί λέγει).
5 «Άτά μικρά καί παλαλά, νά κελαϊδοϋν 'κ έξέρνε.
Αφήστε άτά τά μωρά, άς κελαϊδοϋν καί χαίρουν,
καί φέρτε μ' τήν σαΐττα μου, ντό σύρ' τρακόσ'α πήχες,
φέρτε τά κυνηγόσ'κυλά μ', τά άλυσοδεμένα,
καί γώ άς πάω σ' σό κυνήι καί σ' σά κυνηιοτόπια,
10 καί άν 'κ Εν πουλίν να κυνηγώ, άλήθεα θ' άποθάνω».
Ακρίτας πάει σ' σό κυνήι καί σ' σά κυνηιοτόπια
καί ούδέ μικρόν να κυνηγά πουθέν πουλόπον εύρεν.
'Οτότες άς σή λύπην άτ' έγύρσεν, καί είχεν κ' Ερτεν.
«Ποΰ πρς, ποΰ πμς, ναί Χάρε μου, καί είσαι χαρεμένος;
15 — Έγώ σ' έσέναν Ερχουμαι καί είμαι χαρεμένος.

— Έμέν Ακρίτα λέγνε με, άνίκητον Ακρίτα.

— Γιά σούς, γιά σούς, Ακρίτα μου, βαρέα μή καυκάσαι,
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έμέ σ' έσέν°ποιός έστειλεν, άπ' έσέν παλληκάρ' έν.

— Καί άρ' έλα άς παλεύουμε σ' σό χάλκενον τ' άλώνιν,

20 καί άν ëv καί τό νικρς μ' έσύ, έπαρ' τήν ψ'ήμ μ' καί δέβα,
καί άν έν καί τό vikçî σ' έγώ, θά παίρω καί τόν μαύρο σ'».
Έξέβαν καί έπάλεψαν καί νίκησεν ό Χάρον.
«Χάρε μ', έπαρ' άσημικά, μαλάματ' δσα θέλης,
δν θέλης καί τό άλογό μ', ντο 'κ έχ' ό βασιλέας,
25 έπαρεν τήν σαΐτταμ μου, ντο σύρ' τριακόσ'α πήχες,
έπαρ' τά κυνηγόσ'κυλα μ', έπαρεν ειντ' άν θέλης.

— Έμέν σ' έσέν ποιός έστειλεν άοΐκα 'κ έθυμέθεν,
μόνον έμέναν είπε με, τήμ ψ'ήν άτ' έπαρ' κ' έλα.

— 'Αλί έμεν τον άκλερον, έγώ θέ ν' άποθάνω.

30 Άς χαίρουν τ' άψηλά ρασ'ιά καί τά παρχαρομότια.
Έμπα, καλή μ', καί στρώσον με θανατικόν κρεβάτιν,
θέκον ία σ' σό κεφάλι μου καί παρχαριού λουλούδια».
Ξήβεν ή κάλη καί στρωσεν άνθα και μανουσάκια.

*26

Καρυών τής έπαρχίας Καβακλή τής 'Ανατ. Ρούμελης

(Λουλουδοπούλου, 'Ανέκδοτος συλλογή, έν Βάρνη 1903, σ. 46-47, άρ. 31).

Καί σείς μικρόν μέ βλέπετε, μικρόν καί μέ θαρρείτε.
Δώδεκα χρόνια γύρισα να βρω καλή γεναΐκα,
καί πό τά τρία κ' υστέρα βρήκα καλή γεναΐκα.
Καί άλλα τρία γύρισα να βρω καλό ζευγάρι,
5 καί άπό τά τρία κ' υστέρα ηύρα καλό ζευγάρι,
Κάμνει άλέτρι πό καρυά, ζυγό ν τσιμισιρένιο,
καί πάγαινε νά κάμη σ' άκάμωτο χωράφι.
Βγάνουν οί σπάθες κόκκαλα καί τό ύνί κεφάλια.
Παγαίνει πουλί καί κόνεψε δεξιά μεριά στή ζεύγλα,
10 καί δέ λαλούσε σάν πουλί, σαν ούλα τά πουλάκια,
μόνον λαλούσε κ' έλεγε σάν ανθρώπου λαλίτσα.
«Κάμνεις, Γιάννη μ', χαίρεσαι, όργώνεις, καμαρώνεις,
κι αύτό ποΰ κάμνεις, Γιάννη μου, 'π' αύτό σύ δέ θά φάγης.

— Ποΰ ξέρεις σύ, πουλοΰδι μου, πό ταΰτο δέ θά φάγω;
15 — Εψές τή νύχτα διάβαινα, νύχτα πό τα μνημόρια,

κι άκουσα πώς χωράτευαν κι άνάφερναν καί σένα.

— Κι άν είναι έτσ', πουλοΰδι μου,...

να σφάξω τή γεναΐκα μου, άλλος να μή τήν πάρη,
κι δ ν είναι έτσ ', πουλοΰδι μου, να σφάξω τά παιδιά μου,
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20 να κάψω τάλετράκι μου, άλλος να μή όργώσι/,

να κάψω τό ζυγούτσκο μου, άλλος νά μή τό ζέψη».

ΣΗΜ. Στ. 3. 18 γυναίκα. - 21 και τό ζ.

Στ. 6 τσιμισιρένιο = πύξινον έκ τοΰ τουρκ. τσιμσ'ίρ = πΰξος. — 7 Ό χέρσος
άγρός, öv άροτριά ό Γιάννης είναι παλαιόν νεκροταφεϊον. — 8 σπάθη = μέρος
του άροτρου έκ σκληρού ξύλου (γαλλ. coutre, ή μάλλον άντιστοιχεΐ πρός τό
étançon τοΰ νέου εύρωπαϊκοΰ άροτρου. Βλ. Π. Γενναδίου, Τό νέον
κυπριακόν άροτρον, έν Λευκωσία 1899, σ. 6). — Ό χωλός 7 στίχος άντιστοι-
χεΐ πρός τόν πλήρη 20 τοΰ έπομένου άσματος.

*27

Αύτόθεν

(Λουλουδοπούλου, αύτ., σ. 47-48, άρ. 32).

Κοίτεται ό ξένος, κοι'τεται βαριά γιά νά πεθάνη.
Δέν Εχει μάννα νά τον κλαι'η, δερφή νά τον λυπιέται,
μόν' Εχει τρεις γειτόνισσες και τρεις γειτονοπούλες. ν
Ή μιά τόν πάει κρυό νερό κ' ή άλλη άφρίντο μήλο,
5 ή τρι'τ' ή πλιό μικρότερη κλήμα μέ τό σταφύλι.
«Σήκω, νέε μ', νά πιής νερό νά φρς άφρίντο μήλο,
κι άπό τό δροσοστάφυλο ρώγα γιά νά τσιμπήσης.
— Έγώ σάς λέγω δέν μπορώ καί σεις μέ λέτε σήκω.
Δεχθήτε με νά σηκωθώ καί βάλτε με νά κάτσω,
10 καί φέρτε τή φυλλάδα μου καί τάργυρό κονδύλι,
καί φέρτε τόν πνεματικό νά μέ ξεμολογήση,
γιά νά σάς πώ τά πάθια μου, τά ντέρτια πού περάσαν.
Τά πάθια γώ ποΰ Επαθα, κανείς νά μήν τά πάθη,
ούδέ Ρωμιός, ούδέ Τούρκος, ούδέ καραβοκύρης,
15 ούδέ τό ψάρι στό γιαλό, ούδέ τό φίδ' στ' άγκάθι.
Τρία χρόνια Ετρεξα νά βρώ καλή γυναίκα,
καί άλλα τρία Ετρεξα νά βρώ καλό ζευγάρι,
καί άλλα τρία Ετρεξα νά βρώ ζυγό κι άλέτρι.
Βρήκα ζυγό άπ' άγριαλιά, κι άλέτρι τσιμσιρένιο».
20 Καί πάει ό Γιάννης στό χωράφ', πάει γιά νά όργώσι7.
Ή σπάθη βγάνει κόκκαλα καί τό ύνί κεφάλια.
Καί πάει πουλί καί κόνεψε δεξιά μεριά στή ζεύγλα,
κι ούδέ λαλούσε σάν πουλί, σάν ούλα τά πουλάκια,
μόνον λαλούσε κ' Ελεγε μ' άνθρωπινή λαλίτσα.
25 «Στέκα, Γιάννη, καί μή κάμνης, στέκα καί μή όργώνης.
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'Εψές άργά έπέρασα τήν άκρα 'π' τ' άγιο δήμο,
άκουσα πώς χωράτευαν κι άνάβαλαν και σένα.
Τά Γιάννη να τον πάρουμε μαζί μέ τς πεθαμένοι.
— Τί 'ν' το κακό ποΰ έπαθα πάλι έγώ ό καϊμένος;
30 Θά κάψω τό σπίτι μου, κανείς να μή τό πάρη,
θά κάψω τό άλέτρι μου, κανείς να μή όργώση,
θά σφάξω τό ζευγάρι μου, άλλος να μή τό ζεύξη».

ΣΗΜ. Στ. 1 Κοίτ. ξ. κ. β. Σάν ά πεθάνει. Διώρθωσα τόν στίχον έξ άλλων
δημοτικών άσμάτων. —4 ή άλλ'. — 5 τρίτη πλειό. — 6 Σ., νέε μ', νά φάς, νά
πιής v., νά φας ά. — 11 πνευματικό. — 16 Έν τή προηγουμένη παραλλαγή ό
άριθμός χάριν τοϋ μέτρου διωρθώθη είς τρισύλλαβον έν τω 2 στίχω, άν καί
δέν συνεφώνει πρός τόν έν τω τρίτω. Ίσως άντί τοΰ έτρεξα πρέπει νά τεθή
έτριγύρισα. — 26 άγιο δήμο = άγιον βήμα τής έκκλησίας. — 29 έγώ καϋμένος.

28

Μακεδονίας

('Εστία, 1889, τ. ΚΖ\ σ. 323).

Σάν κίνησιν ή Μήτρις μας νά πάη νά ζευγαρίση,
παίρνει νάλέτρι πού μηλιά, ζυγόν μαλαματένιον,
κί γκάτσανον άποΰ λαλεί, τριανταφυλλιάς κλουνάρι,
κι βόδια λαμπρουκέρατα σ' ένα στρουφό χωράφι.

5 Σπέρνει σιτάρια δώδικα, κριθάρια δικαπέντι,
κί βρόμις δικατέσσιρα, μά δέ θά τά θιρίση.
Πουλοΰδι πάησι κ' έκατσι στά πιγυρίσματά του.
τασά λαλοΰσι κ' ήλιγι, σάν άνθρουπους τούν λέγει.
«Σπέρνεις, Μήτρι μ', κί χαίρισι, μά δέ θά τά θιρίσης.

10 — Τά ποΰ τό ξέρς, πουλοΰδι μου, πώς δέ θά τά θιρίσου;
— Ν ίψέ μεινα στούν ούρανό, μαζί μέ τούς άγγελοι.
Γλέπου τόν Κύριο στό θρουνί, τό Χάρο στό πουδάρι,
άχώρια γράφαν τς ζωντανοί, κι άχώρια τς πιθαμένοι,
κί σένα, Μήτρι μ', σ' έγραψαν μέ τούς άπιθαμένοι.

15 — Τά νά ξιρα, πουλοΰδι μου, νιγώ πώς θά πιθάνου,
νά σφάξου τά βουδούδια μου, άλλους νά μήν τά ζέψη,
νά σφάξου τήν καλοΰδα μου, άλλους νά μήν τήν πάρη».
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♦29

Λακκοβικίων Μακεδονίας

(Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, Άθ. 1901, σ. 98-99, άρ. 152).

Μοιρολόγι.

Σάν κίνησε ό Κωσταντής να πάη να ζευγαρι'ση,
παίρνει άλέτρι πού μηλιά, ζυγό μαλαματένιο,
τον κάτσιανον άπό λαλεί, τριανταφυλλιάς κλωνάρι,
καί βόδια λαμπροκέρατα, καί ζεϋλις άσημένις.
5 Σπέρνει σιτάρια δώδεκα, κριθάρια δεκαπέντε,
καί τότες πήγε κ' έκατσε γιά να προγιοματίση.
Πουλοΰδι πήγε κ' έκατσε πάνω στ' άπογυρίσμα,
καί δέ λαλοΰσε σάν πουλί, σά μαΰρο χελιδόνι,
μόνον λαλοΰσ' άνθρωπινά, πικρά φαρμακωμένα.
10 «Σπέρνεις, Κώστα μ', καί χαίρεσαι, σπέρνεις καί καμαρώνεις,
καί νά 'ξερες, βρε Κώστα μου, πώς δέ θά τό θερίσης.

— Πό ποΰ τό ξέρς, πουλοΰδι μου, πώς δέ θά τό θερίσω;

— Έχτές ήμαν στόν Κύριο καί τώρα πού κεί ήρτα.
Είδα τόν Κύριο στό θρονί, τό Χάρο στό ποδάρι,

15 άχώρια γράφουν ζωντανούς, κι άχώρια πεθαμένους,
και σένα, Κώστα, σ' έγραψαν μαζί μέ τς πεθαμένους.

— Νά ξέρω γώ, πουλοΰδι μου, πώς δέ θά τά θερίσω,
θά κόψω τή γυναίκα μου, άλλος να μή τήν πάρη,

θά κόψω τά βοδάκια μου, άλλος νά μή τά ζέψη».

30

Μάνης

(Παρνασσός, 1893, τ. ΙΣΤ, σ. 952-953).

Τό βλέπεις κείνο τό βουνό τό πέρα καί τό κείθε;
Στήν άποσκιαδερή μεριά ό Μαυροειδής έσπέρνει.
Μά είν' τό ζευγάρι του καλό, ζυγός μαλαματένιος,
είν' καί τά λοΰρα τοΰ ζυγοΰ χρυσά, μαλαματένια.
5 Πουλάκι έπήγε κ' έκατσε στοΰ Μαυροειδή τάσκιάδι.
Δέν έκελάιδει σάν πουλί, μηδέ σά χελιδόνι,
μόν' έκελάιδει κ' έλεγε μ' άνθρωπινή μιλίτσα.
«"Αιντε, καίμένε Μαυροειδή, κι <ϊν σπέρνης δέ θερίζεις.
— Πουλάκι μου, ποΰ τ' άκουσες...
10 - 'Εχθές προχθές έδιάβαινα μέ δυό μέ τρεις άγγέλους,
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καί γράφαν καί τό Μαυροειδή μέ τούς άποθαμένους».
Κ' έκεΐ τά βόιδα σκότωσε καί τό ζυγό τσακίζει.
Πηγαίνει στό σπιτάκι του, τής γυναικός του λέει.
«Γυναίκα, στρώσε πάπλωμα, στρώσε παχιό στρωμένο,
15 καί χάε γιά τόν πνεματικό να μέ ξεμολογήση».

Κι δσο να πάη, κι δσο νάρθη, ό Μαυροειδής πεθαίνει.

ΣΗΜ. 15 πνευματικό Παρν.· χάε = δπαγε.

31

Αόστας τής Γορτυνίας

(Παρά Ν. Λάσκαρη. — Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα, έν Πύργφ 1908, σ. 299).

Τής τάβλας.

'Αφήνει ό Γιάννης τήν κλεψιά καί πιάνει τό ζευγάρι·
πό τήν αύγή ώς τό δειλινό σπέρνει πέντε κουβέλια.
Μά 'χε τά βόιδι' άπό στοιχειά, τάλέτρια σιδερένια.
Πουλάκι έδιάη κ' Εκατσε στοΰ λιάρου τά καπούλια.
5 Αέν έκιλάιδα σάν πουλί, ούτε σά χιλιδόνι,
παρά κιλάιδει κ' Ελεγε άνθρώπινη λαλίτσα.
«Εύτοΰ ποΰ σπέρνεις, Γιάννη μου, σπέρνεις καί δέ θερίζεις.

— Καί ποΰ τό ξέρεις, βρέ πουλί, ποΰ σπέρνω δέ θερίζω;

— 'Εψές προψές πώπέρναγα στοΰ Χάρου τά παλάτια,
10 άκουγα πώς σ' έγράφανε μέ τούς άποθαμένους.

— Δέν είναι τρόπος, βρέ πουλί, να πρς νά μέ ξεγράψης;

— Χάρος δέν παίρνει μίλημα, <5έν παίρνει καί κουβέντα,
μού παίρνει άνθρωπινές ψυχές καί πάει στόν κάτω κόσμο».

ΣΗΜ. Στ. 9 Καί δλλως: πώδιάβαινα. — Ό πρώτος στίχος μετέπεσεν είς
παροιμίαν (Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Α', σ. 677, λ. άφήνω 6α).

Στ. 4 λιάρου = του λευκοϋ βοός (βλ. περί τής λ. αύτ., τ. Γ', σ. 133-134).

31 β

Παραλλαγή Δημητσάνης τής Γορτυνίας

(Έξ άνεκδότου συλλογής Χαρ. Μελετοπούλου, καί έξ έτέρας Κ. Κασιμάτη).

Ό Γιάννης άρχισπόριζε σ' Ενα πλατύ χωράφι.
Μά είχε τά βόιδα άπό τή Χιό, τάλέτρια σιδερένια,
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καί τή φουκέντρα ποΰ κεντάει άπ' άγριο κυπαρίσσι.
Πουλάκι πήγε κ' έκατσε στοϋ μαύρου τά καπούλια.
5 Δεν έκιλάιδει σάν πουλί, μαϊδε σά χιλιδόνι,
παρά έκιλάιδει κ' έλεγε ανθρωπινή κουβέντα.
«Έσύ τά σπέρνεις, Γιάννο μου, κι άλλος θά τά θερίση.

— Βρε πού το ξέρεις, ρέ πουλί, π' άλλος θά τά θερίση;

— Έψέ προψέ πού πέρναγα στοϋ Χάρου τά σαράγια,
10 άκουσα καί σέ γράψανε μέ τούς άπεθαμένους.

— Δέν είναι τρόπος, ρέ πουλί, να πάς να μέ ξεγράψης;

— Εκεί, Γιάννο μ', ποΰ γράφονται, μάτα δεν ξαναγράφουν».

ΣΗΜ. Διαφοραί τής δευτέρας παραλλαγής. Στ. 1 Ό Χρήστος έκαμάτευε
σ' ένα.— 2 άπό στοιχειό, τάλέτρι σιδερένιο. — 4/7. έβγήκε κ' στοϋ μ. τό κα-
ποϋλι. — 5 δεν έκιλάιδα. — 6 π. κιλάιδα. — 7 Ξάκρισ' το, Χρήστο, ξάκρισ' το,
κι ά. — 8 Τό ποΰ τό ξ. — 9 Έ. βραδιοΰ π. — 10 κι α. καί σέ γράφανε. — 11 να
πφ νά μέ ξεγράψης, | να σοΰ χρυσώσω τά φτερά, νά σ' τά περιχρυσώσω. — 12
Έκεϊ ποΰ γράφουν, ό άμοιρος, γράφουν καί δέν ξεγράφουν.

32

Κρήτης

(Κρητικός Λαός, 1909, σ. 15).

Ό Διγενής ψυχομαχεΐ κ' ή γή τονε τρομάσσει,
κ' ή πλάκα του άνατριχιά, ποΰ θά τονε σκεπάση.
Καί τσή καλής του φώνιαξε νά πά τήν έρωτήξη.
«Άν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ να πάρης;
5 — Άν άποθάνης, Διγενή, τά μαΰρα θέ να βάλω,
να τρώη σένα ή μαύρη γή κ' έμέ τά μαΰρα ροΰχα».
Μά κείνος δέ τσή πίστεψε, πάλι ξαναρωτά την.
«"Αν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ νά πάρης;

— "Αν άποθάνης, Διγενή, τά μαΰρα θά φορέσω,

10 να τρώη σένα ή μαύρη γή κ' έμέ τά μαΰρα ροΰχα».
Μά πάλι δέν τς έπίστεψε καί τρις ξαναρωτςί τη.
«Ά ν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ νά πάρης;

— "Αν άποθάνης, Διγενή, τόν άρχο θέ να πάρω,
όποΰ 'ν' ή πρώτη μου χαρά, τό πρώτο μου καμάρι».

15 Πού τά μαλλιά τήν άρπαξε, τρεις γύρους καί τσή κάνει.
«"Αφις με, σκύλε Διγενή, νά πώ ένα τραγούδι.
Τρεΐς άδερφίδες ήμεσταν κ' οί τρεις άδικοπήγαν,
ή μιά έπήγ' άπό φωτιά κ' ή γι' άλλη άπό πηγάιδι,
κ' έγώ τό κακορρίζικο στοΰ Διγενή τά χέρια.
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20 Έπαρε πέρδικα πλουμί, και σύ τρυγόνα πάσο,
και σύ τό σφακολούλουδο πάρε τήν κοκκινάδα,
και σύ βρουλιά, κομποβρουλιά, Επαρε τά μαλλιά μου,
να μην τά πάρη θηλυκό νά 'χη τά βάσανά μου».

ΣΗΜ. Στ. 15 άρπαζε ΚΑ.

Στ. 20 πάσο (Ιταλ. passo) = τό βήμα, τό βάδισμα. — 21 σφακολούλουδο
τό έρυθρόν άνθος τής ροδοδάφνης (nerium oleander L.), ήτις άλλαχοΰ καλου-
μένη πικροδάφνη, ροδοδάφνη ή φυλλάδα, έν Κρήτη όνομάζεται σφάκα (έκ τοΰ
άρχ. έλλ. ♦φάσκος). — 22 βρουλιά = ό σχοΐνος (juncus acutus L.).

♦33

(Έξ άνεκδότου συλλογής).

Τρι'την έσπάρθη ό Διγενής, καί Τρίτην έγεννήθη,
Τρίτην έκαβαλλίκεψε τάπαίδευτο μουλάρι,
καί τό 'μαθε νά περπατή, καί τό 'μαθε νά δρέμη,
καί τό'μαθε νά δέχεται τούς άγριους πολέμους.
5 Βασιλοπούλα άγνάντεψε άπό ψηλό παλάτι,
προξενιτειά τής Εστειλε γυναίκα νά τήν πάρη.

Πρός τήν προξενήτριαν, κρούουσαν τήν αύλειον, ό βασιλεύς λέγει:

"Αν είναι φίλος νά διαβή, άν είν' όχθρός νά σκάση,
καί άν είναι καί γιά προξενειά, νά πή καί νά περάση.

Ή προξενήτρια άπήντησεν, ότι ήλθε νά είπή καί νά σταθή, καί δχι νά πε-
ράση. Έρωτήσαντος δέ τό όνομα, εϊπεν έκείνη τό τού Διγενή, καί τούς έπαί-
νους. Πρός δ ό βασιλεύς:

Δέ θέλω γώ τόν Γαρζανή...
10 στήν δξω πόρτα μάνδαλο, στή μεσιανή κοράκι,
στήν δξω στήν παράοξω θυμάρι τής αύλής μου.

Τότε ό Διγενής καταφυγών είς μάγισσαν έμαθε τό βιολί, διά τοΰ όποιου
κατάφερε τή βασιλοποΰλα ξυπόλυτη νά πάη στήν πόρτα του τή νύχτα.
Άκούσασα δέ ή μήτηρ τοΰ Δ. κρουομένην τήν θύραν καί ότι ή κρούουσα ήν
ή βασιλόπαις, έξετόξευσε πικράν είρωνείαν έπί τοϊς λόγοις τοΰ βασιλέως, εί-
πόντος είς τήν προξενήτριαν, ότι:
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όταν ξυπνούν οί άρχοντες, τότε κοιμάται κείνη,

κι όταν λαλούν οί πέρδικες, τότε ξυπνάει έκείνη.

Καί τώρα τό βραδύ βραδύ τσουρτσοΰρκες τσουρτσουρίζουν;

Τήν έπιοΰσαν έκίνησε φουσσάτο ό βασιλεύς κατά τοΰ Διγενή, όστις
πρώτον ή ρώτησε τήν βασιλοποΰλαν τίνες είναι οί έρχόμενοι· αύτη δέ άπήντη-
σεν ότι οί μέν μελανείμονες είναι οί γονείς της, οί δέ γαλάζια φοροΰντες τά-
δέρφια κι άξαδέρφια της, οί δέ λευχείμονες ήσαν ό στρατός. Τότε έρρίχθη ό
Διγενής ξιφήρης καί:

15 στο Εμπα χίλιους Εσφαξε, στό Εβγα δυο χιλιάδες,
καί είς τό ξαναγύρισμα Εσφαξε πεντακόσιους.

Εδρε δέ τά πεθερικά, οίτινες τω εϊπον, ότι άδίκως.ώργίσθη, καθόσον έκεΐ-
νοι τοΰ έφεραν προικιά. ('Αλλ' έκεϊνος καί τούτους έφόνευσε;) Είτα σκάψας
μόνος, είσήλθεν είς λάκκον, προσκαλέσας δέ καί τήν βασιλοποΰλαν, όπως τήν
φιλήση τό τελευταΐον, έσυρεν άνω τοΰ λάκκου μεγάλην πλάκα, βράχον, καί
ούτω συναπέθανεν αύτη, ήτις ηύχήθη τήν ώραιότητά της νά τήν πάρουν μό-
νον ή πικροδάφνη καί οί πέρδικες. Μετεμορφώθησαν δέ ό μέν Διγενής είς κά-
λαμον, ή δέ έρωμένη του είς δάφνην.

Πάσα Λαμπρή καί Κυριακή καί πίσημον ήμέρα,

£σκυβεν ό κάλαμος κ' έφίλειγε τή δάφνη, καί πάλι έσκυβε ή δάφνη κ'
έφίλειγε τόν κάλαμο. Βασιλοπούλα δέ βλέπουσα ταΰτα έκ τών ύψηλών άνα-
κτόρων έκραξε:

Γιά ίδές τα τά μαργιόλικα καί τά μαργιολεμένα,
καί ζωντανά άγαπιώτουσαν καί τώρα πεθαμένα.

ΣΗΜ. Τό άσμα τούτο έστάλη πρό τεσσαράκοντα περίπου έτών είς τήν
έπί της έκδόσεως τών Νεοελληνικών 'Αναλέκτων έπιτροπείαν τοΰ συλλόγου
Παρνασσοΰ. Είναι γεγραμμένον έπί φύλλου χάρτου ήμικλάστου· είς τήν άρι-
στεράν στήλην τούτου είναι γεγραμμένοι οί πρώτοι πέντε στίχοι διά γυναι-
κείας χειρός (άλλης παρά τήν γράψασαν τό ύπ' άρ. 59 άσμα). Είς δέ τήν δε-
ξιάν επαναλαμβάνονται οί στίχοι οδτοι διωρθωμένοι, έπεται δέ τό λοιπόν ά-
σμα, οδ μή ένθυμούμενος πολλούς στίχους ό καταγράψας, συνεπλήρωσε τά
κενά διά περιλήψεων. Τών διορθώσεων τών πρώτων πέντε στίχων παρεδέχθη-
μεν τήν τοΰ πρώτου ήμιστιχίου, άνθ' ού ή πρώτη γράψασα είχε: Τρίτην έστά-
θη έν τή. γενής- έπροτιμήσαμεν δέ ν' άφήσωμεν άμετάβλητον καί τόν άσυνήθη
τύπον έν τέλει τοΰ 3ου στίχου νά δρέμη, όπερ ό δεύτερος συλλογεύς μετέβα-
λεν είς τό νά τρέχη. Αί άλλαι διορθώσεις ή παραλλαγαί είναι αί έξης: Στ. 1
Τρίτη-Τρίτη - 2 καί Τρίτη καβ. - 5 Βασιλοποϋλ' άγάπησε. - Ή έν στ. 10 λ.
1-
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κοράκι έχει τήν είδικήν σημασίαν, ήν έχει όμοίως καί ή άρχαία κόραξ. — Ή
εύχή τής συζύγου τοϋ Διγενή, κληροδοτούσης τήν καλλονήν αύτής είς τήν
πικροδάφνην καί τάς πέρδικας, συμπληροΰται έκ της προηγουμένης παραλλα-
γής (στ. 20-23).

34

Κερασούντος

(Έξ άνεκδότου συλλογής I. Βαλαβάνη).

Σεράντα δράκ', σεράντα δράκ', σεράντα παλληκάρια,
έχπάστανε να πάγουνε, να πάν σ' σήγ ξενιτείαν.
Όρκον βαρύν έπήρανε να μή άφουν τ' έναν τάλλο,
άν κάποιος και άρρωστα, οί άλλοι νά μή άφίννε.
5 Σ' σο μεσοστράτ' 'κ έπρόφθασαν, σ' σό μεσοστράτ' 'κ έπήγαν,
έρρώστησεν ό Κωσταντής άπάν' σ' σό σταυροδρόμιν.
«Κλάψομ με, μάννα μ', κλάψομ με, έγώ θέ ν' άποθάνω.
"Αν άποθάνω, θάψτε με σ' έναν ψηλόν ρασ'ιόπον,
κι αν άμπερνά ό κύρης μου, άς βάλη τό καντήλιν,
10 κι άν άμπερνά ή μάννα μου, άς βάλη τό έλάδιν,

κι άν άμπερνρ κι ό άδελφόμ μ', άς βάλη τό φωλάριν,
κι αν άμπερνά κ' ή άδελφή μ', άς άφτη τό καντήλιν,
κι άν άμπερνά κ' ή κάλη μου, άς τό γεμίζη δάκρυα».
Άπλώννε τό μαντήλιν άτ' καί στρώνν άπάν' σ' σον δρόμον,
15 καί λύννε τό ζωνάριν άτ' καί θέκνε σ' σό κεφάλ'ν άτ',
καί χώννε τό μιστράχιν άτ', καί δένν' έκεϊ τόμ μαύρον,
καί παίρνε τό σπαθίν άτου άς τό χρυσόν θεκάριν,
καί κοφτούνε τόν τάφον άτ' άπάν' σ' σό σταυροδρόμιν·
φυτεύνν άπάν' σ' σον τάφον άτ' έναν μηλιάς φυτάκιν,
20 άπάν' σ' τό λάσ'ιν τό κλαδίν, άπάν' κανδήλ' κρεμάννε.
Έρτε κι ό κύρς άτ' νά διαβαίν', νά βάλ' έκεϊ έλάδιν,
έρτε κ' ή μάννα τ' νά διαβαίν', νά βάλ' έκεΐνε δάκρυα,
έρτε κ' ή κάλια τ' νά διαβαίν', κλαϊμένη καί φλιμμένη.
«Γιά σούκ', γιά σούκ', ναι έταιρέ μ', κ' έπαρ' κ' έμέν έντάμαν».

ΣΗΜ. Στ. 2 έχπάστανε νά π. = ήβουλήθησαν, ώρμησαν νά ύπάγουν. —
7-13. Οί στίχοι οδτοι παρενετέθησαν έξ έτέρου άσματος, ώς εικάζει ό Βαλαβά-
νης, ούχί πιθανώς. — 16 μιστράχιν = λόγχη (λ. τουρκ.).

11



158

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

35

Πόντου

(Εύξεινος Πόντος, 1880, τ. Α', σ. 351-352).

'Ακρίτες κάστρον έχτιζεν, 'Ακρίτες περιβόλιν,
σ' έναν όμάλ', σ' έναν λιβάδ', σ' έναν πιδέξιον τόπον,
τ' όλόγερα τάφρον έκοφτεν, σ' τήν μέσην στέν' τόν κάστρον.
Όλια τά δρημ τά νερά, έκεϊ αύλακιάζ' καί φέρειν,
5 δλια τοΰ κόσμου τά δεντρά, έκεϊ φέρ' καί φυτεύειν,
δλια τοΰ κάμπημ τά πουλιά, έκεϊ φέρ' καί φωλιάζειν.
Ή κάλη του έγρήκανεν άς τοΰ πουλί τάς γλώσσας.
«Άκοΰσ', άκοΰσ', ν' Άκριτα μου, ντο λέγνε τά πουλόπα;
Πάντα κιλάιδιναν κ' έλεγαν «πάντα θά ζή Ακρίτες»,
10 άτώρα κιλαίδοΰν καί λέγν «θέ ν' άποθάν' Άκριτες».

— Αφήστε τά πουλόπα μο, άς κιλαίδοΰν καί σ'αίρουν,
άτά μωρά καί παλαλά, να κιλαίδοΰν 'κί ξέρνε.
Φέρτε με καί τό μαΰρο μου, άς πάγω στό κυνήγιν,

άν εύρήκω καί κυνηγώ, έγώ 'κί θ' άποθάνω,
15 κι αν 'κ εύρήκω νά κυνηγώ, έγώ θέ ν' άποθάνω».
Τά δρηα έλογύρισεν, τούς κάμπους έδιακλώστεν,
τούς λόγγους έδιαπάτεσεν, πουθέν κυνήγιν 'κ εύρεν.
Αβρός λαγός έβόσ'κετον σ' πράσινον λιβαδόπον-
τουξουλαγεύι', τά λαγγώνικ' άτ' άργοποροΰν 'κι πάγνε,
20 ραβδοκοπά τό μαΰρον του, έκεϊ πάγ κατιβαίνειν.
Τόγ Χάρον καί ν έπέντεσεν, καί πολλά χαρεμένον.
«Ποΰ πάς, ποΰ πάς, ναι Χάρε μο, καί πάς καί χαρεμένος;
Σ' τέσέν έρχομαι, ν' Άκριτα μο, έρχουμαι καί χαρεμένα.

— Έγώ καί σύ άς παλεύω μεν στό χάλκινον τ' άλώνιν.
25 Χάρε μ\ κι αν νικάς με σύ, χάρσ να έν τό ψιόπο μ',

Χάρε μ', κι αν νικώ σε γώ, χαρίσ' με καί τό ψιόπο μ'».
Στό πρώτον καί τό πάλεμαν, Ακρίτες ένικέθεν,
στό δεύτερον τό πάλεμαν, ό Χάρον έσκοτώθεν.

ΣΗΜ. Ό έκδοτης σημειώνει ότι έλησμόνησε πρό χρόνων τό τέλος τοϋ
άσματος τούτου, όπερ άδόμενον κατά τούς γάμους, ένθυμεΐτο άπό παιδικής
ήλικίας· καί ότι ή έννοια είναι ότι ό 'Ακρίτες θάψας τόν Χάρον, μετά πολλά
έτη έκ περιεργείας κινούμενος άνέσκαψε τόν τάφον· έκ τής δυσωδίας δέ τοΰ
πτώματος κτυπηθείς, άπέθανεν. 'Αλλά τοΰτο είναι μάλλον ή έξήγησις τοΰ τέ-
λους τοΰ άσματος ύπό τοΰ λαοΰ, καί ούχί αύτό τό άσμα. Πάντως δέ οί δύο
τελευταίοι στίχοι δέν έχουσιν όρθώς, καί πρέπει νά διορθωθώσι, συμφώνως
καί πρός τάς άλλας παραλλαγάς: Σ' σό πρώτον — ό Χάρον ένικέθεν, σ' σό
δεύτερον τό πάλεμαν ό Ακρίτες έσκοτώθεν» — Στ. 22 πάς Χ. ΕΠ. — 25.26 ψιό-
πο ν ύποκοριστικόν τοΰ ψυχή (καί κατά συγκοπήν ψή).
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159

Σινασοΰ

("Αρχελάου, Ή Σινασός, "Αθ. 1899, σ. 159-160).

Άκριτης κάστρον Εχτισε, Χάρος να μην τον ευρη,
διπλούν τριπλούν τό Εχτισε σιδερογκαρφωμένο.
Έγύρισε καί έτράνησεν, Χάρος τάν παραστέκνει.
Φώναξεν ή καλίτζα του κ' εϊπεν τοϋτα τά λόγια.
5 «Καλώς ήρτες, άη Χάρε μου, Ελα άς φάμ' κι άς πιούμε.

— Έγώ διά φαγεϊ δέν ήρτα, καί διά πιοτόν δέν ήρτα,
ήρτα διά τόν Άκριτη σου, νά πάρω τήν ψυχή του.

— Χάρε μου, πάρ' πέντε μ' παιδιά, κι άφες με τόν Άκριτη,
κι Άκριτης μου παιδί ένι, κι άλλα παιδιά θά κάμη.

10 — Έγώ διά τόν Άκριτη σου πέντε ψυχές <5εν παίρω.
Ά ς είν' κι αύτός γιά χάρισμα άλλες σεράντα μέρες».
Κ' ή κόρ' έπαραγρήκησε άλλους σεράντα χρόνους.
«Μητέρα, Ελ' άς φάμ' κι άς πιοϋμ', Ελα να ξεφαντώσωμ',
κι ό Χάρος μάς έχάρισεν άλλα σεράντα χρόνους».
15 Σώθαν τά σεραντάμερα καί οί σεράντα ώρες.
Χάρος τον παραστάθηκε να πάρη τήν ψυχή του.
«Χάρε μου, ποΰ 'ν' ό λόγος σου, ποΰ 'ναι ή συντυχιά σου;

— Αύτός είναι ό λόγος μου, κ' ή συντυχιά μ' αύτή 'ναι».
Ώστοΰ να σώσ' τό λόγο του, νά σώσ' τήν συντυχιά του,

20 άπ' τά μαλλιά τόν Επιασε στά μάρμαρα τον βάζει.

— Χάρε μ', άφες μ' άς τά μαλλιά καί πιάσ' με άς το χέρι,
ή δείξε με τήν τέντα σου μονάχος μ' άς πηγαίνω.

— Άν σέ δείξω τήν τέντα μου πολύ θενά τρομάξης.
Όλο τριγύρω πράσινα κ' ή μέση του βαμμένη.

25 Κόμμα ψωμί κ' άν Εδωκες, παράδεισο θά λάβης,

κόμμα παρά κ' άν Εδωκες, χρυσή λαμπάδα μπρός σου,
κόμμα ρούχο κι άν Εδωκες, προστά σου θ' νά τό φέρουν,
κι αύτά άν δεν τά Εκανες, στις πίσσες, στά χατράνια».

ΣΗΜ. Στ. 25-27. Κόμμα (κόπτω) τό κοινώς κομμάτι. — 28 χατράνια
κοιν. κατράμια, ένιαχοϋ κατράνια (τό πρώτον έκ του ίταλ. catrame, τό δέ κα-
τράνι ή χατράνι άμέσως έκ τοΰ άραβικοΰ κατράν, δθεν καί ή ίταλ. λέξις).
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37

Σινασοΰ

(P. de Lagarde, Neugriechisches aus Klein - Asien, Göttingen 1886, σ. 26 = Abhandl.
d. kgl. Gesellsch. d. Wissensch, zu Göttingen).

Σίδηρον κάστρον Εχτισα κ' έγώ γιά τον Άκριτη,
Χάρος να μην τόν εΰρη.

Τον Εκλωσε και τράνησε, Χάρος τάν παρεστάθη.
«Καλώς ήλθες, άγη Χάρε μου, νά φάμεν και νά πιοΰμεν.
5 — Έγώ γιά φαγεϊ <5έν ήρτα, και γιά πιοτό δέν ήρτα,
έγώ γιά τόν Άκριτη ήρτα, νά πάρω τήν ψυχήν του.

— Χάρε μου, πάρ' τά πέντε μου παιδιά, κ' άφες με τον Άκριτη.
Άκριτης μους παιδίν Ενι, καί άλλα παιδιά νά κάμη.

— Κ' έγώ γιά τον Άκριτη σου πέντε ψυχές δέν παίρνω.
10 Ά ς είν' Άκριτης σου τό σον άλλα σαράντα μέρες».

Κ' έκείνη παρεγρήκησεν άλλα σαράντα χρόνους.
«Γιά φά, γιά πιέ, Άκριτη μου, γιά βγάλε καί παιγνίδια,
ό Χάρος μάς έχάρισεν άλλα σαράντα χρόνους».
Τόν Εκλωσε καί τράνησε, Χάρος τόν παρεστάθη.
15 «Χάρε, πώνι ό λόγος σου, πώνι ή συντυχιά σου;

— Κ' ό λόγος μου έτοΰτο'νι, κ' ή συντυχιά μου άτό 'νι.

— "Ας πάρη Άκριτης τό σπαθί, καί σύ, Χάρε, τό κοντάρι,
έβγάτ' έκεΐ σ' σό πόλεμο, σ' Ενα πλατύ λιβάδι».

Νοΰτον ό Χάρος φρόνιμος καί κάλλιο παιδευμένος.
20 Έπιασε Χάρος τό σπαθί, τζακίσθην τό σπαθί του,
πιάσε κ' άπό κονταριοϋ, τζακίσθην τό κοντάρι.
Άς τά μαλλιά τόν Επιασε, στά μάρμαρα τον κρούει.
«Χάρ', άφες μ' άς τά μαλλιά καί πιάσ' μ' άς τό χέρι,
γιά δείξε με τήν τέντα σου καί μοναχό μ' άς πάγω.
25 — "Αν σέ δείξω τήν τέντα μου πολύ θενά τρομάξης.
Ώς κλώθει όλοπράσινα καί μέσα ροχιασμένα,
ώς κλώθουν τά τεντώματα, παλληκαριού βραχιόνια».

ΣΗΜ. Στ. 2 Ισως δύναται νά συμπληρωθή κατά τό ύπ' άρ. 36: Αιπλούν
τριπλούν τό Εχτισα, Χάρος.... — 3 κλώθω = γυρίζω, ζητώ· τρανώ = βλέπω. —
5 Ίσως: Έγώ δέν ήρτα γιά φ. — 12 βγ. παιγν. L. — 13 χάρισεν L. — 15 πώνι =
ποΰ ενι. —16 έτοϋτο 'νι = έτοΰτο ενι, είναι. — 19 Νοΰτον = νητον, ήτον. — Ή
συνομιλούσα έν άρχή μετά τοΰ Χάρου ύποτίθεται ότι είναι ή σύζυγος καί δχι
ή μήτηρ τοΰ Άκριτου, ώς ύπέλαβεν ό έκδοτης.
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38

Πόντου

("Εξ άνεκδότου συλλογής I. Βαλαβάνη).

Άπό θεοϋ λαλιά έρθεν «ό Γιάννες θ' άποθάνη».
«Ά-Γιώρ', Ά-Γιώρ' έγλήγορέ μ', Ά-Γιώρ' άνδρειωμένε μ',
στόν ούρανόν θέ να προφτάντς, τόγ Γιάννεν κι άλλα χρόνια».
Στόν ούρανόν έπρόφτασεν, τόν θεόν έπαρακάλνεν.
5 «Ά-Γιώρ', γιατί είσαι μωρός, μωράν δουλείαν τό κάμεις;
Τά χρόνια τ' έτελείωσαν, ό Γιάννες θ' άποθάνγ.
"Αμε καί πέ τόγ κύρην άτ', θά ζή κι άλλο ό Γιάννες».
«Καί άς τά χρόνια μ' τά καλά χρόνον πάλιν 'κί δοίγω».
«Ά-Γιώρ', Ά-Γιώρ' έγλήγορέ μ', Ά-Γιώρ' άνδρειωμένε μ',
10 στόν ούρανόν θέ νά προφτάντς, τόγ Γιάννεν κι άλλα χρόνια».
Στόν ούρανόν έπρόφτασεν, τόν θεόν έπαρακάλνεν.
«Ά-Γιώρ', γιατί είσαι μωρός, μωράν δουλείαν τό κάμεις;
Τά χρόνια τ' έτελείωσαν, ό Γιάννες θ' άποθάνη.
"Αμε καί πέ τήμ μάνναν άτ', θά ζή τριάντα χρόνια.
15 Τ' έμσά άν ëv καί δ οί άτον, θά ζή κι άλλο ό Γιάννες».
«Καί άς τά χρόνια μ' τά καλά χρόνον πάλιν 'κί δοίγω».
«Ά-Γιώρ', Ά-Γιώρ' έγλήγορέ μ', Ά-Γιώρ' άνδρειωμένε μ',
στόν ούρανόν θέ να προφτάντς, τόγ Γιάννεν κι άλλα χρόνια».
Στόν ούρανόν έπρόφτασεν, τον θεόν έπαρακάλνεν.
20 «Ά-Γιώρ', γιατί είσαι μωρός, μωράν δουλείαν τό κάμεις;
Τά χρόνια τ' έτελείωσαν, ό Γιάννες θ' άποθάνη.
Άμε καί πέ τήν κάλην άτ', θά ζή σεράντα χρόνια,
τ' έμσά άν ëv καί δοί άτον, θά ζή κι άλλο ό Γιάννες».
«Καί τά σεράντα δοίγ' άτόν, κι άλλα σεράντα τόσα».

ΣΗΜ. Στ. 7 Τό άσμα άτελές· ό Θεός παραχωρεί είς τόν Γιάννην τά ήμί-
ση έτη τής ζωής τοϋ πατρός του, άν ούτος δεχθή νά τω τά δώση· άλλ' ό πα-
τήρ άρνεΐται, ώς καί ή μήτηρ ύστερον. Τά έλλείποντα συμπληροΰνται έκ τών
έπομένων παραλλαγών. — 8 δοίγω = δίδω. — 15 "Αν είναι (άν τύχη) καί δώση
είς αύτόν τά μισά.

*39

Πόντου

(Π. Τριανταφυλλίδου,ΟΙ φυγάδες, σ. 174-175. 'Ανέκδοτος συλλογή I. Βαλαβάνη).
Ό Γιάννες ό μονόγιαννες κι ό μοναχόν ό Γιάννες,
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ό Γιάννες έτοιμάσκεται να φτάγ' χαράν και γάμους.
Χάρος σ' σήμ πόρταν Εστεκεν, κι άτόναν φοβερίζει.
«Χάρε μ', κι άπόθεν Ερχεσαι, καί πάς συγχαρεμένος;
5 — Έρθα να παίρω τήμ ψυχή σ', καί πάγω χαρεμένα.

— Χάρε μ', Ελ' άς παλεύουμε σ' σο χάλκενον τ' άλώνιν,
άν Εν καί τό νικάς μ' Εσύ, Επαρ' τήμ ψσ'ήμ μ' καί δέβα,
άν Εν καί τό νικείεσαι, θά φτάγω γώ τόγ γάμον.

— Έμέν άδά ποΰ Εστειλεν πάς κ' εϊπεν φά καί πια,
10 πάς κ' εϊπεν Εβγα πάλεψον σ' σό χάλκενον τ' άλώνιν;

Έμεν άδά ποΰ Εστειλεν, ψυχήν επαρ' καί Ελα.

— Παρακαλώ σε, Χάρε μου, Θεοΰ παρακαλίαν,
έχώ καιρόν να σ'αίρουμαι, μουράτια να πλερώνω,
έμέν ζωήν γιά χάριξον, άς φτάγω γώ τόγ γάμον.

15 — Έμέν άδά ποΰ Εστειλεν πάς κ' ειπεν φά καί πια,

πάς κ' εϊπεν κάθ' κά πέρμεσον, πότε θά φτάς τόν γάμο σ';
Έμέν π' Εστειλεν εϊπε με, ψυχήν Επαρ' καί Ελα.

— Ά γ Γιώρη μ', πρόφτα στό Θεόν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια».
Ά γ Γιώρς εύθύς έπρόφτασεν, στά έπουράν' έξέβεν,

20 παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια.
«Άγτ' άμε πέ τόν κύρην άτ', θά ζή τριάντα χρόνια,
άς δή τ' έμσά τόν Γιάννεν άτ', κ' άς πάγ' να στεφανοΰται.

— Κέρδε μ', άφέντη μ', κέρδε με, ό Χάρον μή κερδαίν' με.

— Υίέ μ', πώς να κερδαίνω σε, Χάρος νά μή κερδαίν' σε;

25 - Δός μ' άς τά χρόνια σ' τά πολλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με.

— Έγ' άς τά χρόνια μ' τά πολλά ήμέραν 'κι δανείζω.

— Παρακαλώ σ', άγ Γιώρη μου, Θεού παρακαλίας,

άγ Γιώρη μ', πρόφτα στό Θεόν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια.
Είπα το καί τόν κύρην μου, έμέν χρόνια 'κ έδώκεν».
30 Ά γ Γιώρς όπίσ' έγύρισεν, στά έπουράν' έξέβεν,

παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια.
«Άμε νά λες τ^ν μάνναν άτ', θά ζή τριάντα χρόνια,
άς δή τ' έμσά τόν Γιάννεν άτς, άς πάγ' νά στεφανοΰται.

— Κέρδε με, μάννα μ', κέρδε με, ό Χάρον μή κερδαίν' με.
35 — Υίέ μ', πώς νά κερδαίνω σε, Χάρος νά μή κερδαίν' σε;

— Δός μ' άς τά χρόνια σ' τά πολλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με.

— Έγ' άς τά χρόνια μ' τά πολλά τριχάριν 'κι δανείζω.

— Παρακαλώ σ', άγ Γιώρη μου, Θεοΰ παρακαλίας,

άγ Γιώρη μ', πρόφτα στόν Θεόν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια.
40 Είπα το γώ τήν μάννα μου, άτέ χρόνια 'κ έδώκεν».
Άγ Γιώρς όπίσ' έγύρισεν, στά έπουράν' έξέβεν,
παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνια.
«Άμέτε πέ τήν κάλην άτ', θά ζή τριάντα χρόνια,
άς δή άτον τ' έμσά νά ζή, νά πάγ' νά στεφανοΰται.



163 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

45 — Κέρδε με, κάλη μ', κέρδε με, κι ό Χάρον μή κερδαίν' με,
δός άς τά χρόνια σ' τά καλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με.
— Τ' έμά τά χρόνια τά καλά, έμέν κ' έσέν κανίνταν».
'Ο Γιάννες κάμει τήν χαράν, ό Γιάννες κάμν' τόν γάμον.

ΣΗΜ. Στ. 1 ό μοναχόν ό Γ. Τ. — 2 κάμει ό Γιάννες τήχ χαράν, κάμ' ό
Γιάννες τόγ γάμον Β. — 3 στήν π. έ. κι άτόναν Τ. — 4 κι ά. έρχεσαι, πώς είσαι
χαρεμένος; Τ. — 5 τήν ψυχή σ' να π. Τ. — 6 παλεύωμεν στό χάλκινον Τ. — 7. 8
Χάρε μ', καί άν νικάς μ' έσύ, νά παίρης τήν ψυχήν μου Τ. Χάρε μ', καί αν νικώ
σ' έγώ, να φτ. γώ τον γάμο μ' Ί. θά κάμω γώ Β. — 10 άμε π. στό χ. Τ. — 11
Έμέν π' έστειλεν είπε με ψ. Ί. — 12 παρακαλίας Τ. — 13 έγώ κ. νά χαίρωμαι

— πληρώνω Τ. —14 χάρισον — τόν γάμο μ' Ί. άς κάμω Β. — Τήν παραλλαγήν
τής συλλογής Βαλαβάνη άπό τοΰ 15 στίχου βλ. άμέσως κατωτέρω.

Στ. 8 Άν θά νικηθής, θά τελέσω έγώ τόν γάμον. — 9 Ό άποστείλας με
έδώ μήπως είπε φάγε καί πίε; — 16 κάθ' κά πέρμεσον = κάθου κάτω περίμεινε.

— 21 άγτ' άμε = άγε, πήγαινε. — 22 στεφανοΰται έΐς τήν σημασίαν τοΰ νυμ-
φεύομαι (στεφανώνουμαι) — 37 τριχάριν ύποκορ. τοΰ τρίχα, ούδ' έλάχιστόν τι.

— 47 κανίνταν = ίκανοΰνται, είναι Ικανά (άρκετά).

40

Πόντου

(Έξ άνεκδότου συλλογής I. Βαλαβάνη).

15 Χάρος όπίσ' έγύρισεν, στά έπουράνια ξέβεν,
παρακαλεί τόμ ποιητήν, άτον χρόνια νά δοίγη.
«"Ατε άμε πέ τόν κύρην άτ', θά ζή τρακόσια χρόνια,
άς δ οί άτοναν τά έμσά, κι άς πάγη στεψανώνη.

— Κέρδα μ', αφέντη, κέρδα με, Χάρος νά μή κερδαίν' με.
20 — Ύγέ μ', πώς νά κερδαίνω σε, Χάρος νά μή κερδαίν' σε;

— Αός μ' άς τά χρόνια σ' τά καλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με.

— Γώ άς τά χρόνια μ' τά καλά ήμέραν 'κί χαρίζω.

— Παρακαλώ σε, Χάρε μου, θεού παρακαλίαν,
είπα το γώ τόγ κύρημ μου, έμέν χρόνια 'κ έδώκεν.

25 Έμέν ζωήν γιά χάρισον, άς κάμω γώ τόγ γάμον».
Χάρος όπίσ ' έγύρισεν, στά έπουράνια ξέβεν,
παρακαλεί τόμ ποιητή:, άτον χρόνια νά δοίγη.
κΆτε άμε πέ τήμ μάνναν άτ', θά ζή διακόσια χρόνια,
άς δοί τ' έμσά τόν γιόκαν άτς, κι άς πάγη στεφανώνη.
30 — Γώ άς τά χρόνια μ' τά καλά τριχάριν 'κί χαρίζω.

— Παρακαλώ σε, Χάρε μου, θεού παρακαλίαν,
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είπα το γώ τήμ μάνναμ μου, έμέν χρόνια 'κ έδώκεν».
Χάρος όπίσ' έγύρισεν, στά έπουράνια ξέβεν,
παρακαλεί τόμ ποιητήν, άτον χρόνια να δοίγη.
35 "Άμε καί πέ τήγ κάλην άτ', θά ζή διακόσια χρόνια,
άς δοϊ άτοναν τά έμσά κι άς πάγη στεφανοϋται.

— Κέρδα με, κάλη μ', κέρδα με, Χάρος νά μή κερδαίν' με.

— Τέμά τά χρόνια τά καλά έμέν κ' έσέν κανίνταν».

Ό Γιάννες κάμει τήγ χαράν, ό Γιάννες κάμ' τόγ γάμον.

ΣΗΜ. Στ. 1-14 Βλ. τήν προηγουμένην παραλλαγήν.

41

Πόντου

(Έξ άνεκδότου συλλογής I. Βαλαβάνη).

'Ακρίτας κάσ'τρον έχτισεν, κάστρον θεμελιωμένον.
Ό 'Ακρίτας δνταν έλαμνεν στό μέγα τό χωράφιν,
πάντα κελάιδναν τά πουλιά, «·νά σάν έμάς» έλέγναν,
«rνά σάν έμάς καί πάλ' έμάς, πάντα άν ζή ό Ακρίτες».
5 Κ' έναν ποιρνίν ποιρνίτσικον καί Κερεκήν ήμέραν
κελάιδισαν καί είπανε «θέ ν' άποθάνη ό Ακρίτας»....
«Έβγα, Χάρε, άς πολεμοΰμ' σ' σό χάλκινον τ' άλώνιν,
καί άν νικρς με, Χάροντα, νά πάρης τήμ ψυχήμ μου,
κ' έγ' άν νικώ σε, Χάροντα, νά έχω τήν ζωήμ μου».
10 Σ' σό δεύτερον ένίκεσεν, σ' σό τρίτον ένικέθεν.
«Έμπα καί μάννα στρώσομ με θανατικόν κρεβάτιν,
θανατικόν κι άσήκωτον, σεκωμονήν ντό 'κ έσ'ει».
Έμπαίν' έκείνε στρώνει άτον πομπάκια καί μετάξια.
Έρθεν Α-Γιώρτς ό έγλήγορον, κ' ή κυρά Παναγία,
15 πού είχαν δώδεκα φτερά, κ' έπήραν πέντε κι άλλο.

«"Οποιος θέλ' κ' άγαπρ τοναν, άς δοϊ τον άς σά χρόνια τ'».
Έμπαίν' τήμ μάνναν άτ' ρωτμ, έμπαίν' καλορωτςί τεν.
«Κέρδα με, μάννα μ', κέρδα με, νά μή κερδαίν' μ' ό Χάρον.

— Ύγέ μ', καί πώς κερδαίνω σε, νά μή κερδαίν' τσ' ό Χάρον;
20 Ύγέ μ', δέβα σ' σόγ κύρησ σου, κι άς δοϊ σε άς σά χρόνια τ'.

— Κέρδα με, κύρημ μ', κέρδα με, νά μή κερδαίν' μ' ό Χάρον.

— Ύγέ μ', δέβα σ' σήν άδελφήσ σ', κι άς δοϊ σε άς σά χρόνια τς.

— Κέρδα μ', άδέλφη, κέρδα με, νά μή κερδαίν' μ' ό Χάρον.

— "Αμ\ άδελφέ, στήγ κάλησ σου, κι άς δοϊ σε άς σά χρόνια τς.
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25 — Κέρδα με, κάλη μ', κέρδα με, νά μή κερδαίν' μ' ό Χάρον.
— Τ' έμσά καί τά καλύτερα, ήλιε μ', τέσά άς είναι».

ΣΗΜ. Στ. 2 έλαμνεν λάμνω (έλαύνω) καλλιεργώ. — 5 ποιρνίν = πουρ-
νόν, πρωίαν. — 15 «έννοεΐ τούς άγγέλους» (Βαλαβάνης). — 26 τέσά = σά, Ιδι-
κά σου.

42

Κρήτης

(Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, Lpz. 1876, σ. 104, άρ. 93. Μηλιά ράκη,
Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, Άθ. 1881, σ. 16. Ό Κρητικός Λαός, 1909, σ. 15).

Ό Διγενής ψυχομαχεϊ κ' ή γη τόνε τρομάσσει.
Βροντά κι άστράφτει ό ούρανός καί σειέτ' ό άπάνω κόσμος,
κι ό κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίξουν τά θεμέλια,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση,
5 πώς θά σκεπάση τον άιτό, τσή γης τόν άντρειωμένο.
Σπίτι δεν τον έσκέπαζε, σπήλιο δέν τον έχώρει,
τά δρη έδιασκέλιζε, βουνού κορφές έπήδα,
χαράκι' άμαδολόγανε καί ριζιμιά ξεκούνειε.
Στό βίτσιμά 'πιάνε πουλιά, στό πέταμα γεράκια,
10 στό γλάκιο κ' είς τό πήδημα τά λάφια καί τάγρίμια.
Ζηλεύγει ό Χάρος μέ χωσιά, μακρά τόνε βιγλίζει,
κ' έλάβωσέ του τήν καρδιά καί τή ψυχή του πήρε.

ΣΗΜ. Παρά Γιάνναρη δημοσιεύεται άπόσπασμα μόνον τοΰ φσματος,
άποτελούμενον έκ τών στ. 1.2.4 καί έκ τοΰ πρώτου ήμιστιχίου τοΰ 5. Παρά δέ
Μηλιαράκη μόνοι οί στ. 1.4. — Στ. 1 ψυχομαχςί Μ. —2 καί τρέμ' ό ού. J. σειέτ'
ά. ΚΑ. —5 σκ. τέθοιο νιο J.

Στ. 8 χαράκι (χάραξ, άρχ.) = όγκώδης λίθος, βράχος· άμαδολόγανε έπαι-
ζεν ώς άμάδας = δίσκον (περί τής λ. άμάδες βλ. Κ ο ρ α ή , "Ατακτα, τ. Α', σ.
286)· ριζιμιά (ένν. λιθάρια), «ριζιμαΐαι πέτραι» παρά Κωνσταντίνω τώ Πορφυ-
ρογεννήτω (Πρβλ. Στ. Κουμανούδη, Συναγωγή λέξ. άθησαυρίστων, σ.
308). — 9 βίτσιμα. Ό έκδότης έν ΚΑ. έρμηνεύει τήν λ. «τίναγμα τοΰ σώμα-
τος». Πιθανώς δέν είναι άσχετος ή λ. πρός τήν κοινοτάτην βίτσα (έκ τοΰ βλα-
χικοΰ vi{â), έξ ής καί τό σύνηθες έν Κρήτη βιτσίζω (μαστιγώ ϊππον) καί έκ
τούτου βίτσισμα, σημαίνον καί βραχύν δρόμον, όσον δηλ. διατρέχει ό ίππος,
κεντριζόμενος ύπό τής βίτσας. — 10 γλάκιο (ρ. γλακώ έκ τοΰ έκλακώ, άρχ.
λακέω, ληκέω, έν Πελοποννήσω κοινώς λακώ, άόρ. έλάκησα) = τρέξιμον,
άγών δρόμου· άγρίμια άγρίμι, ή άγρια αΓξ τοΰ 'Αριστοτέλους, capra aegagrus
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Gmel, chèvre Bezoar. — 11 χωσιά (χωσις) = ένέδρα· βιγλίζω (καί άλλαχοΰ βι-
γλάω, λατ. vigilare) = βλέπω, κατοπτεύω.

43

Πελοποννήσου

(Μ. Λελέκου, Έπιδόρπιον, Άθ. 1888, σ. 188-189). Μοιρολόγι.

'Εψές έπέρνουν ποταμό και διάβαινα γεφύρι,
κι άκουσα σά ναστεναγμό καί σά μουρμουρισιώνα.
Τί νά ήτουν ό ναστεναγμός καί ό μουρμουρισιώνας;
Ό Διγενής ψυχομαχεϊ καί ή γή τόνε τρομάζει,
5 καί ή πλάκα τον άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση,
γιατί κ' έκεΐ ποΰ κάθεται λόγι' άντρειωμένα λέγει.
«Νά 'χεν ή γή πατήματα κι ό ουρανός κερκέλια,
νά πάτουν τά πατήματα, νά πιάσω τά κερκέλια,
να δώσω σείσμα τούρανοϋ καί τίναγμα τού άδη,
10 γιά νά τ' άκούσ' ό Χάροντας, ίιοΰ λέει νά μέ πάρη,
να μοΰ χαρίση τή ζωή, ή φίλο να μέ κάνη».

ΣΗΜ. Στ. 2 μουρμουρισιώνας = ψιθυρισμός, γογγυσμός (ρ. μουρμουρί-
ζω). — 7 κερκέλια = κρίκους, κρικέλιον των βυζαντινών, έκ του λατ. circel-
lus.

44

(Α.Ο.Δ.Ο. l'An' όλα δι' δλους, σύγγρ. περιοδ.) Έν. Άθ. 1907 Δ', σ. 60).

Ό Διγενής ψυχομαχεϊ κ' ή γή τόνε τρομάσσει,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχψ πώς θά τόνε σκεπάση.
Μά μέσα τσί ζαλάδες του παραμιλεΐ καί λέει.
«Νά 'χεν ή γής πατήματα κι ό ούρανός κερκέλια,
5 να πάτουν τά πατήματα, νά 'πιανα τά κερκέλια,
ν' άνέβαινα στόν ούρανό, να διπλωθώ νά κάτσω,
να δώσω σείση τούρανοΰ...»

45

Κρήτης

(Α. Jeannaraki, Άσματα κρητικά, Lpz. 1876, σ. 214, άρ. 276. Κρητικός Λαός, 1909,
σ. 15. Ρωσική μετάφρ. παρά Δεστούνη, σ. 47).

Πάντα στσί τρεις τοΰ Νοεμβριοΰ, στσ' είκοσιτρεΐς τ' 'Απρίλη,
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πανηγυράκι γίνεται στ' "Αη Γιωργιοϋ τή χάρη.
Κ' ή κόρη ποΰ'χε τή γιορτή κι άπου τόν έλουτρούγα,
μήδ' έτρωε, μήδ' έπινε, μηδέ κ' έχαροκόπα.
5 Σφάζει τρακόσια πρόβατα καί πεντακόσια γίδια,
έννιά χωριά έκάλεσε, χιλιάδες παλληκάρια.
«Τρώτε καί πίνετε, παιδιά, κ' έχετε καί τήν έγνοια,
μήν έρθ' ό Χάρος κ' εΰρη μας καί μάσε διαγουμίση,
καί πάρη άντρες γιά σπαθί καί νιους γιά τό δοξάρι».
10 Κι δντεν τό λόγο κ' ήλεγε, ό Χάροντας προβαίνει.
«Ποιός έχει μπράτσια σίδερα καί πόδια ατσαλένια,
να πάμε ν' άπαλέψωμε στό σιδερένιο άλώνι;»
Μά ποιός μιλεί τοΰ Χάροντα καί ποιός τόν άπαλεύγει.
Ό Διγενής, τσή χήρας γιος έβγήκε στ' άντροκάλιο.
15 «Έγώ'χω χέρια σιδερά καί πόδια ατσαλένια,
καί άς πάμε ν' άπαλέψωμε στό σιδερένιο άλώνι».
Καί πάνε κι άπαλεϋγανε πού τό ταχύ ώς τό βράδυ,
πού τό ταχύ ώς τό βραδύ, ώς τάλλο μεσημέρι.
Κ' ή μάνναν του τοΰ Διγενή στ' άλώνι άπόξω στέκει.
20 Τριώ λογιώ κρασί βαστά, τριώ λογιώ φαρμάκι,
κι άνε νικήσ' ό Διγενής κρασί νά τον κεράση,
πάλι καί δέ, νά πιή εύτή να πέση ν' άποθάνη.
Κ' οί δυο σφιχταγκαλιάζουνται καί μπρατσοδεμαθιοΰσι,
τραφαπαλεύγουν σάν θεργιά κι άγρι' άγκομαχοΰσι,
25 τρίζουν οί πάτοι τ' άλωνιοΰ καί πέφτουν οί τραλίκοι,
δυό μέρες άπαλεύγανε κι ούδένας πέφτει χάμαι.
Κι ό Χάροντας μ' έπιβουλιά βουλήθη νά νικήση·
βάνει του πόδα ξαφνικά καί μιά τανιά τοΰ παίζει,
παραζυγίζ' ό Διγενής καί πέφτει ξαπλωμένος,
30 κ' ή δόλια ή μαννοΰλαν του κατάπιε τό φαρμάκι.

ΣΗΜ. Στ. 3 'χεν έορτή — έλειτούργα ΚΑ. — 6 καί δλλως: έ. χιλιάδες κά-
λεσε, τρακόσια π. J. — 8 νά μάς βρή νά J. — 9 νιους γιά τό μαχαίρι J. — 10 κι
δντε τόν λόγον ήλεγεν, ό Χ. έφάνη ΚΑ. — 11 σιδερά ΚΑ.· τό τέλος τοΰ στίχου
καί άλλως: κουτάλες άτσαλένιες J. — 12 σιδερόν J. — 13 κι άλλος καί δέν τοΰ
μίλησε, δέν τοϋ 'πε πως θά πάη J. — 14 κ' ό ΔΑ Α. χήρας ύγιός ΚΑ. — 15 μπράτσα
σ. J. σιδερά ΚΑ. — 16 νά πάμε ν' ά. — σιδερόν ά. J. — 17 έπαλεύγανε ΚΑ. άπ'
τό τ. J. — 18 Λείπει ό στίχος παρά J. — 19 μάνα του ΚΛ.Δ. στέκει στή μιάν του
μπάντα J. — 22 πχή αύτή ΚΛ. εύτή ντελόγκος τό φαρμάκι J. — 23-26 Κ' οί δυό
σφιχταπαλεύανε, κ' οί δυο άγκομαχοΰσαν, \ οί πάτοι καί οί γύροιν του τοΰ άλω-
νιοΰ έτριζαν. \ Πολύν καιρό παλεύγανε κανείς των δέν ένίκα J. — 27 Χ. μέ
μπαμπεσιά J. — 28-29 βάνει πόδα τοΰ Διγενή καί κάτω τόνε βάνει J. — 30 μα-
νούλα του ΚΛ.· ήπιεν το τό φ. J.

Στ. 8 διαγουμίζω (διακομίζω, πρβλ. Κ ο ρ α ή ν , Ίσοκράτ., τ. Β', σ. 62)
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συλώ, διαρπάζω. — 14 άντροκάλιο (τό ρ. άντροκαλώ = άνδρα καλώ) πρόκλη-
otç είς άγώνα. — 22 πάλι και δέ = Αν δέ πάλιν δέν νικήση. — 23 μπρατσοδε-
μαθιοΰσι (μπράτσο = βραχίων, ίταλ. braccio + δεματιώ, δεματιάζω) συμπλέ-
κουσι τούς βραχίονας. — 24 τραφαπαλεύγουν (τραβώ + άπαλεύγω)· άγκομα-
χοϋσι (όγκοΰμαι + μάχομαι) άσθμαίνουσι. — 25 τραλίκοι (ϊσως έκ τοΰ ίταλ.
traliccio) ό κύκλος τών καθέτων πλακών περί τό άλώνιον. — 28 βάνει πόδα =
ύποσκελίζει· τανιά (ή ένέργεια τοΰ τανύειν), έπίσης παλαιστικόν σόφισμα. —
29 παραζυγι'ζει = χάνει τήν ίσορροπίαν.

46

Σκάλας καί Ζερβάτων τής Κεφαλληνίας

(Β. Schmidt, Griech. Märchen, Sagen u. Volkslieder, Lpz. 1877, σ. 162, άρ. 20.
Θέρου, Δημ. τραγούδια, 1909, σ. 75).

Χριστέ, και ποΰ νά βρίσκωνται τοΰ κόσμου οί άντρειωμένοι;
Ούδέ σέ γιόμα βρίσκονται, ούδέ σέ πανηγύρι,
ούδέ καί σέ καμνιά χαρά, ποΰ νά 'ν' οί άντρειωμένοι;
Κάτου στά Γεροσόλυμα πύργον έθεμελιώναν,
5 πύργον έθεμελιώνανε νά μην τούς εΰρη ό Χάρος.
Κι ό Χάρος κάπου τάκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη.
'Επήγε καί τούς ηΰρηκε στό γιόμα ποΰ γευόνταν.
η-Καλώς τά παλληκάρια μου, καλώς τά πολεμάτε.
—Καλώς τονε τό Χάροντα, κάθησε νά γευτοΰμε,
10 νά φας τάπάκια τοΰ λαγοΰ, στηθάρι άπό περδίκι,

νά πιής καί τριπαλιό κρασί, ποΰ πίνουν οί άντρειωμένοι.
— Δέ θέλω έγώ τό γιόμα σας, ήδέ τό λειδινό σας,
παρ' ήρθα γιά τόν κάλλιο σας, γιά τόν καλύτερο σας».
Κανείς δέν άποκρίθηκε άπ' όσοι κι άν γευόνταν,
15 παρά τσή χήρας τό παιδί, ποΰ ήταν πίλι ' άντρειωμένο.
(«Χάρο, άς παρασαρτάρουμε, κι δποιος προλάβη άς πάρη».
Σαρταίν' τσή χήρας τό παιδί, πάει σαράντα πάσσα,
σαρταίνει ό Πρικοχάροντας καί πάει σαρανταπέντε.
«Χάρο, άς ματασαρτάρουμε, κι δποιος προλάβη άς πάρη».
20 Σαρταίν' τσή χήρας τό παιδί καί πάει πενήντα πάσσα,
σαρταίνει ό Πρικοχάροντας καί πάει πενηνταπέντε.
Κι όχ τά μαλλιά τόν έπιασε καί τόνε κωλοσέρνει.
«Άσε με, Χάρε, άφ' τά μαλλιά καί πιάσε μ' άφ' τά χέρια».

ΣΗΜ. ΟΙ πρώτοι πέντε στίχοι εύρίσκονται έν μόνη τή έκ τοΰ χωρίου
Σκάλας παραλλαγή. — Στ. 12 ούδέ καί τό κρασί σας (παραλλαγή Σκάλας). —
17 Άντί πάσσα λέγουσιν άλλοι μίλλια. — Πολλάς διαφοράς παρουσιάζει τό έν
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τή συλλογή τοΰ Θέρου κείμενον· άλλά δέν έκρινα άναγκαϊον νά σημειώσω
ταύτας, διότι δέν προέρχονται έκ παραλλαγής δλλης, γενόμενοι ύπό τοΰ έκδο-
του, μή περιορισθέντος είς άπλήν άνατύπωσιν τοΰ παρά Schmidt κειμένου.

»47

'Επτανήσου

(Tommaseo, Canti popolari, Venez. 1842, τ. IV, σ. 306. Passow, σ. 304-305, άρ.
428. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Άθ. 1874, α. 275-276. Ζωγρ. Άγών, 1891,
σ. 132, άρ. 214).

Τρεις αντρειωμένοι έλέγασι πώς Χάρο δεν φοβούνται,
κι ό Χάρος κάπου τ' άκουσε, κάτι πουλί τοΰ τό πε.
Καί νά σου τον κ' έπρόβαλε τσού κάμπους καβαλλάρης,
σάν άστραπή V τό βλέμμα του, σάν τή φωτιά ή βαφή του,
5 σάν δυό βουνά 'ν' οί νώμοι του, σάν κάστρο ή κεφαλή του.
Κ' έπήε καί τούς ηΰρηκε στήν τάβλα πού έγευόντα.
«Καλώς σάς ηδρηκ', άρχοντες, καλώς τά γιοματάτε.

— Καλώς τον τον κύρ Χάροντα.

Κάτσε, Χάρο, γιά να γευτής, κάτσε να γιοματίσης,
10 να φμς τσαπλάν' άπό λαγούς, στηθάμ ' άπό περδίκια,
να πιής τριώ χρονών κρασί, ποΰ πίνουν άντρειωμένοι.

— Δεν ήρτα έγώ γιά νά γευτώ, ούδέ να γιοματίσω,
μόν' ήρτα γιά τόν κάλλιο σας, τού Χάρο δέ φοβάστε».
Κανείς καί δέν τοΰ μίλησε, κανείς <5εν τ' άπεκρίθη,

15 παρά μιανής χήρας ύγιός, ποΰ τόν έλέγαν Γιάννη.
«Χάρ' άς παρασαρτάρουμε, Χάρ' άς παραδιαβοϋμε
στά μαρμαρένια άλώνια μας».

Σαρταίν' ό νιός, ό νιούτσικος, βγαίνει σαράντα πήχες,
σαρταίνει κι ό κΰρ Χάροντας, βγαίνει σαρανταπέντε.
20 Κι όχ τά μαλλιά τόν άρπαξε, στ' άλογο τόνε ρίχτει.
«Άσε με, Χάρ', όχ τά μαλλιά καί πιάσε μ' όχ τό χέρι,
κ' άσε με σ' δρη σέ βουνό καί ρήξε μου άσκέρι,
κι άν δέν πετάξω σάν πουλί, νά φύγω σάν πετρίτης,
κόψε μου τό κεφάλι μου στήν τέντα σου πουκάτου.
25 — Μωρέ αν δγής τήν τέντα μου, δλος άνατρομάζεις».

ΣΗΜ. Στ. 1 λέγανε Ρ.Ζ. — 5 ώμοι Ρ. — 6 έπήγε Ρ. γευόνταν Ρ. — 8 Κ.
τον τόν κ. Χ. καλώς τό παλληκάρι Ζ. —13 το κάλλη Τ. τά κάλλη Ρ. Ζ. — 15
παρά μιας χ. ό ύγιός Ζ. — 17 άς πάμε να παλέψουμε σέ μαρμαρένιο άλώνι Ζ. —
18 νεούτζικος Τ. σ. ό Γιάννης μιά φορά, βγ. σαράντ' άντίμια Ζ. — 20 κι άπ' —
στό ά. τον ρ. Ζ. — 21 Λείπει Ζ. — 22 άφσε με σ' δρη, σέ βουνά, καί ρήξε με
άσκέρι Ζ. - 24 άποκάτω Ζ — 25 Λείπει Ζ.
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*48

Χίου

(Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, Άθ. 1890, σ. 46).

Ό Κωσταντής κι Άλέξαντρος, κι ό Άλεξαντρειωμένος,
σίδερο πύργο χτίσανε νά μή τούς εϋρ' ό Χάρος.
Τσαί τσεί πού τον έχτίζανε έκάτσανε νά φάνε.
Βλέπουν τό Χάρο τσ' ήρχετο σ' άλογο καβαλλάρη.
5 «Κάτσε νά φας, κάτσε να πιής, κάτσε να ξεφαντώσης.

— Έγώ <5έν ήρτα γιά φαγεϊ, μηδέ να ξεφαντώσω,
μόν' ήρθα γιά τον Κωσταντή, να πάρω τήν ψυχή του.

— Έλα, παρασαρτάρησε, τσ' δγοιος νιτσήσ' άς πάρη».
Παρασαρτά ό Χάροντας, πάει σαράντα σκέλια,

10 παρασαρτςί ό Κωσταντής, πάει σαρανταπέντε.

«Έλ' ά παρασαλέψωμεν, τσ' δγοιος νιτσήσ' άς πάρη».
Παρασαλεύγ' ό Κωσταντής, ρίχτει το Χάρο κάτω.
Ό Χάρος ήτο πονηρός τσ' άφ' τά μαλλιά τόν πιάνει.
«"Αφις με, Χάρ', άφ' τά μαλλιά τσαί πιάσ' με άφ' τό χέρι,
15 τσαί δείξε μου τό μέρος σου νά πάγω μοναχός μου.

— Νά δής έμόν τό μέρος μου, τρομάρα θά σέ πιάση;
πού 'ν' άπό μέσα σκοτεινό τσ' άπόξω ραχνιασμένο-
μέ τών άντρων τις τσεφαλές τό 'χω έγώ χτισμένο,
μέ τών κοπέλλων τά μαλλιά τό έχω σκεπασμένο».

ΣΗΜ. Παραλλαγήν τοϋ άσματος έξ 'Ικαρίας ύπέβαλεν είς τόν Ζωγρά-
φειον άγώνα τοΰ φιλολογικοΰ συλλόγου Κων/πόλεως ό I. Πουλάκης, περίλη-
ψιν δ' αύτοΰ περιέχει ή έκθεσις τής κριτικής έπιτροπείας (Ό έν ΚΠ. έλλ. φιλ.
σύλλ., τ. ΙΘ\ σ. 138).

♦49
Χίου

(Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, Άθ. 1890, σ. 41).

Συνάζουνταν, μαζώνουνταν δλοι οί άντρειωμένοι,
νά χτίσουν τοίχο νά χωστοϋν, ό Δράκος μή τοι3ς εΰρη.
Από μακριά τους άπαντςί, τσ' άπό κοντά τούς λέγει.
«Ποιός έχει σίδερο σπαθί, σίδερο βρακοζώνι,
5 ποιός έχει στήθος μάρμαρον, τό Δράκο νά παλαίση;»
Βγαίνει τής χήρας τό παιδί γιά πλέον άντρειωμένο.
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«Έγώ 'χω σίδερο σπαθί, σίδερο βρακοζώνι,
Εχω τσαί στήθος μάρμαρον, τό Δράκο να παλαίσω.

— Έλα να πά πηδήσωμε είς τούς άνήλιους τόπους».
10 Πηδά τής χήρας τό παιδί τσαί πά έξήντα μίλλια,

έπήδησε τσ' ό Δράκος μας τσαί πά έξηνταπέντε.
«Σοΰ τή χαρίζω τή ζωή, νά 'σαι ξεντροπιασμένος».

50

Μάρμαρο καϊ Μεστά Χίου

(Hub. Pernot, Rapport sur une mission scientifique en Turquie, 1903, σ. 153 μετά της
μελωδίας).

Κάτω στόν άγιο Σίδερο, στον άγιο Κωσταντϊνο,
μαζεύγουνται, σωριάζονται τοΰ κόσμου γοί άντρειωμένοι,
νά στήσουν πύργου σίδερον, νά μπου νά φυλαχτούνε.
Άφ' τ' δρους παίρνουν τού νερό, κι άφ' τον Μουριάν τού χώμα,
5 κι άφ' τήν Κωσταντινούπουλη παίρνουν τού κεραμίδι.

ΣΗΜ. Οί στ. 3-5 έκ τοΰ χωρίου Μεστά. Ό β' στίχος έν τή παραλλαγή
ταύτη έχει ώδε: Μουνιάζουνται, σσυνάσουνται τοΰ κ.

51

Πόντου

(I. Βαλαβάνη, συλλογή άνέκδοτος. Εδξεινος Πόντος, περιοδ. Τραπεζοϋντος, 1880, τ. Α', σ.
255-256).

Χριστέ μου, τί γενήκασι τοΰ κόσμου οί άνάρειωμένοι;
Μουδέ στήμ Πόλιν φαίνονται, μουδέ στό Περαντσ'άκιν,
μουδέ στήν Άνδριανούπολιν, στό μέγαν Σαλονίκιν.
Εκείνοι πέραν πέρασαν, στής έρημιάς τά μέρη,
5 νά χτίσουν σιδερίν κάστρον, νά μή τούς βρή ό Χάρον.
Έχτισαν κ' έθεμέλιωσαν καί πόρτες δέν άφήκαν.
Έκάτσανε στό φά' στό πιέ καί στήγ ζεφαντωσίαν.
Όλ' τρώγουνε καί πίνουνε κι δλοι συχνοκερνοΰνε,
σ'έρας ύγιός δέν τρώει, δέν πίν' καί <5έν συχνοκερνάται.
10 «Γιατί 'κι τρώς, σ'έρας ύγιέ, καί δέν συχνοκεράσαι;

— Πώς νά τρώγω, πώς νά πίνω, πώς νά συχνοκεροΰμαι,
θωρείς τόγ Χάρον κ' έρσ'εται στό γαΐμαν φουρκωμένος;»
Κόμαν ό λόγος έστεκεν κ' ή συντεχιά κρατοΰσεν,
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άπ' τά μαλλιά τόν έπιασεν και £σ'ει άτον καί πάγει.
15 <χ~Αφες με, Χάρ', άπ' τά μαλλιά καί πιάσε μ' άπ' τό σ'έριν,
καί δείξε με τήσ στράτασ σου, καί δέβ' άς περπατούμε.
— Θωρείς έκείνο τό βουϊνόν καί τάλλο τάντιβούινιν,
καί τάλλο τάντιπέραστον, ποΰ ëv ψηλόν καί μέγαν;
'Εκεί ëvi ή τένάα μου, έκεϊ καί τό μεκιάνιμ μ'.
20 Έκεϊ τής τένάας τά σκοινιά τών κορασιών τά τσάμιας,
έκεϊ τής τέντας τά ξυλιά παλληκαριών βρασ'ιόνας».

ΣΗΜ. Ό Βαλαβάνης, όστις είναι καί ό δημοσιεύσας τό άσμα έν τω
Εύξείνω Πόντω, παρατηρεί ότι τοΰτο φαίνεται έπείσακτον, διότι άλλότρια τοΰ
ποντικοΰ ιδιώματος είναι πλήν άλλων καί τό δέν καί τό γενήκασι. — Ή άνά
χείρας έκδοσις έγινεν έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ συλλογέως, όπερ διαφέρει έν
τισι τοΰ τυπωμένου κειμένου. Τάς πλείστας τών διαφορών τούτων, αϊτινες
προδήλως είναι τυπογραφικά άμαρτήματα, δέν έκρίναμεν άναγκαΐον νά ση-
μειώσωμεν, περιοριζόμενοι είς τήν άναγραφήν μόνων τών έπομένων. — Στ. 8
συχνοκερνοϋνται. — 10 συχνοκερνάσαι. — 11 συχνοκερνώμαι. — 13 συντυχιά. —
17 τάντιβοϋνιν. — 20 τών κ. είν' τσάμες. — 21 βραχιόνια.

Στ. 2 Πόλη ή Κωνσταντινούπολις· Περαντσ'άκιν ή συνοικία Πέραν. — 16
δέβ' = διάβα, άγε. — 19 μεκιάνιν (λ. τουρκ.) άναπαυτήριον, κατάλυμα. — 20
τσάμια = πλόκαμος.

52

Κρήτης

(Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, Lpz. 1876, σ. 145, άρ. 146. Εύξεινος Πόντος, 1880, τ.
Α', σ. 336).

Παιδιά, κ' είντα- γινήκανε τοΰ κόσμ' οί άντρωμένοι;
Μουδέ στσί μέσες φαίνουνται, μου δέ στσ' άναμεσάδες.
Κάτω στήν άκρη τοΰ γιαλοΰ, στήν τέλειωση τοΰ κόσμου,
σιδεροπύργο χτίζουνε τοΰ Χάρου νά χωστοΰνε.
5 Κι ό Χάρος μΰγια γίνεται, μπαίνει άπου παραθύρι,

καί βρίστ' όμορφονιούς ύγιούς κι άμορφους κοπελλιάρους,
καί μπήκε καί κοντάρευγεν ό Χάρος τς άντρωμένους.
Μά ίνας νιός, χήρας ύγιός, ψηλανακουμπωμένος,
τοΰ Χάρ' άντροκαλίζεντον, τοΰ Χάρ' άντροκαλειέται.
10 η·Χάρε, σάν είσαι Χάροντας, σάν είσαι παλληκάρι,
έλα νά πά παλέψω με στό σιδερόν άλώνι,
άπϋΰ'χει πάτους σίδερα καί γύρους άτσαλένιους».
Καί πήγαν κι άπαλέψανε στό σιδερόν άλώνι,
άποΰ'χε πάτους σίδερα καί γύρους άτσαλένιους.
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15 Κ' έφτά φορές τον έβαλεν ό νιος το Χάρο κάτω.

Πάνω στσ' έφτά, πάνω στσ' όχτώ, τοΰ Χάρο κακοφάνη,
πιάνει το νιο πού τά μαλλιά καί κάτω τόνε βάνει.
«Άφις με, Χάρ', άπ' τά μαλλιά και πιάσ' μ' άπού τή μέση,,
νά ίδής άπάλι άντρίστικο, τό κάνου οί γιάντρωμένοι,
20 τό κάνου οί γιάνδρες οί καλοί, οί καστροπολεμάρχοι».

ΣΗΜ. Στ. 1 γινήκασι ΕΠ. — 2 στις ΕΠ. — 3 τ' όρανοΰ J. — 4 "Αλλως:
χτίζουνε, να μή τούς βλάφ' ό Χάρος ΕΠ. — 5 μι^αΈΠ. άπό π. J. ΕΠ. — 6 βρί-
σκ' ό. ΕΠ. — 7 κοντάργευεν ΕΠ. άντρειωμένους J. — 9 άντροκαλειέτον ΕΠ. —
10 Άντε ΕΠ. - 11 σέ σ. ΕΠ. - 12-13 Λείπουσι ΕΠ. - 16 Χάρου ΕΠ. - 17
άπ' τά μ. καί βάννει τόνε κ. ΕΠ. — 18 Άφες με ΕΠ. — 19 οί άντρ. ΕΠ.

*53

(Th. Kind, Anthologie neugriech. Volkslieder, Lpz. 1861, σ. 68-70 (μετά γερμ. μεταφρά-
σεως]).

Ά θεέ μ', καί τί νά γίνηκαν τοΰ κόσμου οί άντρειωμένοι,
ποΰ ούδέ σέ γάμους φαίνονται, ούδέ σέ πανηγύρια;
Φκειάνουν τό σιδερόκαστρο, να μήν τούς εΰρη ό Χάρος.
Τό φκειασαν, τό διωρθώσανε, έμπήκανε καί μέσα.
5 Έβαλαν τά κανόνια τους, καί στήσαν τά μπαϊράκια.
Καί ό Χάρος έξανάφανε στόν κάμπο καβαλλάρης.
Μαΰρος είναι, μαΰρα φορεί, μαΰρό 'ν' καί τάλογό του,
μαύρα καί τά λαγωνικά, μαΰρος είναι καί ό κάμπος.
Καί άπό μακριά τούς χαιρετάει, καί άπό κοντά τούς λέγει.
10 «Γειά σας, χαρά σας, βρέ παιδιά. — Καλώς τονε τό Χάρο.
Χάρε μου, πόθεν έρχεσαι, καί ποΰθε νά πηγαίνης;

— Παιδιά μου, μ' έστειλ' ό θεός να πάρω τήν ψυχή σας.

— Εμείς ψυχή δέν δινόμε, τ' είμαστε παλληκάρια,
έχουμε κάστρο δυνατό, είμαστε καί άνδρειωμένοι».

15 Καί άκόμα λόγος ήτανε καί ή συντυχιά κρατιέται,
μιά ταραχίτσα γίνηκε, τό κάστρο δέν έφάνη.
Μιά συννεφίτσα πλάκωσε πάνω στούς άνδρειωμένους,
κ' έκλεισαν τά ματάκια τους, τον κόσμο δέν τόν είδαν.
Ψιλή φωνίτσα βάλανε, δσο κι άν έδυνόσαν.
20 «Συχωρεθήτε, βρέ παιδιά, καί σεις δόλιοι άνδρειωμένοι».

ΣΗΜ. Στ. 3 σιδερόκαστρον Κ. — 4 έμβήκανε Κ. — 6 έξενάφανε Κ. — 12
ψυχήν Κ. — 13 δίδομεν Κ. - 18 κόσμον Κ. - 20 συγχωρηθήτε Κ.

1 ç-
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54

Πελοποννήσου

(Μ. Λελέκου, Έπιδόρπιον, Άθ. 1888, σ. 196). Μοιρολόγι.

Θέ μου, καί τί γινήκανε τοΰ κόσμου οί αντρειωμένοι;
Πήγαν τήν πέρα τή μεριά, πέρ' άπό τό ποτάμι,
καί χτίσαν σιδερόπυργο νά μήν τούς εΰρη ό Χάρος.
Βαίνουν στήν άκρη σίδερο, στή μέση τό μολύβι,
5 κι άπάν' άπάνω μπάλσαμο γιά τήν έλαφροσύνη.
Κι ό Χάρος τούς άγνάντεψε πό να πλατύ μεϊντάνι.
Κράτειε τούς νιους άπ' τά μαλλιά, τις νιές άπ' τις πλεξούδες,
και τά μικρά παιδόπουλα στή σέλλα κρεμασμένα,
καί κείνους τούς παλιόγερους τούς είχε δραγουμάνους.

*55

Λακκοβικίων Μακεδονίας

(Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, Άθ. 1901, σ. 99, άρ. 153). Μοιρολόγι.

Τοΰ πεθαμένου τάρματα δέν πρέπει νά φοργιοΰνται,
μόν' πρέπει νά 'ναι κρεμαστά μέσα στό σταυροδρόμι,
κι δσοι διαβάτες κι άν περνοΰν νά τά καλημερνοΰνε.
«Καλή σας μέρα άρματα. — Καλώς τούς διαβάτες.
5 — "Αρματα μ', ποΰ V άφέντης σας, στή μέσ' ποΰ σας φορούσε;

— Ό Χάρος τόν προσκάλεσε να πάη νά τόν φιλέψη,

κ' έκεϊ ποΰ τρώγαν κ' έπιναν, κ' έκεϊ ποΰ σουμπετιοΰνταν,
γυρίζ' ό Χάρος καί τόν λέγ', κρυφά τόν κουβεντιάζει.

— Μένα Θεός μέ έστειλε, νά πάρω τήν ψυχή σου.
10 — Δίχως άσθένεια κι άρρωστιά, ψυχή δέν παραδίνω.

"Αιντε νά πολεμήσωμε στά μαρμαρένι' άλώνια,
κι αν μέ νικήσης, Χάρε μου, να πάρης τήν ψυχή μου,
κι άν σέ νικήσω, Χάρε μου, να πάρω τό σπαθί σου.
Σάν άρχισαν άπ' τό πρωί, κοντά τό μεσημέρι,
15 πήρε ό νιος να κόβιται, πήρε να γονατίζη.

Γυρίζ' τό Χάρο καί τον λέγ', κρυφά τόν κουβεντιάζει.

— Παρακαλώ σε, Χάρε μου, καί σέ φιλώ τό χέρι,
να μέ χαρίσης τή ζωή κόμα πεντέξη μέρες,

γιατ' έχω μάννα παραγριά, γυναίκα μέ παιδούδια ...
20 Άφσε με, Χάρε, π' τά μαλλιά καί πιάσε με π' τό χέρι.
Τό στόμα τ' αίμα γιόμουσε, τάχείλι του φαρμάκι».

ΣΗΜ. Στ. 11 μόν' άιντε, Χάρε μ', να π.
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*56

Μάνης

(Παρνασσός ΙΖ', σ. 478, 12).

Τοΰ πεθαμένου τ' άρματα δεν πρέπει νά βαστιώνται,
μόν' πρέπει νά τά ρίξουνε σ' ένα βαθύ λαγκάδι,
να τρώη ή σκουριά τό σίδερο κι ό σκώρος τό κοντάκι,
κι δσοι διαβάτες κι άν περνοΰν, δλοι νά τά ρωτάνε.
5 «Άρματα, ποΰ 'ν' ό άφέντης σας, καί ποΰ 'ν' τάφεντικό σας;
— Ό Χάρος τόν έκάλεσε, παντρεύει τόν ύγιό του.
Καλεί τούς νιούς γιά τό χορό, τίς νιές γιά τά τραγούδια,
κάλεσε καί τούς γέροντες νά σφάξη γιά κριάρια».
Στόν Άδη καί στή μαύρη γή
10 δεν είναι γλέντια καί χοροί.

♦57

'Ηπείρου

(Χ α σ ι ώ τ ο υ , Συλλογή τών κατά τήν "Ήπειρον δημ. φσμάτων, Άθ. 1866, σ. 168, άρ. 2). #

Τοΰ πεθαμένου τ' άρματα δέν πρέπει νά πουλιώνται,
μούν' πρέπει νά 'ναι σ' έρημιά, σέ τρία σταυροδρόμια,
κι δσοι διαβάτες κι άν διαβούν νά τά καλημερίσουν.
«Καλή μερά σας άρματα. — Καλώς τους τούς διαβάτες.
5 — Άρματα, ποΰ 'ν' άφέντης σας καί ποΰ 'ναι ό καλός σας;
— Ό Χάρος τον έγύρεψε παιδί γιά νά τον κάνη».
«Χάρε μου, κι άν μ' έγύρεψες παιδί γιά νά μέ κάνης,
γιά άιντε νά παλέψουμε σέ μαρμαρένιο άλώνι».
Κ' έκεΐ πάησαν κ' έπάλεψαν σέ μαρμαρένιο άλώνι,
10 κι ό Χάρος τον ένίκησε, τοΰ πήρε τήμ ψυχούλα.
«Άφσε με, Χάρε μ', άφσε με, πέντ' έξ άκόμα χρόνια,
τ' έχω γυναίκα παρανιά καί χήρα δέν τής πρέπει·
άν περπατήση σιγαλά τής λένε καμαρώνει,
κι άν περπατήση γλήγορα, τής Λεν άντρα γυρεύει·
15 έχω καί τά παιδιά μικρά, τ' άφήνω στά σοκάκια».
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58

Κρήτης

(Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, Lpz. 1876, σ. 142-143, άρ. 142).

Τρώτε καί πίνετ', άρχοντες, κ' έγώ να σάς διηγούμαι
κ' έγώ να σάςε διηγηθώ γιά έναν άντρωμένο,
γιά ένα νιόν, τόν είδα γώ στ σι κάμπους κ' έκυνήγα,
κυνήγα και έλαγώνευγεν ό νιος κι άγριμολόγα·
στο γλάκιο πιάν' ό νιος λαγό, στόν πήδο πιάν' άγρίμι,
τήν πέρδικα τήν πλουμιστή όπίσω τήν άφήνει.
Μ' ό Χάροντας έπέρασε κ' ήτονε μανισμένος.
«Έβγαλε, νιέ, τά ροΰχα σου, βγάλε καί τ' άρματά σου,
δέσε τά χέρια σου σταυρό να πάρω τή ψυχή σου.

— Δέ βγάνω γώ τά ροΰχά μου, μηδέ καί τ' άρματά μου,
μηδέ τά χέρια μου σταυρό να πάρης τή ψυχή μου.

Μ' άντρας έσύ, άντρας κι έγώ κ' οί δυό καλαντρωμένοι,

κι άντε να πά παλέψω με στό σιδερόν άλώνι,

να μή ραΐσουν τά βουνά καί νά χαλάσ' ή χώρα».

'Επήγαν κι άπαλέψανε στό σιδερόν άλώνι,

κ' έννιά φορές τόν έβαλεν ό νιος τό Χάρο κάτω.

Κι απάνω είς τς έννιά φορές τοΰ Χάρο κακοφάνη,

πιάνει τό νιό πού τά μαλλιά χάμαις τόν γονατίζει.

«"Αφις με, Χάρ', άπ' τά μαλλιά καί πιάσ' μ' άπού τά μπράτσα,

καί τοτεσάς σοΰ δείχνω γώ πώς είν' τά παλληκάρια.

— Άπό κειδά τά πιάνω γώ ούλαν τά παλληκάρια,
πιάνω κοπέλλες άμορφες κι άντρες πολεμιστάδες
καί πιάνω καί μωρά παιδιά μαζί μέ τσί μαννάδες».

ΣΗΜ. Στ. 5-6 πρβλ. άρ. 42.

«59

(Έξ άνεκδότου συλλογής).

Τρίτην έσπάρθη ό Διγενής καί Τρίτην έγεννήθη,
Τρίτην έκαβαλλίκευσε τάπαίδευτο μουλάρι,
καί τό 'μαθε καί πήγαινε στούς άγριους πολέμους·
Τρίτη τοΰ ήρθε μήνυμα νά πάη στό σεφέρι.
Στό έμπα χίλιους έκοψε, στό έβγα δυό χιλιάδες,
καί στά ξαναγυρίσματα έκοψε τρεις χιλιάδες.
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Βασιλοπούλα Αγνάντεψε άπό ψηλό παλάτι,
τοΰ Διγενή βουλήθηκε γυναίκα να τήν πάρη.
Ήτανε και βασίλισσα, ήταν καί ρηγοποΰλα,
10 καί διδαγμένη ή νε'νε της καί παινεμένη σ' οΰλα.
Έστειλε το φουσσάτο του στήν πόρτα της άπέξω.
Καθώς τό είδε ή λυγερή, στόν κύρη της πηγαίνει.
«Καλώς την, τήν Άννέτα μου, καλώς τήν άκριβή μου.

— Άφέντη μου, ό Διγενής, το άξιο παλληκάρι,

15 ποΰ Εμπαινε στόν πόλεμο σά δράκος, σά λεοντάρι,
φουσσάτο έξημέρωσε άπόψε στήν αύλή μου.

— Κόρη μου, σύρε πάρ' τονε, τί κινδυνεύει ό θρόνος,
καί ή ζωή μου θά χαθή, θά μείνης χώρις κύρη».
'Ολονυχτίς έκάθετο σά να Εγνεθε στή σβίγα,

20 καί τό πρωί σηκώθηκε Εκανε σάν τή στρίγλα.
Χρυσό μαχαίρι Εβγαλε άπό χρυσό φηκάρι,
τό κεφαλάκι του Εκοψε σάν τρυφερά άγγουράκι.
Τά χέρια της έσταύρωσε, στόν κύρη της πηγαίνει.
«Καλώς τηνε, τήν κόρη μου, τήν πολυαγαπημένη.
25 Πώς, κόρη μου, ήλθες γρήγορα γιά νά' μέ άνταμώσης;

— Έκοψα τό κεφάλι του σάν τρυφερό άγγοΰρι,

τό κάρφωσα στή λόγχη του κ' έφυγε τό φουσσάτο.
Ό ήλιος έβασίλεψε στά θλιβερά του μάτια.

— Κόρη μ', σοΰ πρέπει ό θρόνος μου, σοΰ πρέπει καί κορώνα,
30 ποΰ Εσωσες χώρες καί χωργιά καί δλη τή Βαβυλώνα».

ΣΗΜ. Τό δσμα τούτο έστάλη πρό 40 περίπου έτών, έκ Θηβών, άν δέν
μ' άπατα ή μνήμη, είς τήν έπιτροπείαν τής έκδόσεως τών Νεοελληνικών άνα-
λέκτων τοΰ φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού. Φέρει ύπογραφήν Κατίγκω
Γρηγορίου. Πρός άποκατάστασιν τοΰ μέτρου ένόμισα άναγκαίας τρεις μεταβο-
λάς- έν στ. 3 όπου τό χειρόγραφον έχει: τό μαθε καί π., έν στ. 14 Κύρη μου, ό
Δ. καί έν στ. 30 όποΰ Ελευθέρωσες χώρες καί χωριά καί δλη τήν Βαβυλώνα. Ό
στίχος ούτος ήδύνατο νά έχη καί άλλως: ποΰ Εγλυσες χ.

*60
Χίου

(Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, Άθ. 1890, σ. 60-61).

Απέθανε δ Ανδρόνικος κι άφήκεν άντρειωμένο,
άφήκε καί τήν Άρετού τριών μερών λουχοΰσα,
τής έφηκε καί λίγο χριός, έννιά χιλιάδες γρόσια,
τής άφηκε καί γιά νά ζή χίλι ' έργατών άμπέλι.



178 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

5 «'Αμπέλι μου πλατύφυλλο και καιροδουλεμένο,

ήρταν οί χριοφελέτες μου τάσπρα των να γυρέψουν,
γή τάσπρα των να δώσωμεν γή μέσ' στ' άμπέλι μπαίνουν.
— Άς μέ κλαδέψουν άρχοντες καί έργάτες παλληκάρια,
κι άς μέ βλαστολογήσουνε τρι' άπάρθενα κορίτσια,
10 καί το τσαμπί, τάπότσαμπο, το χρέος θέ να βγάλη».
Μά το παιδίν έμίλησε άφ' τής μάννας τά χέρια.
«Τής μάννας μ' τά δανείσετε κ' ήρτετε να ζητήτε;
Άφέντης μ' είχε το κλειδί κ' ή μάννα τήν κασσέλα.
Άμέτε φέρτε το κλειδί κι ανοίξτε τήν κασσέλα,
15 κι όσα φλουριά κι άν ευρετε όλα έπάρετέ τα».

♦61
Ίμβρου

(Ό έν ΚΠ. Σύλλογος, 1874, τ. Η', σ. 542).

Ένας αετός κατέβηκε σέ ριζιμιά λιθάρι,
καί βάστα κ' είς τά νύχια του άνθρωπινό κεφάλι.
Καί τό κεφάλι έγραφε, πολύ βαριά έγράφει,
πού 'τανε πρώτος τοΰ χωριοΰ, ποΰ ώριζε τή χώρα ·
5 ρίχνει τις πλούσιοι έκατό καί τις φτωχοί διακόσα,
καί μιά χήρα, καλή χήρα, τή ρίχνει πεντακόσα.
Παίρνει τά μάτια κλιάμενα στ' άμπέλι της κ' ύπάγει.
«τΆμπέλι μου καλάμπελο, νά σέ πωλήσω θέλω,
πολύ χρέος μέ ρίξανε, νά τό πληρώσω θέλω.
10 — Μάννα μου, γιά μή μέ πουλής, μάννα μου, δούλεψε με.
Βάλε μι πλάτες γιά δουλειά, χέρια να μέ κλαδέψουν,
τρία κορίτσ' άπάρθενα νά μέ βλαστολογήσουν.
Κάμε παττήρια δεκοχτώ, βουτσιά έξήντα έξη,
καί μέ τ' άπανωτσάμπουρα θά βγάλης τό χρεός σου».
15 Ήρτε καιρός καί έκαμε τρία τσαμπιά τάμπέλι,
τό να τό τρώγει ό κόρακας, τό άλλο ό βεργάτης,
καί μέ τό ένα μοναχό ήβγαλε τό χρεός της.

ΣΗΜ. Στ. 16 τό να τρώγει.
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♦62
Πελοποννήσου

(Μ. Λελέκου, Δημοτική άνθολογία, Άθ. 1868, σ. 18-19, άρ. 9. L e g r a n d , Recueil
de chansons pop. grecques, σ. 204, άρ. 92).

κ'Αετέ, ποΰ κάθεσαι ψηλά και χαμηλά άγναντεύεις,
φυλάξου να μή γελασθής καί κατεβής στους κάμπους·
οί κάμποι βρόχια γιόμισαν και τά βουνά λεβέντες».
Κ' έκεΐνος τό παράκουσε, στους κάμπους καί κατέβη,
5 καί κυνηγοί τον πιάσανε καί στό κλουβί τον βάναν.
Ψωμί τοΰ δίνουν, <5έν το τρω, νερό καί δέν τό πίνει,
κάτι κρατεί στά νύχια του, άνθρώπινο κεφάλι-
φορές φορές τό ρώταε, φορές φορές τοΰ λέει.
«Κεφάλι μ', τί κακό 'καμες, ποΰ σέ τσιμπάν τά δρνεα;
10 Νά μήν έβαρυζύγιασες, να μήν άκριβοπούλεις;

— Μαϊδέ έβαρυζύγιασα, μαϊδέ άκριβοπούλεια.
Γέροντας ήμουν στά χωριά καί προεστός στές χώρες,
τούς άρχοντας ντρεπόμουνα καί τούς φτωχούς λυπόμουν,
μά μιά χήρα μέ τριά παιδιά, μ' ένα κομμάτι άμπέλι,

15 βαρύ χρέη τήν ξρριξα καί θέ να το πουλήση.

Σταυρό βαίνει τά χέρια της, στ' άμπέλι της παγαίνει.

— 'Αμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
βαρύ χρέη μοΰ ρίξανε καί Θέλα σέ πουλήσω.

— Μή μέ πουλάς, κυροΰλα μου, καί μή μέ παζαρεύης.
20 Βάλε κλαδούχους γέροντας, σκαφτιάδες παλληκάρια,

βάλε κοράσια άπάρθενα να μέ βλαστολογήσουν,
φθιάσε βαγένια δώδεκα καί πατητήρια πέντε,
καί μέ τον τσιπουρίτη μου τό χρέη σου τό βγαίνω».

ΣΗΜ. Στ. 11 Μηδέ — μηδέ L. — 13 πτωχούς L. — 16 βάνει L.

♦63

(Ίατρίδου, Συλλογή δημοτ. άσμάτων, Άθ. 1859, σ. 59-60).

Ένα κοράκι ξέβγαινεν μέσα άπό τόν αδη,
σύρει καί είς τά νύχια του άνθρωπινό κεφάλι,
κι ώρες ώρες τό ρώταεν, κι ώρας ώρας τοΰ λέγει.
«Κεφάλι, κακοκέφαλο, κακοΰ καιρού γραμμένο,
5 τά τ' Εκαμες στά νιάτα σου κ' είσαι κριματισμένο;
Μήν ήσουν πρώτος στό χωριό κ' έμοίραζες τά χρέη;
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Έρριχνες πλούσιους έκατό καί τούς φτωχούς διακόσια,
καί μιά χήρα μέ δυό παιδιά τούς ρίχνεις πεντακόσια,
τ' είχεν άμπέλια κ' είν' καλά, χωράφια ζηλεμένα.
10 Στ' άμπέλι πήγε κάθησε καί πικραμένα κλαίει.

— 'Αμπέλι μου πλατύφυλλο κ' έμορφοκλαδεμένο,
βαριά χρέη μ' έρρίξανε καί θέλω σέ πωλήση.

— Μή μέ πωλής, κυροϋλα μου, μηδέ να μέ ξεκάμης.
Βάλε τρεις γέρους γέροντας να μ' έμορφοκλαδέψουν,

15 καί παλληκάρια άνύπανδρα νά μ' έμορφοκλαδέψουν,
τρία κοράσι' άπάρθενα να μέ βλαστολογήσουν,
κάμε βαγένια δώδεκα καί κάδους δεκαπέντε,
καί μέ τά πανωστάφυλα τά χρέη σου νά βγάλης».

*64

Γρανίτσης τοΰ δήμου Άπεραντίων τής Εύρυτανίας

(Παρά Δημ. ΟΙκονόμου, 1888).

Μαύρος άιτός έξέβγαινε μέσα άπό τόν αδη,
βαστούσε κ' είς τά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι-
πολλές βολές τό ρώταε, πολλές βολές τοϋ λέει.
«Κεφάλι, τί κακό καμες, κ' είσαι κριματισμένο;
5 — Φοντά ήμουν πρώτος στό χωριό, κουντζάμπασης στή χώρα,
£βαν' τούς πλούσιους έκατό καί τούς φτωχούς διακόσια,
νιά χήρα καί νιά ορφανή τή βάνω πεντακόσια.
'Αμπέλι είχεν έμορφο, κάθηται καί τό κλαίει.

— 'Αμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
10 θά σέ πουλήσ', άμπέλι μου, κί θά σέ παζαργιάσω.

— Μή μέ πουλείς, κυροϋλα μου, κί μή μέ παζαργιάζης.
Βάλε τούς νιούς καί σκάψε με, γιρόντους κλάδεψέ με,
βάλε κορίτσι' άπάρθενα να μέ βλαστολογήσουν,

νά κάμω κί γώ, να πάρς κί σύ, νά βγάλης κί τό χρέος».

65

Λάστας της Γορτυνίας

(Έξ άνεκδότου συλλογής Ν. Λάσκαρη, 1888. Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα, Πύργος 1908,
σ. 325:326). Τής τάβλας.

Ένα πουλί θαλασσινό κι άλλο πουλί βουνήσιο,
κείνα τά δυό μαλώνανε, κείνα τά δυό κολιώνται.
Γυρίζει τό θαλασσινό καί λέει τοΰ βουνήσιου.
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«Μή μέ μαλώνης, βρέ πουλί, μή μέ παραχουγιάζης,
5 τί έγώ πολύ δέν κάθουμαι στόν έδικό σου τόπο·
τό Μάη καί τό Θεριστή κι ούλον τόν Άλωνάρη,
καί τό δεκαπενταύγουστο, τής Παναγιάς περνώντας,
τότε σ' άφήνω τό 'χε γειά, σ' άφήνω τό σπολλάτη,
τί έγώ θά πά στόν τόπο μου, θά πά καί στό χωριό μου,
10 πώκεϊ 'ν' έξήντα δυο κορφές, καί έξηνταδυό βρυσούλες,
πάσα κορφή καί φλάμπουρο, πάσα κορφή καί βρύση,
καί στήν καλύτερη κορφή κάθεται γερακίνα·
μά βάσταγε στά νύχια της άνθρωπινό κεφάλι,
κι ώρες ώρες τό τσίμπαγε κι ώρες ώρες τοΰ λέει.
15 — Κεφάλι, τί κακό 'καμες ποΰ σέ τραβάν τά δρνια;
Νά μήν έβαρυζύγιασες, νά μήν έβαρυπήρες;

— Έγώ δέ βαρυζύγιασα, μάιτε έβαρυπήρα·

μιάς χήρας, μιάς κακόχηρας, μέ τρι' άρφανοκαϊμένα,
έκείνη έβαρυχρέησα, βαριά χρέη τής πήρα.
20 Βαρυπουλάει τάμπέλι της καί κλαίει καί τραβιέται·
ήταν τάμπέλι της καλό, κι άτή της προκομμένη.
Στή μέση έδιάη κ' έκατσε, τοΰ λέει μοιριολόγι.

— Άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
άν δέ σ' άγάπαγα πολύ, θά σέ είχα πουλημένο.

25 — Τί έχεις, κυρά, ποΰ χλίβεσαι καί βαρυαναστενάζεις;

— Βαριά χρέη μώρίξανε καί Θέλα σέ πουλήσω. '

— Μή μέ πουλάς, κυροΰλα μου, κ' έγώ θά σέ ξεχριώσω,
καί τούς έργάτες τούς καλούς έγώ θά τούς πληρώσω.
Γιά βάλε νιους νά σκάψουνε καί γέρους να κλαδέψουν,

30 καί τρία κοράσια άπάρθενα να μέ κορφολογήσουν,
να κάμω μούστο θησαυρό, τά χρέη σου να βγάλης».

ΣΗΜ. Στ. 2. "Αλλως: μ. τά πολυαγαπημένα. — 4 "Αλλως: βρε π., καί μή
μέ κακοπαίρνης. — 7 Άλλως: στάς δεκαπέντε τ' άλλουνοΰ, στάς δεκοχτώ τ'
Αύγουστου.

65α

Δημιτσάνης, Στεμνίτσης, Καρυταίνης τής Γορτυνίας

('Εξ άνεκδότων συλλογών Χαρ. Μελετοπούλου [Α] καί Κ. Κασιμάτη [Β.Γ]).

Ένας άιτός καθότανε σε ριζιμιό λιθάρι,
καί βάσταγε στά νύχια του στρατιωτικό κεφάλι.
'Ωρες ώρες τό τσίμπαγε, ώρες ώρες τοΰ λέγει.
«Κεφάλι κακοκέφαλο καί κακοτυχίαμένο,
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5 κεφάλι τι κακό 'καμες ποΰ ok τραβάν τά δρνια;
Νά μήν έξικοζύγιαζες, να μήν άκριβοπούλεις;

— Μηδέ έξικοζύγιαζα, μηδέ άκριβοπούλα,
παρά ήμουν δημογέροντας κ' έμοι'ραζα τά χρέη.

Στους πλούσιους ερρινα κατό και στους φτωχούς διακόσια,
10 μιας χήρας μέ δυό τριά άρφανά τής ρίνω πεντακόσια,
τί είχε ίνα άμπέλι κ' είν' καλό κ' ήθελ' να τής τό πάρω.
Κ' ή χήρα όπου τ' άκουσε πολύ τής κακοφάνη-
παίρνει καί πάει στ' άμπέλι της, τό συχνοχαιρετάει.

— Άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
15 τόσον καιρό μέ είχες κυρά, τώρα θά σέ πουλήσω·

βαρύ χρέος μού ρίξανε,, γυρεύουν νά σέ πάρουν.

— Μή μέ πουλάς, κυροϋλα μου, καί μή μέ παζαρίζης.
Γιά βάλε νιούς νά σκάψουνε καί γέρους να κλαδέψουν,
καί τριά κορίτσια άπάρθενα νά μέ βλαστοκοπήσουν,

20 φτιάσε βαγένια ξηνταδυό καί φόρες ξηνταπέντε,

καί μέ τάπανωτσάμπια μου τό χρέος σου να βγάλω».

ΣΗΜ. Στ. 1 κ. σέ μιά ψηλή ραχούλα (Δημητσάνης)· κ. σέ κλέφτικα λημέ-
ρια (Στεμνίτσης)· Δυό τρεις άιτοί καθόσαντε σέ (Καρυταίνης). —2 ν. του άν-
θρωπινό κεφάλι (Δ)· βαστούσαν καί στά νύχια τους άνθρωπινό κ. (Κ). — 3 ΤΩ.
ώ. σιμπάγανε, ώ. ώ. τοϋ λένε (Κ)· ώ. ώ. τό ρώταγε καί ώ. r» ρωτάει (Δ). — 4
Λείπει (Δ.Κ). — 5 κ. 'καμες (Κ). — 6 έ., νά μήν έξικοπούλαγες; (Σ)· να μήν
άκριβοξύγιασες, νά μήν άκριβοπούλησες; — 1 μ.έ., μ. έξικοπούλαγα (Σ)· μάιτε έ.
μάιτε ά. (Δ)· οϋτ' άκριβοζύγισα, ούτ' άκριβοπούλησα (Κ). — 8 Έγώ ήμουν δ.
(Δ)· καί μάζευα τά χρ. (Σ)· λείπει ό στίχος (Κ). — 9 ρίχνω έκατό στους άρχον-
τες καί (Σ)· λείπει ό στ. (Κ). — 10 ρίνω (Σ)· παρά μιά χήρα άδίκησα, βαρύ
χρέος τής δίνω (Κ). — 11 καί θέλω νά τό πάρω (Κ)· μά είχε ίνα ά. ήταν κ. τί ή-
θελα ν' τής (Δ)· γιατ' ίχει ά. κ' είναι καλό καί θέλω νά τό πουλήσω (Σ). — 12
Λείπει ό στ. (Σ.Δ). — 13 καί τό σταυρό της εκανε καί τό σταυρό της κάνει (Κ)·
Λείπει ό στ. (Σ). — 14-16 Λείπουσιν οί στ. (Σ). — 15 Λείπει ό στ. (Κ). — 16
p., καί θελά σέ πουλήσω (Δ). — 17 πουλής (Κ)· κ. μου, κ' έγώ νά σοΰ τό βγά-
λω (Δ)· Αφέντη μου, μή μέ π. καί μή (Σ). — 18 νά σκάφτουνε καί γ. νά κλα-
δεύουν (Σ)· νά κλαδεύουν (Δ). — 19 βλαστοκομάνε (Δ)· βλαστολογάνε (Σ). — 20
Λείπει ό στίχος (Δ.Σ.) — 21 θά βγάλης (Κ)· λείπει ό στ. (Σ).
Στ. 20 φόρες = μικροί πίθοι οίνου (βαρελάκια).

♦66

Καρυών τής έπαρχίας Καβακλή τής Άν. Ρούμβλης

(Λουλουδοπούλου, Συλλογή άνέκδοτος, σ. 98, άρ. 99).
(rΚεφάλι κακοκέφαλο, τί σέ τσιμπούν οί κάργες;
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— 'Τάν 'μαν νιος τσορμπατζής καί ώριζα τή χώρα,
ρίχνα τούς πλούσιους πό κατό, τή φτώχεια πά διακόσια,
τή χήρα, τήν κακόχηρα ρίχνω τρακόσια,
5 τ' έχει ή χήρ' άμπέλι καλό καί θέλ' να το πούληση,
πλούσιος να τό πάψη».

Τά παπουτσάκια τς ήπαιρνε στ' άμπέλι μόνο πάγει,
τάμπέλι μόνον ήλεγε, τάμπέλι τς μόνο λέγει.
«Άμπέλι μου πλατύφυλλο και'νιό μου φυτεμένο,
10 θυμάσ' όταν σέ φύτευα μέ γέλοια μέ τραγούδια,

καί τώρα πώς θά σέ πουλήσ' έγώ μέ κλάματα μέ πόνο,

πλούσιος νά σέ πάρη;

Βαρύ δόσιο έρριξαν, χαράτσι καί βαρίζι».

Τάμπέλι τότε ήλεγε καί τήν καλοσμπουριάζει.

15 «Μή μέ πουλάς, κυροδλα μου, καί μή μέ παζαρεύης.
Μόν' πάρε νιούς καί σκάψε με, γερόντους κλάδεψε με,
πάρε καί μωρογκόπαιδα νά μέ κορφολογήσουν,

κι άράδιασ' τά βαρέλια σου σαράντα τήν άράδα,
καί νά πληρώσης τό δόσιο σου καί τό βαρύ χαράτσι».

ΣΗΜ. Στ. 2 τ^ν χ. — 3 κατόν τήν φτ. — Α τήν χ. — 15 κ. μου, μή μέ π. —

16 Προσέθεσα έν άρχή τό μόν' πρός άποκατάστασιν τοΰ μέτρου.

Στ. 13 βαρίζι = φόρος. — 14 καλοσμπουριάζει = καταπραΰνει (μπουρί
καί μπουρίνι, ό σφοδρός άνεμος καί μεταφ. ό θυμός, τό πείσμα, έκ τοΰ ίταλο-
βενετ. borin).

♦67

'Ηπείρου

ΓΑραβαντινοΰ, σ. 297, άρ. 495).

Χρυσός άιτός έκάθονταν ψηλά σ' ένα λιθάρι,
κ' έκράταγε στά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι·
βολές βολές τό κύλαγε, βολές βολές τοΰ λέγει.
«Κεφάλι, τί κακό 'καμες καί σέ κρατώ στά νύχια;
5 — 'Εκείνον τόν παλιόν καιρό καί τό παλιό ζαμάνι,
μ' είχεν ή χώρα προεστόν, μ' είχεν ή χώρα πρώτον,
κι άντάρριχνα τό δόσιμο καί τό βαρύ τεφτέρι,
δέκα στούς πλούσιους έρριχνα, στις χήρες δεκαπέντε,
στή δόλια τή φτωχολογιά, έρριχνα τριάντα πέντε·
10 κ' ή φτώχια κλάψαν έκαμε, κλάψαν άπό τ' έμενα,
καί ό πασάς έπρόσταξε μώκοψαν τό κεφάλι».
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*68
Βάρνας

(Ίω. Νικολάου, Ή 'Οδησσός (Βάρνα), έν Βάρνη 1894, σ. 318).

Πραματευτής κατέβαινε, στρατιώτης θά διαβαίνη,
κι αφήσανε και δυό όρφανά, άγόρι καί κορι'τζι,
τάγόρι ήτον έννεό χρονώ καί τό κορίτζι δέκα,
κι αφήσανε καί χρέος πολύ έννέα χιλιάδες γρόσια,
5 κι αφήσανε τ' άμπέλι του κατό ντουλούμια τόπο.
Καί μιά λαμπρή, καλή γιορτή, καί μιά καλή ήμέρα,
σκωθήκανε τά όρφανά στ' άμπέλι τους να πάνε.
Γύρω τριγύρω γύριζαν κι άπέ τή μέση κλαίνε.
«Τάμπέλι μ', τάμπελάκι μου, τό χρέος μου να βγάλης.
10 — Φέρτε γέρους κλαδέψετε καί νέους να τσαπίσουν,
καί τρία φτωχοκόριτζα νά τό κορφοκοπήσουν,
κι άπέ τά πενταράκια μου...»

«69

Πάργας

("Αραβαντινοΰ, Συλλογή δημ. <?σμ., σ. 292, άρ. 483. Θέρου, Δημ. τραγούδια, σ. 103).

c'Αμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
γιά δέν άνθεΐς, γιά δέν καρπεϊς, σταφύλια γιά δέν βγάνεις;
Μ' έχάλασες, παλιάμπελο, κ' έγώ θά σέ πουλήσω.
— Μή μέ πουλής, άφέντη μου, κ' έγώ σέ ξεχρεώνω·
5 γιά βάλε νιους καί σκάψε με, γέρους καί κλάδεψε με,
βάλε γριές μεσόκοπες νά μέ βλαστολογήσουν, '
βάλ' καί κορίτσι' άνύπαντρα νά με κορφολογήσουν».

*70

'Ηπείρου

(Ζωγράφ. άγών Α, σ. 186-187, άρ. 23).

<r Αμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
τί δέν καρπείς, τί δέν άνθεΐς, τί δέν κάνεις σταφύλια;
Άμπέλι μου μ' έχρέωσες καί θελα σέ πουλήσω.
— Μή μέ πουλής, άφέντη μου, καί μή μέ παζαρεύης.
5 Μόν' βάλε νιους στό σκάψιμο, γερόντους είς τόν κλάδο,
βάλε κορίτσια άπάρθενα να με κεφαλοδέσουν,
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να βάλης καί μικρά παιδιά να με βλαστολογήσουν,
τότε να ίδής, άφέντη μου, σταφύλια ποΰ θά κάνω».

♦71

Λευκάδος

CO έν ΚΠ. έλλ. σύλλογος, 1874, τ. Η\ σ. 417).

«Άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
έπέρσεψαν τά χρέγια μου καί θά να σε πουλήσω.

— Μή μέ πουλής, άφέντη μου, καί μή μέ παζαριάσης.
Βάλε γερόντους μάστορες να μέ μορφοκλαδέψουν,

καί παλληκάρι' άνύπαντρα γιά νά μέ βαθυσκάψουν-
κι δσα βαγένια V στα σκαριά όλα να ν τά γιομίσω,
να βγάλης καί τά χρέγια σου καί πάντα μένα νά 'χης».

ΣΗΜ. Στ. 7 καί χρ.

*Ί2

Βουρβουσκός Μακεδονίας

CO Πύρρος, έφ. 'Αθηνών, 13 Ίουλ. 1906, άρ. 168).

«Άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,
δέ μοΰ 'δωσες πολύ καρπό γιά νά μ' εύχαριστήσης,
θά σέ πωλήσω, άμπέλι μου, καί θά σέ παζαρέψω.

— Μή μέ πωλής, άφέντη μου, καί μή μέ παζαρεύης,
μόν' βάλε νιούς στό σκάψιμο, γέροντας νά κλαδεύουν,
πολύ καρπόν νά δώσω».
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Είς παμπληθή τών διά στόματος φερομένων δημοτικών άσμάτων τοΰ
καθ' ήμδς λαοΰ εύχερώς διακρίνομεν άρχαϊκούς χαρακτήρας καί δυνάμεθα
άσφαλώς ν' άναγάγωμεν τήν άρχήν αύτών είς τούς βυζαντινούς χρόνους- καί
μόνων τών άκριτικών άσμάτων, τών άμέσως ή έμμέσως άναφερομένων είς τό
έθνικόν έπος τοΰ Διγενή Άκριτη, ό άριθμός είναι μέγιστος. Άλλά πάντα τά-
σματα ταΰτα εύνόητον είναι ότι πολλάς ύπέστησαν σύν τώ χρόνω μεταβολάς
καί άλλοιώσεις, ώστε ν' άποβαίνη δυσχερεστάτη τοΰ άρχικοΰ τύπου αύτών ή
άποκατάστασις. "Οθεν άκραιφνή καί άμετάλλακτα δείγματα τής δημώδους έλ-
ληνικής ποιήσεως κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ύπολείπονται μόνα τά πα-
ραδοθέντα ήμΐν διά γραφής ύπό συγχρόνων.

Άλλά τά οΰτω διατηρηθέντα μέχρις ήμών λείψανα τής δημώδους ποιή-
σεως είναι όλιγοστά καί πενιχρότατα. Συνίστανται δέ α) είς άσμάτια, σκωπτι-
κά τά πλείστα, περί συγχρόνων γεγονότων, παρεμβεβλημένα εις τήν έξιστόρη-
σιν τών γεγονότων τούτων ύπό τών χρονογράφων, β) Είς τάς έμμέτρους έπι-
βοήσεις ή έπευφημίας ή ώς δι' ελληνικής λέξεως τάς όνομάζει ό Κικέρων,
έπισημασίας (acclamationes) τών δήμων είς τακτάς ήμέρας ή περιστάσεις ή είς
έκτακτα γεγονότα, γ) Είς δημοτικά άσματα, μάλιστα έρωτικά, συνυφασμένα
είς μεγαλύτερα τεχνικά ποιήματα (οίον εις τήν διασκευήν τής Άνδρου τοΰ Δι-
γενή Άκριτη, είς τήν Διήγησιν τοΰ Άχιλλέως, είς τά Κατά Λύβιστρον και Ροδά-
μνην, εις τούς Στίχους περί τής ξενιτειάς) καί δ) είς άσματα καταγεγραμμένα έν
χειρογράφοις τών βυζαντινών χρόνων1.

Πολλά τών είς τάς δύο πρώτας κατηγορίας ύπαγομένω\*γλωσσικών μνη-
μείων ύπέδειξαν ό Σπ. Ζαμπέλιος πρώτος, καί μετά τούτον ό Σοφοκλής, ό Σά-

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 3(1911-12), σ. 622-652.

1. Έν χειρογράφοις τών βυζαντινών χρόνων φέρονται άσματα- Εν μέν έν κώδ. 512 τοϋ
Cambrai τοΰ IB' at. (περί οδ κατωτέρω), έν έν κώδ. τοΰ Προκοπίου τής Μαρκιανης βιβλιοθή-
κης τοΰ ΙΕ' αί., έκδοθέν ύπό Σ. Π . Λ ά μ π ρ ο υ (έν Byz. Zts. 1894, τ. III, σ. 165 = Μικταί
σελίδες, σ. 395) καί ή έν Addit. mss. τοΰ Βρεταν. μουσείου, άρ. 8241 ύπό τό όνομα Άλφάβητος
τής άγάπης γνωστή συλλογή, ή ύπό τοΰ W. Wagner έκδοθεϊσα. Πολλώ πλείονα παλαιά άσματα
φέρονται έν χειρογράφοις τοϋ ΙΣΤ' καί τών έπομένων αίώνων, περί ών βλ. Λ ά μ π ρ ο ν , ένθ'
άν. καί Λαογραφ. Α' 149. 564, Β' 149. — Μνεία δημοτικών άσμάτων γίνεται ύπό βυζαντινών
συγγραφέων, ών ένιοι παρέχουσι καί περιλήψεις αύτών- περί τών ύπό 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστό-
μου μνημονευομένων έργατικών άσμάτων Ιδίαν μελέτην έδημοσίευσεν όΑ. Naegele, Ueber
Arbeitslieder bei Johannes Chrysostomos, έν Berichte über die Verhandlungen der kgl. säch-
sischen Gesellschaft d. Wissensch, z. Leipzig 1905, τ. LVII, σ. 101-142).
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θας, ό Λάμπρος καί ό Κρουμβάχερ2. 'Εσχάτως δ' είς τό τελευταιον τεύχος του
Βυζαντινού Δελτίου ό γνωστότατος, διά τάς μελετάς του προπάντων περί τής
βυζαντινής μετρικής, Paul Maas έξέδωκε κριτικώς δσα μνημεία φρονεί ότι
άνήκουσιν είς τήν δευτέραν κατηγορίαν3. Είς τήν έκδοσιν ταύτην περιλαμβά-
νονται τά έξης μνημεία:

Ευφημία τοΰ έπάρχου Κόρου, έπί Θεοδοσίου τοΰ Μικροΰ.

I "Ακτα διά Καλοπόδιον, έπί Ιουστινιανού.

II Αί κραυγαί των μερών έν τή δημοτική ταραχή κατά Νοέμβριον τοΰ 561.

III 1-4 Έπιβοήσεις τοΰ Μαυρικίου.

IV 1-2 Έπιβοήσεις τοΰ Φωκά.

V Τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου.

VI Τοΰ κόμητος Ά δελβέρτου.

VII 1-2 Τοΰ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ.

VIII Ευφημία τοΰ παγάρχου 'Αρσινόης.

IX 1-17 Ίσόστιχα καί αντίστροφα άσματα έκ τής 'Εκθέσεως περί τής βασι-
λείου τάξεως τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου.

Χ Χελιδόνισμα.

Ή έκδοσις τοΰ Maas είναι πρότυπον εύσυνειδήτου καί αύστηράς κριτι-
κής έργασίας καί δύναται νά χρησιμεύση ώς άσφαλής βάσις πρός εύρυτέραν
μελέτην τών δημοσιευομένων κειμένων. Ένεκα δέ τής σπουδαιότητος καί τής
σημασίας αύτής ταύτης δέν θεωροΰμεν άλυσιτελές νά έπιφέρωμεν παρατηρή-
σεις τινάς περί τοΰ χαρακτηρισμού τών κειμένων καί γνώμας περί διαφόρου
άποκαταστάσεως ένίων τούτων καθώς καί συμβολάς τινας πρός συμπλήρωσιν
τής συλλογής.

Είς τήν συλλογήν όρθώς ποιών δέν συμπεριέλαβεν ό Maas καί Εξ εύφη-
μίας τών δήμων τοΰ IB' αιώνος4, διότι, ώς παρατηρεί, είναι αύται λογίας προ-
ελεύσεως. Έκ τής παρατηρήσεως δέ ταύτης σαφώς καταφαίνεται ότι ήθέλησε
ν' άποκλείση τάς ύπό λογίων συντεταγμένος εύφημίας, περιοριζόμενος εις μό-
νας τάς άκραιφνώς δημώδεις. Άλλ' έπίσης δέν έχουσι δημοτικόν χαρακτήρα
πάσαι αί είς τακτάς ήμέρας ή περιστάσεις έπαναλαμβανόμεναι εύφημίαι,
όποϊαι είναι αί είς τόν παγάρχην τής Αρσινόης (VIII) καί αί ληφθεΐσαι έκ τής
Εκθέσεως τής βασιλείου τάξεως τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου
(IX 1-17), μηδέ τής πρώτης έξαιρουμένης, ήτοι τής τετραστίχου είς πολιτι-
κούς στίχους εύφημίας έπί τώ έαρι κατά τό μακελλαρικόν ίπποδρόμιον. "Οθεν
ή έπρεπε νά παραλειφθώσιν αύται ή νά συμπεριληφθώσιν είς τήν συλλογήν
καί αί πολυπληθείς άλλαι παρά τώ Πορφυρογεννήτφ δμοιαι εύφημίαι. Διότι
δέν διαβλέπομεν τόν λόγον, ού ένεκα κατεχωρίσθησαν μέν ίσόστιχά τινα καί
κατ' άντιστροφήν άσματα, παρελείφθησαν δ' άλλα πλείστα, άν καί ό Κων-

2. ΑΙ παραπομπαί κατωτέρω ύπό τά οίκεϊα άσματα.

3. Ρ. Maas, Metrische Akklamationen der Byzantiner, έν Byzantinische Zeitschrift 1912,
τ. XXI, σ. 28-51.

4. Δημοσιευθείσας ύπό Σ π . Π. Λάμπρου έν Ν. Έλληνομνήμ. 1905 Β", 385-391.
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σταντινος ό Πορφυρογέννητος πολλαχοΰ ρητώς λέγει ότι «τά της εύφημίας
άκτα άδονται παρά τών κρακτών καί τοϋ λαοΰ», περί τίνων δέ μας πληροφο-
ρεί ότι τά λέγουσι χορεύοντες (σ. 279) καί πάντων σχεδόν άκριβώς σημειώνει
τόν μουσικόν ήχον5. Είναι λοιπόν κατάδηλον, ότι καί αί παραλειφθεΐσαι εύφη-
μίαι ούδεμίαν παρουσιάζουσι σπουδαίαν διαφοράν πρός τάς περιληφθείσας έν
τή συλλογή, πρός τόν αύτόν σκοπόν ούσαι συντεθεμέναι, καί ύπό τών αύτών
καί είς όμοιας περιστάσεις άδόμεναι. Ένιαι μάλιστα τών εύφημιών έχουσι δη-
μοτικο>τερον χαρακτήρα, καί ώς πρός τήν γλώσσαν καί ώς πρός τόν ρυθμόν,
ώς λ.χ. αί έξ ύπαμοιβής εύφημίαι τών κρακτών καί τοΰ λαοΰ τελουμένης τής
φακλαρέας6.

Τά δέ λοιπά τής συλλογής πρέπει, ώς νομίζω, νά διακριθώσιν είς δύο
παντελώς διαφόρους άλλήλων κατηγορίας. 'Ονομάζει πάντα έμμέτρους έπι-
βοήσεις ό Maas· άλλ' έμμετροι έπιβοήσεις, πλήν τών είς τακτάς ήμέρας ή πε-
ριστάσεις ώρισμένων έκ τών προτέρων εύφημιών, είναι μόναι αί ύπό τοΰ τα-
ρασσομένου δχλου άνευ τινός παρασκευής αύτοσχεδίως μετά ρυθμοΰ καί μέ-
λους έκφερόμεναι κραυγαί. Τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενον δέν ήτο άσύνη-
θες, είς τόν ίππόδρομον μάλιστα, ήδη άπό τών ρωμαϊκών χρόνων. Ό Δίων ό
Κάσσιος (ΟΕ' 4), οδ τήν μαρτυρίαν εύστόχως μνημονεύει ό Maas, άναφέρων
έξ αύτοψίας δμοιόν τι συμβάν έν τώ ίπποδρόμφ τής Ρώμης τώ 196, άποδίδει
τοΰτο είς θειαν έπίπνοιαν· «ού γάρ άν άλλως», λέγει, «τοσαΰται μυριάδες άν-
θρώπων οΰτε ήρξαντο τά αύτά άμα άναβοάν, ώσπερ ης άκριβώς χορός δεδι-
δαγμένος, οΰτ' εϊπον αύτά άπταίστως ώς καί μεμελετημένα». Τοιαΰται έπι-
βοήσεις είναι αί παρά Maas α. I. II. III 2-4 καί IV ήτοι έν δλφ 8. Τά δέ III 1.
VI. VII 1-2 είναι άσματα δημοτικά («άσμάτιον έξ ίδιώτιδος συγκείμενον γλώτ-
της» όνομάζει διαρρήδην τό VII 1 ή "Αννα ή Κομνηνή), τοιαύτα δέ πιθανώς,
καίπερ έν τω ίπποδρόμφ λεχθέντα, δύνανται νά θεωρηθώσιν καί τά IV 2 καί
V, τό δέ Χ άποτελεΐται, ώς θά ϊδωμεν, έκ πλειόνων άσματίων.

5. Παραδείγματα: "Ηχος α' (ώς τά παρά Maas άρ. 10. 13. 14): Πορφυρογένν. σ. 44,9 45,1.
4.6.12 54,4 323,9 379,15. Ήχος γ': σ. 37,16 38,8 39,5.16 40,10 57,13 58,5 375,8. Ήχος δ': σ.
55,14 59,17 60,1 322,6.11.14.17 326,9. Άπελατικά ήχος α' (ώς τό παρά Maas 15): σ. 53,17
374,21. Άπελατικά ήχ. δ': σ. 43,2 55,6. Ήχος πλάγιος α: σ. 55,1 318,19. Ήχος πλάγιος δ": σ.
41,14 55,10 57,19 58,19 59,1 60,13 375,2. Ήχος βαρύς: σ. 58,11 279,9. Άπελατικά ήχος πλ.
α' (παρά Maas άρ. 16): σ. 316,11. 'Ομοίως ήχος πλ. γ': σ. 42,13. 'Ομοίως πλ. δ' (παρά Maas
8.6.11.12): σ. 43,8 59,9 253,17 281,20 314,8. 'Ομοίως ήχος βαρύς: σ. 367,23. Πλήν τούτων χα-
ρακτηρίζονται καί άλλα φσματα ώς δρομικά (σ. 41,15.19 50,1 266,1 349,2), χορευτικά (σ.
295,5) καί άλλα παρατίθενται άνευ μουσικής έπισημειώσεως (πλήν 2 παρά Maas, καί τά έν σ.
198,17 223,2.14).

6. Κ. Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν ., σ. 351,4. «Κ. Προτόνου (;) καί νικάς | Λ. Είς άεί, εύδόκιμε. |
Κ. Άγιε Τρισάγιε, | Νίκη είς τό Βένετον. | (Λ. Τά αύτά, οί Πράσινοι είς τό Πράσινον). | Κ.
Ναι [μουσικόν σημεΐον] Δέσποινα Θροτόκε· | Νίκη είς τό Βένετον | (οί Πράσινοι είς τό Πράσι-
νον). I Κ. Τοΰ σταυρού ή δύναμις. | Λ. Νε Τοΰ σταυροΰ ή δύναμις | νίκη έχει τό Βένετον | (οί
Πράσινοι «έχει τό Πράσινον»), | Κ. Θεοΰ τήν νίκην έχεις- | τό πρόσωπον σου Ούράνιε- | (οί
Πράσινοι «'Ολύμπιε»), | Κ. Όλη δείλης σήμερον. | Λ. "Ες [μουσικόν σημεΐον] Όλη δείλης σή-
μερον, I καλή σου δείλης γίνεται».
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Ή παλαιότατη τών έμμέτρων έπιβοήσεων είναι ή περί τοΰ έπάρχου τών
πραιτωρίων καί τής πόλεως Κύρου (περί τό 430), άποτελουμένη έκ δύο τρο-
χαϊκών τετραποδιών καταληκτικών1

Κωνσταντίνος ίκτισεν,

Κΰρος άνανε'ωσεν8.

Δευτέρα δέ μετά ταύτην πρέπει νά ταχθή ή έπιβόησις τών δήμων περί
τοΰ ήνιόχου Πορφυρίου Καλλιόπα τοΰ Λίβυος, τών άρχών πιθανώς τοΰ ΣΤ'
αιώνος9. Δέν μνημονεύει μέν ταύτην ό Maas, ούδ' άλλος ης τών περισυλλε-
ξάντων δημώδη βυζαντινά έμμετρα άσμάτια, άλλ' άναντιρρήτως είναι μνη-
μεΐον σπουδαιότατον ύπό έποψιν γλωσσικήν καί μετρικήν. Διεσώθη έν έπι-
γραφαΐς δύο πλευρών τού βάθρου, έφ' ού ϊστατο χαλκή είκών τοΰ νικηφόρου
ήνιόχου, τοΰ όποιου τάς ίππικάς νίκας έξυμνοΰσι περί τά τριάκοντα έπιγράμ-
ματα τής Ελληνικής άνθολογίας10. Ό άνδριάς ήτο ιδρυμένος έν αύτω τώ
Ίπποδρόμφ τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοΰ ΙΓ' αι., κατά τινα δέ πιθανήν
είκασίαν, συληθέντος τοΰ χαλκοΰ κατά τήν άλωσιν τής πόλεως ύπό τών
Φράγκων, τό έκ τριών λίθων συγκροτούμενον βάθρον αύτοΰ μετηνέχθη ϊσως
έπί τών Παλαιολόγων είς τό προαύλιον τής έκκλησίας τής άγιας Είρήνης, ό-
που εύρίσκεται μέχρι τής σήμερον. Αί τέσσαρες πλευραί τοΰ βάθρου έχουσιν
άναγλύφους παραστάσεις τοΰ Πορφυρίου καί τών νικών αύτοΰ, αί δέ τρεις έξ
αύτών πλήν τούτων καί έπιγραφάς. Ή μέν κατά τήν θέσιν όπου είναι έστημέ-
νον νΰν τό βάθρον ΒΑ πλευρά φέρει άνωθεν μέν έπίγραμμα είς άρχαίαν έλλη-
νικήν (τό έν τή Άνθολ. Πλανούδ. 340), μεταξύ δέ τής παραστάσεως τοΰ δι-
φρηλατοΰντος Πορφυρίου καί έτέρας τών εύφημούντων δήμων τοΰ
'Ιπποδρόμου έπίγραμμα είς τήν δημώδη. Είς τής ΝΔ πλευράς τό μέν άνω μέ-
ρος είναι έγκεχαραγμένον τό έν Άνθ. Πλανούδ. 342 έπίγραμμα, μεταξύ δέ
δύο παραπλήσιων παραστάσεων τοΰ Πορφυρίου ύπήρχεν έπίσης έπίγραμμα
είς τήν δημώδη βεβαίως, τοΰ όποιου μόνον δεκάς περίπου γραμμάτων διακρί-
νεται, διότι τό έπίγραμμα είχεν έπίτηδες έξαλειφθή άπό τών βυζαντινών χρό-
νων. Έν τή ΒΔ πλευρά τό μέν άνω μέρος, έν ω ήτο ή είς άρχαίαν έλληνικήν
έπιγραφή, είναι άποκεκρουμένον, μεταξύ δέ τής παραστάσεως τού θριαμ-
βεύοντος ήνιόχου καί τής έτέρας παραστάσεως σταβλησιανών άγόντων ίπ-
πους άναγινώσκεται έτερον έπίγραμμα είς τήν δημώδη.

7. Περί της χρήσεως τών τεχνικών δρων της άρχαίας προσωδιακης μετρικής έπί της νεω-
τέρας τονικής μετρικής βλ. τάς εύλογους παρατηρήσεις τοΰ Σεμιτέλου, Μετρική, σ. 122.

8. Maas, σ. 51 (= Μαλάλ. 361,19. Χρον. Πασχάλ. 588,13. Θεοφάν. 149, 2 Bonn.
Πάτρια Κων/πόλεως 252,14 Preger, όπου καί άλλη έπιβόησις περί τοΰ αύτοΰ άναφέρεται: Κΰ-
ρος είς άλλο I νικήσει καί προκόψει). Άνανέωσεν είναι ή γραφή τριών κωδίκων τοΰ Θεοφάνους
(éd. De Boor), ot λοιποί συγγραφείς καί οί άλλοι κώδικες άνενέωσεν. Παρά Preger γραφή Πα-
ρισ. κωδ. 1788 άνηνέωσε.

9. Περί τών χρόνων, καθ' οϋς Εζησεν ό Πορφύριος, βλ. G. Κ a i b e 1, De monument, a-
liquot Graecor. carminibus, σ. 18 κέ.

10. Άνθολ. Πλανούδ. 335-362.380.381.

"f

ί ο
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Τά έπιγράμματα τής ΒΑ πλευράς έξέδωκε τό πρώτον ό Η e n ζ e 1 (έν
Bull, archéol. 1847, σ. 122) καί είτα ό Κ a i b e 1 (Epigrammata graeca a lapid.
conlecta, Berlin 1878, άρ. 935, σ. 387-389). Πάντα ôèôMordtmann (Das
Denkmal des Porphyrius έν Athen. Mitteil. 1880, τ. V, σ. 295-308).

Τό έπί τής ΒΑ πλευράς έχει ώς έπεται:

Δήμος Πρασίνων.

"Άγεται ουκ άγεται, ού μέλει μοι, δός ήμΐν Πορφύριν
Πράσινους Πορφύριν.

'Έτερψεν είς Βένετον, τέρψει καί είς Πράσινον,
οϊδ' αύτός, λάβη τό δημόσιονΠ.

Τό δ' έπί τής ΒΔ πλευράς:

Όλους ώδε δλους έκεϊ καί διβέρσια δεύτερον
μόνος ένίκησε Πορφύρις ό ευδόκιμος.
Σό βίνκας, Πορφύρι12.

Έν τώ πρώτω διατυπώνεται αίτησις τοϋ δήμου τών Πρασίνων πρός τόν
βασιλέα νά έπιτρέψη όπως ό ήνίοχος τών Βενέτων Πορφύριος άγωνισθή καί
ύπέρ τών Πρασίνων. Μας είναι άδιάφορον, λέγουν, άν γίνεται ή δχι ό άγών
(έν δσω δηλ. δέν έχομεν τόν Πορφύριν, δι' ήμάς ούδεμίαν άξίαν έχει ό Ιππι-
κός άγών). Δός βασιλεΰ, είς ήμάς τούς Πράσινους τόν Πορφύριν- ώς έχαρο-
ποίησε τόν δήμον τών Βενέτων, άς χαροποιήση καί τόν τών Πρασίνων- αύτός
γινώσκει τόν τρόπον, καί άς λάβη τό έπαθλον τής νίκης, τήν χρυσήν έσθήτα
τοΰ νικητοΰ ήνιόχου, τήν ύπό τοΰ βασιλέως παρεχομένην καί καλουμένην διά
τοΰτο δημόσιον (λατ. aurigarium)13.

Τό δεύτερον είναι εύφημία τών δήμων πρός τόν Πορφύριον, όστις, είσα-
κουσθείσης τής αιτήσεως τών Πρασίνων, ένίκησε καί είς τόν άγώνα τοΰ δι-
βερσίου. ΤΗτο δ' ή έναλλαγή τών ήνιόχων καί τών ίππων τών άνταγωνιζομέ-
νων μερών είς τούς ιππικούς άγώνας τών βυζαντινών, τό λεγόμενον διβέρ-
σιον, συνήθης καί κανονικώς ώρισμένη. Τά είς άρχαίαν έλληνικήν έπιγράμμα-
τα είς τόν Πορφύριον δέν άφήνουσιν άμνημόνευτον καί τήν νίκην ταύτην.

11. Στ 2. Πόρφυριν KM. — Στ. 3. Π... INOVC ό λίθος. Πρασίνοις διορθώνει ό Bucheler,
Πράσινους KM. - Στ 5. ΕΙΔ' AVTOC ΛΑΒΙ ό λίθος. Είδ' αύτός λάβε Κ. Εί δ' αυτός - λάβτί
Μ.

12. Πόρφυρις — βϊγκας Πόρφυρι Μ.

13. «Ό βασιλεύς κελεύει δοθήναι (είς τόν νικητήν ήνίοχον) αύριγάριον, τό λεγόμενον δη-
μόσιον». (Κωνστ. Πορφυρογένν., Έκθ. βασ. τάξ., σ. 330,18- πρβλ. σ. 589,18). — Εί-
ναι άληθώς άκατανόητον πώς παρεξήγησεν έπί τοσούτον τό έπίγραμμα ό Kaibel ώστε νά γρά-
ψη τά έξης: "Minatus esse imperator videtur, nisi quietem agerent, certamina fore ut omnino
prohiberentur, respondent illi sive fient sive non fient (sc. τό Ιππικόν) cede Porphyrium, et adi-
ciunt ad ipsum Porphyrium conversi si ipse audes, sume pannum prasinum... Videntur haec a se-
ditiosis clam subscripta esse."
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Καθόλου δέ τά έπιγράμματα ταΰτα είναι ώς τις ύπομνηματισμός τών έπιβοή-
σεων, καί μονονουχί παράφρασις αύτών. Τό έπί τής ΒΑ πλευράς τής στήλης
μνημονεύει τήν νίκην είς τό διβέρσιον:

Πολλάκι νικήσας γάρ, έούς πόρεν ώκέας ίππους,
λάζετο δ' άντιπάλων, καί πάλιν εστέφετο

καί ύπαινίσσεται τήν έν τή έπιβοήσει αίτησιν τών Πρασίνων:

Ένθεν ζην Πρασίνοις έρις άσπετος, ένθεν άϋτή,
ώς Βενετούς τέρψαις, κοι'ρανε, καί Πράσινους.

Καί έν άλλω (341) άναφέρεται έπίσης ή αίτησις τών άντιθέτων:

Δήμος μεν γάρ έμος γέρας ήτεεν, οί δ' έτεροι με
δίζοντ' αύτις έχειν, νεϊκος άπειπάμενοι.

Άλλα δέ πολλαχώς έκφράζουσι τήν όμόφωνον πάντων τών μερών έπευφη-
μίαν, ήν έμφαίνει ή έν τή ΒΑ πλευρά τής στήλης δημώδης έπιγραφή.

Ή μετρική τών δύο δημωδών έπιβοήσεων ύπελήφθη ότι είναι προσωδια-
κή, καί ό Mordtmann προσεπάθησε ν' άποδείξη ότι είναι έξάμετροι καί πεντά-
μετροι στίχοι, ών οί πεντάμετροι χωλοί, διά τόν σκωπτικόν δήθεν χαρακτήρα
αύτών. Άλλ' ή μετρική είναι προδήλως τονική· ή πρώτη άποτελεΐται έκ τρο-
χαϊκών στίχων, ή δέ δευτέρα έκ δύο δεκατετρασυλλάβων προπαροξύτονων
στίχων, έν οίς κατισχύει ό τροχαϊκός ρυθμός. Πρός τό μέτρον καί τήν φράσιν
τοΰ πρώτου, πρβλ. τήν έπιγραφήν βυζαντινοΰ δακτυλίου, τής όποιας δέν είναι
έξηκριβωμένη ή χρονολογία: Λέγουσιν ä θέλουσιν- |Αενε'τωσαν, ού μέλι μοι. Σύ
φίλι μαι, συμφέρι σοι1*.

Έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ καταλαβόντος τά πλήθη διά τάς περιφανείς νί-
κας τοΰ Πορφυρίου, δν συνάγομεν καί έκ τών πολλών είς τιμήν αύτοΰ έπι-
γραμμάτων καί έκ τής καθιερώσεως έν τώ Ίπποδρόμω τοΰ χαλκοΰ άνδριάν-
τος, έξηγεΐται διατί έκρίθη άναγκαϊον νά διαιωνισθώσι χαρασσόμεναι είς τό
βάθρον καί αί έπιβοήσεις τών δήμων, ών ή μέν έμαρτύρει όπόσον έτίμων καί
οί άντίθετοι τήν άξίαν τοΰ φακτιοναρίου, ή δ' έτέρα έβεβαίωνε τήν όμόθυμον
ύπό πάντων άναγνώρισιν τής ύπεροχής αύτοΰ.

Ή παρά Maas δημοσιευομένη πρώτη (I) έπιβόησις, τά Άκτα διά Καλο-
πόδιον, έπαρουσίαζε σπουδαίας δυσχερείας είς τήν άποκατάστασιν καί είς τήν
κατανόησιν τοΰ κειμένου· δι' εύστοχωτάτων δέ παρατηρήσεων ό Maas- ού
σμικρόν συνεβάλετο εις τήν διόρθωσιν καί τήν διαφώτισιν πολλών χωρίων15,

14. Le Β 1 a n t, 750 inscriptions de pierres gravées έν Mémoires de Γ Acad, des Inscrip-
tions, 1898, τ. 36,1, σ. 55 (τό μέτρον δύο τετραποδίαι τροχαϊκοί καί τετραποδία Ιαμβική).

15. Καί ό Ζαμπέλιος ΓΑσμ. δημ., σ. 282-285, προσέθηκεν είς τό κείμενον έρμηνευτι-
κάς τινας σημειώσεις, δχι πάσας όρθάς.
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πρό πάντων δέ κατέδειξεν έναργώς ότι τά παράπονα τών Πρασίνων διά τόν
Καλοπόδιον δέν Εχουσι σχέσιν, ώς κοινώς έπιστεύετο, πρός τήν στάσιν τοϋ
Νίκα, άλλ' ότι μάλλον άναφέρονται είς άλλην τινά τών πολλών ταραχών τών
γενομένων κατά τά τελευταία έτη τής βασιλείας τοΰ Ίουστινιανοΰ. 'Αλλά κυ-
ρίως, ύπολαμβάνων ότι αί έπιβοήσεις αύται ήσαν έμμετροι, ηθέλησε νά καθο-
ρίση τό μέτρον αύτών16.

Τό παραδοθέν ήμΐν κείμενον φέρεται μόνον παρά τώ Θεοφάνει (σ. 279-
282 Bonn). Μικρόν άπόσπασμα αύτοΰ èv τώ Χρονικώ Πασχαλίφ (σ. 620 Βοη-
η) είναι, ώς άπέδειξεν ό Maas, παρέμβλημα έκ τοΰ Θεοφάνους. Ό Maas διαι-
ρεί τά "Ακτα είς 81 στίχους, είς οϋς ώς πρώτος στίχος συμπεριλαμβάνεται καί
ή άμετρος προσφώνησις τοΰ αύτοκράτορος. Καίτοι ένεκα της έν πολλοίς προ-
δήλου φθοράς τοΰ κειμένου, ή κατά στίχους διάταξις αύτοΰ δέν δύναται έν
πάσι νά θεωρηθή άσφαλής, ούδέν ήττον παραθέτομεν ωδε τό κείμενον διατη-
ροΰντες τήν ύπό τοΰ Maas άρίθμησιν τών στίχων, προσθέτοντες δέ καί ήμετέ-
ρας παρατηρήσεις περί τοΰ μέτρου καί περί τής έρμηνείας χωρίων τινών.

"Ακτα διά Καλοπόδιον τον κουβικουλάριον και σπαθάριον.

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

5

5β

Έτη πολλά, 'Ιουστινιανέ Αύγουστε- του βίκας.

'Αδικούμαι,
ού βαστάζω,
Φοβούμαι
μή πλέον
και μέλλω

μόνε άγαθέ-
οίδεν ό θεός.
όνομάσαι,
εύτυχήση,
κινδυνεύειν.

ΜΑΝΔΑΤΩΡ

Τις έστιν, ούκ οϊδα<μεν>.
<ΠΡΑΣ.> Ό πλεονεκτών με, τρισαύγουστε,

είς τά Τζαγγαρεία ευρίσκεται.
ΜΑΝΔ. Ούδεις ύμάς άδικεί.

16. Πρώτος ό Σάθας (Κρητικόν θέατρον, 1878 Α', σ. τνθ") έξέφρασε τήν γνώμην ότι τά
"Ακτα είναι έμμετρα, άλλ' άνέβαλε νά πραγματευθή περί τοϋ μέτρου αύτών έν 'Ιστορία τοΰ δη-
μοτικού θεάτρου, τήν όποίαν δέν έξέδωκεν. Νομίζει δ' ούτος ότι τά "Ακτα δέν ήσαν αύτοσχέ-
δια, άλλά κείμενα θεατρικών παραστάσεων, τά όποια συντιθέμενα καί τονιζόμενα ύπό είδικών
ποιητών καί μουσικών, ύπεβάλλοντο έγγράφως είς τήν αύτοκρατορικήν έγκρισιν ύπό τών δη-
μάρχων ή τών λιβελλαρίων «προκειμένης όμως συνωμοσίας, άντί τών ύπό τής άρχής έγκεκρι-
μένων άκτων (libretti), παρίσταντο έτερα σκοποΰντα τήν διακωμώδησιν τοΰ άπαρέσκοντος είς
τούς δήμρυς βασιλικού άξιωματικοΰ». 'Αλλά πώς οίκονομεϊτο τότε τό πρόσωπον τοΰ μανδάτω-
ρος;

Στ.4 Εύλόγως παρατηρεί ό Μ. ότι έγινεν ίσως μετάθεσις τών στ. 4-8, ων ή θέσις είναι
μάλλον μετά τόν 14.

6. Οίδα (Θεοφ.) Συμπλήρωσις Μ. — 7. Τό όνομα τών λεγόντων έκ συμπληρώσεως τοΰ
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10 ΠΡΑΣ.
ΙΟβ

ΜΑΝΔ.
ΠΡΑΣ.

ΜΑΝΔ.
15 ΠΡΑΣ.
15 β

ΜΑΝΔ.
ΠΡΑΣ.

18β

ΜΑΝΔ.

20

ΠΡΑΣ.

21 β

ΜΑΝΔ.

ΠΡΑΣ.
ΜΑΝΔ.
25 ΠΡΑΣ.

ΜΑΝΔ.

ΠΡΑΣ.

ΜΑΝΔ.

Εις και μόνος άδικεϊ με ·

Θεοτόκε, μή άνακεφαλίση!

Τις έστιν έκεϊνος, ούκ οΐδαμεν.

Σύ καί μόνος οϊδας, τρισαύγουστε,

τις πλεονεκτεί με σήμερον.

ΕΓ τις έάν έστιν, ούκ οΐδαμεν.

Καλοπόδιος ό σπαθάρις

αδικεί με, δέσποτα πάντων.

Ούκ έχει πράγμα Καλοπόδιος.

Εΐ τις ποτε έστιν, τον μόρον ποιήση τοΰ 'Ιούδα·

ό θεός άνταποδώση αύτω

άδικοΰντί με διά τάχους.

Ύμεΐς ούκ άνέρχεσθαι είς τό θεωρήσαι,

ειμή είς τό ύβρίζειν τούς άρχοντας.

ΕΓ τις δήποτε άδικεΐ με,

τον μόρον ποιήση τοΰ 'Ιούδα.

'Ησυχάσατε 'Ιουδαίοι,

Μανιχεΐς καί Σαμαρεΐται.

'Ιουδαίους καί Σαμαρείτας άποκαλεΐς; Ή Θεοτόκος μετά δλων.

Έως πότε έαυτούς καταράσθε;

Εΐ τις ού λέγει ότι όρθώς πιστεύει ό δεσπότης,

άνάθεμα αύτω ώς τω Ίούδμ.

Έγώ ύμΐν λέγω- είς ένα βαπτίζεσθε.

Ώς έκέλευσεν "Αντλας, είς ένα βαπτίζομαι.

Όντως εί μή ήσυχάσητε, άποκεφαλίζω ύμάς.

πρώτου έκδοτου τοΰ Θ. — 8. Καθά καί άλλοι ήδη παρετήρησαν (π.χ.
Παπαρρηγόπουλος, Ίστορ. Έλλ. έθν., τ. Γ", σ. 111, έκδ. Κωνσταντινίδου), οί Πράσινοι
μή τολμώντες νά κατονομάσωσι τόν Ισχυρόν Καλοπόδιον ύπέδειξαν αύτόν διά λογοπαιγνίου.
Καλάπους ή καλόπους ή καλαπόδιον έν τή άρχαία έλληνική τό νΰν λεγόμενον καλαπόδι- «είς τά
τσαγγαράδικα εύρίσκονται καλαπόδια» θά έλεγε σήμερον ό λαός. Έτερος τύπος τοΰ όνόματος
Καλαπόδιος, φέρεται εϊς τινας κώδικας τοΰ Θεοφάνους. — ΙΟβ. Κατάρα. Νά μή σηκώση κεφάλι,
Παναγία μου! Συνήθως ή παροιμιώδης φράσις δεν σηκώνει κεφάλι λέγεται νΰν έπί τοΰ καταπε-
πονημένου έκ πολλής καί κοπιώδους έργασίας. Έν Μακεδονία δέ έπί τοΰ κατατρυχομένου ύπό
στενοχωριών καί ήθικών όδυνών. Διάφορος ταύτης ή φράσις έσήκωσε κεφάλι έπί άνυποτάκτου,
ύπερηφάνου καί θρασέος. Πρβλ. τό γραφικόν ripav τάς κεφαλάς (Ψαλμ. πγ' 3). — 13. "Αν τό μέ-
τρον τοΰ στ. είναι τό αύτό καί τό τοΰ 11,12,14, θά έπρεπε νά γραφή (τήν) σήμερον. — 15. σπα-
θάριος (Θ.), σπαθάρις (Μ.). Οΰτω δ' όμως καί τό Καλοπόδιος πρέπει νά άναγνωσθή τετρασύλ-
λαβον Καλοπόδιος ή μάλλον Καλοπόδις. Τόν τύπον τοΰ όνόματος Καλαπόδιος έχει ό κώδ. g.

17. 21 β. Συνήθης κατάρα. Καί έν τω τύπω τοΰ άφορισμοΰ «κληρονομήσειε τήν άγχόνην
τοΰ Ιούδα». — 22. Μανιχεϊς κώδ. y, ol λοιποί Μανιχαϊος, Μαινιχαϊος. — 28. Οί δέ Πράσινοι άνε-
βόησαν έπάνω άλλήλων και έκραζον, ώς έκέλευσεν "Αντλας (Άντλάς f, "Ατλας dz), είς ένα βαπτί-
ζομαι (Θεοφ.). Ώς λόγους τών Πρασίνων ό έκδοτης τοΰ Θεοφάνους De Boor καί ό Maas θεω-
ροΰσι τό είς ένα βαπτίζομαι. 'Αλλ' ή έννοια τούτων άκατάληπτος. Τό μόνον σαφές είναι ότι τό
ύπό τοΰ μανδάτορος λεχθέν έθεώρησαν ol Πράσινοι ώς δεινοτάτην Οβριν καί σφόδρα έταρά-
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30 ΠΡΑΣ. "Εκαστος σπεύδει άρχήν κρατήσαι ίνα σωθή.
Kai εΐτι άν είπον θλιβόμενος,
μή άγανακτήση τό κράτος σου.
Τό γάρ θείον πάντων άνέχεται.

<ΜΑΝΔ....................>

ΠΡΑΣ. 'Ημείς λόγον έχοντες, αυτοκράτωρ,
34β όνομάζομεν άρτι πάντα.

35 Πού έστίν ήμεϊς ούκ οΐδαμεν

ούδε τό παλάτιν, τρισαύγουστε,
ούδε πολιτείας κατάστασις·
μίαν είς τήν πάλιν προέρχομαι,
όταν είς βορδώνιν καθέζομαι.
40 Εΐθις μηδέ τότε, τρισαύγουστε.

ΜΑΝΔ. "Εκαστος έλεύθερος όπου θέλει άκινδύνως δημοσιεύει.

ΠΡΑΣ. Καί θαρρώ έλευθερίας
42 καί^έμψανίσαι ού συγχωρούμαι.

Καί έάν <τις> έστιν έλεύθερος,
έχει δέ Πρασίνων ύπόληψιν,
45 πάντως είς φανερόν κολάζεται.

ΜΑΝΔ. 'Ετοιμοθάνατοι, ούδέ τών ψυχών ύμών φείδεσθε;

ΠΡΑΣ. Έπαρθή τό χρώμα τούτο,
47β καί_β δίκη ού χρηματίζει·

άνες τό φονεύεσθαι,

χθησαν. Φανερόν ότι ό μανδάτωρ ώνείδισεν αύτούς ώς αίρετικούς· άλλ' ίρά γε ώς Εύνομια-
νούς; Διότι κατά τήν αϊρεσιν τοΰ Εύνομίου ( + 393) τό βάπτισμα δέν έγίνετο είς Τριάδα, άλλ'
είς τόν τοΰ Χριστοΰ θάνατον καί έγίνετο είς μίαν άντί τριών καταδύσεων. (Σωκράτους,
Έκκλ. Ιστ. παρά M i g n e , Patr. gr., τ. 67, σ. 643. Σ ω ζ ο μ ε v., αύτ., σ. 1361. Θεοδώρητ.
Κύρρου, αύτ., τ. 80, σ. 420). 'Αλλά διατί οί Πράσινοι έπανέλαβον τήν ύβριν; Καί είπον
ταΰτα καθ' ύπόδειξιν τοΰ άγνωστου άλλοθεν "Αντλα ή "Ατλαντος, ή άνεφέροντο είς τήν διδα-
σκαλίαν αίρετικοΰ τίνος ούτως όνομαζομένου; — 31. Καί εΓτι έάν (άν χζ) είπωμεν (είπομεν m)
θλιβόμενοι (Θεοφάν.). Έτι έάν ε/πω θλιβόμενος (Μ.). — 34-35. ΟΙ δύο ούτοι στίχοι έξοβελίζον-
ται ύπό τοΰ Μ., φρονοΰντος ότι ό μέν 34 φαίνεται ότι δέν άνήκει ένταΰθα, ό δέ 35 ότι προσή-
κει είς τό στόμα τοΰ μανδάτωρος. — 34 κέ. ΟΙ Πράσινοι λαβόντες τήν άδειαν παρά τοΰ αύτο-
κράτορος, διά λόγου τοΰ μανδάτωρος, όστις φαίνεται ότι έξέπεσεν έκ τοΰ κειμένου, διεκτραγω-
δοΰσι τήν οίκτράν τύχην των. Πανταχόθεν καταδιώκονται- δέν ήξεύρομεν κάν, λέγουν, ούτε
ποΰ είναι τό παλάτι (δέν έχομεν εϊσοδον είς τά δημόσια), ούτε τί θά είπή κατάστασις τής πολι-
τείας (δέν εύρίσκομεν δηλ. ήσυχίαν καί άσφάλειαν, Ινα περιέλθωμεν τήν πόλιν)· καί είς τήν πό-
λιν έρχόμεθα έλευθέρως, προσθέτουν είρωνικώς, μόνον όταν διαπομπευόμενοι πρός άτιμωτικήν
ποινήν περιαγώμεθα έπί ήμιόνου- άλλά θά ήτο προτιμότερον νά έλλειπε καί αύτή ή διασκέδα-
σις. — 36. παλάτιον (Θ.), παλάτιν (Μ.). — 41. Ό αύτοκράτωρ διαψεύδει αύτούς, λέγων, ότι έκα-
στος είναι έλεύθερος νά περιέρχεται είς τά δημόσια μέρη, όπου θέλει, ούδένα διατρέχων κίνδυ-
νον. — 42 κέ. Κατ' όνομα μέν έχω έλευθερίαν, άλλά δέν μοί έπιτρέπεται νά έμφανισθώ που.
Καί έάν τις είναι έλεύθερος, τόν ύποπτευθοΰν δ' ώς άνήκοντα είς τό μέρος τών Πρασίνων, πάν-
τως ούτος άπροκαλύπτως θά τιμωρηθή διά τοΰτο. — 47 κέ. Μετά τούς τραχείς λόγους τοΰ
Μανδάτωρος, παροξυνθέντες οί Πράσινοι έκ τών άπειλών, έκτρέπονται είς σφοδράς διαμαρτυ-
ρίας καί όνειδισμούς τοΰ αύτοκράτορος: Δέν ύπάρχει δικαιοσύνη διά τούς Πράσινους. Παΰσε



188 ΔΗΜΩΔΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΣΜΑΤΑ

195

48β καί^άφες κολαζώμεθα,

ϊδε πηγή βρύουσα
49β κα(_δσους θέλεις κόλαζε.

'Αληθώς τά δύο ταύτα
50β ού φέρει^άνθρωπίνη φύσις.

ΕΓΘις Σαββάτης μή έγεννήθη,
51 β Γνα μή έσχε υίόν φονέα.

Εικοστός έκτος φόνος έστιν
52β ό γενόμενος είς τό Ζεύμα.

Τή πρωίρ έθεώρησεν,
53β καί τή δείλη έσφάγη, δέσποτα πάντων.

01 ΒΕΝΕΤΟΙ

Τούς φονεϊς δλους τοΰ σταδίου
54β ύμεΐς μόνοι έχετε.

ΠΡΑΣ. Πότε σφάζεις καί αποδημείς.

BEN. Σύ δέ σφάζεις καί διακινείς.

Τούς ιγονείς γάρ τοΰ σταδίου
57β ύμεΐς μόνοι έχετε.

ΠΡΑΣ. Δέσποτα 'Ιουστινιανέ,
58β αύτοί παρακαλοΰσιν

καί ουδείς αύτούς φονεύει,
59β νοήσει ό μή θέλων.

Τόν ξυλοπώλην τόν είς τό Ζεΰμα
60β τίς έφόνευσεν, αύτοκράτωρ;

ΜΑΝΔ. Ύμεΐς αύτόν έφονεύσατε.

ΠΡΑΣ. Τόν υίόν τοΰ Έπαγάθου
62β τίς έφόνευσεν, αύτοκράτωρ;

ΜΑΝΔ. Και αύτόν ύμεΐς έφονεύσατε
63 β καί τούς Βενέτους πλέκετε.

ΠΡΑΣ. "Αρτι καί άρτι, κύριε έλέησον.

νά δολοφονής καί μή φροντίζης περί τής σωτηρίας τών ψυχών ήμών (άφες κολαζώμεθα = δς
κολαζώμεθα, άπάντησις ϊσως είς τούς λόγους τοΰ μανδάτωρος ούδε τών ψυχών ύμών φείδε-
σθε). — 49. Μέγα είναι τό πλήθος τών Πρασίνων (πηγή βρύουσα) καί άφοΰ τοιαύτη είναι ή έπι-
θυμία σου, τιμώρει δσους θέλεις. 'Αλλά νά τιμωρώμεθα καί νά φονευώμεθα άκρίτως είναι άφό-
ρητον. — 51. Σαββάτης ό πατήρ τοΰ 'Ιουστινιανού. — 52β. Ζεΰμα xy Ζεΰγμα οί άλλοι κώδ.'
όμοίως καί κατωτέρω στ. 60. — 53. Τήν πρωίαν εύρίσκετο είς τόν ίππόδρομον καί τήν δείλην
έσφάγη αύτός ό τελευταϊον δολοφονηθείς. — 54. δλους h, οί λοιποί κώδ. δλου. Οί Βένετοι έπιρ-
ρίπτουσιν είς τούς Πράσινους τήν ένοχήν πάντων τών διαπραχθέντων φόνων. — 55. Οί Πράσι-
νοι κατηγοροΰσιν Γσως τούς Βενέτους ότι οί τοΰ μέρους αύτών φονεϊς κατορθώνουν ν' άποκρύ-
πτουν τήν ένοχήν αύτών, άπομακρυνόμενοι καί άποδεικνύοντες εύχερώς τό άλλοθι. — 56.
'Ανταποδίδοντες τήν κατηγορίαν οί Βένετοι ισχυρίζονται ότι οί Πράσινοι δχι μόνον είναι οί έ-
νοχοι τών φόνων, άλλά καί προκαλοΰσι ταραχάς κατηγοροΰντες άλλους. — 63β. Πλέκειν = συ-



196

δημωδη βυζαντινα ασματα

64β Τυραννείται ή άλήθεια.

Ήθελον άντιβάλαι τοις λέγουσιν ·
έκ θεού διοικείσθαι τά πράγματα·
πόθεν αΰτη ή δυστυχία;

ν_/ r

μανδ. Θεός κακών άπειραστος.
πρας. Θεός κακών άπείραστος;
69β Καί τίς έστίν ό άδικών με;

Εί φιλόσοφος far ι ν ή έρημίτης,
τήν διαίρεσιν είπη τών έκατέρων.
μανδ. Βλάσφημοι καί θεοχόλωτοι,
72β έως πότε ούχ ήσυχάζετε;

πρασ. "Αν θεραπεύετε τό κράτος σου,

στέγω καί μή θέλων, τρισαύγουστε·
75 όλα, όλα οίδα· άλλά σιωπώ.

Σώζου δίκη, ούκέτι χρηματίζεις.
Μεταβαίνω, καί τότε Ίουδαΐζω·
μάλλον δ' έλληνίσαι συμφέρει βοι.
ben. Τό μισώ ού θέλω βλέπειν
80β καί ό φθόνος παρενοχλεί μοι.

πρασ. Ανασκαφή τά όστέα τών θεωρούντων.

Εξετάζων μετρικώς τό κείμενον τοΰτο ό Maas άναγνωρίζει έν αύτφ δώ-
δεκα είδη στίχων, τά όποια διακρίνει διά τών γραμμάτων τοΰ λατινικοΰ άλφα-
βήτου (a—m). 'Αλλ' ικανοί τόν άριθμόν στίχοι κατά τό μάλλον ή ήττον προσ-
εγγίζοντες μετρικώς πρός τά είδη ταΰτα άποτελοΰσιν ύποδιαιρέσεις αύτών,
καί τίνων άλλων δέν προσδιορίζεται τό μέτρον (χ). Οΰτω δ' έχομεν τό άκό-
λουθον σχήμα:

a (4+5 έννεασύλλαβοι όξύτονοι) στ. 2.3.55.56
b (3+4 έπτασύλλαβοι παροξύτονοι) 4.5
xb 58
b(?)b 59

c (6+4 δεκασύλλαβοι προπαροξύτονοι) 7.8.11-14.31-33.36-40.43-45.73-75.78
c? 6.79
x(c?) 35

d (9+9 fi 8+9 όκτωκαιδεκασύλλαβοι ή έπτακαιδεκασύλλαβοι παροξύτονοι)
15.21.22.42.47 (όξύτονος) 50.52.62.80
d2 67

d? 10.17.18.41.60
xd2 34

κοφαντεϊν (Ήσύχ.) έρμηνευτική σημείωσις Maas. - 70.71. Μόνον άπροσωπόληπτος και άδέ-
καστος κριτής ήδύνατο δικαίως ν' άποφανθή περί τής διαφοράς ήμών.
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e (7+4 ένδεκασύλλαβοι προπαροξύτονοι) 65.66
e(c) 20

f (6+5 ένδεκασύλλαβοι παροξύτονοι) 26
xf 25

g (8+8 έκκαιδεκασύλλαβοι προπαροξύτονοι) 48.49
g2 68
xg2 63
g*d2 69

h (5+5 δεκασύλλαβοι παροξύτονοι) 51 (hh)

i (9+7 ή 8+7 έκκαιδεκασύλλαβοι ή δεκαπεντασύλλαβοι προπαροξύτονοι)
54.57

k (7+5 δωδεκασύλλαβοι παροξύτονοι) 70.71
1 (3+6 έννεασύλλαβοι παροξύτονοι)
1(?)χ 29
xl(?) 46
11(?) 72

m (4+7 ένδεκασύλλαβοι παροξύτονοι) 76.77

χ (δμετροι ή άπροσδιόριστοι) 9.16.19.24.27.30.61 (λόγοι τοΰ μανδάτωρος)
23.28.53.64.81 (λόγοι τών Πρασίνων).

Ένδιετρίψαμεν είς λεπτομερή άνάλυσιν τής μετρικής έργασίας τοΰ Maas,
φρονοΰντες ότι ούτω καθίσταται έμφανές όπόσον άμφίβολος είναι ή ύπόθεσις
περί έμμέτρου συγκροτήσεως εις ένιαΐον σύνολον τών παρατεταμένων κραυ-
γών στασιάζοντος δχλου. Τοιαύτη δαψίλεια μέτρων άκανονίστως έναλλασσο-
μένων καταδεικνύει σαφώς ότι δέν πρόκειται περί στιχοπλοκίας, άλλά περί
άλλου φαινομένου, ούχί δ' άσυνήθους, τοΰ όποιου άλλαχοΰ πρέπει νά ζητηθή
ή έξήγησις. Ούδείς δύναται ν' άμφισβητήση, ότι τά συντεταγμένα είς φατρίας
πλήθη τοΰ 'Ιπποδρόμου, τά αύτά τρέφοντα φρονήματα καί είς τά αύτά συν-
εχόμενα πάθη, άπό μακρού δέ χρόνου ήσκημένα είς όμοφώνους έκδηλώσεις
τών συναισθημάτων αύτών, ένδεχόμενον ήτο έν δεδομένη τινί περιστάσει νά
έκδηλώσωσιν όμοθυμαδόν διά μιας βοής τήν γνώμην των. Ή μαρτυρία περί
τοιούτου γεγονότος τοΰ Δίωνος Κασσίου, τήν όποίαν άνωτέρω παρεθέσαμεν,
είναι μαρτυρία αύτόπτου σοβαρά καί κατά πάντα άξια πίστεως. Άλλ' είς τήν
έξιστόρησιν τοΰ Δίωνος γίνεται λόγος περί όλίγων τινών φρασιδίων. Άπό
τούτων δέ μέχρι τής αύτομάτου δημιουργίας μακρών στιχουργημάτων ή άπό-
στασις είναι μεγάλη. Χαρακτηριστικόν δ' έν τή προκειμένη περιστάσει είναι
καί τοΰτο, ότι τοΰ στιχουργικού άγώνος φαίνεται μετέχων καί ό Μανδάτωρ,
διότι καί τούτου τινές τών λόγων άναγνωρίζονται ώς έμμετροι, ένφ ή διάθεσις
τής ψυχής αύτοΰ ήτο άλλη παρά τήν τοΰ πλήθους.

Πιθανώτερον φαίνεται, ότι τήν έπίφασιν τοΰ έμμέτρου παρέχει ή ρυθμική
κατασκευή της φράσεως. Ή συνήθης όμιλία τών 'Ελλήνων έχει πολύ τό ρυ-
θμικόν, τό αύτό δέ θά συνέβαινε καί κατά τούς μέσους χρόνους, φυσικόν δ' ή-
το ότι είς τάς έπιβοήσεις, τάς μετά τίνος μέλους άπαγγελλομένας ύπό τών
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κρακτών ίσως συνοδεύοντος τοΰ πλήθους, τό ρυθμικόν στοιχεϊον έπλεόναζεν.
Είς τά "Ακτα διά Καλοπόδιον διακρίνονται εύχερώς ρυθμοί, τροχαϊκοί πρό
πάντων καί ιαμβικοί καί σπανιώτερον άναπαιστικοί καί δακτυλικοί17.

Τάς έπιβοήσεις τών μερών κατά τήν δημοτικήν ταραχήν, τήν γενομένην
τόν Νοέμβριον τοΰ 561 ό Maas (II) μεταγράφει ώς έξης:

ΒΕΝΕΤΟΙ

"Αψον ώδε, αψον ώδε, Πράσινος ού φαίνεται.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Α Γ, αί, δλοι, δλοι.

"Αψον ώδε, αψον ώδε, Βένετος ού φαίνεται.

Προτιμοτέραν νομίζομεν τήν γραφήν: "Αψον ώδε, άψον έκεϊ κτλ. τήν όποίαν
είς μέν τόν πρώτον στίχον έχουσι πάντες οί κώδικες, είς δέ τόν τρίτον τρεϊς
τούτων18. 'Υπέρ τής γραφής συνηγορεί καί τό έν τώ έπιγράμματι τοΰ Πορφυ-
ρίου «δλους ώδε δλους έκεϊ» καί ή δημώδης φράσις κ' έδώ κ' έκεϊ πρός δή-
λωσιν τοΰ πανταχού. Τό πρώτον κώλον τοΰ στίχου ίσοσυλλαβεϊ πρός τό δεύ-
τερον, έκφερομένου κατά συνίζησιν τοΰ ώδε αψον, οΰτω δ' έκλείπει καί ή χα-
σμφδία.

Τό III 1 δέν είναι έπιβόησις, άλλ' άσμάτιον, όπερ έψαλλεν ό δχλος όχι
έν τώ Ίπποδρόμφ, άλλ' έν τοϊς όδοΐς, χλευάζων τόν βασιλέα Μαυρίκιον. Βρα-
χύν χρόνον πρό τοΰ φθινοπώρου τοΰ 602, ώς Ιστορεί ό Θεοφάνης (σ. 437
Bonn), «οί δήμοι εύρόντες άνδρα προσομοιρΰντα τώ Μαυρικίφ καί βαλόντες
αύτφ σαγίον μαΰρον καί άπό σκόρδων πλέξαντες στέφανον καί είς όνον τού-
τον καθίσαντες διέπαιζον» έπιλέγοντες τό άσμα. Περίληψιν τοΰ άσματος άνα-
φέρει ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττας, τούς δύο πρώτους στίχους αύτοΰ ό
'Ιωάννης ό Άντιοχεύς, δλον δέ ό Θεοφάνης καί ό Κεδρηνός19. ΕΪναι δέ τοΰτο
άσμα κατά στίχον, άποτελούμενον έκ τετραμέτρων τροχαϊκών στίχων, καί έχει
ώς έξης:

17. Παραδείγματα: Τροχαϊκά ( -υ—U | — υ—υ ) στ. 10.15.20-
22.22β.42.42β.47.50.59.62.64β.67.80. (-u-iAi)uiuu)7.8.11.13.14.32.33.36-40.43-45.74.75.78.79.
(-ihAjo) 6.48.48β.49β.54β.57β.58 — Ιαμβικά ( υ'-υ | -υ-'ι» ) 4.5.5β.47β.59β. (iAAj | -V-v )
16.21β.50β.69β. — Τετραποδι'α ιαμβική 68.69. — Πολιτικός στίχος 25. ("Αν ή παρατήρησις ήμών
είναι όρθή, έχομεν έν τούτφ τό παλαιότατον τών μέχρι τούδε γνωστών παραδειγμάτων πολιτι-
κού στίχου). - Άναηαιστικά 24.34β.52.52β.53β.65.66.71.72. - Δακτυλικά 28.60.72.73.

18. ΟΙ κώδικες έχουσι καί έτερον ώδε πρό τοϋ Πράσινος καί Βένετος, πλήν τοΰ q παραλεί-
ποντος τοΰτο πρό τοΰ Βένετος.

19. Θεοφύλακτ., σ. 33Id Bonn: «Τά δέ πλήθη έπί τήν τυραννίδα κατολισθήσαντα
κατεπαννυχίζοντο τοις κακοΐς, καί ές τόν Μαυρίκιον έρραψφδουν μεθ' ΰβρεως άσματα.



188 ΔΗΜΩΔΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΣΜΑΤΑ

199

Εΰρηκε τήν δαμαλι'δα άπαλήν καί τρυφεράν,

κα[_ώς τό καινόν άλεκτόριν οδτω αύτήν πεπήδηκε,

καί έποίησε παιδία, ώς τά ξυλοκούκουδα-

καί ούδείς τολμά λαλήσαι, άλλ' δλους έφίμωσεν.

"Αγιέ μου, άγιε <μου>, φοβερέ καί δυνατέ,

δός αύτω κατά κρανίου, ίνα μή ύπεραίρηται,

κάγώ σοι τόν βοδν τόν μέγαν προσαγάγω είς εύχήν20.

Σκωπτικόν έπίσης άσμάτιον φαίνεται μάλλον ότι είναι καί τό IV 2, τό
όποιον, ποιηθέν ίσως όλίγω πρότερον, εϊπον ένώπιον τοΰ Φωκά ύβρίζοντες
αύτόν οί Πράσινοι έν τω Ίπποδρόμω (609):

Πάλιν στόν καύκον Επιες,
πάλιν τον νουν άπώλεσας21.

'Αποτελείται τοΰτο έκ δύο διμέτρων τροχαϊκών καταληκτικών, ή δ' όρθο-
τέρα άνάγνωσις αύτοΰ, ώς νομίζομεν, είναι:

Πάλι^είς τον καύκον ξπιες
πάλιν τόν νοΰν άπώλεκες.

Ό Θεοφάνης έτήρησεν άμετάλλακτον τόν εις -κα διαλεκτικόν τύπον τοΰ
δευτέρου άορίστου είς -σα, όστις καί νΰν πολλαχοΰ τής Ελλάδος είναι συνή-

'Επέσκωπτόν τε καί τόν Ιεράρχην τό τηνικαϋτα καιρού, δν πατριάρχην σύνηθες Ρωμαίους άπο-
καλεΐν». Ί ω ά ν ν . Ά ν τ ι ο χ ., άπ. 218c (= Müller, F.H.G. V 35 6 = Excerpta de insid.
148,7). Κ ε δ ρ η ν . 703,13. Τό άσμα άναφέρουσιν οί έπόμενοι, ών τινές μετά γλωσσικών ή με-
τρικών παρατηρήσεων: Ζαμπέλιος, Άσμ. δημ. 303. Βυζαντ. μελέται, Άθ. 1857, σ. 622 (έκ
τοΰ Θεοφ.). De ville, De popularibus cantilenis apud recentiores Graecos, Paris 1866, σ. 34
(όμοίως). Σάθας, Κρητικόν θέατρον, 1878, Α', σ. τνθ" (όμ.). Σ. Π. Λάμπρος έν Παρνασ-
σώ 1879, τ. Γ', σ. 400 κέ. (= Μικταί σελίδες, 1905, σ. 385-394). Romans grecs, Par. 1880, σ.
VIII. Krumbacher, Byz. Litteraturgesch., σ. 792. Πρβλ. Σ ά θ α , Μνημεία έλλ. ίστ., τ. VII,
σ. XIV.

20. Στ. 1. ευρεν Ίω. Άντ. δάμαλιν Ίω. Άντ., Κεδρ. καί τρυφεράν παραλείπουν Θεοφ., Κεδρ.
δαμαλίδ άπ. Deville δάμαλιν Maas. — 2. καί ώς Maas άλεκτόριν (άλεκτόριον δ.γ.) Θεοφ. ούτως
αύτήν Ίω. Άντ. ούτως παραλείπ. Θεοφάν. καί Κεδρην. ταύτην Θεοφ. πεπήδηκεν αύτήν Κεδρ.
ταύτη έπιπεπήδηκεν Λάμπρ. τήν άντί τοΰ αύτήν προτείνει μετ' ένδοιασμοΰ διόρθωσιν ό Kr.
- 3-7. παραλείπονται ύπό Ίω. Άντ. — 3. τά παιδία είς κώδ. Θεοφ. ξυλοκώδωνα Κεδρ. παιδιά
Maas. — 4.5. παραλείπονται ύπό Κεδρ. — 5. â <μου> συμπλήρωσις Maas. — 7. τόν μέγαν βοϋν
Κεδρ.

21. Ί ω . Ά ν τ ι ο χ ., άπ. 218e (Μ ü 11 e r, F.H.G. V 37 = Excerpta de insidiis 149, 16).
Θεοφάν. σ. 457 Bonn. Γεώργ. Μοναχ.,σ. 562 Mur. II 664, 19 De Β. Κεδρην. I
709, 5 Bonn. Λέων γραμμ.,σ. 145 Bonn. ΓλυκάςΔ'σ. 551 Bonn. Πρβλ. Ζ ω ν α ρ . ΙΔ'
ιδ' 29. «Φωκάς έν ϊππων άμίλλη τών δήμων πρός αύτόν τι άποσκωψάντων, έκμανείς πολλούς
μέν άνεϊλε, κλπ». Ζ α μ π έ λ ., Βυζ. μελ., σ. 623 [στόν κ. — άπώλεκας] όλως παρηλλαγμένον δι'
αύθαιρέτων μεταβολών έν Άσμ. δημ., σ. 229. Sophocles, Greek Lex., 1870, σ. 49 [εϊς rov
κ. — όπε'λεκες]. Σ ά θ α , Κρητ. θέατρ., Α' σ. υ' [εϊς τόν κ. — άπέλυκες (ούτω:)!. L a m b r ο s ,
Rom. gr., σ. IX [ει'ς τον κ. ή στόν κ.]. Krumbacher, Byz. Litt.2, σ. 793 [στον κ.].

Στ. 1. Πάλιν τόν οίνον Κεδρην., οί λοιποί Πάλιν είς τόν κ. — 2. άπόλεκες κώδ. m, Θεοφ., οί
λοιποί κώδ. άπέλεκες.
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θης- τό δέ ν πρό τοϋ σ δέν άνέχεται ή δημώδης, δυνάμεθα δέ νά δεχθώμεν ότι
ό φθογγολογικός ούτος κανών είναι παλαιότερος22· καί τό πάλι άντί τοΰ πάλιν
ήτο έν χρήσει πολύ πρό τοΰ ς' αιώνος.

"Ομοιον είναι καί τό άσμάτιον V, τό όποιον πρός ύβριν τοΰ Κωνσταντί-
νου Ε' (741-775) εϊπεν ό δήμος έν ίππικφ έπίσης άγώνι:

Ή Άγάθη έγήρασεν,
σύ δε ταύτην άνενέωσας23.

Ώς δ' όμως φέρεται τοΰτο δέν είναι δυνατόν ν' άναγνωρισθή ώς άσμα.
Τοΰ πρώτου στίχου αί χασμφδίαι είναι άφόρητοι. Καί ύπάρχει μέν ή γνώμη,
ότι είς τήν τονικήν ποίησιν τών Βυζαντινών παρέχεται πλήρης άδεια χασμφ-
διών, άλλ' ή γνώμη αΰτη δέν είναι όρθή· χασμφδίαι παρατηρούνται εις τήν
ρυθμικήν έκκλησιαστικήν ποίησιν καί έν τινι μέτρφ είς τούς πολιτικούς στί-
χους τών λογίων· τούναντίον δέ ή δημώδης ποίησις τών Βυζαντινών άποφεύ-
γει τήν χασμφδίαν, σχεδόν όσον καί ή σημερινή δημώδης ποίησις τοΰ έλληνι-
κοΰ λαοΰ, έν ή σπανιώτατα καί δή μόνον εις τούς άπαγγελλομένους στίχους
είσχωροΰσι χασμφδίαι· όπου δ' άλλοθι παρατηρούνται χασμφδίαι, αύται
προέρχονται έκ μνημονικού λάθους τοΰ άντιγράφοντος ή άπαγγέλλοντος τό
άσμα.

'Αλλά καί άρρυθμον είναι τό προκείμενον άσμάτιον. Ό Ζαμπέλιος έζήτη-
σε διά διορθώσεων ν' άποκαταστήση τόν ρυθμόν γράφων Ή Άγάθη μας έ., σύ
δέ τήν ά. 'Αλλ' αί διορθώσεις αύται είναι αύθαίρετοι. Καί είναι μέν άληθές ότι
οί νεώτεροι μετρικοί δέν άπαιτοΰσι ρυθμόν έκ τών βυζαντινών στίχων, προσέ-
χοντες είς μόνον τόν άριθμόν τών συλλαβών καί τόν τόνον τοΰ πέρατος τοΰ
στίχου· διά τήν δημώδη δ' όμως ποίησιν τών βυζαντινών χρόνων νομίζομεν
ότι είναι δύσκολον νά ύποστηριχθή μετά πιθανότητος ότι είχε νόμους παντε-
λώς διαφόρους τών τής ήμετέρας δημώδους, ήτις είναι ή φυσική συνέχεια αύ-
της.

Τό προκείμενον δέ σκωπτικόν δίστιχον άποκαθίσταται καθ' ήμάς ώδε:
Ή Γηραγάθη έγήρασεν,
σύ δ' αύτήν άνένειρσας.

'Αποτελείται δηλονότι έκ διμέτρου ιαμβικού καί διμέτρου τροχαϊκού
καταληκτικοΰ, κατά μετρικήν σύζευξιν συνηθεστάτην είς όλιγόστιχα έμμετρα
καί νΰν καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους24. Περί δέ τής κριτικής διορθώ-

22. Βλ. Κ. Kieterich, Untersuchungen, σ. 88-89. G. Meyer, Gr. Gramm.2, § 273.
Thumb, Handbuch2, σ. 22.

23. Γ.' Κ ω δ ι ν ., Π. κτισμ., σ. 97,7 Bonn. = Πάτρ. Κ/πόλ. Η' 68, σ. 240,11 Ρ reger
Ιαύτήν Κωδ. — ταύτην Pr.l. (Ζ α μ π έ λ., "Ασμ. δημ., σ. 354 [Ή Ά. μας έ. καί σύ τήν άνανέω-
σας]. Lambros, Rom. gr., σ. IX [όμοίως, έκ τοΰ Ζαμπελίου). Maas [Γσως: όνε'νεωσας]).

24. Πρόχειρα παραδείγματα έκ τών πρώτων σελίδων τών συλλογών τών μεσαιωνικών πα-
ροιμιών τάς όποίας έξέδωκα έν Παροιμίαις, τ. Α': Δίμετρος Ιαμβικός + διμέτρω τροχαϊκφ
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σεως παρατηροϋμεν ότι τήν μέν άντωνυμίαν αύτήν τοΰ δευτέρου στίχου παρε-
λάβομεν έκ τοΰ Κωδινοϋ, τό δέ Γηραγάθη (= γραία Άγάθη) είναι ό γνήσιος
λαϊκός τύπος τοΰ όνόματος τής 'Αγάθης έκείνης, τής έρωμένης τοΰ σατιριζο-
μένου βασιλέως. «Άγάθη, γραΰς ώραία τω εϊδει σφόδρα. Εκλήθη δέ Γηραγά-
θη διά τό φυλάξαι αύτής τήν παρθενίαν χρόνους πολλούς» λέγουν τά Πάτρια
Κωνσταντινουπόλεως. Καί τό γηροκομεϊον, όπερ αΰτη έκτισεν, έλέγετο τά
Γηραγάθης. "Οθεν άναγκαίως αύτοΰ τοΰ χλευαστικοΰ παρωνυμίου θά έκαμε
χρήσιν ό λαός διασύρων τόν αύτοκράτορα.

Τό VI έκ δύο διμέτρων τροχαϊκών στίχων είναι καί τοΰτο σκωπτικόν
άσμάτιον, ποιηθέν περί τό 900:

Άδελβέρτος κόμης κούρτης,
μακροσπάθης, γουνδοπίστης".

Ώς Ιστορεί ό διασώσας τοΰτο έπίσκοπος Κρεμώνος Λουιτπράνδος (Γ
αίών), ό διασυρόμενος κόμης τής αύλής (κούρτης) Άδελβέρτος (Adelbertus),
καίπερ φιλανθρωπότατος καί χρηστότατος δτε ήτο νέος, έγινεν ήλικιωθείς
φαυλότατος· καί τοσούτον πονηρά ήτο ή κρατοΰσα περί αύτοΰ γνώμη, ώστε
έφέρετο άσμάτιον κοινότατον, ύπό άνδρών καί παίδων ψαλλόμενον, τό όποιον
καί έλληνιστί καί έν λατινική μεταγραφή καί μεταφράσει παραθέτει· λέγον δέ
ότι ό Ά. είχε μέν μακράν τήν σπάθην, άλλ' έλαχίστην τήν πίστιν. Ή μετά-
φρασις είναι άκριβής καί τό κείμενον έχει κάλλιστα, ούδέ παρίσταται χρεία
διορθώσεως τής λέξεως· γουνδοπι'στης είναι ό έχων κοντήν, βραχεΐαν τήν πί-
στιν, ό κοντοπίστης, κατά τροπήν διαλεκτικήν τοΰ άρκτικοΰ κ εις γ, καί τοΰ ο
είς ου- ή τροπή τοΰ ο είς ου καί τοΰ κ èv άρχή λέξεως έπομένου φωνήεντος ή
ύγροΰ είς γ είναι συνήθης είς τήν έλληνικήν26.

Ό Άδελβέρτος ήτο μαρκίων Έπορηγίας (Eporegiae) έν 'Ιταλία, τό άσμά-
τιον άρα συνετέθη καί έψάλλετο ύπό 'Ιταλών 'Ελλήνων. Ή δέ γνώμη τοΰ Ad.
Hofmeister (παρά Maas) ότι είναι πλάσμα τοΰ Λουιτπράνδου είναι παντελώς
άπίθανος. Όσονδήποτε καλώς καί άν έγίνωσκεν ό έπίσκοπος Κρεμώνος τήν
έλληνικήν, ήτο δύσκολον νά πλάση τά τοσοΰτον χαρακτηριστικά σύνθετα έπί-

καταληκτικώ, σ. 19,37. Δίμετρος Ιαμβικός + διμ. τροχ., σ. 9,52. Δίμ. τροχ. + διμ. Ιαμβ., σ.
17,27. Δίμ. τρ. καταληκτικός + διμ. ίαμβ. κατ., σ. 7,23. Δίμ. ίαμβ. καταλ. + διμ. τροχ., σ. 29,82.
Δίμ. ίαμβ. κατ. + διμ. τροχ., κατ. είς συλλαβήν, σ. 36,12. Δίμ. ίαμβ. + διποδία τροχ., σ. 9,74.
Διποδ. ίαμβ. + διποδ. τροχ. κατ., σ. 10,3. Έκ δέ τών σημερινών παροιμιών, άνοίγων τυχαίως έ-
να τόμον τής συλλογής μου, είς μίαν μόνον λέξιν (γραϊα) σημειώνω τά έπόμενα παραδείγματα.
Δίμετρ. ίαμβ.+διμ. τροχ. κατ., άρ. 7. Δίμ. τροχ. + διμ. Ιαμβ., άρ. 1, Δίμ. ίαμβ. κατ. + διμ.
τροχ., άρ. 48.

25. Luitprandi, Antapodosis II, 34 έν Ρ e r t z , Monumenta Germaniae historica, τ.
V, σ. 295 [ Άδελβέρτος (δ.γ. Άδεβέρτος) κόμις κούρτις, μακροσπάθης, γουνδοπίστις. Adelbertus
comis curtis, macrospathis, gundopistis], L a m b r ο s , Rom. gr., σ. Χ. [διορθώνει τό γ. είς κον-
δοπίστις],

26. Βλ. Foy, Lautsystem, σ. 13. Τοΰ κυρίου όνόματος τοΰ ΣΤ' αιώνος Κονδοχέρης
(Θ ε ο φ ά ν ., σ. 366 Bonn) φέρονται είς τινα χειρόγραφα καί διάφοροι γραφαί Γογδοχέρης (άντί
Γονδοχέρης).
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θετα, ών τό έτερον μάλιστα είς διαλεκτικόν τύπον· μόνος ό λαός ήτο ικανός
νά παραστήση ούτω λακωνικώς καί έντόνως διά τής συνθετικής δυνάμεως τής
δημώδους γλώσσης τήν άντίθεσιν τοΰ ήθους πρός τήν έξωτερικήν έμφάνισιν
τοΰ σατιριζομένου άνδρός.

Έπονται είς τοΰτο τά δύο άσμάτια (VII 1.2) είς τόν 'Αλέξιον Κομνηνόν,
τό άναφερόμενον είς τήν διάσωσιν αύτοΰ πρό τής άναρρήσεώς του είς τόν
θρόνον:

Τό Σάββατον τής Τυρινής
χαρής, 'Αλέξιε έννόησες το,
και τήν Αευτέραν τό πρωί
ύπα καλώς, γεράκιν μου21

καί τό άναφερόμενον εις έπεισόδιον τι τοΰ πρός τούς Πατζινάκας πολέμου
τοΰ βασιλέως:

Άπό τήν Δρίστραν ει'ς Γολόην
καλόν άπλήκτον Κομνηνέ29.

Ή πορφυρογέννητος θυγάτηρ τοΰ 'Αλεξίου άπηξίωσε νά περιλάβη είς τήν ί-
στορικήν συγγραφήν περί τών πράξεων τοΰ πατρός της τά εις ίδιώτιδα φωνήν
στιχουργήματα ταΰτα, καί τό μέν πρώτον, έμφαΐνον άγάπην τοΰ λαοΰ πρός
τόν 'Αλέξιον καί θαυμασμόν διά τό κατόρθωμα τής εύτυχοΰς διασώσεως αύ-
τοΰ, κρίνει εύμενέστατα, ώς «τήν τοΰ πράγματος έπίνοιαν έμμελέστατά πως
άνακρουόμενον» καί παραφράζει άκριβώς είς άρχαίαν έλληνικήν. Τό δέ δεύτε-
ρον σκώπτον τόν έν μάχη άτυχήσαντα βασιλέα, ούδέ κάν μνημονεύει. Διέσω-
σαν δ' όμως αύτά οί βιβλιογράφοι· ό παλαιότατος κώδιξ τής Άλεξιάδος, ό
φλωρεντινός τοΰ IB' αιώνος (F1) έχει ταΰτα έν τή ώα· ό δέ σύγχρονος τής

27. "Α ν ν . Κ ο μ ν . Β' 4,1, σ. 69, 4 Reifferscheid [χαρείς]. Ζαμπελίου, Άσμ. δημ., σ.
363 [χαρεΐς-ειπα], Sophocles, Lex., σ. 49 [χαρης-ειπα\. L a m b r ο s , Rom. gr., σ. XI [χα-
ρείς Άλέξι ένόησ' το-ειπα]. Β. Schmidt παρά "Αννη Κομνηνή, éd. Reifferscheid I. XIII [χα-
ρά στ', ένόησές το-πρ. πετςίς κ. γιεράκιν]· οΰτω δ' άποκαθιστςί πολιτικούς στίχους, άποβάλλων
δύο λέξεις (Άλέξιε-μου). Συνόδης Παπαδημητρίουέν Έπετηρίδι τής παρά τω αύτ.
νεορωσικω ΠανεπιστημΙφ τής 'Οδησσού 'Ιστορικής καί φιλολογικής έταιρείας II Βυζαντ. τμή-
μα, έν Όδησσω 1892, σ. 281-287 (ρωσιστί). Τήν διατριβήν ταύτην γινώσκω έκ περιλήψεων αύ-
τής έν Byz. Zts. 1893, II, σ. 141 καί έν Βυζαντινοΐς χρονικοΐς της Πετρουπόλεως, 1894, I, σ.
440 Iχάρης, Ά. έννόησές το-ΰπα κ.]. Maas [χαρεις-Ά. ένόησες το-ιΓπα],

28. "Α ν ν . Κ ο μ ν . Ζ' 3, σ. 240,5 [δτε καί (Α, παραλείπονται ύπό τοΰ F1) έλεγον οί πο-
λϊται άπό τήν δρίστραν είς γολόην καλόν άπλήκτον (άπλήκτον Α) κομνηνέ (F1 έν τή φα, Α).
Β. Schmidt, ένθ' άν., σ. XVII [ά7ΐλήκτγ — έρμηνεύων: Von Dr. nach. G. ist eine schöne
Reise für einen unverwundeten]. W. F i s c h e r έν Berl. phil. Wochenscher, 1885, σ. 390-393
[ότι τό μέτρον τοΰ άσματίου είναι άναπαιστικός δίμετρος καί τροχαϊκός δίμετρος], Συνόδης

Παπαδημητρϊου, ένθ' άν., [Γολόην-άπλίκτον, καί ότι τό μέτρον είναι τονικός τετράμε-
τρος Ιαμβικός]. Maas [Γολόην).
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Άννης έπιτομεύς τής Άλεξιάδος, ού τό έργον έχομεν èv χειρογράφφ τοΰ Μο-
νάχου τοΰ ΙΕ' αίώνος (Α), τά συμπεριέλαβεν είς τό κείμενον29.

Τό πρώτον άσμάτιον άποτελεΐται έκ τεσσάρων διμέτρων ίαμβικών έναλ-
λάξ όξυτόνων καί προπαροξύτονων. Ή δ' έννοια αύτοΰ έσαφηνίζετο ύπό τής
παραφράσεως τής Άννης τής Κομνηνής: «Κατά μέν τό τυρώνυμον Σάββατον
ύπέρευγέ σοι τής άγχινοίας, 'Αλέξιε, τήν δέ μετά τήν Κυριακήν δευτέραν ήμέ-
ραν καθάπερ τις ύψιπέτης ίέραξ άφίπτασο τών έπιβουλευόντων βαρβάρων».
"Οτι δηλ. ό 'Αλέξιος ό Κομνηνός, πληροφορηθείς τά τεκταινόμενα κατ' αύτοΰ
έν τή αύλή τοΰ Νικηφόρου Βοτανειάτου, κατώρθωσε νά έξέλθη τής Κωνσταν-
τινουπόλεως τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου πρός τήν Κυριακήν τής Τυροφάγου
(13 Φεβρουαρίου 1081) καί νά φθάση τήν πρωίαν τής Δευτέρας (15 Φεβρουα-
ρίου) είς Τζουρουλόν τής Θράκης, όπου ήνώθη μετ' αύτών συναποστατήσαν
τό στράτευμα.

Δυσκόλως δ' όμως ήδύνατο νά προσαρμοσθή πρός τήν έλευθέραν παρά-
φρασιν τής Άλεξιάδος ή λέξις τοΰ δημώδους άσματίου. Τό öπα καλώς, παρα-
διορθωθέν μάλιστα είς είπα, έφαίνετο άκατανόητον, άλλ' όρθώς ό Παπαδημη-
τρίου άνεγνώρισεν ότι είναι β' πρόσωπον τής προστακτικής τοΰ ύπάγω, καί δ-
τι καί τό άντιστοιχοΰν άφίπτασο τής Άλεξιάδος είναι προστακτικής έγκλί-
σεως. Ό Maas άντικατέστησε διά τοΰ τύπου τούτου δπα τό έν τή δημώδει
βοή τών Βενέτων πρός τόν Φωκάν ύπό τοΰ Θεοφυλάκτου τοΰ Σιμοκάττα καί
τοΰ Θεοφάνους παραδεδομένον υπάγε (IV,4) καί σημειώνει όμοίαν φράσιν τοΰ
Λεοντίου έν τω βίω Συμεώνος τοΰ διά Χριστόν σαλοΰ (σ. 1717 A Migne): «ΰ-
παγε καλώς». Άπαράλλακτον σχεδόν τήν φράσιν τοΰ άσματίου έχομεν έν ά-
σματι τοΰ λεγομένου 'Αλφαβήτου τής άγάπης (άρ. 29, σ. 20 Wagner): Ύπα κα-
λώς, πετρίτη μου. (Τό άσμα είναι ώς άπό μέρους κόρης πρός τόν άναχωροΰν-
τα έρώμενον). Τό υπα εύρίσκομεν προσέτι καί παρά τώ Βρυεννίφ30 καί πολλά-
κις καί κατά διαφόρους τύπους έπαναλαμβανόμενον έν τώ Λόγω παρηγορητι-
κά) περί δυστυχίας καί ευτυχίας31. Τό δ' άνεξήγητον χαρείς είναι έπιρρηματική
έπευφημία καλώς άποδιδομένη διά τής παραφράσεως τής Άλεξιάδος ύπέρευγέ
σοι. Εύρίσκομεν αύτήν καί έν τή Έσκωριαλείφ διασκευή τοΰ Διγενή Άκριτη
1457 (βλ. άνωτέρω, σ. 594): χαρής καί άς δευτερώσης. Άλλοι τύποι είναι νά
πιχαρής (Άλφαβ. άγ. 64, σ. 38 Wagner) καί χαρίσου το31. Σήμερον κοινότατος
τύπος είναι χαρώ σε33.

29. «Τό δέ άσμάτιον αύταΐς λέξεσιν είχεν ούτως· Τό Σ. — γεράκιν μου».

30. 'Εν Παπαδοπούλου Κεραμέως, Varia sacra graeca, σ. 294.

31. 'Εκδοθέντι ύπό Λάμπρου, Romans grecs, σ. 289 κέ έκ κώδ. τής 'Οξφόρδης (Ο) καί
έν Ν. 'Ελληνομνήμονι, τ. Γ", σ. 407 κέ έκ κώδικος τής Λιψίας (Λ): ύπα καλώς (στ. 190. 194.
369. 412 Λ) ΰπαε καλώς (στ. 190. 377 Ο) ΰπαγε καλώς (στ. 318 Λ. 367 Ο) καλώς ύπάγεις (στ.
244. 248 Λ. 249. 253 Ο) καλώς ύπάγαινε (στ. 422 Ο).

32. Πρόδρομ. Γ' 325. 326 no (σ. 63 Hesseling et Pernot): στήν γλώσσαν μου γυρίζεται,
δαϊμον άνάθεμά σε, | χαρίσου το, ύδρόλυοον, μόλις έπέτυχά το (δ. γ. συγχάρισε, τό δρόλικον],

33. Π.χ. Κρήτης άσμάτιον: «κ' άσπρα λουλούδια κρέμουνται, χαρώ σε, στήμ ποδιά σου»
(Λαογρ. Α' 290, 46). «'Εν Κύπρφ ό σύζυγος καλών τήν σύζυγόν του, δέν καλεί ποτέ αύτήν
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Τό δεύτερον έκ δύο διμέτρων Ιαμβικών άσμάτιον διασύρει τήν ήτταν τοΰ
'Αλεξίου έν μάχη τινί κατά τόν πρός τούς Πατζινάκας πόλεμον (1090-1091).
Κατέχων ό αύτοκράτωρ τήν Δρίστραν, πόλιν παρά τόν κάτω Δούναβιν, συνή-
ψεν άκαίρως μάχην πρός αύτούς άτυχη· κατατροπωθέντων τών στρατευμάτων
του, αύτός τραυματίας μόλις διεσώθη φεύγων διά νυκτός εις Γολόην, όπόθεν
μεθ' ήμέρας τινάς μετέβη είς Βερόην. Άπλήκτον είναι ό καταυλισμός, δθεν τό
άσμάτιον χλευάζει τόν βασιλέα, όστις κατέχων τήν πόλιν Δρίστραν ήναγκά-
σθη διωκόμενος νά καταυλισθή είς τήν Γολόην.

Παρατρέχοντες τδλλα παρά Maas άσματα (VIII. IX 1-17), διότι, ώς εϊπο-
μεν, νομίζομεν ταΰτα λογίας προελεύσεως, όλίγα τινά μόνον θά εϊπωμεν περί
τοΰ τελευταίου άσματος τής συλλογής αύτοΰ. Διεσώθη τοΰτο διά λατινικών
χαρακτήρων μεταγεγραμμένον έν χειρογράφφ τοΰ IB' αί. της βιβλιοθήκης τοΰ
Cambrai (κώδ. 512) καί έν Βαλλικελιανώ κώδ. F 73 τοΰ ΙΕ' αιώνος, έξεδόθη
δέ καί άποκατεστάθη κατά τό ένόν είς τόν έλληνικόν τύπον αύτοΰ ύπό Ρ.
F a b r e (Le polyptyque de chanoin Benoît έν Travaux et mémoires des facul-
tés de Lille, τ. I., Lille 1889) καί ύπό V. Tommasini (Sülle laudi greche
conservate nel Liber politicus del canonico Benedetto έν τόμφ έκδοθέντι έπί τή
είκοσιπενταετηρίδι τής διδασκαλίας τοΰ Ernesto Monachi ύπό τών μαθητών
αύτοΰ, έν Ρώμη 1901, σ. 377-388). Συμβολάς δ' άξιολογωτάτας πρός άποκα-
τάστασιν τοΰ έλληνικοΰ κειμένου καί έρμηνείαν αύτοΰ παρέσχον ό
Krumbacher (Byz. Litteraturg.2 256-257 § 108 καί έν Byz. Zts. 1902 XI
587-588) καί ό Maas.

Τό δσμα τοΰτο έψάλλετο έν Ρώμη ύπό παίδων ψαλτών κατά τήν λεγομέ-
νην έορτήν τών κεράτων (Cornomannia). Κατά τινα είκασίαν, ή έορτή αύτη
ήγετο ήδη άπό τοΰ Θ' ή I' αιώνος, πάντως δέ τό άσμα είναι πολύ παλαιόν,
άφοΰ εύρίσκεται έν χειρογράφφ τοΰ IB' αιώνος, καί είναι έν αύτω παρεφθαρ-
μένον καί πολλά έχει χάσματα έκ παραλείψεως στίχων καί συγχωνεύσεως είς
έν δύο ή τριών άσμάτων. Έχει δέ τό κείμενον τοΰτο μεγάλην σπουδαιότητα
διά τήν ίστορίαν τής δημώδους έλληνικής ποιήσεως, διότι άποτελεΐται έξ
άσματίων φερομένων μέχρι τοΰ νΰν διά στόματος είς πολυάριθμους παραλλα-
γάς καί διότι τό έν τούτων, τό χελιδόνισμα, είναι πολύτιμον έκ παραδόσεως
περίλειμμα άρχαιοτάτων έθίμων καί άσμάτων. 'Αλλά μή έχοντες πρόχειρα τά
έργα τοΰ Fabre καί τοΰ Tommasini34 καί έπειδή κατ' άνάγκην θά έπεξετείνετο
είς μήκος ό λόγος έκ τής συνεξετάσεως τών σημερινών εις πολλάς δεκάδας
άνερχομένων παραλλαγών, ών αί τοΰ χελιδονίσματος μάλιστα είναι άξιαι λε-
πτομερεστέρας μελέτης, περιοριζόμεθα νΰν εϊς τινας μόνον παρατηρήσεις.

όνομαστί, άλλά διά του χοριεντισμοΰ χαρώ σε, Ινα άποδείξη τήν πρός αύτήν άγάπην του, και
όταν ζητεί παρ' αύτής πράγμά τι, πάλιν διά τοΰ αύτοΰ χαριεντισμοΰ ζητεί τοΰτο, οίον χαρώ σε,
φέρε μου ένα λαμπρόν». (Ό έν Κ/πόλει Σύλλ., τ. Η', σ. 495).

34. Ώς βάσιν πάσης περαιτέρω μελέτης τοΰ $σματος ôKrumbacher (Byz. Zts. XI, σ.
588) έθεώρει άπαραΐτητον τήν χρήσιν τελείων πανομοιοτύπων τών χειρογράφων, διότι είς τάς
έκδόσεις ύπάρχουσι πολλά τάμφίβολα.
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Τά χειρόγραφα παρέχουσιν άτελές καί κολοβόν κείμενον χελιδονίσματος
ή φδής εις τό έαρ, έν συμφυρμώ μετ' άποσπασμάτων άλλων άσμάτων συγγε-
νών, ων τινά καί είς τάς σημερινός παραλλαγάς τών χελιδονισμάτων συγχω-
νεύονται μετά τοΰ κυρίου άσματος, έν δέ, τό άλφαβητάριον, ούδεμίαν συνά-
φειαν έχον πρός τό χελιδόνισμα, παρ' ήμΐν ένίοτε συνάπτεται μόνον πρός
τούς θρήνους τής μεγάλης έβδομάδος. 'Ατελή άποσπάσματα τών διαφόρων
τούτων άσμάτων, χαλαρώς συνδεόμενα πρός άλληλα καί κατά τό πλείστον
άκατάληπτα, έφ' όσον δέν συμπληροΰνται καί έπεξηγοΰνται ύπό σημερινών
δημωδών παραλλαγών, παρέχουσιν είς τό κείμενον έμφασιν παντελούς άσυν-
αρτησίας. Είναι δέ τάσματα έξ ών άπαρτίζεται τοΰτο: α') εύχετικά, οία τά συν-
απτόμενα είς τά σημερινά άσματα τών καλάνδων καί τάλλα εορταστικά (στ.
1-14. 37-42. 59-62). β') Πολυχρονισμοί (77-82 ή 87). γ') 'Αλφαβητάρια (21-
29) [Α-Δ] (65-74) [Α-Ι]. δ') Χελιδόνισμα (22. 32-36. 43-52). ε') Χαιρετισμοί
είς τό έαρ (55. 88-90) καί ς") Έπφδαί πρός δίωξιν τοΰ χειμώνος ή τοΰ Εκπρο-
σωπούντος αύτόν Φεβρουάρη (15-20. 53-54).

Κοινός χαρακτήρ πάντων τών φσμάτων τούτων είναι τό τροχαϊκόν μέ-
τρον αύτών, όπερ διετήρησαν καί πάσαι αί σημερινοί παραλλαγαί τών χελιδο-
νισμάτων, έν μέρει δέ καί τινα τών όμοιων άλφαβηταρίων. Τάσις τις πρός με-
τατροπήν τών βραχέων τροχαϊκών στίχων είς πολιτικούς έξεδηλώθη μέν ένω-
ρίς, άλλά δέν κατίσχυσεν. Είς έν τών άλφαβηταρίων έν τώ βιενναίφ κώδικι
τού ΙΣΤ' αιώνος (θεολ. έλλην. 244 φ. 103) παρετήρησεν ήδη ό
Krumbacher (Byz. Litt.2 257) ότι ό πρώτος στίχος, πολιτικός δεκαπεντα-
σύλλαβος, δυσαρμοστεΐ πρός τούς έπομένους βραχείς στίχους. Ό στίχος έχει
ώς έξης:

'Αρχή τοΰ κόσμου γέγονεν ό κτίστης τών απάντων.

'Ομοίως καί είς δημώδες άλφάβητον, προστεθειμένον είς τό τέλος κοριν-
θιακού θρήνου τής μεγάλης Παρασκευής οί δύο πρώτοι στίχοι (44-45) είναι
πολιτικοί, οί δέ λοιποί (46-62) δίμετροι τροχαϊκοί καταληκτικοί, ώς καί οί τών
δύο άλφαβηταρίων τοΰ προκειμένου χελιδονίσματος.

"Αλφα είναι ό ούρανός καί βήτα βασιλεύει,
γάμμα γεννιέται ό Χριστός καί δέλτα δι' άγγέλου35.

'Εκ δέ τών πολλών παραλλαγών τοΰ χελιδονίσματος μία μόνον έχει τόν
πρώτον στίχον πολιτικόν, ένφ οί λοιποί είναι δίμετροι τροχαϊκοί καταληκτι-
κοί:

Χελιδονάκι μου γοργό, γοργό μου χελιδόνι,
ποΰ ρθες άπ' τήν έρημο,

35. Αελέκου, Δημοτική άνθολογία, Άθ. 1868, σ. 15. (Τό πρώτον κώλον είναι προδή-
λως έσφαλμένον, δχι μόνον δια τάς δύο χασμφδίας, άλλα και διότι δέν έχει κδν λέξιν άπό τοΰ
Α άρχομένην). Είς τάλφαβητάρια τών κωδ. τοΰ Καμβραί καί τού Βαλλικελιανοΰ παρεκκλί-
νουσι μικρόν τοΰ μετρικοΰ τούτου σχήματος οί στ. 65.67.70.72.

Η
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τι' καλά μας ήφερες;36

Πρόδηλον δ' ότι ό στίχος ούτος μετεβλήθη διά παλλιλογίας, και ότι ό
αδιάφθορος είναι:

Χελιδόνι μου γοργό,

ποΰ ρθες άπ' τήν έρημο κτλ.

ώς έχει έν παραλλαγή τοΰ αύτοΰ τόπου37.

"Αλλο κοινόν γνώρισμα τοΰ χελιδονίσματος τών δύο κωδίκων καί τών
σημερινών παραλλαγών είναι ότι άδόμενα ύπό παιδιών, άναφέρουσι τά πλεί-
στα τό σχολεΐον καί τά μαθήματα αύτών καί παραγγελίας τοΰ διδασκάλου
των, τάς όποιας ύποχρεοΰνται νά έκτελέσωσιν. Είς πολλάς γίνεται χρήσις τών
αύτών λέξεων, τάς όποιας άνευρίσκομεν καί είς τάς παλαιάς έκείνας παραλλα-
γάς τών χειρογράφων. Άναφέρομέν τινα παραδείγματα: πέντε πέντε, \άλλα
πε'ντε,| δεκαπέντε (στ. 34-36). Ό Maas παρετήρησε τήν όμοιότητα πρός τά
παρά Passow, άρ. 309: δός μ' έμένα πέντ' αυγά| καί άλλα πέντε κόκκινα· φέ-
ρονται δ' όμοια καί είς άλλας παραλλαγάς38: μή μέ δείρης\ είς τάς χείρας\ καί
στό τρήμα (στ. 32-33). Πρβλ. Passow, άρ. 309: άν άργήσω δέρνει μας| πάλι με-
ταδέρνει μας κλπ39· στό σχολεΐον τρέχοντες \ γράμματα μανθάνοντες (στ. 45).
Πρβλ. Λευκίου, 'Ανατροπή, σ. 26: ποίον δρόμον δείξετε\ τών γραμμάτων
τών καλών. Παρνασσ., τ. Γ", σ. 957. Γ ο υ σ ί ο υ , Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα,
σ. 43: πόσον δρόμον έκαμες\ κ' έμαθες τά γράμματα,\ γράμματα βασιλικά (Δο-
ξάτου καί Λακκοβικίων). Πανδώρ., τ. Κ', σ. 112: τών γραμμάτων οί σοφές,\
τών σχολίτων οί χαρές (Μάνης). — Περί τής έπί λέξει δ' όμοιότητος τών πα-
ραλλαγών προκειμένου, άς σημειωθώσι καί οί περί τής χελιδόνος στίχοι: διά
ΰδωρ καί πηλοϋ\ πυργον οικοδόμησα (στ. 28.29). Πρβλ. Γουσίου, ένθ' άν.: θά-
λασσα μας πέρασε, \ πύργον μάς θεμέλιωσε (ή χελιδόνα). Βλ. καί Βυζαντινά
χρονικά Πετρουπ., τ. Γ', σ. 205. Παρά δέ τώ Passow, άρ. 305 ή αύτή έννοια:
θάλασσαν έπέρασε, \ τή φωλιά θεμέλιωσε, όπερ μάς δεικνύει πώς ένεκα τής με-
ταβολής μιας λέξεως θά ήτο δύσκολον νά διαγνωσθή ή στενή συνάφεια δύο
παραλλαγών, άν δέν ήσαν γνωσταί αί βεβαιοΰσαι ταύτην άλλαι παραλλαγαί.

Ό χαιρετισμός τοΰ έαρος, δν αύτοτελή καί είς ίδιον άσμα διατυπωμένον
έψαλλον οί κράκται καί ό λαός έν Κωνσταντινουπόλει πρό τοΰ βασιλέως

Ίδε τό έαρ τό γλυκύ, πάλιν έπανατέλλει,
φέρον ύγείαν καί χαράν καί τήν εύημερίαν, κτλ.

36. Χ α σ ι ώ τ ο υ , Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημ. φσμ., σ. 191, 2. Ρ a s s ο w, άρ.
306 (όστις διορθώνει τόν παρά Tommaseo στίχον). Ό στίχος προήλθεν έκ του άλλου άσματος
παρά Passow 308, όπερ δέν είναι χελιδόνισμα, άν καί ούτω τό έπιγράφει ό έκδοτης.

37. Άραβαντινοΰ, Άσμ. δημ., σ. 261, άρ. 442 (ένταΰθα ό ταράττων τό μέτρον
έσφαλμένος τύπος χελιδονάκι). Πρβλ. καί τό κερκυραϊκόν παρά Passow, άρ. 306.

38. Παρνασσός, τ. Γ", σ. 957 (Δοξάτου Μακεδονίας). Γουσίου, Ή κατά τό Πάγγαιον
χώρα, σ. 43 (Λακκοβικίων). Βυζαντ. Χρονικά Γ' 205. Πρβ. Passow, άρ. 307.

39. Βλ. καί Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ , Λεσβιακά, σ. 212. Δ. Ά γ γ ε λ ί δ ο υ , Φιλολογικά, Άθ.
1897 (Ναυπάκτου) κι äv άργήσω δείρε με \ πάλε μεταδεΐρε με. Λευκίου, Ανατροπή, σ. 26.
Πανδώρ. ΙΑ', σ. 450 (Στενιμάχου).
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ό χαιρετισμός ούτος συνάπτεται πρός τό μεσαιωνικόν χελιδόνισμα· είς δέ τάς
πλείστας τών σημερινών παραλλαγών τούτου πολλαχώς έκδηλούται ή χαρά
έπί τή έπανόδω τοΰ έαρος καί τή ζωογονήσει τής φύσεως40.

Αί δέ παρεμβαλλόμενοι είς τό μεσαιωνικόν χελιδόνισμα έπφδαί πρός
δίωξιν τοΰ χειμώνος41 ύποδεικνύουν ότι ό κύριος σκοπός τοΰ φσματος δέν ή-
το ό έορτασμός τής έπανόδου τών χελιδόνων, άλλ' ή άποτροπή τών κακών
τοΰ χειμώνος, ότι άρα καί τό έθιμον καί τό άσμα άνήκουσιν είς τάς πολυπλη-
θείς μαγικάς τελετάς, τάς είς τακτούς καιρούς γινομένας πρός έξασφάλισιν
τών άγαθών καί προφύλαξιν άπό τών κακών, αϊτινες τοσοΰτο συνήθεις είναι
είς διαφόρους λαούς, καί δή καί παρά τώ άρχαίω καί τώ σημερινώ έλληνικώ
λαώ. Εϊς τινας τών σημερινών παραλλαγών ό Φεβρουάρης χαρακτηρίζεται
φοβερός, βροχερός, λασπερός42, πολλαί δέ περιέχουσιν έπωδάς κατά τών Εν-
τόμων καί άλλων φθοροποιών ζώων καί έπικλήσεις άγαθών, τών όποιων ό τύ-
πος δξω-μέσα, υγεία καί χαρά ή ήλιος καί χαρά κττ.4? είναι αύτός ό άρχαίος
Εξω βούλιμον, Εσω δε πλοϋτον καί ύγίειαν.

Έν τέλει πρός συμπλήρωσιν τής συλλογής τοΰ Maas προσθέτομεν έν
άσμάτιον παραλειφθέν ύπ' αύτοΰ, καί τάς άδομένας έπιβοήσεις ή τάσμάτια,
τάναφερόμενα είς τόν δημόσιον βίον τών Βυζαντινών καί άτελώς έν περιφρά-
σει ή έν περιλήψει διασωθέντα ύπό συγγραφέων.

Τό παραλειφθέν άσμάτιον είναι τό συντεθέν ύπό τοΰ λαοΰ μετά τήν
άνάρρησιν είς τόν θρόνον Μιχαήλ τοΰ Στρατιωτικοΰ (Σεπτ. 1056) πρός
χλευασμόν τού στασιάσαντος έξαδέλφου τοΰ προκατόχου βασιλέως Κωνσταν-
τίνου τοΰ Μονομάχου, όνόματι Θεοδοσίου. Βλ. Ζωναρά ν, ΙΗ' 1, 14 (τ.
III, σ. 655 Bonn). «Είς τοΰτο δέ τέλους τοΰ έπιχειρήματος αύτω καταστήσαν-
τος, ό δημώδης δχλος έπιγγελώντες αύτω ρήματά τινα συνθέντες έπήδον *
αύτφ· τά δ' ήσαν:

'Ο μωρός ό Μονομάχος,
ει τι^έφρόνει_έποίησε.

Ό πρώτος στίχος είναι δίμετρος τροχαϊκός, ό δ' έτερος δίμετρος τροχαϊκός
καταληκτικός.

40. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ö , σ. 261, άριθ. 442 (Ηπείρου). Πανδώρ. ΙΑ' 450 (Στενιμάχου), 451
(αύτόθεν), Κ' 112 (Μάνης). Θρακική Έπετηρίς 1896, σ. 167 (Μετρών Θράκης). Παρνασσός Γ'
957 (Δοξάτου Μακεδονίας). Γ ο υ σ ί ο υ , σ. 43 (Λάκκοβικίων). Ρ a s s ο w 305. Βυζαντ. Χρονι-
κά Γ', σ. 205.

41. Στ. 53: ίξω Φεβρουάρης, στ. 15: φύγε, φύγε, Φεβρουάρης (γρ. Φεβρουάρη, οί κώδ.
februarie) κτλ. καί στ. 17.

42. Βρετοϋ, Έθν. ήμερολ. 1868, σ. 109 (Θεσσαλίας). Βυζαντ. Χρον. Γ' 205.
Passow, άρ. 305, 5-6. 21-22- άρ. 307.

43. Βρετοϋ, αύτ. Πανδώρ. ΙΑ' 451 (Στενιμάχου). Χασιώτ., σ. 191 (Ηπείρου).
'Αναγνώστου, Λεσβιακά, σ. 212. 213. Λευκίου, 'Ανατροπή, σ. 28. Θρακική Έπετηρίς,
σ. 168. Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 380, 1. Βυζαντ. Χρον. Γ, 205. Passow, άρ.
307.309. 'Εστία, Δελτίον 1883, άρ. 336, σ. 2. Παρνασσός Γ 957. Γουσίου, σ. 43.
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Περιλήψεις δ' άσματίων εΰρομεν είς βυζαντινούς συγγραφείς τάς έπομέ-

νας.

1. Τώ 558. «Επειδή γάρ άπας ό δήμος, του έργου σφίσιν άπηγγελμένου,
ήδόν τε αύτόν (Βελισσάριον) καί άνύμνουν κατά ξυλλόγους, ώς ύπ' έκείνου
περιφανέστατα σεσωσμένοι». ('Α γ α θ ί α ς Ε', 20, σ. 322 Bonn).

2. Τφ 581, έπί τή διαδοθείση φήμη, ότι ό χαγάνος τών Άβάρων πολιορ-
κών τήν 'Αδριανούπολιν ήχμαλώτισε τούς στρατηγούς Κάστον καί
Άνσιμούθ. «Έλοιδορεϊτο δ' ό αύτοκράτωρ (Τιβέριος) εις τό φανερώτατον άπό
τίνων τών τοΰ πλήθους άσυνέτων καί στωμύλων άνδρών, ών τά της γνώμης
άζήλωτα· καί βλασφήμους φδάς κατ' αύτοΰ συντιθέντες διέσυρον κωμωδοΰν-
τες έμμελώς τό άπαίσιον, ού τύχη άλλ' άνοια τό δυσχερές περιάπτοντες».
(Θεοφύλακτ. Σιμοκάττ. Α', 17,5, σ. 103 Bonn).

3. 602-610. «Φωκάς... οδ δή άρξαντος έπί τοιοΰτο κακώσεως Χριστια-
νοΐς ήλασε τά πράγματα ώς παρά πολλοίς άδεσθαι, ότι Πέρσαι μέν τήν Ρω-
μαίων άρχήν έκτός κατεπήμαινον, Φωκάς δέ ένδον χείρω τούτων έπραττε».
(Νικηφόρου Κ/πόλεως, 'Ιστορία, σ. 3 Bonn).

4. 1091. Έπί τή πανωλεθρία τών Πατζινακών κατά τήν μάχην τής 29
'Απριλίου, δτε «δλον έθνος μυρίανδρον κατά μίαν καί μόνην ήφανίσθη ήμέ-
ραν». «Ένθεν τοι καί παρφδιόν τι οί Βυζάντιοι έπήδον φάσκοντες: Διά μίαν
ήμέραν οί Σκύθαι τόν Μάιον ούκ εϊδον». ("Ανν. Κ ο μ ν. Η' 5, II 15, 27
ReifTersch. [δ. γ: διά μίαν ήμέραν τό Μάιον, οί Σκύθαι τόν Μάιον]).

5. 1104. Κατά τήν διαπόμπευσιν τοΰ Άνεμά καί τών άλλων συνωμοτών.
«Ραβδούχοι έμπροσθεν τούτων έφαλλόμενοι καί άσμάτιον τι γελοΐον καί κα-
τάλληλον τή πομπή προσάδοντες άνεβόων, λέξει μέν ίδιώτιδι διηρμοσμένον,
νοΰν δέ έχον τοιούτον. Έβούλετο γάρ τό άσμα πάνδημον πάσι παρακελεύε-
σθαι τε καί ίδεΐν τούς τερυραννηκότας τούτους κερασφόρους άνδρας, οϊτινες
τά ξίφη κατά τοΰ αύτοκράτορος έθηξαν». ("Ανν. Κ ο μ ν. IB' 6, II, σ. 161
Reifferscheid).

6. 1344. Ό 'Ιωάννης ό Καντακουζηνός στρατοπεδεύων παρά τήν μακε-
δονικήν πολίχνην Κουμουτζηνούς έπεσε ν' άναπαυθή περί τήν μεσημβρίαν ύπό
μέγα δένδρον· ίδών δέ δνειρον, ήγέρθη τεταραγμένος έκ τοΰ ΰπνου· «καί τις
έκεϊ παρών ασμάτων δημιουργός λύραν τε ήρμόσατο έξεπίτηδες καί, οίον πεί-
θειν άπαντας άνέχειν έπ' αύτοΰ, άσμα άνεκρούσατο. Καί ήν τά τοΰ άσματος:
"Ανδρες (φησίν) οί τφδε τω δένδρω καί τήδε τή σκιά προσεοικότες άτεχνώς
παρόσον νΰν μέν ώρας μετέχοντες φαίνεσθε, όσον δ' οΰπω άωρίας έπιδραμού-
σης οίχήσεσθε πρός μαρασμόν τε καί φθοράν, δεΰρο δή χαίρωμεν, καί έντρυ-
φώμεν τή νεότητι, πριν τόν θάνατον αύτής κατοχρήσασθαι». (Ν ι κ η φ .
Γ ρ η γ ο ρ . ΙΔ' 4,6, σ. 705-706 Bonn. Πρβλ. 'Ioàvy. Καντακουζην.
Γ' 70, τ. II, σ. 429 Bonn). ΤΗτο δέ τοΰτο προοιώνισμα της έπικειμένης αίφνι-
δίας έπιθέσεως τοΰ Μομιτζίλου καί τής ήττης τοΰ Καντακουζηνοΰ.

Τό έν παραφράσει ύπό τοΰ Γρηγορά άναφερόμενον άσμάτιον φαίνεται ώς
τις παραλλαγή τοΰ όρχηστικοΰ άσματος, τό όποιον άπεστρογγυλισμένον μέν
καί διωρθωμένον έξέδωκεν ό Σπ. Ζαμπέλιος, άλλά τό όποιον είναι γνήσιον
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δημοτικόν, διότι τά πλείστα μέρη αύτοΰ συνελέχθησαν καί έδημοσιεύθησαν
είς διαφόρους συλλογάς44.

44. Σπ. Ζαμπελίου, Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ, Άθ. 1859, σ. 48.49.
Λ ε λ έ κ ο υ , Δημοτ. Άνθολ., σ. 132.136.138. Έπιδόρπιον, σ. 158.165. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ö , σ.
369. Ξενοφάνης, 1896, τ. Γ", σ. 478 (Κρώμνης). Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος βιβλ. Άγ.
"Ορους, τ. Α', σ. 404 (χφ. 10' αί. μονής Διονυσίου).



ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Είς τό δημοσιευθέν άνωτέρω (σ. 66-67) άργεΐον άσμα τοΰ άγίου Γεωρ-
γίου δέν προσεθέσαμεν άναγραφήν τών έκδεδομένων παραλλαγών αύτοΰ,
έπειδή έκρίναμεν χρήσιμον όπωσδήποτε νά έπιφέρωμεν περί τούτων παρατη-
ρήσεις τινάς, αϊτινες θά ύπερέβαινον τά στενά δρια βραχείας βιβλιογραφικής
σημειώσεως. Τό άσμα καταλέγεται είς τά όλίγιστα έκεΐνα μνημεία τής δημώ-
δους ποιήσεως, τών όποιων καταφανής είναι ή συνάφεια πρός γραπτάς θρη-
σκευτικός παραδόσεις καί εδκαιρον θά ήτο νά έξακριβωθή ώς ένεστι πληρέ-
στατα όποια ή ροπή, ή ν έσχον αύται εις τήν σύνθεσιν τοΰ άσματος, ή άν τά-
νάπαλιν καί κατά πόσον δημώδεις παραστάσεις καί δοξασίαι είσεχώρησαν είς
τήν έκκλησιαστικήν φιλολογίαν.

Περί τοΰ ζητήματος τούτου έπραγματεύθη έπ' έσχάτων ό Joh. Β. Aufhau-
ser έν άξιολόγω συγγράμματί του1, όπερ είναι παράρτημα τρόπον τινά καί
συμπλήρωμα τοΰ πολυτίμου περί τοΰ άγίου Γεωργίου έργου τοΰ Κρουμβά-
χερ, τοΰ μετά τόν θάνατον του έκδοθέντος2. Άλλ' ό Aufhauser δέν έξήτασε εί-
μή δύο μόνον παραλλαγάς τοΰ δημώδους έλληνικοΰ άσματος, τήν παρά Κα-
νελλάκη χιακήν καί τήν παρά Γιάνναρη κρητικήν, τών δ' άλλων παραλλαγών
έγίνωσκε μόνον τάς δημοσιευθείσας èv τοις Νεοελληνικοΐς Άναλέκτοις καί
αύτή ή σπουδαιοτάτη κυπριακή παραλλαγή, τής όποιας άνάλυσιν περιέλαβον
πρό τεσσαρακονταετίας καί πλέον είς άτελή τινα περί τοΰ αύτοΰ θέματος
πραγματείαν μου3, παρέμεινεν άγνωστος είς αύτόν. Άνευ δέ της παρεξετά-
σεως τών έκ διαφόρων έλληνικών χωρών παραλλαγών, ών αί πλεΐσται μέν
συμπληρώνουσιν άλλήλας, τινές δ' έμφαίνουσι σαφή τά ίχνη έπιδράσεων ποι-
κίλων προελεύσεων, είναι έπισφαλές νά συναγάγωμεν πορίσματα περί τής
άμοιβαίας σχέσεως τοΰ συναξαρίου καί τοΰ άσματος.

* 'Εδημοσιεύ&η είς περ. Λαογραφία 4 (1913-14), σ. 185-235.

1. Aufhauser, Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen und latei-
nischen Ueberlieferung, Leipzig 1911, σ. 162-163 (Byzantinisches Archiv als Ergänzug der By-
zantinischen Zeitschrift hrg. von Aug. Heisenberg, τεΰχ. 5).

2. Κ. Krumbacher, Der heilige Georg in der griechischen Ueberlieferung. Aus dem
Nachlasse herausgegeben von A. Eberhard, München 1911, 4ov, σ. XLIV, 332 (Abhandlungen
der Bayer. Akademie d. Wissenschaften, philos. — philol. u. hist. Klasse XXV, 3).

3. Ν . Γ. Πολίτου, Περσεύς καί δγιος Γεώργιος èv Ειρηναίου Άσωπίου,
•Αττικώ ήμερολογ. τοΰ 1872, σ. 174-193. Πρβλ. καί Έστίαν, 1876, τ. Α', σ. 264-271.



211 ΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αί γνωσταί ήμΐν μέχρι τούδε παραλλαγαί τοΰ φσματος άνέρχονται είς 27.
Άναγράφομεν ταύτας ώδε, διακρίνοντες έκάστην δι' ένός στοιχείου τοΰ άλφα-
βήτου.

Α (Κύπρου) Σακελλαρίου, Κυπριακά, έν Άθ. 1868, τ. Γ", σ. 62-66,
άρ. 25· Β' έκδ., έν Άθ. 1890, τ. Β", σ. 94-98, έξ 155 στίχων.

Β (Κρήτης) Β1 Jeannaraki, Άσματα κρητικά, Lpz. 1876, άρ. 1, σ.
1-3, έκ στ. 69. Τό αύτό παρά Άριστείδ. Κριάρη, Κρητικά άσματα, έν
Χανίοις 1909, σ. 7-10, έκ στ. 68.

Β2 'Ελπίδος Μέλαινης [Schwarts], Κρητική μέλισσα, έν Άθ.
1873, σ. 9-11· έκδ. Β', έν Άθ. 1888, σ. 5-7, έκ στ. 48.

Β3 'Ε μ μ . Δ. Φραντζεσκάκη,Ή Αριάδνη, έν Άθ. 1883, σ. 39-
41, έκ στ. 64. (Ασήμαντοι διαφοραί άπό τοΰ Β1).

Γ (Θήρας) Γ1 Νεοελληνικά άνάλεκτα, έν Άθ. 1881, τ. Β', σ. 421-422, άρ.
2, έκ. στ. 36.

Γ2 Αύτ., σ. 422-423, άρ. 3, έκ στ. 29.

Δ (Σίφνου) Κ. Dieterich, Sprache u. Volksüberlieferung der südli-
chen Sporaden, Wien 1908, σ. 346-347, άρ. 24, έκ στ. 32.

Ε (Χίου) Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, έν Άθ. 1890, σ. 87-89, άρ.
71, έκ στ. 58.

Ζ (Λέσβου) Georgeakis et Pineau, Le Folk-lore de Lesbos, Pa-
ris 1904, σ. 256-259 (έν γαλλική μεταφράσει).

Η (Σύρου;) Ανατολική έπιθεώρησις, έν Σμύρνη 1873, τ. Α', σ. 406-407,
έκ στ. 40.

Θ (Νισύρου) Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ. ΙΘ', σ. 203-204, άρ. 1, έκ στ. 65.

I (Καστελλορίζου, Μεγίστης) Ανέκδοτος παρά Άχιλ. Σ. Διαμαντάρα
(1913), έκ στ. 58.

Κ (Άργους) Λαογραφία Δ' 66-67, άρ. 11, έκ στ. 51. '

Λ (Κορίνθου) Ανέκδοτος παρά μαθητού τοΰ γυμνασίου διά τοΰ καθηγη-
τοΰ Δ. Χρ. Δουκάκη, έκ στ. 34.

Μ (Κλεωνών Κορινθίας) Λελέκου, Δημοτ. άνθολογία, έν Άθ. 1868,
σ. 216-217, έκ στ. 33.

Ν (Στεμνίτσης τής Γορτυνίας) Ανέκδοτος παρά μαθητού τοΰ έν Δη-
μητσάνη γυμνασίου διά τοΰ γυμνασιάρχου Κ. Π. Κασιμάτη (1889). Ατελής.

Ξ (Καλαμάτας τής Μεσσηνίας) Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ. Η", σ. 500, άρ.
13, έκ στ. 43.

Ο (Αθηνών) Έβδομάς, έν Άθ. 1884, τ. Α', σ. 64, έκ στ. 25.

Π (Άγγελοκάστρου τής Ώλενίας έν Αίτωλία) Ανέκδοτος παρά τοΰ δη-
μοδιδασκάλου Χ. Μαγγίνα (1888), έκ στ. 40.

Ρ (Λευκάδος) Πλάτων, 1880, τ. Β', σ. 486-487, άρ. 13, έκ στ. 30.

Σ (Ηπείρου;)4 Νεοελλ. άνάλ., τ. Α', σ. 88.21, έκ στ. 22.

4. Δέν σημειοϋται ή προέλευσις έν τή έκδόσει, άλλ' ύποθέτομεν ότι είναι ήπειρωτική ή
παραλλαγή, διότι έδόθη ύπό τού άοιδίμου Παύλου Λάμπρου, τοΰ όποίου ή συλλογή κατά τό
πλείστον άπετελεϊτο έξ ήπειρωτικων φσμάτων.
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Τ (Ηπείρου) Άραβαντινοΰ, Συλλογή δημωδών άσμάτων, έν Άθ.
1880, σ. 127-128, άρ. 159, έκ στ. 44.

Υ (Άγ. Γεωργίου Νηλείας τής Μαγνησίας) Ανέκδοτος παρά του δημοδι-
δασκάλου Π. Βογιαντζή (1888), έκ στ. 45. *

Φ (Καρυών Καβακλή τής Θράκης) Λουλουδοπούλου, Συλλογή
άνέκδοτος, έν Βάρνη 1903, σ. 85-87, έκ στ. 58.

Χ (Βάρνης) Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ. Η', σ. 500-501, άρ. 14, έκ στ. 49.

Ψ (Βάρνης) Άνέκδοτος παρά Χ. I. Μυστακίδου (1871), έκ στ. 27.

Ω (Σινασοΰ τής Καππαδοκίας) I. Σαραντίδου 'Αρχελάου, Ή
Σινασός, έν Άθ. 1899, σ. 167-168, έκ στ. 36.

Τό άσμα τοΰτο άλλαχοΰ μέν έσυνηθίζετο νά τραγουδήται, είς παλαιοτέ-
ρους μάλιστα χρόνους, κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Γεωργίου τήν 23
Απριλίου ύπό όμίλων περιερχομένων τάς οίκίας5, έν Άργει δέ κατά τήν ήμέ-
ραν ταύτην έξω τής έκκλησίας, όπου έγίνετο χορός, καί εις άλλας έορτάς, ώς
τραγοΰδι χοροΰ, πλήν τών Άπόκρεων (βλ. άνωτέρω σ. 67). Συνηθέστερον
άπαγγέλλεται, έγώ τούλάχιστον τήν Ξ παραλλαγήν έγραψα καθ' ύπαγόρευσιν
γυναικός έν Καλαμάτα, ούδέποτε δέ τό ήκουσα τραγουδούμενον6.

Κοινόν πασών τών παραλλαγών έξωτερικόν γνώρισμα είναι ό όμοιοκα-
τάληκτος πολιτικός στίχος, τοΰτο δέ βεβαίως τό γνώρισμα θά είχε καί τό
πρωτότυπον τής έκ μεταφράσεως μόνον γνωστής Ζ παραλλαγής. Ή παρατη-
ρουμένη δ' ένιαχοΰ έλλειψις τής ρίμας έξηγεΐται έκ τής έκπτώσεως τών όμο-
ζύγων στίχων. Δέν παρουσιάζουσι δ' αί παραλλαγαί αδται είμή έπουσιώδεις
διαφοράς άπ' άλλήλων, ώς έμφαίνεται έκ τής έπομένης άναλύσεως, καί έκ
τούτου εικάζεται ότι έν καί μόνον είναι τό άρχικόν άσμα, ή τό πολύ δυνάμεθα
νά παραδεχθώμεν καί δεύτερον, έξ οδ προήλθεν ή κυπριακή Α παραλλαγή,
διά τήν έν πολλοίς παρέκκλισιν ταύτης άπό τών λοιπών.

Άνάλυοις τών παραλλαγών.

1 Προοι'μιον. α. Στ. 1-4 'Εξυμνείται ό άγιος, ό καβαλλάρης, ό άρματωμέ-
νος μέ σπαθί καί μέ χρυσό ή άργυρο κοντάρι, ό φονεύσας τόν δράκοντα
ΑΒΊΤΩ. - β'. Στ. 1-2 'Ομοίως ΔΗΛΜΠΡΤΦ. - γ'. Είς ένα μόνον στίχον Ο.
— δ'. Συμφυρμός προοιμίου καί διηγήσεως Β2 Β3. — ε'. Έπίκλησις τοΰ άγίου
πρός σωτηρίαν άπό τοΰ θηρίου Γ'Γ2ΕΘΚΦΩ.

2 Τόπος. α. Βεροΰτιν Α.

β', σέ τόπο ξακουσμένο Τ.

γ', στοΰ Δράκου τό λιβάδι Β2.

δ', στή μεγάλη χώρα, σ' έκεΐνο τό πηγάδι Ξ.

ε", στής χώρας τό πηγάδι Β'Β3Δ.

5. 'Εν Ήπείρφ (Άραβαντιν., σ. 128).

6. 'Εν Καστελλορΐζφ τραγουδεϊται, ό δέ κ. 'Αχ. Σ. Διαμαντάρας, ό άποστείλας μοι τήν I
παραλλαγήν έσημείωσε τόν ήχον είς έκκλησιαστικήν παρασημαντικήν.
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ς", σέ μιας χώρας πηγάδι Γ'ΖΛΝ.

ζ", στόν τόπο μας (στήν χώρα μας) μέσα σ' ένα πηγάδι ΔΗΘΙΚΜΟΠ
ΥΦΧΨΩ.

η', βρύση Γ2Σ.

θ", μεγάλη βρύση Τ (τής λ. βρύση γίνεται άδιαφόρως χρήσις πρός δήλω-
σιν τοΰ φωλεού τοΰ δράκοντος καί εις τινας τών παραλλαγών, αϊτινες ώς τό-
πον άναφέρουσι πηγάδι Β'Β'ΔΘΚΠΦΧ).

3 Ώρισμένην ήμέραν τής έβδομάδος οί κάτοικοι έξήρχοντο τής πόλεως
διά νά προμηθευθώσι τροφάς και νά ύδρευθώσι είς τόπον εύρισκόμενον μα-
κράν Α.

4 Τό νερόν έκράτει, έμποδίζων τούς άνθρώπους νά" ύδρεύωνται
α", δράκος μεγάλος ΑΓ2ΔΙΚ.

β", δράκος πονηρός Α.

y', δράκος λέοντας ΑΓ2.

δ', θεριό Γ'Γ2ΘΜΞΟΣΧΨ.

ε', θεριό-δράκος ΖΤ.

ς', θεριό-δράκος μεγάλος Β2Β3ΔΕΚΡΥΩ.

ζ', θεριό-λεοντάρι Β'Β2Β3ΕΗΘΙΜΠΦ.

η', δράκος φτερωτός Ζ.

θ", στοιχειό ΚΑΝ.

Γ. λεοντάρι AS.

5 Ό δράκος έσκλάβωσε τή βασιλοποΰλα Ν.

6 Ό δράκος κατέπινεν δποιον άνθρωπον έβλεπε Ω.

7 Οί άνθρωποι άπεφάσισαν νά παρέχωσιν είς τόν δράκον πρός τροφήν
ώρισμένον άριθμόν παιδίων Α.

8 α". Ό δράκος άν δέν έτρωγεν άνθρωπον δέν άφηνε τό νερόν Ω.
β'. Ήθελεν άνθρωπον όταν έπείνα Ρ.

γ'. Ήθελεν άνθρωπον κάθε σαββάτο βράδυ ΘΜΨ.
δ'. — κάθε πρωί Γ1.

ε. - κάθε πρωί καί βράδυ Β'Β3ΔΕΖΗΙΚΛΤΥΦΧ.
ς'. — ένα τό δειλινό καί ένα τό βράδυ Ξ.
ζ'. — άργά, ταχιά καί βράδυ Β2,
η'. — πρωί, γιόμα, βράδυ Π.

9 α. Μίαν φοράν ποΰ δέν έπήγαν άνθρωπον, έστέρεψε τό νερόν, καί τό-
τε άπεφάσισαν νά όρίζουν διά κλήρου ποίος θά γίνεται βορά τού δράκου Θ
ΜΟΠ.

β'. Ώρίζετο μέ κλήρους ποίος θά δοθή είς τόν δράκον Γ'ΔΛ.
γ\ Καθείς κατά σειράν άπό τά παιδιά του έπεμπε τοΰ δράκου τό ένα Α.
δ'. Ώρίζετο μέ κλήρον ένα παιδί άπό κάθε οίκογένειαν νά δίδεται είς τόν
δράκον Β'Β2Β3ΕΗΙΚΜΡΣΤΥΦ.

ε". Μόνον παιδία πτωχών παρεδίδοντο είς τόν δράκον, μέχρις ού οί πτω-
χοί άπήτησαν νά μή τρέφουν αύτοί μόνοι τό θηρίον, άλλά καί οί άρχοντες,
καί νά όρίζεται μέ κλήρον τίνος παιδί θά δοθή Ψ.
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10 α'. *Ηλθεν ή σειρά τοΰ βασιλέως νά δώση είς τόν δράκον τήν μονο-
γενή θυγατέρα του Α.

β'. Έλαχεν ό κλήρος είς τήν μονογενή θυγατέρα τοΰ βασιλέως Β'Β2Β3
Γ'Γ2ΔΕΖΗΘΙΚΑΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ.

11 α'. Ό βασιλεύς έκών άκων, έπειδή άλλως έκινδύνευεν ή χώρα νά κα-
ταστροφή, όταν ήλθεν ή σειρά του, άπεφάσισε νά πέμψη είς τόν δράκον τήν
θυγατέρα του Α.

β'. Ό βασιλεύς μετά τήν κλήρωσιν κλαίων καί όδυρόμενος έπιτρέπει νά
σταλή ή κόρη του Β3.

γ'. Ό βασιλεύς έμαύρισε τό σπίτι του κ' έπεσε νά πεθάνη Ρ.
δ'. Ό βασιλεύς όδύρεται καί κτυπά τό κεφάλι του Λ.
ε". Ό βασιλεύς ικετεύει τόν λαό ν νά στείλουν άλλον άντί τής μονογε-
νούς θυγατρός του, λαμβάνοντες είς άντάλλαγμα δλην τήν περιουσίαν του.
ΒΈΗΘΙΚΛΜΞΟΠΣΤΥΦΧΨ (δέν διευκρινεΐται άν ό βασιλεύς ή ή βασίλισσα)
Ω.

12 Ό λαός άπορρίπτει μετ' άγανακτήσεως τήν προσφοράν τοΰ βασι-
λέως, καί άπειλεΐ νά παραδώση αύτόν τόν ίδιον είς τόν δράκον άν άρνηθή νά
ύποκύψη είς τήν άπόφασιν τής μοίρας. Ό βασιλεύς ύποκύπτει Β'Β2ΕΗΘΙ
ΚΛΜΞΟΠΣΤΥΦΧΨΩ.

13 α'. Ή βασιλοπούλα εισέρχεται είς τό δωμάτιόν της νρ στολισθή· φο-
ρεί χρυσά φορέματα άπομέσα, άπέξω μαργαριταρένια, καί είς τό κεφάλι κορώ-
ναν Α.

β'. Ό βασιλεύς παραγγέλλει νά τήν στολίσουν Β'Β3Γ1ΕΗΘΙΛΜΞΟΠΡ
ΣΤΥΦΧΨΩ.

γ". Τήν στολίζουν μέ όλόχρυσα φορέματα, μαργαριτάρια καί άτίμητα πε-
τράδια Β'Β3Γ1ΕΘΙΡΦΧΩ.

δ". Ό βασιλεύς παραγγέλλει νά τήν στολίσουν σά νύφη (ή ό λαός τή
στολίζει σά νύφη) Β'Β3ΕΗΘΙΛΜΞΟΠΡΣΥΦΧΨΩ.

14 α'. Βλέπουσα άπαγομένην τήν βασιλοποΰλαν όδύρεται ή μάννα της,
δίδει τήν εύχήν της, λέγει ότι ένώ ήλπιζε νά τήν ύπανδρεύση, τώρα αίφνης
τήν πέμπουν δώρον είς τόν δράκοντα Α.

β'. Ή μάννα προσθέτει ότι διά νά τήν σώση θά έδιδε τό βασίλειόν της

Α.

γ'. Όδυρμοί καί λόγοι τής μάννας Β'Β3.

δ'. Όδυρμοί βασιλέως, λέγει άς τάξω πώς δέ σ' είδα ποτέ μου Β'Β3.
ε'. .Όδυρμοί βασιλέως καί βασιλίσσης κατά τόν άποχωρισμόν ZI.
ς'. Πάντες όδύρονται Ζ.

15 α'. Ή βασιλοποΰλα μεταβαίνει μόνη είς τοΰ δράκοντος τόν φωλεόν
(τό σκιάδιν) Α.

β'. Μεταβαίνει συνοδευομένη ύπό τοΰ λαοΰ Β'Β2Β3Γ2ΗΘΙΠΡΣΦΧΨΩ.
γ'. Όταν έπήγαιναν τρέμαν τά δρη Ο.

16 α'. Όταν έφθασεν έκάθισεν είς βράχον (πέτραν ριζιμιάν) Α.

β'. Οί συνοδεύοντες τήν έφεραν είς τά χείλη τοΰ πηγαδιοΰ Γ'ΕΙΦΩ.
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γ'. Οί συνοδεύοντες τήν έδεσαν μέ άλυσίδες ΓΈΙΚΞΡΦΩ.

δ'. Ό λαός άφοΰ τήν έδεσεν μέ άλύσεις καί σχοινιά είς δένδρον, έφυγεν

Β2.

17 α". Ή βασιλοπούλα θρηνεί καί προσεύχεται. Προσευχή όπως τήν λυ-
τρώση ό θεός άπό τοΰ δράκοντος. Άπό τόν θρήνον τόν πολύν τήν έπήρεν ύ-
πνος Α.

β'. Θρηνεί έγκαταλειφθεΐσα Γ2ΔΚ.
γ'. Καταλαμβάνεται ύπό φόβου Β2Β3.

δ'. Άπό τό φόβο της φωνάζει Άη Γιώργη μ' γλύτω με κ' έγώ άς σέ ζω-
γραφίσω Ω.

ε". Ένας φτωχός είδε τήν βασιλοπούλα, τήν έλυπήθη καί παρεκάλεσε
τόν Άη Γεώργη νά τήν λυτρώση Ξ.

18 α". Ό θεός έπήκουσε τήν προσευχήν της, καί ή βασιλοπούλα είδεν
ένώπιόν της τόν άγιον Γεώργιον άπό τήν Καππαδοκίαν, καβαλλάρην είς γρί-
βαν, μέ χρυσόν ξίφος (χατζάριν) Α.

β". "Οταν έφθασεν ή βασιλοπούλα εϊδεν ένα καβαλλάρην ΑΣ.

19 α'. Ό άγιος έπέρνα άπό έκεϊ διά νά ύπάγη είς τήν έκκλησίαν Α.
β'. Ό άγιος έπεφάνη είσακούσας τήν προσευχήν της Ω.

γ'. Ό άγιος διαβαίνων έκεϊθεν συνήντησε κατά τύχην τήν βασιλοποΰλαν
Β'Β3ΔΗΝΞ.

δ'. Ό άγιος ήρχετο διά νά τήν σώση Γ'Γ2ΕΤ.

ε". Ήρχετο διά νά τήν σώση φονεύων τό θηρίον Β2ΘΙΚΜΠΡΥΦ.

ς'. Ήρχετο καβαλλάρης Γ'ΗΝΤ.

20. Ένφ ήρχετο ό άγιος συνήντησεν σέ μιά παντέρημη μεριά τόν Σατα-
νάν, όστις τόν ή ρώτησε διατί τόσον βιάζεται. Ό άγιος τοΰ λέγει καταραμένε
σατανά, πώς ξέρεις τό δνομά μου, ποΰ έγώ είμαι ξένος άπ' έδώ; Τ.

21 α'. Ό άγιος έρωτα τήν βασιλοποΰλαν τί θέλει είς τήν κατοικίαν τοΰ
δράκοντος Α.

β'. — τί ζητεί είς τά δάση, είς τά λαγκάδια Β'Β3,
γ'. — διατί κλαίει ΔΖ.

22 Ή βασιλοποΰλα προτρέπει τόν άγιον νά φύγη διά νά μή τόν φάγη ό
δράκος ΑΒ1Β3Γ2ΕΗΘΙΑΝΞΠΣΤΥΦΧΨ.

23 Ό άγιος πεζεύει καί δίνει τόν γρίβαν του είς τήν βασιλοποΰλαν διά
νά τόν σιργιανίση νά ξιδρώση Α.

24 α'. Ό άγιος ύπόσχεται ότι θά ξαπολύση τό νερό Α.
β'. - ότι θά σκοτώση τό θηρίον Β1Β2Γ'Γ2ΕΘΙΚΜΝΠΤΥΦ.

25 Ή βασιλοπούλα δέν πιστεύει τόν άγιον άλλά νομίζει ότι τής τά λέγει
διά νά τήν παρηγορήση ΓΥΧΩ.

26 α. Ό άγιος καταλαμβάνεται ύπό τοΰ ύπνου, πλαγιάζει καί άποκοιμά-
ται Α.

β'. Ό άγιος ξαπέζεψε καί κάθισε όλίγο ν' άκουμπήση Τ.
γ'. — είπε είς τήν βασιλοποΰλαν ν' άπλώση τήν ποδιάν της ν' άποκουμ-
πήση (ή νά κοιμηθή) Γ1©.
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δ'. — άπεκοιμήθη στή σέλλα του άπάνω Υ.
ε'. — στήν άλυσίδα Κ.
ς'. — στις πέτρες Μ.

ζ". — στά γόνατα τής βασιλοπούλας Γ2ΔΕΗΙΠΦΧΨΩ.

η'. — στα γόνατα τής βασιλοπούλας διά νά τόν ψειρίση Β'Β2Β3ΖΞ.

27 α'. Παρήγγειλεν είς τήν βασιλοποΰλαν όταν ίδή τόν δράκοντα νά τόν
έξυπνήση Α.

β". Παρήγγειλε νά τόν έξυπνήση άμα άκούση τό θηρίον Β2ΗΠ.
γ'. — άμα άφρίσουν τά νερά ΖΩ.

28 α". Ό δράκος έπεφάνη βρυχώμενος καί έξερεύγων φλόγας έκ τοΰ
στόματος Α.

β'. — άκονίζων τά δόντια του ΛΩ.

γ'. — έκβάλλων τήν γλώσσαν καί κινών τήν κεφαλήν Ζ.

29 α'. "Οτε έξήρχετο άπό τό νερόν ό δράκος έτρεμαν τά δρη Β2ΔΗ
ΘΙΚΧ.

β'. — τά νέφη Π.

γ". — ό τόπος Υ.

δ". — έσείετο τό πηγάδι I.

ε'. — άφρισαν τά νερά Γ2ΖΤΩ.

30 α'. Ή βασιλοπούλα άμα ήκουσε τόν δράκον έδάκρυσε (ή έτρεχαν τά
δάκρυά της σάν ποτάμι) ΒιΒ2Β3Ζ.

β'. Ή βασιλοπούλα άπό τόν φόβον της έπεσεν είς τάς άγκάλας τοΰ
άγίου Π.

γ'. Ή βασιλοπούλα άπό τόν φόβον της έφώναξε "Αγιε μου Γιώργη! Β'Β2
Β3ΔΧ.

31 α'. Ό άγιος έξυπνα άπό τόν μυκηθμόν τοΰ θηρίου Α.
β'. — άπό τά δάκρυα τής βασιλοπούλας ΖΞ.

γ". — άπό τούς θρήνους αύτής Κ.

δ'. — άπό τήν φωνήν της Β'Β2Β3ΔΧ.

ε". Ό άγιος άγρυπνεΐ καί βλέπει τό νερό ποΰ άφρίζει Ω.

32 α'. Ή βασιλοπούλα τόν έξυπνα καί τόν παροτρύνει πάλιν νά φύγη

Δ.

β'. — καί τόν παροτρύνει νά φονεύση τό θηρίον ΘΙΚΥ.
γ'. Ή βασιλοπούλα τόν παροτρύνει νά φύγη Σ.
δ'. - τόν έξυπνα Γ2ΤΨ.

33 α". Ό άγιος τήν έρωτα πώς έμαθε τό δνομά του. Τό έμαθεν έκ περι-
στεράς έπιφανείσης δτε έκοιμάτο ό άγιος καί κρατούσης σταυρόν έχοντα έπι-
γεγραμμένον τό όνομα Β'Β2Β3ΔΕΗΙΚΜΦΧ.

β". — έκ χελιδόνος Θ.

γ". 'Επιφάνεια τής περιστεράς κατά τόν ΰπνον τοΰ άγίου ΔΗΧ.
δ". Ή έρώτησις τοΰ άγίου γίνεται μετά τόν φόνον τοΰ δράκοντος Β2Δ.

34 α". Ό άγιος στρέφεται πρός άνατολάς καί κάμνει τόν σταυρόν του
Β'Β3Γ2ΕΘΙΚΜΟΥΦΧ.
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β'. Ό δγιος ζώνεται τό σπαθί του Α.

γ'. — άρπάζει τό κοντάρι ΠΣΤ. ^

δ'. — Ιππεύει ΔΛΤ.

ε'. — Ιππεύει καί παίρνει άποπίσω του έπί τοΰ άλογου καί τήν κόρην Α
(Βλ. 43 β'.).

35 α'. Ή βασιλοπούλα άπό τόν φόβον της φωνάζει "Αη Γιώργη Θ
(Βλ. 30 γ'.).

β'. Ή βασιλοποΰλα κάμνει τοΰτο μετά τόν φόνον τοΰ δράκοντος ΕΙ
ΚΥΦ.

36 Χλευαστικοί λόγοι τοΰ δράκοντος πρός τήν κόρην, άπειλή τοΰ άγίου

Α.

37 α". Ό άγιος σκοτώνει τόν δράκον ΡΣ.
β'. — τόν σκοτώνει μέ μίαν κονταριάν Ζ.
γ'. — μέ τό κοντάρι τόν μακελλεύει Δ.

δ'. — τόν σκοτώνει μέ μίαν κονταριά είς τό κεφάλι Π.
ε'. — είς τόν λαιμόν ΥΦ.

ς'. — μέ μίαν κονταριάν είς τό στόμα καί άλλην είς τήν καρδίαν Β2Λ.
ζ'. — πληγώνει τόν δράκον είς τό στόμα ΑΓΞΤ (μέ κοντάρι Γ1)·
η'. — μέ μίαν κονταριά κόβει τόν λαιμόν του Γ2ΘΚΧΨΩ.
θ". — μίαν κονταριάν είς τόν λαιμόν καί άλλην άνάμεσα στό στόμα Β1
ΒΈΗΙΜΟ.

38 α'. Τό άλογο περιέπλεξε τά πισινά του πόδια Λ.

β'. Πέφτει ό δράκος καί σφαδάζει είς τό χώμα Β'Γ'ΕΗΙΜΟΦ.

39 α'. Ό άγιος ξαναδευτερώνει καί τοΰ κόβει τό κεφάλι I.
β'. — καί τόν σκοτώνει Φ.

40 α'. Ό άγιος μέ χρυσην άλυσιν δένει τόν δράκον άπό τόν λαιμόν Β1,
β'. Ό άγιος καταβιβάζει τήν βασιλοποΰλαν άπό τοΰ Ιππου Α.

γ-. Παραγγέλλει είς αύτήν νά σύρη τόν δράκοντα εις τήν πόλιν Α.
δ'. Ή βασιλοποΰλα φοβείται νά πιάση τόν δράκοντα, διότι τόν είδε νά
σφαδάζη Α.

ε'. 'Αλλ' έπειτα μέ τήν βοήθειαν τοΰ άγίου τόν έπιασε καί τόν έσυρεν είς
τήν πόλιν Α.

ς'. Ό δράκος συρόμενος μουγκρίζει Α.

ζ". Ό άγιος σύρει τό σκοτωμένον θηρίον άπό τήν ούράν καί τό φέρει είς
τόν βασιλέα Θ.

41 α'. Ό βασιλεύς άκούων τούς μυκηθμούς τοΰ θηρίου ταράσσεται, ρα-
γίζεται ό θρόνος του Α.

β'. Οί έχθροί του λέγουσιν εις αύτόν ότι φέρει ή βασιλοποΰλα τόν δρά-
κοντα διά νά φάγη καί αύτόν καί τήν βασίλισσαν καί δλους τούς περί αύτόν,
άλλ' οί μαθόντες τήν άληθή αίτίαν άνεκοίνωσαν ταύτην είς αύτόν καί έχάρη ό
βασιλεύς Α.

42 Ό άγιος λέγει είς τήν βασιλοποΰλαν νά μή φοβήται τοΰ λοιποΰ Β'Β3.

43 α'. Ό άγιος λέγει είς τήν βασιλοποΰλαν νά έπανέλθη είς τούς γονείς
της ΥΦΧΨΩ.
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β'. Ό άγιος καθίζει τήν βασιλοποΰλαν έπί τών νώτων τοΰ ίππου του καί
τήν όδηγεΐ είς τόν βασιλέα Β'Β3Γ'Σ (Βλ. 34 ε'.).

γ'. Ό άγιος παραδίδει τήν βασιλοποΰλαν εις τόν βασιλέα Β1Β3Γ'ΖΘΡ.

44 α'. Ή βασιλοπούλα έρωτα τόν δγιον πώς τόν λέγουν ΕΗΙΚΛΞ
ΠΤΦΧΨΩ.

β'. Ό δγιος άποκαλύπτει τό δνομά του εις τήν βασιλοποΰλαν ΕΗΙΚΛΞ
ΠΤΥΨΩ.

γ'. - είς τόν βασιλέα Β1Β3Γ'ΘΡΦΧ.

δ". — είς τόν βασιλέα ή τήν βασιλοποΰλαν Γ2.

45 Όνομα. Γεώργης HT. "Αη Γιώργης ΘΚΛΞΠΦΩ. Άη Γιωργάκης Ε.
Γεώργιος στρατηγός Ρ. Γιώργης στρατιώτης Β'Β3Γ1Γ2ΙΧΨ.

46 Πατρίς. Άπό τήν Καππαδοκίαν ΘΙΚΞΠΡΧΨΩ. (Κατά παραφθοράν
τοΰ όνόματος) άπό τήν Καππαοσία Γ1. (Όμ.) Καππαθοκία Γ2. (Συνεκδοχικώς)
άπό τήν Καισαρεία ΕΦ. (Παρετυμολογικώς) άπό τήν Παπαδοσύνη Η. (Κατά
σύγχυσιν πρός τήν παρά τήν Κρήτην νήσον Κάρπαθον) άπό τή Σκαρπαθία
Β'Β3.

47 α". Ό βασιλεύς θέλει ν' άνταμείψη τόν σωτήρα μέ χάρισμα βασιλικό
Β'Β3Γ'Γ2.

β". — νά δώση είς αύτόν τήν κόρην του σύζυγόν καί τό βασίλειόν του
ΑΓ'ΖΘΡ.

48 α'. Ό άγιος δέν δέχεται τάς προσφοράς τοΰ βασιλέως, άλλά ζητεί νά
κτίση ούτος έπί τοΰ τόπου τής δρακοντοκτονίας έκκλησίαν τοΰ άγίου Γεωρ-
γίου Α.

β'. — παραγγέλλει εις τήν βασιλοποΰλαν νά κτίση ό βασιλεύς έκκλησίαν
ΔΕΗΙΛ.

γ". Ό άγιος μόνον χάρισμα θέλει έκκλησίαν μέ είκόνα άγίου καβαλλάρη,
άρματωμένου μέ σπαθί κι όλόχρυσο κοντάρι Β'Γ'ΡΕΖΘΙΛΞΟΠΡΤΥΦΧΨΩ.

δ'. — μέ είκόνα καβαλλάρη ποΰ σκοτώνει τό θεριό Ε.

ε'. — μόνον χάρισμα έκκλησίαν Β3.

ς'. Εις τήν είκόνα νά γραφή τό όνομα Άη Γιώργης ΖΗ.

ζ". Προσέτι κατ' έτος είς τήν έορτήν τοΰ άγίου νά φέρουν άφθονους προσ-
φοράς κηρίου, έλαίου, λιβάνου ΑΔΕ.

49 α". Ό βασιλεύς έκτελεΐ τά παραγγελθέντα ΑΘ.

β'. Ή βασιλοπούλα ύπόσχεται ότι ό βασιλεύς θά κτίση τήν έκκλησίαν

Β2.

50 α". Ή βασιλοπούλα μετά τήν σωτηρίαν της δένει μέ χρυσή κορδέλλα
τά μαλλιά της ΕΦΧ.

β'. Χαρά διά τήν σωτηρίαν τής βασιλοπούλας Φ.

'Εξετάζοντες τήν σχέσιν τοΰ άσματος πρός τήν θρησκευτικήν περί τής
δρακοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου παράδοσιν, παρατηροΰμεν ότι ό ποιη-
τής τού δσματος φαντάζεται τόν άγιον Γεώργιον ώς τόν άπεικονίζουν οί άγιο-
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γράφοι: Έφιππον, έπιβαίνοντα λευκοΰ ίππου7, ώπλισμένον μέ σπαθί καί άργυ-
ρο ή χρυσό κοντάρι, διά τοΰ όποιου πλήττει είς τό στόμα ή τήν καρδίαν τόν
παρά τούς πόδας τοΰ ίππου του δράκοντα. Ή είκών δ' αύτη, κατά τό δσμα,
αύτός ό άγιος παραγγέλλει εις τήν λυτρωθεϊσαν βασιλοποΰλαν ή τόν πατέρα
της, όπως ούτω γραφή καί τεθή είς τήν έκκλησίαν, ήν θ' άνήγειρον εύγνωμο-
νοΰντες διά τήν άπροσδόκητον σωτηρίαν. "Οθεν πρόδηλον είναι ότι ό ποιητής
είχε πρό όφθαλμών τήν εικόνα καί προσεπάθησε νά προσάρμοση τήν διήγησιν
αύτοΰ πρός τήν θρησκευτικήν παράδοσιν, ώς διετυπώθη αύτη ύπό τών άγιο-
γράφων.

Άλλά καί αί γραπταί πηγαί τής θρησκευτικής παραδόσεως παρουσιάζουν
όμοιότητάς τινας πρός τήν διήγησιν τοΰ άσματος. Τό συναξάριον τοΰ θαύμα-
τος τοΰ άγίου Γεωργίου περί τοΰ φόνου τοΰ δράκοντος φέρεται είς έλληνι-
κούς κώδικας άπό τοΰ IB' αιώνος μέχρι τοΰ ΙΖ' καί εις δύο τοΰ ΙΘ' αίώνος
κατά τέσσαρας διασκευάς. Εξεδόθη δέ τό πρώτον τώ 1881 ύπό Βεσελόφσκη
έν τή Συλλογή (Sbornik) τής Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως έκ κώδικος τών
Μεδιολάνων τοΰ ΙΔ' αιώνος, έξ έτέρου δέ κώδικος τοΰ ΙΘ' αίώνος τής έν τώ
Άθωνι μονής τοΰ άγίου Παντελεήμονος, έξεδόθη ύπό Rystenko τω 1909 έν
Όδησσώ8. Καί τάς τέσσαρας διασκευάς τοΰ συναξαρίου έξέδωκε κριτικώς έν
τώ προμνημονευθέντι βιβλίω του ό Aufhauser, έπιμελέστατα άντιβαλών 40 έν
δλω κώδικας, ήτοι 6 άθηναϊκούς τής Εθνικής βιβλιοθήκης, 20 άγιορειτικούς,
άνά ένα τών Μετεώρων, τής Χάλκης, τής Βονωνίας καί τών Μεδιολάνων, 4
ρωμαϊκούς, 3 βενετικούς καί 3 παρισινούς. Ό Aufhauser δέν ήδυνήθη νά με-
λετήση καί τρεις άλλους γνωστούς αύτω κώδικας, ένα τής Μεσσήνης τοΰ
1308, ένα τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης τών 'Ιεροσολύμων καί ένα τοΰ Με-
τεώρου, άμφοτέρους τοΰ ΙΖ' αίώνος. Πλήν δέ τών κωδίκων τούτων έχουσι
τήν περί τοΰ θαύματος διήγησιν καί έτεροι δύο, εϊς τής Πάτμου καί είς τής
ένταΰθα 'Ιστορικής καί έθνολογικής έταιρείας. Έκ τοΰ πρώτου τών κωδίκων
τούτων άντέγραψε κατά παράκλησίν μου τήν διήγησιν ό καθηγητής κ. Σωκρ.
Κουγέας (τώ Η 898), άλλά δυστυχώς δέν ήδυνήθην νΰν νά άνεύρω έν τή βι-
βλιοθήκη μου τό άντίγραφον αύτοΰ, ούδέ νά πορισθώ έτερον έκ Πάτμου, διό-
τι έν τώ καταλόγφ τής πατμιακής βιβλιοθήκης τοΰ Σακκελίωνος δέν φαίνεται
άναγεγραμμένη ή διήγησις9. Ό δέ τής βιβλιοθήκης τής 'Ιστορικής καί έθνολο-
γικής έταιρείας (άρ. 39) είναι χάρτινος κώδιξ τοΰ ΙΣΤ' αιώνος καί περιέχει είς
τά πρώτα τέσσαρα φύλλα αύτοΰ τήν διήγησιν κολοβήν έλλείποντος τοΰ ένός
τρίτου περίπου αύτής έκ τοΰ τέλους10. Ανήκει δέ ή διήγησις αΰτη είς τήν

7. Ό γρίβας τοΰ άγίου άναφέρεται είς τήν κυπριακήν καί εϊς άλλας παραλλαγάς. ΕΤς τινας
λέγεται μαΰρος· άλλά τοΰτο είναι κατ' άντονομασίαν τεθειμένον καί σημαίνει άπλώς τόν ϊππον.
Οί άγιογράφοι διακρίνουσιν έπιμελώς τά χαρακτηριστικά χρώματα τών Γππων τοΰ άγίου Δημη-
τρίου καί τοΰ άγίου Γεωργίου, οδ τόν Γππον άπεικονίζουσι πάντοτε άνεξαιρέτως λευκόν.

8. Βλ. Aufhauser, ένθ' άν., σ. 25.

9. Τά έν τω 183 περγαμηνώ κώδικι τοΰ ΙΑ' αίώνος συναξάρια τοΰ άγίου Γεωργίου ούδε-
μίαν έχουσι σχέσιν πρός τήν περί τοΰ θαύματος διήγησιν.

10. 'Εν τή περιγραφή τοΰ κώδικος έν Λάμπρου, Ν. Έλληνομν. ΣΤ' 475 δέν σημειώνε-
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πρώτην παρά τω Aufhauser διασκευήν, τήν φερομένην είς τούς πλείστους τών
κωδίκων, ήν διά τοΰτο ώς κοινήν (vulgata) χαρακτηρίζει ό έκδοτης· δθεν πρός
τήν κοινήν ταύτην διασκευήν έγινεν ή έν τέλει δημοσιευομένη άντιβολή.

Ή διήγησις παρουσιάζει άρτίαν καί συγκεκροτημένην τήν θρησκευτικήν
παράδοσιν μέ σαφώς διαγεγραμμένον τόν ψυχωφελή σκοπόν αύτής· καί αί
όμοιότητες αύτής πρός τό δημοτικόν άσμα είναι καταφανείς. Ό Aufhauser, ώς
εϊπομεν άνωτέρω, παρετήρησε (σ. 162) τινάς των όμοιοτήτων τούτων, ήτοι τά
έν τή άναλύσει σημειούμενα ύπ' άρ. 11 ε', 12, είς ά προσέθηκε καί Επουσιώ-
δεις τινάς λεκτικάς όμοιότητας (τήν έν τινι εις δημώδη γλώσσαν άθωνικφ
κώδικι τοΰ ΙΖ' αιώνος χρήσιν τής λ. βασιλοποΰλα, καί τήν έν τω αύτω κώδικι
φράσιν «έμαζώχθησαν δλοι» άντιστοιχοΰσαν πρός τήν έν τή χιακή παραλλαγή
τοΰ άσματος πολύς λαός μαζώχθηκε)· έκρινε δέ ώς ταύτιζόμενα τό έν τω ά-
σματι (34α) σηκώθηκε άνατολικά και κάνει το σταυρό του πρός τήν έν τή διη-
γήσει μνημονευομένην δέησιν τοΰ άγίου, έπικαλουμένου τήν θείαν άντίληψιν
όπως καθυποτάξη ύπό τούς πόδας του τό θηρίον11. Καί ύπέλαβεν ώς δμοιον
τό τοΰ άσματος έκοψε τό λαιμό του πρός τό τής διηγήσεως «έδεσε άπό τόν
λαιμόν» καί τό καί πάλι ξαναχτύπησε τοΰ άσματος, πρός τό «καί έκτύπησεν»
τής διηγήσεως· ένφ ώς θά ϊδωμεν μετ' όλίγον πρόκειται περί παντελώς διαφό-
ρων πραγμάτων, έκτός άν διαβλέπη έν τούτοις όμοιότητας, άποσκοπών μόνον
εις τό λεκτικόν12.

'Αλλ' όμως έκ τής έξετάσεως πασών τών παραλλαγών τοΰ άσματος προ-
κύπτουσι καί άλλαι όμοιότητες αύτοΰ, πλήν τών δύο ύπό τοΰ Aufhauser ση-
μειωθεισών, ταύτας δ' άναγράφομεν ώδε.

'Αντιστοιχία τοΰ δημώδους φσματος πρός τό συναζάριον.

1 Προοίμιον. Έγκώμιον τοΰ θαυματουργού άγίου.

2 Τόπος. α". Βηρυτός (Μόνον είς σημείωμα είς τό κείμενον τής διηγή-
σεως τοΰ θαύματος έν τω άθωνικω κώδικι Δοχειαρίου 213 τοΰ έτους 1639: «έ-

ται τό έκ τής άποκοπής τεσσάρων φύλλων προκύψαν χάσμα, είς δέ τά περιεχόμενα μετά τήν έν
τω φ. Ια διήγησιν περί τοΰ θαύματος τοΰ άγίου Γεωργίου άναγράφεται έν φ. 20α Μαρτύριον
της άγιας Παρασκευής. 'Αλλά τό φέρον τήν σελίδωσιν 5 φύλλον έχει τήν συνέχειαν άλλης διη-
γήσεως περί άναλύσεως (= άναλήψεως ή κοιμήσεως) της Θεοτόκου. 'Αρχ. «διάδοχον άπέρχει·
άκούσασα δέ ταΰτα έκ τοΰ άγγέλου ύπέστρεψεν είς τήν άγίαν Βηθλεέμ».

11. 'Εν τή κοινή διασκευή (vulgata) τά τής δεήσεως έκτίθενται οΰτω: «καί ηρεν τήν φωνήν
αύτοΰ ό μακάριος πρός τόν θεόν καί είπεν- ό θεός κτλ.» (A u f h., 63, 4)· έν δέ τή έκτενεστέρψ
είς δημώδη γλώσσαν διασκευή τών άθωνικών κωδίκων οΰτω: «καί άγιος κλίνας τά γόνατα είς
τήν γήν καί τά χέρια του έσήκωσεν είς τόν ούρανόν καί έπροσεύχετο λέγων· ό θεός κτλ.». Ού-
δέν κοινόν προς ταΰτα φαίνεται έχων ό περί τοΰ σημείου τοΰ σταυρού στίχος τοΰ άσματος· ό
εύσεβής χριστιανός κάμνει τόν σταυρόν του πρό τής ένάρξεως παντός έργου, ό δέ ποιητής τοΰ
άσματος έκρινε προσήκον άφηγούμενος τό έργον άγίου νά μνημονεύση ότι προτοΰ έπιληφθή
αύτοΰ έκαμε ό,τι πάς χριστιανός έχει καθήκον νά κάμνη.

12. Είς τάς όμοιότητας τοΰ λεκτικοΰ πρέπει νά καταλεχθή καί ή χρήσις τοΰ δημώδους τύ-
που δράκος (άντί δράκων) εϊς τινα τών χειρογράφων, παρά Auf h., σ. 65,20.
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τεροι λέγουσιν ότι τό παρόν θαΰμα δέν έγινεν είς τήν Άττάλειαν, άλλά είς
τήν Βηρυτόν τό νυν λεγόμενον Βερούτου»). Βηρυτός καί είς τάς διηγήσεις
τών δυτικών (Aufhauser, σ. 143-144)13.

4 Είς τήν λίμνην τήν έγγύς τής πόλεως έφώλευε δράκων παμμεγέθης,
φοβερός, θηρίον.

7. 9 Κατά γνώμην του βασιλέως άπεφάσισαν νά δίδωσιν είς τόν δράκον-
τα έκαστος τό τέκνον του κατά σειράν ύπό τοΰ κλήρου όριζομένην.

32 γ'. Μετά τήν έμφάνισιν τοΰ θηρίου ή κόρη παροτρύνει καί πάλιν τόν
άγιον νά φύγη (Aufh. 185,18. 205,2. Legenda aurea).

37 α. (Ό άγιος διά τής δυνάμεως τής προσευχής άποκτείνει τόν δρά-
κοντα. Κώδ. Λαύρας Θ 132 = Aufh. 121,2. Κατά τήν Legenda aurea ό άγιος
ποιήσας τό σημεϊον τοΰ σταυροΰ ώρμησε κατά τοΰ δράκοντος, έπλήγωσεν αύ-
τόν Ισχυρώς καί τόν κατέβαλε χαμαί. Aufh. 205,2. Εις άλλο λατινικόν συνα-
ξάριον ό άγιος φονεύει άμέσως τόν δράκοντα. Aufh. 213).

38 β'. («Τή εύχή τοΰ άγίου έπεσεν ό δράκων είς τούς πόδας τοΰ άγίου»)
ό φοβερός δράκων έπεσεν είς τούς πόδας τοΰ άλογου τοΰ άγίου καί έκυλίετο
βρυχώμενος (έκτενεστέρα ρητορική διήγησις Aufh. 150,25).

40 γ'. «Έδησεν τόν δράκοντα καί παρέδωκεν αύτόν τή κόρη λέγων.
Άγωμεν αύτόν εις τήν πόλιν». (Έν άλλαις διασκευαΐς ή κόρη δένει τό θη-
ρίον).

- 49 α'. «Τότε Λασία ή πόλις άνήγειρεν πάνσεπτον ναόν είς τό όνομα τοΰ
άγίου Γεωργίου».

50 β'. Καί έγένετο χαρά μεγάλη έν τή χώρα έκείνη.

Έκ τής παρεξετάσεως τοΰ άσματος καί τής θρησκευτικής διηγήσεως
προκύπτουσι κοινά σημεία: ή ΰπαρξις δράκοντος είς ύδωρ έγγύς πόλεως, τής
όποιας οί κάτοικοι τώ παρέχουσι κατά σειράν ύπό τοΰ κλήρου όριζομένην τά
τέκνα των πρός βοράν· δτε δ' ύπέδειξεν ό κλήρος τήν μονογενή θυγατέρα τοΰ
βασιλέως, άφοΰ δέν ήδυνήθη ούτος νά πείση τόν λαόν νά τήν άντικαταστήση
δι' άλλου θύματος, πιεσθείς ύπό τών ύπηκόων του ένέδωκε καί στολίσας τήν
βασιλοποΰλαν ώς νύμφην τήν έπεμψεν είς τοΰ δράκοντος. Ένω δ' αΰτη άνέ-
μενε τόν θάνατον, έπεφάνη ό άγιος Γεώργιος έφιππος, δν παρώτρυνεν ή βασι-
λοπούλα νά φύγη διά νά μή άποθάνη καί αύτός. Άλλ' ό άγιος παρέμεινε καί
τήν έσωσεν- πάντες έχάρησαν έπί τή σωτηρία αύτής καί έκτισαν έκκλησίαν
έπ' όνόματι τοΰ άγίου Γεωργίου. Άλλας έπί πλέον όμοιότητας έχει ή κυπρια-
κή παραλλαγή, τήν περιγραφήν τοΰ θηρίου, τοΰ έξερεύγοντος φλόγας έκ τοΰ
στόματος, καί τήν παραγγελίαν τοΰ άγίου πρός τήν βασιλοποΰλαν νά σύρη
τόν δράκοντα είς τήν πόλιν.

10 β'. ΤΗλθεν ό κλήρος καί είς τόν βασιλέα νά δώση τήν μονογενή θυ-
γατέρα του.

13. "Αλλάς μαρτυρίας παλαιών περιηγητών άναφέρω έν Άσωπίου, Άττ. ήμερολ.
1872, σ. 179 κέ.

15
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13 γ". Ό βασιλεύς ένέδυσε τήν θυγατέρα του πορφύραν καί βύσσον, κο-
σμήσας αύτήν διά χρυσού καί λίθων τιμίων καί μαργαριτών.

δ'. — τήν ένέδυσεν «ώσπερ νύμφην» (Aufh. 56,30.108,28).

11 ε'. Ό βασιλεύς εϊπεν είς τόν λαόν «Λάβετε χρυσίον καί άργύριον καί
τήν βασιλείαν μου καί άφετε τό θυγάτριόν μου».

12 Ούδείς συνεχώρησε τοΰτο γενέσθαι. Ό βασιλεύς άναγκασθείς άπέδω-
κε τήν θυγατέρα εις βρώσιν τοΰ δράκοντος.

14 δ". Όδυρμοί τοΰ βασιλέως, άποχαιρετισμός αύτοΰ κατά τόν χωρι-
σμόν.

ς', «καί ήν θρήνος τότε καί άλαλαγμός έν τή πόλει έκείνη». (Vulgata, μό-
νον 3 κωδ. Δ παρ' Aufh. 57,39).

15 β'. Συνέδραμε πάσα ή πόλις άπό μικροΰ έως μεγάλου πρός θεωρίαν
τής κόρης.

17 β'. Ό άγιος κατ' οίκονομίαν τοΰ θεοΰ κατήντησεν έν τώ τόπω έκεί-
νω. (Έξένευσεν έν τή λίμνη ποτίσαι τόν ϊππον αύτοΰ).

19 γ". Ό άγιος θεωρεί τήν κόρην όδυρομένην καί κλαίουσαν πικρώς.

20 (Συνάντησις τοΰ άγίου μετά τοΰ δαίμονος, δν ρίπτει εις χάσμα. Διή-
γησις έπακολουθοΰσα έν πολλοίς χειρογράφοις είς τήν περί δρακοντοκτο-
νίας).

21 α". Λέγει αύτη ό άγιος· τί κάθεσαι καί κλαίεις έν τω τόπω τούτω;

22 Ή κόρη έλεεϊ τήν ώραίαν ήλικίαν τοΰ άγίου καί λέγει αύτω· πώς εισ-
ήλθες ώδε τού άποθανεϊν κακώς; άνελθε έπί τόν ϊππον σου καί ταχέως φεύγε.

23 (Ό άγιος λέγει τή κόρη. Μή φοβοΰ άπό τοΰ νΰν άλλά θάρσει).

28 α'. Τό θηρίον φοβερόν καί ήγριωμένον· πΰρ έξήρχετο άπό τών
όφθαλμών αύτοΰ (Aufh. 150,19 έκτενεστέρα ρητορική διήγησις).

29 ε". Τό ΰδωρ διεταράχθη (Aufh. 64,35)· sonitus aquarum magnus
(Aufh. 185,17).

30 α'. (Ή κόρη έβόησε μετά δακρύων. Aufh. 185,17).

Άλλά παρά τάς όμοιότητας ταύτας παρατηρούνται καί πολλαί καί ση-
μαντικαί διαφοραί. Ό Aufhauser (σ. 162) παραδέχεται ώς φυσικόν, ότι τό ά-
σμα πραγματεύεται τό θέμα μετά ποιητικής έλευθερίας. Έκ τού άσματος, λέ-
γει, παραλείπονται τοΰτο καί έκεϊνο τών έν τή διηγήσει· έλλείπει δηλ. παντε-
λώς ή έκθεσις (τοΰτο δ' όμως παρατηρείται μόνον είς τήν χιακήν παραλλαγήν
καί είς όλιγίστας άλλας άτελεστέρας), έλλείπουσι καί οί διάλογοι, περιοριζόμε-
νοι είς βραχεϊαν στιχομυθίαν τοΰ άγίου Γεωργίου καί τής κόρης, δέν μνημο-
νεύονται ή έρώτησις περί τής πίστεως αύτής, ή παρότρυνσις πρός έπιστροφήν
είς τόν χριστιανισμόν καί ή βάπτισις τοΰ λαοΰ. Έκ τούτων καταφαίνεται ότι
θεωρεί τό άσμα ώς ποιητικήν διασκευήν τής θρησκευτικής διηγήσεως, έξηρτη-
μένον δ' έκ ταύτης.

Τό άσμα δ' όμως παραλεΐπον ταΰτα, περιέχει έξ άλλου καί πολλά, έλλεί-
ποντα έκ τής διηγήσεως. Πρέπει άρά γε νά θεωρήσωμεν τά έπί πλέον τής διη-
γήσεως ώς ούσιώδη καί άναγκαΐα στοιχεία τοΰ θέματος ή νά παραδεχθώμεν
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αύτά μάλλον ώς προστεθέντα χάριν θρησκευτικού σκοπού είς τά έκ μιάς κοι-
νής πηγής ληφθέντα ύπό τής διηγήσεως καί τοΰ άσματος, καί τά έπί πλέον
τοΰ άσματος ώς παρασιωπηθέντα ύπό τής διηγήσεως πρός τόν αύτόν σκοπόν;

Ή έξέτασις τών παραλείψεων έν έκατέροις καί τών διαφορών πρός άλλη-
λα τοΰ άσματος καί τής διηγήσεως, τών διαφορών προπάντων, δύναται νά
μας καθοδηγήση πρός άνεύρεσιν τής προελεύσεως καί τής άμοιβαίας σχέσεως
τής δημώδους καί τής θρησκευτικής παραδόσεως.

Ή κορυφή τής διηγήσεως πρός ήν κατευθύνονται καί προσαρμόζονται
πάσαι αί λεπτομέρειαι αύτής, πρός έπίτευξιν τοΰ ψυχωφελούς σκοπού, είναι ή
τιμωρία άσεβοΰς λαοΰ καί τοΰ πονηροΰ βασιλέως του καί ή διά τεραστίου
θαύματος τοΰ θεοΰ έπάνοδος αύτών είς τήν άληθή πίστιν. Δράκων έμφωλεύων
εις λίμνην έγγύς τής πόλεως κατήσθιε τούς είδωλολάτρας έκείνους, καί ούδέν
ίσχυσαν κατ' αύτοΰ τά έκπεμφθέντα ύπό τοΰ βασιλέως στρατεύματα, άλλ'
έκινδύνευεν ή πόλις νά έξολοθρευθή. Τότε άπεφάσισαν νά δίδουν διά κλήρου
καθ' ήμέραν είς έκαστος τά παιδία των είς τόν δράκοντα, χωρίς νά διευκρινή-
ται άν ύπήκουον είς άξίωσιν τοΰ θηρίου ή άν έγίνωσκον ότι θά ήρκεϊτο είς
ταύτην τήν θυσίαν μόνον. "Οτε δ' έξετέθη ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως, ό θεός θέ-
λων νά έλθωσιν είς έπίγνωσιν τής άληθείας καί σωθώσιν, έδειξε σημεϊον διά
τοΰ άγίου Γεωργίου, όστις κατ' οίκονομίαν θεοΰ καταντήσας είς τόν τόπον
έκεΐνον, έσωσε τήν κόρην, άφοΰ έδωκεν αύτω όμολογίαν πίστεως είς τόν άλη-
θινόν θεόν, καθυποτάξας δέ τόν δράκοντα συνεργία τοΰ θεοΰ διά τής δυνά-
μεως τής προσευχής, τόν ώδήγησε μετά τής κόρης είς τήν πόλιν, καί δτε οί
περίφοβοι κάτοικοι κατά πρόσκλησιν τοΰ άγίου έπίστευσαν είς τόν Χριστόν
καί έβαπτίσθησαν, άπεκεφάλισε τόν δράκοντα ή έκβαλών αύτόν έξω τής πό-
λεως τόν άπέκτεινεν.

Τούτων πάντων ούδέν ϊχνος εύρίσκεται είς τό δημοτικόν άσμα14, ούδέ
διαφαίνεται τό παράπαν ή έπήρεια είς αύτό τοΰ ψυχωφελούς σκοπού, πρός δν
είναι διερρυθμισμένη δλη ή θρησκευτική διήγησις. Τοΰτο δέ θά ήτο παντελώς
άνεξήγητον άν τό άσμα ήτο άπλή διασκευή τής διηγήσεως. Τούναντίον δέ πα-
ρατηροΰμεν ότι είς τήν οίκονομίαν τής διηγήσεως άτέχνως είσβιάζονται στοι-
χεία τής μυθικής παραδόσεως, άτινα εύρίσκονται καταλλήλως προσηρμοσμένα
είς τό άσμα. Ούτως ένώ είς τήν διήγησιν δέν έξηγεϊται πόθεν παρωρμήθησαν
οί κάτοικοι τής πόλεως νά παρέχωσιν είς τόν δράκοντα έν τέκνον των καθ'
έκάστην, όρίζοντες αύτά διά λαχνοΰ15, τό άσμα άναφέρει ότι παρεΐχον τό θύ-
μα κατ' άπαίτησιν τοΰ δράκοντος κατακρατοΰντος τό νερόν τής πηγής έξ ής

14. Έν τή κυπριακή παραλλαγή μόνον (στ. 119-120) σύρεται ό δράκος είς τήν πόλιν πρός
τόν σκοπόν τού νά ένισχυθοΰν οί Χριστιανοί είς τήν πίστιν των καί οί Εβραίοι νά βαπτισθούν.
Έν τή κρητική παρά Γιάνναρη (στ. 55) ό άγιος δένει μέ χρυσήν άλυσον τόν λαιμόν τοΰ θη-
ρίου, άλλ' ούδείς πλέον λόγος γίνεται περί μεταφοράς του είς τήν πόλιν καί τής μετέπειτα τύ-
χης του. Έν δέ τή νισυρία Θ σύρει ό άγιος τό θηρίον καί τό φέρει είς τόν βασιλέα.

15. Κατά τήν διασκευήν έν τω Άθωνικω κώδικι Λαύρας Θ' 132 (τοΰ ΙΕ' αίώνος) τοΰτο
άπεφασίσθη κατά μαντείαν Ιερέως τών εΙδώλων.
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ύδρεύετο ή πόλις, όσάκις δέν τώ έστέλλετο άνθρωπος. Καί τά περί του φόνου
τοϋ δράκοντος έκτίθενται έν τή διηγήσει συμφώνως πρός τόν ψυχωφελή σκο-
πόν αύτής· ό άγιος τόν καθυποτάσσει διά τής δυνάμεως τής προσευχής, ώς
παραπλήσια άφηγοΰνται καί άλλα συναξάρια περί δρακοντοκτόνων άγιων16,
τόν άποκτείνει δ' όταν οί κάτοικοι τής πόλεως, όπου τόν μετέφεραν, έπίστευ-
σαν είς τόν Χριστόν καί έβαπτίσθησαν, ένφ έν τώ δημοτικφ άσματι τόν άπο-
κτείνει έπί τόπου17, άμέσως παλαίσας πρός αύτόν, ώς άπαιτεΐ ή τεχνική οίκο-
νομία τοΰ μύθου. Οΰτω δ' ώς εικός έκτίθενται τά περί δρακοντοκτονίας ύπό
θεών ή ήρώων είς πολυπληθείς μύθους καί παραμύθια καί είναι προφανές ότι
ή κατανίκησις τοΰ δράκοντος διά προσευχής καί ό κατόπιν φόνος αύτοΰ, δτε
έπίστευσαν είς τόν Χριστόν οί είδωλολάτραι κάτοικοι τής πόλεως, είναι μετα-
βολαί έπενεχθεΐσαι είς τόν άρχικόν μΰθον πρός προσαρμογήν αύτοΰ είς τόν
θρησκευτικόν σκοπόν τής διηγήσεως.

Ή έν τω δημοτικω άσματι έμφαινομένη κατοχή τοΰ ΰδατος ύπό δράκον-
τος καί ό φόνος τούτου ύπό ήρωος λυτροΰντος τό άνθρώπινον θΰμα, όπερ
πιεζόμενοι έφερον αύτφ οί χρείαν τοΰ ΰδατος έχοντες καί παρέχοντος άμα
έλευθέραν τήν χρήσιν τοΰ ΰδατος, είναι μυθικά στοιχεία παλαιότατα, κοινότα-
τα δέ καί είς άρχαίους έλληνικούς καί εις πλείστων άλλων λαών μύθους. Έκ
τών άρχεγόνων θρησκευτικών παραστάσεων περί πηγών καί ποταμών, τής
σχέσεως αύτών πρός τόν άνθρωπον καί τής όφειλομένης εις αύτούς λατρείας,
διεπλάσθησαν παρά διαφόροις λαοις, χωρίς παρ' έκάστφ ώς έπί τό πολύ, ποι-
κίλοι μΰθοι, έν οίς καί οί περί δρακοντοκτονίας, άν καί τών πλείστων έκ τού-
των, συμφυρθέντων μετ' άλλοτρίων στοιχείων καί κατά διαφόρους διευθύνσεις
άναπτυχθέντων, ή πρώτη άρχή κατέστη δυσδιάγνωστος. Άναγνωρίζων θείαν
δύναμιν είς τά ρέοντα ή στάσιμα ΰδατα, τά ότέ μέν εύεργετικά, ώς γονιμο-
ποιοΰντα τήν γήν καί διατηροΰντα τήν ζωή ν, ότέ δ' όσάκις ώγκοΰντο ή άπε-
ξηραίνοντο όλέθρια, προσεπάθει ό άνθρωπος διά προσφορών νά μαλάξη τήν
όργήν ή νά κινήση τήν εύμένειαν αύτών. Κατά τήν έλληνικήν άρχαιότητα ή-
σαν συνηθέστατοι τοιαΰται έκδηλώσεις φόβου ή εύγνωμοσύνης πρός τάς πη-
γάς καί τούς ποταμούς, άποβαλοΰσαι τήν πρωτόγονον άγριότητα αύτών καί
άπανθρωπίαν18. Καί σήμερον άκόμη πολλοί τών κατά φύσιν λαών συνηθίζουν
νά ρίπτουν εις τάς πηγάς, τούς ποταμούς, τάς λίμνας πράγματα,ζώα ή άνθρώ-

16. Βλ. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 972-973. Πρβλ. Παπαδοπούλου Κερα-
μ έ ω ς , Varia graeca sacra, σ. 115 (δγιος 'Αγαπητός). Βυζαντινά Χρονικά, 1906, σ. 141 (ό νε-
κρός τοΰ άγ. 'Αθανασίου άρχιεπισκόπου Τραπεζοΰντος). Alfred Maury, Essai sur les lé-
gendes pieuses du moyen age, Par. 1843, σ. 143-144.

17. 'Ως άνωτέρω έλέχθη τοΰτο καταλέγει ό Aufhauser είς τάς όμοιότητας της διηγήσεως
καί τοΰ άσματος, ένφ ή διαφορά είναι κατάδηλος. Έν τή Legenda aurea συμφύρονται οί δύο
τύποι- άφοΰ πληγώσας Ισχυρώς τόν δράκοντα ό άγιος κατέβαλε χαμαΐ, παρήγγειλεν είς τήν κό-
ρην νά ρίψη τήν ζώνην της είς τόν τράχηλον τοΰ θηρίου, τοΰτο δέ τήν ήκολούθησεν τότε ώς
ήμερος κύων- δτε δέ τό έφερον είς τήν πόλιν, καί έπίστευσαν οί κάτοικοι, τό έφόνευσεν ό άγιος
διά τοΰ ξίφους του.

18. Βλ. Waser έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, τ. VI, σ. 2776 κέ.
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πους, καθοσιοΰντες αύτά είς τά πνεύματα τών ύδάτων, τά όποια πιστεύουν ότι
άποδεχόμενα παραλαμβάνουν τάς τοιαύτας προσφοράς19· άλλά καί παρά λαοϊς
εύρωπαϊκοΐς, καί δή καί παρά τώ ήμετέρω20, διατηρούνται περιλείμματα τών
άρχαιοτρόπων τούτων συνηθειών, άν καί έξέλιπον αί έξηγοΰσαι αύτάς δοξα-
σίαι.

Αί σπουδαιότεροι τών προσφορών τούτων ήσαν θυσίαι άνθρώπων. Μέχρι
τής σήμερον οί ιθαγενείς τής Χρυσής 'Ακτής έν 'Αφρική προσφέρουσιν είς
τόν ποταμόν Πράχ θυσίας, αϊτινες πρότερον ήσαν είς άνήρ καί μία γυνή21. Οί
ηγεμόνες τοΰ Kaepang, κράτους τής έν τή 'Ανατολική 'Ινδική νήσου Τιμόρ,
κατά τήν άνοδον αύτών είς τήν άρχήν ρίπτουν είς τούς κροκοδείλους τού πο-
ταμοΰ ένα χοϊρον καί μίαν κόρην φορούσαν πολυτελή έσθήτα καί άνθοστόλι-
στον22. Κατά τήν μαρτυρίαν περιηγητοΰ τοΰ ΙΗ' αίώνος οί Τάταροι τού Δόν
έν Ρωσία προσέφερον θυσίαν είς ποταμόν γυναίκα πλουσίως έστολισμένην23.
"Οτι δ' αί θυσίαι άνθρώπων είς ποταμούς καί είς τούς δαίμονας καθόλου τών
ύδάτων ήσαν εις τούς παλαιοτέρους χρόνους πολλαχοΰ κοινότατοι, συνάγεται
έκ πολλών τεκμηρίων. Ή τών άρχαίων Ελλήνων προσφορά τής κόμης είς
τούς κουροτρόφους ποταμούς, ήδη άπό τών όμηρικών χρόνων συνηθιζομένη,
ήτο κατά πάσαν πιθανότητα συμβολική άντικατάστασις καθιερωμένης πρότε-
ρον άνθρωποθυσίας24. Βυζαντινοί δ' ίστορικαί παραδόσεις άναφέρουν ότι είς
τά πρόθυρα τής Κωνσταντινουπόλεως έθυον είς δράκοντα ίδρυμένον έπί τίνος
γεφύρας παρθένους, πρόβατα καί βόας25. Αί δέ γερμανικοί παραδόσεις περί
τών δαιμόνων τών ύδάτων (Nix), ότι θέλουν τήν έτησίαν θυσίαν, συνήθως
άθώον παιδίον, ύποδεικνύουν ότι ύπήρχε παλαιότερον νόμιμον άνθρωποθυ-
σιών είς ποταμούς26. Τήν αύτήν δ' ένδειξιν άνθρωποθυσιών εις προγενεστέ-
ρους χρόνους παρέχουν καί σινικαί παραδόσεις27.

19. Βλ. Edw. Tylor, Primitive Culture, κεφ. 15 (τής γερμ. μετάφρ. τ. II, σ. 211 κέ).

20. Πρβλ. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 1070 κέ.

21. Α. Β. Ellis, The Tshi-speaking Peoples of the Gold Coast, σ. 64 κέ, παρά
Frazer, Pausanias, τ. V, σ 145.

22. Frazer, αύτ.

23. Βλ. F. Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 506-507.

24. Πρώτος τήν γνώμην ταύτην έξήνεγκεν ό Wieseler έν Philolog., τ. IX, σ. 771 κέ,
άσπάζονται δ' αύτήν ό Ε. Rohde, Psyche, I4, σ. 17 καί ό L e h n e r d t έν Roscher,
Lexikon d. Mythol., τ. I, σ. 1495. Κατά τά άρχαιότατα Ιερά νόμιμα τών 'Ελλήνων ή άπαρχή
της θυσίας συνίστατο είς τήν άποκοπήν τών τριχών της κεφαλής τοΰ Ιερείου (Stengel,
Opferbräuche der Griechen, Lpz. 1910, σ. 40 κέ. 57). Παρά λαοϊς κατά φύσιν έπίσης ύπολαμβά-
νεται ώς Ισοδύναμος πρός θυσίαν άνθρωπου ή προσφορά τής κόμης ή μέλους τοΰ σώματος αύ-
τοΰ, Ιδίως φάλαγγος τοΰ δακτύλου ή τοΰ μικρού δακτύλου δλου κττ. Βλ. Τ y 1 ο r, ένθ' άν. II,
σ. 402 κέ.

25. Μ. Γλυκά Δ', σ. 492 Bonn. Σουίδ., λ. Μάμας, II 1, σ. 678-679 Bernhardy.
Excerpta anonymi byzantini, éd. M. Treu 1880, σ. 11, 13 κέ. Κ ω δι v., Π. θεαμάτ., σ. 30
Bonn. Παραστάσεις σύντομοι χρον. 22 (Ρ r e g e r, Script, orig. C/politarum, σ. 23). Πάτρια
Κωνσταντινουπ. Β' 21, σ. 161 Preger. Περί τοΰ τόπου βλ. Βυζαντίου,
Κωνσταντινούπολις, τ. Α', σ. 616.

26. Grimm, Deutsche Mythologie4, σ. 409.

27. Abel Rémusat, Histoire de la ville de Khotan, Par. 1820, σ. 57-60 (παρά Revue
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Τά πνεύματα τών ύδάτων, είς τά όποια γίνονται αί προσφοραί, φαντάζον-
ται οί διάφοροι λαοί ώς έχοντα τήν δύναμιν νά προσλαμβάνωσιν οιανδήποτε
μορφήν, ή ώς έπιφαινόμενα πάντοτε ύπό μίαν μορφήν. Τινά τούτων πλάττον-
ται όφιόμορφα. Εις τούς άρχαίους έλληνικούς μύθους δέν είναι άσυνήθης ή
παράστασις όφιομόρφων ποταμών28, κατά δέ τάς παραδόσεις τοΰ ήμετέρου
λαοΰ έπιφαίνονται καί τά στοιχειά τών πηγών ένίοτε ώς δράκοντες29. Ό κατά
τάς άνωτέρω μνημονευθείσας βυζαντινός παραδόσεις έπί τής γεφύρας ιδρυμέ-
νος χαλκούς δράκων, ήτο κατά πάσαν πιθανότητα προσωποποιία τοΰ δαίμο-
νος τοΰ ΰδατος. Καί είς τήν σινικήν παράδοσιν, ώς εΐδομεν, ό άπαιτών τήν
θυσίαν ποταμός έπιφαίνεται ύπό τήν μορφήν δράκοντος.

Είς άλλο άνώτερον στάδιον μυθολογικής άντιλήψεως ή προσωποποιία
τοΰ δαίμονος τοΰ ΰδατος μεταβάλλεται εις δράκοντα φύλακα τής πηγής. Οί
έλληνικοί μύθοι άναφέρουν δράκοντας φύλακας πηγών ή κρηνών30, όμοίως δέ
καί αί σημεριναί έλληνικαί παραδόσεις στοιχειά ή θηριά, τά όποια κατέχουν ή
φυλάττουν πηγάς, βρύσεις, πηγάδια31. Πηγαί δέ τίνες όνομάζονται ύπό τοΰ
ήμετέρου λαοΰ Αρακονέρια32, πιθανώς δέ τό όνομα έδόθη έκ παραδόσεων περί
δράκων κατεχόντων αύτάς. Καί παρά πολλοίς λαοΐς τής 'Ασίας, τής
'Αφρικής, τής 'Αμερικής καί τής Αύστραλίας φέρονται παραδόσεις ή παραμύ-
θια περί δρακόντων φυλασσόντων πηγάς ή διαμενόντων έν αύταΐς33.

Ή άποξήρανσις τών πηγών, άπαιτοΰσα έξιλαστηρίους θυσίας, άπεδίδετο
είς τούς φυλάσσοντας ταύτας δράκοντας, οϊτινες έθεωροΰντο κύριοι τοΰ ύδα-
τος, άνακόπτοντες όσάκις ήθελον τόν ροΰν ή παρακωλύοντες τήν χρήσιν
αύτοΰ34, μέχρις δτου ήναγκάζοντο ύπό άνωτέρας δυνάμεως καταβαλούσης αύ-

des traditions populaires, 1894, σ. 76-77. Ή σινική παράδοσις ένέχει πολλή ν όμοιότητα πρός τό
πρώτον μέρος τής περί τοΰ άγίου Γεωργίου παραδόσεως. Συνέβη ποτέ τά ΰδατα μεγάλου ποτα-
μοΰ έξ οδ ύδρεύετο ή πόλις Χοτάν νά ξηρανθοΰν, ό δέ βασιλεύς έμαθεν ότι άνεκόπη τό ρεΰμα
τοΰ ποταμοΰ έκ της θελήσεως τοΰ Δράκοντος τοΰ ποταμοΰ έκείνου, άπαιτοΰντος θυσίαν άν-
θρώπου. Είς τών μεγιστάνων χάριν τοΰ πάσχοντος λαοΰ προσέφερεν έαυτόν θυσίαν, έπεσεν είς
τόν ποταμόν, καί παραχρήμα ό ροΰς τών ύδάτων έξηκολούθησεν ώς πρότερον. "Αλλη παρα-
πλήσια σινική παράδοσις παρά Α. Rémusat, Nouveaux mélanges asiatiques, Par. 1829, τ.
II, σ. 182 (= Revue des tradit. popul., 1894, σ. 575).

28. Preller-Robert, Griech. Mythologie I4, σ. 547. Waser έν Pauly-
W i s s ο w a , Real-Encyclopädie, τ. VI, σ. 2782.

29. Βλ. τάς έμάς Παραδόσεις, σ. 273, άρ. 495.

30. Αύτ., σ. 1108-1109.1111. Gruppe, Griech. Mythologie, σ. 409. Τήν ίεράν πηγήν
τοΰ "Αρεως έν Θήβαις έφύλασσε δράκων, τόν όποιον έφόνευσεν ό Κάδμος (Ε ύ ρ ι π ί δ ., Φοίν.
940. Ά π ο λ λ ώ ν . Ρ ό δ . Γ 1180 καί Σχολ. αύτ. Π α υ σ α ν . Θ' 10,5. Άπολλόδωρ.Γ'
δ' 1). Έπίσης τήν Κασταλίαν έν Δελφοΐς δράκων όμοίως ύπό τοΰ Κάδμου φονευθείς
(Η y g ί n ., Fab. 6)· draco fontis custos έν Νεμέα (H y g i n ., Fab. 74). Δράκοντες έφύλασσον
κατά τό παρ' 'Απουληίω (Metam. VI, 14) παραμύθιον καί τό ύδωρ της Στυγός, όπερ νΰν λέγε-
ται καί Δρακονέρι.

31. Παραδόσεις, ένθ' άν.

32. Αύτ., σ. 991.

33. Πολλάς μαρτυρίας συνέλεξεν ôJ. G. Frazer, Pausanias, τ. V, σ. 44-45.

34. Ol 'Αλβανοί όσάκις ξηρανθή τό νερόν πηγής λέγουν ότι τό έπιεν ό δράκος (ε πίου



227 ΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

τούς νά τό άφήσωσιν έλεύθερον. Εντεύθεν προήλθον οί μύθοι περί δρακοντο-
κτονιών, οί τόσον συνήθεις είς τάς μυθολογίας τών παλαιών Αιγυπτίων, Βα-
βυλωνίων, 'Ινδών, Περσών καί 'Ελλήνων33, ών άπηχήσεις εύρίσκομεν είς τά
παραμύθια πλείστων λαών36. Είς πολλούς τών μύθων τούτων, ώς άνωτέρω εΐ-
πομεν, ένωρίς παρενεβλήθησαν άλλότρια μυθολογικά στοιχεία, ποικιλοτρόπως
δέ διαπλασθέντα δέν διετήρησαν σημεία καθοδηγούντα είς άναγνώρισιν τής
πρώτης προελεύσεως αύτών. Έν τούτοις είς τινας αύτών διακρίνονται ίχνη
μαρτυρούντα τήν συνάφειαν πρός τούς μύθους τών φυλάκων τών πηγών δρα-
κόντων. Ούτω π.χ. είς έλληνικούς μύθους περί δρακοντοκτονιών ή φόνων τε-
ράτων: α") Τού Πυθοκτόνου 'Απόλλωνος· τόν δράκοντα έφόνευσεν ό θεός
παρά κρήνην37. β') Ό 'Ηρακλής τήν Λερναίαν "Ύδραν άπέκτεινε παρά τήν
πηγήν Άμυμώνην38. γ') Παρά πηγήν έπίσης άπέκτεινε καί ό Βελλεροφόντης
τήν Χίμαιραν39. δ') Έν τώ δελφικώ μύθω περί τοΰ φόνου τοΰ μεγάλου θηρίου
Λαμίας καί σωτηρίας ύπό τοΰ Εύρυβάτου τοΰ είς αύτό παραδεδομένου άνθρω-
πίνου θύματος, άναφέρεται ότι τό θηρίον ριφθέν κατά τών πετρών έγένετο
άφανές, έκ δέ τής πέτρας είς ήν προσέκρουσε τήν κεφαλήν άνεφάνη πηγή40.
Ή σημερινή δελφική καί άραχωβιτική παράδοσις, ή διασώζουσα τόν άρχαϊον
μΰθον έν ταΐς πλείσταις λεπτομερείαις αύτοΰ, άναφέρεται είς τήν νΰν Ζάλε-
σκαν έν Δελφοΐς όνομαζομένην πηγήν, ήτις είναι αύτή ή τοΰ άρχαίου μύθου
πηγή Σύβαρις41. ε") Ό μύθος περί τοΰ έν Τεμέση ήρωος, όστις πιθανώτατα εί-
ναι παραλλαγή τοΰ περί τής Λαμίας δελφικού μύθου42, ούδέν ένέχει τό έμφαΐ-
νον συνάφειαν τοΰ έξαφανισθέντος ήρωος πρός πηγήν43. Άλλ' έν τή γραφή,

κουτσάρέα) (Hahn, Albanes. Studien III 51). Κατά νεοελληνικήν παράδοσιν τό στοιχειό βά-
ζει τό πόδι του μπροστά στήν τροδπα της βρύσης και φράζει τό νερό (Πολίτου,
Παραδόσεις, άρ. 476). Έν δημοτικώ $σματι τού όποιου πολλαϊ φέρονται παραλλαγαΐ δράκος
κρατεί τό νερό και τρεις λυγερές τόν παρακαλούν νά τό άπολύση νά πιοΰν οί διψασμένοι.
(Γ ο υ σ ί ο υ , Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, σ. 94,45. Abbott, Macedonian Folk-lore, σ.

261. Άσωπίου, Άττικόν ήμερολόγιον, 1887, σ. 322 καί άνέκδοτοι παραλλαγαΐ).

35. Βλ. περί τών μύθων τούτων Th. Schreiber, Apollon Pythoktonos, Leipz. 1879.
M. M e y e r έν Verhandlungen der 40ter Versammlung deutscher Philologen, 1889, σ. 336 κέ.
Alb. Dieterich, Abraxas, Leipzig 1891, σ. Ill κέ. Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά ϊδω τό
τρίτομον σύγγραμμα τοΰ Ε. S. Hartland, The Legend of Perseus, London 1894-1896.

36. 'Αναγραφή τίνων τών παραμυθιών τούτων παρά F r a z e r, Pausanias, τ. V, σ. 143-

145.

37. Όμηρ. ΰμν. είς 'Απόλλ. 300.

38. Στράβ. Η', σ. 371. Παυσαν. Β' λζ' 4.

39. Έν άγγειογραφία παρά τήν Χίμαιραν άπεικονίζεται πηγή. (Βλ. Fischer,
Bellerophontes, σ. 75).

40. Νίκανδρος παρ' Άντων. Αιβεράλ.8.

41. Πολίτου, Παραδόσεις, άρ. 818, σ. 497 (έκ τοΰ Β. Schmidt, Griech. Sagen, σ.
142.246 κέ). Ή παραλλαγή της παραδόσεως, τήν όποίαν ήκουσα έν Δελφοΐς, θά δημοσιευθη έν
τω Γ' τόμω τών Παραδόσεων.

42. Rohde, Psyche, I4, 193.

43. Στράβ. ΣΤ', σ. 255 (= Ε ύ σ τ ά θ . είς Όδύσ. Α 185, σ. 1409). Π α υ σ α ν . ΣΤ' 6.7-
11 (= Σουίδ., λ. Εύθυμος. Ό έν Τεμέση ήρως). Αίλια ν., Π. ίστ. Η' 18. Ζ η νό β., 131.
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τήν όποίαν λέγει ό Παυσανίας ότι είδεν, άπεικονίζετο πηγή Λύκα καί ό έκ-
βληθείς τής Τεμέσης δαίμων, φορών δέρμα λύκου, τό δέ όνομα αύτοΰ ώς έδή-
λου έπιγραφή ήτο Λύκας. "Οθεν πρόδηλον είναι ότι ό έν Τεμέση ήρως, είς δν
κατ' έτος προσεφέρετο ώς θυσία περικαλλής παρθένος, ένομίζετο ύπό τών έπι-
χωρίων ότι ήτο ό δαίμων τής πηγής Λύκας. Άκριβέστερον δ' ίσως θά ήτο δν
έλέγομεν τό στοιχειό τής πηγής, διότι ό δαίμων ούτος ήτο «χρόαν τε δεινώς
μέλας και τό είδος δπαν ές τά μάλιστα φοβερός», άπαράλλακτος δηλ. ώς φαν-
τάζεται ό ήμέτερος λαός τά στοιχειά μερικών πηγών, τά όποια νομίζει ότι έπι-
φαίνονται ύπό τήν μορφήν 'Αράπη44, ς') Είς τούς μύθους περί φόνου τοΰ φυ-
λάσσοντος πηγήν καί παρακωλύοντος τήν ΰδρευσιν τέρατος καταλέγεται πι-
θανώς καί ό περί τής πάλης τοΰ Πολυδεύκους καί τοΰ 'Αμύκου. "Αν καί ό
κοινότερος τύπος τοΰ μύθου τούτου είναι σφόδρα παρηλλαγμένος, νομίζω δ'
όμως ότι έκ τής παρά τω Θεοκρίτφ διατυπώσεως καί έξ άλλων τινών τεκμη-
ρίων καταφαίνεται ότι τοιούτος ήτο ό έν άρχή χαρακτήρ αύτοΰ, ώς άλλαχοΰ
άνέπτυξα45.

Καί είς συναξάρια περί δρακοντοκτονίας άγίων, τά όποια άφίστανται τής
περί τοΰ άγίου Γεωργίου διηγήσεως, καθ' όσον δέν άναφέρουσι τήν λύτρωσιν
κόρης, συνδέεται ό φόνος δράκοντος πρός τήν άνάβλυσιν ή τήν άνάκτησιν
κατεχομένης ύπό τοΰ δράκοντος πηγής ή τήν άπολύμανσιν μολυνθείσης ύπ'
αύτοΰ. Τοιούτο τό περί τοΰ άγίου Δονάτου έξ ήπειρωτικής έπιχωρίου διηγή-
σεως46· τό περί τής εύρέσεως έν τώ Μεγάλφ σπηλαίφ τής 'Αχαΐας τής θαυμα-
τουργού τής Παναγίας είκόνος, έξ ής άστραπή έκπεμφθεΐσα κατέκαυσε τόν
παρά τήν πηγήν δράκοντα47· τό περί τοΰ άγίου Ίουλιανοΰ, όστις παρά τόν
Εύφράτην «καί δράκοντα άπέκτεινε καί ύδωρ έν γή άνύδρφ βλύσαι πεποίη-
κε»48. Όμοία είναι καί παλαιά δημώδης παράδοσις της Τραπεζοΰντος, τήν
όποίαν παρέλαβεν ό περί τών θαυμάτων τοΰ μάρτυρος Εύγενίου γράψας
'Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, περί τοΰ βασιλέως 'Αλεξίου, ότι ούτος έφόνευσε δρά-
κοντα είς άπόστασιν ώρας άπό τής πόλεως έμφωλεύοντα, έκ τούτου δέ καί ή
πηγή έξ ής έπινε τό θηρίον Δρακοντοπέαδον σήμερον όνομάζεται49.

Καθόλου οί μΰθοι περί δρακόντων ή στοιχειών κυρίων τών πηγών καί
έμποδιζόντων τήν ΰδρευσιν πρός πίεσιν τών άνθρώπων είναι κοινοί παρά τώ
σημερινώ έλληνικφ λαώ, ώς μαρτυρούν καί τάνωτέρω (σ. 227) μνημονευ-

44. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 1108.

45. Αύτ., σ. 1108-1109.

46. Αύτ., σ. 973 κέ.

47. Αύτ., σ. 975-6.

48. Μηναϊον Όκτωβρ. 18, σ. 111 (έν Βενετ. 1768). 'Ομοίως καί τοΰ άγίου Θεοδώρου έν
παραλλαγή τοΰ περί δρακοντοκτονίας μύθου, ήν άκολουθεϊ κοντάκιον άποδιδόμενον είς τόν
Ρωμανόν. (Maas έν Oriens christianus, 1913, σ. 53). Πρβλ. καί Delehaye, σ. 187.

49. Τριανταφυλλίδου,ΟΙ φυγάδες, σ. 38. F a 11 m e r a y e r, Fragmente aus dem
Orient, 1845, τ. I, σ. 140. θεριό τής βρύαης, τό όποιον σκοτώνουν ήρωες είς κρητικά άσματα:
J e a n n ar a k i, σ. 115, 117. 174, 229=K ρ ιά ρ η , Κρητ. $σμ., σ. 154.230=Β λ α σ τ ο δ , Ό
γάμος έν Κρήτη, σ. 107.
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θέντα δημοτικά άσματα, ό δέ φόνος τοΰ δράκοντος καί ή άπελευθέρωσις τής
βασιλοπούλας, τής έκτεθειμένης πρός βοράν είς αύτόν, είναι έπεισόδιον πολ-
λών έλληνικών παραμυθιών50. Τό έπεισόδιον τοΰτο φέρεται μέν καί είς πολλά
άλλων λαών παραμύθια, έν τισι μάλιστα συνυφασμένον καί μετά τών άρχαϊ-
κών στοιχείων, τά όποια παρουσιάζουν έπίσης καί τινα τών έλληνικών, ήτοι
τοΰ πολλαπλασιασμού τών άποτεμνομένων κεφαλών τοΰ δράκοντος (πρβλ.
τόν μΰθον τοΰ 'Ηρακλέους καί τής Λερναίας Ύδρας) καί τής άποκοπής τών
γλωσσών τοΰ θηρίου πρός έλεγχον τοΰ σφετερισθέντος τήν δόξαν τοΰ άθλου
(πρβλ. τόν μΰθον τοΰ Πηλέως), άλλ' ή συνάφεια τής δρακοντοκτονίας πρός
τήν παρακώλυσιν τής ύδρεύσεως φαίνεται προσιδιάζουσα είς τά νεοελληνικά
παραμύθια51.

Έκ τούτων συνάγεται ότι τό περί τοΰ άγίου Γεωργίου δημοτικόν άσμα
παρέλαβε τήν ύπόθεσιν έκ δημωδών έλληνικών παραδόσεων, άφοΰ έν ταύταις
μόνον εύρίσκονται τά κύρια συστατικά αύτής, άτινα παρέλιπεν ή θρησκευτική
διήγησις. Είς τό αύτό πόρισμα άγει καί έπεισόδιον τοΰ άσματος, έλλεΐπον έπί-
σης έκ τής διηγήσεως.

Πρό τοΰ φόνου ό άγιος άποκοιμάται είς τά γόνατα τής βασιλοπούλας,
κατά τινας παραλλαγάς διά νά τόν ψειρίση (26 ζ" η"), έξυπνα δέ άπό τά δά-
κρυα τής βασιλοπούλας (31 β'). Παρηλλαγμένον κάπως τό έπεισόδιον τοΰτο
εύρίσκεται καί είς άλλην θρησκευτικήν διήγησιν, παράλληλον τής περί δρα-
κοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου, είς τό συναξάριον τοΰ άγίου Θεοδώρου.
Καί ό άγιος Θεόδωρος, δτε έφθασεν είς Εύχάιτα, όπου ένεφώλευε δράκων

50. Hahn, Griechische υ. alban. Märchen, άρ. 22, τ. I, σ. 170 (ήπειρωτικόν) = Ρίο,
Νεοελληνικά παραμύθια, άρ. 20, σ. 63. Η a h n , τ. II, άρ. 70, σ. 55 (Σύρας), σ. 295 (Τήνου), τ.
I, άρ. 58, σ. 308 ('Αγ. "Αννης Εύβοιας). Β u c h ο n , La Grèce continentale et la Morée, σ.
277=Legrand, Contes populaires grecs, σ. 163 (Χίου;). Ζωγρ. άγ. Α', σ. 197 (ήπειρωτικόν),
σ. 243-244 (Σύμης). Calabria, 1894, τ. VII, σ. 27 (Ροκκαφόρτε) καί πολλά άλλα άνέκδοτα της
συλλογής μου.

51. 'Εκ τών 41 παραμυθιών τών έχόντων τό έπεισόδιον τής δρακοντοκτονίας, τά όποια
άναγράφει ό Frazer (Pausanias, τ. V, σ. 143-144), πλήν δύο έλληνικών, είς τέσσαρα μόνον
(άλβανικόν, άραβικόν, κουρδικόν καί βερβερικόν) άναφέρεται ή προσφορά άνθρωπίνου θύματος
είς τό κατακρατούν τό ύδωρ της πηγής τέρας. Τό άλβανικόν (τοσκικόν) παρά Hahn, Albanes.
Studien II, σ. 167-168= Griech. u. alban. Märchen, άρ. 98 παρουσιάζει τόσας όμοιότητας έν
ταϊς λεπτομερείαις πρός τούς μύθους τοΰ Περσέως, ώστε φαίνεται πιθανόν ότι δέν είναι
άκραιφνώς δημώδες άλλ' άπήχησις μάλλον έλληνικών διηγήσεων, λογίαν έχουσών τήν προέ-
λευσιν. 'Αλλ' άκριβώς ή διαφορά άπό τοΰ περί τής σωτηρίας της 'Ανδρομέδας μύθου, συνιστα-
μένη είς τήν κατακράτησιν τοΰ ΰδατος καί τήν άπόλυσιν αύτοΰ μετά τόν φόνον τοΰ τέρατος,
έμφαίνει τήν έπικράτησιν τοΰ αίτιου τούτου τών δρακοντοκτονιών παρά τώ ήμετέρφ λαώ, όπό-
θεν Γσως μετεδόθη τό παραμύθιον είς τούς Τόσκηδες. Καί είς βουλγαρικήν παράδοσιν περί τοΰ
φόνου της Λάμιας (ώς δι' έλληνικοΰ όνόματος λέγεται ύπό τών Βουλγάρων τό τέρας) ύπό τοΰ
άγίου 'Ηλία, ή Λάμια, είς τήν όποίαν προσφέρεται καθ' έκάστην μία παρθένος καί τελευταία ή
βασιλοποΰλα, κατακρατεί τό νερόν. 'Εν άλλοις ή παράδοσις αΰτη έμφαίνει τήν έπίδρασιν της
έλληνικης θρησκευτικής διηγήσεως: ή πόλις κείται έγγύς λίμνης, βάπτισις τών κατοίκων τής
πόλεως μετά τόν φόνον. (Lydia Schischmanoff, Légendes religieuses Bulgares, Paris
1896, άρ. 44, σ. 87 κέ. Έκ τοΰ Sbornik zu narodni oumotvorenia, τεΰχ. 5).
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«άποβάς τοΰ ίππου, υπνφ έαυτόν δέδωκέ τε καί διανέπαυε». Μία δέ γυνή,
«όρώσα τόν κίνδυνον» έσπευσε λυπηθεΐσα αύτόν νά τόν έξυπνήση, καί «είς
δείγμα τής συμπαθείας δάκρυα κατέρρει τών όφθαλμών»52. Είς βουλγαρικόν δ-
σμα περί τής δρακοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου, ό άγιος άναπαύεται είς τά
γόνατα τής βασιλοπούλας· δτε έξήλθεν ή Λάμια, ή κόρη άπό τόν τρόμον της
έδάκρυσε καί τό θερμόν της δάκρυον άφύπνισεν αύτόν53. Τόν δρακοντοκτό-
νον ήρωα άφυπνίζουν τά δάκρυα τής βασιλοπούλας καί έν ήπειρωτικώ παρα-
μυθίψ54. Κατά τινα άρμενικήν παράδοσιν τοΰ Etschmiatsin, ή βασιλοποΰλα,
λυπηθεΐσα τόν κοιμώμενον ήρωα, τόν όποιον είχεν έντολήν νά φονεύση, θρη-
νεί, έκ τών δακρύων της έξυπνα ό ήρως (ό άγιος Σάργις = Σέργιος) καί πείθει
αύτήν νά φύγωσιν όμοΰ33. Καί κουρδική δέ τις παράδοσις άφηγεΐται ότι τόν
ήρωα Σιαμπάνδ, κοιμώμενον εις τά γόνατα τής μνηστής του, έξύπνησεν αύτη
διά τών δακρύων της έπί τή προσεγγίσει κινδύνου56.

Άν δ' ό ύπνος τοΰ ήρωος είς τούς κόλπους τής κόρης πρό τοΰ άθλου εί-
ναι τυπικόν έπεισόδιον τών μύθων, πολλώ μάλλον τόν αύτόν χαρακτήρα έν-
έχει καί ή άγροικοτέρα λεπτομέρεια τής φθειρίσεως τής κεφαλής τοΰ άναπαυο-
μένου ύπό τής κόρης. Ή ρυπαρά συνήθεια είναι κοινή καί είς βαρβάρους καί
είς εύρωπαϊκούς λαούς57, γνωστότατος δ' είναι ό έν τή Παλαιά πινακοθήκη
τοΰ Μονάχου πίναξ τοΰ Murillo, èv ώ ό 'Ισπανός καλλιτέχνης δέν άπηξίωσε
νά άπεικονίση γραΐαν μεριμνώσαν κατά τοιούτον τρόπον περί τής καθαριότη-
τος τοΰ είς τά γόνατα αύτής άνακεκλιμένου παιδαρίου. Είς πολυπληθή παρα-
μύθια διαφόρων λαών φαίνεται τό έπεισόδιον τοΰτο, συνήθως ώς θωπεία κα-
ταπραΰνουσα τέρατα καί ήρωας58. Ειδικώς πρό τοΰ άθλου τής δρακοντοκτο-
νίας, ώς είς τό δσμα, άναφέρεται είς έλληνικά παραμύθια τής Αγίας Άννης
τής Εύβοιας, τής Σύρας, τής Σύμης καί τής Ροκκαφόρτης59. Καί τό βουλγαρι-
κόν περί τοΰ άγίου Γεωργίου δσμα παρά Miladinov 31 δέν παραλείπει τήν λε-
πτομέρειαν ταύτην.

Ή άρχή τής παρεμβολής τοΰ έπεισοδίου τούτου είς τούς μύθους είναι
πολύ παλαιά, άνευρίσκομεν δ' αύτό είς τόν δημωδέστερον περί τοΰ άποικι-

52. Παρά Η. Delehaye, Les légendes grecques des saints militaires, Paris 1909, σ. 137.
154. 188.

53. Miladinov, Bylgarski narodni Pjesni, άρ. 3 = R ο s e n , Bulgarische Volksdichtun-
gen, άρ. 35.

54. Ζωγράφ. άγών Α', σ. 197. Καί έν παραμυθίω της Σύρας (Η a h n , τ. II, άρ. 64, σ. 19:
Πάλη άνδρειωμένου καί Δράκου, άλλ' δχι παρά πηγήν).

55. Zeitschrift d. Vereins f. Volksk., 1909, σ. 362.

56. Αύτ., 1905, σ. 328.

57. Βλ. μαρτυρίας παρά F r a ζ e r, Pausanias, τ. V, σ. 269-270.

58. Πάμπολλα τοιαύτα παραμύθια άναγράφουν ol R. Κ ö h 1 e r καί J. Β ο 11 e έν Zeit-
schrift d. Vereins f. Volkskunde, 1896, o. 62, πρός δέ τούτοις ό F r a ζ e r, αύτ., σ. 270 καί ό L.
F. Weber, Märchen und Schwank, Kiel 1904, σ. 57.

59. Hahn, Griech. u. alban. Märchen, τ. I, σ. 308, άρ. 58· τ. II, σ. 55, άρ. 70. Ζωγρ.
άγών Α', σ. 243. La Calabria, 1894, τ. VII, σ. 27.
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σμοϋ τοΰ Τάραντος ύπό τοΰ Σπαρτιάτου Φαλάνθου μΰθον, τόν όποιον διέσω-
σεν ό Παυσανίας (Γ 10,7-8): «καί αύτόν ή γυνή — τά τε άλλα έφιλοφρονεΐτο
καί ές τά γόνατα έσθεμένη τά αύτής τοΰ άνδρός τήν κεφαλήν έξέλεγε τάς
φθείρας- καί πως ύπό εύνοιας δακρΰσαι παρίσταται τή γυναικί όρώση τοΰ άν-
δρός ές ούδέν προχωροΰντα τά πράγματα. Προέχει δε άφειδέστερον τών δα-
κρύων....» Έκ τών δακρύων όδηγηθείς, προσθέτει ό άρχαΐος μΰθος, είς κατα-
νόησιν μαντείας δοθείσης αύτω, έπήλθεν ό Φάλανθος κατά τοΰ Τάραντος καί
κατανικήσας τούς βαρβάρους κατέλαβε τήν πόλιν.

"Αλλο έπεισόδιον τοΰ άσματος, παλαιόν μέν έπίσης, άλλά μή έχον δσην
καί τά προμνημονευθέντα σημασίαν, είναι ή δέσμευσις τοΰ θύματος παρά τήν
κατοικίαν τοΰ θηρίου (16 γ' δ'). Καί είς ήπειρωτικόν παραμύθιον δρακοντο-
κτονίας τήν βασιλοποΰλαν τ^ν έδεσαν έκεΐ σιμά με μνιά μαλαματένια άλυσι-
δα60. Άλυσίδετον άπεικονίζουν τήν βασιλοποΰλαν καί τίνες τών έλληνικών ει-
κόνων τοΰ άγίου Γεωργίου. Όμοίως καί ή 'Ανδρομέδα έκτεθεΐσα πρός βοράν
εις τό κήτος ήτο «έν πυκνοΐς δεσμοΐσιν έμπεπλεγμένη» κατά τόν Εύριπίδην61,
άλυσίδετος δ' άπεικονίζεται έν μνημείοις τής τέχνης62, καθώς έπίσης καί ή
όμοιοπαθής Ήσιόνη63.

Ή συγκέντρωσις είς τό δημοτικόν 5σμα πάντων τούτων τών παλαιών
μυθολογικών στοιχείων καί ή παράλειψις αύτών έκ τής θρησκευτικής διηγή-
σεως περί τής δρακοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου, καθώς έπίσης καί τό
άνεπηρέαστον τοΰ άσματος έκ τών ψυχωφελών στοιχείων τής διηγήσεως, πεί-
θουσιν ήμάς ότι δχι μόνον τό δσμα παρέλαβεν, ώς άνωτέρω είπομεν, τήν ύπό-
θεσιν αύτοΰ έκ δημωδών έλληνικών παραδόσεων, άλλά καί ότι άδύνατος είναι
ή προέλευσις αύτοΰ έκ τής θρησκευτικής διηγήσεως. Ή δέ συμφωνία άμφοτέ-
ρων εϊς τινα σημεία καθιστά πιθανώτατον ότι καί τό 5σμα καί ή διήγησις έκ
κοινής άπέρρευσαν πηγής, αύτη δ' ήτο ό περί τής δρακοντοκτονίας δημώδης
μΰθος, ή άκριβέστερον παραλλαγή αύτοΰ έπιχωρία, καί δή τοΰ τόπου έν ω τό
δσμα έποιήθη καί συνετάχθη ή διήγησις. Έν τή παραλλαγή ταύτη είς τόν
άνώνυμον ή άλλως ώνομασμένον ήρωα είχεν έπιτεθή τό όνομα τοΰ άγίου
Γεωργίου.

Ό μΰθος τής δρακοντοκτονίας ένωρίς έγκατεπλέχθη είς τούς βίους πολ-
λών άγιων, είς άλλους μέν άπλοΰς, είς άλλους δέ άναμιχθείς μετά ποικίλων
έπεισοδίων64. Ύπεβοήθει δέ είς τήν είσδοχήν αύτοΰ είς θρησκευτικά βιβλία ή

60. Hahn, τ. I, σ. 170, άρ. 22 = Ρ ί ο , Νεοελλ. παραμύθια, σ. 63-64, άρ. 20.

61. Ε ύ ρ ι π ί δ ., άποσπ. 122. (Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν., Θεσμοφορ. 1032). Λ ο υ κ ι α ν ., Ένάλ.
διάλ. 14,3, σ. 323. Άπολλόδωρ. Β' δ' 3,2. Ovid., Metam. IV, 672.683. Lac tan t.
Placid. IV 19. Mythogr. Vatic. I 73.

62. Άνθολ. Πλανούδ. Δ' 147. Ά χι λλ. Τάτ. Γ' 6,3. Φιλόστρατ., ΕΙκον. Α' 29.
F e d d e , De Perseo et Andromeda, σ. 47 κέ. Wernicke έν Pauly-Wissowa, Real-
Encycl. I, a. 2157-2158. Kuhnert έν Roscher, Lex. III, σ. 2048 κέ.

63. Roscher, Lexik, d. Mythol. I, σ. 1592.

64. Άναγραφήν άγιων δρακοντοκτόνων βλ. έν M a u r y , Essai sur les légendes pieuses, σ.
144-145. Collin de Plancy, Dictionnaire critique de reliques et des images miraculeuses.
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προσδιδομένη είς τόν μΰθον αλληγορική έννοια, τοΰ δράκοντος ύπονοουμέ-
νου ώς εικόνος τοΰ νοητοΰ δράκοντος, τοΰ διαβόλου, δν διά τής πίστεως αύ-
τών καθυπέταξαν οί άγιοι65. 'Αλλά πρός τόν βίον τοΰ άγίου Γεωργίου φαίνε-
ται ότι όψιαίτατα συνεδέθη ό μΰθος ή μάλλον δα όψιαίτατα έγινεν ή διασκευή
αύτοΰ εις θρησκευτικήν διήγησιν, καί τότε δέ ή σύνδεσις δέν συνετελέσθη
πλήρης. Τό παλαιότατον χειρόγραφον τής έλληνικής διηγήσεως περί τής δρα-
κοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου είναι τοΰ IB' αιώνος66, έν τούτω δέ καί έν
τισι τών άλλων χειρογράφων ή διήγησις χαλαρώς συνδεομένη έπακολουθεϊ
εις τό μαρτύριον ή παρεμβάλλεται είς τήν διήγησιν περί άλλων θαυμάτων67,
έν πολλοίς δέ ή περί τοΰ θαύματος τής δρακοντοκτονίας διήγησις είναι αύτο-
τελής ή συνάπτεται πρός τήν διήγησιν τής συναντήσεως τοΰ άγίου καί τοΰ
δαίμονος68. Παρόμοιόν τι παρατηρείται καί είς τήν διασκευήν τής θρησκευτι-
κής διηγήσεως περί τής δρακοντοκτονίας τοΰ άγίου Θεοδώρου, ήτις είναι με-
ταξύ πασών τών περί δρακοντοκτονιών άγιων ή συγγενεστέρα πρός τήν περί
τοΰ άγίου Γεωργίου· διότι καί αΰτη, ώς έκ τίνων ένδείξεων συνάγεται, όψέ
ποτε παρενεβλήθη είς τόν βίον τοΰ άγίου69. Ή διασκευή αΰτη, άν καί έπιμελέ-
στερον άπεκαθάρθη τών πλείστων μυθικών στοιχείων, φαίνεται ότι βασίζεται
είς έπιχωρίαν περί δρακοντοκτονίας παράδοσιν τών Εύχαΐτων. 'Αλλά σχεδόν
παντελώς άμετάλλακτον τόν τύπον τής δημώδους παραδόσεως διετήρησεν άλ-
λη τις παραλλαγή, τήν όποίαν αύτοτελή καί άσύναπτον πρός τόν βίον τοΰ
άγίου Θεοδώρου παρουσιάζουν όλίγα τινά χειρόγραφα70. Έν αύτη ό δράκων

Paris 1822, τ. I, σ. 36 κέ. C a h i e r, Caractéristique des saints, τ. I, σ. 315 κέ. Πολίτου,
Παραδόσεις, σ. 972.

65. Maury, ένθ' άν., σ. 131 κέ. Π ο λ ϊ τ ο υ , αύτ. Τροπάριον είς τόν δρακοντοκτόνον
άγιον Δονάτον ("Ακολουθία του άγίου Δονάτου, 'Ενετίησιν 1774, σ. 13): «Τόν δόλιον ήσχυνας
καί παλαιόν πτερνιστήν, Νεκρώσας τόν δράκοντα Τή σή θερμή προσευχή, Πατέρων άγλάισμα».
Πτερνιστής, ό διάβολος έν άναφορά είς Γενέσ. γ' 15. Βλ. καί Κτιτορικόν ή προσκυνητάριον τοΰ
Μεγάλου σπηλαίου, έν Άθ. 1840, σ. 48: «Τό δέ τοιούτον τερατώδες είδος τοΰ δράκοντος καί ή
τούτου άπώλεια καί καταστροφή προεικόνιζον, οίμαι, τόν άφανισμόν τών τοΰ νοητοΰ καί ψυχο-
φθόρου δράκοντος όλεθρίων έπιβουλών καί μυρίων καταδρομών, δσας πολλάκις κατά τοΰ Ιε-
ρού καί μεγάλου σπηλαίου άναρριπίσας έματαιώθη καί ώς καπνός ήφανίσθη». Τροπάριον είς
άγ. Θεόδωρον: «Τόν πρόμαχον τής κακίας άπημαύρωσας δφιν» (Μηναϊον Ίουν. 8. Βλ. καί
Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου κονδάκιον, τροπάρ. 3 παρά Ρ i t r a, Anal, sacra I, σ.
362).

66. A u f h a u s e r, σ. 32. Πρβλ. H. Delehaye, Les légendes grecques des saints mili-
taires, σ. 74. K. Krumbacher, Der heilige Georg, München 1911, σ. 296.

67. Aufhauser, σ. 32 κέ. Krumbacher, σ. 241.

68. ΕΙς έξ χειρόγραφα τών μελετηθέντων ύπό τοΰ A u f h a u s e r (σ. 26) φέρεται μόνη ή
περί τής δρακοντοκτονίας διήγησις, καί είς έξ έτερα μετά τής περί συναντήσεως τοΰ Σατανά,
τρία δ' άλλα συνάπτουσι τάς δύο ταύτας διηγήσεις μετά τοΰ μαρτυρίου.

69. Βλ. Η. Delehaye, σ. 23. 115.

70. 'Εδημοσιεύθη ύπό τοΰ Veselovskij έν τώ Sbornik τής έν Πετρουπόλει
Ακαδημίας, 1880, τ. XX, σ. 14-22 (όπερ δέν ήδυνήθην νά ϊδω). Ό D e 1 e Ii a y e, σ. 37-38
άναφέρει καί δύο άλλα χειρόγραφα (βατικανόν, άρ. 1190, φ. 62-63 καί παρισινόν, άρ. 1190, φ.
110-116) περιέχοντα αύτό. Εύρίσκεται καί έν τώ Άθωνικφ κώδ. 289 τής μονής Διονυσίου, τοΰ
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κρατεί τό ϋδωρ τής πηγής, άρπάζει γυναίκας καί συζή μετ' αύτών, έχει κλίνην
χρυσήν εις τόν κοιτώνα του, ένί λόγω είναι τό μεταξύ θηρίου καί άνθρώπου
κυμαινόμενον ύπερφυσικόν έκεϊνο δν, τό όποιον γνωρίζομεν έκ τών νεοελλη-
νικών άσμάτων, παραδόσεων καί παραμυθιών71.

Εύδιάκριτον τόν τύπον τών δημωδών παραδόσεων διατηρεί καί ή άμέσως
μετά τής περί τοΰ δράκοντος συναπτομένη έν τοΐς χειρογράφοις διήγησις περί
τής συναντήσεως τοΰ άγίου Γεωργίου μετά τοΰ δαίμονος72. 'Αλλά τοσούτον
άδεξία είναι ή διασκευή αύτής έκ δημώδους παραδόσεως, καί τοσούτον άτέ-
χνως προσαρμόζεται πρός τόν έπιζητούμενον ψυχωφελή σκοπόν καί πρός τάς
χριστιανικός περί δαιμόνων δοξασίας, ώστε ή άνάγνωσις αύτής πολλάς άπο-
ρίας έγείρει είς τόν άγνοοΰντα τήν δημώδη παράδοσιν καί άδυνατοΰντα νά
συμπληρώση διά ταύτης τά καταλειπόμενα κενά73. Ό άγιος κατά τήν διήγησιν
ταύτην, μετά τήν βάπτισιν τών κατοίκων τής πόλεως καί τήν οίκοδομήν τής
έκκλησίας έν αύτή, άπερχόμενος είς τήν πατρίδα του ύπήντησεν έν τή όδώ
δαίμονα, λαβόντα τό σχήμα γέροντος εύτελοΰς καί τεταπεινωμένου, στηριζο-
μένου είς βακτηρίαν. Οδτος έν πολλή κατανύξει τόν έχαιρέτισεν «Χαίροις,
Γεώργιε». Ό δ' άγιος άναγνωρίσας αύτόν, τω είπε «Ποιος είσαι σύ καί ποΰ
ήξεύρεις τό δνομά μου; μή γάρ ούκ είσαι πονηρός δαίμων;» Ό δαίμων τότε
προσποιηθείς τόν ώργισμένον τώ λέγει «Τούς άγγέλους τοΰ θεοΰ ύβρίζεις καί
έρωτας ποίος είμαι έγώ; μάθε νά όμιλής καλώς». Πρός ταΰτα ό άγιος άπεκρί-
θη «"Αν ώς λέγεις είσαι άγγελος θεοΰ δεΐξόν μοι τήν δόξαν σου». Καί παρευ-
θύς ποιήσας έν τή γή τόν τύπον τοΰ τιμίου σταυροΰ περιέφραξε κύκλω τοΰ
δαίμονος καί τόν έξώρκισεν είς τό όνομα τοΰ θεού, άν μέν είναι άγγελος νά
τόν άκολουθήση, άν δέ πνεΰμα πονηρόν νά μήν έχη έξουσίαν νά φύγη. Καί
μέ τόν λόγον τοΰ άγίου εύρέθη δεδεμένος ό δαίμων καί προκληθείς ώμολόγη-
σεν είς τόν άγιον ποίος τών δαιμόνων ήτο καί ότι είχεν δλθτι πρός τόν σκο-
πόν νά τόν πλανήση ίνα προσκυνήση αύτόν. Ό δέ άγιος μετ' εύχήν πρός τόν
θεόν έσφράγισεν ένα βράχον παμμεγέθη κείμενον έκεΐ λέγων «Έν όνόματι τοΰ
κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ άνοίχθητι πέτρα καί ύπόδεξαι τόν πονηρόν δαί-

ΙΣΤ' αΙώνος, φ. 225α-239β, οδ άντίγραφον μοί έδόθη έπιμελεία του φίλου συναδέλφου κ. Σ.Π.
Λάμπρου.

71. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. μυθολ., σ. 154 κέ. Παραδόσ., σ. 990 κέ.

72. Α υ f h a u s e r , σ. 24-25.69. Τό έλληνικόν κείμενον, σ. 70-71.151-153. Δουκάκη,
Μέγας Συναξαριστής, 'Απριλίου, Άθ. 1892, σ. 344-345, τό λατινικόν Aufh., σ. 186-187.
224-225.

73. Έτι μάλλον άκατανόητον καί άδικαιολόγητον είναι έν ηπειρωτική παραλλαγή τοΰ πε-
ρί τοΰ άγίου Γεωργίου άσματος τό έπεισόδιον τής συναντήσεως τοΰ άγίου καί τοΰ Σατανά (20,
σ. 192). Ό άγιος πορευόμενος όπως σώση τήν βασιλοποΰλαν συναντςί είς μίαν Ερημον τόν Σα-
τανάν, όστις όνομαστί προσαγορεύων αύτόν τόν έρωτα διατί τόσον βιάζεται, ό δέ άγιος άνα-
γνωρίσας αύτόν τόν έρωτα πόθεν γνωρίζει τό δνομά του καί μέ τήν έπιτίμησιν ταύτην λήγει τό
έπεισόδιον. Φαίνεται ότι παρενέβαλέ τις διασκευαστής τού φσματος τούς άποτελοΰντας τό έπει-
σόδιον Εξ στίχους, άκούσας τήν θρησκευτικήν διήγησιν καί ύπολαβών αύτήν συμπλήρωμα τής
περί τής δρακοντοκτονίας.
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μονα τούτον». Καί παραχρήμα έσχίσθη ή πέτρα καί έξήλθεν πυρ έξ αύτής, καί
κρατήσας ό δγιος τόν δαίμονα έρριψεν αύτόν έν τω χάσματι έν μέσω τοΰ πυ-
ρός, καί πάλιν έσμιξεν ή πέτρα καθώς ήτο καί πρότερον· καί ό δαίμων έμεινεν
έντός κεκλεισμένος αιωνίως.

Ή πρόθεσις τοΰ γράψαντος τήν διήγησιν ταύτην ήτο ίσως νά παράσχη
τό πάρισον τής δρακοντοκτονίας, πλάττων καί δεύτερον ταυτοσήμαντον
άθλον τοΰ άγίου. Μετά τήν κατανίκησιν τοΰ δράκοντος, τοΰ συμβόλου τοΰ
δαίμονος, παρατίθεται καί ή καταβαράθρωσις αύτοΰ τούτου τοΰ δαίμονος, έπε-
τεύχθη δέ τοΰτο διά τής διασκευής άλλης παραπλήσιας δημώδους παραδό-
σεως. 'Αλλ' ή παράδοσις παρεμορφώθη έξ άτεχνίας τοΰ διασκευαστοΰ, ό δαί-
μων προσέλαβεν έν τή θρησκευτική ταύτη διηγήσει τόν κωμικόν τύπον τοΰ
ήλιθίου διαβόλου των παραμυθιών, καί ή κατά τάς δημώδεις δοξασίας διά μα-
γικών τελετών έγκάθειρξις καί σφράγισις τών στοιχειών μετεποιήθη είς διηνε-
κή περιορισμόν τοΰ διαβόλου έντός τοΰ πυρός τής κολάσεως. Αί δημώδεις
δοξασίαι περί έγκαθείρξεως τών στοιχείων είναι αί μέχρι τοΰ νΰν παρά τώ
ήμετέρω λαώ φερόμενοι βυζαντινοί δοξασίαι περί τελεσμάτων, περί ών διελά-
βομεν άλλαχοΰ74. Έκ συναξαρίου γραφέντος περί τά μέσα τοΰ Ζ' αιώνος, άνε-
φέραμεν τήν περί τοΰ όσιου Θεοδώρου διήγησιν, ,όστις κατέκλεισεν είς
βόθρον δαιμόνια, έπιβαλών λίθον καί στήσας έπάνω τόν τύπον τοΰ τιμίου
σταυρού75. Είδικώτερον δέ περί τοΰ άγίου Γεωργίου φέρεται σήμερον ή παρά-
δοσις ότι ούτος έκλεισεν είς σπήλαιον στοιχειό, τό όποιον κατ' έτος έτρωγε
δύο ανθρώπους έκ τών μεταβαινόντων είς έξοχικήν έκκλησίαν τοΰ άγίου
Γεωργίου πρός πανηγυρισμόν τής έορτής του, καί πρό τής εισόδου τοΰ σπη-
λαίου έπέθεσε πλάκα, τήν όποίαν έσφράγισεν διά τών πετάλων τοΰ ίππου του,
διά νά μή ήμπορή νά έξέρχεται τό στοιχειό τοΰ λοιποΰ76.

Ή περί τοΰ άγίου Γεωργίου παράδοσις αΰτη είναι μεσσηνιακή, ή δέ περί
τοΰ όσιου Θεοδώρου μικρασιατική (τής 'Αγκύρας), άλλ' ένεκα τής μεγάλης
διαδόσεως είς τόν βυζαντινόν κόσμον τών περί τελεσμάτων δοξασιών καθί-
σταται άδύνατον νά προσδιορισθή ποΰ έπεχωρίαζεν ή παράδοσις, ήν διε-
σκεύασεν ό γράψας τήν διήγησιν περί τής συναντήσεως τοΰ άγίου Γεωργίου
καί τοΰ δαίμονος. Ή προέλευσις δ' όμως τής περί τής δρακοντοκτονίας παρα-
δόσεως, έξ ής άπέρρευσεν ή θρησκευτική διήγησις περί τοΰ θαύματος τοΰ
άγίου Γεωργίου, ίσως είναι έφικτόν νά έξακριβωθή έκ τίνων ένδείξεων.

Τόπον τοΰ θαύματος φέρουν οί πλείστοι τών κωδίκων τής διηγήσεως τάς
άνυπάρκτους πόλεις Λασίαν ή Άλαγίαν, τάς όποιας δ' όμως καθορίζουσιν ώς
κειμένας οί μέν έν τή Παλαιστινών χώρα, οί δ' άοριστότερον είς τής
'Ανατολής τά μέρη, άλλοι είς τά μέρη τής 'Ατταλείας είς τήν Άνατολήν, είς
δέ παλαιός λατινικός κώδιξ εις τήν Καππαδοκίαν77. Τήν Βηρυτόν, είς τήν

74. Παραδόσεις, σ. 1056 κέ.

75. Αύτ., σ. 1139-1140.

76. Αύτ., σ. 283, άρ. 503.

77. Κώδ. Μονάχου 14473 τοΰ IB' αΙώνος (Aufhauser, σ. 182). 'Ομοίως καί μεταγενέ-
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όποίαν θέτουν τήν σκηνήν τής δρακοντοκτονίας τό κυπριακόν φορά καί έπι-
τόπιαι παραδόσεις τής πόλεως ταύτης78, άναφέρει μόνον ύποσελίδιος σημείω-
σις ένός κώδικος. Αί πλεΐσται τών άγιολογικών παραδόσεων περί τοΰ άγίου
Γεωργίου έντοπίζονται έν Λύδδη (τή άρχαία Διός πόλει) τής Παλαιστίνης79,
αίτιον δέ τούτου ήτο ή παλαιοτάτη έν αύτή έκκλησία τού άγίου, άλλ' ούδεμία
ύπάρχει ένδειξις περί γενέσεως έν τή πόλει ταύτη τής περί τής δρακοντοκτο-
νίας διηγήσεως. Αΰτη διεσκευάσθη κατά πάσαν πιθανότητα, ώς εϊπομεν, έξ
έπιχωρίου παραδόσεως, τήν όποίαν ίσχυροί λόγοι μάς όδηγοΰσι ν' άναζητή-
σωμεν άλλαχοΰ.

Ή δρακοντοκτονία τοΰ άγίου Γεωργίου πολλάς παρουσιάζει όμοιότητας
πρός τόν άρχαΐον έλληνικόν μΰθον περί τής λυτρώσεως τής 'Ανδρομέδας ύπό
τοΰ Περσέως· τοΰτο προσεπάθησα νά δείξω έν τή κατά τό 1872 δημοσιευθεί-
σα πραγματεία μου «Περσεύς καί άγιος Γεώργιος», εις τό αύτό δέ προήλθον
συμπέρασμα καί άλλοι ύστερον80. 'Αλλ' ή όψία, κατά τόν IB' αίώνα μόλις, έμ-
φάνισις τής χριστιανικής διηγήσεως έφαίνετο έναντιουμένη πρός τήν άμεσον
συνάφειαν αύτής πρός τόν άρχαΐον μΰθον, τούτου δ' ένεκα ό μέν F. Görres
διεκήρυξεν (1887) ώς παντελώς έσφαλμένην τήν τοιαύτην γνώμην, ό δέ
Aufhauser (σ. 243) άποφαίνεται ότι κάποιος μοναχός θά παρενέβαλεν ύστερον
τό έπεισόδιον τής δρακοντοκτονίας εις τό άπό τοΰ ΣΤ' αίώνος ήδη άπηρτι-
σμένον συναξάριον τοΰ άγίου Γεωργίου, διότι αί παλαιαί Πράξεις τοΰ άγίου
ούδέ τό έλάχιστον ίχνος περιέχουσι τοιούτου άθλου αύτοΰ. Καί ίσχυρίσθη
μέν ό Max Meyer ότι ό μΰθος τοΰ Περσέως διετηρεΐτο έπί μακρούς αιώνας
ζωντανός ύπό τόν δημώδη τύπον, δν προσέδωκεν είς αύτόν ό Εύριπίδης, είς
τά παράλια τής Ίόππης, ής δέν άπέχει πολύ ή Λύδδη, ή κοιτίς τής λατρείας
τοΰ άγίου Γεωργίου81· άλλά τήν γνώμην ταύτην έπί εικασιών μόνον έστήρι-
ζεν, ούδεμίαν προσάγων άναντίλεκτον μαρτυρίαν περί έπιβιώσεως τοΰ άρ-
χαίου μύθου έν Ίόππη ή έν Λύδδη, άλλως δ' έπρεπε νά έξηγηθή καί πώς ύπέ-
στη ούτος τοιαύτην μεταβολήν έν τή χριστιανική μορφή αύτοΰ, έν ή τό θα-

στεραι λατινικοί διηγήσεις περί του θαύματος (M. M e y e r έν Verhandlungen d. 40ter Versam-
mlung deutsch Philologen, 1889, σ. 342).

78. Πλήν τών ύπό A u f h a u s e r, σ. 143 άναγραφομένων χρονογράφων τών Σταυροφο-
ριών καί προσκυνητών τών 'Ιεροσολύμων, μνημονεύουσι παραδόσεις έντοπιζούσας είς Βηρυ-
τόν τήν δρακοντοκτονίαν olThevenot (Relation d'un voyage fait au Levant, 1665, σ. 442),
Monconys (Journal des voyages, Lyon 1665, μέρ. I, σ. 334-335) καί ό R i c a u t (Histoire de
Γ église grecque, σ. 152).

79. M. Meyer, ένθ' άν., σ. 339. Η. D e 1 e h a y e, σ. 46. A. D i e t e r i c h , Abraxas,
σ. 125. Krumbacher, Der heilige Georg, σ. 203. "Αν ένθυμούμαι καλώς, καί ή τοΰ πατμια-
κοΰ κώδικος διασκευή τής διηγήσεως περί τοΰ θαύματος τοΰ άγίου Γεωργίου τόπον τής δρα-
κοντοκτονίας όρίζει τήν Λύδδην.

80. Μ. Meyer, ένθ' άν., σ. 342. Sidney Hartland, The legend of Perseus, Lon-
don 1896, τ. III, σ. 38 κέ (παρά Krumbacher, Der heil. Georg, σ. XXXII) καί άλλοι πολ-
λοί.

81. Μ. Meyer, σ. 343.
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λάσσιον κήτος άντικατέστησε δράκων, τήν δέ διά τήν άντιζηλίαν τών έναλίων
θεών έκθεσιν τής 'Ανδρομέδας ή προσφορά έν τακτώ χρόνφ είς αύτόν παρθέ-
νου πρός βρώσιν.

Πιθανωτάτη θά ήτο ή προϋπόθεσις, ότι προσφορώτατος τόπος πρός γένε-
σιν τής παραδόσεως περί τοΰ φανταστικοΰ άθλου τοΰ άγίου είναι αύτή ή πα-
τρίς του. Ό άγιος Γεώργιος λέγεται πατρίδα έχων τήν Καππαδοκίαν82, τόν δέ
δράκοντα έφόνευσε καθ' όδόν έπιστρέφων είς τήν πατρίδα του, ώς λέγει ή διή-
γησις83. Άν δ' έκεΐ που έκυκλοφορεΐτο μΰθός τις περί δρακοντοκτονίας, φυσι-
κόν ήτο, κατά τό παράδειγμα τών μύθων περί δρακοντοκτόνων άγιων, νά
προσαρμοσθή ούτος είς τόν ένδοξον Καππαδόκην μεγαλομάρτυρα.

Τω δντι δέ παρά τήν Καππαδοκίαν ύπήρχε παλαιά έδρα τών περί τοΰ
Περσέως μύθων· εις τό Ίκόνιον τής Λυκαονίας, τοΰ όποιου νομίσματα έφερον
τόν τύπον τοΰ Περσέως καί τής Μεδούσης84, ήτο έντετοπισμένη παραλλαγή
τις τών περί τούτου μύθων85. Ό μΰθος διετηρήθη έπί μακρόν φαίνεται παρά
τώ λαώ, διαπλασθείς παρεμφερέστατα πρός τόν τύπον, δν παρουσιάζει ό τοΰ
άγίου Γεωργίου. Ό δημώδης ούτος μΰθος άναφέρεται ύπό βυζαντινοΰ συγ-
γραφέως, όστις δέν είναι μέν έξηκριβωμένον πότε έγραψεν, άλλά φαίνεται ότι
δέν είναι μεταγενέστερος τοΰ IB' αίώνος, πάντως δ' ήντλει έκ παλαιοτέρων
πηγών86. Κατά τόν μΰθον τοΰτον ό άθλος τοΰ Περσέως, όστις κατά τόν χρι-
στιανικόν τρόπον χαρακτηρίζεται ώς θαΰμα, έγινεν έν Ίκονίφ. Έκεΐ ένεφώ-
λευε δράκων (άντί τοΰ έν τω άρχαίω μύθω άναφερομένου κήτους), είς τοΰτον
δ' έδιδον έκάστοτε μίαν παρθένον. "Οτε παρετέθη είς βοράν αύτω ή κόρη τού
βασιλέως (βασιλίσκου), διήρχετο έκείθεν ό Περσεύς. Άκούσας τούς θρήνους
τής κόρης, τήν ήρώτησε τί συμβαίνει, έκείνη δέ τώ έξέθηκε τήν συμφοράν της
(διάλογος τής κόρης μετά τοΰ σωτήρος, ώς έν τή δνηγήσει καί τώ δημοτικώ

82. Βλ. Κ. Krumbacher, ένθ' άν., πίναξ έν λ. Kappadokien. Aufhauser, σ. 2.
73. 74.

83. A u f h a u s e r , σ. 59. 96. 109. 149. Βλ. και σ. 129 (έρχόμενος άπό τής πατρίδος του
Καππαδοκίας).

84. Head, 'Ιστορία νομισμάτων, μετάφρ. Σβορώνου, τ. Β', σ. 278. Kuhnert έν
Roscher, Lexik, d. Mythol., τ. III, σ. 2059.

85. Στέφαν. Βυζάντ.,λ. Ίκόνιον. Ε ύ σ τ α θ ., Είς Διονυσ. περιηγ. 857. 'Ετυμολ.
Μ., λ. Ίκόνιον. 'Ετυμολ. Γουδ., λ. Μ. Γλυκά, Χρον. Β', σ. 264 Bonn. Μ αλά λ. Β', σ. 16
Bonn. Χρον. Πασχάλ., σ. 71.

86. «ώς οί μΰθοί φασι καί τις τών Ιστορικών». Παραστάσεις σύντομοι χρονικοί Α' 85, σ.
71-72 Preger. Excerpta anonymi byzantini, èd. Treu, σ. 20. Κ ω δι ν Περί άγαλμάτων, σ. 58
Bonn: «καί γάρ έν τή τοιαύτη πόλει (τώ Ίκονίφ) Ιστορείται τό παρά Περσέως πρός τόν δράκον-
τα γεγονός θαύμα. Δράκων ήν έμφωλεύων έκεΐ καί κατά καιρόν συνήθειας έδίδουν κόρην περι-
φανή καί ώραίαν. Τότε παρέσχον τήν 'Ανδρομέδαν, παρθένον ώραίαν καί καλήν [άλλως: θυγα-
τέρα ύπάρ'χουσαν Βασιλίσκου], Διερχόμενος οδν ό Περσεύς, καί της κραυγής άκηκοώς τής
παρθένου [άλλως: Περσεύς έκεΐσε ήκων πύθεται κλαιούση τή Ά.], έπυνθάνετο τί άν όδύρηται
[άλλ.: τί δν εϊη δεδεμένη καί θρηνούσα]. Καί αύτή έξηγήσατο «ότι τω θηρίφ προτίθεμαι είς βο-
ράν». [Τοΰ δέ καθίσαντος ήκε τό θηρίον. Αύτός δέ Γοργόνης κεφαλήν έν πήρα κατέχων όπι-
σθοφανώς στραφείς δείκνυσι τό θηρίον- όπερ ίδών έκεΐνος (= ό δράκων) άπέψυξεν.]»
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δσματι). Ό ήρως τότε έκάθησεν (πρβλ. άρ. 26, άνωτέρω σ. 215-216). "Οτε δ'
έξήλθε τό θηρίον, τό έφόνευσε δείξας είς αύτό τήν κεφαλήν τής Μεδούσης.

Ούτως έν τω δημώδει βυζαντινφ μύθω άνευρίσκομεν τά πλείστα καί κυ-
ριώτατα έπεισόδια τής θρησκευτικής διηγήσεως καί τοΰ δημοτικού άσματος,
ώστε νά πεισθώμεν περί τής άμέσου συναφείας τούτων καί δή περί της έκ τοΰ
μύθου έκείνου έξαρτήσεως. Moi φαίνεται δέ πιθανόν, ότι καί αύτό τό άσμα
συνετάχθη έν Καππαδοκία. At φερόμενοι παραλλαγαί αύτοΰ, εις όμοιοκαταλή-
κτους πάσαι στίχους, δεικνύουσιν ότι δέν είναι παλαιότεροι τοΰ ΙΣΤ' αιώνος,
δτε ή ρίμα έγινε συνηθεστέρα είς τήν έλληνικήν ποίησιν, άλλά δέν άπο-
κλείεται ή ΰπαρξις παλαιοτέρου άνομοιοκαταλήκτου πρωτοτύπου, διασκευα-
σθέντος είς όμοιοκατάληκτον, ώς συνέβη είς πολλά άλλα μνημεία τής ήμετέ-
ρας μεσοχρονίου λογοτεχνίας87. Αί πλείστοι δέ τών παραλλαγών δεικνύουσιν
ότι τό άρχικόν άσμα έποιήθη έν χώρα, όπου έπιστεύετο ότι συνέβη τό θαΰμα,
διότι θέτουν τήν σκηνήν αύτοΰ στον τόπο μας ή στή χώρα μας (2 ζ", σ. 213).
Τις ήτο ή χώρα αΰτη δέν είναι εΰκολον νά έξακριβωθή· ή ΰπαρξις κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους τής άνωτέρω μνημονευθείσης παραλλαγής τοΰ μύθου
τοΰ Περσέως καί ή πιθανή μετατροπή αύτης είς χριστιανικήν περί τοΰ άγίου
Γεωργίου δέν άρκοΰσι βεβαίως νά μάς διαφωτίσωσι περί τούτου.
Άσφαλέστερον θά μάς καθωδήγει τό γλωσσικόν ιδίωμα τοΰ άσματος, άν ήτο
δυνατόν νά καθορισθή όποιον ήτο τό τοΰ άρχετύπου ή τίς τών παραλλαγών
φαίνεται πλησιεστέρα πρός τό άρχέτυπον· άλλ' είναι τοσαΰται αί παραλλαγαί
καί έκ διαφόρων τόπων, ούδεμία δ' αύτών παρουσιάζει καταφανή σημεία
προελεύσεως έξ άλλης. Ούδέν ήττον νομίζομεν ότι μάς παρέχουσιν αί παραλ-
λαγαί τεκμήριόν τι άσφαλές, έξ οδ άποκαλύπτεται ή πατρίς τοΰ άσματος. Σχε-
δόν πάσαι (22 έκ τών 27)88 όμοφώνως καλοΰσι πηγάδι τόν κατεχόμενον τόπον
ύπό τοΰ δράκοντος, τοΰ έμποδίζοντος τούς άνθρώπους νά ύδρεύωνται (2 δ'-ζ',
σ. 212-213). Πηγάδι κοινώς σημαίνει φρέαρ, άλλ' είναι φανερόν ότι τό
σμα έννοεΐ πηγήν, τής όποιας ό δράκων κρατεί ήτοι έμποδίζει νά ρέη τό νε-
ρόν, ή τό έξαπολύει, τό άφήνει έλεύθερον νά τρέχη· διά τοΰτο εις τινας πα-
ραλλαγάς γίνεται άδιαφόρως χρήσις ώς συνωνύμων καί τών δύο λέξεων, πη-
γαδιού καί βρύσης (2 θ, σ. 213),μία δέ παραλλαγή, ή ηπειρωτική (Τ) άντί πη-
γαδιού άναφέρει βρύσην. 'Αλλ' ή λέξις πηγάδι διατηρεί τήν άρχαίαν αύτης
σημασίαν (ή κατάληξις -ά<5ι έχει άπολέση τήν ύποκοριστικήν δύναμιν) μόνον
έν Καππαδοκία καί έν Πόντω89, όθεν εύλογον είναι νά ύποθέσωμεν, συντρε-

87. Ήδύνατο τις νά παραδεχθή δύο άρχέτυπα φσματα, ών τό Ετερον νά θεωρηθή ώς τό
πρωτότυπον της κυπριακής παραλλαγής, δια τήν παρεμβολήν είς ταύτην στοιχείων τινών της
θρησκευτικής διηγήσεως. 'Αλλ' Ενεκα τοΰ κρατούντος έν Κύπρφ τρόπου τής διαδόσεως τών
ψσμάτων δια τών ποιητάρηδων, έπίσης πιθανόν φαίνεται ότι τό άρχέτυπον ήτο έν, διασκευασθέν
ύπό ποιητάρη προσθέντος είς αύτό δσα τυχόν ένεθυμέΐτο έξ άκροάσεως της διηγήσεως.

88. 'Εκ παραδρομής παρελήφθη είς τήν άνάλυσιν τών παραλλαγών ή χιακή (Ε), άναφέ-
ρουσα έπίσης πηγάδι.

89. Πόντος· πεγάδιν Κερασοΰς, Ζησινώ ("Αρχεϊον νεοελληνικού λεξικοΰ), Σαράχω (ΚΠ.
ΙΗ' 157), πεγάδι Οίνόη (Άρχείον), πεγάδ Τραπεζούς (Σάβ. ' I ω α ν ν ί δ ο υ , Ίστορ. Τραπε-

15
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χόντων καί τών προμνημονευθέντων λόγων, ότι ή Καππαδοκία είναι ή πατρίς
τοΰ άσματος, παραλαβόντες δ' αύτό οί άλλοι Έλληνες έτήρησαν άνεπιγνώ-
στως τήν έλέγχουσαν τήν προέλευσιν αύτοΰ λέξιν. "Ας προστεθή δέ καί τοΰ-
το, ότι έν Άνακοΰ τής Καππαδοκίας πεγάδ' (τό) όνομάζεται άγιασμα τοΰ
άγίου Γεωργίου, εύρισκόμενον είς άπόστασιν ήμισείας ώρας άπό τοΰ χωρίου
έκείνου90. Ή 'Ανακού (τουρκ. Ένεγι) κείται είς τά κράσπεδα μεγάλης πεδιά-
δος καλουμένης Πουτάκ Όβασί, ήτις άπασα είναι άνυδρος, πλήν ένός χωρίου
λεγομένου Λίμνος, «τό όποιον μόνον ύδρεύεται άπό ëv ρεύμα, όπερ άναβρύει
πλησίον αύτοΰ καί άμέσως χωνεύει είς μικράν λίμνην ούσαν έντός αύτοΰ»91.
Τόπος άληθώς προσφορώτατος πρός έντοπισμόν παραδόσεως οία ή περί τοΰ
άγίου Γεωργίου καί τοΰ δράκοντος.

Τό ασμα, ώς έλέχθη ήδη(σ. 229-231), δέν προήλθεν έκ τής θρησκευτικής
διηγήσεως, άλλως δ' αύτη ήτο σχεδόν άγνωστος εις τόν λαόν92. 'Αλλ' ή είκών
τοΰ δρακοντοκτόνου άγίου, ή άντικαταστήσασα τήν παράστασιν αύτού ώς άν-
ίππου όπλίτου, ήτο κοινοτάτη, ίσως άπό τοΰ IB' αίώνος93, καί ήτο φυσικόν

ζοϋντος, σ. κς'· ΚΠ. Σύλλογος ΙΗ' 157), 'Αμισός, Σινώπη, Χαλδία (Άρχεϊον), πηγάδ
'Αργυρούπολις (Άρχεϊον). Παράγωγα: πεγαδίστρα = ζωΰφιον έντός τών ύδάτων Τραπεζοΰς
(Σάβ. Ίωαννίδου, ένθ' άν.), πεγαδι'τρα (;) τό αύτό, Τραπεζούς, "Οφις (ΚΠ. Σύλλογος
ΙΗ' 157), Πεγαδι'σ'τρα = νύμφη τών πηγών Οινόη (Πολίτου, Παραδόσεις σ. 396). — Καπ-
παδοκία- πεγάδι (;) Σινασός (Αρχελάου, Σινασός, σ. 260), πεγάδι Φερτάκαινα (Δελτ.
Ίστορ. έταιρ. Α' 501) άλλά πεγάτ (πληθ. πεγάια) Φερτάκαινα (Κρινοπούλου, Φερτάκαινα,
σ. 59), πεγάχ (πληθ. πεγάγια) Ούλαγάτς (D a w k i n s έν Journal of hell. Studies, 1911, σ. 273),
πεγάρ Άραβάν (Άρχεϊον). — Είς τάς άλλας έλληνικάς χώρας είναι άγνωστος ή χρήσις της λέ-
ξεως πηγάδι είς τήν σημασίαν τής πηγής. 'Εν Νιαούση τής Μακεδονίας μόνον ή λ. σημαίνει τό
φρέαρ, άλλά καί βρύσιν έν τή οίκία έχουσαν ύδωρ μή πόσιμον (Άρχεϊον νεοελλ. λεξικού). Έν
δέ Καταφυγίφ τοΰ 'Ολύμπου ή λ. «δηλοϊ τήν πηγήν, δθεν καί τοπωνυμίαι έσχηματίσθησαν οίον
τά Πηγάδια = θέσις τρεις πηγάς έχουσα, τό Πηγαδοϋλλι = μικρά βρύσις». Τούτο βεβαιώνει ό I.
Τσικόπουλος, Μελέτη περί τοΰ λεξικοΰ τής καθ' ήμάς δημώδους γλώσσης, σ. 27 =
Άρχεϊον τής νεωτέρας έλλην. γλώσσης Α' 1. Ταΰτα δέν είναι άρκούντως σαφή, δέν ήδυνήθη-
μεν δέ νά έξακριβώσωμεν καί έξ άλλων μαρτυριών άν τώ δντι έν Καταφυγίω τοιαύτην έχει ση-
μασίαν ή λ. πηγάδι άλλά δέν είναι άπίθανον ότι ό Τσικόπουλος άναφέρεται εϊς τήν ύπό τών το-
πωνυμιών πιστουμένην σημασίαν- αί τοπωνυμίαι δ' όμως ένδέχεται νά είναι παλαιότατοι καί νά
μαρτυροΰσι μόνον τήν έν προγενεστέρω χρόνφ τοιαύτην σημασίαν της λέξεως.

90. Έκ τοΰ Αρχείου τοΰ νεοελλ. λεξικοΰ.

91. Ν. Σ. Ρίζου, Καππαδοκικά, έν Κ/πόλει 1856, σ. 67.

92. Οΰτε είς τό παλαιότατον δημώδες μαρτύρων τοΰ άγίου (Κ r u m b a c h e r , σ. 1 κέ)
οΰτε είς τδλλα περί τούτου δημώδη βιβλία, οΰτε είς τά Μηναία, ούτε είς τόν άπό τοΰ ΙΣΤ' αίώ-
νος πολύ άναγινωσκόμενον Θησαυρόν τοΰ Δαμασκηνού τοΰ Στουδίτου μνημονεύεται τό θαΰμα
τής δρακοντοκτονίας. Μόνον δ' έν τή Άκολουθία τού άγίου, τή τυπωθεί ση έν Ένετία 1774
άναφέρεται οΰτω: «Νά τον ό μεγαλόψυχος όποΰ θανατώνει φαρμακερά θηρία, φονεύει δράκον-
τας άνθρωποφάγους καί έλευθερώνοντας άπό έλεεινόν καί άδικον θάνατον μίαν μονογενή θυγα-
τέρα βασιλοποΰλαν, καί όδηγώντας πολλούς είδωλολάτρας πρός εύσέβειαν κτλ.». Τό πρώτον δ'
έτυπώθη ή διήγησις περί τοΰ θαύματος έν έλληνικώ δημώδει βιβλίφ πρό εικοσαετίας έκ χειρο-
γράφου της έν τώ Άγίφ δρει Πατερίτσας τοΰ 10' αΙώνος (Κ. Δουκάκη, Μέγας συναξαρι-
στής, Απρίλιος, Άθ. 1892, σ. 338 κέ. Aufh a user, σ. 146 κέ).

93. Βλ. Κ r u m b a c h e r , σ. 296 κέ. A u f h a u s e r , σ. 164 κέ. 231 κέ. 'Ως έσημείωσα
έν Άσωπίου Άττ. ήμερολ., 1872, σ. 187 κέ έν τη Ερμηνεία της ζωγραφικής δέν μνημονεύεται
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είς τόν ποιήσαντα τό άσμα νά είχεν έπίδρασιν ή διατύπωσις τής θρησκευτικής
παραδόσεως ύπό τών αγιογράφων. Πλήν δέ τής παραστάσεως τοΰ άγίου ώς
έφιππου, ήν παρέλαβεν έκ τής εικόνος τό άσμα (βλ. άνωτέρω, σ. 218-219),
διακρίνεται ή έπίδρασις καί είς άλλας τινάς λεπτομερείας αύτοΰ. "Οτι ό δρά-
κων έτύλιξε διά τής ούράς του τούς όπισθίους πόδας τοΰ ίππου τοΰ άγίου
(38α", σ. 217)· τοΰτο άπεικονίζεται είς τινας τών άγιογραφιών, έν αίς καί ή έκ
Βερροίας ύπό τοΰ Aufhauser (πιν. 5) δημοσιευθείσα, φαίνεται δ' ότι ή λεπτο-
μέρεια είναι τυπική, διότι καί κατά τό συναξάριον τοΰ άγίου Δονάτου τό θη-
ρίον «έδοκίμαζε νά συμπλέξη μέ τήν ούράν του τούς πόδας τής ήμιόνου τήν
όποίαν έκαβαλίκευεν ό άγιος»94. Καί ή έπιφάνεια τής περιστεράς (33α' γ", σ.
216) φαίνεται ότι προήλθεν έξ άπεικονίσεως εις τινας εικόνας τοΰ άγίου περι-
στεράς φερούσης είλητάριον έχον έπιγεγ ραμμένο ν τό όνομα τοΰ άγίου. Τό δ'
έπεισόδιον τής έπί τών νώτων τοΰ ίππου άναβάσεως τής βασιλοπούλας πρό
τής δρακοντοκτονίας (34 ε', σ. 217) δέν είναι άπίθανον ότι προήλθεν έκ παρα-
στάσεως τοΰ λυτρωθέντος αιχμαλώτου παιδός, όστις ζωγραφίζεται καθήμενος
έπί τών νώτων τοΰ ίππου τοΰ άγίου Γεωργίου, φονεύοντος τόν δράκοντα95.

παράστασις του άγ. Γεωργίου έφιππου. Ή πρώτη καθ' όσον γινώσκω τοιαύτη παράστασις ύπό
έλληνικοΰ κειμένου μνημονευομένη, είναι ή έν τω Χρονικώ τοΰ Μορέως (στ. 4787, σ. 316
Schmitt) ότι ό άγιος έπεφάνη καβαλλάρης άσπραλογάτος, γυμνόν σπαθίν βαστών, βοηθών τούς
Φράγκους είς τήν έν Πρινίτσα παρά τόν 'Αλφειόν μάχη (1264). Ή έπιφάνεια προϋποθέτει γνω-
στήν τοιαύτην είκόνα, άδηλον δ' όμως άν φραγκικήν ή έλληνικήν, καί άμφίβολον άν παρίστατο
έν αύτη κτείνων τόν δράκοντα. Έπίσης άμφίβολον άν δρακοντοκτόνον άπεικόνιζε τόν άγιον ή
ύπό τοΰ Κ ω δ ι ν ο ΰ , (Π. τών όφφικιαλ., σ. 48 Bonn) μνημονευομένη εΐκών, ήν όμοίως άναφέ-
ρω έν τή προμνησθείση πραγματεία. Είς είκόνα τοΰ άγ. Γεωργίου ίππέως όπλίτου έποίησεν έπί-
γραμμα ό περί τά τέλη τοΰ ΙΓ' αιώνος καί τάς άρχάς τοΰ ΙΔ' ζήσας Μανουήλ ό Φιλής (Β' 226,
τ. I, σ. 432 Miller).

94. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 975.

95. Ή άπεικόνισις τοΰ παιδός σκοπόν έχει τήν παράστασιν δύο ταυτοχρόνως θαυμάτων
τοΰ άγίου έν τή αύτή εΐκόνι, διότι ό παις είναι έκεΐνος, δν θαυμασίως έλύτρωσεν ό άγιος έκ τής
αιχμαλωσίας. ΑΙ διηγήσεις περί τών θαυμάτων τού άγίου άναγράφουσι τρία θαύματα τοιαΰτα,
άτινα προδήλως είναι παραλλαγαί τοΰ αύτοΰ θέματος- τήν λύτρωσιν παιδός ύπηρετοΰντος είς
ναόν τοΰ άγίου, αίχμαλωτισθέντος ύπό τών 'Αγαρηνών έν Παφλαγονία, έτέρου παιδός υίοΰ τοΰ
στρατηγού Λέοντος Φωκά έν Παφλαγονία αίχμαλωτισθέντος ύπό τών Βουλγάρων, καί τοΰ υίοΰ
χήρας έκ Μυτιλήνης, συλληφθέντος ύπό Σαρακηνών τής Κρήτης έπιδραμόντων είς τήν νήσον
(A u f h a υ s e r, σ. 3. 4. 9). Etç ταΰτα πρέπει νά προστεθή καί άλλη παραλλαγή, τής άρπαγής
ύπό τοΰ άγίου καί τής άποδόσεως είς τούς γονείς αιχμαλώτου παιδός, οίνοχοοΰντος τώ βασιλεΐ
τών Περσών, μνημονευομένη έν τω κανόνι είς τόν άγιον τοΰ Γεωργίου Σκυλίτζη (Βυζαντιν.
Χρονικά, 1903, τ. Χ, σ. 492). 'Αθηναϊκή παράδοσις περί τοΰ θαύματος περί τής σωτηρίας παι-
δός χήρας, αίχμαλώτου τών Τούρκων (Έβδομάς, 1884, τ. Α', σ. 64), ταυτίζεται πρός τήν τρί-
την παραλλαγήν τοΰ θαύματος τοΰ έκ Μυτιλήνης παιδός. Τοΰτο δέ τό θαΰμα άναφέρει καί ό
σύντομος βίος τοΰ άγίου έν τω Μηναίω ("Απριλ. 23). Βεβαίως δέ τά θαύματα ταΰτα ύπαινίσσε-
ται καί ό Μανουήλ Φιλής (τ. I, σ. 28-29 Miller). Ό Θεόδωρος ό Στουδίτης άποδίδει δμοιον
θαύμα είς τόν άγιον Θεόδωρον (παρά Ρ i t r a , Analecta sacra I 364)· ρωσικόν δέ τι θρησκευτι-
κόν άσμα είς τόν άγιον Νικόλαον (Rambaud, La Russie épique, σ. 371-372).

Είναι περίεργον άληθώς ότι τήν παράστασιν ταύτην δέν ένόησαν ή παρεξήγησαν οί περί
τής εΙκόνος γράψαντες, άγνοοΰντες ή μή ένθυμηθέντες τήν περί τοΰ θαύματος τούτου διήγησιν.
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Άντιβολή τοΰ κώδ. 39 τής Ίστορ. και έθνολ. 'Εταιρείας96

(πρός τό κοινόν κείμενον παρά Aufhauser, σ. 52 κέ).

Aufh., σ. 52,1 άγ. καί ένδοξου μ. περί του δράκοντος (om)

3 ΤΩ θαύμα τών θαυμάτων άκούσαντες τοΰ θαυμ. Γ. — δ. τω θεώ δόξαν

σ. 53,1 καί δοξάσαντι èv πάσι τοις πέρασιν· τίς γάρ ή

2 πώποτε τό (om) παράδοξον θ. (add)

3 Γεώργιος έποίησεν· εί μή γάρ ήν ό θεός μετ' αύτοΰ ούκ άν τοιαΰτα τά
σημεία έποίησε

4 έκείνους ήν τις (μετά τήν λέξιν ταύτην άρχεται ή δευτέρα σελίς τοΰ 1
φύλλου, οδ έχει άποκοπή τεμάχιον έν τή πρώτη μέν έχον έπίτιτλον κόσμημα,
έν αύτή δέ περιλαμβάνον τούς πρώτους 5 στίχους αύτης, ύπολειφθέντων όλί-
γων τινών γραμμάτων τής άρχής καί τοΰ τέλους έκάστου στίχου: στίχ. α'.
πόλ<ις> ... <βα>σι - β', λεύς... <ήν πον>η — γ', ρός... <άσεβή>ς, — δ', μή
<έλεών ή οίκτείρων τούς είς τόν> Χριστόν — ε'. πι<στεύοντας>).

σ. 54,1 έγγύς δέ τής π. ταύτης ήν — πολύ

2.3 δράκων έν τώ ΰ. τής λ. έκείνης καί καθ' έκάστην ήμέραν έπείραζεν
αύτούς ό δράκων έκεΐνος κατήσθιεν <έν>α οϊον τύχη έκαστον. Πολλάκις οδν
ό βασιλεύς έβούλοντο μετά τά στρατεύματα αύτοΰ, όπως άποκτεϊναι αύτόν,
ούκ ήδυνήθησαν τοΰτο ποιήσαι. Καί ούτως τούτους κατήσθιεν· καί κατεπεί-
γοντο πικρώς.

6 πάσα ή πόλις

7 βασιλέαν

σ. 55,1 ιδού (om) — πόλεως ταύτης κ. — καί άγαθή (om)

2 ά. πικρώς· καί μέλλει φροντίσαι97 περί τούτου. Καί λέγει αύτοΐς ό β.
Οϊμοι τί ποιήσω; δότε μοι άπογραφήν ίσως, ίνα δώτε τά νήπια ύμών έκαστος·
καί οίος οδν τύχει δίδετον· θυγατέρα98 μονογενή καί δίδωμι αύτήν ώς καί
ύμεΐς· μόνον μή έκξικώμεν (= έξοικώμεν) καί άποξενωθώμεν της πόλεως
ήμών. Καί ήρεσεν ό λόγος τοΰ βασιλέως πάντων, [σ. 56,1 κέ] Καί ήρξαντο έ-

Ό Β a r t h ο 1 d y (Voyage en Grèce, Par. 1807, τ. II, σ. 110) ύπολαμβάνει ότι ό παις είναι ύπη-
ρέτης, έτοιμος νά χύση είς τόν άγιον νερόν διά νά νιφθη και καθαρισθή άπό τό αίμα τοΰ δρά-
κοντος. Και ό A u f h a u s e r (σ. 166) τόν έξέλαβεν ώς ύπηρέτην καί εϊκασεν ότι είναι ό Παγ-
κράτιος ή Πασικράτης, ό δοΰλος τοΰ άγίου Γεωργίου, ό οίκείοις όφθαλμοΐς ίδών τό μαρτύρων
αύτοΰ. Ό δέ Didron (Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine, Par. 1845, σ. 372)
άδυνατών νά έξηγήση τήν παράστασιν, λέγει ότι ούδείς έν 'Ελλάδι καί είς τά μοναστήρια τών
Μετεώρων καί τοΰ Άγίου δρους ήδυνήθη νά τόν πληροφορήση ποίον είναι έκεΐνο τό παιδίον,
περί τοΰ όποιου σιωπςΐ τό συναξάριον τοΰ άγίου. Έκ τής παραστάσεως δέ τοΰ κρατούντος πρό-
χουν παιδός καί έποχουμένου έπί της ράχεως τοΰ Ιππου ήδύνατο άσφαλώς όΗ. Grégoire
(έν Bull, de corresp. hellénique, 1909, σ. 138) νά έξηγήση ώς εΙκόνα τοΰ άγιου Γεωργίου τήν ά-
τεχνον τοΰ ΙΖ' αΙώνος εΙκόνα, τήν όποίαν είδεν έν Δολμουσάν της Καππαδοκίας.

96. Βλ. σ. 219-220.

97. Ίσως γρ. «καί ού μέλει σοι φροντ.».

98. Εξέπεσαν αϊ λέξεις «κάγώ έχω θ.».
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καστος δίδειν τά νήπιαν (!) αύτών ήμέραν καθ' ήμέραν· χρόνων ούν πολλών
διαπεράναντος (!) ήλθεν ό κύκλος έπί τόν βασιλέα. Ένέδυσεν τήν θυγατέραν
αύτοΰ πορφύραν καί βύσσαν· καί κοσμήσας αύτήν δια χρυσίου καί λίθων τι-
μίων <κ>ατεφίλειν τή,ν γλυκυτάτην δψιν αύτης || [φ. 2Ρ] καί τά τερπνά καί
γλυκύτατα κάλλη αύτής, ένθεν κάκεϊθεν περιστρέφων αύτής καί όδυρόμενος
πικρώς καί λέγων· «Ύπαγε, μονογενές γλυκύτατόν μου τέκνον· τίνα περιβλέ-
ψομεν ϊνα μικρόν εύφρανθώμεν; οϊμοι ποθεινότατόν μοι τέκνον! Τί ποιήσω;
πότε σου τής γλυκείας άπολαύσω φωνής; πότε θάλαμον οίκοδομήσω; πότε
παστόν πήξω; πότε λαμπάδας άνάψω; πότε χοροστασίας κινήσω; πότε όργά-
νων ήχον μελωδήσω; πότε νεωτέρας είς εύφροσύνην καλέσω; πότε καρπόν
κοιλίας σου όψομαι; Οϊμοι γλυκύτατόν μου τέκνον! άνευ κοινού θανάτου
χωρίζομαι σου». Καί πάλιν πρός τόν λαόν ό βασιλεύς έλεγεν·

σ. 58,1 κέ «Λάβετε χ. καί ά., λάβετε καί αύτήν τήν βασιλείαν μου· καί
μόνον άφεΐτε μοι || [φ. 3α] τήν γλυκυτάτην καί ώραίαν μου θυγατέραν, ίνα
θεωρών αύτήν εύφραίνομαι». Καί ούδείς ύπήκουσεν αύτοΰ, διότι αύτός πρώ-
τον τοΰ πράγματος καθηγητής έγένετο. Τότε μετά πολλοΰ κλαυθμοΰ καί
όδυρμοΰ άπέλυσεν τήν κόρην πρός τό βρωθηναι ύπό τοΰ θηρίου. Καί συνέ-
δραμε πάσα ή π. άπό μ. έ. μ. π. θεωρίαν ίδεϊν, τί μέλλει γινέσθαι (!) τη κόρη.

σ. 58,6 Ό δέ φ. καί εΰ. θ., ό δοξάζων πάντας τούς άγιους αύτοΰ, ό θέ-
λων δοξάσαι καί τόν περίδοξον καί μέγαν Γεώργιον, οίκονομεΐ τοιούτον
πράγμα. Κατά γάρ τόν καιρόν έκεϊνον ήν ό μέγας Γ. έν τη στρατεία, δς ήν τό-
τε τήν άξίαν κομενταράσιος· έγένετο δέ άπολυθηναι [φ. 3e] τότε τόν στρατόν
έπί τά ίδια. Κατ' οίκονομίαν δέ θ. —

σ. 59,4 έξένευσεν πρός τήν λίμνην τοΰ ποτίσαι τ. ϊ. αύ. Καί εύρίσκειν
τήν κόρην καθημένην καί κλαίουσαν. Καί λέγειν αύτη· «Γύναι, τί κλαίεις καί
τί καθέζεις ώδε;» 'Απεκρίθη ή κόρη καί λ. αύ. —
σ. 60,4 καί άνδρεϊον (om)
σ. 60,5 τοΰ (om)

σ. 60,6 φεύγε». Λέγει αύτη ό άγιος Γεώργιος· «Οϊμοι γ. —
σ. 60,7 ό λαός, ό άποβλέπω(!) σε;» Ή κόρη λέγει· «Πολλή έστιν ή έφή-
γησις (!) — λέγειν. Φύγε, άνθρωπε, έν τάχει, μήπως κακώς ά [φ. 4α] ποθάνης».
Λέγει αύτη ό άγιος Γεώργιος· «Σύν σοι θανοΰμαι, ού μή σε έ.». Τότε λέγειν
αύτφ ή κόρη· «Κ. μου—

σ. 61,5 πόλεως ταύτης κ. καί ά. Άλλ' έν τώ ΰ. τούτφ, δ σύ νΰν όρφς,
δράκων κατοικεΐν καί κατεσθίειν τόν λαόν τής πόλεως. Καί έγώ είμι θυγάτηρ
τοΰ βασιλέως μονογενή ν · καί δόγμα έδωκέν με ό πατήρ μου, καί έδωκαν ά-
παντες τά τέκνα αύτών. Ένταΰτα (!) δέ ήλθεν ό κλήρος πρός τόν πατέρα μου,
καί άπ. —

σ. 62,5 νΰν ίδού ήκουσας πάντα· έξελθεν έν τάχει».
σ. 62,6 λέγει αύτη· «Άπό τοΰ νυνί μή φοβοΰ, άλλά λέγε μοι τό σέβας
δν (!) έχει ό πατήρ σου [φ. 4β] καί οί μετ' αύτοΰ». Λέγει αύτφ ή κόρη.
«Ήράκλην καί Απόλλωνα καί Σκάμανδρον καί τήν μεγάλην Άρτεμίν». Λέγει
αύτη ό άγιος Γεώργιος· «Μή φοβοΰ —
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σ. 63,4 ή ρε ν ό μακάριος Γεώργιος τήν φωνήν αύτοΰ πρός τόν θ. καί εϊ.
«Ό καθήμενος έ. τ. χ. καί έπιβλ. ά. ό ών καί δ. θεός άλ., αύτός γινώσκειν (!)
τά κρύφια καρδιογνώστα τούς διαλογισμούς τών ά. ότι είσί μ., ό δ. φρ. σ.
τών (!) θεράποντί σου Μωσήν, καί δ. —

σ. 64,2 έλ. σου, ότι σύ εϊ θεός μόνος έπί πάσαν τήν γήν· καί π. μετ' έ. σ.
είς ά. καί ύπ. τό πονηρόν θ. τοΰτο ύπό τούς π. μου, ίνα γνώ ότι σύ μετ' έμοΰ
εί». Καί ήλθεν αύτω φωνή έκ ||(άποκεκομμένα 4 φύλλα).

'Ανέκδοτοι παραλλαγαΐ τοΰ φσματος

I

(Καστελλορίζου)

Τό τραοΰδιν τ' αη Γιωργιοΰ.

Άγιε' ρου Γιώργη άφφέντη μου τσαί χρουσοκαβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθίν τσαί μ' άργυρόν κοντάρι,
στή δόξαν τσαί στή δύναμη θέλω νά σ' άθθιβάλλω,
πού σκότωσες ένα θερών τό δράκον τό μεάλο,
5 πού 'ταν μέσα στόν τόπο μας σ' ένα βαθύν πεάδι,
άθρώπους τό ταίζασιν κάθε πωρνόν τσαί βράδυ.
Τσ' ά δέν τον έπηαίνασιν άθρωπον νά δειπνήση,
σταλιάν νερό δέν έφηνεν τον κόσμον νά δροσίση.
Έρρίχτασιν τά μπουλλετιά σέ τίνα θέ νά πέση,
10 νά πάη τό παιδάτσιν του τού λιονταριού πεσκέσι.
Τσ' έξέπεσεν τό μπουλλετίν είς τή βασιλοπούλλαν,
όποΰ τήν είσ' αί τσύρης της μόνιαν τσ' άρκοντοποΰλλαν.
Αί βασιλιάς σάν τ' άκουσεν, τοΰτον τόν λόον είπε.
ιτΟύλον τό βιός μου πάρετε, τσαί τό παιδί μ' άφήστε».
15 Πολύς λαός μαζεύτητσεν τσαί πάν στοΰ βασιλέα.

« Γιά στείλε το παιδάτσι σου, γιά στέλλουμεν τσ' έσένα.
— Στολίσετε τήν κόρη μου μ' ατίμητα πετράδια,
μ' ατίμητα μ' όλόχρουσσα τσαί μέ μαργαριτάρια.
Στολίσετε τήν κόρη μου τσαί κάμετέ την νύφφη,
20 τσ' άμέτε την τοΰ λιονταριοΰ άπόψε νά δειπνήση».
Πολύς λαός μαζεύτητσεν τσαί παίρνουν τη στή βρύση,
<5ε'ν τό'ξερε βαριόμοιρη πώς θά μεταγυρίση.
Τήν έκλαιεν αί τσύρης της, τήν έκλαιεν τσ' αί μάννα,
τίς στράτες ποΰ περνούσασι μέ δάκρυα τίς έρράνα.
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25 'Επήραν την τσ' έπήαν τη στοΰ πεαδιοΰ τά σ'ει'λη,
τσ' έπιάσασιν τσ' έδεσαν τη μ' ένα χρουσό άλεσίδι.
Αί άης Γιώργης τό 'κουσεν, τρέσ'ει να τή γλυτώση,
άπό τό στόμαν τοΰ θεριοΰ να τήν έλευθερώση.
Άπού μακρά τόνε θωρεί τσαί κάθεται τσαί κλαίει,
30 δντας έσίμωσεν κοντά, γυρίζει τσαί τοΰ λέει.

«Φύε, ξενάτσι μ', άπού δώ, νά μή σέ φά'τσαί σένα,
έΰτο τάεργιο θεριόν, όποΰ θά φά' τσ' έμένα.

— Λιγάτσι θέ νά τσοιμηθώ στά γόνατά σου πάνω,
τσαί θά σκοτώσω τό θεριό, στή δύναμην τό φτάνω.

35 — Ai τσύρης μου σέν' έστειλεν νά μέ παρηβορήσης,
τσαί σά θέ νά βγη τό θεργιό, θά φύης νά μ' άφήσης».
Τα' έτσεϊ θρηνήσαν τά βουνά τσ' έσάχτην τό πεάδι,
τσαί βγαίνει τάεργιο θεριό, τήν κόρη γιά νά φάη.
«Ώχου τό βαριορριζικόν, τί πικρομοίρα ποΰ 'μαι.
40 Γιά σούκου σκότωσ' τό θεριό γιατί πολλά φοώμαι».
Σηκώνετ' άνατολικά τσαί κάμνει τό σταυρόν του,
μιαν κονταριάν τό πέταξεν τσ' έκοψεν τόλ λαιμόν του.
Μιάν κονταριάν τό πέταξεν άνάμεσα στό στόμα,
τσ' έκαμεν τάραξην πολλή στις πέτρες τσαί στό χώμα.
45 Τσαί ξαναδευτερώννει το τήν τσεφαλήν του κόβγει,
τσ' αί κόρ' άπού τόφ φόον της κράζει τον άη Γιώργη.
Αί άης Γιώργης τό 'κουσεν, πολλά τοΰ κακοφάνη.
«Κόρη, ποΰ τό 'βρες τδνομαν, τσαί πώς τό άθθιβάλλεις;

— Τήν ώραν ποΰ τσοιμήθητσες ήρτ' έναν πελιστέρι,
50 τσ' έκράτειεν τίμιο σταυρόν είς τό δεξίν του σ'έρι.

Στή μέσην έγραφ' ό σταυρός, έβίβα σ' άη Γιώργη.
Όπου πιστεύγει στ' δνομαν ποτέ δέ μετανοιώννει.
Περικαλώ, ξενάτσι μου, πώς λέσιν τδνομα σου,
γιά νά καλέση τσύρης μου έσέν τήν άφφεντιά σου.
55 — Γιώργης στρατιώτης λέομαι, άφ' τήν Καππαδοκία,
μ' άντίς νά κάμη κάλεσμαν, άς χτίση έκκλησιά,
τσαί μέσα νά 'ν' άκόνισμα στ' άλεβον καβαλλάρη,
άρματωμένο μέ σπαθίν τσαί μ' άργυρόν κοντάρι».

ΣΗΜ. Στ. 32 έΰτο = τοΰτο- τάεργιο = τό άγριον. — 37 έσάχτην = έσεί-
σθη, ρ. σάζομαι (σείομαι, ιανοΰμαι). — 57 άκόνισμα = είκόνισμα, είκών άγιου-
τ' άλεβον = τό άλογον, ό ίππος.
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Λ

(Κορίνθου)

"Αγιε μου Γιώργη μάρτυρα, πρώτε μου καβελλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί και μέ χρυσό κοντάρι.
Στοιχειό μας φανερώθηκε σ' ίνα βαθύ πηγάδι,
άνθρώποι τοΰ δειπνούσανε πάσα πρωί και βράδυ.
5 Μιά μέρα <5èv τοΰ πήγανε άνθρωπο νά δειπνήση,
σταλιά νερό δέν άφηκε τόν κόσμο νά ποτίση.
Kai τά μπουλέτα ρίξανε τίνος μέλλει νά πέση.
Καί τά μπουλέτα έπέσανε είς τή βασιλοποΰλα,
όπου τήν είχε ό βασιλιάς μονάχη κι άκριβοΰλα.
10 Κι ό βασιλιάς ποΰ τάκουσε, πολύ τοΰ βαρυφάνη·
χτυπούσε τό κεφάλι του μ' ίνα μαύρο λιθάρι.

Κ' εύτύς τό βήμ' άνέβηκε καί είπε.......

«Πάρτε τή βασιλεία μου, τήν κόρη μου ν' άφήσθε».
Καί ό λαός έφώναξε κατά τοΰ βασιλέα.
15 «"Η στέλνεις τό κορίτσι σου ή στέλνουμε καί σένα».
Κι άμέσως έδιέταξε νά στολιστή σάν νύφη,
γιά νά σταθή τοΰ λονταριοΰ πεσκέσι νά δειπνήση.
Κ' ή κόρ' όταν στολίζετο, όλα τά δέντρ' άνθοΰνε,
και τά πουλάκι' άπ' τά κλαδιά νά γλυκοκελαϊδοΰνε.
20 Kai τό πηγάδι διάβηκε, βλέπ' ίνα καβαλλάρη,
άρματωμένο μέ σπαθί και μέ χρυσό κοντάρι.
«Γιά φεύγα, φεύγα, άφέντη μου, φεύγα ν άπό τά μένα,
νά μή σέ φάη τό στοιχειό ποΰ θά μέ φάη και μένα».
Όλίγη ν ώρα πέρασε και τό πηγάδ' άφρίζει,
25 κι ό λιόντας δντα ν ίβγαινε τά δόντια τ' άκονίζει

«Γιά φεύγα, φεύγα, άφέντη μου, φεύγα ν άπό τά μένα,
νά μή σέ φάη τό στοιχειό ποΰ θά μέ φάη και μένα».
Τάλογο καβαλλίκεψε και το κοντάρι βγάνει.
Μία τοΰ δίνει στή καρδιά καί άλλη μιά στο στόμα,
30 και τάλογο περίπλεξε τά πισινά του πόδια.

«Γιά πές μου, πές μου, άφέντη μου, πώς λένε τδνομά σου,
νά κάμη κι ό πατέρας μου καλό στήν άφεντιά σου.
— "Αν κάμη κι ό πατέρας σου καλό στήν άφεντιά μου,
άς βάλη γρίβο τάλογο κι άη Γιώργη τδνομά μου».
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Ν

(Στβμνίτσης της Γορτυνίας)

Ό Δράκος τοϋ πηγαδιού έπήγε σκλάβωσε μιά βασιλοπούλα γιά νά τή φάη,
καί ό

άη Γιώργης έξαγνάντησε με τό άτι του καβάλλα.
'Άσπρος είναι, άσπρα φορεί, άσπρο είν' καί τάλογό του.

Καί ή βασιλοπούλα φώναζε

φύγε, φύγε, άφέντη μου, τί ό Δράκος θά σέ φάη.

Μή φοβάσαι

έγώ θελά σέ σώσω
καί άπό τοΰ Δράκου τό στοιχειό θενά σέ έλευτερώσω...
'Αφέντης είσαι.... άφέντη καβελλάρη
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.

*Π

(Άγγελοκάστρου)

'Αφέντη μ' άη Γιώργη <μου> καί γριβοκαβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί καί μ' άργυρο κοντάρι.
Θηριό είχαμε στόν τόπο μας σ' ίνα βαθύ πηγάδι,
άνθρώπους τό ταΐζαμε πρωί, γιόμα καί βράδυ.
5 Καί μιά βραδιά δέν τοΰ 'δωσαν άνθρώπους γιά νά φάη,
σταΑιά νερό δέν άφησε τόν κόσμο γιά νά πάρη.
Τά μπουλετιά έρρίξανε, τίνος μέλλει νά πέση,
νά πάη τό κορμάκι του τοΰ λιονταριοΰ πισκέσι.
Τό μπουλετί της έπεσε σι μιά βασιλοποΰλα,
10 όπου τήν είχ ό βασιλιάς μονάχη κι άκριβοΰλα.
Κι ό βασιλιάς σάν τ' άκουσε αύτόν τόν λόγο είπε.
«τΌλο τό βιό μου πάρτε τον καί τό κορίτσ' άφήστε».
Σάν κίνησ ' δλος ό λαός, πάει στοϋ βασιλέα.
«"Η στέλνεις τό κορίτσι σου ή στέλνουμε καί σένα.
13 — Πάρτε το <καί> στολίστε το, στολίστε το σά νύφη,
νά πήτε καί τοΰ λιονταριού γλυκά νά τό μασήση».
Τό πήραν, τό στολίσανε, τό κάμανε σά νύφη,
το πήγαν καί τ' άφήσανε στήν έρημη τή βρύση.
Κι ό άη Γιώργης σάν τ' άκουσε, τρέχει νά τό γλυτώση,
20 νά μή τό φάη τό θηριό, νά το έλευθερώση.
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Φόντας έζύγωσε κοντά εις τή βασιλοπούλα,
αναστενάζει θλιβερά μέσα άπά τήν καρδούλα.
«Πού ήρθες δώ, ξενάκι μου, ξένε μ' άπό τά ξένα,
ποΰ θά σέ φάη τό θηριό ποΰ θά μέ φάη και μένα;
25 — Σώπα, βασιλοπούλα μου, κ' έγώ θά σέ γλυτώσω,
καί δέ σέ τρώει τό θηριό, θά σέ ελευθερώσω.

— Φεύγα, ξένε μ', ξενάκι μου, <καί> σύρε στή δουλειά σου,
νά μή σέ φάη τό θηριό, κρίμα στή λεβεντιά σου».

Κι ό άγιος ακούμπησε στά γόνατά της πάνω.
30 «Φόντας θ' άνέβη τό θηριό, κρίνε μου, σήκ' άπάνω».
Καί τό θηριό σάν Εβγαινε, έτρέμανε τά γνέφη,
κ' ή κόρ' άπό τό φόβο της στήν άγκαλιά του πέφτει.
Κι ό άγιος έσηκώθηκε κι άρπάζει τό κοντάρι,
μιά κονταριά τού έδωκε άπάνω στό κεφάλι.
35 «Πές μου, ξένε μ', ξενάκι μου, πώς λένε τ' δνομά σου,
νά πάω νά ποι; τοΰ κύριου μου γιά τήν παλληκαριά σου.

— Σύρε νά πής τοΰ κύριου σου νά φκειάση έκκλησία,
νά νομασθή τ' άη Γιωργιοΰ άπ' τήν Καππαδοκία·
στή μέσ' άπό τήν έκκλησά νά φκειάση καβαλλάρη,

40 άρματωμένον μέ σπαθί καί μ' άργυρο κοντάρι».

ΣΗΜ. Ό προτασσόμενος άστερίσκος σημαίνει ότι τό κείμενον δέν είναι
χρήσιμον είς γλωσσικός μελέτας, διότι ή καταγραφή αύτοΰ δέν έγινε μετά τής
προσηκούσης επιμελείας πρός διατήρησιν άπαραλλάκτων τών γλωσσικών τύ-
πων. — ΑΙ μεταξύ άγκυλών συλλαβαί ή λέξεις παρελείφθησαν έκ παραδρομής
ύπό τοΰ καταγράψαντος τό άσμα.
Στ. 30 κρίνε μου = είπέ μου, φώναξέ μου.

Υ

("Αγ. Γεωργίου Νηλείας)

"Αη Γιώργ' άφέντη μου κι δμουρφι καβαλλάρη,
άρματουμένι μέ σπαθί κι ούλόχρυσου κουντάρι,
σάν άγιους μοιάζεις στή θουργιά, σάν Κύριους στή θιότη,
στή δόξα κί στή δύναμη θέλουν νά σ' άμφιβάλλουν,
5 σάν τού θιριό ποΰ σκότουσις, τούν δράκουν τουν μιγάλουν,
ποΰ βρίσκουνταν στή χώρα μας, κάτου σ' ένα πηγάδι,
κι άνθρώποι τού ταίζανι κάθι πουρνό κί βράδυ·
κι δποια μέρα δέν τδδουναν άνθρουπου νά δειπνήση,
σταλιά νιρό δέν έδουνι τή χώρα νά δρουσίση.
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10 Κί ρι'χνανι τά μπουλιτιά κί σ' δποιουν τύχ' να πέση,
έστειλνι τού πιδάκι του τοϋ δράκουντα πισκέσι.
Έξέπισι τού μπουλετί ci μιά βασιλοπούλα,
όπου τήν είχ ή βασιλιάς μαναχουρηγοποΰλα.
Κ' ή βασιλιάς σάν τάκουσι αύτόν τού λόγουν είπι.
15 «Ούλου τού βιό μου πάρτι του κί τού πιδί μ ' άφήστι».
Πουλύς λαός σηκώνιτι κί λέει στού βασιλέα.
«Για στέλνεις τού πιδάκι σου, γιά στέλνουμι ίσένα.

— Στουλίστι τού πιδάκι μου κί φκειάξτι του σά νύφη,
κί στείλτι του τοΰ δράκοντα πισκέσι να δειπνήση».

20 Κ' ή άη Γιώρς σάν τ' άκουσι, πάει να τού γλυτώση.
Άπου σιμά τού χιριτάει, 'π' άλάργα τούν συντχαίνει.
«Φεύγα, ξινάκι μ', άπού δώ γιά νά μή φάη κί σένα,
αύτό τού άγριου τού θιριό ποΰ θά μι φάη κί μένα.

— Άφσι μι ν' άπουκοιμηθώ στή σέλλα μου άπάνου,

25 κ' ίγώ σκουτώνου τού θιριό, τού δράκουν τού μεγάλου.

— Αύτά τά λές, ξινάκι μου, νά μι παρηγορήσης,

σάν πάρ' να ίβγη τού θιριό, θά φηύγης νά μ' άφήσης».
Σάν πήρι νά βγη τού θιριό, ή τόπους άνατρέμει.
«Σήκου κι σκότουσ' τού θιριό ποΰ 'πις πώς δέ φουβάσι». .
30 Σηκώνιτ' άνατουλικά κί τού σταυρό του κάνει,
κί τού κουντάρι τ' άδραξι κί στού λιμό του βάνει.
Κ' ή κόρ' άπού τού φόβου της φώναξι Άηγιώργη!
«Ποΰ τού 'βρις, κόρη μ', τ' όνομα κί τού πιριλαβαίνεις;

— Πουτώρας ποΰ κοιμώστανι, ήρθ' ένα πιριστέρι,
35 κί βάσταϊ τίμιουν σταυρό μέσ' στού διξί του χέρι,

κ' Ζγραφι μέσα ή σταυρός, έβίβα σ' Άηγιώργη.

— "Αιντι, κόρη μ', στή μάννα σου, άιντι κί στους γουνείς σου,
κί πές τους πώς σοΰ χάρισα σήμιρα τή ζουή σου».

Κ' ή κόρη τούν ξαναρουτάει. «Ποΰθ' είνι ή νινιά σου,
40 γιά νά σοΰ κάν' ή άφέντης μου χάρισμα ν άφιντιά σου;

— Σά θέλη ή άφέντης σου χάρισμα νά μ' χαρίση,

άς πιάσ' νά φκειάσ' μιά άκκλησιά, μιά άκκλησιά στουρίση,
νά γράψ' Χριστό κί Παναγιά κι Πρόδρουμ' Άηγιάννη,
κί στή διξιά της τή μιριά νά γράψη καβαλλάρη,
άρματουμένουν μι σπαθί κι ούλόχρυσου κουντάρι».

ΣΗΜ. Στ. 4 άμφιβάλλουν = άναθιβάλλουν (διηγούνται, έκθέτουσιν). Ό
G. Meyer (Byz. Zeitschrift 1894 III, 156-7) άν καί ήγνόει τήν χρήσιν τοΰ
άμφιβάλλω έπί τής σημασίας ταύτης, εύστόχως δ' όμως έζήτησε νά έξηγήση
τόν σχηματισμόν τοΰ άναθιβάλλω ή άθιβάλλω έκ συμφυρμοΰ τοΰ άντιβάλλω
καί άμφιβάλλω.
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♦ ψ
(Βάρνης)

Καί βρέθηκε στή χώρα μας ένα ξηρό πηγάδι·
άνθρώποι τό ταίζανε κάθε σαββάτο βράδυ.
Σηκώθηκανε οί φτωχοί άπάνου στους άρχόντους.
«Ώς πότε θά δίδουμεν έμεΐς νά πίνουν οί άρχόντοι,
5 ας ρίξουμε τό μπουλετί να διοϋμ ' σε ποιόν θά πέση».
Καί έπεσε τό μπουλετί σε μιά βασιλοπούλα,
όπου τό 'χε ή μάννα της μονάχη ρηγοπούλα.
"Όλον τό βιό της έδινε κι δλην τήν καταριά της,
ν' Αφήσουν τό παιδάκι της καί άλλονε νά πάρουν.
10 Πολύς λαγός μαζεύθηκεν άπκάτου στοΰ βασιλέα.
«Γιά δός μας τό παιδάκι σου, γιά παίρουμε έσένα.

— Στολίστε τό παιδάκι μου καί κάμετέ το νύφη,
καί πάνετέ το στό θηριό νά φάη, να δειπνήστρ>.
Τό πήγανε, τό άφησαν έκεΐ είς τό πηγάδι.

15 Άπό μακριά νε έρχεται, πάει κοντά καί λέει.
«Φύγε, φύγε, ξενάκι μου, φύγ' άπ' έδώ καί πέρα,
μή έβγη τώρα τό θηριό, φάει καί σε καί μένα.

— Άπλωσ' τά γονατάκια σου να κοιμηθώ λιγάκι,
κι δντας έβγη τό θηριό, θέλω να με ξυπνήσης.

20 — Ξύπνα, ξύπνα, ξενάκι μου καί τό θηριό όρμάει».
Μιά κονταριά τό έδωσε καί κόπηκ' ό λαιμός του.
«Πές με, πές με, ξενάκι μου, πώς λένε τ δνομά σου,
νά πά νά πώ στόν πατέρα μου, νά διώ τί θά σέ κάμη.

— Γιώργη στρατιώτη μέ λαλοΰν μέσ' στήν Καππαδοκία.
25 Νά πής είς τόν πατέρα σου νά χτίση έκκλησιά,

καί μέσ' στή μέση στήν έκκλησιά να βάλη άη Γιώργη,
άρματωμένο μέ σπαθί καί μέ χρυσό δοξάρι».

(Σαράντα Εκκλησιών")

Έφέντη μ' άη Γιώργη μου, έφέντη μ' καβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.

99. Ή παραλλαγή αύτη, τήν όποίαν δέν είχον πρό όφθαλμών κατά τήν σύνταξιν της δια-
τριβής, μοί έδόθη ύπό τοΰ μαθητού μου κ. Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου δ.φ., γράψαντος αύ-
τήν καθ' ύπαγόρευσιν γυναικός έκ Σαράντα 'Εκκλησιών, ήτις φαίνεται δέν ένθυμεϊτο καλώς τό
δσμα, καί έκ τούτου καί έφθαρμένον είναι καί πολλά παρουσιάζει χάσματα.
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7α μπούνε όλα πέσανε έκεΐνο του δέν πέσει...
θά πάγη το παιδάκι μου στόν Δράκοντα πεσκέσι.
5 Μιά στιγμή δέν άπερνρ, κάθε πρωί στήν ώρα,
ποΰ δέν άφήνει τό νερό να πάγη μέσ' στή χώρα.
Και ή βασίλισσ' άπαντα.

«'Αφήστε τό παιδάκι μου τό μόν' και μοναχό μου
και πάρετε τόν βιό μου».
10 Κι ό Δράκος άποκριθηκε. «Δέν θέλουμε τό βιό σου,
μόν' θέλω τό παιδάκι σου τό μόν' και μοναχό σου».
Τό πήραν καί τό πήγαιναν στοΰ πηγαδιοΰ τά χείλια,
καθήσαν καί τό έδεσαν μέ τή χρυσή άλυσίδα.
«Στάσου, στάσου, σύ κόρη μου, στά γόνατά μ' να πέσης
15 καί όταν έρτη τό θεριό έγώ θά σέ γλυτώσω.

— Αύτά τά λόγια μέ τά λες να μέ παρηγορήσης,

καί όταν έρτη τό θεριό θά πηγαίνης θά μ' άφήσης».....

«Σήκω, σήκω, άφέντη μου, καί τό νερό άφρίζει
καί ό Δράκοντας τά δόντια του γιά μένα τά τροχίζει».
20 Σηκώθηκε άνατολικά, μιά τό σταυρό του κάνει,
μιά κονταριά τόν έδωκε στό στόμα τόν εύρήκε,
κόφτει καί τήν κορδέλλα του, κόφτει καί τό λαιμό του.
Πήρε τή βασιλέ τήν κόρ', τοΰ βασιλέ τήν πάγει.
«Νά, βασιλέ μ', τήν κόρη σου, κράτησε καί τό βιό σου,
25 έχε καί τό παιδάκι σου τό μόν' καί μοναχό σου.

— Πές με, πές με πώς λέγεσαι, πώς είναι τδνομά σου,
θέλω να κάμω κάλεσμα καί πρός τήν άφεντιά σου.

— "Αν θέλης να κάνης κάλεσμα, στήσε μιάν έκκλησιά,
ζερβά νά βάλης τό Χριστό δεξιά τήν Παναγία,

30 καί μέσ' στή μέσ' τήν έκκλησιά νά κάνης καβαλλάρη».
Τόν άγιον Δημήτριο, πολύ νά τον δοξάζτε.
Τόν άγιο Γεώργιο νά τόν πολυχρονάτε
γιά τό θεριό ποΰ σκότωσε, τό Δράκο τόν μεγάλο.
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΛΑΩΝ*

Τό κούτρουλο παιδί

. (ΜΕΣΣΗΝΙΑ).

Ήτανε μία φορά ένας γέρος καί μια γριά κ' είχανε ένα κούτρουλο παιδί·
άμα μεγάλωσε τό παντρέψανε. Καθότανε λοιπόν αύτό, γαμπρός πλιά, κ' έκα-
μάρωνε. Όταν έσωσαν τά καρβέλια τοΰ γάμου έζυμώσανε μία πίττα καί τήν
έστειλαν είς τό φούρνο. Λέει ό γέρος στό κούτρουλο παιδί νά πάη νά φέρη
τήν πίττα· λέει τό κούτρουλο παιδί:

Έγώ είμαι κούτρουλο παιδί καί καμαρώνω,
καί τή μύτη μου ζαρώνω,
κι άπό χάμου χάμου τή σαρώνω.

Λέει: «Πήγαινε, νύφη, νά φέρης τήν πίττα. —Έγώ είμαι νύφη καί καμα-
ρώνω, καί τή μύτη μου ζαρώνω, κι άπό χάμου χάμου τή σαρώνω. —Πήγαινε
σύ, γριά. —Έγώ είμαι γριά καί καμαρώνω, καί τή μύτη μου ζαρώνω, κι άπό
χάμου χάμου τή σαρώνω». "Ύστερα άπό τά πολλά πήγε πλιά τό κούτρουλο
παιδί. Ήφερε τήν πίττα καί τήν έβαλαν νά ξεραθή.

Πέρασε ή άλεποΰ άπό κει, είδε τήν πίττα, τήν άρπάζει, φεύγει. Έφαγε
τήν ψίχα δλη καί άφησε μόνο τήν κόρα. Βρίσκει καί μιά τσίτσα κρασί, τό πί-
νει ούλο. Στό δρόμο άπαντάει ένα γάιδαρο· βγάνει τήν πίττα· «χ..., γάιδαρε,
γιατί σ' έφαγα» καί τή γιομίζει γκαβαλίνες· ύστερα μέ τήν τσίτσα· «κατούρα,
γάιδαρε, γιατί σ' έφαγα» καί τή γιομίζει κάτουρα.

Πάει, πάει, βρίσκει έναν τσοπάνη μέ τά πρόβατά του καί τοΰ φωνάζει
άπό μακριά: «Τσοπάνη, τσοπάνη, μάζωξε τά σκυλάκια σου καί τά λαγωνικά-
κια σου, νά μή μέ φάνε- γιατί σοΰ φέρνω μιά τσίτσα κρασί, καί μιά πίττα ζε-
στή ζεστή· καί νά μοΰ δώσης τό καλλίτερο σου άρνάκι». Εκείνος τής είπε:
«Κρέμασέ τα στήν άγκοριτσά». Πάει ή άλεποΰ, διαλέγει τό καλλίτερο άρνάκι,
τό παίρνει καί φεύγει. Πάει ό τσοπάνης νά φάη τήν πίττα, τί νά ίδή, δλο γκα-
βαλίνες: πάει νά πιή, δλο κάτουρα. «Ά τί μοΰ 'φτιάσε!» 'Αμολάει τά σκυλάκια
του καί τά λαγωνικάκια του, μά ποΰ νά τήν φτάσουν, αύτή είχε πάρει δρόμο.

Πάει στήν καλύβα της, άφήνει έκεΐ τάρνάκι καί τοΰ λέει: «Έγώ πάου νά

* 'Εδημοσιεύθη είς Δελτίον Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας, τ.Α' (1883-84), σ.
278-288.
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σοΰ φέλω, κύο κύο1 νελάκι καί δοσελοΰλι χοταλάκι» (γιατί ήταν ψευδή ή άλε-
ποϋ). Καί τό προφωνάει νά μήν άνοιξη κάνενοϋ τήν πόρτα καί φεύγει. Έκεϊ ό
λύκος, κάπου έμυρίστηκε τάρνί, καί πάει καί κτυπάει τήν πόρτα: «"Ανοιξε
πούρθ' ή μάννα σου [ό διηγούμενος λέγει ταΰτα μέ χονδρήν φωνήν] καί σοΰ
φέρνει κρύο κρύο νεράκι καί δροσεροΰλι χορταράκι». Τό άρνάκι άκουσε τήν
χονδρή φωνή, κατάλαβε πώς δέν ήταν ή άλεποΰ καί λέει: «Δέν είσαι σύ ή
μαννοΰλα μου, μόν' είσαι λύκος καί μέ τρως. Δέν άνοίγω». Ό λύκος πάει στό
γύφτο καί τόν έβαλε νά τοΰ σπλαχνίση τή γλώσσα του, καί πάει πάλι στ' άρ-
νάκι. «Άνοιξε πούρθ' ή μάννα σου. —Βάλε τό ποδαράκι σου άπό τήν τρου-
πίτσα νά ιδώ». Πάει νά τό βάλη ό λύκος δέν έχώραγε. «Δέν είσαι σύ ή μαν-
νοΰλα μου, μόν' είσαι λύκος καί μέ τρως». Σηκώνεται φεύγει, πάει πάλι στό
γύφτο καί τόνε βάνει νά τοΰ σπλαχνίση τό πόδι του. Σάν έγύρισε πίσω έχωσε
τό πόδι του μέσα στήν τρουπίτσα καί τοΰ άνοιξε τάρνί. Άμα έμπήκε μέσα,
λέει ό λύκος: «Έλα τώρα νά χορέψωμε κι δποιος άποστάση προτήτερα νά τό-
νε τρώη ό άλλος». Πάει τάρνί, τί νάποκάνη; Χορεύουν, χορεύουν, άποσταίνει
τάρνί· τοΰ τρώει ό λύκος τό ένα ποδαράκι· χορεύουν πάλι, άποσταίνει τάρνί,
καί τοΰ τρώει καί τάλλο, ώς ποΰ τοΰφαγε καί τά τέσσερα. "Υστερα κάθεται καί
τό τρώει δλο, γιομίζει τό τομάρι του κόκκαλα καί άχυρα καί τό βάνει άπάνου
στήν άστράχα καί φεύγει.

Έρχεται ή άλεποΰ, βροντάει, φωνάζει, ποιός νά τής άνοιξη; Αποφασίζει
καί μπαίνει άπό τά κεραμίδια. Έκεϊ τηράει, τί νά ίδτί; « ΤΑ! λέει, έγώ νά σέ
διορθώσω!» Πάει τό λοιπόν, κι έκεϊ άπανταίνει στό δρόμο ένα κάρρο φορτω-
μένο ψάρια, πέφτει καί κάνει τήν ξερή. Τή βλέπει ό καροτσέρης. «Μπρε, λέει,
νά ένα ώραΐο γουναρικό ποΰ θά βγάλω άπό τό τομάρι της» καί τή φορτώνει
στό κάρρο. Έκείνη έτρωγε, έτρωγε ψάρια, έβανε καί στό σακκουλάκι της· ύ-
στερα άπό τά πολλά δίνει μιά κι άν τήν πιάσης. Πάει στήν καλύβα της καί
κρεμά τά ψάρια άπό πάνου άπό τήν πόρτα.

Βγαίνει δξω, άπανταίνει τό λύκο. «Γειά σου κυρά Μαριά, τί κάνεις, καλά
είσαι; -Καλά, κουμπάρε Νικολό, δέν έρχεσαι άπό τό σπίτι; τοΰ λέει. Μά τή-
ραξε καλά νά μή τηράξης κατά πάνου άμα μπής, γιατί είναι βελόνια καί θά
πέσουν στά μάτια σου». Πάνε στήν καλύβα της, ό λύκος δέν έμπόρειγε νά
βαστάξη, κάνει έτσι τά μάτια του, τί νά ίδή; «Βρέ, κουμπάρα, λέει, ποΰ τά ηύ-
ρες αύτά τά ψάρια; —Στό γιαλό πήγα καί τά ψάρεψα. —Πώς τά ψάρεψες; δέν
μπορώ καί γώ; —Μπράβο, τοΰ λέει, έλα νά σοΰ δείξω». Τόν πηγαίνει τόν κα-
λό σου τό λύκο στή θάλασσα, τοΰ κρεμάει άπό τό λαιμό ένα πιθάρι, γιά νά
βάλη τάχατες τά ψάρια μέσα, καί τόν ρίχνει στή θάλασσα. Φωνάζει ό λύκος:
«Κυρά Μαριά, ποΰ είν' τά ψάρια; — Παραμέσα· τράβα βαθύτερα» τοΰ λέει ή
άλεποΰ. Τραβάει ό λύκος βαθύτερα καί πνίγηκε καί τοΰ φωνάζει ή άλεποΰ:
«Σύ ήσουνα ποΰ μοΰφαγες τάρνάκι μου, νά κι έγώ, σέ διόρθωσα!»

Παραλλαγή Α'. Ή άλεποΰ άφησε τόν λύκο είς τή θάλασσα κ' έφυγε.

1. Προφέρεται quo.
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Έκεΐ περνάει άπό πάνου ένας κόρακας. Τοϋ φωνάζει ό λύκος: «Έλα κόρακα
νά μέ γλυτώσης». Μά ό κόρακας τράβηξε τό δρόμο του. Πέρασε κ' ένας γάι-
δαρος. «Έλα γάιδαρε νά μέ γλυτώσης». Πάει ό γάιδαρος, δίνει μιά κλωτσά
τοΰ πιθαριοΰ τό κάνει χίλια τρίμματα. Βγαίνει ό λύκος, τρώει τό γάιδαρο.

Παραλλαγή Β'. (Ελλείπει τό έπεισόδιον τών Ιχθύων καί τά μετά ταΰτα).
"Αμα είδε ή άλεποΰ φαγωμένο τάρνάκι της, βγαίνει δξω καί πάει γυρεύοντας
νά βρή τό λύκο, νά τοΰ φτιάση καμμία δουλειά. Έκεΐ τόν άπανταίνει στό δρό-
μο. «Γειά σου, κυρά Μαριά! —Καλώς τόν κουμπάρο Νικολό. Δέν πάμε, κουμ-
πάρε, στοΰ παπά τά κατωγάκια πώχει μπόλικο παστό νά φάμε νά χορτάσωμε;
—'Ακούς έκεΐ;» λέει ό λύκος. Πάνε τό λοιπόν στοΰ παπά τά κατωγάκια, χώ-
νουνται άπό μιά μικρή τρουπίτσα καί καταχερίζουνε τό παστό καί τόν πασπα-
λά τοΰ παπά. Έρρίχτη ό λύκος στό παστό, έφαγε, έφαγε, ποΰ πρίστη καί δέν
μποροΰσε νά κουνηθή· ή άλεποΰ έτρωγε λίγο πασπαλά, έβανε καί στό σακ-
κουλάκι της, καί ύστερα έχοροπήδα καί έφώναζε:

Στοΰ παπά τά κατωγάκια,
κωλολάβδια θελα πέσουν.
Τρώει ό λύκος τό παστό,
κ' ή άλεποΰ τόν πασπαλά.

'Ακούει ό παπάς τά τραγούδια καί τό σαματά, ξυπνάει τήν παπαδιά, άρ-
πάζουν άπό ένα συνδραύλιστο ό καθένας καί τρέχουν στό κατώι. Καθώς τούς
βλέπει ή άλεποΰ, δίνει μιά, χώνεται άπό τήν τρουπίτσα, φεύγει. Πάει κι ό λύ-
κος νά φύγ-η, ποΰ νά χωρέση, καθώς ήτανε πρισμένος! Τόν άρχίζουν τόν κα-
λόν σου, νά καί τούτη, νά καί τήν άλλη, τόν έκαμαν τοΰ άλατιοΰ, καί άπό τά
πολλά ξέφυγεν άπό τήν πόρτα καταματωμένος καί σέ κακή κατάσταση.

Ή άλεποΰ σάν έβγηκε, πάει καί πλύνεται είς ένα νερό καί ύστερα κυλιέ-
ται είς κοκκινόχωμα νά φαίνεται σάν αίματα. 'Απέκει πάει στήν καλύβα της,
βάνει σ' ένα κακκάβι θερμό καί βράζει πολύ, βγάνει τό κακκάβι δξω άπό τήν
πόρτα της, βάνει άπό πάνου ένα σκέπασμα νά φαίνεται, μαθές, σάν καναπές
καί πάει καί βρίσκει τό λύκο. «Βρέ κουμπάρε, τί είν' αύτά ποΰ πάθαμε; —Τί έ-
παθες, ποΰ μένα μέ κάμαν τ' άλατιοΰ. —Άμμή μένα; Δέ βλέπεις σέ τί χάλι μ'
έκαμαν; 'Αλλά πάμε δξω άπό τήν καλύβα μου νά καθήσουμε στή λιακάδα».
Πάνε έκεΐ, ή άλεποΰ πλιά κοπλιμέντα, «όρίστε, περάστε άπό πάνου, στόν κα-
ναπέ». Πάει ό λύκος νά καθήση, βουλιάζει, πέφτει στό θερμό, ζεματίζεται καί
ψόφησε. Τόνε βλέπει ή άλεποΰ: «Καλά είσαι τώρα; Νά ποΰ μοΰφαγες τάρνάκι
μου!»

Παραλλαγή Γ'. Τά άνωτέρω έπεισόδια πολλάκις συγχέονται. Ή άλεποΰ
όδηγεΐ τόν λύκο είς τοΰ παπά τά κατωγάκια, καί κατόπιν είς τήν θάλασσαν δ-
που τόν πνίγει.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 253

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παραμύθιον κοινότατον έν Πελοποννήσφ. 'Ανήκει δέ είς τόν κύκλον της
παγκοσμίου μεσαιωνικής έποποΰας τών ζφων, τής αλώπεκος, περί ής, ώς έπί-
σης καί περί τών είς τόν αύτόν κύκλον άναγομένων έλληνικών μεσαιωνικών
ποιημάτων, έν έκτάσει πραγματευόμεθα έν άνεκδότφ ήμών συγγράμματι περί
δημωδών έλληνικών βιβλίων2. Τό προκείμενον παραμύθιον ούδέν χάσμα πλη-
ροί τής μεσαιωνικής έποποιίας, ώς ή φυλλάδα τοΰ γαδάρου, παρουσιάζει όμως
παραλλαγάς τινας καί λεπτομερείας άρκετά περιέργους, άς άμέσως κατωτέρω
έξετάζομεν.

Τά έν τώ παραμυθίφ άπό τής άρχής μέχρι τής διά δόλου καταβροχθί-
σεως τοΰ άρνίου ύπό τοΰ λύκου δέν άπαντώσι, καθ' όσον ήξεύρομεν, έν τοις
εύρωπαϊκοΐς κλάδοις τής έποποιίας τής άλώπεκος. Τήν λέπτυνσιν μόνον τής
φωνής τοΰ λύκου πρός έξαπάτησιν τοΰ άρνίου εύρίσκομεν έν ρωσσικώ τινί
παραμυθίφ. 'Εν τούτφ μάγισσά τις, τή βοήθεια όμοίως σιδηρουργού, λεπτύνει
τήν γλώσσαν καί τήν φωνήν της, όπως άπατήση καί άρπάση έν παιδίον, προσ-
ποιουμένη~τήν~φωνήν τής μητρός του3. Όμοίως καί έν παραμυθίφ της Βου-
κοβίνης. Ή γίδα παραγγέλλει είς τά τρία κατσικάκια της νά μή άνοίξωσιν, άν
δέν άκούσωσι τήν φωνήν της. Έρχεται ή άρκτος, άλλ' ένεκα τής χονδρής φω-
νής αύτής τά κατσικάκια δέν άνοίγουσι. Τήν έπομένην ήμέραν ή κουμπάρα
άρκτος τά προσκαλεί μέ φωνήν λεπτοτέραν, άνοίγουσι καί τρώγει τά δύο έξ
αύτών. Ή γίδα έκδικεΐται, προσκαλέσασα τόν .άρκτον, τήν σύζυγόν του καί
τόν λύκον είς συμπόσιον. Όρύττει λάκκον καί έπ' αύτοΰ τίθησι έδραν κηρί-
νην, έφ' ή ς καθίζει τόν άρκτον. Παρατεθείσης τής τραπέζης, άνάπτει κρυφίως
πΰρ, ή κηρίνη έδρα τήκεται καί ό άρκτος πίπτει είς τό πΰρ καί καίεται4.

Τό έπεισόδιον όμως τής κλοπής τών ιχθύων έκ τοΰ άμαξίου τών ίχθυο-
πωλών, καί τής έξαπατήσεως καί τοΰ όλέθρου τοΰ λύκου είναι κοινότατον εις
τάς πλείστας σχεδόν παραλλαγάς τής μεσαιωνικής έποποιίας. Έν μιφ τών
γαλλικών παραλλαγών τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος (Le roman du renard τοΰ
Pierre de Saint-Cloud) ή πονηρά άλώπηξ είδεν είς τόν δρόμον έν
άμάξιον φορτωμένον χέλια· προσεποιήθη τήν νεκράν, ό δέ άμαξηλάτης άπα-
τηθείς έρριψεν αύτήν εις τό άμάξιον, όπόθεν έκείνη χορτασθεΐσα παρέλαβε καί
δσα άλλα χέλια ήδυνήθη καί έδραπέτευσε, μυκτηρίζουσα τόν εύπιστον άμαξη-
λάτην. Μεταβάσα δέ είς τήν οίκίαν της έκοψε τά χέλια καί τά έτηγάνιζε διά
νά συμφάγη μετά τής γυναικός καί τών τέκνων της (Renard, Fuchs κλπ. άρ-
σενικοΰ γένους). Ή όσμή προσείλκυσε τόν εύήθη λύκον Isengrin, όστις προσ-
ήλθε καί έκρουσε τήν θύραν· τώ άπεκρίθησαν όμως ότι πρέπει νά περιμείνη
μέχρις δτου άποφάγωσιν οί καλόγηροι. Ζητήσας δ' έξηγήσεις, μανθάνει ότι ή

2. Βλέπε καί 'Εστία, τ. Δ', 1877, σ. 659 κέ.

3. Ralston, Contes populaires de la Russie, trad. Beneyre, 1874, σ. 163. (Ή μάγισσα).

4. Zeitschrift f. deutsche Mythologie u. Sittenkunde, τ. I, σ. 469-471.

17
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άλώπηξ μετά τής οικογενείας αύτής περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα, καί κα-
τά κανόνα νηστεύουσι τρώγοντες όψάρια παχύτατα καί νοστιμότατα. Ό λύ-
κος έξέφρασε τόν πόνον του νά γίνη καί αύτός καλόγηρος, όπως δέ κείρη αύ-
τόν δήθεν ή άλώπηξ, έπιχέει έπί τής κεφαλής αύτοΰ όλόκληρον χύτραν πλήρη
ζέοντος ΰδατος καί έμάδισεν οΰτως δλον του τό δέρμα· άλλ' έν τεμάχιον έγ-
χέλυος άπεζημίωσεν αύτόν διά τό πάθημα. Κατόπιν έζήτησε νά τόν όδηγήσω-
σι ποΰ έψάρευσαν τά όψάρια έκεΐνα, ή δέ άλώπηξ τόν έφερεν εις πλησίον τέ-
ναγος πεπηγός, ένθα οί χωρικοί είχον κάμει μίαν όπήν διά ν' άντλώσιν ΰδωρ·
παρά τήν όπήν ύπήρχε κάδος μετά σχοινιού, δν προσέδεσεν ή άλώπηξ είς τήν
ούράν τοΰ λύκου, λέγουσα ότι δι' έκείνου άλιεύουσιν· οΰτω δ' ό λύκος, άδυ-
νατών νά φύγ-η, έμεινεν έκεϊ μέχρι τής πρωίας, όπότε κύνες καί κυνηγός έπέ-
πεσαν κατ' αύτοΰ καί μόλις κατώρθωσε νά σωθή αίματόφυρτος, άποκοπείσης
τής ούράς αύτοΰ.

Τοΰτο δέ τό έπεισόδιον φαίνεται ότι είναι ό πυρήν της έποποιίας της άλώ-
πεκος, ό κορμός έξ ού άνεφύησαν οί πολυπληθείς αύτοΰ κλάδοι. Βλ. Notices
et extraits des manuscrits, 1799, τ. V, σ. 298 - 299. Méon, Roman du Re-
nard, 1826, στ. 749 - 916 (κλάδος δεύτερος, κλοπή ιχθύων), στ. 917 - 1130
(κλάδος τρίτος. Δι' Ιχθύων ή άλώπηξ άπατα τόν λύκον, λέγουσα αύτφ ότι εί-
ναι έδέσματα μοναχών καί προτείνει αύτφ νά καταταχθή εις τό τάγμα· ό λύ-
κος δέχεται όπως φάγη ίχθΰς, ή δ' άλώπηξ προσφέρει αύτφ έν μόνον τεμά-
χιον καί τόν κείρει διά ζέοντος ΰδατος). Έν τω τετάρτφ κλάδφ, στ. 1131 -
1266 τοΰ Roman du Renard (Méon), ή κατά προτροπήν τής άλώπεκος
άλιεία τοΰ λύκου Isengrin έν τω πεπηγότι ποταμφ· παγώνει καί ή ούρά αύτοΰ
καί τήν Επαύριον κυνηγοί τόν συλλαμβάνουσιν, άντί δέ διά της σπάθης ν'
άποκόψωσι τήν κεφαλήν του, άποκόπτουσι τήν ούράν κατά λάθος. Οΰτω δέ
διαφεύγει κακώς έχων. Έν τω δεκάτω κλάδω τοΰ Roman du Renard ή άλώ-
πηξ, προσποιηθεΐσα τήν νεκράν καί φαγοΰσα Επτά άρέγκας Εν τω άμαξίφ, πα-
ραλαμβάνει μίαν, τήν προσφέρει είς τόν Primaut, τόν άδελφόν τοΰ λύκου
Isengrin, καί πείθει αύτόν νά μετέλθη τόν αύτόν δόλον, ίνα φάγη ίχθΰς· άλλά
συλληφθείς ύπό τών άλιέων δέρεται καί φεύγει, ούδεμίαν άρέγκαν φαγών. Τό
έπεισόδιον τών έκ τής άμάξης κλαπέντων Ιχθύων άπαντςί καί έν τώ γερμανικώ
Reineke Fuchs (βιβλ. I, κεφ. 3), ένθα όμοίως διά δόλου ή άλώπηξ παγώνει
τήν ούράν τής λυκαίνης (αύτ., βιβλ. IV, κεφ. 1). Έν τώ λατινικώ ποιήματι
τοΰ IB' ίσως αιώνος Reinardus Vulpes (éd. Fr. Mone, 1832) άναφέρεται έπί-
σης τό έπεισόδιον τής άλιείας τών ιχθύων- άφ' ού έπάγωσεν ή ούρά τοΰ λύ-
κου, ή άλώπηξ τρέχει είς τό πλησίον χωρίον, άρπάζει τόν άλέκτορα έ ν ό ς
Ιερέως (σημειωτέα ή όμοιότης πρός τόν παπάν τοΰ έλληνικοΰ παραμυθίου)
καί όδηγεΐ τούς διώκοντας αύτήν πρός τό μέρος τοΰ λύκου, δν ραβδίζουσιν
άνηλεώς, άφέντες άκαταδίωκτον τήν άλώπεκα- ή παπαδιά θέλει νά κτυπήση
τόν λύκον εις τήν κεφαλήν διά πελέκεως, άλλά σφαλεΐσα άποκόπτει τήν ού-
ράν του, οΰτως δέ κακώς έχων έκεΐνος σώζεται5. Έν δυσί δέ λατινικοΐς μύ-

5. Rothe, Les romans du Renard, 1845, σ. 42-43. Grimm, Reinhart Fuchs, σ.
LXXIV-LXXV.
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θοις τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος (Άλώπηξ, λύκος έν φρέατι. Άλώπηξ, λύκος
καί λέων) ή άλώπηξ έπιφέρει συμφοράς τω λύκφ, πείσασα αύτόν ν' άλιεύση
ΐχθύς, ώς αύτή δήθεν έποίησε6. Κατά τινα έσθωνικόν μΰθον7 ή άλώπηξ προσ-
ποιείται τήν νεκράν, τρώγει Ιχθΰς τοΰ άμαξηλάτου, παραλαμβάνει καί άλ-
λους φεύγουσα, καί έξαπατά τήν άρκτον λέγουσα ότι έθήρευσεν αύτούς είς τό
παρακείμενον έλος διά τής ούράς. Τό αύτό έπιχειρεΐ καί ή άρκτος, άλλ' ή ού-
ρά της άποκρυσταλλοΰται, ή δ' άλώπηξ έλκύει έκ τοΰ παρακειμένου χωρίου
κύνας, οίτινες κακήν κακώς διώκουσι τήν άρκτον. Κατά τινα πάλιν έβραϊκόν
μΰθον, ή άλώπηξ προσποιείται τήν νεκράν, άπατα οΰτω τόν άμαξηλάτην καί
τρώγει τούς Ιχθΰς· διά τούτων δέ φέρει τόν λύκον εις τό τέναγος, όπου τόν
κάμνει πολλά νά ύποστή έκ τοΰ ψύχους8.

'Ομοίως έν σερβικφ παραμυθίφ ή άλώπηξ έξαπλωθεΐσα ώς νεκρά έν τή
όδφ άπατα ένα άμαξηλάτην9. Τόν αύτόν μΰθον εύρίσκομεν καί παρά τοις Λά-
πωσι καί αύτοΐς τοις Όττεντότοις. Έν λαπωνικώ παραμυθίω ή άλώπηξ προσ-
ποιείται τήν νεκράν, έμβάλλεται είς έλκηθρον πλήρες ιχθύων τρώγει πολ-
λούς διά δόλου, φεύγει, συναντά άρκτον, ήν έπίσης έξαπατήσασα πείθει ν'
άλιεύση Ιχθΰς καί φέρει είς παγωμένην λίμνην όπου παγώνει ή ούρά της άρ-
κτου. Αΰτη όμως διαφεύγει, συλλαμβάνει τήν άλώπεκα, άλλ' έκείνη διά δόλου
τήν κατακαίει10. Έν δέ τω όττεντικώ παραμυθίφ άναφέρεται άντί άλώπεκος
θώς, δν έκλαβόντες νεκρόν παραλαμβάνουσι έν τω ίχθυοφόρω άμαξίω χάριν
τής καλής δοράς αύτοΰ· ό θώς διαφυγών, άφοΰ έκορέσθη ιχθύων, πείθει τήν
ΰαιναν νά έπαναλάβη τό τέχνασμα, ταύτην όμως στερουμένην πολυτίμου δο-
ράς, άντί νά θέσωσιν έν τω άμαξίω δέρουσιν άνηλεώς οί άμαξηλάται". Έν
έλληνικφ παραμυθίφ τής Τήνου ή άλώπηξ προσποιηθεΐσα όμοίως τήν νεκράν
άπατα ένα παπάν καί τρώγει τούς έν τω δισακκίω του άρτους καί τά άντίδω-
ρα, παροτρύνει δέ καί τόν λύκον Μουζούρην νά τόν μιμηθή, ον όμως συλλη-
φθέντα οΰτως έν παγίδι έκδέρει ζώντα εϊς χωρικός 12. Τοιαΰται διηγήσεις περί
τής άλώπεκος ήσαν πιθανώς κοιναί καί έν τή άρχαιότητι, ώς είκάζομεν έκ τί-
νος περί τής πανουργίας αύτής μυθεύματος άναφερομένου ύπό πατέρων τής
έλληνικής έκκλησίας. «Ή άλώπηξ έστί πολύτροπον ζώον. Πεινάσασα δέ καί
άποροΰσα τροφής, άπέρχεται έπί τούς ήλιακούς τόπους, καταρρίπτουσα αύτήν
εις γήν καί άνεχομένη τήν πνοήν καί ύποκρίνουσα τεθνηκυΐαν κείται ύπτια

6. Παρά Grimm, αύτ., σ. 425.

7. Άρ. 4 παρά Grimm, αύτ., σ. CCLXXXVI-CCLXXXVII.

8. Έν έβραϊκή συλλογή μύθων. Rabbi Berachia Hannakdan, Mischlé schu-
alim (Διηγήσεις περί άλώπεκος), a έκδ. Mantua 1557, 8ον· èv ίουδαϊκογερμανική μεταφράσει,
1588- μετά λατ. μετάφρ. ύπό Melchior Hanel, Praga 1661, 8ον, άρ. 99. Παρά Grimm,
Rein. Fuchs, σ. CCLXXXIH.

9. Wuk Karadschitsch, Volksmärchen der Serben, B. 1854, άρ. 50.

10. Germania 1870, τ. XV, σ. 162 κέ.

11. Β leek, Reynard the Fox in South Africa, Lond. 1864, άρ. 8.

12. Hahn, Gr. u. alban. Märchen, άρ. 86. Pio, Νεοελληνικά παραμύθια, Cop. 1879, σ.
209-211.
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τούς όφθαλμούς τε καί τούς πόδας άνω έχουσα. 'Επερχομένων δέ τών πετει-
νών καί αύτήν κατεσθίειν βουλομένων, έκείνη έτοίμως αύτά κρατεί»13.

Ό πνιγμός διό τής έξαπατήσεως τής άλιείας προβάτων έν θαλάσση
άπαντα έν πολλοίς έλληνικοΐς παραμυθίοις, ών έν έδημοσιεύθη έν Νεοελληνι-
κούς άναλέκτοις (τ. Β', σ. 98) καί έν παραμυθίοις άλλων εύρωπαϊκών έθνών.

Ή πρώτη παραλλαγή είναι πολύ περίεργος διά τήν μεσολάβησιν τοΰ κό-
ρακος καί τοΰ δνου· ό λύκος σώζεται καί έν τοις εύρωπαϊκοΐς κλάδοις της
έποποιίας, άλλά κατά πολύ διάφορον τρόπον, ώς άνωτέρω εϊδομεν.

Ή δευτέρα παραλλαγή έπήγασεν έξ άρχαιοτάτου τινός μύθου. Έν τή
συλλογή τών αίσωπείων μύθων εΰρηνται δύο παραλλαγαί ένός παραπλήσιου
μύθου, φέροντος τήν έπιγραφήν «Άλώπηξ έξογκωθεΐσα τήν γαστέρα», όπου
τό πάθημα τοΰ λύκου άναφέρεται είς τήν άλώπεκα: «Άλώπηξ λιμώττουσα έν
πήρα έθεάσατο έπί τινα καλύβην βοσκοΰ κρέα καί άρτον ύπ' αύτοΰ καταλει-
φθέντα καί είσελθοΰσα έφαγεν αύτά ήδέως. Έξογκωθείσης δέ αύτής της γα-
στρός, καί διά τοΰτο μή δυναμένη έξελθεΐν τής καλύβης, έστενε καί έπωδύρε-
το. Ετέρα δέ άλώπηξ διερχομένη ήκουσεν αύτής τών στεναγμών, καί προσελ-
θοΰσα έπυνθάνετο, δι' ήν αίτίαν τοΰτο ποιείς; Μαθοΰσα δέ τό γεγονός ή άλώ-
πηξ έφη· «άλλά μένε τέως ένταΰθα, έως άν τοιαύτη γένη, όποια ούσα εισήλ-
θες»14. Κατά τήν παραλλαγήν τοΰ μύθου τούτου ή άλώπηξ «έν τι ι δρυός
κοιλώματι άρτους καί κρέα ύπό τίνων ποιμένων καταλελειμμένα, ταΰτά είσελ-
θοΰσα κατέφαγεν»15. Ό μΰθος άπαντα καί παρά Όρατίφ, ένθα μΰς άρουραΐος
έξογκοΰται τήν γαστέρα, ίκτίς δέ τις συμβουλεύει αύτόν δσα ή άλώπηξ τήν
έτέραν άλώπεκα.

Forte per angustam tenuis nitedula rimam
repserat in cumeram frumenti·, pastaque rursus
ire foras pleno tendebat corpore frustra.
Cui mustela procul: «Si vis, ait, effugere istinc
macra cavum répétés arctum, quem macra subisti16.

Παρά Λαφονταίν ίκτίς είναι ή είσελθοΰσα είς άποθήκην καί παχυνθεϊσα,
μΰς δέ ό συμβουλεύσας17. Λατινικός τις μΰθος τής IB' έκατονταετηρίδος άνα-
φέρει τά αύτά περί τοΰ λύκου Isengrin καί τής άλώπεκος Renard. «Dya (?) qui
a Rainhardus duxit foeneratorem Isengrinium ad locum multarum carnium, qui
cum tenuis per foramen artum intraverat, inflatus exire non potuit; vigiles vero
per clamore Rainhardi (excitati?) Isengrinium usque ad evacuationem fusti-

13. [Έπιφα νιου], Φυσιολόγος 19 èv Migne, Patr. Gr., τ. 43, σ. 529.532.
[Εύσταθίου 'Αντιοχείας], εις 'Εξαήμερον èv Migne, αύτ., τ. 18, σ. 747.

14. 'Αριθ. 31 β Halm. 'Αρ. 158, σ. 350 Κορ. Βλ. καί Βαβρ. μυθ. 86.

15. Αύτ., άρ. 31 Halm. 'Αρ. 158, σ. 95 Κορ.

16. Η or a t., Ερ. I, vii, 29-34.

17. Lafontaine, Fables, III, 17 (La belette entrée dans un grenier.)
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gaverunt et pellem retinuerunt». (Grimm, R. F., σ. CCIX). Έν δέ τή
άρχαιοτέρα γερμανική παραλλαγή τής έποποιίας, ή άλώπηξ κλέπτει χοΐρον
διά δόλου, δν όμως τρώγει ό λύκος, ώς έν τή άρχή τοΰ ήμετέρου παραμυθίου.
Ή λιμώττουσα άλώπηξ, ίνα έκδικηθή, άποκρύπτει τήν πεΐνάν της, ύπόσχεται
δέ είς τόν διψώντα λύκον νά τώ εΰρη καί οίνο ν · φέρει δέ αύτόν μετά της λυ-
καίνης είς τό κελλάριον μοναστηρίου, όπου όμως συλλαμβάνεται τό ζεύγος
τών λύκων καί πολλά πάσχει (Grimm, αύτ., σ. CHI). Έν τώ Reineke Fuchs
(βιβλ. I, κεφ. 12) τή πανουργία τής άλώπεκος συλλαμβάνεται έν τή άποθήκη
ιερέως διά παγίδος ό γάτος άντί ταύτης. Έν τή αύτή παραλλαγή (βιβλ. I, κεφ.
17) ή άλώπηξ διηγείται ότι έφερέ ποτε εις τό κελλάριον ένός ιερέως τόν λύ-
κον, όπου ούτος έφαγε τόσον λαρδίον, ώστε δέν ήδυνήθη νά έξέλθη διά τής
στενής όπής, δι' ής είσήλθεν· έκείνη δ' ήρπασεν έξ αύτής τής τραπέζης τοΰ ιε-
ρέως έν έψητόν καπώνιον καί τούς διώκοντας αύτήν έφερε πρός τό μέρος δ-
που εύρίσκετο ό λύκος, δν άνηλεώς δείραντες έρριψαν ήμιθανή είς τινα τά-
φρον βορβορώδη. "Ομοιον παραμύθιον περί λύκου ούτως άπατηθέντος ύπό
τής άλώπεκος έσώζετο έν Hessen (Grimm, σ. CCIX). Τό έπεισόδιον τούτο
εύρηται καί έν τή γαλλική παραλλαγή18. Έν τώ δεκάτφ κλάδφ τής γαλλικής
έποποιίας ό Renard προτείνει τώ λύκφ Primaut νά τόν όδηγήση νά φάγωσι τά
χοιρομήρια ένός χωρικού. Διά τής όπής μόλις χωροΰσιν· ή άλώπηξ έξέρχεται
πρώτη, άλλ' ό λύκος, πολύ φαγών λαρδίον, δέν δύναται νά έξέλθη. Καταφθά-
σας δέ ό χωρικός, τόν δέρει καί μόλις διαφεύγει διά τής άνοιχθείσης θύρας.
Έν τώ αύτω κλάδω ή άλώπηξ προτείνει νά κλέψωσι τάς χήνας ένός Ιερέως·
άλλ' αύται φυλάσσονται έπιμελώς, οί δέ κύνες έπιπίπτουσι κατά τοΰ λύκου.
Καί έσθωνικόν παραμύθιον έχει τήν αύτήν ύπόθεσιν. Ό λύκος καί ή άλώπηξ
περίστανται λάθρα έν γαμηλίφ συμποσίφ· ό λύκος κατά προτροπή ν τής άλώ-
πεκος ψάλλει, οί συνδαιτυμόνες έννοοΰσι τήν παρουσίαν του, τόν καταδιώ-
κουσιν, άλλά διαφεύγει πολλά παθών· ή άλώπηξ χρίει τήν κεφαλήν της μέ άν-
θόγαλα καί προσποιείται είς τόν λύκον ότι πολλά καί αύτή ύπέφερε19. Παρα-
πλήσιον είναι καί όττεντοτικόν τι παραμύθιον. Ή άλώπηξ τρώγει δλον τό
όξύγγιον άνθρώπου, δν ύπηρετεΐ, καί άλείφει τήν ούράν τής ύαίνης ύπηρετού-
σης έπίσης έκεΐ, ώστε ό κύριος ύπολαβών ώς ένοχον ταύτην τήν δέρει άπη-
νώς20.

Ό άποπνιγμός τού λύκου έντός τοΰ θερμοΰ έχει όμοιότητά τινα μέ τήν
έν πολλαΐς εύρωπαϊκαΐς παραλλαγαϊς κουράν αύτοΰ διά ζέοντος ΰδατος, περί
ής άνωτέρω, μάλιστα δέ μέ τήν τιμωρίαν τής άρκτου, έν τώ παραμυθίφ τής
Βουκοβίνας, ού έν άρχή έμνήσθημεν.

18. Méon, Le roman du Renard, στ. 4318-4555.

19. Άρ. 2 παρά Grimm, σ. CCLXXXV.

20. Β I e e k , ίνθ' άν., άρ. 9.
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Τό κατά τόν μεσαίωνα διάσημο ν μυθιστόρημα τοϋ 'Απολλώνιου τοϋ Τύρου
σώζεται νΰν έν Κυθήροις ώς παραμΰθι. Τοΰ μυθιστορήματος τούτου διεσώθη-
σαν, ώς γνωστόν, δύο έμμετροι διασκευαί:1 Ιον) Τό Μεταγλώττισμα άπό Λατι-
νικόν είς Ρωμαϊκόν. Αιήγησις πολύπαθοιΤς 'Απολλώνιου τοϋ Τύρου καί 2ον) Ή
'Απολλώνιου τοΰ ε'ν Τύρω ριμάδα. Τό παραμύθι δέν περιλαμβάνει τάς πρό τοΰ
γάμου περιπετείας τοΰ ήρωος τοΰ μυθιστορήματος 'Απολλώνιου, άλλ' άρχεται
άφ' ής στιγμής άποχαιρετίζει ούτος τόν πενθερόν του καί μετά τής γυναικός
αύτοΰ έπιβιβάζεται πλοίου, όπως μεταβή καί βασιλεύση είς άλλην χώραν. Πα-
ραλείπονται δηλαδή έν αύτφ τά περιλαμβανόμενα έν μέν τω μεταγλωττίσματι
άπό τοΰ στίχου 1-380, έν δέ τή ριμάδα άπό τοΰ στίχου 1-880.

Τό παραμΰθι, όπερ, έκτος άσημάντων έν τισι παραλλαγών, είναι δμοιον
πρός τό μεταγλώττισμα καί τήν ριμάδαν, έχει ώς έπεται:

Κόκκινη κλωστή δεμένη
στήν άνέμη τυλιγμένη,
δός τση κλώτσο νά γυρίση
παραμύθι ν' άρχινήση
καί τήν καλή σας συντροφιά
νά τήν καλησπερίση.

Καλησπέρα τς άφεντιάς σας.

Μιά φορά ήτανε ένας βασιλέας ποΰ τόνε λέγανε 'Απολλώνιο κ' είχε καί
μία γυναίκα ποΰ τήνε λέγανε Άρχιστράτα. Ζούσανε άγαπημένα καί βασιλεύα-
νε σέ μία χώρα, μά ήρθε καιρός ποΰ έπρεπε νά φύγουνε καί νά πάνε σ' άλλο
μέρος. Μπήκανε λοιπό μέσ' σ' ένα καράβι καί βγήκανε σέ ταξίδι, μά πάνω
στό ταξίδι καί μέσα στό καράβι πιάσανε οί πόνοι τή βασίλισσα καί γέννησε κι
έκαμε ένα σάν άγγελος δμορφο κοπελλουδάκι. 'Από τσί πολλούς όμως πό-
νους κι άπό τή φουρτούνα τή μεγάλη ποΰ είχε πιάσει, λιγώθηκε ή βασίλισσα
καί δλοι μέσα στό καράβι έθαρρέψανε πώς άπέθανε. Πιάσανε λοιπό καί άφοΰ
τήν κλάψανε καλά, τή βάλανε μέσα σέ μία όλόχρυση κασσέλλα, γράψανε άπό
πάνω τδνομά τση καί τήνε ρίξανε στή θάλασσα. Ή κασσέλλα άμπλεγε άπάνω

* 'Εδημοσιεύθη ύπό Σπυρ. Έμ. Στάθη είς περ. Λαογραφία 1(1909), σ. 71-77.

1. Κ ρουμβάχερ, 'Ιστορία Βυζαντιν. λογοτεχνίας, τ. Γ", §375, σ. 136 της μεταφράσεως
Γ. Σωτηριάδου.
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στή θάλασσα καί τό κΰμα τήνε πήγαινε, τήνε πήγαινε, ίσα μέ ποΰ τήν έφερε
άπό κάτω άπό ένα μοναστήρι καί τήν είδε ό γούμενος ποΰ 'τανε μαζί μέ
πέντ' έξε καλογέρους κάτω στά βώλια, τήν έβγαλε δξω στή στεριά καί άφοΰ
τήν άνοιξε, ξελίγωσε τήν Άρχιστράτα, ποΰ 'βρε μέσα σέ δαύτηνε. Ή βασίλισ-
σα τά σάστισε καί δέν καταλάβαινε ποΰ βρισκότανε, μά μέ τά πολλά κατάλα-
βε καί άφοΰ τούς είπε τήν ιστορία τση, έκατσε μαζί τους στό μοναστήρι, άφοΰ
πρώτα έγινε κι αύτή καλογραία. Τήν κασσέλλα τήνε κρεμάσανε στήν πόρτα
τοΰ μοναστηριοΰ, άνε λάχη καμία φορά καί περάση κανένας, ποΰ νά ξέρη τήν
Άρχιστράτα, νά δή τήν κασσέλλα καί νά καταλάβη πώς καί ή βασίλισσα βρί-
σκεται στό μοναστήρι μέσα.

"Ας άφήσωμε τή βασίλισσα στό μοναστήρι καί άς πιάσωμε τό βασιλέα, δ-
που έπήρε τήν κόρη του, τήν έπήγε στήν πατρίδα του, τήν έβαλε σέ παραμάν-
να, τήν άνάστεσε, τήνε μεγάλωσε καί τήν έκαμε μίαν ώραία κοπέλλα. Άλλά
έκηρύξανε πόλεμο τοΰ Απολλώνιου καί δέν είχε ποΰ ν' άφήση τήν κόρη του·
τήν άφησε λοιπό στό Στρογγύλιο, ποΰ ήτανε φίλος του .καί βεζίρης του καί
έπήγε στόν πόλεμο. Αύτός ό Στρογγύλιος είχε μία κόρη πολύ άσκημη, ποΰ
έζήλευε τσή βασιλιοπούλλας ποΰ ήτανε πολύ δμορφη καί είπε στή μάννα τση:
«"Η τή βασιλιοποΰλλα θά βγάλετε άπό δώ ή έγώ θά πεθάνω». Άφοΰ είδε ή γυ-
ναίκα τοΰ Στρογγύλιου ότι ή κόρη τση δέ μπορεί νά βαστάξη άπό τή ζήλεια
τση, κατάφερε τό Στρογγύλιο νά βγάλουνε άπό τή μέση τή βασιλιοποΰλλα.
Τήνε δώσανε λοιπό σ' ένα δοΰλο τους, γιά νά τήνε σιργιανίση τάχατες καί
τοΰ παραγγείλανε νά τήνε πάη πολύ μακριά μέ τή βάρκα καί ΰστερα νά τήνε
πνίξη. Ό δούλος τήνε πήρε, τήν έμπασε μέσα στή βάρκα καί τήν έπήγαινε,
τήν έπήγαινε, ϊσα μέ ποΰ άπόστεσε πλέα ή βασιλιοποΰλλα καί τοΰ είπε: «Στό
Θεό σέ όρκίζω νά μοΰ πής γιατί μέ πηγαίνεις έτσιδά άλάργου, μπάς καί σοΰ
είπανε νά μέ πνίξης;» Ό δούλος ό κακομοίρης ήτανε πονόψυχος καί άρχισε
νά κλαίη καί νά τση λέη ότι πρέπει νά τήνε πνίξη, γιατί έτσι τού έχουνε πεΐ.
Έκείνη τότε τοΰ είπε: «Λυπήσου με, μή μέ πνίξης, μοναχά βγάλε με άπάνω
στό βουνό καί άφησέ με έκειδά νά μέ φάνε τά άγρια θερία καί πές τους ότι μ'
έπνιξες». Ό δούλος τήνε λυπήθηκε, τήν έβγαλε στό βουνό κ' έγύρισε κ' είπε
στό Στρογγύλιο ότι τήνε σκότωσε. Ό Στρογγύλιος έκήρυξε τότε στόν κόσμο
ότι άπέθανε ή βασιλιοποΰλλα, έσπαξε ένα άρνί, τό έστόλισε καί τό έθαψε. Τό
λείψανο του τό άκλούθησε ό κόσμος, θαρρώντας πώς είναι ή βασιλιοποΰλλα.

Άς άφήσωμε τώρα τό Στρογγύλιο καί άς πιάσωμε τή βασιλιοποΰλλα, ποΰ
στή τύχη μοναχή έτρεχε στό βουνό καί κει ποΰ έπήγαινε, έπήγαινε, είδε κάτι
σκύλους καί είπε μέ τό νοΰ τση ότι έδώ ποΰ είναι σκύλοι θά είναι καί άνθρώ-
ποι· είδε λοιπόν έκεϊ κοντά κάη τσοπάνηδες καί τούς έρώτησε ποΰ είναι ό
δρόμος όπου πάει μέσα στή χώρα. "Εκείνοι τση δώσανε λίγο ψωμί καί μέσα σ'
ένα φλασκί λίγο νερό καί είπανε ότι θά πηγαίνη άπ' αύτό τό δρόμο, νά πούμε,
καί παραπέρα θά δή άλλους τσοπάνηδες καί κείνοι θά τση δείξουνε τόν άλλο
δρόμο, όπου βγαίνει στή χώρα. Έπήγαινε λοιπόν ή βασιλιοποΰλλα τό δρόμο
ποΰ τση δείξανε καί παραπέρα ηδρε τούς άλλους τσοπάνηδες καί τση δείξανε
καί κείνοι τόν άλλο δρόμο. Έτράβηξε τό δρόμο αύτόνε, μά κει ποΰ πήγαινε
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τήν άπαντήσανε κλέφτες καί τήνε πήρανε καί τήνε πουλήσανε μέσα στή χώρα
σ' ένα κακούργο καί τύραννο, ποΰ τσ' είπε, ότι δέ θά τσή δώση τή λευτεριά
τση, δ δέ τοΰ γέμιση μέ δτιμες πράξες αύτό τό σεντοΰκι, νά πούμε, φλουριά.
'Εκείνη ή δύστυχη όλημερνίς κι όλονυχτίς έκλαιγε κι όποιος έπήγαινε νά τήν
άπατήση έπεφτε στά πόδια του καί τοΰ 'λεγε: «Είμαι κοπέλλα! Γιά τό Θεό μή
μ' άγγίξης, μοναχά, άνε θέλης, ρίξε τά φλουριά στό σεντοΰκι καί μή μέ πει-
ράξης!» Τήνε λυπόντουσε δλοι καί χωρίς κανένας νά τήνε πειράξη έρριχνε ό
καθένας τους τά φλουριά στό σεντοΰκι καί έφευγε. Πήγε καί τό βασιλιόπουλ-
λο τσή χώρας έκεινής σέ δαύτηνε καί άμα είδε τήν όμορφία τση τήνε λυπήθη-
κε καί χωρίς νά τό θέλη τήν άγάπησε, μά δέν είπε σέ κανένανε τίοτα, γιατί ή-
τανε βασιλιόπουλλο καί δέ θά τό άφήνανε ποτέ νά πάρη μία τέτοια γιά γυναί-
κα.

"Ας άφήσωμε τή βασιλιοποΰλλα καί δς πιάσωμε τόν 'Απολλώνιο, όπου ά-
μα έτέλειωσε ό πόλεμος έγύρισε στή πατρίδα του. Έκεΐ τοΰ είπε ό Στρογγύ-
λιος ότι ή κόρη του άπέθανε· καί εύτύς άμα τάκουσε λυπήθηκε πολύ καί άπό
τόν καϋμό του τό μεγάλο έντυσε στά όλόμαυρα ένα καράβι, μπήκε μέσα σέ
δαύτο, έκατσε, έκατσε σ' ένα σκαμνί, έβαλε μπροστά του ένα τραπέζι καί μέ
άκουμπισμένο τό κούτελο του στά δύο του χέρια, είχε τό κεφάλι του στά κά-
τω ριγμένο καί δλο σκεφτότανε, σκεφτότανε, χωρίς νά μιλή κανενοΰ. Τό κα-
ράβι χωρίς τιμόνι τό άφησε νά πηγαίνη, όπου τό ρίξη ή τύχη. Ή τύχη του
τό έρριξε στό μέρος ποΰ ήτανε σκλάβα ή κόρη του. 'Ακούστηκε λοιπό στό
μέρος έκεΐνο ότι έφτασε ένα καράβι μαυροφορεμένο καί έπηγαίνανε νά τό
δοΰνε. Ό 'Απολλώνιος άκουμπισμένος, όπως είπαμε, δέ μιλούσε κανενοΰ.
Τότε τό βασιλιόπουλλο τση χώρας, ποΰ είπαμε πώς είχε άγαπήσει τή βασιλιο-
ποΰλλα, έβαλε ντελάλη, ότι δποιος μπορέση νά κάμη αύτό τόν άνθρωπο νά
μιλήση,θά τοΰ κάμη ένα μεγάλο δώρο. Πήγεν ό ένας κι ό άλλος, πολέμησε νά
κάμη τόν 'Απολλώνιο νά μιλήση, μά κανένας δέν μπόρεσε. Τόσο πολύ τόν εί-
χε κάμει ή μεγάλη του ή λύπη νά σιχαθη τόν κόσμο καί νά μή θέλη κανενοΰ
νά μιλήση! Ό τύραννος τότε ποΰ είχε σκλάβα τή βασιλιοποΰλλα έπήγε καί
τσή είπε, άνε μπορέση νά τόνε κάμη έκείνη νά μιλήση, θά τση δώση τή λευτε-
ριά τση. Πήρε ή βασιλιοποΰλλα τήν κιθάρα ποΰ έφερε νά τήνε παίζει πολύ
ώραϊα, έπήγε στό καράβι, έκατσε κοντά στόν 'Απολλώνιο καί άρχίνησε νά
παίζη ώραϊα καί λυπητερά καί θρηνώντας νά τοΰ λέη: «Μίλησέ μου, μάτια
μου, μίλησέ μου, φώς μου, γιά τό Θεό μίλησέ μου νά πάρω τή λευτεριά μου,
ποΰ είμαι σκλάβα». 'Από τά πολλά ποΰ έλεγε καί τά πολλά κλάματα ποΰ έκα-
νε, θύμωσε ό 'Απολλώνιος καί σηκώθηκε καί τση 'δωκε μέ τό χέρι του μία
σπρωχταρέα, ποΰ έπεσε χάμω κι έπόνεσε πολύ. Τότες έκείνη σηκώθηκε άπάνω
καί μέ βρύση τά δάκρυα άρχίνησε νά τραγουδή καί νά λέη:

Ώ κύρι μ' 'Απολλώνιε και μάννα μ' 'Αρχιστράτα,

δντες μέ κοιλοπόνησες σέ ρίξανε στή στράτα.

'Ανάθεμα, Στρογγύλιε, έσένα και τήν ώρα,

ποΰ μ' άφηνε ό πατέρας μου στήν {δική σου χώρα.
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Ν' άκούση αύτά τά λόγια ό 'Απολλώνιος! Τινάζεται εύτύς άπό τή θέση
του καί τσή λέει: «Πές το πάλι, πές το πάλι». Έκείνη δέν πρόσεξε σ' αύτά τά
λόγια, μοναχά εύτύς δντες άκουσε λόγο νά βγάλη τό στόμα του, γύρισε κατά
τ'ς άνθρώπους ποΰ ήτανε μαζεμένοι στό γιαλό καί φώναζε γιά νά πάρη τή
λευτεριά τση: «Μίλησε! μίλησε!» Εκείνοι τρέξανε δλοι στό καράβι καί άκού-
σανε τόν 'Απολλώνιο νά μιλή μέ τήν κόρη του, ποΰ τήν είχε πλέα γνωρίσει,
άφοΰ 'έκείνη, άμα είδε ότι οί άνθρωποι τήν άκούσανε ποΰ τούς φώναζε ότι μί-
λησε, τοΰ φανέρωσε ότι είναι κόρη ένοΰ βασιλέα ποΰ τόνε λένε 'Απολλώνιο.
Φαντάσου τώρα τή χαρά τοΰ 'Απολλώνιου, ν<> βρή τήν κόρη του ποΰ τήν εί-
χε πεθαμένη! Έβγαλε εύτύς τά μαΰρα άπό τό καράβι. Τό βασιλιόπουλλο τσή
χώρας έκεινής, ποΰ είπαμε πως άγάπησε τή βασιλιοποΰλλα γιά τήν όμορφία
τση, τήν έζήτησε τότες άπό τόν πατέρα τση γιά γυναίκα καί ό 'Απολλώνιος
μέ δλη του τήν καρδιά έδέχτηκε. Μπήκανε λοιπό στό καράβι ό 'Απολλώνιος,
ό γαμπρός του τό βασιλιόπουλλο καί ή κόρη του καί άφοΰ πρώτα τιμωρήσα-
νε τό σκληρό τόν τύραννο ποΰ είχε σκλάβα τή βασιλιοποΰλλα, ξεκινήσανε
γιά τήν πατρίδα τους. Στό δρόμο περάσανε άπό ένα μοναστήρι καί είπανε «άς
πάμε νά προσκυνήσωμε»· καί πηγαίνοντας είδανε .στήν πόρτα τοΰ μοναστη-
ριού μία κασσέλλα πού έγραφε άπ' δξω τό όνομα τσ' Άρχιστράτας. Ό
'Απολλώνιος τήνε γνώρισε καί ηδρε τόν ήγούμενο, ποΰ τοΰ τά 'πε όλα καί
τοΰ παρουσίασε καί τήν καλογραία ποΰ ήτανε ή γυναίκα του καί εύτύς τήνε
γνώρισε καί μέ χαρές καί δόξες τήν έμπασε μέσα στό καράβι καί τραβήξανε
δλοι μαζί γιά τήν πατρίδα. "Αμα φτάσανε έκεϊ βρέσκει ό 'Απολλώνιος τό
Στρογγύλιο καί τοΰ λέει νά τοΰ ξεθάψη τήν κόρη του, γιατί θέλει νά τήνε δή.
Ό Στρογγύλιος ξεθάφτει τότε τό άρνί. Ό 'Απολλώνιος τοΰ λέει: «Αύτή είναι
ή κόρη μου; Αύτό είναι άρνί». Ό Στρογγύλιος τοΰ άπαντςί: «Έβρικολάκιασε».
Τότες ό 'Απολλώνιος τοΰ δείχνει τήν κόρη του ποΰ τήν είχε κρύψει ξαπόστα
γιά νά δή τί θά πή καί εύτύς τόνε κλεΐ μέσα στό σπίτι του μαζί μέ δλη του τή
φαμίλια καί βάζει φωτία καί τσί καίει δλους. Στό δούλο ποΰ δέν έπνιξε τή
βασιλιοποΰλλα έκαμε μεγάλα δώρα. Έστεφανώθηκε λοιπόν ή βασιλιοποΰλλα
τό βασιλιόπουλλο, ζήσανε εύτυχισμένοι δλοι μαζί καί περάσανε καλά καί μεΐς
έδώ καλύτερα.

Οΰτω σφζεται σήμερον τό μυθιστόρημα τοΰ 'Απολλώνιου έν Κυθήροις ώς
παραμύθι.

Τό παραμΰθι τοΰτο, καθ' όλα σχεδόν δμοιον πρός τό μεταγλώττισμα καί
τήν ριμάδαν, πάντως θά προήλθεν έκ τής άναγνώσεως μιάς τών δύο διασωθει-
σών τούτων διασκευών. Συνάγομεν δέ ότι θά προήλθεν έκ τής ριμάδας Ιδίως
έκ τών έξης δύο λόγων:

Ιον) Έκ τών διασωθέντων είς τό παραμΰθι κυρίων όνομάτων. Τοιαΰτα εί-
ναι τρία: α') 'Απολλώνιος, β") Άρχιστράτα καί γ") Στρογγύλιος. Έκ τούτων
τά όνόματα Άρχιστράτα καί Στρογγύλιος φέρονται έν τώ μεταγλωττίσματι
Άρχιστρατοΰσα καί Στραγγαλιών, ένφ έν τή ριμάδα φέρονται Άρχιστράτα
καί Στραγγύλιος, έξ ών εύκολώτερον δύνανται νά προκύψωσι τά έν τώ παρα-
μυθίφ όνόματα Άρχιστράτα καί Στρογγύλιος.
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2ov) Έκ τών στίχων, οϋς λέγει ή βασιλιοποΰλλα πίπτουσα έπί τοΰ κατα-
στρώματος τού πλοίοο, άφοΰ ώθησε αύτήν ό 'Απολλώνιος. Οί στίχοι οδτοι έν
τή ριμάδα είναι:

'Ανάθεμα τό σπίτι σου, Στραγγύλιε τυράννο,
όποΰ 'σουν ή κακή μου άρχή σ' τοΰτα όποΰ παθαίνω.
'Ανάθεμα τήν μοίρα μου, άνάθεμα τήν ώρα,
ό κΰρις μου δντε μ' άφηκε στήν έδική σου χώρα...

έξ ών εύκόλως δύνανται νά προέλθωσιν οί εν τω παραμυθίω στίχοι. Ένώ τού-
ναντίον είναι άδύνατον νά έχωσι προέλθει οδτοι έκ τών στίχων τοΰ μεταγλωτ-
τίσματος, οϊτινες είναι:

"Αν ήξευρες τό γένος μου καί τίνος κόρη είμαι,
νά έπασχες καί νά 'κλαιες άντάμα μετά μένα.
Έγώ 'μαι κόρη πρίγκηπος, έγγόνη βασιλέως
τοΰ Τύρου καί τής Τρίπολης καί τής 'Αντιοχείας...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ*

Τό άνωτέρω κυθηραϊκόν παραμύθιον προήλθεν, ώς όρθώς διέγνωσεν ό
έκδοτης, έκ τής Ριμάδας, διότι αύτη μόνη έκυκλοφορεΐτο ώς δημώδες βιβλίον,
πολλάκις μέν τυπωθεΐσα κατά τόν ΙΣΤ' καί τόν ΙΖ' αιώνα, άνατυπωθεΐσα δέ
καί κατά τόν ΙΗ' καί τόν ΙΘ'1, ένώ ή άρχαιοτέρα διασκευή, ή Αιήγησις πολυ-
παθοΰς 'Απολλώνιου, έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό τοΰ W. Wagner, έκ τοΰ
ένός μόνου κώδικος, έν φ περιεσώθη (Παρισινοΰ 390)2. Πλήν τής παραλεί-
ψεως τής άρχής, κατά τδλλα είναι έπιτομή μέ άσημάντους παραλλαγάς τοΰ
δημώδους βιβλίου.

Έκ τής Ριμάδας έπίσης προήλθε καί έτερον έλληνικόν παραμύθιον τών
Κυδωνιών τής Μικράς 'Ασίας, δημοσιευθέν ύπό τοΰ Hahn3. Έν τούτφ δ' δ-

* Έδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 1(1909), σ. 77-81.

1. L e g r a n d , Bibliographie hellénique, τ. 1, σ. 290. Βρετοϋ, Νεοελληνική φιλολογία,
τ. Β', σ. 25. Ό Βρετός άναφέρει μίαν έκδοσιν τοΰ ΙΗ' αίώνος (1778), ό δέ Legrand μίαν τοΰ
ΙΘ' (1805). Ώς κατέδειξεν ό Singer έν τώ περιοδικώ Anglia, Beilage 1899, τ. 22, σ. 113-114
ή μέν Διήγησις προήλθεν έκ πιθανής Ιταλικής διασκευής τοΰ 'Απολλωνίου, έξ ής καί ό είς πε-
ζόν λόγον 'Απολλώνιος τοΰ Ίταλοΰ Leone del Prete, ή δέ Ριμάδα έξ έτέρας ιταλικής διασκευής.
'Αμφοτέρων δέ τών ιταλικών διασκευών κοινή πηγή είναι παλαιοτέρα γαλλική διασκευή τοΰ
λατινικοΰ κειμένου.

2. Medieval Greek Texts, London 1870, σ. 63-90 καί τό δεύτερον κατ' άκριβέστερον άντί-
γραφον έν Carmina graeca medii aevi, Lips. 1874, σ. 248-276.

3. Gr. u. alban. Märchen, τ. 1, σ. 273-284, άρ. 50. Τήν όμοιότητα τοΰ παραμυθίου τούτου
πρός τήν κατά τούς μέσους χρόνους γνωστοτάτην Ίστορίαν τοΰ βασιλέως τής Τύρου
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μως αί παραλλαγαί είναι μείζονες, πρός δέ τούτοις προστίθενται καί Επεισόδια
καί δέν μνημονεύονται τά όνόματα. Παραλείπεται δέ καί έν τω παραμυθίω
τούτω ή έν άρχή τής 'Ιστορίας τοΰ 'Απολλώνιου διήγησις περί τοΰ βασιλέως
τής 'Αντιοχείας Άντιόχου, ήν παρέλαβον καί αί έλληνικαί διασκευαί, χωρίς
έκ τής παραλείψεως νά προκύψη χάσμα τι είς τήν οίκονομίαν τοΰ μύθου· τοΰ-
το δέ, κατά τήν εΰστοχον παρατήρησιν τοΰ Rohde4, καταδεικνύει ότι τό έπει-
σόδιον τοΰ Άντιόχου είναι άτεχνος προσθήκη τοΰ είς λατινικήν γλώσσαν
διασκευάσαντος τό άπολεσθέν έλληνικόν πρωτότυπον τοΰ Απολλώνιου.

Παντελώς άδικαιολόγητος άφήνεται έν τω κυθηραϊκφ παραμυθίω ή άνα-
χώρησις τοΰ Απολλώνιου μετά τής συζύγου του Άρχιστράτας έκ τοΰ βασι-
λείου των. Έν τή Αιηγήσει καί έν τή Ριμάδα, συμφώνως πρός τήν λατινικήν
Ίστορίαν, ό Απολλώνιος νυμφευθείς έν Τριπόλει άποπλέει μετά της συζύγου
του, όπως παραλαβή τήν κατ' άπίθανον τρόπον λαχοΰσαν αύτφ βασιλείαν τής
Αντιοχείας. Πολλφ δ' όμως έντεχνοτέρα είναι ή έν τω παραμυθίφ τών Κυδω-
νιών οικονομία τοΰ μύθου.

Αξία προσοχής είναι ή παρεμβολή είς τό κυθηραϊκόν παραμύθιον, έκεϊ δ-
που μονολογεί ή θυγάτηρ τοΰ Απολλώνιου, κακωθεΐσα ύπ' αύτοΰ, τεσσάρων
στίχων, ών οί δύο έλήφθησαν έκ τής Ριμάδας. Ή παρεμβολή στίχων είς τά
παραμύθια δέν είναι άσυνήθης. Ό L. F. Weber5 παρατηρεί, ότι τοιούτοι στίχοι
είναι πάντοτε λόγοι, καί έχουσι κατά τό πλείστον τόν τύπον έπφδών, άλλά
καί διάλογοι έμμετροι παρεμβάλλονται είς τά παραμύθια, καί τήν κατακλείδα
τών παραμυθιών άποτελεΐ ένίοτε ζεύγος στίχων. Ταύτα άναφέρονται προπάν-
των είς τά γερμανικά παραμύθια. Είς δέ τά έλληνικά αί παρεμβολαί στίχων
δύνανται νά ταχθώσιν είς τάς έξης κατηγορίας:

Α'. Είς προσαγορεύσεις ή χαριεντισμούς ή περιπαίγματα τοΰ μυθολόγου
πρός τούς άκροατάς, συνηθέστατα μέν έν άρχή τοΰ παραμυθίου, ένίοτε έν τέ-
λει καί σπανιώτατα έν μέσφ τής διηγήσεως6.

Β'. Είς έμμετρον περίληψιν τού παραμυθίου, προτασσομένην τής διηγή-

Άπολλωνίου παρετήρησεν ό F. Liebrecht έν κρΐσει τής συλλογής του Hahn δημοσιευθείση έν
Heidelberger Jahrb., 1864, σ. 267. Βλ. καί Β. Schmidt, Griechische Märchen, Sagen u.
Volkslieder, σ. 7. Rrumbacher, Gesch. d. byz. Litteratur, τ. 2, σ. 852.

4. Der griech. Roman, 1ης έκδ., σ. 421.

5 . Märchen und Schwank, Kiel 1904, σ. 23.

6. Ό Rob. Petsch (Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen, Berlin 1900), άν καί
έσταχυολόγησε τάς κυριωτέρας συλλογάς έλληνικών παραμυθιών, δέν άναφέρει έμμέτρους κα-
τακλείδας. 'Ομοίως δέν άναφέρονται τοιαΰται κατακλείδες καί έν τη συναγωγή τών κατακλεί-
δων τών έλληνικών παραμυθιών τοϋ René Basset (Revue des tradit. populaires, 1903, σ.
22-25). Al έμμετροι έν τω μέσφ παρενθέσεις συνηθίζονται έν μακροϊς παραμυθίοις, οίον έν
συμαϊκώ (Ζωγράφιος άγών, Κ/πολ. 1891, σ. 231.233.240):

Νά τό κοντολοοΰμεν-

κ' ή νύχτα 'ναιμ μικρή, και τά παιδιά νυστάζουν.

"Αλλοι σοϋνται, κι άλλοι ξυοϋνται,

κι άλλοι κούππ' άνάσκελα κοιμούνται.
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σεως7. Ώς έπί τό πλείστον δ' όμως ή περίληψις ούδέν κοινόν έχει πρός τό
παραμύθιον, έχουσα μάλλον τόν χαρακτήρα των άστεϊσμών τής πρώτης κατη-
γορίας8.

Γ". Είς γελοΐον προσδιορισμόν τοΰ χρόνου, καθ' δν συνέβησαν τά έν τω
παραμυθίω έκτιθέμενα 9.

Δ". Είς στίχους δημωδών φσμάτων, έπικαίρως άναφερομένους10.

Ε". Είς λόγους τυπικώς έπαναλαμβανομένους ή έπφδάς11.

ΣΤ'. Είς λόγους καί διάλογους άνθρώπων μεταμορφωμένων εις ζώα ή φυ-
τά, μαγισσών, τεράτων κ.τ.τ., είς φωνάς άοράτων δντων, είς θρήνους, άράς,
είς έπιγραφάς παλατιών ή σκευών12.

Ζ". Είς λόγους έμμέτρους, οϊτινες φαίνονται ώς τά μόνα περισωθέντα λεί-

7. Έν μόνον παράδειγμα ταύτης γινώσκω, έν άνεκδότφ κεφαλληνιακά) παραμυθίφ τοΰ
όποιου ή άρχή έχει ώς έξης:

Ό βασιλιάς ό Ζούλιαρης, ποΰ είχ' δμορφη γυναίκα,
μέσα σέ πέτρινο κλουβί τήν είχε χρόνους δέκα·
μήτε πουλί τήν έβλεπε, μηδ' ήλιος τήν έθώρει,
μέσα σέ πέτρινο κλουβί ήταν κλεισμένη ή κόρη.
Μά ένα βασιλόπουλο έτρΰπησε τό χώμα,
καί πήγε καί τήν εΰρηκε τή λυγερή στό στρώμα.

Όλόκληρον δέ παραμύθιον έμμετρον της Νισύρου, ύπόθεσιν έχον κοινοτάτην (τής σταχτο-
πούτας), έδημοσιεύθη έν Ζωγραφ. άγώνι, σ. 389-390. Άλλ' είναι σφόδρα άμφίβολον, άν είναι
άληθώς δημώδες.

8. Παράδειγμα:

Νά σοΰ πώ 'να παραμύθι
τό κουκκί καί τό ρεβίθι·
ποΰ μαλώναν οί 'Εβραίοι
γιά 'να ψάρι γιά 'να χέλι,
γιά 'να κόκκινο τσεμπέρι.

Ώς έπί τό πλείστον λέγονται οί δύο πρώτοι στίχοι μόνον. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτην,έν
Πανδώρ^, τ. ΙΗ', σ. 94. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ίστορ. τών Αθηναίων, τ. Α", σ.
335).

9. Βλ. Πενδώρα, τ. ΙΗ', σ. 95. Νεοελ. άνάλ., τ. Α', σ. 51 ■ τ. Β', σ. 99. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ ,
Κυπριακά, τ. Β', σ. 354. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ένθ' άν.

10. Παραδείγματα: Άναγνώστου, Λεσβιακά, σ. 175. Revue des tradit. popul., 1897,
σ. 210 (λεσβιακόν). Όμοίως φέρονται έν παραμυθίοις πολλάκις καί έμμετροι παροιμίαι.

11. Παραδείγματα: έν Νεοελλ. άναλ., τ. Β', σ. 61-62. Βύρων, τ. Α", σ. 626. Δελτ. Ίστορ. Έταιρ.,
τ. Α', σ. 165. 166. 278. 281. 326-7. Σακελλαρίου, ένθ' άν., σ. 358. Β.
Schmidt, Griechische Märchen, σ. 110. Ν . Γ . Π ο λ ί τ ο υ , Ό Ήλιος κατά τούς δημώδεις μύ-
θους, σ. 36-38.

12. Hahn, Griech. u. albanesische Märchen, τ. I, σ. 303-305, άρ. 56. Β.
Schmidt, ένθ' άν., σ. 77.83. Καμπούρογλους, Ενθ' άν., σ. 192-193. Νεοελλην. άνάλ. τ. Β',
σ. 134. Ζωγράφ. άγών, σ. 196. 423. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt, Wien 1905, σ.
519. Παρνασσός, τ. Η', σ. 712.713.
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ψανα έπικοΰ ποιήματος, οδ έπιτομή είς πεζόν λόγον είναι ίσως τό παραμύ-
θιον13.

Είς τήν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν άνήκουσι καί οί èv τω κυθηραϊκφ
παραμύθιω στίχοι. ΟΙ δέ λοιποί πάντες, πλήν τών έν τω παραμυθίω της συλ-
λογής τοΰ Β. Schmidt περιλαμβάνονται έν παραλλαγαΐς ένός καί τοΰ αύτοΰ
παραμυθίου, τοΰ Φιορεντίνου, όπερ δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ότι είναι περίλη-
ψις άγνώστου τινός παλαιού ποιήματος.

"Αλλο παραμύθιον έκ δημωδών βιβλίων προελθόν γινώσκομεν μόνον τό
ύπ' άρ. 16 παρά Hahn14. Τό ήπειρωτικόν τοΰτο παραμύθιον ύπέλαβεν ό Roh-
de15 ότι είναι παραλλαγή τής μεσαιωνικής Ιστορίας τής άγαθής Φλωρεντίας
τής Ρωμαίας, έκ νεοελληνικής άγνώστου διασκευής γαλλικού ποιήματος
άπορρέουσα. 'Αλλ' ή άμεσος πηγή τοΰ παραμυθίου είναι αί άραβικαΐ Χίλιαι
καί μια νύκτες. 'Εκλογή παραμυθιών έξ ίταλικών μεταφράσεων της άραβικής
ταύτης συλλογής καί τής περσικής τών Χιλίων καί μιας ήμερων ύπό τήν έπι-
γραφήν Άραβικάν μυθολογικόν, έξεδόθη τό πρώτον ύπό Πολυζώη Λαμπα-
νιτζιώτη έν Βενετία τω 1756 είς τρεΐς τόμους, τό δέ βιβλίον, γνωστότατον
ύπό τό όνομα Χαλιμά, έγινε δημοφιλέστατον, άπό τών άρχών τοΰ ΙΘ' αίώνος
πολλάκις έκδοθέν καί έν Βενετία καί έν 'Αθήναις καί άλλαχοΰ. Τό περίεργον
δ' όμως είναι ότι τό παραμύθιον, έξ οδ έλήφθη τό ήπειρωτικόν, δέν περιλαμ-
βάνεται έν τω Άραβικω μυθολογικώ, άλλ' έν δευτέρα έκλογή, ήν ό αύτός
Λαμπανιτζιώτης ύπό τήν έπιγραφήν Νέα Χαλιμά έξέδωκεν έν Βιέννη (1791-
94), ένθαρρυνθείς, ώς γράφει έν τω προλόγω, «άπό τήν μεγάλην άπέρασιν δ-
που έλαβαν οί πρώτοι τρεΐς τόμοι έκείνης τής φημισμένης Χαλιμάς, όπου δέν
έμεινε τινάς όποΰ νά μή τούς άπόχτησε». Ή έκλογή δ' όμως αΰτη, άν καί με-
τά πλείονος έπιμελείας έγινε καί περιέχει κάλλιστα παραμύθια τών Χιλίων καί
μιας νυκτών, δέν έξεδόθη τό δεύτερον16.

Ή σπανία λοιπόν αύτη έκδοσις τής Νέας Χαλιμάς, ήτις έπί τινα έτη μό-
νον, κατά τόν ΙΗ' αιώνα, ήτο δημώδες βιβλίον, είναι ή πηγή τοΰ ήπειρωτικοΰ
παραμυθίου. "Οθεν ούδεμία άνάγκη νά ύποθέσωμεν μετά τοΰ Rohde τήν ΰπαρ-
ξιν νεοελληνικής διασκευής τής Φλωρεντίας τής Ρωμαίας διά νά έξηγήσωμεν
τήν γένεσιν τού παραμυθίου έκείνου.

13. Βύρων, Άθ. 1874, τ. Α', σ. 624. Δελτίον Ίστ. Έταιρ., τ. Α', σ. 146-147.
Καμπούρογλου, ένθ'άν., σ. 313-314. Schmidt, ένθ' άν., σ. 71.72.73.75 (άρ. 5).
Κ r e t s c h m e r , ένθ' άν., σ. 487-488. (Πρβλ. καί τό λεσβικόν παραμύθιον èv Folk-lore, 1900,
σ. 336).

14. Ένθ' άν., τ. 1,140 κέ. Ετέρα ήπειρωτική παραλλαγή του παραμυθίου τούτου έξεδόθη έν Ζω-
γραφ. άγώνι, σ. 196, μία δέ κρητική έν Παρνασσώ, τ. Η', σ. 167.

15. Der griech. Roman1, σ. 534.

16. Έν άντίτυπον τής έκδόσεως ταύτης έχει ή έν Μονάχφ δημοσία βιβλιοθήκη. Ή βιβλιο-
γραφική σημείωσις τοϋ Β ρετού (Νεοελλην. φιλολογ. τ. Β', σ. 86, άρ. 212) είναι έσφαλμένη.
Αναφέρει τρεις τόμους της συλλογής ένφ αΰτη άποτελεϊται έκ 4 τόμων, οϊτινες δέν έξεδόθησαν
πάντες κατά τό αύτό έτος, άλλ' άπό τοΰ 1791 μέχρι τοΰ 1794. Συγχέει δέ ό Βρετός τήν Νέαν
Χαλιμάν ή άραβικόν μυθολογικόν, ώς έπιγράφεται ή τετράτομος αΰτη έκλογή, πρός τό τρίτο-
μον Άραβικόν μυθολογικόν, θεωρών ώς Β' καί Γ' έκδοσιν τής Νέας Χαλιμάς, τάς έν Βενετία
παρά Πάνφ Θεοδοσίφ έν έτει 1803 καί 1804 γενομένας μετατυπώσεις τοΰ Άραβικοΰ μυθολογι-
κοΰ.
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Ό βυζογίδας

Μιά φορά καί έναν καιρό ήτανε ένας δνθρωπος πολύ πλούσιος, ποΰ ήθε-
λε νά πάη ταξίδι γιά νά άγόραζε πρόβατα. Λοιπόν σηκώθηκε, έφυγε άπ' τό
χωριό του, περπάτησε, περπάτησε, καί έφτασε σέ ένα άλλο μέρος, όπου τοΰ
είχαν είπή ότι ήτανε ένας άνθρωπος ποΰ πουλοΰσε πολλά πρόβατα. Άλλ'
έπειδή είχε βραδιάσει καί δέν μπορούσε νά τόν εύρή, πήγε σέ ένα σπίτι φτωχι-
κό καί κτύπησε τήν πόρτα γιά νά τόν άφηναν νά κοιμώτουνε. Έκεΐ εύρήκε
έκεϊνος ό άνθρωπος μιά φτωχιά γυναίκα ποΰ είχε γεννήσει (κάνει) ένα μωρό
(μικρό παιδί) ποΰ ήτανε πρό τριών ήμερών γεννημένο. Ή γυναίκα τοΰ έστρω-
σε νά κοιμηθή, άλλ' αύτός έπειδή είδε ρούχα παλιά φοβήθηκε καί δέν ήθελε
νά πήγαινε νά κοιμηθή, άλλά κάθησε κοντά στό τζάκι. Τά μεσάνυχτα άκουσε
ένα μεγάλο κρότο καί είδε τρεις γυναίκες ύψηλές ύψηλές. Αύτές ήσαν οί Μοί-
ρες ποΰ ήρθαν τήν τρίτη ήμέρα γιά νά μοιράνουν τό παιδί· άνοιξαν τήν πόρ-
τα, έμπήκαν μέσα καί έπήγαν καί έκάθησαν χάμω σέ ένα τραπέζι. Τό τραπέζι
ήτανε καλοπεριποιημένο (καλοφτειασμένο), είχε τά ασημικά τοΰ σπιτιοΰ έπά-
νω καί ένα ποτήρι μέσα σέ ένα πιάτο στή μέση, γεμάτο μέλι μέ τρία μύγδαλα
γιά τίς Μοίρες, καί είχε τό τραπέζι τρία μαχαίρια, τρία πιρούνια, τρεις πετσέ-
τες, τρία πιάτα μέ φαΐ καί τρεις φέτες ψωμί γιά τίς Μοίρες ποΰ θά μοίραναν
τό παιδί. Αύτός ποΰ καθότουνε κοντά στό τζάκι φοβήθηκε στήν άρχή, άλλ' ύ-
στερα έκανε τόν κοιμισμένο γιά νά έβλεπε τί θά άπογινότουνε. Έτσι λοιπόν οί
Μοίρες έκάθησαν γύρω στό τραπέζι, έκαναν τό σταυρό, καί έφαγαν καί ήπιαν
καλά. Ύστερα ή πρώτη, ή πιό μεγάλη έπήρε τό παιδί, τό έλυσε, τό έσταύρωσε
καί έγραψε μέ τό δάχτυλο στό μέτωπο τοΰ παιδιοΰ:

«Θά έρθη καιρός (καί θά άποέρθη) καί αύτός ό άνθρωπος ποΰ έχει έρθει
έδώ θά πάρη τοΰτο τό παιδί γιά γαμπρό στήν δική του κόρη». Αύτός τό άκου-
σε καί τοΰ κακοφάνηκε (κακοκάθησε), άλλά δέν έμίλησε διόλου καί έκανε τον
κοιμισμένο. Σηκώθηκε ύστερα ή δεύτερη, πλησίασε στό παιδί, έρριξε τά μάτια
όλόγυρά της: «Όσα είπε ή πρώτη είναι άληθινά καί θά γίνουν· ό άνθρωπος
αύτός μονάχος του θά στείλη τό παιδί στό σπίτι γιά γαμπρό στή δική του κό-
ρη». Ύστερα σηκώθηκε καί ή τρίτη, πλησίασε στό παιδί, τό έδεσε πάλι καί εί-
πε: «Όσα είπαμε θά γίνουν». Καί σηκώθηκαν τώρα καί οί τρεις, καληνύχτη-

•Έδημοσιεύθησαν ύπό Κ. Δ. Σωτηρίου είς περ. Λαογραφία 1(1909), σ. 92-106 μετά τών
άντιστοίχων άλβανικών κειμένων.
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σαν τό παιδί καί έφυγαν. Αύτός πού άκουσε όλα δσα είπαν οί Μοίρες έμεινε
ξερός καί δέν ήξερε τί νά κάνη καί έλεγε μέ τόν έαυτό του: «Τοΰτο τό παιδί
θά γίνη γαμπρός στήν κόρη μου; "Οχι, έγώ δέ θά τόν άφήσω, άλλ' αύριο τό
πρωί θά πω σ' αύτή τή γυναίκα νά μοΰ τό δώση τό παιδί, νά τό πάρω μαζί
μου γιά παιδί μου. Καί έγώ ξέρω τί θά τοΰ κάνω». Καί έκεΐ ποΰ συλλογιζό-
τουνε αύτά τόν έπιασε ό ύπνος. Τό πρωί σηκώθηκε ή γυναίκα, τόν είδε ποΰ
κοιμότουνε κοντά στό τζάκι άλλά δέν τόν έξύπνησε. Αύτός σέ λίγο έξύπνησε,
σηκώθηκε, έτοιμάστηκε γιά νά φύγη νά πάη ν' άγοράση τά πρόβατα. Τήν
στιγμή ποΰ θά έφευγε είπε στή γυναίκα: «Καλέ σύ είσαι φτωχή γυναίκα καί έ-
χεις τόσα παιδιά ποΰ δέν μπορείς νά τά ζήσης. Δέν μοΰ δίνεις τοΰτο τό μικρό
παιδί νά τό πάρω μαζί μου, νά τό έχω γιά παιδί μου, ποΰ δέν έχω κανένα, καί
θά τό άγαπω πολύ, γιατί δέν έχω άλλο παιδί». Καί ή γυναίκα τοΰ είπε: «Έγώ
σοΰ τό δίνω τό παιδί νά τό πάρ-ης μαζί σου γιά παιδί σου, άλλά νά τό άγαπάς
πολύ καί νά μοΰ τό στείλης νά τό βλέπω καί έγώ». Έτσι λοιπόν αύτός πήρε
τό παιδί, τήν έχαιρέτησε, καί έπιασε τό δρόμο ποΰ τοΰ έδειξε ή γυναίκα γιά
νά πήγαινε κοντά στό βουνό στή στάνη νά άγόραζε τά πρόβατα ποΰ ήθελε,
καί περπάτησε, περπάτησε, καί έφτασε σέ ένα βράχο μεγάλο. Έκεΐ κύτταξε κα-
λά, βρήκε μιά σπηλιά δχι πολύ βαθειά καί είπε μέ τόν έαυτό του: «Έδώ είναι
καλά νά άφήσω τό παιδί· κανείς δέν έρχεται έδώ· καί έτσι θά κλάψη, θά κλά-
ψη, δσο νά σκάση άπ' τά κλάματα». Καί τό έβαλε τό παιδί έκεΐ μέσα, καί έ-
πιασε πάλι τό δρόμο καί έφτασε στή στάνη καί άφοΰ άγόρασε τά πρόβατα
ποΰ ήθελε, έφυγε καί πήγε πίσω στό δικό του τό σπίτι. Τό παιδί, τή στιγμή
ποΰ τό άφησε, κοιμότουνε, καί πριν νά ξυπνήση πήγε ή Μοίρα ποΰ τό είχε
μοιράνη στή στάνη, έπη ρε τή γίδα ποΰ είχε τό περισσότερο γάλα καί πήγε
στή σπηλιά ποΰ ήτανε τό παιδί, τό ξύπνησε, τό έλυσε καί τοΰ έβαλε τό στόμα
στό βυζί τής γίδας γιά νά έπινε γάλα. Καί τοΰτο γινότουνε πρωί καί βράδυ.
Αύτή ή γίδα μέ τό πολύ γάλα έφευγε τό πρωί άπό τή στάνη καί τό βράδυ τή
στιγμή ποΰ θά έμπαιναν στό μανδρί οί άλλες γίδες καί πήγαινε στή σπηλιά.
Ό τσοπάνης όμως όταν άρμεγε τίς γίδες έβλεπε ότι αύτή ή καλύτερη γίδα δέν
είχε διόλου γάλα καί τοΰ έφάνηκε ότι τό παιδί ποΰ φύλαγε τά πρόβατα τήν
άρμεγε. Έτσι λοιπόν τοΰ φάνηκε καλό νά καθότουνε μιά ήμέρα νά παραφύλα-
γε γιά νά έβλεπε τί άπογινότουνε τό γάλα τής γίδας. Καί αύτό τό βράδυ είδε
τή γίδα τήν στιγμή ποΰ οί άλλες έμπαιναν στό μανδρί, νά φεύγη· τήν πήρε
άπό πίσω καί είδε ότι πήγε ή γίδα καί μπήκε στή σπηλιά τοΰ παιδιού. Καί αύ-
τός όταν είδε τήν γίδα πού βγήκε άπό τή σπηλιά πήγε καί μπήκε σ' αύτή τή
σπηλιά καί τί νά έβλεπε. Ένα παιδί ώραΐο καί κόκκινο κόκκινο! Έκανε τό
σταυρό, τό πήρε στά χέρια του, τό φίλησε καί είπε: «Μά τοΰτο είναι άπ' τό
θεό· θά τό πάρω μαζί μου νά τό έχω γιά παιδί μου». Έτσι λοιπόν τό πήρε καί
πήγε όλόχαρος στή στάνη καί τό έδειξε στή γυναίκα του καί τής είπε: «Νά τό
πάρουμε τοΰτο τό παιδί καί νά τό λέμε Βυζογίδα» καί τής είπε δλη τήν ιστο-
ρία τής γίδας καί τοΰ παιδιοΰ. Τό παιδί τώρα, δσο πήγαινε, μεγάλωνε καί
όμόρφαινε καί έγινε ένα παλληκάρι πολύ γερό. Έτσι περάσανε είκοσι χρόνια
καί αύτός ό πλούσιος άνθρωπος ξαναήρθε στή στάνη γιά νά άγόραζε άλλα
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πρόβατα. Ό τσοπάνος τόν καλοδέχτηκε, έβαλε ένα άρνί στή σούβλα, τό έψη-
σε καί φάγανε καί ήπιαν καλά. Αύτός ό άνθρωπος άκουε ποΰ φωνάζανε αύτό
τό παλληκάρι τό τσοπανόπουλο Βυζογίδα, καί του φάνηκε πολύ παράξενο,
καί δέν μπορούσε νά κρατηθή, καί έρώτησε τόν τσοπάνο γιατί τόν έλεγαν Βυ-
ζογίδα καί ό τσοπάνος τοΰ είπε δλη τήν Ιστορία της γίδας καί τοΰ Βυζογίδα.
Αύτός τό άκουσε, θυμήθηκε τί είχε κάνει πρό 20 χρόνων (έδώ καί 20 χρόνια)
καί κατάλαβε ότι ό Βυζογίδας ήτο τό παιδί τής φτωχής γυναίκας καί θυμήθη-
κε τά λόγια ποΰ είπαν οί Μοίρες καί σκεπτότουνε πώς νά έκανε νά ξεπά-
στρευε τό παιδί. Τότε λέει τοΰ τσοπάνη: «Έγώ τώρα θά πάρω τά πρόβατα, άλ-
λά έχεις κανένα παιδί νά στείλω πρωτύτερα τής γυναίκας μου ένα γράμμα,
ποΰ είναι μεγάλη άνάγκη, άλλά νά είναι Εμπιστευτικό παιδί». Καί ό τσοπάνος
φώναξε τό Βυζογίδα, καί τοΰ είπε νά έτοιμαστή γλήγορα, γιατί θά πήγαινε ένα
γράμμα στό σπίτι τοΰ κυρίου Εκείνου. Καί αύτός ό άνθρωπος έγραψε στή γυ-
ναίκα του: «Τοΰτο τό παιδί ποΰ σοΰ φέρνει τό γράμμα νά τό πιάσης άμέσως
καί νά τό κάνης χίλια κομμάτια καί νά τό βάλης σέ ένα καζάνι καί νά τό βρά-
σης καλά καί όταν θά έλθω θέλω νά μοΰ τό δείξης». "Ύστερα τό έβούλλωσε τό
γράμμα μέ τρεις βοΰλλες μέ τό δαχτυλίδι του καί τό έδωκε στόν Βυζογίδα καί
τοΰ είπε: «Κύτταξε καλά (ωραία) νά μή τό άνοιξης στό δρόμο, άλλά νά πάς
γλήγορα γιατί είναι μεγάλη άνάγκη». Ό Βυζογίδας πήρε τό γράμμα καί έπια-
σε τό δρόμο καί πήγαινε, πήγαινε, άλλά στό δρόμο βγήκε έξαφνα ένας γέρος
έως Εβδομήντα χρονών, μέ γένεια μακριά καί άσπρα σάν χιόνι καί τοΰ είπε:
«Παλληκάρι μου, ποΰ πηγαίνεις; Δέν μοΰ δίνεις αύτό τό γράμμα, ποΰ σοΰ έ-
δωκε αύτός ό κακός άνθρωπος νά τό πάς στή γυναίκα του, νά τό Ιδώ; —Μά
αύτό δέν γίνεται, είπε τό παιδί, γιατί τό έχει βουλλώσει μέ τό δακτυλίδι του.
—Όχι· άλλά νά μοΰ τό δώσης, γιατί αύτός έχει γράψει στή δική του γυναίκα
νά σέ κάνη χίλια κομμάτια καί νά σέ βράση· άλλά μή σπας τό κεφάλι σου,
έγώ θά τό βουλλώσω πάλι όπως είναι». Καί τό πήρε τό γράμμα, τό έσκισε,
καί έγραψε μέ γράμματα χρυσά: «Τοΰτο τό παιδί ποΰ σοΰ φέρνει τό γράμμα
νά τό καλοδεχτής πολύ καλά καί στή στιγμή νά τό κάνης γαμπρό στήν κόρη
μας, ποΰ τήν έχουμε μοναχοκόρη». Καί ό γέρος τό ξαναβούλλωσε, τό έδωκε
τοΰ Βυζογίδα καί έγινε άφαντος στούς ούρανούς σάν πουλί. Τό παιδί τώρα τό
κατάλαβε ότι έκεΐνος ό γέρος ήτανε ό θεός, έκανε τό σταυρό, καί ξανάπιασε
τό δρόμο καί πήγε, πήγε, δσο ποΰ έφθασε στό σπίτι τοΰ κακοΰ άνθρώπου, καί
έδωκε τό γράμμα στήν γυναίκα του. Ή γυναίκα του τό άνοιξε καί είδε ποΰ έ-
γραφε νά τόν έκανε γαμπρό, καί τό είπε τής κόρης, καί άρχίσανε (πιάσανε)
καί οί δυό τά κλάματα· άλλά τί νά έκαναν, ήθελαν δέν ήθελαν τόν έκαναν
γαμπρό. "Ύστερα ήρθε καί αύτός ό κακός άνθρωπος καί έρώτησε τήν γυναίκα
του άν είχε κάνει δσα τής είχε γράψει, καί τής έζήτησε νά τοΰ έδειχνε τά κομ-
μάτια. 'Αλλ' αύτή τοΰ είπε: «Τί κομματάκια μοΰ ζητφς, άφοΰ μοΰ έγραψες νά
τόν έκανα γαμπρό στήν κόρη μας, ποΰ είναι μοναχοκόρη». Καί τοΰ έδειξε τό
γράμμα μέ τά χρυσά γράμματα. Αύτός έτρελλάθηκε, έγινε άρρωστος άπ' τό
κακό, φώναξε τό Βυζογίδα καί τόν έρώτησε γιατί δέν έδωσε τό γράμμα ποΰ
τοΰ είχε δώσει νά έδινε. Ό Βυζογίδας είπε δλη τήν ιστορία. Καί αύτός άφοΰ
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τήν άκουσε τό κατάλαβε ότι ήτανε άπ' τίς Μοίρες νά γινόντουνε γαμπρός, δέν
μίλησε διόλου, άλλά τόν άγαποΰσε τόν Βυζογίδα πολύ γιατί ήτανε καλός· καί
έτσι δσα είπανε οί Μοίρες βγήκαν όλα σωστά.

Ή Ξυλοφορεμένη fj Κατσοάρούς

Μιά φορά καί έναν καιρό ήτανε ένας άνθρωπος ποΰ τοΰ είχε πεθάνει ή
γυναίκα του καί τοΰ είχε άφήσει μιά κόρη. Αύτή τήν κόρη τήν έμεγάλωσε πο-
λύ καλά καί έγινε μιά κοπέλλα τόσο ώραία, ποΰ σάν αύτήν δέν ήτανε άλλη
στόν κόσμο. 'Αλλά όταν έγινε τόσο ώραία ό πατέρας της ό άναθεματισμένος
τήν άγάπησε καί ήθελε νά τήν πάρη τήν δική του κόρη γυναίκα. Σηκώθηκε
λοιπόν καί πήγε στόν πνεματικό καί τοΰ λέει: «Έχω ένα πολύ καλό μήλο ποΰ
άρέσει καί σέ μένα τόν ίδιο. Νά τό δώσω τοΰ γείτονα νά τό φάη ή νά τό κρα-
τήσω έγώ ό ίδιος;» Καί ό πνεματικός τοΰ είπε: «Παιδάκι μου, άφοΰ σοΰ άρέ-
σει, νά τό κρατήσης σύ ό ίδιος». Αύτός τώρα δλος χαρές πήγε καί είπε στήν
κόρη ότι ήθελε νά τήν έπαιρνε γυναίκα, καί τί τοΰ είπε ό πνεματικός, άλλ' αύ-
τή έπιασε τά κλάματα άπ' τήν ντροπή ποΰ ήθελε νά της κάνει ό πατέρας της
καί έκλαιε, έκλαιε, δσο ποΰ ό πατέρας της ξαναπήγε στόν πνεματικό τόν ξα-
ναρώτησε γιά τό μήλο καί ό πνεματικός τοΰ είπε πάλι νά τό κρατούσε αύτός
μόνος του, καί έπειδή ή κόρη δέν ήθελε, πήγε καί τρίτη φορά, καί όταν άκου-
σε πάλι άπ' τόν πνεματικό ότι έπρεπε αύτός νά κρατούσε γιά τόν έαυτό του
τό μήλο, πήγε καί είπε στήν κόρη του ότι δέν γίνεται διαφορετικά, άλλά θά
τήν πάρη γυναίκα. Αύτή έκλαψε, έκλαψε, άλλά καθώς είδε ότι δέν μπορεί νά
γίνη άλλο τίποτε τοΰ είπε: «Πατέρα μου, θά μέ πάρης γυναίκα, άλλά θέλω νά
μοΰ κάνης μιά φορεσιά όλόχρυση». Αύτός άφοΰ τ' άκουσε πήγε γλήγορα σέ
ένα χρυσοχό, καί σέ λίγο τής έφερε τή φορεσιά τήν όλόχρυση καί έτσι τήν
έπήρε γυναίκα. 'Αλλ' αύτή ποΰ ήτανε πολύ μυαλωμένη, τήν πρώτη ήμέρα πού
τήν είχε πάρει ό πατέρας της γυναίκα, μάζεψε όλα τά ροΰχα, τά έβαλε σέ ένα
μπαουλάκι, καί πήρε ένα προσκέφαλο, τό γέμισε καλά, τοΰ έρραψε δύο χέρια
καί τό έκανε σάν άνθρωπο· καί τά μεσάνυχτα σηκώθηκε σιγά σιγά, έβαλε τό
μαξιλάρι κοντά στόν πατέρα της, ντύθηκε γλήγορα τό όλόχρυσο φόρεμα καί
πήρε τό μπαουλάκι καί έφυγε καί πήγε, πήγε, καί όταν πλησίαζε νά έβγαινε ό
ήλιος άνέβηκε σέ ένα πεΰκο. 'Απ' έκεΐ είδε έναν άνθρωπο ποΰ έρχότουνε τρε-
χάτος καί φοβήθηκε καί είπε στόν πεΰκο: «Πεΰκε μου, πεύκε μου, κάνε μου έ-
να φόρεμα ξύλινο, άπό τή φλούδα σου, νά μή μέ γνωρίζη κανείς (άνθρωπος)·
γιά κύττα νά, έρχονται καί άν μέ ίδοΰνε έτσι θά μέ γνωρίσουν καί θά μέ πιά-
σουνε». Καί στή στιγμή έγινε μιά φορεσιά άπό φλοΰδα πεύκου, τήν έβαλε αύ-
τή, καί έτσι σκέπασε δλο της τό σώμα, καί άφησε μοναχά τά μάτια καί τό
στόμα καί δέν φαινότουνε άν ήτανε άνδρας ή γυναίκα. Έτσι λοιπόν κατέβηκε
άπό τόν πεΰκο καί πήγε, πήγε, δσο ποΰ έφθασε στό παλάτι τοΰ βασιλιά. Οί
άνθρωποι τοΰ βασιλιά τήν είδανε καί είπαν: «Πωπώ! Ένας άνθρωπος ξύλινος,

ÎS
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ένας ξυλοφορεμένος (Κατσοάροϋς)» καί έπήγαν καί τό είπαν του βασιλιά, καί
αύτός βγήκε στήν πόρτα γιά νά έβλεπε. Ό βασιλιάς ρώτησε τόν Κατσοάροΰ
πώς ήρθε καί τί ήθελε καί ό Κατσοάροϋς τοϋ είπε: «Είμαι Ενα φτωχό παιδί
χωρίς πατέρα καί μητέρα· δέν μοΰ δίνετε μερικές χήνες νά τις φυλάω καί δέν
θέλω τίποτα άλλο, άλλά μοναχά λιγάκι ψωμί νά φάω». Καί ό βασιλιάς είπε
στούς άνθρώπους του καί τοΰ έδωσαν νά φυλάη τις χήνες. Ό Κατσοάροΰς
τις πήρε τό πρωί, πήγε έξω κοντά στό ποτάμι καί έκεϊ άπό κάτω άπό ένα πεΰ-
κο έκανε μιά καλυβίτσα καί κάθησε καί έφαγε λίγο ψωμί ξερό ποΰ τοΰ είχαν
δώσει. "Ύστερα έβγαλε τό ξύλινο φόρεμα, άπόλυσε τά μαλλιά της άπ' τό κεφά-
λι, ποΰ ήσαν ξανθά καί ώραΐα καί τόσο μακριά ποΰ έφθαναν κάτω άπ' τή μέ-
ση, καί άρχισε (έπιασε) νά τά κτενίζη καί δσες τρίχες κοβόντουσαν τις έρρι-
χνε στις χήνες καί αύτές μόλις τις έτρωγαν άφηναν καί άπό ένα αύγό, καί
έτσι μάζεψε δύο κοφίνια αύγά. Τό βράδυ ποΰ βράδιασε έφόρτωσε τά αύγά καί
πήρε πάλι τις χήνες καί πήγε στό παλάτι. Οί άνθρωποι όταν είδαν τόσα αύγά
άπόρησαν, τό είπαν τοΰ βασιλέα καί αύτός τούς είπε νά έδιναν στόν Κατσοά-
ροΰ νά έτρωγε καλά· καί αύτό γινότουνε κάθε ήμέρα. 'Αλλά τό παιδί τοΰ βα-
σιλιά, όταν είδε τόν Κατσοάροΰ καί τά αύγά ποΰ έφερνε κάθε βράδυ, είπε μέ
τόν έαυτό του: «Θά πάω νά {δω, γιά νά ίδοΰμε τί κάνει ό Κατσοάροΰς ποΰ
φέρνει τόσα αύγά, καί ποιός είναι ποΰ δέν μάς λέει τίποτα». Λοιπόν τήν άλλη
μέρα όταν πήρε ό Κατσοάροΰς τις χήνες καί έφυγε, τόν έπήρε άπό πίσω τό
παιδί τοΰ βασιλιά καί πήγε καί άνέβηκε σέ ένα πεΰκο κοντά στήν καλυβίτσα
τοΰ Κατσοάροΰ γιά νά έβλεπε τί θά έκανε. Ό Κατσοάροΰς πάλι έφαγε τό ψω-
μάκι τό ξερό μέ νερό καί ΰστερα έβγαλε τό φόρεμα άπό ξύλο καί άρχισε νά
κτενίζεται· άλλά τό παιδί τοΰ βασιλιά όταν τόν είδε μέ τό όλόχρυσο φόρεμα
καί ποΰ ήτανε γυναίκα, τό πλάσμα τοΰ κόσμου, πήγε νά χάση τά μυαλά άπό
τήν όμορφιά- κατέβηκε άμέσως άπό τόν πεΰκο καί πήγε κατ' εύθεϊαν στόν πα-
τέρα του τό βασιλιά καί τοΰ είπε: «Πατέρα μου, σήμερα έπήγα άπό πίσω τοΰ
Κατσοάροΰ γιά νά έβλεπα ποιός ήτανε- καί είδα ότι είναι γυναίκα, καί τόσο ό-
μορφη ποΰ δέν ύπάρχει άλλη στόν κόσμο· καί έγώ τήν άγάπησα καί θέλω νά
τήν πάρω γυναίκα. Καί έγώ σοΰ τό λέω ή αύτή θά πάρω γυναίκα ή θά σκοτω-
θώ». Ό πατέρας του δέν μίλησε διόλου, άλλά τό βράδυ ποΰ ήρθε ό Κατσοά-
ροΰς τόν έρώτησε νά τοΰ έλεγε τήν άλήθεια άν ήτανε γυναίκα ή δχι, άλλά ό
Κατσοάροΰς τοΰ είπε: «Καλέ τί λές, δέν μέ βλέπετε ποΰ είμαι σημαδιακός άν-
θρωπος άπό ξύλο; Έγώ δέν ξέρω τίποτα άπ' δσα μ' έρωτάτε». 'Αλλά τό βασι-
λόπουλο τοΰ είπε τοΰ πατέρα του νά τοΰ έδινε ένα έμπιστευτικό άξιωματικό
νά πήγαιναν μαζί καί νά έβλεπαν άν αύτά ποΰ έλεγε ήσαν άληθινά. Καί έτσι
έγινε. Τήν άλλη μέρα πήγαν μαζί, άνέβηκαν στόν ίδιο πεΰκο, καί είδαν άληθι-
νά τόν Κατσοάροΰ, όταν έβγαλε τό ξύλινο του φόρεμα καί τούς έφάνηκε
(έκάθησε) θάμα ή όμορφιά του, καί ΰστερα είδαν πώς οί χήνες έκαναν τόσα
αύγά. Αύτοί πήγαν τρεχάτοι στόν βασιλέα καί τοΰ είπαν όλα δσα είδαν.
'Αλλά τόν βασιλιά, όταν τά άκουσε άπό τόν έμπιστευτικό ποΰ είχε στείλει μα-
ζί μέ τό παιδί του, τόν έπιασε ό θυμός καί τό βράδυ ποΰ ήρθε ό Κατσοάροΰς
τόν έφώναξε άπάνω στό παλάτι καί τοΰ είπε: «*Ή θά μοΰ πής τήν άλήθεια άν
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είσαι άνδρας ή γυναίκα, ή θά σέ κόψω στή στιγμή». 'Αλλ' ό Κατσοάροΰς δέν
ήθελε νά έλεγε τίποτα καί ό βασιλιάς διέταξε νά τόν έκοβαν. Μά τήν στιγμή
ποΰ ήσαν έτοιμοι νά τόν κόψουν, πήγε τό βασιλόπουλο καί τούς είπε:
«'Αφήστέ με μια στιγμή καί έγώ θά τόν κάνω νά είπή τήν άλήθεια». Καί όπως
ό Κατσοάροΰς ήτανε δεμένος, έπλησίασε τό βασιλόπουλο, τράβηξε τό μαχαίρι
καί τοΰ έσχισε τό ξύλο στό στήθος, καί ύστερα τό έπιασε τό ξύλο μέ τά δύο
χέρια, τό τράβηξε καί έτσι τοΰ τό έβγαλε έντελώς. Τώρα όταν είδαν οί άνθρω-
ποι τήν όλόχρυση φορεσιά καί τήν όμορφιά έμειναν σάν ξεροί· ύστερα τόν
έπήγαν στό βασιλέα. Καί ό βασιλιάς είδε ποΰ είχε δίκιο τό παιδί του, καί είπε
τοΰ Κατσοάροΰ νά έλεγε δλη τήν Ιστορία του. Καί ό Κατσοάροΰς έπιασε άπό
τόν πατέρα του καί είπε δλη τήν ίστορία του. Τότε ό βασιλιάς είπε στό παιδί
του: «Γιέ μου νά τήν πάρης γυναίκα, γιατί είναι πολύ μυαλωμένη καί όμορ-
φη». Καί έτσι έζησαν αύτοί καλά καί έμεΐς καλύτερα.

Μήτε τ άκουσα, μήτε το είδα

μήτε τήν άλήθεια σάς είπα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ Τ' ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ*

Τό πρώτον τών άνωτέρω δημοσιευομένων δύο άλβανικών παραμυθιών, ό
Βυζογίδας ύπάγεται είς τόν γενικόν τύπον τών περί τοΰ άμετατρέπτου τών·'
άποφάσεων τής μοίρας παραμυθιών, ού κυριώτατοι κλάδοι είναι ό περιλαμβά-
νων τά πολυπληθέστατα παραμύθια διαφόρων λαών περί τοΰ μοιραίως νυμ-
φευθέντος τήν μητέρα του (ΟΙδίπους, 'Ιούδας, Γρηγόριος Πάπας κλπ.), καί ό
περιλαμβάνων τά ούχ ήττον πολυάριθμα εύρωπαϊκά καί άσιατικά παραμύθια
περί τοΰ νυμφευθέντος τήν θυγατέρα τοΰ μαθόντος τήν άπόφασιν τής μοίρας
καί ματαίως προσπαθήσαντος ν' άποτρέψη ταύτην.

Τοΰ πρώτου κλάδου ύπάρχουσιν έλληνικαί παραλλαγαΐ, άς έσημείωσα έν
έπιστολή πρός τόν έν τώ έν Παρισίοις πανεπιστημίω διδάσκοντα κ. Mario
Roques, σκοποΰντα νά έκδώση μονογραφίαν περί τών παραμυθιών τοΰ πάπα
Γρηγορίου· ό κ. Roques, εύλόγως εϊκασεν έκ της διαδόσεως τών παραλλαγών
παρά τοις Κόπταις, τοΐς Κούρδοις καί τοις σλαβικοΐς λαοΐς, ότι θά ύπήρχεν ί-
σως βυζαντινόν τι πρότυπον, έξ ού προήλθον καί αύται καί αί τής δυτικής καί
μέσης Εύρώπης παραλλαγαΐ· κατά δέ τήν γνώμην, ήν άνεκοίνωσα αύτω, έκ
τριών γνωστών μοι βυζαντινών συναξαριών τοΰ 'Ιούδα (έν άθωνικαΐς βιβλιο-
θήκαις, τής μονής τών 'Ιβήρων καί τής τοΰ Διονυσίου) τεκμαιρόμεθα ότι
ύπήρχε καί παλαιότερον κείμενον, όπερ είχεν ώς πηγήν καί ό Jacobus de Vo-

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 1(1909), σ. 107-120.
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ragine έν τή Legenda aurea (κεφ. 45), τούτων δέ τήν πρώτην πηγήν δυνάμεθα
ίσως ν' άναζητήσωμεν είς τύπον τοΰ περί Οιδίποδος μύθου διάφορον τοΰ συν-
ήθους, όποιος ό ύπεμφαινόμενος ύπό τοΰ Σχολιαστοΰ τοΰ Εύριπίδου (Φοίν.
26.28).

Τοΰ δ' έτέρου κλάδου, οδ παραλλαγή είναι καί τό προκείμενον άλβανικόν-
άττικόν παραμύθιον, άλβανική μέν παραλλαγή (τοσκική) έδημοσιεύθη ύπό
Dozon1. Έλληνικαί δέ είναι έν ήπειρωτικόν παραμύθιον2 καί δύο άνέκδοτα,
δημοσιευόμενα κατωτέρω. Συγγενές δ' είναι καί παραμύθιον έκ Στήρη τοΰ δή-
μου Διστομίων τής Λεβαδείας3. Τοΰ κλάδου τούτου τήν έλληνικήν προ-
έλευσιν είκασε μέν πρώτος άνενδοιάστως ό Gaston Paris, κατέδειξε δ' ό Ernst
Kuhn4 άνευρών αίθιοπικά, άραβικά καί κοπτικά συναξάρια, περιέχοντα όμοίαν
διήγησιν καί έκ τής βυζαντινής άγιογραφίας καί άλλων τεκμηρίων μετά πολ-
λής ,πιθανότητος συνήγαγεν, ότι ύπήρχε παλαιότερον βυζαντινόν συναξάριον,
έξ οδ παρελήφθησαν τά έν τοις αίθιοπικοΐς, άραβικοΐς καί κοπτικοΐς.

Είς τήν πλουσιωτάτην συλλογήν τών παραλλήλων, τά όποια άναγράφου-
σιν ό Kuhn, καί οί πρό αύτοΰ ειδικώς διά μακρών έπίσης πραγματευθέντες πε-
ρί τοΰ παραμυθίου, Α. Weber έν τοις πρακτικοΐς τής Άκαδημίαςτοΰ Βερολί-
νου καί Α. Ν. Wesselofsky έν τοις περιοδικοΐς συγγράμμασι Russische Revue
καί Romania καί οί άλλοι ύπό τοΰ Kuhn μνημονευόμενοι συγγραφείς, προσ-
θέτομεν όλίγα τινά.

Βουλγαρικόν. Έμπορος άκούει τά κατά τήν τρίτην νύκτα άπό τής γεννή-
σεως τοΰ παιδίου άποφασισθέντα ύπό τοΰ Ούρισνίτσεν (τών Μοιρών, έκ τοΰ
έλλην. όρίζω), ότι θά κλήρονομήση τήν περιουσίαν του, τό άγοράζει, έπι-
στρέφων δ' είς τήν οίκίαν του τό ρίπτει εις μίαν λόχμην, βέβαιος ότι δέν θά
έπιζήση. 'Αλλ' έκεϊ εύρίσκει τό παιδίον ποιμήν άναζητών άπολεσθεΐσαν άμνά-
δα, καί παραλαβών τό άνατρέφει μέ αίγειον γάλα. Τό παιδίον, όνομασθέν
Λόγγος, άπό τοΰ τόπου τής εύρέσεώς του, αύξάνει καί προκόπτει. Μετά έτη
συναντά αύτό ό έμπορος, μανθάνει τήν ίστορίαν του, καί όπως τό φονεύση
άσφαλέστερον τό άποστέλλει είς τήν οίκίαν του, λέγων ότι θά τώ δώση είς γά-

1. Manuel de la langue chkipe ou albanaise, Paris 1879, άρ. 20, γαλλική δε μετάφρασις èv
Contes albanais recueillis et traduits par Aug. Dozon, Par. 1881, άρ. 13. Τήν άπόφασιν
μιας τών Μοιρών κατά τήν τρίτην νύκτα άπό της γεννήσεως τοΰ παιδιού περί γάμου τούτου
μετά της θυγατρός του άκούει ό φιλοξενούμενος πασάς, όστις άγοράσας τό παιδίον παρά τών
γονέων του, ζητεΐ διά τοΰ φόνου αύτοΰ νά ματαίωση τά όρισθέντα ύπό τής μοίρας.

2. Hahn, Gr. u. alb. Märchen, τ. I, σ. 161-163, άρ. 20 (έκ Κάτω Σουδενών).

3. Β. Schmidt, Griechische Märchen, σ. 67-68, άρ. 2. Κατά την παραλλαγήν ταύτην,
τό άρτιγενές παιδίον είναι θήλυ, αί δέ Μοΐραι προορίζουσιν ώς σύζυγόν αύτοΰ τόν διανυκτε-
ρεύοντα έν τη οίκία τριακοντούτη έμπορον. Ούτος έπιβουλεύεται τήν ζωήν τοΰ παιδίου, νομίζει
ότι τό έφόνευσεν, άλλ' δτε ένυμφεύθη άνεκάλυψεν ότι ή σύζυγός του ήτο αύτή ή όρισθεΐσα
αύτφ ύπό τών Μοιρών. "Ομοιον πρός τοΰτο είναι βοημικόν παραμύθιον τής Πράγας παρά
Grohmann, Sagenbuch von Böhmen, τ. I, σ. 5-7.

4. Zur byzantin. Erzählungslitteratur έν Byz. Zeitschrift, τ. IV, σ. 241-249· τ. V. σ. 163-
164· τ. IX, σ. 382 κέ.



ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

273

μον τήν κόρην του. Έκεΐ δέ μισθώνει δολοφόνους, τούς όποιους τοποθετεί είς
τό ύπόγειον τής οίκίας, παραγγείλας νά φονεύσωσιν έκεΐνον ποΰ θά καταβή
νά πάρη κρασί. Στέλλει δέ τόν Λόγγον νά φέρη κρασί έκ τοΰ ύπογείου· άλλ'
ή θυγάτηρ του, ήτις ήγάπησεν αύτόν, γινώσκουσα τάς προθέσεις τοΰ πατρός
της, τόν σώζει, ό δ' έμπορος άναμείνας έπί πολύ κατέρχεται είς τό ύπόγειον,
ίνα ΐδη άν έξετελέσθη ή παραγγελία του. 'Αλλ' οί μισθωτοί δολοφόνοι τόν φο-
νεύουσιν, ύπολαβόντες ότι ήτο τό ύποδειχθέν θύμα, καί ό Λόγγος νυμφεύεται
τήν θυγατέρα αύτοΰ καί κληρονομεί τήν περιουσίαν του, κατά τά ύπό τών
Μοιρών όρισθέντα5.

Νοτιοσλαβικόν: Ό άκούσας τήν άπόφασιν τών τριών Μοιρών (Sojenice) ή-
το κρεοπώλης. Όπως ματαιωθή ή πρόρρησις αύτών περί γάμου τοΰ παιδιού
μετά τής θυγατρός του, τό άρπάζει, τό φέρει είς έν δάσος καί τό έμπήγει είς
τόν κλάδον ένός δένδρου καί φεύγει νομίσας ότι τό έφόνευσεν. 'Αλλά τό σώ-
ζει ό κυνηγός ένός κόμητος καί τό φέρει είς τόν κύριόν του, όστις τό άνατρέ-
φει μετά τοΰ υίοΰ του, όνομάσας αύτό Βρετόν (Najdenik). Μετά παρέλευσιν
έτών τόν άναγνωρίζει ό κρεοπώλης, τόν στέλλει πρός τήν σύζυγον καί τήν
κόρην του μετ' έπιστολής, δι' ής παρήγγελλεν είς τήν σύζυγόν του νά τόν
φονεύση, άλλ' αί γυναίκες δέν έκτελοΰσι τήν παραγγελίαν καί τόν φυγαδεύου-
σιν, καταγγέλλει ούτος είς τόν κόμητα τήν έπιβουλήν τοΰ κρεοπώλου, ό δέ
κόμης φονεύει τοΰτον καί δίδει είς τόν Βρετόν γυναίκα τήν θυγατέρα τοΰ
κρεοπώλου6.

Βλαχικόν: "Αρχων (boerü) άκούει τήν πρόρρησιν μιάς τών Μοιρών (Ursi-
tore), ότι τό κατ' έκείνην τήν νύκτα γεννηθέν έν τή καλύβη βρέφος θά κληρο-
νομήση δλην τήν περιουσίαν τοΰ άρχοντος. 'Αγοράζει αύτό παρά τών γονέων
του, καί τό έγκαταλείπει είς τό κοίλωμα ένός δένδρου τοΰ δάσους. Τό εύρί-
σκει καί τό άνατρέφει ποιμήν, όνομάσας αύτό Βρετόν (Aflatulü). Μετά εΐκοσιν
έτη ό άρχων ίδών τόν Βρετόν άναγνωρίζει τό παιδίον, τό όποιον ύπέθεσεν ότι
έφόνευσε, καί στέλλει αύτό είς τήν άρχόντισσάν του μέ έπιστολήν, δι' ής πα-
ρήγγελλε τόν φόνον τοΰ κομιστοΰ. Άλλά τήν έπιστολήν άνταλλάσσουσι καθ'
όδόν ό Θεός καί ό "Αγιος Πέτρος μέ άλλην, παραγγέλλουσαν τόν γάμον τοΰ
κομιστοΰ μετά τής θυγατρός του. Οί γάμοι έτελέσθησαν, καί νέα έπιβουλή
τοΰ άρχοντος κατά τοΰ γαμβροΰ του έστράφη καθ' έαυτοΰ, διαφυγόντος τοΰ
Βρετοϋ, έμπεσόντος δ' είς τήν δολοφονικήν ένέδραν αύτοΰ τοΰ άρχοντος1.

Φιννικόν: Όμοιότατον πρός τό έλληνικόν τής συλλογής τοΰ Hahn.
Έμπορος πλούσιος διανυκτερεύσας εις καλύβην πτωχών, άκούει κατά τύχην
πρόρρησιν δύο μάγων, ότι τό κατ' έκείνην τήν νύκτα γεννηθέν έν τη καλύβη

5. Ad. Strauss, Die Bulgaren, Lpz. 1898, σ. 177-178.

6. Fr. S. Krauss, Sagen u. Märchen d. Südslaven, Lpz. 1884, άρ. 88, τ. II, σ. 179-
180. Βλ. καί σ. XLVI. "Ομοιον παραμύθιον έκ Podgajci τής Srem της Σλαβωνίας έν Sbornik
τής νοτιοσλαβικής 'Ακαδημίας, τ. XII, σ. 140, άρ. 29.

7. L. Sàinénu, Basmeie Române, Bucuresci 1895, a. 142 κέ.
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παιδίον θά τόν κληρονομήση. "Οπως άποφύγη τήν πρόρρησιν, άρπάζει τό παι-
δίον, τό κρεμά είς έν δένδρον, άλλά τό σφζει καί τό άνατρέφει είς ύλοτόμος-
μετά εϊκοσιν έτη τό βλέπει, θέλει πάλιν νά τό φονεύση, τό στέλλει μέ μίαν
έπιστολήν πρός τήν σύζυγόν του, καθ' όδόν δ' όμως δύο μαθηταί άντικαθι-
στώσι τήν έπιστολήν ταύτην δι' άλλης, δι' ής παρηγγέλλετο ή σύζυγος τοΰ
έμπορου νά νυμφεύση τήν θυγατέρα της μέ τον νεανίσκον κτλ.8.

Άξιον σημειώσεως είναι, ότι ή βουλγαρική, ή νοτιοσλαβική καί ή βλαχι-
κή παραλλαγή άναφέρουσι τήν κατά τήν πρώτην ή τρίτην νύκτα πρόρρησιν
τών Μοιρών, καί ή άλβανική παραλλαγή ού μόνον ταύτην, άλλά καί τά συνα-
φή πρός τήν δοξασίαν τής Επισκέψεως τών Μοιρών έθιμα, έν δέ ταΐς έλληνι-
καΐς παραλλαγαϊς έχει παραφθαρή τό έπεισόδιον τοΰτο, άν καί στηρίζεται είς
τό κατ' έξοχήν έλληνικόν έθιμον τής ύποδοχής τών Μοιρών έν τη οίκία, δ-
πως μοιράνωσι τό άρτιγενές παιδίον.

Δύο έπεισόδια τοΰ παραμυθίου, τό τής άντικαταστάσεως τής έπιστολής
καί τό τής ένέδρας, είς ήν ένέπεσεν ό κατασκευάσας αύτήν, κατά πάσαν πιθα-
νότητα άρχήθεν έγκατεπλέκοντο έν αύτφ. Διότι τό μέν πρώτον εύρίσκεται καί
εις τά κοπτικά καί αίθιοπικά συναξάρια, τό δέ δεύτερον είς τάς πλείστας τών
παραλλαγών, έν αϊς καί ίνδικαί.

Ή παραγγελία πρός φόνον αύτοΰ τοΰ κομιστοΰ τής έπιστολής άναφέρεται
καί έν τώ μύθφ τοΰ Βελλερεφόντου καί έν τή Παλαιά διαθήκη (Δαυίδ-
Ούρίας)9. Ή δ' άντικατάστασις τής τοιαύτης έπιστολής δι' άλλης άντιθέτου
άποτελεΐ τό χαρακτηριστικό ν έπεισόδιον τοΰ ήμετέρου παραμυθίου10. Κατά τά
συναξάρια, ό άντικαταστήσας τήν έπιστολήν ήτο ό άρχάγγελος Μιχαήλ11. Έν
τη τοσκική παραλλαγή παρά Dozon ή άντικατάστασις γίνεται ύπό Αράπη, έν
δέ τή προκειμένη άλβανική τής Αττικής ύπό σεβασμίου γέροντος, ό όποιος
έννοεϊται ότι είναι ό θεός. Έν τη ήπειρωτική παραλλαγή παρά Hahn ένας άν-
θρωπος τοΰ Θεοΰ λαμβάνει καθ' όδόν παρά τοΰ νεανίσκου τήν έπιστολήν καί
ύποβάλλει έτέραν. Έν δέ ταΐς δημοσιευομέναις κατωτέρω αύτοί οί κομισταί,
ύποπτευόμενοι τόν δόλον, μεταβάλλουσιν τήν έπιστολήν.

Τό δέ δεύτερον έπεισόδιον, όπερ καί είς άλλα παραμύθια παρεμβάλλεται
καί ώς αύτοτελής μΰθος φέρεται, είναι εύρύτατα γνωστόν έκ τής ποιητικής
διασκευής μιάς τών παραλλαγών αύτοΰ ύπό τοΰ Schiller (Der Gang nach
dem Eisenhammer). Περί τούτου διέλαβον έν ταΐς Παροιμίαις, τ. Α', σ. 563
κέ, όπου άνέγραψα καί τάς γνωστάς μοι έλληνικάς παραλλαγάς.
Έπραγματεύθησαν δέ περί τούτου πλήν τών συγγραφέων τών άναφερομένων
έν τω έργφ μου έκείνφ καί οί έξης νεώτεροι: Emm. Cosquin,La légen-

8. Ausland 1857, σ. 641-644.

9. Βασιλ. Β' ια' 14 κέ.

10. W e s s e 11 ο f s k i έν Russische Revue, τ. IV, σ. 184 κέ. K u h n έν Byz. Zeitschrift, τ.
IV, σ. 244- τ. V, σ. 164. Πρόσθες είς τάναιρερόμενα παραμύθια καί Εν γερμανικόν παρά
Simrock, Deutsche Märchen, άρ. 72. Νορβηγικόν παρά Abjoernsen - J. Moe,
Norske Folkeevoentyr, 1852, σ. 22 κέ = Β e a u ν ο i s, Contes populaires de la Norvège, 1862,
σ. 50 κέ.

11. Kuhn, Ενθ' άν., τ. IX, σ. 383.
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de du page de Sainte Elisabeth de Portugal et le conte indien des Bons Conseils
έν Revue des questions historiques, 1903, τ. 73, σ. 5-44· ό α ύ τ ό ς , La lé-
gende du page de Sainte Elisabeth et les contes orientaux (Post-scriptum) έν
τω αύτω περιοδικά», 1904, τ. 74, σ. 207-217. C. F ο r m i c h i έν Archivio
per lo studio delle tradizioni popolari, 1903, τ. 22, σ. 9-30. J . Β ο 11 e έν Zeit-
schrift d. Vereins f. Volkskunde, 1903, σ. 108 καί 1906, σ. 278. Analecta Bol-
landiana, 1903, σ. 505-506. Ε. K u h η έν Byz. Zeitschrift, τ. IV, σ. 245.

Ή παλαιότατη καί άπλουστάτη διατύπωσις εύρίσκεται έν τω έλληνικω μύ-
θω περί τοΰ 'Αρχελάου, ώς διεσκεύασεν αύτόν ίσως ό Εύριπίδης έν τή άπολε-
σθείση όμωνύμφ τραγφδία του. Ό πενθερός τοΰ 'Αρχελάου Κισσεύς έσκόπει
νά έμβάλη αύτόν διά δόλου είς βόθρον, δν έπλήρωσε άνημμένων άνθράκων,
άλλ' άντί τοΰ 'Αρχελάου ένέπεσεν είς αύτόν καί έθανατώθη αύτός ό όρύξας.
( Η y g i n ., Fab. 219. N a u c k , Trag. Graec. Fragm., 2ας έκδ., σ. 426 κέ).
Πληρέστερον δ' έχει τόν μΰθον παλαιόν βυζαντινόν συναξάριον, όπερ θά εί-
ναι ή πιθανή πηγή τής διηγήσεως περί θαύματος τής Παναγίας έν τή τοΰ
Κρητός 'Αγαπίου Λάνδου (ΙΖ' αιώνος) 'Αμαρτωλών Σωτηρία (Μέρ. Γ'
θαΰμα 65 τής έν Βενετία έκδόσεως τοΰ 1857, σ. 392-394). Ή διήγησις άναφέ-
ρεται εις τούς χρόνους τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου τοΰ μεγάλου. Ό Θεόφι-
λος, υίός τοΰ Ίουλιανοΰ, πλουσίου μέν άλλοτε κατοίκου τής Κωνσταντινου-
πόλεως, άλλά πτωχεύσαντος είς τό γήράς του, όπως βοηθήση είς τόν πατέρα
του, έδέχθη νά πωληθή ώς δούλος είς άρχοντα τού παλατίου, τόν πατρίκιον
Κωνσταντϊνον. Ούτος ταχέως ήγάπησε τόν νέον διά τάς άρετάς, τήν μάθησιν
καί τό κάλλος αύτοΰ καί τόν είχεν έμπιστον ύπηρέτην. Καί ποτε μεταβαίνων
είς τό παλάτιον, άπέστειλεν αύτόν νά φέρη τό χαρτοφυλάκιον, έν φ είχε τά
έγγραφα του, όπερ έλησμόνησεν είς τήν οίκίαν. Ό νέος έδραμε καί είσελθών
έν σπουδή είς τόν κοιτώνα τοΰ πατρικίου έλαβεν έκεϊθεν τό χαρτοφυλάκιον,
χωρίς νά Γδη τήν κυρίαν του, μοιχευομένην έκεϊ μετά τίνος δούλου. Αΰτη δέ
φοβηθεΐσα έσυκοφάντησε τόν Θεόφιλον, ότι έπεχείρησε νά τήν βιάση, έσωσεν
δ' αύτήν, έγκαίρως προσδραμών είς τάς κραυγάς της, ό δούλος έραστής.

Όργισθείς ό πατρίκιος παρεκάλεσε τόν έπαρχον νά θανατώση τόν δοΰλον
του, τόν όποιον θά τοΰ έπεμπε τήν πρωίαν καί ν' άποστείλη πρός αύτόν τήν
κεφαλήν του έν πήρα έσφραγισμένη. Ό έπαρχος συγκατετέθη, άφοΰ ό πατρί-
κιος ένώπιον μαρτύρων έγγράφως διετύπωσε τήν καταγγελίαν. Τήν πρωίαν έ-
πεμψεν ό πατρίκιος τόν καταγγελθέντα δοΰλον πρός τόν έπαρχον. 'Αλλ' οδ-
τος διερχόμενος πρό τίνος έκκλησίας τής Παναγίας, όπου έγίνετο λειτουργία,
καί ένθυμηθείς τήν πατρικήν έντολήν, μηδέποτε νά παραλίπη τήν άκρόασιν
λειτουργίας, όσονδήποτε έπείγουσαν έργασίαν καί άν έχη, είσηλθεν είς τήν
έκκλησίαν καί παρέμεινε μέχρι τής άπολύσεως. 'Εν τώ μεταξύ ό ένοχος δού-
λος, άνυπομονών διότι ό έπαρχος δέν άπέστειλε τήν κεφαλήν τοΰ συνδούλου,
καί λαβών τήν άδειαν τοΰ κυρίου του, έτρεξε δρομαΐος ίνα τήν κομίση αύτός.
Άλλ' ό έπαρχος άπεκεφάλισεν αύτόν πρώτον έλθόντα, τήν δέ κεφαλήν αύτοΰ
έδωκεν είς τόν Θεόφιλον. "Οτε δ' ούτος έκόμισεν άγνοών τόν σάκκον, έν φ ή
κεφαλή τοΰ ένοχου, ή άλήθεια άπεκαλύφθη, ώμολόγησε δέ καί ή δέσποινα τήν
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κακουργίαν αύτής. Ό πατρίκιος υίοθέτησε τόν Θεόφιλον καί κατέστησεν αύ-
τόν κληρονόμον του.

Πρός τήν διήγησιν της 'Αμαρτωλών Σωτηρίας συμφωνεί έν τοις κυριωτά-
τοις θρακική παράδοσις της Βιζύης, ήν, παρά της μητρός μαθών, διεσκεύασε
ποιητικώς ό Γ. Μ. Βιζυηνός12. Άναφέρεται καί έν ταύτη ή πατρική έντολή
περί μή παραλείψεως τής άκροάσεως τής λειτουργίας δι' οίονδήποτε λόγον,
έντολή δέ ή συμβουλή είναι ό μοχλός της διηγήσεως καί έν τώ ίνδικώ παρα-
μυθίφ, όπερ, κατά τήν γνώμην τοΰ Cosquin, ύπεμφαίνει τήν έκ της 'Ινδικής
προέλευσιν τών εύρωπαϊκών καί άσιατικών παραλλαγών τοΰ μύθου. Προστί-
θεται δ' είς τήν θρακικήν παράδοσιν καί νέα περιπέτεια. Ό κατηγορηθείς θε-
ράπων Σοφιανός άποκαλύπτεται ότι είναι ή μετημφιεσμένη θυγάτηρ δυστυχή-
σαντος άρχοντος, ήν νέαν έγνώρισε καί ήγάπησεν ό μετέπειτα κύριος της, οδ-
τος δέ μετά τόν θάνατον της ένοχου συζύγου του νυμφεύεται αύτήν. Ή περι-
πέτεια τής κατηγορίας έπί άποπείρα βιασμοΰ γυναικών είς άνδρας μετημφιε-
σμένων είναι κοινοτάτη είς βυζαντινά συναξάρια13.

Τών παραλλαγών τών έλληνικών παραμυθιών έχουσι τό έπεισόδιον ή
ηπειρωτική παρά Hahn, ή μακεδόνικη παρά Abbott καί ή μυκονία. Έν τη το-
σκική παρά Dozon αύτός ό διατάξας τόν φόνον πασάς φονεύεται. Κυπριακόν
δέ τι παραμύθιον14 άναφέρει ότι βασιλόπουλον άπέφυγε τόν έπικρεμάμενον
αύτω μοιραΐον κίνδυνον, άγοράσαν τόν μισθόν έκ της λειτουργίας, εις ήν ένε-
κά τίνος κωλύματος δέν ήδυνήθη νά λειτουργηθή, έφονεύθη δ' ό πωλήσας
τήν έκ τής λειτουργίας θείαν χάριν. Μία βουλγαρική παράδοσις έχει τό έπει-
σόδιον τής σωτηρίας τοΰ συκοφαντηθέντος άθώου, όστις έκτελών πατρικήν
έντολήν είσήλθεν εις έκκλησίαν καί έβράδυνε νά έκτελέση τήν βασιλικήν προ-
σταγήν, έν συμφυρμώ πρός τήν διήγησιν περί τοΰ άγίου 'Ιωάννου τοΰ Προ-
δρόμου καί τής Ήρωδιάδος13.

Τό τέλος τής σμυρναϊκής παραλλαγής συμπίπτει πρός τό άραβικόν (ύπό
χριστιανού Κόπτου γραφέν) συναξάριον τών θαυμάτων τοΰ άρχαγγέλου
Μιχαήλ16. Ώς έν τή σμυρναϊκή παραλλαγή ό βασιλεύς καί έν τω συναξαρίω ό
πλούσιος Μαρκιανός έπιστρέφει είς τήν πόλιν του ένώ γίνονται αί γαμήλιοι
τελεταί καί μανθάνει παρά διαβάτου είς άπόστασιν ένός μιλλίου άπό τής πό-
λεως τούς γάμους τής θυγατρός του.

Ή μυκονία παραλλαγή περιέχει καί στοιχεία έτέρου παραμυθίου, τοΰ Άρ-
κουδογιάννη. Είς τά έλληνικά παραμύθια, ώς είς πολλούς άρχαίους μύθους,
άναφέρονται συχνάκις ήρωες τραφέντες ύπό ζφων, ύπερβάλλοντες τούς κοι-
νούς άνθρώπους είς ρώμην. Έν λεσβιακώ έκθετος βασιλόπαις τρέφεται έίς τό

12. 'Ατθίδες αύραι, σ. 256-266.

13. Βλ. Usener, Legenden der Pelagia, 1879, σ. XVI κέ.

14. Σακελλάρίου, Κυπριακά, τ. Β", σ. 319-320.

15. Lydia Schischmànov, Légendes religieuses bulgares, σ. 97-100, άρ. 46.

16. 'Εξ άραβικοδ χειρογράφου τής έν Γόθα δουκικής βιβλιοθήκης. Ε. Kuhn έν Byz.
Zts., τ. IV, σ. 244.
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δάσος ύπό έλάφου, δθεν έλαβε τό όνομα Λαφουγιάννις11. Κατά τούς άρχαίους
μύθους ό Πάρις έτράφη Εκτεθείς είς τήν "Ιδην ύπό άρκτου, ίχνη δέ μύθων περί
μεγάλης ρώμης αύτοΰ είναι ίσως τά φερόμενα περί αύτοΰ, ότι ήμύνετο κατά
των ληστών καί έπροφύλαττε τά ποίμνια18. Ό Άρκείσιος έμυθολογεΐτο υιός
τοΰ Κεφάλου καί άρκτου, ό δέ "Αγριος καί ό Όρειος έλέγοντο τέκνα της Πο-
λυφόντης καί άρκτου, ό δ' έπώνυμος τών Άρκάδων ήρως 'Αρκάς τοΰ Διός
καί τής είς άρκτον μεταμορφωθείσης νύμφης Καλλιστοΰς.

Έν ήπειρωτικώ (έξ Ιωαννίνων) παραμυθίω της συλλογής τοΰ Hahn (άρ.
75), ώς τόν Άρκείσιον έκ τοΰ Κεφάλου έγέννησεν άρκτος, οΰτως άρκτος
έγέννησε ρωμαλεώτατον παΐδα έξ Ιερέως, δν έβίασε νά συνέλθη αύτη. Παπάς
άναφέρεται καί έν τή μυκονία παραλλαγή, καί έν άνεκδότφ θεσσαλικώ παρα-
μυθίω (έκ Καρατσόλ τοΰ Τιρνάβου). Τόν παπάν πλανηθέντα έν έρήμφ τόπω
καί κινδυνεύοντα νά γίνη βορά άγριων θηρίων σφζει άρκτος. Ό παπάς εύ-
γνωμονών, ύπουσχέθη σ' τν άρκοΰδα ποΰς θά κάνη μιγάλα καλά κι σ' αύτήν κι
στά πιδγιά τς, άν £χη. Ή άρκοΰδα, ποΰ είχε βρή Sva πιδάκι προυτύτερα ποΰ τ'
άπέταξαν κακοί άθρουποι σ' τν έρημιά κί τού τριφι γιά νά τοι3 μιγαλώσ', είπε σ'
τούν παπά ποΰς θά τού στείλη σ' αύτόν, νά φροντίσ' γιά τού καλό τοΰ πιδιοΰ τς,
δντα θά μιγαλώσ'. Τού πιδί τώρα τράνιψι κί <5èv ήθιλε νά ζή μέσ' σ' τς λόγγους
μι τά θηρία, ήθιλε νά είνι μι άθρώπ'. Τότις ή άρκοΰδα τοΰ είπι νά πάη κει πέρα
σ' ίκείνου τού χουριό σ' τν ίκκλησιά, ν' άνταμώσ' τούν παπά κί νά τούν πή κί-
νου κί κίνου, κί θά σι πάρ' στού σπίτι τ', νά 'σι κει παντόυτεινά.

Τό παιδί μεταβαίνει εις τοΰ παπά, έκτελεΐ διαφόρους άθλους, ύπηρετοΰν
αύτόν, έν τέλει ό παπάς έπιβουλεύεται τήν ζωήν του, άλλ' άντ' αύτοΰ μοι-
ραίως φονεύει τήν παπαδιάν.

Αί δημοσιευόμενοι άμέσως κατωτέρω δύο παραλλαγαί προέρχονται ή μέν
πρώτη έκ Σμύρνης, γραφεΐσα τώ 1862 ύπό Κίμωνος I. Παπαμιχαηλέ, χάριν
τοΰ καθηγητοΰ Δ.Ι. Μαυροφρύδου, όστις δέν έκαμε χρήσιν αύτης, ή δέ δευτέ-
ρα έκ Μυκόνου, άνακοινωθεΐσά μοι τώ 1888 ύπό τοΰ Μυκονίου κ. Μιχ. I. Βε-
νιέρη, νΰν καθηγητοΰ έν Έρμούπολει Σύρου.

Ή τύχη vucqi fl ό βασιλιάς;

(ΣΜΥΡΝΗ)

Μιά φορά ήταν ένας βασιλιάς κ' ήπήγε μέ τς άστρονόμοι του στό κυνήγι·
ήβράδυασε ή μέρα κ' ήπήγε νά κοιμηθή μέσα σ' ένούς μυλωνά τό σπίτι. Τή
νύχτα λοιπόν ήγέννησε ή γυναίκα τοΰ μυλωνά. Τό πρωί ή στείλε τς άστρονό-
μοι άπάνω γιά νά διοΰνε τί παιδί ήκανε. Κατεβήκανε κάτω, τς άρ(οτά ό βασι-
λιάς τί παιδί ήκανε, καί αύτοί δέν ήμιλούσανε. Μέ τά πολλά, άφοΰ τς έφοβέρι-

17. Georgeakis et Pineau, Folklore de Lesbos, σ. 68 κέ.

18. Roscher, Lexik, d. Mythol., τ. III, σ. 1584.
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σε πολύ, τοΰ 'πανε πώς ήκανε άγόρι καί θά γίνη γαμπρός του. Τότε ό βασιλιάς
μέ θυμό είπε: «Καί γιά νά διοΰμε ποιός άπ' τσί δυό νικά, ή τύχη γιά ό βασι-
λιάς;» Λένε: «Βασιλέα μου, ή τύχη νικά». Λέει έκεΐνος: «Ό βασιλιάς».

Τό πρωί ήσηκώθηκε καί λέει τοΰ μυλωνά: «Νά μοΰ δώσης τό παιδί ποΰ
γεννήθηκε χτές τό βράδυ». Λέει ό μυλωνάς: «Πώς θά σοΰ τό δώσω, ποΰ είναι
παιδί μου;» Μέ τά πολλά κατάλαβε πώς είναι ό βασιλιάς καί ήφοβήθηκε καί
τοΰ τό έδωκε. Τό παίρνει ό βασιλιάς τό παιδί, κ' έκεΐ ποΰ πηγαίνανε βγάζει έ-
να μαχαίρι άπό τή μέση του καί τό 'μπήξε τοΰ παιδιοΰ, κ' ήθάρρεψε πώς τό
'χε σκοτώση καί τό πέταξε καταής. Μά τό 'χανε φασκιωμένο μέ πολλά παν-
νιά, κ' έτσι δέν ήπαθε τίποτα. Φύγανε άπό κείνο τό μέρος κ' ήπήγανε στό πα-
λάτι του.

"Ας άφήσωμε τώρα τό βασιλιά, κι άς πιάσωμε τό καλό σου τό παιδί. Ήτα-
νε ένας τζομπάνης, κ' έκεΐ ποΰ 'βοσκέ τά γίδια του, τοΰ 'φεύγε κάθε μέρα μιά
κατσίκα κ' έπήγαινε καί βύζαινε αύτό τό παιδί, καί ύστερα άπό πολλή ώρα
γύριζε στό κοπάδι. Μιά μέρα παραφύλαξ' ό τζομπάνης νά διή ποΰ φεύγει, καί
πάει. ΕΪδε πώς βύζαινε ένα παιδί, πάει κοντά τό βλέπει, κ' εύχαρίστησε τό θεό
ποΰ τοΰ 'στείλε ένα παιδί, ύστερα άπό τόσα χρόνια ποΰ 'τανε παάρεμένος καί
δέν ήκανε παιδιά. Τό πάει στήν κατοικιά του, χάρηκε κ' ή γυναίκα του, τοΰ
πήρανε μιά βυζάστρα καί τό βύζαινε. Σάν ήμεγάλωσε, τό 'στελνε ό μπαμπάς
του κ' ή βοσκέ τά γίδια του. Μιά μέρα βγήκε ό βασιλιάς στό κυνήγι μέ τς
άστρονόμοι καί τή δωδεκάδα του. Οί άστρονόμοι τό γρωνίσανς καί γυρίζουνε
καί λέν τοΰ βασιλιά: «Ή τύχης νικά γιά ό βασιλιάς;» Τότες γυρίζει καί τώς
λέει ό βασιλιάς, τί θέλουν νά είποΰν. Τότε τοΰ θυμίσανε τό περιστατικό, καί
τοΰ δείξανε τό βοσκόπουλο. Τό φωνάζει ό βασιλέας τό παιδί καί τοΰ λέει:
«Γρωνίζεις γράμματα;» Λέει: «Όχι». Τότ' αύτός γράφει ένα γράμμα, καί έσον-
τας νά 'ναι μέ τήν όλπίδα πώς δέ γρωνίζει τό παιδί γράμματα, τοΰ τό 'δωκε
νά τό πάη τοΰ βεζίρη του στό παλάτι καί νά περιμένη νά πάρη τήν άπόκριση.
Τό παιδί τό καϊμένο στό δρόμο τούρθε στό νοΰ καί λέει: «Αύτός ό βασιλιάς,
τί ήτανε δουλειά του νά μ' άρωτήση άν ξέρω γράμματα. Βέβαια θά τρέχη κα-
μιά σκατοδουλειά». Τ' άνοίγει τό γράμμα καί τί νά δή! Άάίς γιά καλό, βλέπει
πώς διαλογούάανε νά τό σκοτώσουνε. Πιάνει καί αύτό καί γράφει σ' άλλο
χαρτί, κ' ήγραψε: «'Αμέσως ποΰ φτάση αύτό τό παιδί, νά τόν δώσης τήν κόρη
μου καί νά κάνης τούς γάμους πριν νά φτάσω». Βάζει κι άποκάτω τήν ύπο-
γραφή τοΰ βασιλιά, καί πηγαίνει στό βεζίρη καί τοΰ δίνει τό γράμμα. Παίρνει
τό γράμμα, τ' άναγνώνει, κ' εύτύς τόνε στέλνει στό λουτρό, τοΰ βάζει βασιλι-
κά φορέματα, κι άνοίγει τσί γάμοι, καί σαράντα ήμέρες τρώγανε καί ξεφαν-
τώνανε. Άφοΰ τέλειωσε ό γάμος, φτάνει κι ό βασιλιάς μέ τσί έκπαγιέ του (;)
καί άκούοντας τά τούμπανα καί τσί καμπάνες τρόμαξε, κι άρωτά τί γίνεται.
Τοΰ λένε : «Βασιλιά μου, ή κόρη σου παντρεύεται». Λέει: «Μεθυσμένος είσαι,
γιά σκοτισμένος;» Πηγαίνει στό παλάτι του, κι άρωτά τό βεζίρη: «Τ' είν' αύτά
τά πράματα ποΰ βλέπω;» Λέει: «Βασιλιά μου, ό,τι μέ πρόσταξες έτσι καί ήκα-
να». Τοΰ δείχνει τό γράμμα καί τοΰ λέει: «'Ιδού καί ή ύπογραφή σου».
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Τότες κι ό βασιλιάς ώμολόγησε πως καί τω οντις ή τύχη νικά και δχι ό
βασιλιάς, άναγνώρισε τό γαμπρό του,

, κ' ήκάμανε γάμοι και χάρες
καί ξεφάάωσες καλές.

Ό Άρκουδογιάννης

(ΜΥΚΟΝΟΣ)

Μιά φορά ένας ήθελε νά πάη άπό 'να χωριό σ' άλλο μέ τή γυναίκα του καί
τό βυζανάρικο παιδί του. Στό δρόμο ένυχτώθη καί τόν έπιασε καί βροχή καί
μπήκε μέσα σ' ένα κελλί. Άφοΰ φάαν' ότι είχανε, έκοιμθήκανε. Περνοΰσ' άπό
κει κ' ένας χασάπης, καί γιά τή βροχή μπήκε κ' εύτόνος μέσα στό κελλί, όπου
εϊδγιε τό φως, ένα άθρεπο, μιά γυναίκα καί τό παιδί καί κοιμώντανε. Άφοΰ
πέρασε λίη ώρα, τότε μπαίνει κ' ένας άλλος καί δέ χαιρετφ τό χασάπη, άλλά
πιάνει τό παιδί καί τοΰ γράφει στό κούτελο πώς θενά κληρονομήση τό χασά-
πη ποΰ στέκεται στήν πόρτα. Άφοΰ ήγραψεν εύτά έβγήκε πάλι χωρίς να χαι-
ρετήση. Ό χασάπης έπήε κοντά νά δγή πά νά 'καμε κακό στό παιδί καί βά-
λουν εύτό στό μπελά. Βλέπει τά γράμματα στό κούτελο τοΰ παιδγιοΰ, καί
συλλοάται πώς μπορεί νά χαλάση τό παιδί, χωρίς νά τόνε νοιώση κανείς γιά
νά μή βγοΰν τά γράμματα σωστά. Τό 'πιάσε καί τό 'βαλε στό ντρουβά του.
Άμα πέρασεν άπό να λαγκάδι βαθύ τό 'ριξε κάτω γιά νά σκοτωθή. Έμπλεξεν
όμως σ' ένα φρύανο κ' έσώθη.

Μιά άρκοΰδα είχε τή φωλιά κης κοντά στό φρύανο κ' ήτονε ό,τι καί γέννη-
σε. Είχε πολύ γάλα καί μαζί μέ τ' άρκουδάκια έπήρε καί τό παιδί καί τό βύζα-
νε, καί μεγάλωσε καί περπατούσε μέ τά τέσσερα σά κ' έκεΐνα. Ή άρκοΰδα συ-
νήθιζενε νά τά πααίνη νά βοσκούνε σ' ένούς παπά τ' άμπέλι . Ό παπάς έβλε-
πε τά πατήματα κή άρκούδας, τών άρκουδακιώ καί τοΰ παιδγιοΰ μαζί, έβαλε
ντραγάτες νά τό πιάσουνε. Οί ντραγάτες έφυλάανε δλη νύχτα καί τό πιάσανε.
Τό πήρ' ό παπάς, τό βάφτισε καί τό 'βγαλεν Άργκουδογιάννη. Τό 'χε σάν
παιδί του καί τό 'μαθε καί λία γραμματάκια.

Άμα έμεγάλωξενε ό Άρκουδογιάννης, έπέρασε μιά μέρα άπό κει ό χασά-
πης ποΰ τόν είχενε ριχτάμενο στό λαγκάδι. Ό παπάς τοΰ 'βαλε νά φάη καί
τοΰ φάνη παράξενο τ' όνομα τ' Άρκουδογιάννη καί ρώτησε γιά αύτό τό πα-
πά. Ό παπάς τοΰ 'πε τήν Ιστορία, πώς εύρέθηνε μέ τήν άρκοΰδα. Ό χασάπης
έσυλλοΐστηνε, πάς είναι τό παιδί έκεϊνο ποΰ 'ριξε στό λαγκάδι. Παρακάλεσε
τό παπά, άν μπορή ό Άρκουδογιάννης νά τοΰ πάη ένα γράμμα στό χωριό του
καί νά τό δώκη στά χέρια κη γυναίκας του καί νά πή πώς σέ τρεις μέρες
θενάρθη. 'Επήρεν ό Άρκουδογιάννης τό γράμμα καί στό δρόμο τό 'νοιξε καί
εϊδγιε μέσα πώς εύτόνονε πούρχεται εύτοΰ νά τόνε σκοτώσετε. Ό
Άρκουδογιάννης έπιασε καί έκαμεν άλλο γράμμα, κ' έγραψε μέσα πώς εύτό-
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νονε ποδρχεται εύτοΰ νά τονέ μπατρέψετε μέ τή θυατέρα μας. Άφοΰ έπήαινε
τό γράμμα ό Άρκουδογιάννης άμέσως τόν έμπατρέψανε. Ύστερα άπό τρεις
μέρες φτάνει κι ό χασάπης καί τοΰ λέανε «καλορίσκη ή θυατέρα σου». Ό χα-
σάπης ήκανε πως νά ξέρη κ' ήλεενε «εύκαριστώ». Ό χασάπης πάλι ήθελε νά
τονέ σκοτώση. Γιά αύτό πήε στό βοσκό του καί τοΰ 'πενε: «Όγιος έρθη νά
σοΰ ζητήξη άρνί, νά τόνε σκοτώσης μέ τήν άξίνη». Ύστερα πήε στό σπίτι
του, κ' είπε στή γυναίκα του: «Έγώ πάω στό γιαλό καί σύ στείλε τό γαμπρό
στό βοσκό νά φέρη ένα άρνί γιά νά κάμωμε τό γιόμα». Ή γυναίκα ήστειλενε
τό γιό νά φέρη τ' άρνί, γιατί έντρέπουντανε νά στείλη τό γαμπρό. Άφοΰ πήεν
ό γιός, άμέσως ό βοσκός τόν έσκότωσενε. Σέ λίη ώρα ήρθε κι ό χασάπης στό
σπίτι καί μαθαίνει πώς άμπαντέχει τό γιό νά φέρη τ' άρνί. Άκούει εύτά ό χα-
σάπης, τρέχει, κι ό βοσκός άπό μακριά τοΰ φωνάζη «καλά σοΰ τόν έχω». Ό
χασάπης άμα πήε κοντά καί είδγιε τό γιό σκοτωμένο, έπιασε τό μαχαίρι του
καί έσκοτώθη. Καί έμεινε νοικοκύρης σ' οδλα ό Άρκουδογιάννης καί έβγήκα-
νε σωστά τά γράμματα ποΰ τοΰ 'γράψε στό κούτελο του έκεΐνος ό άθρεπος
μέσα στό κελλί.

Τοΰ δευτέρου άλβανικοΰ παραμυθίου έλληνικάς παραλλαγάς εύρίσκομεν
παρά Hahn καί Legrand19. Έν τώ παρά Hahn ήπειρωτικώ παραμυθίφ (έκ
Ζίτσης) ή εισαγωγή είναι όμοιοτάτη· ό πατήρ έρωτα τόν έπίσκοπον άν τό άρ-
νί ποΰ ένας έθρεψε κ' έμεγάλωσε είναι δίκαιον νά τό άφήση νά τό φάγη άλλος
ή πρέπει νά τό φάγη αύτός. Ή κόρη όπως άποφύγη ζητεί δύο χρυσάς ένδυμα-
σίας, φλωρία καί μαργαριτάρια καί ένα κουτί. Διαφεύγει καί συναντάται μέ τό
βασιλόπουλο τυλιγμένη είς δέρμα ζώου. Έν τοις έξης παρατηρείται συμφυρ-
μός πρός τό παραμύθιον της Σταχτοπούτας. Έν άλλη ήπειρωτική παραλλαγή
(έκ Βίτζας), ό πατήρ, όστις είναι παπάς, έρωτα τόν έπίσκοπον ποιος δικαιού-
ται νά φάγη τά μήλα της μηλιάς πώχει στήν πόρτα του, αύτός ή άλλος ξένος·
ή δέ κόρη ζητεΐ άπό τόν πατέρα της ώραίας ένδυμασίας καί ένα καντλέαν(;) ή-
τοι ξύλινον κιβώτιον άνθρωπόσχημον έν τω όποίω έγκλείεται, φαινομένη ώς
ξύλινος άνθρωπος. Έν έτέρα δέ παραλλαγή σμυρναϊκή, ή είσαγωγή είναι
όμοια πρός τά πλείστα τών εύρωπαϊκών παραμυθιών. Ό βασιλεύς πατήρ θέλει
νά νυμφευθή τήν θυγατέρα του, έκτελών ύπόσχεσιν, ήν έδώκεν εις τήν άποθα-
νοΰσαν σύζυγόν του, διότι ό δακτύλιος τοΰ άρραβώνος ταύτης έφαρμόζεται
είς τόν δάκτυλον τής θυγατρός. Ή κόρη έν άπογνώσει έπικαλεΐται τήν άρω-
γήν τών Μοιρών, ή δέ Μοΐρά της έπιφανεΐσα τήν συμβουλεύει νά ζητήση πο-
λυτίμους ένδυμασίας, έν οίς καί μίαν τριχωτήν, άς άδύνατον ήτο νά κατα-
σκευάση τεχνίτης. Άλλά τά ζητηθέντα προμηθεύει είς τόν βασιλέα ό διάβο-
λος, ή δέ κόρη άναγκασθεΐσα νά ύποκύψη, φυγαδεύεται ύπό της Μοίρας. Είς
τό βασιλόπουλο έπιφαίνεται, φοροΰσα τό τριχωτόν ένδυμα, έξ οδ ώνομάσθη
Μαλλιαρή20.

19. Hahn, Gr. υ. alban. Märchen, άρ. 27, τ. I, σ. 191-193· τ. II, σ. 244-247. Ém. Le-
grand, Recueil de contes populaires grecques. Par. 1881, άρ. 16 (7/ Ξυλομαρι'α).

20. Έν τω όμοΐω σικελικω έπίσης Μαλλιαρή Μπέττα (Betta Pilusa) όνομάζεται ή ήρωίς.
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Ό Hahn άναφέρει παράλληλα γερμανικά, νεαπολιτικόν, βλαχικόν καί
λιταυϊκόν. "Αλλα δ' Ικανά τόν άριθμόν παράλληλα σημειώνουσιν ό R. Köhler
καί ό J. Boite21. ΕΙς πολλά τούτων τό ένδυμα της κόρης είναι ξύλινον, έξ οδ
καί τό όνομα Ξυλομαρία της Ελληνικής παραλλαγής καί Κατϋοάροϋ της άλβα-
νικής. 'Αντίστοιχα είναι τά ιταλικά όνόματα Maria del legno, Maria intaulata,
τό πεδεμοντικόν Marion de bosch (=legno) καί τό νορβηγικόν Kari Trästak
(ξυλοφόρεμα).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ. Άνωτέρω έν σ. 272 δέν έμνημονεύθη μεταξύ τών έλ-
ληνικών παραλλαγών τοΰ πρώτου παραμυθίου καί ή μακεδονική παρά
Abbot (Macedonian Folklore, σ. 347-350). Τό παιδίον, τό όποιον τήν τρίτην
άπό τής γεννήσεώς του νύκτα έμοίραναν αί τρεις Μοΐραι νά κληρονομήση
τόν διανυκτερεύοντα έν τή καλύβη πλούσιον, σωθέν έκλήθη Νάϊντης (Βρετός),
διά σλαβικού όνόματος. (Πρβλ. τό έν τώ νοτιοσλαβικώ παραμυθίω όνομα
Najdenik). Έν τη παραλλαγή ταύτη ή άντικατάστασις τής έπιστολής έγινεν
άπό ένα «γέρο μέ μακριά άσπρα γένεια». 'Υπό δέ τών ποιμένων τοΰ πλουσίου,
ώς έν τη μυκονία παραλλαγή, άντί τοΰ γαμβροΰ του Νάϊντη φονεύεται ό
υΙός του.

21. Gonzenbach, Sicilianische Märchen, Lpz. 1870, άρ. 38, τ. I, σ. 261-269 καί σημειώ-
σεις τοϋ R . Köhler, αύτ., τ. II, σ. 229. Kôhler-Bolteèv Zeitschrift des Vereins f. Volks-
kunde, 1896, σ. 75. Archiv f. slavische Philologie, τ. II, σ. 622 μετά σημειώσεων τοΰ Köhler.
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α'

— Γειά σας,

μ' αύτά ποΰ 'χετε μπροστά σας.

— Χαίρετε,

μ' αύτό ποΰ σάς κρέμεται.

—Κάνει να φέρω τό μαλλιαρό μου στό κουρεμένο σας;

—Μπράβο! Δύο-τρεΐς μέρες είναι ποΰ τό 'χομε κουρέψει.

Μία φορά πέρασε ένας άξιωματικός μέ τ' άλογό του πό ένα χωράφι ποΰ
θερίζανε. Χαιρετά τς άνθρώπους ποΰ βλέπει. Λέει: «Γειά σας, μ' αύτά ποΰ
'χετε μπροστά σας», μεθές τά στάχυα. ΑύτοΙ τοΰ άπαντοΰνε: «Χαίρετε, μ' αύτό
ποΰ σάς κρέμεται», μαθές τό σπαθί. Λέει κείνος: «Μπορώ, λέει, νά φέρω τό
μαλλιαρό μου, τ' άλογό μου δηλαδή, στό κουρεμένο σας;» στό θερισμένο μέ-
ρος μαθές. Λέει: «Μπράβο! Δύο-τρεΐς μέρες είναι ποΰ τό 'χομε κουρεμένο»,
μαθές θερισμένο.

β'

'Αδερφέ πό 'ναν πατέρα
καί υιέ τής γυναικός μου,
σΰρε πές το τοΰ πατρός σου,
ότι ήρθεν ό υιός του,
ό άνήρ τής γυναικός του.

Μία φορά ήτανε ένας, ποΰ έφυγε πό τόν τόπο του καί πήγε ταξίδι.
Έμεινε στά ξένα χρόνια πολλά καί μέσα σ' αύτά τά χρόνια ό πατέρας του
παντρεύτηκε καί πήρε τή γυναίκα του, μαθές τή νύφη του, τή γυναίκα τοΰ
γιοΰ του, κ' έκαμε κι άπό δαύτηνε ένα γιό. "Ύστερα πό πολλά χρόνια γύρισε
στόν τόπο του αύτός καί άμα έφταξε είδε τό γιό, ποΰ είχε καμωμένο ό πατέ-
ρας του άπό τή γυναικά του καί τοΰ 'πε: «'Αδερφέ πό 'ναν πατέρα», γιατί βέ-
βαια ένας πατέρας τσοΐ 'χε γεννήσει καί τσοΐ δύο, «καί υίέ της γυναικός μου»,
γιατί πάλι ήτανε καί τσή γυναίκας του γιός, «σΰρε πές το τοΰ πατρός σου ότι
ήρθεν ό υιός του, ό άνήρ τής γυναικός του», ότι ήρθα μαθές έγώ, ποΰ είμαι
καί γιός του καί άνδρας τής γυναικός του.

Παραλλαγή έν ΚΠ. 1874, τ. Η', σ. 517,43.

* Έδημοσιεύθησαν ύπό Σπυρ. Έμ. Στάθη είς περ. Λαογραφία 2 (1910 - 11), σ. 360 - 370.
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γ'

Τί 'σαι σύ καί τί 'μαι γώ;

Τί V αύτά καί πού τά πάς;

Κάτσ' αύτού καί μή μιλφς.

Μία φορά ήταν ένας π' άγαποΰσε τρεις γυναίκες. Μίαν άρχοντοποΰλλα,
πό γενιά πολύ μεγαλύτερη πό τή δική του, μία πολύ πλούσια καί μία πολύν
δμορφη. Ήθελε νά παντρευτή, μά δέν έξερε ποίανε πό τσί τρεις νά διάλεξη.
Πήγε λοιπόν νά βρή τό σοφό Σολομώντα νά πάρη τή γνώμη του. Φτάνει στό
σπίτι τοΰ Σολομώντα, βρέσκει τόν πατέρα του τό Δαυίδ, τόνε χαιρετςί καί τοΰ
λέει: «Ό γιός σας, ό σοφός Σολομώντας είν' άπάνω; —Άπάνω είναι», τοΰ λέει
ό Δαυίδ.

Ανεβαίνει λοιπόν τή σκάλα, μπαίνει στήν κάμερα μέσα καί βλέπει τό
Σολομώντα νά παίζη μ' ένα μήλο. Έρριχνε κ' έπιανε τό μήλο στόν τοίχο. Τοΰ
λέει τί τόνε θέλει, μά ό σοφός Σολομώντας μιλιά δέν τοΰ 'βγάλε, παρά δλο έ-
παιζε τό μήλο στόν τοίχο κ' έλεγε μοναχός του: «Τί 'σαι σύ καί τί 'μαι γώ; Τί
'ν' αύτά καί ποΰ τά πάς; Κάτσ' αύτοΰ καί μή μιλφς». Αύτός τίοτα 'π' αύτά δέν
καταλάβαινε παρά δλο περίμενε νά δή τί θάν τοΰ πή ό σοφός Σολομώντας.
Περίμενε, περίμενε τόσην ώρα, Τσα με ποΰ βαρέθη στά τελευταία καί σηκώθη
κ' έφυγε. Στή σκάλα τόνε βλέπει ό Δαυίδ καί τοΰ λέει: «Έ! εϊντα σοΰ 'πε; — Δέ
μοΰ τό 'λεγες, λέει, πώς ό γιός σου δέν είναι σοφός παρά λελός; —Γιατί; τοΰ
λέει. —Γιατί, λέει, δέ μ' άποκρινότανε σ' ό,τι τόνε ρωτοΰσα. —Καλά, λέει, καί
τί τόνε ρωτούσες; —Αύτό κι αύτό, λέει. —Καί καλά, λέει, δέ σοΰ 'πε τίοτα, δέν
έκαμε τίοτα; —Όχι, λέει, παρά έπαιζε ένα μήλο στόν τοίχο κι έλεγε μοναχός
του: Τί 'σαι σύ καί τί 'μαι γώ; Τί 'ν' αύτά καί ποΰ τά πάς; Κάτσ' αύτοΰ καί μή
μιλάς. — Καϊμένε, λέει, κρίμα σέ σένα. Δέν κατάλαβες; Αύτά ποΰ 'λεγε μονα-
χός του, αύτά, λέει, ήτανε ή άπόκρισή του. Νά, λέει, σοΰ 'πε: Τί 'σαι σύ καί τί
'μαι γώ. Άνε πάρης δηλαδή τήν άρχοντοποΰλλα, δέ θά μπορής οΰτε νά μιλή-
σης, οΰτε τίοτα θά κοτάς νά κάμης, γιατί κάθε στιγμή καί ώρα θά σοΰ λέη:Τί
'σαι σύ καί τί 'μαι γώ; Έσύ, μαθές, είσαι ένας πρόστυχος, άπό τιποτένια φαμί-
λια κ' έγώ είμαι άρχοντοποΰλλα, άπό μεγάλο σόι. Άνε πάρης τήν πλούσια
πάλι, δέ θά κοτάς τίοτα νά κάμης, οΰτε ποτέ£ μονόλεφτο πό τά λεφτά τση νά
πάρης, γιατί δλο θά σέ τρώη καί θά σοΰ λέη: Τί 'ν' αύτά καί ποΰ τά πάς; Αύ-
τά, μαθές, ποΰ παίρνεις δέν τά όρίζεις, γιατί είναι δικά μου, ποΰ έγώ 'μαι
πλούσια καί σύ είσαι φτωχός χωρίς δβολο. Άνε πάρης πάλι τήν δμορφη, πά-
λι δέ θά κοτάς τίοτα νά κάμης, οΰτε τσιμουδιά ποτές σου νά βγάλης, γιατί θά
σοΰ λέη: Κάτσ' αύτοΰ καί μή μιλςίς. Κάτσε, μαθές, στ' αύγά σου, γιατί δέν ά-
ξιζες έσύ γιά μένα καί μή μιλςίς, γιατί έγώ 'μαι δμορφη καί ό,τι θέλω όρίζω νά
κάμω».

δ'

Έπί άγεννήτου, ώ βασιλεΰ, κάθεσαι
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καί έπί τή μητρι αύτοΰ καθέζεσαι-
ή λύσε μου τον λόγον
ή δός μου τό υίόν μου,
τόν άντρα τής μητρός μου·
και äv μοΰ τόν δώσης πατήρ μου,
άν <5έν μοΰ τόν δώσης υίός μου.

ή:

Έπί τούς άγεννήτους πόδας κάθεσαι, βασιλεΰ,
καί έπί τό δέρμα τής μητρός αύτοΰ καθέζεσαι κτλ.

ή:

Έπί άγεννήτορος ό βασιλεύς κάθεται,
καί έπάνω έπί τή μητρι αύτοΰ καθεύδεται,
ή διέλυσον τό ρήμα, ή δός μου τόν υίόν μου κτλ.

Μιά φορά ήτανε ένας ποΰ 'χε κάμει κάποιο μεγάλο κακό. Τόνε πιάσανε,
τόνε δικάσανε καί τόνε βάλανε φυλακή ν' άποθάνη πό τήν πείνα. "Οποιος πή-
γαινε νάν τόνε δή τόνε ψηλαφούσανε καλά-καλά γιά νά δοϋνε μήν έχη τίοτα
καί τοΰ δώση νά φάη. Αύτός όμως είχε μία κόρη παντρεμένη, ποΰ 'χε γεννή-
σει κείνες τσί μέρες. Πήγαινε λοιπόν ή κόρη του αύτή, τόν εύρισκε, έβγαζε
τό βυζί τση καί τόνε τάιζε. Αύτός άντίς ν' άδυνατίζη έπάχαινε, κι δλοι δέν ξέ-
ρανε τί νά πούνε, ποΰ τόνε βλέπανε τσά νά παχαίνη άντίς ν' άδυνατίζη. Κατα-
λάβανε πως κάποια γελατζία θά γίνεται καί γιά ν' άνακαλύψουνε δέν άφήνανε
κανένα μοναχό νά πά νάν τόνε βρή, παρά πηγαίνανε κι αύτοί μαζί του. Έτσι
δέ μπορούσε πλέα αύτή, ποΰ τό ίδιο κάνανε καί σέ δαύτηνε, νάν τόνε ταΐση
καί σάν είδε κι άπόειδε πώς ό πατέρας τση θ' άποθάνη, μία μέρα κει ποΰ περ-
νοΰσε ό βασιλέας καβελλάρης, πάει, πιάνει τά χαλινάρια τ' άλογου του, τόνε
σταματά καί τοΰ λέει:

Έπί άγεννήτου, ώ βασιλεΰ, κάθεσαι,

καί έπί τή μητρι αύτοΰ καθέζεσαι·

ή λΰσε μου τόν λόγον

ή δός μου τόν υίόν μου,

τόν άντρα τής μητρός μου·

καί άν μοΰ τόν δώσης πατήρ μου,

άν <5εν μοΰ τόν δώσης υίός μου.

Ό βασιλέας σκέφτηκε καλά, μά δέ μπόρεσε νά λύση τό αίνιγμα. Τσ' είπε
λοιπόν νάν τοΰ τό ξηγήση καί θάν τση δώση πίσω τόν πατέρα τση. Τότες αύ-
τή τοΰ λέει:

«Τ' άλογο αύτό ποΰ κάθεσαι, πολυχρονεμένε βασιλέα, δέν έγεννήθηκε,
γιατί ή φοράδα ποΰ τό ήτανε άγγαστρωμένη, τήν τελευταία ώρα ψόφησε καί
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τσή σκίσανε τήν κοιλία καί βγάλανε ζωντανό τ' άλογο ποΰ κάθεσαι. Κάθεσαι
λοιπόν έπί άγεννήτου, ώ βασιλεΰ, γιατί είπαμε πώς δέν έγεννήθηκε τ' άλογο.
Τώρα καί έπί τή μητρι αύτοΰ καθέζεσαι: Τό γδερμάτι τση φοράδας τό κάμανε
τότες σέλλα, κι άπάνω σ' αύτήνε τή σέλλα κάθεσαι. "Η λΰσε μου τόν λόγον, ή
δός μου τόν υίόν μου, τόν άντρα της μητρός μου: Έγώ, λέει, πάω κάθε μέρα
καί δίνω τό γάλα μου στόν πατέρα μου. Είναι μαθές γιός μου κ' είναι πάλι καί
άντρας τση μάννας μου, γιατί είναι πατέρας μου. Κι άνε μοΰ τόνε δώσης δέ
θάν τόνε ξαναβυζάξω κ' έτσι θά 'ναι πατέρας μου, ά δέ μοΰ τόνε δώσης θάν
τόνε βυζαίνω κ' έτσι θά 'ναι γιός μου».

Ό βασιλέας θάμαξε τήν έξυπνάδα τση, τση χάρισε τόν πατέρα τση καί
περάσανε καλά καί μεΐς έδώ καλύτερα.

Παραλλαγή πελοποννησιακή ύπό τήν έπιγραφήν τά «αινίγματα» έδημο-
σιεύθη ύπό Ν. Γ. Πολίτου έν ΝΑ. σ. 40 - 44.

8'

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με μία σφάντζικα νά πλερώνη παλαιόν χρέος,
νά τοκίζη χρήματα καί νά τρέφη όχτώ ανθρώπους;

(

Μία φορά ήτανε ένας βασιλέας, ποΰ γύριζε κάθε βράδυ τεφτίλι, κ' έβλεπε
πώς περνά ό κόσμος στήν πολιτεία του. Ένα βράδυ, κει ποΰ γύριζε, άκούει
πόξω πό μίαν πόρτα ένα λυράκι νά παίζη καί δός του τραγούδι καί χορό.
'Ανοίγει τήν πόρτα καί μπαίνει μέσα: «"Ωρα καλή, τούσε λέει. —Καλώς τονε,
τοΰ λένε, κάτσε». Τοΰ δίνουνε μεζέ καί τή μπουρίκια νά πιή κρασί. Εκείνος
σιχαινότανε, μά είντα νά κάμη; Καί τό μεζέ έφαε καί κρασί πό τή μπουρίκια
ήπιε κ' εύκήθηκε. Ύστερα άρχισε δλο νά ρωτά κεΐνον ποΰ 'παίζε τή λύρα τί
δουλειά κάνει, πώς τά περνά, άνε κερδίζη πολλά καί τά τέτοια. «'Αφέντη μου,
τοΰ λέει τότες αύτός, έγώ είμαι κοφινάς, καί δόξα νά 'χη ό Θεός τά κουτσο-
περνώ. Βγάζω μία σφάντζικα τήν ήμέρα καί μέ δαύτηνε καταφέρνω νά πλερώ-
νω παλαιό χρέος, νά τοκίζω χρήματα καί νά τρέφω όχτώ νοματέους».

Ό βασιλέας τά σάστισε τότες καί δέν μποροΰσε νά τοΰ χωρέση στό κε-
φάλι πώς αύτός ό κοφινάς μποροΰσε μοναχά μέ μία σφάντζικα —ένενήντα μα-
θές λεφτά, γιατί τόσο περνοΰσε τότες ή σφάντζικα —νά κάνη τόσα πράματα.
Τοΰ λέει λοιπόν: «Δέ μοΰ λές, λέει, πώς τά καταφέρνεις; Είναι, λέει, πολύ τό
χρέος σου, τοκίζεις στ' άλήθεια χρήματα;»

Τότες ό κοφινάς χαμογέλασε, γιατί κατάλαβε πώς δέν έννοιωσε τίοτα ό
βασιλέας, καί τόνε παίρνει πό τό χέρι καί τόνε πηγαίνει σέ μίαν άλλη κάμερα
τοΰ σπιτιοΰ καί τοΰ δείχνει ένα γέρο καί μιά γραία, ποΰ κοιμώντουσαν πάνω
σ' ένα κρεβάτι. «Νά, λέει, ποίο είναι τό παλαιό χρέος ποΰ πλερώνω. Είναι ό
πατέρας μου κ' ή μάννα μου, ποΰ μ' άναθρέψανε καί μέ μεγαλώσανε καί τώρα
πλερώνω αύτό τό παλαιό χρέος· ξεπλερώνω μαθές τώρα στά γεράματά τους
ό,τι αύτοί στά νιάτα τους γιά μένανε κάμανε». Ύστερα τόνε βγάζει στήν κάμε-
ρα ποΰ καθόντουσε πρωτύτερα, τοΰ δείχνει τέσσερα παιδία, ποΰ γλεντούσανε
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καί τοϋ λέει: «Νά, λέει, καί τά χρήματα ποΰ τοκίζω. Έτοΰτα, λέει, είναι παι-
δία μου καί τρέφοντάς τα τώρα τοκίζω χρήματα, γιατί καί αύτά άμα έγώ γερά-
σω θά μοΰ ξεπλερώσουνε ό,τι γιά δαΰτα έκαμα καί θά μέ γνοιάζωνται. Τρέφω,
λέει, άκόμα, καί όχτώ άνθρώπους: Δύο μαθές έγώ κ' ή γυναικά μου καί τέσσε-
ρα τά παιδία μου γίνονται έξε καί δύο ό πατέρας μου κ' ή μάννα μου γίνονται
όχτώ».

Τότες ό βασιλέας τόνε παίρνει κι αύτός άπό τό χέρι, τόνε πηγαίνει σ' ένα
καντοΰνι καί χωρίς νάν τόνε δή κανένας ξεκομπώνει τό ροΰχο του καί τοΰ
δείχνει τή βασιλική κορόννα, ποΰ 'χε κρεμασμένη στ' άστήθι του. Ό κακομοί-
ρης ό κοφινάς τά 'χασε τότες καί δέν έξερε εϊντα νά πή, ποΰ κατάλαβε πώς εί-
χε μέσα στό σπίτι του τό βασιλέα. 'Εκείνος όμως τοΰ 'δωσε θάρρος καί τοΰ
'πε: «Μή φοβάσαι, γιατί δέ σέ πειράζω, μοναχά νά μήν πής σέ κανένα αύτό
ποΰ 'πες σ' έμένα ά δέ δής τό πρόσωπο μου· άλλιώς άνε λάχη καί τό πης, χω-
ρίς νά δης τό πρόσωπο μου, νά ξέρης ότι θά σοΰ πάρω τό κεφάλι. —Όπως
όρίζεις, πολυχρονεμένε βασιλέα», είπε τότες τρομαγμένος ό κακομοίρης ό κο-
φινάς. Ό βασιλέας τότες χαιρέτησε δλους καί σηκώθη κ' έφυγε.

Τήν άλλη μέρα κάλεσε τή δωδεκάδα του καί τούς είπε: «*Άν είσαστε,
λέει, άξιοι νά μοΰ πήτε πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέ μία σφάντζικα ποΰ κερ-
δίζει τήν ήμέρα, νά πλερώνη μέ δαύτηνε παλαιόν χρέος, νά τοκίζη χρήματα
καί νά τρέφη όχτώ άνθρώπους».

Τούς ώρισε διορία τρεις μέρες, δποιος πό δαύτους τό βρή νάν τόν κάμη
βεζίρη του. Σκεφτόντουσε τότες αύτοί, σκεφτόντουσε, σκεφτόντουσε, μά δέ
μπορούσανε νάν τό βροΰνε, όπου στά τελευταία είπανε μέ τό νοΰ τους, πώς ό
βασιλέας δέ μπορεί νά τό κατέβασε μοναχός του άπό τό μυαλό του, παρά κά-
που θά 'τανε παγεμένος χτές βράδυ καί τοΰ τό 'πανε. Τρέχουνε λοιπόν, γυρί-
ζουνε έδώ κ' έκεϊ, ρωτούνε στό να καί στ' άλλο σπίτι «μπάς κ' ήρθε χτές βρά-
δυ κανένας έτσι κ' έτσι» νά πούμε, μά τίοτα δέ μπορούσανε νά καταφέρουνε.
Όπου μέ τά πολλά, άπό δώ, άπό κει, νά σου καί μπαίνουνε καί στού κοφινά
τό σπίτι.

«Μπάς κ' ήρθε, λένε στόν κοφινά, χτές βράδυ κανένας έτσι κ' έτσι, νά
πούμε; — Ναι, λέει ό κοφινάς, κ' ήτανε ό πολυχρονεμένος ό βασιλέας, ποΰ κα-
ταδέχτηκε κ' ήρθε στό φτωχικό μου καί μάς έκαμε συντροφιά». Πήρανε τότες
αύτοί άνάσα. «Μπάς, λέει, καί τοΰ 'πες αύτό κι αύτό; —Ναί, λέει, τοΰ 'πα.
—Δέ μάς τό λέεις, λέει, καί σέ μάς;» Λέει: «Δέ μπορώ, γιατί μοΰ 'δωσε διαταγή
νά μήν τό πώ σέ κανένανε. —Πές μάς το, λέει, καί νά πάρε δέκα λίρες, νά
ποΰμε. —Δέν παίρνω, λέει, τίοτα. Ό,τι κι άνε μοΰ πήτε, ό,τι κι άνε μοΰ δώσε-
τε, ποτές δέ μπορώ νά σάς τό πώ. —Μωρέ άμάν, μωρέ ζαμάν, τοΰ λένε αύτοί,
νά πάρε εϊκοσι λίρες, πάρε τριάντα, πάρε πενήντα, έκατό, διακόσες, τρακόσες,
πεντακόσες, νά, πάρε χίλιες». Σάν είδε ό κοφινάς χίλιες λίρες, λέει μέ τό νοΰ
του: «Μωρέ, λέει, άνε πάρω έγώ τσί χίλιες λίρες θά μπορέσουνε τά παιδία
μου βασιλικάτα νά περάσουνε. Γιά τό κεφάλι μου; Χαλάλι. Κει ποΰ θά ζή-
σουν εύτυχισμένα τά παιδία μου, δέν πειράζει, άς πάη καί τό κεφάλι μου».
Κάθεται λοιπόν, παίρνει τσί χίλιες λίρες, καί τούς τά λέει όλα.
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Τρέχουνε αύτοί στό βασιλέα καί τοΰ τό ξηγοΰνε. Τά κατάλαβε όμως ό
βασιλέας, πώς αύτοί μοναχοί τους δέ θάν τό 'βρανε παρά ό κοφινάς θάν τούς
τό ,'πε καί βασιλική διαταγή νά παρουσιαστή μπροστά του ό κοφινάς. Πάνε
λοιπόν καί φέρνουνε τόν κοφινά μπροστά του. «Δέ σοΰ είπα, λέει ό βασιλέας,
νά μήν πής σέ κανένα .τίοτα, ά δέ δής τό πρόσωπο μου; Τώρα, κατά ποΰ σοΰ
μπρέπει, θά σοΰ πάρουνε τό κεφάλι σου!» Κ' είχε πάρα-πέρα έτοιμη τήν καρ-
μανιόλα γιά νάν τόνε κάψουνε. «Πολυχρονεμένε μου βασιλέα, λέει τότες ό κο-
φινάς, μοΰ είπες νά μήν πώ τίοτα ά δέ δώ μία φορά τό πρόσωπο σου. Έγώ δ-
μως ούτε μία, ούτε δύο φορές μοναχά τό είδα, παρά χίλιες φορές τό είδα» καί
τοΰ άραδιάζει τσί χίλιες λίρες ποΰ πήρε. «Νά, λέει, δέν είν' αύτό τό πρόσωπο
σου: Δέν είν' αύτό; Δέν είν' αύτό; Νά το χίλιες φορές, δχι μία». Γιατί βέβαια χί-
λιες λίρες έπήρε, χίλια προσώπατα τού βασιλέα είδε ποΰ ήτανε άπάνω στσί
λίρες χαραγμένα. Τότες ό βασιλέας έθάμαξε τήν έξυπνάδα τοΰ κοφινά καί τοΰ
λέει: «Έσύ, λέει, κάνεις γιά συβουλάτορας μου καί βεζίρης μου».

Καί διώχνει τή δωδεκάδα του, παίρνει τόν κοφινά γιά βεζίρη του, κ' έζη-
σε ό καλός σου κοφινάς ίσα μέ ποΰ πέθανε βεζίρης καί πέρασε καλά κ' έμεΐς
έδώ καλύτερα.

<τ'

Ή πίττα τσή μάννας μου Εκαμε κακό τσή Ρόζας μου.

Βαρώ, σκοτώνω, πιάνω τό δέν όρπίζω.

Έφαγα γεννημένο καί άγέννητο, ψημένο μέ τά λόγια.

Καλά 'ν' τά μήλα τσή μηλιάς, καλύτερη ή ρίζα.

Όπου φοβεθή τσί ζωντανούς, άποθαμένοι τον γελούν.

Ποίο είναι τ' αύγό τσή άσπρης κόττας καί ποίο τσή μαύρης;

Στόν ουρανό δέν έκοιμήθηκα,

στή γής δέν έκοιμήθηκα,

ποΰ έκοιμήθηκα;

Χωρίς σμπόρμπερη καί μπάλλα,

πώς εύρέθη τούτ' ή φάλλα;

Χωρίς κοπρέα καί νερό,

πώς εύρέθ' άγγοΰρι δώ;

Μία φορά ήτανε μία βασιλιοποΰλλα, ποΰ δέν ήθελε νά παντρευτη ποτές
τση. Ό πατέρας τση τση 'κανε τόσα καί τόσα νά παντρευτη, μά αύτή τοΰ κά-
κου. Χαμπάρι π' δσα καί νάν τσή λέγανε. Στά τελευταία όμως πό τά πολλά
παρακάλια τοΰ πατέρα τση, γιά νάν τόνε ξεφορτωθή, τοΰ 'πε πώς θά παντρευ-
τη άμα βρεθη άνθρωπος νάν τσή πή ένα αίνιγμα καί νά μή μπορέση νάν τό
λύση. "Ήτανε έξυπνη καί πολύ γραμματισμένη καί καταλάβαινε πώς κανένας
δέ θά βρισκότανε νάν τση 'λεγε αίνιγμα, ποΰ νά μή μπορή νάν τό λύση.
Έβαλε λοιπόν ντελάλη ό πατέρας τση, πώς δποιος θέλει νά πάρη τήν κόρη
του νά πά νάν τση πή ένα αίνιγμα κι ά δέν τό λύση θάν τήνε πάρη δική τρυ,
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αλλιώς κι άνεν τό λύση τότες θάν τοΰ κόβουνε τό κεφάλι. Πήγανε βασιλιο-
ποΰλλα, άρχοντοποΰλλα κ' ένα σωρό λεβέντες καί παλληκάρια, έλεγε ό καθέ-
νας τους πό ένα αίνιγμα στή βασιλιοποΰλλα, μ' αύτή, έξυπνη καί διαβασμένη,
όλα τά έλυοΰσε καί όλωνώνε τά κεφάλια τά έκοβε.

Ήτανε καί σ' ένα μέρος ένας τσοπάνης, ποΰ δσο κι άνε δούλευε δέν έ-
βλεπε χαίρι ό κακομοίρης. Είχε λοιπόν βαρεθή τή ζωή του καί σάν άκουσε τό
ντελάλη, είπε μέ τό νοΰ του: «Μωρέ, λέει, δέν πά νά βρω τή βασιλιοποΰλλα
νάν τσή πώ κ' έγώ κανένα αίνιγμα κι άν μοΰ πάρη τό κεφάλι μου, καλά παρ-
μένο, έτσι κι άν έτσι τήν έχω ποΰ τήν έχω βαρυεστισμένη τή ζωή μου, ά δέν
τό λύση όμως τότες θά μέ πάρη άντρα τση καί θά περάσω μαζί τση ίσα μέ
ποΰ νά ποθάνω ζωή χαρισάμενη». Πααίνει λοιπόν σπίτι του, βρέσκει τή μάννα
του καί τσή λέει: «Μάννα, έγώ, λέει, θά πά νά βρω τή βασιλιοποΰλλα, νάν
τσή πώ ένα αίνιγμα».

Ή μάννα του, ή κακομοίρα, σάν τ' άκουσε κόρπος κόντεψε νά τση 'ρθή.
Ποΰ νά βάζη, βλέπεις, τση κακομοίρας ό νοΰς, πώς θά μπορέση ό γιός τση νά
πή στή βασιλιοποΰλλα αίνιγμα, ποΰ νά μή μπορή κείνη νάν τό λύση! "Αρχισε
λοιπόν νά κλαίη καί νάν τόνε περικαλή: «Έλα, παιδί μου, τοΰ 'λεγε, στά σύγ-
καλά σου, έλα στό νοΰ σου, ποΰ κείνο πήγανε άλλοι κι άλλοι έξυπνοι καί δια-
βασμένοι καί τσί χάλασε δλους ή βασιλοποΰλλα καί μοΰ βγήκες τώρα καί
σύ καί μοΰ θέλεις νά πάς νά σέ χαλάση καί σένα.»

Αύτά καί τόσα άλλα τοΰ 'λεγε, μ' αύτός τοΰ κάκου. Όλα πό τό 'ν' αύτί
τοΰ μπαίνανε κι άπό τ' άλλο τοΰ βγαίνανε. Τοΰ 'χε γιά καλά, βλέπεις, καρφω-
θή ή ιδέα. Σάν είδε κι άπόειδε ή κακομοίρα ή μάννα του, πώς ό,τι κι άνεν τοΰ
λέη αύτός δέν άκούει, παρά είναι άποφασισμένος νά πάη, είπε μέ τό νοΰ τση:
«Τόν έχω ποΰ τόν έχω χαμένο. Δέν είναι λοιπόν καλύτερα, κει ποΰ θάν τόνε
χαλάσ' ή βασιλιοποΰλλα καί θά ντροπιαστή σ' δλον τόν κόσμο, νάν τόνε χα-
λάσω έγώ;» Τοΰ κάνει λοιπόν μία πίττα, βάζει φαρμάκι μέσα σέ δαύτηνε, γιά
νά φαρμακωθή στό δρόμο καί νά μή σώση νά πάη στή βασιλιοποΰλλα, τοΰ
τήνε δίνει καί τοΰ λέει: «Πάρε, λέει, παιδί μου, τουτηνά τήν πίττα, ποΰ σοΰ
'καμα, νάν τήν έχης στό δρόμο, άμα πεινάσης νάν τήνε φάης». Πήρε αύτός
τήν πίττα, χαιρέτησε τή μάννα του καί τράβηξε τό δρόμο νά πά νά βρή τή
βασιλιοποΰλλα.

Στό δρόμο, κεΐ ποΰ πήγαινε, πήγαινε, άρχισε νά πεινά ή σκύλα του —άγ-
καλά είχε πάρει καί μία σκύλα μαζί του, ποΰ τήν έλεγε Ρόζα— καί νάν τοΰ
κουνή τήν όρά τση. Έκοψε τότες ένα κομμάτι πίττα καί τσή τό 'ριξε νά τό
φάη. Τό 'φαε ή σκύλα καί σέ λίγην ώρα έπεσε ξερή χάμω καί ψόφησε. Εύτύς
τότες κατάλαβε πώς έξ αιτίας τσή πίττας ψόφησε ή σκύλα καί πέταξε τήν πίτ-
τα γιά νά μή φάη κι αύτός πό δαύτηνε καί πάθη τίοτα κ' είπε καί μέ τό νοΰ
του: «Νά, λέει, ώραϊο αίνιγμα νά πώ τση βασιλιοπούλλας: Ή πίττα τσή μάν-
νας μου έκαμε κακό τής Ρόζας μου. Ποΰ θά καταλάβη κείνη!» Έτσι άλαφρώ-
θηκε λιγάκι, ποΰ δλον τό δρόμο σκεφτότανε, σκεφτότανε είντα αίνιγμα νά πή
τση βασιλιοπούλλας, καί τώρα ποΰ 'βρε, χαρέθηκε κ' είπε, πώς ό,τι κι άνεν
τοΰ λάχη στό δρόμο ίσα μέ ποΰ νά φτάξη στση βασιλιοπούλλας θάν τό κάμη
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αίνιγμα καί θάν τσή τό πή. Τράβηξε λοιπόν τό δρόμο του καί πήγαινε, πήγαι-
νε, ϊσα μέ που άνάδειασε πάνω σ' ένα δέντρο ένα πουλλάκι νά κάθεται. Πιάνει
λοιπόν μία πέτρα καί τό σημαδεύει νάν τό σκοτώση. Τοΰ ρίχνει τήν πέτρα,
μά κείνη δέν τσίγει τό πουλλί, παρά πέφτει πό πίσω πό τό δέντρο καί βρέσκει
μία λαγουδίνα ποΰ κοιμώτανε καί σκοτώνει τή λαγουδίνα. Τρέχει, βλέπει πώς
σκότωσε τή λαγουδίνα καί λέει: «Μωρέ! νά ώραΐο αίνιγμα: Βαρώ, σκοτώνω,
πιάνω τό δέν όρπίζω», γιατί βέβαια δέν τδρπιζε πώς θά σημάδευε πουλλί καί
θά σκότωνε λαγό. Σοΰ παίρνει τή λαγουδίνα, πάει σ' ένα ξωμόνι π' άνάδεια-
σε, τήνε σκίζει καί ξεπετειώνται ένα σωρό λαγουδάκια πό τήν κοιλία τση.
Ήτανε, βλέπεις, άγγαστρωμένη ή λαγουδίνα κι ώρα-ώρα νά γεννήση. Γυρεύει
ξύλα ή τίοτ' άλλο νά μαγερέτζη τή λαγουδίνα. Μά δέ βρέσκει οΰτε ξύλα οΰτε
τίοτα καί σοΰ πιάνει τότες τά βιβλία τσή έκκλησίας, βάζει φωτία σέ δαΰτα,
ψήνει τή λαγουδίνα μέ τά λαγουδάκια καί λέει: «Ώραΐο αίνιγμα καί τοΰτο:
Έφαγα γεννημένο καί άγέννητο, ψημένο μέ τά λόγια. Ποΰ θά καταλάβη τίοτα
πό δαΰτα ή βασιλιοποΰλλα!» Έκατσε λοιπόν κ' έφαγε τή λαγουδίνα μέ τά λα-
γουδάκια κ' ΰστερα τράβηξε τό δρόμο του καί πήγαινε, πήγαινε ίσα μέ ποΰ
άπάντηξε μία μηλέα. 'Ανέβηκε πάνω στή μηλέα, έκοψε μήλα, έφαγε, κατέβηκε
κ' έκατσε στή ρίζα τση μηλέας νά ξεκούραστη. Κεΐ ποΰ καθότανε βλέπει δί-
πλα του ένα σακκουλάκι γεμάτο λίρες, τ' άρπςΐ καί «μωρέ! λέει, ώραΐο αίνιγμα
καί τοΰτο: Καλά 'ν' τά μήλα τση μηλιάς, καλύτερη ή ρίζα». Σηκώθηκε σέ λί-
γην ώρα καί τράβηξε πάλι τό δρόμο του. Πήγαινε, πήγαινε, ίσα μέ ποΰ
νυχτιώθηκε π' δξω πό μίαν έκκλησία. Μπήκε μέσα σέ δαύτηνε κ' είδε μέσ'
στή μέση έναν άποθαμένο καί γύρω γύρω πεντέξε νάν τόνε φυλάνε. Ήτανε δ-
λοι άποκοιμισμένοι. Πιάνει λοιπόν κι αύτός καί πριν πέση σέ καμίαν άκρη νά
κοιμηθή άντισηκώνει λιγάκι τό κεφάλι τ' άπεθαμένου κι άπό φόβο μή λάχη
καί τόνε ληστέψουνε οί ζωντανοί, βάζει τό σακκουλάκι τσί λίρες πό κάτω πό
τό κεφάλι. "Αγειρε ΰστερα σ' ένα καντοΰνι κι άποκοιμήθη μέ τήν Ιδέα νά ξυ-
πνήση τό πρωί άμπονωρύτερα πό τς άλλους καί χωρίς νάν τόνε πάρουνε μυ-
ρωδιά, νά πάρη τό σακκουλάκι τσί λίρες καί νά φύγη. Γιά τήν τύχη του δ-
μως, ένας πό κείνους πού φυλάγανε τόν άποθαμένο, γιά νά φυλαχτη πό τό
κρύο, ποΰ έκανε κείνη τή νύχτα, είχε βγάλει τόν άποθαμένο πό τή νεκροκασ-
σέλλα του κ' είχε μπή αύτός μέσα σέ δαύτηνε. Κατάλαβε λοιπόν τόν τσοπάνη
άμα τ' άντισήκωσε τό κεφάλι κ' έβαλε πό κάτω τσί λίρες καί τόν άφησε νάν
τόνε πάρη ό ύπνος κ' ΰστερα πήρε αύτός τσί λίρες, ξύπνησε τσί άλλους, έ-
βαλε τόν άποθαμμένο στή νεκροκασσέλλα του, τόν άφησε μοναχό μέ τόν τσο-
πάνη κι άπό δώ πάνε κι άλλοι!

Φεύγει μέ δλους τσί άλλους καί μένει μοναχός ό καλός σου ό τσοπά-
νης. Νά μήν τά πολυλογούμε, σηκώνεται τό πρωί ό τσοπάνης, βλέπει άδεια-
νή τήν έκκλησία, πάει, άντισηκώνει τό κεφάλι τ' άποθαμένου καί δέ βλέπει
τίοτα. «Μωρέ, λέει, τήν έπαθα, δέν πειράζει όμως, είναι καί τοΰτο καλό αίνιγ-
μα: "Οπου φοβηθή τσί ζωντανούς, άποθαμένοι τόν γελούν». Βγαίνει πό τήν
έκκλησία, τραβά τό δρόμο του καί πάει, πάει, πάει, ϊσα μέ ποΰ βλέπει σ' ένα
μέρος δύο κόττες νά γεννούνε, μίαν άσπρη καί μία μαύρη. Παίρνει τ' αύγά
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πού κάμανε καί λέει: «Νά, λέει, καί τούτο είναι πολύ καλό αίνιγμα, θάν τήνε
ρωτήξω: Ποίο είναι τ' αύγό τής άσπρης κόττας καί ποίο τση μαύρης; Δώ εί-
ναι ποΰ θάν τήνε πιάσω. Γιατί κι όλα, λέει, τ' άλλα νάν τά βρή, τοΰτο δά δέ
θάν τό βρή, γιατί στά τελευταία κι άνε λάχη καί κάμ' ό διάολος καί τό βρή
έγώ θάν τση πώ: "Οχι, δέν είναι τοΰτο, παρά τοΰτο είναι. Κείνη δέ θά μπορέ-
ση νά μέ βγάλη ψεύτη κ' έτσι θά κερδίσω καί θάν τήνε πάρω γυναίκα μου».
Πήρε λοιπόν τ' αύγά καί τράβηξε τό δρόμο του.

Πήγαινε, πήγαινε, ίσο μέ ποΰ νυχτιώθη σ' ένα μέρος. Μπήκε σ' ένα σπίτι
π' άπάντηξε, καί κοιμήθηκε πάνω σέ μία κρεμαστή σανίδα, π' αύτές ποΰ βά-
ζουνε τά ψωμία. Τό πρωί σάν έξύπνησε είπε μέ τό νοΰ του: «Νά καί τοΰτο,
λέει, είναι ώραΐο αίνιγμα: Στόν ούρανό δέν έκοιμήθηκα, στή γης δέν έκοιμή-
θηκα, ποΰ έκοιμήθηκα;» Φεύγει πό τό σπίτι καί πάει, πάει, πάει, ίσα μέ ποΰ
φτάνει στά τελευταία στήν πολιτεία τσή βασιλιοπούλλας. Ζητα τό παλάτι τοΰ
βασιλέα, λέει πώς θέλει νά πή αίνιγμα στή βασιλιοποΰλλα καί τόνε παρουσιά-
ζουνε μπροστά σέ δαύτηνε. Κάθεται ό καλός σου ό τσοπάνης μπροστά στή
βασιλιοποΰλλα κι άρχινά νάν τση λέη:

Ή πίττα τσή μάννας μου Εκανε κακά τσή Ρόζας μου.

Βαρώ, σκοτώνω, πιάνω τό δεν όρπίζω.

Έφαγα γεννημένο καί άγέννητο, ψημένο μέ τά λόγια.

Καλά V τά μήλα τσή μηλιάς, καλύτερη ή ρίζα.

Όπου φοβεθή τσί ζωντανούς, άποθαμένοι τόν γελούν.

Ποίο είναι τό αύγό τσή άσπρης κόττας καί ποίο τσή μαύρης;

Στόν ούρανό δέν έκοιμήθηκα,

στή γης δέν έκοιμήθηκα,

ποΰ έκοιμήθηκα;

Ή βασιλιοποΰλλα άκουσε καλά καλά τό αίνιγμα, σκέφτηκε πολλήν ώρα,
μά τίοτα δέ μπόρεσε νά καταλάβη. Θύμωσε λοιπόν καί φουρκίστηκε, ποΰ πή-
γανε άλλοι κι άλλοι καί τσί χάλασε δλους, καί βρέθη ένας παλιοτσοπάνης
νάν τσή πή αίνιγμα, ποΰ νά μή μπορή νάν τό λύση! Άπό τό θυμό τση λοιπόν
καί γιά νά βρή άφορμή νάν τόνε χαλάση, γιατί θάρεψε πώς θά μείνη μέ κλει-
στό τό στόμα χωρίς νά μπορέση νάν τσή δώση τήν άπάντηση, κατέβασε μάνι-
μάνι τά βρακία τση καί τοΰ 'πε:

Χωρίς σμπόρμπερη καί μπάλα,
πώς εύρέθη τούτ' ή φάλλα;

'Εκείνος όμως, πιό έξυπνος καί τετραπέρατος, δέν έχασε καιρό, παρά κα-
τέβασε καί κείνος τά δικά του βρακία καί τση 'πε:

Χωρίς κοπρέα καί νερό,
πώς εύρε θ' άγγοΰρι δώ;
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Ή βασιλιοποΰλλα τότες τά στενοδιάστη, δέν έξερε πλέα εϊντα νά πή καί,
κατά ποΰ είχε ντελαλήσει, πήρε τόν τσοπάνην άντρα τση, καί περάσανε καλά
καί μεΐς έδώ καλύτερα1.

Παραλλαγή πελοποννησιακή ύπό τήν έπιγραφήν «Ή βασιλοποΰλα καί ό
τσοπάνης» έδημοσιεύθη ύπό Ν. Γ. Πολίτου, έν ΝΑ. σ. 35 - 402.

1. Κατ' άλλην κυθηραϊκήν παραλλαγήν ή βασιλοποϋλλα συνεζεύχθη άμέσως τόν τσοπάνη,
χωρίς νά μεσολάβηση ό έν τή προκειμένη παραλλαγή άναφερόμενος διάλογος. Κατ' δλλην δέ,
ωσαύτως κυθηραϊκήν παραλλαγήν, ή βασιλοποϋλλα έζήτησεν ώς προθεσμίαν τρεις ήμέρας,
καθ' δς διά φίλων της έπειράθη όπως μεθυσθή ό τσοπάνης καί άποσπασθή τό μυστικόν. 'Επειδή
όμως μεθ' δλας τάς προσπαθείας ούδέν κατωρθώθη, ήναγκάσθη μετά την πάροδον τής ταχθεί-
σης προθεσμίας νά συζευχθή τόν τσοπάνη.

2. Σχεδόν άπαράλλακτος πρός τήν παραλλαγήν ταύτην είναι παραλλαγή έξ 'Ηρακλείου
τής Κρήτης έχουσα ώς έξής:

Ή πιτταροΰλα ήφαγε τήν Έμορφοΰλα.

Τρεις καλογέροι τήνε φάγαν τήν καΐμένη.

Έγώ ίφαγα γεννημένο καί άγέννητο κρέας, ψημένο μέ τά γράμματα.

Ήπια νερό, ποΰ μήτε στή γης ήτονε μήτε στόν ούρανό.

'Εν ταύτη Έμορφοΰλα, είναι τό όνομα τής σκύλας, τρεις καλογέροι, είναι τρεις κόρακες,
οΓτινες έφαγον τήν Έμορφοΰλαν, τό μήτε στή γή μήτε στόν ούρανό νερό, όπερ έπιεν ό τσοπά-
νης, είναι νερό άπό κανδήλι έκκλησίας. Γνωστόν έπίσης είναι τό παραμύθιον καί έν "Ιω, ώς μας
άνεκοίνωσεν ό έξ "Ιου φοιτητής τής φιλολογίας Σπ. Λωρεντζιάδης. Έν τή παραλλαγή ταύτη
τής 1ου τό όνομα Μαρκετοδ φέρεται ώς όνομα τής σκύλας.
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α'

Παραπλήσιος μύθος μετά διφορουμένου διαλόγου, έχοντος παρά προσδο-
κίαν σεμνήν έννοιαν, φέρεται και παρά τοις Ίταλοϊς (Βερώνης).
Νέος τις έρωτα τήν έρωμένην του:

—Sio contenta1 che meta el me rosseto2
nel vostro peloseto3?

—No, che gh' è stà dentro ed drito e el storto4
e no'l gh' à petà gnanca un peleto3

άποκρίνεται αΰτη (Archivio per lo stud, delle tradiz. popol., 1899, τ. 18, σ.
368).

Έν παλαίω γερμανικά» αίνίγματι τοϋ ΙΕ' αίώνος έχομεν έπίσης δμοιον δι-
φορούμενον διάλογον κόρης καθημένης είς κήπον καί νέου διερχομένου έκεΐ-
θεν: «Liebe junkfrau lasst mir mein lankhals in euren rauchars» (καλό μου κο-
ρίτσι, άφησέ μου τό μακρολαίμη μου στό μαλλιαρό σου), έννοών τό άλογό
του καί τό λιβάδι της. Ή κόρη δέ άποκρίνεται: «Ich beschäm erst nechten»
(τό έκούρεψα άπό χθες), έννοοΰσα ότι έθέρισε τό λιβάδι. OR. Köhler
(Kleine Schriften, τ. III, σ. 516) ύπομνηματίζων τό αίνιγμα τοΰτο, άναφέρει καί
έτερον όμοιότατον παλαιόν γερμανικόν, καθώς καί παλαιά καί νεώτερα γερμα-
νικά αινίγματα, καί έν γαλλικόν, ύπαινισσόμενα τό λιβάδιον καί βάσιν έχοντα
τήν όμοιότητα τών εικόνων τής κουράς καί τοΰ θερισμοΰ. Καί ό τοΰ Köhler
έκδοτης J. Boite προσθέτει είς ταΰτα καί έτερα τρία τοιαύτα γερμανικά νεώτε-
ρα αινίγματα.

β'

Πλήν τής μνημονευομένης ύπό τοΰ έκδοτου παραλλαγής, ήν έκ χειρογρά-
φου ίατροσοφίου τοΰ ΙΗ' αίώνος τελευτώντος έδημοσίευσα τώ 1874 έν ΚΠ.,

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 2(1910-11), σ. 371-384.

1. Siete contenta= έπιτρέπετε;

2. Τό κοκκινάδι μου= τόν ϊππον μου.

3. Στό μαλλιαρό σας= στό λιβάδι σας.

4. Ό Γσιος κι ό στραβό$= ό θεριστής μέ τό δρεπάνι του.

5. Δέν άφησε οδτε τριχούλα= τό έθέρισε δλο.
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έτέρα έκ Νισύρου μετά τοΰ σχετικού μύθου έδημοσιεύθη έν Ζ.Α., σ. 418. Έν
ταύτη οί λόγοι τοΰ παλινοστοΰντος ούδένα διατηροΰσιν άρχαί'κόν τύπον: Νά
πής τοΰ κύρη σου, πώς είσαι άδερφός μου άπό έναν κύρη και παιδί τής γυναι-
κός μου ■ άμε πές το τοΰ κύρη μας, πώς τόν χαιρετά ό γιός τους, ό άντρας τής γυ-
ναικός του. Έμφαίνουσι δ' ot άρχαϊκοί τύποι σαφώς τήν προέλευσιν τοΰ αίνίγ-
ματος, παρεισαχθέντος είς τόν λαόν πρό πολλοΰ χρόνου διά της γραπτής πα-
ραδόσεως, όπερ έπίσης παρατηρείται ότι συνέβη καί είς τά πλείστα τών φερο-
μένων παρά τώ λαώ βυζαντινών αινιγμάτων καί τίνων τών δημωδών θρη-
σκευτικών άσμάτων.

Παραπλήσιον τήν διατύπωσιν πρός τό έλληνικόν είναι καί έβραϊκόν αίνιγ-
μα έκ τών ύπό τών ταλμουδικών παραδόσεων άναφερομένων είς τόν Σολο-
μώντα (Folk-lore, τ. I, σ. 354, 2).

Ό έπεξηγών τό αίνιγμα μΰθος ύποδεικνύει όπόσον είναι εις τόν έλληνικόν
λαόν ξένη καί άνήκουστος ή έρωτική σχέσις τοΰ πενθεροΰ πρός τήν νύμφη ν
του, ή τοσούτον συνήθης παρά τώ ρωσικώ δχλφ καί σχεδόν ώς κοινωνικός
θεσμός θεωρουμένη, ή γνωστή ύπό τό όνομα snochatsetvo. (Βλ. Ο. Schrä-
der, Die Schwiegermutter und der Hagestolz, Braunschw. 1904, σ. 23 κέ).

Y

Κατά παραλλαγήν άθηναϊκήν τοΰ μύθου τούτου (Έβδομάς, 1884 Α", σ.
24) ό μέγας 'Αλέξανδρος άντί τοΰ Σολομώντος της κυθηραί'κής συνεβούλευσε
τόν ζητήσαντα παρ' αύτοΰ γνώμην τίνα γυναίκα νά έκλέξη έκ τριών προτεινο-
μένων είς αύτόν, μιάς πλούσιας, έτέρας γραμματισμένης καί τρίτης πτωχής.
Παίζων άμάδες, διότι ήτο παιδίον, έφάνη άπροσεκτών είς τήν έρώτησιν καί
άπησχολημένος καθ' όλοκληρίαν είς τήν παιδιάν· έλεγε δέ: Σήκω σύ νά
κάτσω γώ, σώπα σύ νά πώ έγώ, δρσε, άφέντη. Ματαίως έκεϊνος άναμείνας τήν
άπόκρισιν, άπήλθεν άθυμος, άλλ' ό φίλος, όστις τόν παρέπεμψεν είς τόν
'Αλέξανδρον, τώ έξήγησεν ότι ή συμβουλή τοΰ σοφοΰ παιδίου ήτο νά νυμ-
φευθή τήν πτωχήν, διότι έκάστη τών τριών φράσεων, άς ήκουσεν, έδήλου τίς
θά είναι ή θέσις αύτοΰ έν τω οίκω, όταν θά νυμφευθή μίαν τών τριών. Ή μέν
πρώτη δέν θά τοΰ έπιτρέπη νά πράττη τίποτε, άξιοΰσα νά διοική αύτή τόν οί-
κον, ή δευτέρα ώς λογία δέν θά τόν άφήνη νά όμιλή, ύποτιμώσα τούς λόγους
του, άλλ' ή τρίτη θά ύπακούη αύτόν προθύμως.

Όμοία άραβική διήγησις φέρεται περί Σολομώντος, όστις παιδίον έπίσης
καί Ιππεύων καλάμιον μετ' άλλων όμηλίκων έδωκε τήν όρθήν περί γάμου
συμβουλήν6. Κατά σερβικήν δέ διήγησιν, ό Σολομών έπίσης, παιδίον ίππεΰον
ράβδον, συνεβούλευσε δι' αίνιγματωδών λόγων τόν έρωτώντα, νά έκλέξη γυ-
ναίκα έκ τών προτεινομένων αύτω παρθένου, χήρας καί ζωντοχήρας τήν παρ-
θένον7. Έν σικελικώ δέ μύθφ, ό Σολομών παραπέμπει τόν έρωτήσαντα αύ-

6. El Ibchichi, Mostat'ref παρά R . Β a s s e t έν Rev. trad, popul., τ. XIII, σ. 599.

7. Vuk Karadschitsch, Volksmärchen d. Serben, άρ. 41 παρά Wesselofsky
έν Mélusine, τ. IV, στ. 270.
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τόν περί γάμου είς τήν σοφωτέραν άδελφήν του Sapienza, καί τήν αίνιγματώ-
δη άπόκρισιν ταύτης τω έξηγεΐ 8.

Ή άρχή των διηγήσεων τούτων άνάγεται πιθανώτατα είς τήν έλληνικήν
περί Πιττακοΰ, ής ή πρώτη μνεία εύρίσκεται παρά τω ποιητή Καλλιμάχφω9.
Είς τόν έρωτήσαντα ποτέραν νύμφη ν νά έκλέξη, τήν πλουσιωτέραν καί εύγε-
νεστέραν αύτοΰ ή τήν ϊσην αύτφ τόν πλοΰτον καί τό γένος, ό σοφός έδειξε
παιδία παίζοντα έν τή όδφ, ειπών είς αύτόν έκ τούτων νά όδηγηθή. Ό δέ
πλησιάσας τούς παΐδας καί άκούσας αύτούς παρακελευομένους άλλήλους κα-
τά τήν παιδιάν «τήν κατά σαυτόν έλα», έλαβε γυναίκα τήν όλιγωτέραν προίκα
έχουσαν καί ύποδεεστέραν τό γένος. Έν τη διηγήσει ταύτη άνευρίσκομεν τά
κυριώτατα στοιχεία τής δημώδους· τήν περί τοΰ άρμόζοντος γάμου ύπό παί-
δων διδομένην συμβουλήν καί τήν διατύπωσιν ταύτης κατά τόν προσήκοντα
είς παιδία τρόπον, διά παιδιάς. Είς τόν Πιττακόν ό λαός ύποκατέστησε τόν
'Αλέξανδρον, τόν γνωστότατον διά μυθικής αίγλης περιβεβλημένον ήρωα, συν-
εχώνευσε δ' έν τω αύτω προσώπω τόν όδηγήσαντα σοφόν καί τά άσυνειδή-
τως συμβουλεύσαντα παιδία· είς τοΰτο δ' èv μέρει συνετέλεσε καί ή λαϊκή
όρμή πρός άπόδοσιν πρωίμου άναπτύξεως τών σωματικών καί τών ψυχικών
άρετών είς τούς ήρωας, ήτις όρμή άπανταχοΰ μέν, άλλά κατ' έξοχήν είς τούς
ινδικούς μύθους παρατηρείται10. Ή άντικατάστασις δέ τοΰ 'Αλεξάνδρου ύπό
τοΰ Σολομώντος καί είς τόν μΰθον τοΰτον ώς καί εις πολλούς άλλους έγινε
διά τών 'Ιουδαίων καί τών 'Αράβων, έξ ών διεδόθησαν ύπό τήν νέαν μορφήν
οί μέν άμέσως, οί δέ διά τών Ελλήνων τών μέσων χρόνων καί είς άλλους
λαούς εύρωπαϊκούς11.

δ'

Τοΰ προκειμένου μύθου βυζαντινήν παραλλαγήν έξέδωκεν ό
Β ο i s s ο n a d e (Τζέτζης. Ψελλός. Lutet. 1851, σ. 340) έκ τοΰ ύπ' άρ. 2991 Α
κώδικος τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων. Τοΰ μύθου προτάσσεται τό
αϊνιγμα:

Ό ποτέ μου πατήρ, άρτι μου παις, άν ή καλή μου τύχη, πάλιν πατήρ μου· ει
δε κακή μου τύχη, άρτι μου παις. Δότε μοι τόν υίόν μου, τόν άνδρα τής μητρός
μου.

8. Pitre, Fiabe e leggende popolari siciliane, άρ. 20 παρά Wesselofsky, Ενθ' άν.

9. Καλλιμάχ., έπιγρ. 1 παρά Διογέ'ν. Λαερ.Α 79='Ανθολ. Παλατ. Ζ' 89. Πρβλ.
Πλουτάρχ., Π. παΐδ. άγωγ., σ. 13f.

10. Salzberg, Die Salomo-Sage in der semitischen Literatur, Berl. 1907, σ. 63.
Ύπάρχουσι δ' όμως και πολλοί μύθοι, καθ' οΟς παιδία παρίστανται μείζονα εύθυκρισίαν Εχοντα
τών άνδρών ή έξευρίσκοντα άπροσδοκήτους λύσεις τών δυσχερειών, ώς οί έν τω Σ υ ν τ ί π α,
σ. 115 κέ Boiss. (σ. 92-99 Eberh.). Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, 1904, τ.
VIII, σ. 62.63-64.

11. Salzberg, ένθ' άν., σ. 3. 4.
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Κατά δέ τόν μΰθον, ή θυγάτηρ ύποδίκου, είς δν ό βασιλεύς διέταξε νά μή
δίδωσι τροφήν, έρχομένη είς τήν φυλακήν έτρεφε τόν πατέρα άπό τών οίκείων
μαζών μέχρι τής άποφάσεως. Τότε προέτεινεν έκείνη τό αίνιγμα καί άφοΰ οΰ-
τε οί γραμματικοί οΰτε οί φιλόσοφοι ήδυνήθησαν νά τό λύσωσι, προσέταξεν ό
βασιλεύς τήν γυναίκα νά τό εϊπη, είποΰσα' δέ ήλευθέρωσε τόν πατέρα της έκ
τής φυλακής.

Ένιαχοΰ τής Ελλάδος φέρονται παραλλαγαί τοΰ αινίγματος, αί μέν μετά
πλήρους τής συναφοΰς διηγήσεως, άλλαι δέ μετά συνάψεως μόνον ταύτης.

'Ανέκδοτος παραλλαγή τοΰ αινίγματος έκ Πάρου (άνακοινωθεΐσά μοι ύπό
τοΰ άποθανόντος δημοδιδασκάλου Π. Σαρρή) έχει ώς έξης:

• Βασιλεΰ, ό έπί τοΰ άγεννήτου καθήμενος
και έπι τής μητρός αύτοΰ άναπαυόμενος,
ή λΰσον μου τον λόγον,
ή δώσε μοι τόν υίόν μου,
τόν άνδρα τής μητρός μου.
"Αν, βασιλεΰ, τόν δώσης,
θά είν' μόνον πατήρ μου-
άν τον κρατής άκόμη,
θά γίνη πάλι υιός μου.

Έν τη πελοποννησιακή παραλλαγή τοΰ παραμυθίου, ήν έδημοσίευσα έν
ΝΑ., σ. 40-43 (μετάφρασις τούτου γαλλ. παρά L e g r a n d , Contes populaires
grecques, σ. 47 κέ, γερμανική èv N. Jahrb. f. d. klass. Altertum 1904, σ. 292-
293) ή συντηρήσασα έν τή ζωή τόν πατέρα .της, άδελφόν τοΰ φυλακίσαντος
αύτόν βασιλέως, είναι παρθένος, τό δέ προτεινόμενον αίνιγμα ύπαινίσσεται
μόνον τήν γέννησιν τοΰ ίππου τοΰ βασιλέως, δν αύτή τω έδώρησεν:

Σ' άγέννητο κι άν κάθεσαι στή μάννα του κοιμάσαι.

Ή δέ συμπλήρωσις αύτοΰ φέρεται έν τή άποκρίσει τής κόρης είς τόν βα-
σιλέα ζητοΰντα τήν λύσιν τοΰ αίνίγματος: Θά στόνε λύσω, βασιλιά μου, τό λό-
γο, άμα μοΰ δώσης τό παιδί μου, το παιδί τής μάννας μου- κι άμα μοΰ τό δώσης
θά γενή πατέρας μου, άμα δέν τό δώσης πάλε παιδί μου θά είναι. Αύτόθι δέ
έδημοσίευσα καί παραλλαγήν τοΰ αίνίγματος έκ χειρογράφου Ίατροσοφικοΰ
τοΰ τέλους τοΰ ΙΗ' αΙώνος (άνήκοντος δτε τό άνέγνωσα είς τόν έκ Τρινάσου
Πουλΐκον Ν. Πουλικάκον), έλαχίστας διαφοράς έχουσαν άπό τής πρώτης κυ-
θηραϊκής.

Ετέρα παραλλαγή τοΰ μύθου καί τοΰ αίνίγματος λεσβιακή έδημοσιεύθη έν
έπιτόμφ γαλλική μεταφράσει èvG. GeorgeakisetL. Pineau, Le
Folk lore de Lesbos, σ. 108-109 (πρβλ. καί σ. 105-107). 'Ανέκδοτον δέ θηραϊ-
κήν άναφέρει ό Kretschmer (βλ. κατωτέρω). Παραλλαγήν δέ τοΰ αίνίγματος
έκ Ξηροχωρίου, άνευ τοΰ μύθου, περιέλαβεν ό κ. Γ. Ρουσιάς έν συλλογή αί-
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νιγμάτων, ήν θά δημοσιεύσωμεν είς προσεχές τεύχος. Τό αίνιγμα έχει ώς έ-

ξής: -

Είς άγεννήτου πόδας Γστατον ό βασιλεύς,
καί είς τό δέρμα τής μητρός αύτού έκαθέζετο.
Ή διάλυσόν μου τό ρήμα,
ή δός μου τον υίόν μου,
τόν άντρα τής μητρός μου.

Ό μύθος τής θηλαζούσης τόν πατέρα ή τήν μητέρα θυγατρός είναι πα-
λαιός καί πολυθρύλητος. Τω 1870 δημοσιεύων έν ΝΑ. τήν πελοποννησια-
κήν παραλλαγήν έσημείωσα ότι μνημονεύεται ύπό τοΰ Πλινίου, τοΰ Βαλέριου
Μαξίμου καί τοΰ Ύγίνου (πρόσθες καί τοΰ Φήστου, σ. 209) καί ότι σώζεται
άρχαία παράστασις αύτοΰ έν τοιχογραφία τής Πομπηίας. Δευτέρα τοιχογρα-
φία, μικρόν παραλλάσσουσα τής πρώτης εύρέθη έπίσης έν Πομπηία, άναφέρε-
ται δέ καί άλλη, τρίτη. Πρό δέκα δ' έτών άνεκαλύφθη καί έτέρα όμοια τοιχο-
γραφία έν τή οίκία τοΰ Μ. Λουκρητίου Φρόντωνος έν Πομπηία, έχουσα έπιγε-
γραμμένα καί τά όνόματα Pero (Πηρώ) τής εύσεβοΰς θυγατρός, καί Micon
(Μίκων) τοΰ πατρός (Notizie d. Scavi 1900, σ. 199. M a u έν Römische Mitteil.
1901, σ. 350 κέ). Ή αύτή παράστασις έπαναλαμβάνεται καί έν πομπηιανώ
κεραμίνω συμπλέγματι (Rohden, Die pompejanischen Terracotten, σ. 57 κέ,
πίν. 47. Rom. Mitteil., 1898, τ. 13, σ. 20).

Έκ τών Ρωμαίων συγγραφέων, μάλιστα δ' έκ τοΰ Βαλέριου Μαξίμου, πα-
ραληφθεϊσα έπαναλαμβάνεται συχνάκις άπό τοΰ ΙΓ' αιώνος καί έφεξής ή διή-
γησις ώς θαυμαστόν παράδειγμα υίικής εύσεβείας ύπό συγγραφέων τών μέ-
σων χρόνων καί τής άναγεννήσεως. 'Αλλά καί πολλοί ζωγράφοι άπεικόνισαν
τό θέμα τής θηλαζούσης τόν πατέρα θυγατρός (Rubens, Guido, Honthorst,
Bachelier, Parmesan, Fiammingo, Benedetto Crispi, Jos. Lefebre κλπ.). Εύνόη-
τον δ' είναι ότι καί ώς δημώδης άνευρίσκεται ό μΰθος πολλαχοΰ, άλλά δέν εί-
ναι έξηκριβωμένον άν έκ τών συγγραφέων μετεδόθη είς τόν λαόν, ή τάνάπα-
λιν παρά τούτου παρέλαβον οί συγγραφείς.

Περί τής διαδόσεως τοΰ μύθου καί τών είς αύτόν άναφερομένων μνημείων
έπραγματεύθησαν ειδικώς άπό τίνων έτών οί έξης: R. Köhler, Kleine Schrif-
ten, hrg. v. J. Boite, τ. I, σ. 373. G. Knaak έν Zeitschrift f. vergl. Lite-
raturgeschichte, ν. σειράς, τ. 12, σ. 550 κέ. Ό αύτός έν Neue Jahrbücher f.
das klassische Altertum, 1904, τ. 13, σ. 464. P. Kretschmer, Zur
Geschichte von der säugenden Tochter έν Zeitschrift f. deutsches Altertum u.
d. Litteratur, 1899, τ. 43, σ. 151-157. F. Kuntze, Die Legende von der
guten Tochter in Wort u. Bild έν Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum, 1904,
τ. 13, σ. 280-300. A. Mau, Nochmals Micon u. Pero έν Rom. Mitteilungen,
1905, τ. Χ, σ. 188.

Ή πρώτη γνωστή διατύπωσις τοΰ μύθου είναι έλληνική, ής φέρονται δύο
τύποι, ό μέν παρά Βαλερίω Μαξίμω, Ύγίνφ, Φήστφ καί τοις μνημείοις τής
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άρχαίας τέχνης περί Μίκωνος καί Πηροΰς, ό δέ παρά Ν ό ν ν φ (Διονυσ.
ΚΣΤ' 101-142) περί τοΰ ύπό τοΰ βασιλέως Δηριάδου καθειρχθέντος Ίνδοΰ
ήγεμόνος Τεκτάφου καί τής γαλουχησάσης αύτόν θυγατρός Ήερίης (ού ή
προέλευσις ώς έκ τών έλληνικών όνομάτων καί δλλων τεκμηρίων συνάγεται
δέν είναι ινδική). Έκ τής έλληνικής πιθανώς προήλθεν ή παρά Πλινίω, Σολί-
νω (Γ 124) καί Βαλερίφ Μαξίμω ρωμαϊκή περί τής γαλουχησάσης τήν άνώνυ-
μον μητέρα άνωνύμου έγγάμου θυγατρός· ή ρωμαϊκή παράδοσις συνέδεε τόν
μΰθον πρός τήν ϊδρυσιν έν Ρώμη ναοΰ της Εύσεβείας (Pietas) κτισθέντος κατά
ταύτην έν τώ τόπω τοΰ δεσμωτηρίου, έν φ ήτο έγκαθειργμένη ή μήτηρ
(W i s s ο w a , Religion u. Kultus der Römer, München 1902, σ. 274-275 καί
έν Roscher, Lex. d. Mythologie, τ. III, σ. 2500-2501).

Ό Kretschmer (ένθ' άν., σ. 157) άναφέρει παράλληλον σινικήν διή-
γησιν (έκ τής Zeitschrift f. Ethonologie, 1897, Verhandl., σ. 90) περί γυναικός
έκ στοργής διά τοΰ γάλακτος αύτής θρεψάσης τήν προμάμμην της ή κατ' άλ-
λους τήν πενθεράν της12 καθώς καί όμοιας παραστάσεις έν έργοις της ιαπωνι-
κής τέχνης. 'Αλλ', ώς εύλόγως παρατηρεί, ή συμφωνία τών διηγήσεων τού-
των πρός τόν περί τής Πηροΰς μΰθον δέν είναι τοιαύτη, ώστε κατ' άνάγκην
νά παραδεχθώμεν συνάφειαν αύτών, ήτις θά ήδύνατο νά έξηγηθή διά της
προϋποθέσεως όμοιας διαμέσου ινδικής διηγήσεως13· άλλως δέ, προσθέτει,
τοιαύτην κατ' έπίφασιν όμοιότητα παρουσιάζουσι καί μεσαιωνικά ψυχρά καί
άπειρόκαλλα συναξάρια περί τροφής άνδρών διά γάλακτος άπό τών μαστών
γυναικών, ιδίως τής Παναγίας, τά όποια προδήλως ούδέν έχουσι τό κοινόν
πρός τόν μΰθον τής Πηροΰς14.

Σπουδαιότατον στοιχεΐον, όπερ φαίνεται προστεθέν είς τόν άρχαΐον μΰθον
ύπό τής δημώδους παραδόσεως είναι τό αϊνιγμα. Ή έλευθέρωσις τοΰ καταδί-
κου, ήτις εις τόν άρχαΐον μΰθον παρίσταται ώς προκληθεΐσα έκ τοΰ έλέου είς
τήν εύσεβή πράξιν τής θυγατρός, κατά τήν δημώδη παράδοσιν, είναι τό έ-

12. Όμοίαν σινικήν διήγησιν έχω σημειώσει ώς άναφερομένην èv Chines. Erzählungen von
Abel Rémusat, deutsch von* r, Lpz. 1877, τ. I, σ. 3-106. 'Αλλά μή £χων νυν προχείρους οϋτε
τήν γαλλικήν μετάφρασιν του Rémusat, οΰτε τήν έκ ταύτης γενομένην γερμανικήν, άδυνατώ νά
έξακριβώσω δν ή διήγησις αύτη είναι άλλη παρά τήν ύπό τοΰ Kretschmer μνημονευομένην.

13. Ό Kuntze (Ν. Jahrb. f. d. klass. Altert., 1904, τ. 13, σ. 299-300), έπαναλαμβάνων
τάς ύπό τοΰ Kretschmer άναφερομένας μαρτυρίας, άποκλίνει πρός τήν γνώμην ότι τό πρώτον
διεπλάσθη ό μΰθος έν Περσία, όπου τό γυναικεΐον γάλα συνηθίζεται νά παρέχεται ώς τονωτι-
κόν είς άσθενικούς γέροντας. Τήν γνώμην δ' όμως ταύτην άναιρεΐ ή παρατήρησις τού 11 b e r g
(αύτ., σ. 300) ότι καί άρχαΐοι "Ελληνες Ιατροί συνιστών τό γυναικεΐον γάλα ώς φάρμακον νό-
σων τινών καί δή τοΰ γεροντικοΰ μαρασμοΰ, έδίδασκον δέ ότι δραστικωτέρα ήτο ή ένέργεια αύ-
τοΰ άν άμέσως άπό τού γυναικείου τιτθοΰ έθηλάζετο τό γάλα.

14. 'Εκ τοΰ έλληνικοΰ μύθου φαίνεται έχουσα τήν άρχήν (διά μέσου τών μεσαιωνικών δια-
σκευών) καί Ιστορική σκωτική παράδοσις, ήν εύρίσκομεν έν τή ώραία κόρη τοΰ Πέρθ τοΰ Wal-
ter Scott: Ό ήγεμών Δαυίδ, δούξ τοΰ Rothesay καί πρεσβύτερος υΙός τοΰ βασιλέως Ροβέρτου
τοΰ Γ' τής Σκωτίας, φυλακισθείς ύπό τοΰ θείου του δουκός τοΰ Albany είς φυλακήν, έν ζ άπέ-
θανεν ύπό λιμοΰ καί δίψης, έτράφη έπί τινα καιρόν διά τού γάλακτος γυναικός, ήτις τό μετωχέ-
τευε διά σωλήνος.
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παθλον τής εύφυΐας αύτής, προτεινάσης αίνιγμα, όπερ δέν ήδυνήθη νά λύση ό
φυλακίσας τόν πατέρα της. "Αν τό στοιχεΐον τοΰτο ένυπήρχε καί είς τόν άρ-
χαϊον μΰθον είναι άμφίβολον.

Ό Kretschmer (ένθ' άν., σ. 454) εύστόχως παρετήρησεν ότι καί έν
αύτή τή άφηγήσει τοΰ Βαλέριου Μαξίμου έχομεν παρομοίωσιν τοΰ διά τοΰ
γάλακτος τής θυγατρός τρεφομένου πατρός πρός υίόν (velut infantem aluit).
Καί έν τή παρομοιώσει ένυπάρχει τό σπέρμα πρός άνάπτυξιν τοΰ αινίγματος.
"Οπως άν ή τό αίνιγμα εύρίσκεται είς πάσας τάς δημώδεις παραλλαγάς τοΰ
μύθου15. Πάντως δέν είναι ίκανώς παλαιόν. Τό έλληνικόν είναι τών βυζαντι-
νών χρόνων, ώς άλλως καί ή μακαρονίζουσα γλώσσα σαφώς δεικνύει, τό δέ
παλαιότατον γερμανικόν τοΰ ΙΕ' αίώνος (ή τούλάχιστον τού 1505, δτε τό
πρώτον έδημοσιεύθη).

Τό αίνιγμα είς πάσας τάς παραλλαγάς τών άλλων λαών συνίσταται είς
σκοτεινήν δήλωσιν αύτής τής πράξεως τής προτεινούσης. Είς δέ τάς άλλας
έλληνικάς ή μέν αίνιγματώδης δήλωσις τής πράξεως είναι τό δευτερεύον, τό
δέ κύριον αίνιγμα άναφέρεται είς έξαιρετικήν καί θαυμαστήν περιπέτειαν, ήν
άδύνατον ήτο νά μαντεύση ό μή γινώσκων ταύτην, είς τήν εύρεσιν δηλ. ίππου
έξαχθέντος ζωντανού έκ τής κοιλίας τής μητρός του διά νεκροτομίας. "Ομοια
αίνίγματα, άλλά είς άλλον μΰθον ένυφασμένα, είναι έν τοσκανικόν16 καί έν
τής Βερώνης17.

Έτέρα διαφορά τών έλληνικών παραλλαγών πρός τάς πλείστας τών άλ-
λων εύρωπαϊκών είναι, ότι έν τη πελοποννησιακή, ή θηλάζουσα θυγάτηρ είναι
διά τό θαυμασιώτερον παρθένος. Τό χαρακτηριστικόν τοΰτο άνεΰρεν "ό
Κ u n t ζ e (ένθ' άν., σ. 293) είς μίαν ίταλικήν παραλλαγήν καί είς μίαν όλλαν-
δικήν.

8'

Παραλλαγαΐ τοΰ μύθου τούτου φέρονται καί παρά τώ ήμετέρω καί παρ'
άλλοις λαοΐς· τινάς τούτων έσημείωσα έν Παροιμ., τ. Δ', σ. 89, λ. γονιός 20.
Πρόσθες είς ταύτας Β a r 1 e 11 a, Sermones, Lyon 1516, φ. 160ß (Sermo quin-
tae feriae passionis). Ach. Millien, Étrennes nivernaises, 1895, σ. 91-92.

Άνέκδοτος παραλλαγή έκ Τήνου, άνακοινωθεΐσά μοι τώ 1888 παρά της κ.
Άναστ. I. Κουκουλέ.

15. Kretschmer, αύτ.Κ u n t z e, αύτ., σ. 289 κέ. Βλ. προσέτι: Κ. S i m r ο c k , Das
deutsche Rätselbuch, 2ας έκδ., σ. 98, άρ. 446,447. R. Köhler έν Gött. gel. Anzeigen. 1871, σ.
1410.

16. Archivio per lo st. delle trad, popol., τ. I, σ. 187-189. Ό μΰθος είναι παραλλαγή τοΰ
κυθηραϊκοΰ Ζ' s'. Τό δ' αϊνιγμα: Οϋτ' έγώ είμαι γεννημένος, οΰτε τάλογο μου (nato non sono io/
neppure il cavallo mio). ΟΙ άλλοι δύο στίχοι αύτοΰ διαφέρουσι τοΰ έλληνικοΰ, ύπαινισσόμενοι
άλλην θαυμαστήν περιπέτειαν τοΰ λέγοντος. (Πρβλ. τό λεσβικόν παρά Georgeakis, Folk-
lore de Lesbos, σ. 105-107). Περί άλλων αίνιγμάτων, ύπαινισσομένων τά έκ τής κοιλίας τής μη-
τρός των έξαχθέντα άγέννητα χοιρίδια βλ. R. Köhler, Kl. Schriften, τ. III, σ. 517-518.

17. Αύτ., 1899, τ. 18, σ. 368-369 (παραλλαγή τοΰ προηγουμένου).
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Κόκκινη κλωστή στριμμένη
στήν άνέμη τυλιγμένη,
δός την κλώτσο να γυριση,
παραμύθι θ' άρχινήση.

Μιά φορά κ' έναν καιρό ένας βασιλιάς έπερνοΰσεν άπ' τ 'Αζιγγαναριά, κ'
εϊδεν έν' Άζίγγανο καί φυσούσε τά φτερά τ, κ' έπολεμοΰσεν άπ' έδώ άπ' έκεϊ,
κ' ήτρεχεν ό ίδρώς άπό πάνω τ σάν νερό. Τ λέει: «"Ωρα καλή, μάστορ,! —Κα-
λώς τό βασιλιά μ . —Άμ' τί πολεμάς αύτοΰ; —Νά, δλεύω —«Έ! κ' εϊσ' εύκαρι-
στ'μένος; —Έ! Βασιλιά μ πολυχρονεμένε μου, βγάζω τό ψωμάκι μ , πληρώνω
χρέος, βάζω κ' είς τό διάφορ». Ό βασιλιάς σάν ήκσεν αύτό τό λόγο, τόν
ήσκέφτκε καί λέει τ 'Ατσγγάν : «Θέλω νά μ πής τί θά πή αύτός ό λόγος».
Λέει: «Βασιλέα μ , δλεύω καί βγάζω τό ψωμάκι μ , έχω δυό γέρ γονοί, τς τρέ-
φω κι αύτοί, αύτό θά πή πληρώνω χρέος, έχω καί δυό παιδάκια, τά στέλνω
στό σκολειό γιά νά μάθουν γράμματα, γι' αύτό εϊπα βάζω κ' είς τό διάφορο.
—*Α! τ λέει ό βασιλιάς, άύτό τό λόγο π μοΰ 'πες, πρόσεξε νά μή τόν είπής σέ
κανένα. Θάρθοΰνε καί θά σ τάξουν παράδες, μά έσύ νά μή τς τόν έξηγήσ'ς,
παρά μόνο σάν ίδής έμένα». Λέει: «Καλά, βασιλέα μ ». *

Ήφγεν ό βασιλιάς, ύπήγε στό παλάτι τ καί φωνάζ τό πιό μεγάλο σοφό
ποΰ 'χε μέσ' στό παλάτι, τ λέει, νά μοΰ ξηγήσ'ς τί θά πή ό λόγος έτοΰτος ποΰ
μοΰ 'πεν ό τάδε Άζίγγανος. Ό σοφός δέν ήξερε νά τ πή. Τ λέει: «Σοΰ δίνω
σαράντα μέρες προθεσμία, κι άν δέ μ τόν έξηγήσ'ς θά σοΰ πάρω τό κεφάλι
σ». Φεύγει ό σοφός καταστενοχωρημένος καί πάει καί βρίσκ τόν Άζίγγανο. Τ
λέει: «Τί θέλς νά σ δώσω νά μ ξηγήσ'ς τό λόγο ποΰ 'πες στό βασιλιά;» Ό
Άζίγγανος λέει: «Δέ μπορώ νά σ τόνε πώ». Τ λέει: «Νά έκατό γρόσια, νά δια-
κόσια, νά πεντακόσια, νά χίλια, νά δέκα χιλιάδες, νά είκοσι χιλιάδες, νά τριάν-
τα χιλιάδες». Ό Άζίγγανος άκούει είκοσι χιλιάδες, λέει: «Καλό, θά σ τόνε πώ,
μά θέλω νά μ φέρης μονέδα, νά χ άπάνω τό πρόσωπο τ βασιλιά, καί σά θά τά
μετρήσης, νά τά βάλη ς νά φαίνεται τό πρόσωπο τοΰ βασιλιά». Έτσ τού πή-
καν, έτσ τού κάμαν, κι ό Άζίγγανος ήπήρε τριάντα χιλιάδες γρόσια καί είπε
τό μυστικό.

Ήπήγε κι ό σοφός καί τό ήξήγ'σε τ βασιλιά. «Βρέ, λέει ό βασιλέας, ό
Άζίγγανος τ τό 'πε. Άηντήτε νά μ τόν φέρτε έδώ». Πάνε καί λένε τ
Άζίγγανου πώς τόν θέλ' ό βασιλέας. Σκώνεται καί πάει μπροστά στό βασι-
λιά. «Βρέ, τ λέει ό βασιλιάς, δέν σοΰ 'πα νά μή έξηγήσ'ς σέ κανένα τό λόγο π
μοΰ'πες, άν δέ δής έμέ τόν ίδιο; Τώρα γιατί τό είπες τ σοφού μ; —Βασιλέα μ
πολυχρονεμένε μ, άμ δέ τό 'λεγα άν δέ σ έβλεπα. —'Έ! καί μ εϊδιες; —Όχι
μιά, δχι δυό, δχι τρεις, άλλά τριάντα χιλιάδες φορές. Νά, γιά διέ!» Κι άρχίνε-
ψε νά βάζ κατά σειρά τ μονέδα όπως τ τ μέτρησ ό σοφός. Τότε ό βασιλιάς
λέει: «Σύ 'σαι έξυπνος άνθρωπος, κι άξιος γιά νά ζήσης. Δώστε τ άλλα τόσα
νά θρέψ τ φαμιλιά τ καί νά σπουδάσ τά παιδιά τ». Κ' έζησαν κείνοι καλά καί
μεΐς καλύτερα. Τέλος τ παραμυθιού, μηδ' έγώ μν έκεϊ, μηδέ σεϊς νά τό πι-
στέψτε.
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ς'

Παραλλαγή τοΰ αινίγματος έκ Πάρου (άνακοινωθεΐσά μοι ύπό Π. Σαρρή,
άνευ τοΰ μύθου ή άλλης τινός έρμηνείας):

Ή πιττοΰλα μου
σκότωσε τή Μοσχοΰλα μου.
Παίζω κεϊ ποΰ βλέπω
σκοτώνω κεϊ ποΰ δέ βλέπω.
Δέ παίρνω τό σκοτωμένο,
μόνο παίρνω τό ζωντανό.
Τό 'ψησα καί τό 'φαγα...
μέ κοϋπα,

ποΰ μήτε στή γή ήγ-μζε, μήτε στό ούρανό1'.

ΕΪναι πρόδηλον ότι καί τό αίνιγμα τοΰτο άποτελεΐ άναπόσπαστον μέρος
παραμυθίου, όμοιου πρός τό κυθηραϊκόν καί πρός τήν παραλλαγήν τούτου,
τήν ύπ' έμοΰ δημοσιευθεΐσαν έν ΝΑ., 1870, σ. 35-39 (ής γαλλ. μετάφρασις
παρά L e g r a n d , Contes popul. gr., σ. 39).

Έτέρα δέ παραλλαγή τοΰ αινίγματος έξ 'Αρεοπόλεως της Μάνης, έν συλ-
λογή αίνιγμάτων τοΰ κ. Ρουσιά, ήν θά δημοσχεύσωμεν είς προσεχές τεΰχος
τής Λαογραφίας εχει ώς έξής:

'Επήρα τό ντουφέκι μου κ' έπήγα στό κυνήγι.
Κ' έβάρεσα κεϊ πού είδα
κ' έσκότωσα κεϊ ποΰ δέν είδα,
κ' έφαγα ψημένο κι άψητο,
ψημένο μέ τά λόγια
κ' έπια τό άποκάτω
κι άφησα τό άποπάνω.

Ό συναφής μΰθος είναι ότι κυνηγός πυροβολήσας πτηνόν, τούτου μέν
ήστόχησεν, έφόνευσε δέ άγελάδα, ήν δέν έβλεπε. Είτα διαμελίσας αύτήν καί
λαβών τεμάχιον κρέατος είσήλθεν είς έξωκκλήσιον, έν φ ήναψε πυράν, καύ-
σας έκκλησιαστικά βιβλία, καί έψησεν άτελώς τό κρέας καί τό έφαγεν. Μεθ' δ
διψήσας έρρόφησε διά καλαμίου τό έντός κανδήλας ύδωρ, ύποληφθέντος τοΰ
έλαίου. Ό σκοπός τοΰ αινίγματος, ό άγών δηλ. μνηστείας της βασιλοπούλας,
φαίνεται λησμονηθείς έν τή παραλλαγή ταύτη, έν φ πάσαι σχεδόν αί περιπέ-

18. Τό αίνιγμα είναι άτελές· λείπει ό ύπαινιγμός είς τούς έκ τοΰ πτώματος της σκύλας δη-
λητηριασθέντας κόρακας (όπως καί έν τή κυθηραϊκή παραλλαγή)· μετά δέ τόν 7 στίχον παρα-
λείπεται έπίσης ή αίνιγματώδης ύποδήλωσις της ύλης, δι' ής ώπτησε τόν λαγιδέα, καί τοΰ νε-
ρού, τό όποιον έπιεν έκ της κανδήλας τοΰ έξωκκλησίου. 'Αλλά καί ή κυθηραϊκή παραλλαγή,
ένώ έχει πρόσθετα αίνιγματώδη έπεισόδια, άποσιωπςΐ άλλα, περιεχόμενα έν τη πελοποννησιακή,
τή κρητική καί πολλαΐς τών εύρωπαϊκών παραλλαγών.
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τειαι τής ήρωος, είς δς άναφέρεται τό αίνιγμα, μνημονεύονται καί έν τούτω
ώς είς τάς άλλας παραλλαγάς.

Τά παραμύθια ταύτα ύπάγονται είς κλάδον τοΰ τύπου, δν τύπον τής Του-
ρανδότης έκάλεσεν ό Hahn", τοΰ τύπου δηλ. έκείνου καθ' δν βασιλοπούλα
ώς δρον τοΰ γάμου της θέτει τήν λύσιν ύπό τών μνηστήρων τών ύπ' αύτης
προτεινομένων αινιγμάτων20. Είς δέ τά παραμύθια τοΰ κλάδου ό ήρως προτεί-
νει αινίγματα , τά όποια άν δέν λύση ή βασιλοπούλα ύποχρεοΰται νά τόν
νυμφευθή21.

Πολλά παραμύθια τών εύρωπαϊκών λαών δύνανται νά ύπαχθώσιν είς τόν
κλάδον τοΰτον. Ό μνηστήρ, συνήθως ταπεινοΰ γένους, προβάλλει είς τήν βα-
σιλοποΰλαν αινίγματα, άναφερόμενα είς περιπετείας τοΰ ίδιου22. 'Αλλ' έν τισι
τών παραμυθιών άλλων εύρωπαϊκών λαών, τό μέν αίνιγμα είναι τό αύτό πε-
ρίπου, ό δέ μΰθος διάφορος.

Παράλληλα συνήγαγον ό R. Köhler (Kleine Schriften, τ. I, σ. 218-219.
321-322. 372) καί ό έκδοτης αύτοΰ J. Boite, γερμανικά ( Grimm,
Kinder-u. Hausmärchen, άρ. 27), τυρολικόν, ίταλικόν, γαλλικόν καί άλλα τινά.
Είς ταύτα προσθετέα τά έξης:

'Ιταλικά. Comparetti, Novelline popol. italiane, άρ. 26. Ρ i t r è , Nou-
velle popol. toscane, 1885, άρ. 16. Τοΰ αύτοΰ, Indovinelli, dubbi, sciogli-
lingua, Palermo 1897, σ. 310-311, άρ. 947. Archivio per lo studio delle trad,
popolari, 1882, τ. 1, σ. 57 κέ. 63. 64· 1899, τ. 18, σ. 367-368"· 1900, τ. 19; σ.
493-49624.

19. Η a h n , τ. I, σ. 54. Περί τοΰ παραμυθϊου της Τουρανδότης βλ. Chauvin, Biblio-
graphie arabe, τ. V, σ. 192. 193.

20. Βλ. R ο h d e, Der griech. Roman, σ. 420.

21. Έν τω παραμυθίφ της Τουρανδότης έμπεριέχεται καί ό κλάδος ούτος, διότι ό ήρως με-
τά τήν λύσιν των ύπό τής βασιλοπούλας προταθέντων αινιγμάτων, βλέπων αύτήν τεθλιμμένην
διά τήν ήτταν, τή προτείνει τότε μόνον νά τόν νυμφευθή, δν δέν λύση αίνιγμα, όπερ αύτός θά
τή προτείνη- καί τό αίνιγμα άναφέρεται εις τόν Γδιον αύτοΰ βίον.

22. Τό είδος τοΰτο τών αινιγμάτων είναι παλαιότατον- παράδειγμα τό τοΰ Σαμψών (Κριταί
ιδ' 8 κέ).

23. Τό αίνιγμα έν τούτφ έχει ώς έξής: Schizza mazza Paola, Paola mazza du, du mazza sè-
te, e un morto portava sète vivi, ήτοι: Ή πίττα σκότωσε τήν Πάολα (τήν δνον τοΰ λέγοντος), ή
Πάολα σκότωσε δύο (κόρακας), ο( δύο σκότωσαν έφτά (άλλους κόρακας), καί Ενας πεθαμένος
βάσταξε έφτά ζωντανούς (έπτά στρουθία διαπεραιωθέντα είς ποταμόν έπί τοΰ πτώματος τής δ-
νου).

24. Τό παραμύθιον είναι τής Μαντούης, έξηγεϊ δέ διατί ή μήτηρ τού ήρωος ένέβαλε δηλη-
τήριον είς τήν πίτταν, τήν όποίαν τοΰ έδωκε διά νά φάγη καθ' όδόν. Έπειδή ό βασιλεύς, ό πα-
τήρ τής βασιλοπούλας, άνεσκολόπιζεν δσους άπετύγχανον, ή μήτηρ προετίμησε νά δηλητηριά-
ση τόν υίόν της διά νά μή ύποστή τήν σκληράν βάσανον τού άνασκολοπισμοΰ. Τό δ' αίνιγμα
έχει ώς έξής: Chisoel massô Perla, /Perla massö tre,/ tre massô quattro;/ Tirai a chi vidi /e ucci-
si chi non vidi,/ mangiai carne creata e non nata, /cotta con parole;/ è buon Γ albero ma è mi-
glior la radice. Ήτοι: Ή πίττα σκότωσε τή Μαργαρίτα (τήν σκύλα)· ή Μαργαρίτα σκότωσε
τρεις (πουλάκια ποΰ πήγαν νά φάνε τά ψίχουλα τής πίττας άπό τό στόμα τής σκύλας)· οί τρεις
σκότωσαν τέσσαρες (άλλα τέσσαρα πουλιά)· έτράβηξα σ' ό,τι έβλεπα καί βάρεσα ό,τι δέν έβλε-
πα (ένόμιζε πώς έβλεπε λαγό καί έσκότωσε μιά λαγουδίνα γγαστρωμένη)· έφαγα κρέας πλα-
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Γαλλικά. Revue des trad, popul., 1903, σ. 366- 1905, σ. 4-5. Πρβλ. 1906,
σ. 247-248.

Ρωσικόν. Ralston, Contes populaires de la Russie, Par. 1874, σ. 219 κέ
(Tô βασιλόπουλο νυμφεύεται τήν βασιλοποΰλαν, πρότειναν αίνιγμα άναφερό-
μενον είς περιπέτειαν αύτοΰ καθ' όδόν).

Ή έν ταϊς έλληνικαΐς παραλλαγαΐς αίνιγματώδης παράστασις της μετεώ-
ρου κανδήλας τής έκκλησίας ή τής κρεμαστής σανίδος, ώς μήτε είς τόν ούρα-
νόν μήτε έπί γής εύρισκομένης, έμφαίνει τήν αύτήν άντίληψιν, ήν καί ό άρ-
χαΐος μΰθος περί άποκρύψεως τοΰ Διός άπό τοΰ Κρόνου δι' έξαρτήσεως αύ-
τοΰ άπό δένδρου25. Τήν παράστασιν δέ ταύτην μόνην περιέχει καί κορινθια-
κόν τι αίνιγμα, τοΰ όποιου τάλλα μέρη δύνανται νά ύπαχθώσι μάλλον εις τόν
τύπον τών παραμυθιών τοΰ Σολομώντος καί τής Μαρκόλφας26.

Ή δ' έν τή κυθηραϊκή παραλλαγή πρόσθετος αίνιγματώδης έρώτησις καί
άπόκρισις φέρεται ώς παροιμία δήθεν ένΒερέττα, Συλλ. παροιμιών, Λαμία
1860, σ. 90, άρ. 9. 10 (=Βενιζέλου, Παροιμ. δημώδεις, Έρμούπολ.
1867, σ. 341, άρ. 71), μετ' άσημάντων παραλλαγών27.

σμένο καί άγέννητο (τά λαγουδάκια που Εβγαλε άπό τήν κοιλιά τής λαγουδίνας)- ψημένο μέ
λόγια (είς φωτιά που άναψε μέ βιβλία). Είναι καλό τό δέντρο, μά είναι καλύτερη ή ρίζα (είς τή
ρίζα τοΰ δέντρου ποΰ άνέβη νά κοιμηθή ήρθαν κλέφτες νά μοιράσουν χρήματα, τούς έτουφέκι-
σε, καί άφοΰ έκεΐνοι έφυγαν τρομασμένοι κατέβη καί πήρε τά χρήματα).

25. Η y g i n., Fab. 139, σ. 17 Μ. Schmidt: «Amalthea pueri nutrix eum in cunis in arbore
suspendit, ut neque coelo neque terra neque mari inveniretur».

26. Τό αίνιγμα τοΰτο έκ τοΰ χωρίου Στόμι τής Κορινθίας έχει ώδε: 'Ερχόμουν δρόμο καί ξέ-
δρομο, καί ποδεμένος καί ξυπόλυτος, έκοιμήθηκα οΰτε στή γή, οΰτε στόν ουρανό. Ήρχετο δηλ.
περιπατώντας μέ τό ένα πόδι στό δρόμο καί τό άλλο δξω άπό τό δρόμο, μέ τό ένα πόδι ποδεμέ-
νο καί τό άλλο ξυπόλυτο (=μονοσάνδαλος), άνέβη άπάνω σέ δέντρο, έκρεμάστη μέ σκοινί καί
έκοιμήθη. Περί τής εικόνος τοΰ ύποδεδεμένου καί άνυποδήτου βλ. R. Köhler, Kl. Schriften,
τ. III, σ. 514.

27. Παρά Βερέττα: Χωρίς μπούλμπερη καί μπ. πως έγίνη τέτοια φάλλα; Χωρίς χώμα κλπ.
Μπούλμπερη ή κυθηραϊστί σμπόρμπερη ή πυρΐτις (ίτ. polvere). ΦάΛλα=τρΰπα, κυρίως άνοιγμα,
όπή είς πλοΐον δι' ής είσρέει ύδωρ (Ιτ. falla).
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Τάρνίτσι bttoi

Ένα γκαιρό κ' ένα ζαμάνι ήάανε μνιά γριά καί δέ νεϊχε παιδί καί πήγαινε
νύχτα μέρα στή νέκκλησιά καί παρακαλούσε άή Μπαναΐα: «Παναΐτσα μου
δόμ' ένα παιδί κι δς είναι κι άρνάκι». Λοιπόν ή Παναΐα δή νέλυπήθηκε καί άή
νέδωκε τάρνάκι γιά παιδάκι. Κάθε μέρα πήγαινε ή γριά στό βουνό κ' έφερνε
χορταράκι κ' έτρωγε τάρνάκι. Κι άμα νήρκούάανε πέ τό βουνό Ελεγε στ' άρ-
νάκι:

Άρνίτσι biwi Ελ' άνοιξε,
χλωρή βοσκι'τσα σ' Εφερα,
νά φρς, νά πιής, νά κοιμηθής
και τό πρωί νά σηκωθής,
νά πάρης το καλάθι σου,
νά πάης στό σκολειό σου.

Μνιά μέρα άήνε άκουσε ό λύκος καί τά Εμαθε τά λόγια άης. 0ήν άλληνα άή
νήμέρα άήνε παραμόνεψε, κ' ή γριά στό βουνό κι ό λύκος στό σπίτι. Χτύπησε
άή 1>όρτα καί είπε μέ χοάρή φωνή:

Άρνίτσι δίτσι Ελ' άνοιξε,
χλωρή βοσκι'τσα σ' Εφερα,
νά φάς, νά πιής, νά κοιμηθής
και τό πρωί νά σηκωθής,
νά πάρης τό καλάθι σου,
νά πάης στό σκολειό σου.

Καί τάρνάκι άόνε είπε: «Σύ δεν είσαι ή μαννούλα μου· ή μάννα μου έχει
ψιλή λαλιά καί κόκκινες πατούνες». Πάει κι ό λύκος στό γκατσίβελο καί άόνε
λέει: «Κατσίβελε, νά μέ κάνης ψιλή λαλιά καί κόκκινες πατούνες, γιατί θά
φάω do γάδαρό σου». Πήρε κι ό κατσίβελος τό τσεκίτσι dou καί τσάκα τσοΰ-
κα, τσάκα τσούκα dô νέκανε ψιλή λαλιά καί κόκκινες πατούνες. Πήγε ύστερις
στό σπίτι καί είπε μέ ψιλή φωνή:

* Έδημοσιεύθησαν ύπό Θεοδ. Προδρόμου είς περ. Λαογραφία 5(1915 - 16), σ. 450 - 459.
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Άρνίτσι bίτσι έλ' άνοιξε,
χλωρή βοσκιτσα σ' έφερα,
νά φρς, να πιής, να κοιμηθής
και το πρωί να αηκωθής,
να πάρης τά καλάθι σου,
νά πάης στο σκολειό σου.

Τότες είπε καί τάρνί «Σύ είσαι ή μαννουλίτσα μου» κι άνοιξε- 0αίνει κι ό
λύκος μέσα καί χάπ, τό 'βαλε μνιά βούκα. Μαζεύει τά κοκκαλάκια του ΰστε-
ρα, τά 'βαλε σ' ένα άρουβά καί τά κρέμασε πίσ' στή ί>όρτα.

Έρχεται ΰστερα καί ή γριά πέ τό βουνό, φωνάζει «άρνίτσι ίήτσι», φωνά-
ζει «άρνίτσι ίκτσι», μά τάρνί τό 'φαγε ό λύκος. Πάησε στή νείτόνισσα καί άή
νέρωτά: «Είτόνισσα, μή λάχη καί είδες τάρνίτσι Μτσι μου;» Είπε κ' ή είτόνισ-
σα: «Δέ do είδα. —Δώσε με, είτόνισσα, τό τσεκούρι σου1, ν' άνοίξω άή bόρτα
μου νά διώ τάρνίτσι buoi μου τέπαθε». Πήρε τό τσεκούρι, χτύπησε άή bόρτα,
άή νάνοιξε, όήκε ή γριά μέσα, γλέπει τάρνάκι έλειπε, μόνε τά κοκκαλάκια dou
πίσ' στή 0όρτα. Λοιπόν έκλαψε, φώναξε «άρνάκι, παιδάκι μου, ποΰ είσαι νά
φάης τό χλωρό τό χορταράκι, ποΰ σ' έφερα!» Ύστερα πήρε άή ρόκα άης κ' έ-
κατσε στό σοφά dης κ' έκλωθε. Κι ό λύκος ποκάτου, πέ μνιά βελόνα άή
νέτσΛοΰσε, κ' έλεγε ή γριά: «Έγώ κονίδια δέν έχω, έγώ ψειρούδια δέν έχω, τί
είναι αύτό ποΰ μέ τσιbά;» Σηκώνεται ή γριά σκύβει καί γλέπει ποκά2 πέ dô
σοφά dô λύκο. «Ά έσύ είσαι, κΰρ σύάεκνε! Καί δέ βγαίνεις νά φάμε καί νά
πιούμε καί νά παίξουμε καί τό σάκκου σάκκου;» Βγήκε κι ό λύκος, έφαγανε,
ήπιανε καί πήρε ή γριά ένα μεγάλο σάκκο καί bήκε μέσα καί είπε στό λύκο:
«Πάρ' αύτό τό σκοινί καί δέσε με ώς πάνου, πάρε καί άή βίτσα3 αύτήνα καί
νά μέ χτυπάς. Αύτό είναι, κΰρ σύάεκνε, τό σάκκου σάκκου». ϋή νέδεσε ό λύ-
κος, πήρε καί dή βίτσα καί dή νέδωκε πεάέξη. «Φτάνει, γριά; —Φτάνει, κύρ
σύdεκvε». Βγήκε ή γριά κ' έβαλε dô λύκο μέσα. Λοιπόν άόνε δένει ή γριά πό
πάνου καλά καλά, σφιχτά σφιχτά, παίρνει καί άή μεγάληνα άή σοπάνικα4 κι
άρχίνησε νά άόνε χτυπά καί νά dόvε λέγη: «Ποΰ σέ τρώει, ποΰ σέ πονεϊ.
—"Ωχ γριά, τό κεφάλι μου! —Θά τρώης τάρνίτσι bkoi μου; —"Ωχ γριά, τά πο-
δάρια μου! —Θά τρώης τάρνίτσι bixcn. μου; —"Ωχ γριά, τά 'παθα! —Θά τρώης
τάρνίτσι Μτσι μου;» ϋόνε σκότωσε, πάγει στό παζάρι, παίρνει ένα κάρρο καί
δυό στρατιώτες, άόνε βάνουνε μέσ' στό κάρρο, άόνε πάνε στό boταμό καί άό-
νε κάνουνε bλoύμ.

Ό δτεκνος

Ένα γκαιρό ήάανε ένας άτεκνος. Λοιπόν αύτός ό άτεκνος πήγαινε στό

1. Ή λ. δέν λέγεται είς Σωζούπολιν.

2. Άποκάτω.

3. Βέργα.

4. Σοπανικα (καί έν Πελοποννήσφ σόπα) ρόπαλον. Ή λ. σλαβική.
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καφενείο, στό bεpίπατo, έγλεπε τοϋ κόσμου τά παιδιά καί λυπούάανε γιατί νά
μήν έχη κι αύτός παιδί. Μέρα νύχτα ήάανε μελαγχονικός. Dô νέγλεπε κ' ή γε-
ναΐκα dou ποΰ είχε συλλοιή καί άόνε ρώτησε μνιά μέρα τί έχει. «Έχω μεράκι
ποΰ δέ γκάνουμε παιδιά». Είπε κι αύτή: «Δέ θέλει ό θεός νά μάζ δώκη, τί νά
κάνουμε». Λοιπόν μνιά πρωί5 σηκώνεται καί φεύγει πέ τό σπίτι άου χωρίς νά
άόνε πάρουνε είδηση. Ξυπνά κι αύτή, ποΰ ό άάρας άης! Σά ξέρω έγώ, ξέρεις
καί σύ. Έβγαλε άθρώπους νά άόνε γυρέψουνε, μά ποΰ αύτός! Πάει χάθκε.

Πήρ' αύτός τά βουνά, πήαινε, πήαινε, πήε ποκά6 π' ένα δέάρο. Κεΐ πέρα
είχε μνιά 0λάκα κ' έκατσε πάνω καί είπε «*Ώχ!» Τότες παρουσιάστηκε ένας με-
γάλος άράπης, μαναΐκα μου, καί άόνε ρωτά: «Τί μέ ήθελες καί μέ γυρεύεις;
—Δέ σέ θέλω. —Γιατ' είπες Ώχ; Καί μένα "Ωχ μέ λένε καί ήρτα νά διώ τί μέ
γυρεύεις». ΕΪπ' αύτός: «Δέ θέλω τίποτα, μά έχω μεράκι καί λέγω "Ωχ. —Τί με-
ράκι έχεις;» Τότες είπε καί κείνος τό μεράκι άου. «Γιαταυτό7 σταναχωρειέσαι;
Έγώ θά σέ δώκω ένα μήλο, νά τό πάρης, νά πάης στό σπίτι σου κι άμα φάτε
ΰστερα νά τό κόψης, νά τό καθερίσης καί νά τό φάτε πό μισό πέ άή γυναίκα
σου, μά τις φλοΰδες νά μή τις πετάξετε· νά τις δέσης σ' ένα παννί καί νά τις
βάλης ποκά π' ένα σεάοΰκι, καί θά γεννήση ή γεναΐκα σου άγόρι· μά πάνου
στά είκοσι τά χρόνια θά τό πάρω πίσου». Είπε κ' αύτός «καλό», πήρε τό μήλο
κ' έφυιε. Πήιε στό σπίτι άου χαρούμενος. Σά άονε είδε ή γεναΐκα άου, άόνε
ρώτησε ποΰ ήάανε. «Γεναΐκα, είπε κείνος, ποΰ έφυγα μέ βγήκε σέ καλό. Πήγα
στά βουνά. Πήιαινα, πήιαινα, πήγα ποκά π' ένα δέάρο. Κεΐ πέρα είχε μνιά
bλάκa κ' έκατσα πάνου καί είπα «"Ωχ!» Τότες παρουσιάστηκε ένας μεγάλος
άράπης καί μέ ρώτηξε τί μέ θέλεις καί μέ γυρεύεις. Δέ σέ θέλω άόνε είπα. Καί
κείνος μέ ρώτηξε πάλε γιατί είπες "Ωχ; Καί μένα "Ωχ μέ λένε καί ήρτα νά διώ
τί μέ γυρεύεις, ϋόνε είπα καί γώ τό μεράκι μου καί μέ είπε γιαταυτό μέ γυ-
ρεύεις; Καί μέ έδωκε ένα μήλο καί μέ είπε νά πάρ' αύτό τό μήλο κι άμα πάης
σπίτι σου καί φάης, νά τό κόψης αύτό τό μήλο, νά τό καθερίσης καί νά τό
φάτε, μά τις φλοΰδες νά μή τις πετάξετε, μόνε νά τις δέσης σ' ένα παννί καί
νά τις βάλης ποκά π' ένα σεάοΰκι καί θά γεννήση ή γεναΐκα σου άγόρι». Μά
δέ άήνε είπε πώς στά είκοσι τά χρόνια θά τό πάρη τό παιδί. Πράματις έμεινε ή
γεναΐκα άου έγκυα, γεννήθκε τό παιδί άγόρι, χαρές, πασκαλιές, τό βάφτισανε,
μεγάλωνε, γένκε δυό τριώ χρονώ κ' ήάασι μέσ' στις χαρέζ άους. Σά όάτησε
στά έφτά, τό βάλανε στό σκολειό καί μέρα μέ άή νήμέρα τό παιδί προώδευε8
σημανάικά. Πάνου στά δεκαπέντε χρόνια τοΰ παιδιοΰ άρχίνησε πάλε νά
μελαγχονή ό πατέρας άου, τό σκουλήκι άό νέτρωγε δποτε θυμούάανε άό νά-
ράπη.

Ή γεναΐκα άου άό νέγλεπε κάθε μέρα, μιά μέρα τέλος δέ βάσταξε καί άό

5. Μνιά ήμέρα, μνιά πρωί.

6. 'Από κάτου. Ή άπό έχει δύο τύπους πέ καί πό. Ό τύπος πέ κατά τό μέ οδ καί τήν ση-
μασίαν πολλάκις λαμβάνει: Ήρτα πέ άή βάρκα.

7. Προφέρεται ώς μία λέξις. Πολλάκις καί γιαταυτό κατά τό γιά κεΐνο.

8. Λέγεται κυρίως προγώδευε, άλλ' όπως ήκουσα, ούτω καί έγραψα.
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νέρώτηξε τί έχει. Τότες έξηγήθηκε καί άήνε είπε: «Γεναΐκα τό καί τό».
Άρχίνσε καί ή γεναΐκα νά μελαγχονή. Ό γιός έάρεχε9 πάνου κάτου, όπου ά-
κουγε καλό γιατρό, άό νέφερνε στό σπίτι, μά τοΰ κάκου! Μνιά μέρα πιά δέ
ίιόρεσε νά βαστάξη καί είπε: «Θά μέ πήτε καλά καί σώνει τί έχετε καί μελαγ-
χονεΐτε». Τότες έξηγήθκανε καί είπανε: «Παιδί μου, αύτό κι αύτό τρέχει.
—Γιαταυτό σταναχωρειέστε; Έγώ, πατέρα, νά μέ δώκετε μνιά γκάσσα φλουρ-
γιά καί θά φύγω. Θά τελειώσουνε τά είκοσι τά χρόνια καί πάλε θά νέρτω».
0όνε δώνουνε μνιά γκάσσα φλουργιά καί άή νεύκή άους καί φεύγει. Λοιπόν
πήρε άό δρόμο κ' έφυγε.

Πήιαινε, πήιαινε, πήιαινε, βρίσκει στό δρόμο ένα λέσι10 πού τό είχανε
στή μέση ένα λεονάάρι κ' ένας άχτός11 καί μάλωνανε ποιος νά πρωτοφάγη.
Στάθκε τότες τό παλληκάρι, ξεκαβαλλκεύει, κατεβαίνει, βγάζει τό γιαταγάνι
άου, χωρίζει τό λέσι καί δώνει στό νάχτό τά κόκκαλα καί στό λεονάάρι τό
κρέασι12. "Αμάν έφυιε είπε τό λεονάάρι: «Τέτοιο καλό μας έκανε τό παλληκάρι
καί μεϊς τίποτε δέ άό δώκαμε. Τρέξε, πρόφταξε, άχτέ, καί φέρ' το δώ». Τρέχει
κι ό άχτός καί άόνε φέρνει. «Τί μέ άγαπάτε, τί μέ θέλετε;» Λέγει τό λεονάάρι:
«Τό καλό ποΰ μάς έκανες, τί θέλεις;» Είπε καί τό παλληκάρι: «Δέ θέλω τίποτα.
—Μά δέ γένεται, είπε τό λεονάάρι, είναι τών άδυνάτων, σύ πεδώ ποΰ πάεις θά
νέρτη ώρα νά μάς χρειαστής. Νά πάρε αύτό τό δέρμα νά γένεσαι δποτε θέλεις
λεονάάρι». Καί ό άχτός τά ίδια. Τά πήρε κ' έφυιε. Πηιαίνει, πηιαίνει, φτάνει σέ
μνιά πολιτείια, νοίκιασε μνιά γκάμαρα κ' έκατσε. Τό πρωί βγήκε περίπατο νά
σεργιανίση καί είδε μνιά μεγάλη κίνηση στό παλάτι, μεγάλη κίνηση! Σάν
έπήιε στό σπίτι, άό νέρώτησε ή νοικοκερά άου ποΰ πήιε καί τί είδε. Είπε κι
αύτός: «Πήγα στό παλάτι καί σιργιάνισα, μά μ' έκανε έντύπωση μνιά μεγάλη
κίνηση στό παλάτι». Καί άόνε είπε καί ή νοικοκερά άου: «Έχει ό βασιλές
μνιά θεγατέρα13 καί γιαταυτό γένετε αύτή ή κίνηση. Ό βασιλές έχει μνιά ζυ-
γαριά καί όποιος γυρέψη άή γκόρη άου λέει έγώ θά γιομίσω τό ένα μέρος τής
ζυγαριάς φλουργιά καί σύ τό άλλο μέρος, καί άμα βαραίνει τό δικό μου μέρος
θά σέ πάρω τό κεφάλι σου, κι άμα βαραίνει τό δικό σου θά πάρης άή γκόρη
μου. Καί χάθκε έτσι κόσμος καί κοσμάκης, παιδί μου.»

Λοιπόν σηκώνεται τό πρωί καί πάει σ' ένα φέρμελεάζη καί άόνε λέει:
«Θέλω νά μέ κάνης μνιά φουστανέλλα όλόχρυση, καί ή φέρμελη δλη χρυσή,
τουζλούκια χρυσά, όλα. Γιά πόσες μέρες τά κάνετε; —Τόσες». Δώνει καπάρο
καί φεύγει. Πέρασε ή διορία, γένκε κ' ή φορεσιά. Λοιπόν άή νέφόρισε καί πάει
ποκά πέ τό παλάτι. Σπασάρει, σπασάρει, τίποτα, κάνα σημείο δέν είδε. Λοιπόν

9. Τό d öv δέν προήλθεν άπό τοΰ ντ του έντρέχω, έξάπαντος τότε έκ του δέ άρέχω έλέχθη
καί άρέχω.

10. Πτώμα.

11. 'Αετός, άϊτός, άχτός· τό ι έτράπη είς δηχον χ διά τό δηχον τ. Ίδέ Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Μεσ.
καί Ν. 'Ελλ. Β' 322.

12. Λέγεται καί κριιάσι ύπό τοΰ λαοΰ.

13. Άντί θυγατέρα. Ίσως κατ' άναλογίαν πρός τό γεναΐκα.
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άή νάλλη άή νήμέρα πιάνει καί γένεται άχτός καί πάγει στό περιβόλι άης. Σά
άόνε είδε κείνη τρελλάθκε, μηνά άμέσως στό ί)εριβολάρη «τρέξτε, πιάστε το-
να». Έτρεξανε, άό νέπιασανε. Τότες ή βασιλοπούλα στέρνει, παίρνει ένα χρυ-
σό κλουβί καί βάνει άό νάχτό μέσα καί άόνε παίρνει στή γκάμαρα ποΰ κοι-
μούάανε.

Ή βασιλοποΰλα δέν έκατέβαινε στό τραπέζι, άήνε πήιαινανε στή γκάμα-
ρά άης τό φαειτό κ' έτρωγε. Λοιπόν άμα ή δούλα άης τό τοίμαζε, πήιαινε καί
άήνε φώναζε. "Οσο νά σηκωθή ή βασιλοποΰλα νά πάη, ό άχτός γένουάανε
παλληκάρι, έβγαινε πέ τό κλουβί, άρπαζε καί πέ τό ένα καί πέ τό άλλο τό
φαειτό καί τά σκάλιζε όλα. Πήιαινε κ' ή βασιλοπούλα τά'γλεπε καί ποθάμαζε.
Μνιά, δυό, στις τρεις δέ βάσταξε πιά, άμέσως τό κουδούνι νάνέρτη ό πατέρας
πάνου νά δνη τό τραπέζι. «Τί δούλες είν' αύτές, νά φέρνουνε τό φαί, νά τό
τρώνε κ' ΰστερα νά μέ φωνάζουνε! Άμέσως νά πάρης τό κεφάλι άους.
—Άμέσως, κόρη μου, μήν άνησυχής, άή γνώμη σου θά σέ άήνε κάνω». Γνω-
στικός όμως καί τις έβγαζε χωρίς νά τις ποκεφαλίζη. Τάλλο βράδυ πάλε τά ί-
δια. Τότες λέει άή δοΰλα άης: «Σά bàrçç τό φαειτό νά μέ φωνάξης στήν ώρα».
Τοίμασ' ή δοΰλα, πάει στή στιμή άήνε φωνάζει καί κατεβαίνει. Τρέχει κ' ή βα-
σιλοποΰλα, άνοίει άή θύρα καί γλέπει Ινα λεβέντη, έλαμόε ό ήλιος, £λαμόε
καί κείνος. «ΤΑ! σύ είσαι ποΰ τρώεις τά φαειτά καί γώ νομίζω ποΰ τά τρώνε οί
δούλες!» Είπε καί κείνος «Ναι». Τότες τά φκειασανε. Έφαγανε μαζί, ίιήκε κεί-
νος στό κλουβί, ήρτανε οί δούλες, σήκωσανε τό τραπέζι. ΤΗρτε ή ώρα έκλεισε
τό δωμάτιο άης νά ήσυχάση. Λοιπόν άρχισανε νά μιλούνε. Είπανε καί γιά τοΰ
πατέρα άης τό στοίχημα, καί γιά τό μυστικό. Τό μυστικό ήάανε, εϊχ' ένα
δαχτυλίδι καί τό φορούσε κείνη. Λοιπόν τό έπαιρνε ό πατέραζ άης καί τό έβα-
νε στά φλουργιά άου καί βάραινανε καί κέρδιζε τό στοίχημα. Λοιπόν αύριο ά-
μα ξημερώση ό θεός άή νήμέρα σά όαστρεύω τό κλουβί σου, θά τό άφήκω
έτσι θέλοντας άνοιχτό καί νά φύιης. Ύστερα νά νέρτης14 νά μέ ζητήσης καί
γώ σά με γυρέψη ό πατέραζ μου τό δαχτυλίδι θά πώ: «Πατέρα πλύθκα καί θά
μ' έπεσε μέσα στή λεγένη καί θά τό πέταξανε οί δούλες». Τό πρωί όπως είπα-
νε έτσι κ' έγινε. Πάει, χάθκε, έφυιε ό άχτός. Κλάματα αύτή, κακό πώς δέ bpô-
σεξε. Πάει ό άχτός. Άμα νήρτε ή ώρα, άύθκε αύτός πολύ ώραΐα, πάει στό βα-
σιλέ, ζητεί άή γκόρη άου. Σά άόνε είδε ό βασιλές, άόνε είπε: «Παιδί μου, σέ
λυπούμαι, είσαι έμορφος καί είναι κρίμα νά χαθής. Έγώ έχω αύτό τό στοίχη-
μα». Είπε κι ό νέος «άς είναι». Στέρνει τότες ό βασιλές άό νάθρωπό άου νά
πάρη τό δαχτυλίδι, μά τό δαχτυλίδι ποΰ; Πήρε λοιπόν άή βασιλοπούλα. Είχε
σαράνάα μέρες στεφανωμένος π' άρχισανε πόλεμο τά βασίλεια. Προσκάλεσανε
καί άό βασιλέ. Λέγει ό γαbpός: «Έγώ θά πάω καί θά νικήσω. — Αί καλά». Λοι-
πόν έτοιμάστηκανε όλα, έφυιε ό γabpός. Πήιε στό bόλεμolî, άρχίνησε ή μάχη,
γένκε λεονάάρι έκοβε άριστερά καί δεξιά. Σέ κάθε μάχη αύτός νικοΰσε. Τε-
λείιωσε ό πόλεμος. Γύρισε κ' ή γεναΐκα άου άόνε κενάοΰσε στέφανο πέ μαρ-

14. Έλθης.

15. Κυρίως πέλεμος παρά τω λαφ.
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γαριτάρια νά dove φορέση. Ήρκουάανε καί dove γλέπανε πό μακρυιά. Ήθελε
κόμα μνιά ώρα νά φτάση καί γένκε ένα κακό, ένας άνεμοστρόφιλος, κατέβκε ό
'Αράπης, πήρε dô Yabpô· bpè δώ, bpè κεϊ, πάει! Έν τώ άμα έπαψε καί ό άνε-
μοστρόφιλος καί ή βροχή. Πώς θά πάνε τώρα χωρίζ άό Yabpô; Έβαλε ή βα-
σιλοπούλα τό κανοκιάλι καί έγλεπε, δλους τούς έγλεπε, άό νάάρα dης δέ dô
νέγλεπε. «Πατέρα, ό άάρας μου δέ είναι μαζί». Κατέβκε ό βασιλές μαθαίνει τό
κακό ποΰ γένκε. Πήγε τότε στή γκόρη άου καί dήvε λέει: «Παιδί μου, τόση
ήάανε ή τύχη μας. Έτσι κ' έτσι». Άμέσως άύνεται στά μαΰρα, καί στά βουνά.
Πηιαίνει, βρίσκει μνιά μάισσα καί άήνε ξηγήθκε dô bôvo άης. Λέγει κ' ή μάισ-
σα: «Παιδί μου, ό άάρας σου έτσι κ' έτσι», ϋήνε είπε δλη άή νίστορία άου.
«Τώρα θά πάιης στό τάδε τό βουνό, θά διής ένα μεγάλο δέάρο κ' ένα μάρμαρο
ποκάτου. Θά κάτσης πάνου στό μάρμαρο καί θά πής «Ώχ!» Καί θά παρουσια-
στή ένας άράπης καί θά σέ ρωτήση τί θέλεις, καί σύ θά πής dô vàdpa μου θέ-
λω καί θά σέ άόνε φέρη καί θά κάτσης νά μιλήσης δυό ώρες. Σά θέλη ένα τέ-
ταρτο νά τελειώσουνε οί δυό οί ώρες, παραπόνου έχει ένα δέάρο άψηλό, νά
πάη νά κάτσης πά στό δέάρο. "Οσο νά περάση κείνο τό τέταρτο ό άάρας σου
θά γένη λεονάάρι. Λοιπόν θά πή καί ό Άράπης άμα άόνε διή σύ γένκες
λεονάάρι, έγώ τώρα νά διής τί θά γένω. Θά πάιη κάτου στή φωλιά άου καί θά
γενή άγριογούρουνο καί θ' άνεβή. Ύστερα θά πιαστούνε νά baλέψoυvε καί νά
πής dô vädpa σου τό άγριογούρουνο σά baλεύoυvε νά τό πλακώνη δλο στή
γκαρδιά δσο νά άήνε ζουλήξη καί νά άήνε σπάση. Τότες κείνο θά πή ώχ καί
μ' έφαγες καί θά πέση κάτου. Ύστερα θά κατεβής πέ τό δέάρο, θά πάης στό
vädpa σου καί θά κατεβήτε στή φωλιά τοΰ Αράπη». Έκανε λοιπόν όπως άή-
νε είπε ή μάισσα. Σά γκατέβηκανε στή φωλιά τοΰ Αράπη ηΰρανε κόσμο καί
κοσμάκη, ποΰ τούς άρπαζε ό Άράπης, καί θησαυρό πέ άή νούρά16. Τότες ξε-
σκλάβωσανε τούς νέους καί τίς νέες, πήρανε άό θησαυρό κ' έζησανε αύτοί κα-
λά καί μεϊς καλύτερα.

Ό άχτός

Ένα γκαιρό κ' ένα ζαμάνι ήάανε ένας γέρος καί μνιά γριά. Λοιπόν πήιαινε
στή Μπαναΐα ή γριά κ' έκανε άό σταυρό άης κ' έλεϊε: «Παναίτσα μου, δώσε
με ένα παιδάκι κι άς είναι καί γουρουνάκι». Λοιπόν άή νέδωκε ένα παιδάκι κ'
ήάανε γουρουνάκι. Σάν έμεγάλωσε λίγο τό γουρουνάκι ή γριά ήθελε νά τό
σφάξη. Ό γέρος άή νέλεϊε: «Νά τ' άφήσουμε νά γένη μεγάλο, παχύ, καί τά
Χριστούγεννα νά τό σφάξουμε, νά κάνουμεν dô ζαερέ μας»17. Μά ή γριά καί
καλά νά τό σφάξη. Ό γέρος έλεϊε: «Όποτε γριά μεγαλώση τό γουρουνάκι καί
κατουρήση αίμα18 καί χέση άλειμμα τότες νά τό σφάξουμε». Αύτή καλά καί
σώνει νά τό σφάξη. Λοιπόν πιά δέν έβγαινε στό κεφάλι καί είπε καί ό γέρος

16. Πολύν.

17. Τήν προμήθειάν μας.

18. Ό λαός μόνον γαίμα λέγει.
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«άς τό σφάξουμε». Λοιπόν τό σφαξανε. Αώνει ό γέρος άή γριά μέσ' σέ μνιά
γκοϋφα όλα τάάερα νά πάη στή θάλασσα νά τά πλύνη. Κατέβκε κ' ή γριά νά
πάη στή θάλασσα νά τά πλύνη. Κεΐ ποΰ τά πλυνε, κατεβαίνει ένας άχτός κοίί
κλέφτει ένα άάερο. Τότες ή άκρή άάίς νά πλύνη τάλλα τάάερα, πέφτει καταπό-
δι πέ άό νάχτό καί φώναζε: «Άχτέ μου, τάάερίτσι μου, θά μέ δείρη ό
γεροάίτσης μου». Λέει κι ό άχτός: «Φέρε με ένα πουλί καί θά σέ δώκω πίσω
τάάερίτσι σου». ΕΪπε κ' ή γριά: «Ποΰ νά τό βρω; —Νά πάης στή γκλώκα" νά
μέ φέρης πουλί». Πάνου σ' αύτό τό άναμεταξύ κατέβηκανε κι άλλοι άχτοί καί
τ' άρπαξανε όλα τάάερα20. Λοιπόν ή γριά πάει στή γκλώκα καί άήνε λέει:
«Κλώκα μένα πουλί, πουλί γώ άό νάχτό. Άχτέ μου τάάερίτσι μου, θά μέ δεί-
ρη ό γεροάίτσης μου». Λέει κ' ή κλώκα: «Μ' έφερες μένα κουκκί, νά σέ δώκω
γώ πουλί, νά πάης στό νάχτό; —Μέ21 ποΰ νά πάω; —Νά πάης στάλώνι». Πήγε
κ' ή γριά στάλώνι. «Άλώνι μένα κουκκί, κουκκί έγώ άή γκλώκα, ή κλώκα
έμένα πουλί, πουλί έγώ άό νάχτό. Άχτέ μου τάάερίτσι μου, θά μέ δείρη ό
γεροάίτσης μου». ΕΪπε καί τάλώνι: «Μ' έφερες έμένα φρουκάλι22, νά σέ δώκω
έγώ κουκκί, νά πάης στή γκλώκα; —Μέ ποΰ νά πάω; —Νά πάης στό όακάλη».
Πήγε ή γριά στό bακάλη. «baκάλη μένα φρουκάλι, φρουκάλι γώ τάλώνι, τά-
λώνι μένα κουκκί, κουκκί έγώ άή γκλώκα, ή κλώκα έμένα πουλί, πουλί έγώ
άό νάχτό. Άχτέ μου τάάερίτσι μου, θά μέ δείρη ό γεροάίτσης μου». ΕΪπε κι ό
baκάλης: «Μ' έφερες πεάάρι, νά σέ δώκω γώ φρουκάλι, νά πάης στάλώνι;
—Μέ ποΰ νά πάω; —Νά πάης στόν Άη23». Πήγε στόν Άη. «Άη μένα πεάάρι,
πεάάρι γώ άό baκάλη, ό baκάλης μένα φρουκάλι, φρουκάλι έγώ τάλώνι, τά-
λώνι μένα κουκκί, κουκκί γώ άή γκλώκα, ή κλώκα έμένα πουλί, πουλί έγώ άό
νάχτό. Άχτέ μου τάάερίτσι μου, θά μέ δείρη ό γεροάίτσης μου». 0ήνε είπε
καί ό Άης: «Μ' έφερες μένα λιβάνι, νά σέ δώκω γώ πεάάρι, νά πάης στό ba-
κάλη; —Μέ ποΰ νά πάω; —Νά πάης στό Θεό». Βγαίνοντας ή γριά νά πάη στό
Θεό νά κι γέρος όροστά άης. «Γιά ποΰ γριά; —Πάω στό Θεό νά μί δώκη λι-
βάνι νά πάω στόν Άη, νά μί δώκη ό Άης πεάάρι νά πάω στό baκάλη, νά μέ
δώκη ό baκάλης φρουκάλι νά πάω στάλώνι, νά μέ δώκη τάλώνι κουκκί νά
πάω στή γκλώκα, νά μέ δώκη ή κλώκα πουλί νά πάω στό νάχτό, νά πάρη ό
άχτός τό πουλί νά μέ δώκη τάάερίτσι μου... Άχτέ μου...» Δέν έπρόφτασε νά
πή τ' άάερίτσι μου καί σέ άήνε βάνει ό γέρος bpooTâ. Ποΰ σέ τρώει, ποΰ σέ
πονεΐ; «Μαρή άκρή24, πήρε ό άχτός τό να τάάερο, δέ νέπερνες τάλλα νά πάης
στό σπίτι;» ΕΪπε κ' ή γριά: «Άχ! γέρο μου δέ άό κάνω άλλη φορά». 0ήνε
συγχώρεσε κι ό γέρος καί πάησανε25 σπίτι άους κ' έζησανε καλά καί μεΐς κα-
λύτερα.

19. Ή κλώσσα.

20. Τά ίντερα.

21. Μά ποΰ νά πάω;

22. Σάρωθρον.

23. "Αγιον.

24. Bpè άνόητη. Τοΰ άκρος άγνωστος ή έτυμολογία.

25. Πήγαν.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΩΖΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ*

Α'. Τ' άρνίτσι άίτσι. Τό παιδικόν τοΰτο παραμύθιον φέρεται και είς άλ-
λας έλληνικάς παραλλαγάς, συναπτόμενον συνήθως πρός έπεισόδια, άτινα εί-
ναι παραφυάδες τοΰ μεσαιωνικοΰ έπους τοΰ άλώπεκος (Le roman du renard).
Έν μεσσηνιακή παραλλαγή, τήν όποίαν έδημοσίευσα έν Δελτ. ίστορ. έταιρ.
1883 Α', σ. 278 κέ, ή άλεποΰ, άνταλλάξασα διά δόλου μίαν πίτταν καί μίαν
τσίτσαν κρασιοΰ πρός τό καλλίτερο άρνάκι ποιμένος, τό φέρει εις τήν καλύ-
βαν της καί τό έχει ώς παιδί της. Όσάκις άπέρχεται ôtà νά τοΰ φέρη τροφήν,
τοΰ παραγγέλλει νά μή άνοιξη τήν πόρταν είς άλλον πλήν αύτής. Ό λύκος
άκούσας τήν παραγγελίαν της, κρούει τήν θύραν, προσποιούμενος ότι είναι ή
μάννα του ή άλεποΰ. 'Αλλά τό άρνί έννοήσαν έκ τής φωνής τοΰ λύκου, ότι
δέν είναι ή μάννα του, άρνεΐται ν' άνοιξη. Ό λύκος τότε πηγαίνει είς τόν χαλ-
κέα, άπό τόν όποιον ζητεί νά τοΰ λεπτύνη τήν γλώσσαν, καί έπανέρχεται, άλ-
λά καί πάλιν τό άρνίον δέν τοΰ άνοίγει, άν δέν περάση τό ποδαράκι του άπό
τήν τρουπίτσα (τήν κλειδαρότρυπα;) είς τήν όποίαν τό χονδρόν πόζι τοΰ λύ-
κου δέν χωρεί. Πηγαίνει αύτός πάλιν είς τόν χαλκέα, λεπτύνει τό πόδι του, τό
εισάγει είς τήν τρύπα, καί πιστεΰσαν τοΰ άνοίγει τό άρνί. "Αμα έμπήκε μέσα
λέει ό λύκος: «Έλα τώρα νά χορέψουμε, κι όποιος άποστάση πρωτύτερα νά
τόν τρώη ό άλλος». Νικά είς τόν άγώνα αύτόν, ώς ήτο έπόμενον, ό λύκος καί
τρώγει τό άρνί. Έπειτα γεμίζει τό δέρμα τοΰ άρνίου μέ τά κόκκαλά του καί μέ
άχυρα, τό βάνει έπάνω στήν άστράχα καί φεύγει. Ή άλεποΰ ίδοΰσα κατά τήν
έπάνοδόν της τοΰτο καί έννοήσασα ότι είναι έργον τοΰ λύκου, τόν τιμωρεί.
—Κατ' άλλην δέ παραλλαγήν έλληνικήν1, ή άλεποΰ είχεν ένα άρνάκι, ποΰ τό
έπεριποιεϊτο είς τό σπίτι της σάν παιδί της. Διά νά τό προφυλάξη άπό τόν λύ-
κον έκαμε είς τήν πόρτα μίαν τρυπίτσα, όπου έχωροΰσε τό πόδι της, καί τοΰ
παρήγγειλε νά μή άνοίγη είς κανένα, δν δέν περνοΰσε άπό τήν τρύπα τό πόδι
του. ΤΗλθε ό λύκος, κατώρθωσε μέ δυσκολίαν νά περάση τό πόδι του, έμβήκε
καί έφαγε τό άρνί, καί έκρέμασε τό τομάρι του άντίκρυ στήν πόρτα.
Επακολουθεί τιμωρία τοΰ λύκου (έπεισόδιον τοΰ κατωγιοΰ τού παπά). —Έν
παραλλαγή της Τραπεζοΰντος2, ή άλεποΰ άρπάσασα άπό ποιμένα δν εΰμορφον
άρνάκι, τό έφερεν είς τό καλυβάκι τής καί τό ήγάπα πολύ. Καθημερινώς έξήρ-

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 5(1915-16), σ. 459-488.

1. Revue des tradit. populaires, 1893, τ. 8, σ. 30-31 (παρ' έλληνίδος μαθήτριας τοΰ παρθε-
ναγωγείου της Σιωνίτιδος Παναγίας έν Τύνιδι).

2. 'Αστήρ τοΰ Πόντου, Τραπεζοΰς 1885, τ. Α", σ. 186-189 ('Αλεπόν καί τ' άρνόπον).
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χετο δια νά τοΰ εΰρη τροφήν, άφοΰ έκλεΐδωνε τήν πόρταν, καί τό άρνάκι δέν
άνοιγε είς κανένα άλλον, παρά μόνον είς αύτήν, όταν έβαλλε τήν ούράν της
είς τήν τρΰπαν καί τό άρνάκι τήν άνεγνώριζεν άπό τό άσπρον χρώμα της ού-
ράς. Μίαν ήμέραν ένας άρκος (άρκτος), ποΰ κρυμμένος «έκεΐ στό καλυβόπον
όπίσ» ήκουσε τά λόγια τής άλεποΰς, όταν αύτή έφυγε έκρουσε τήν πόρταν διά
νά έμβη μέσα νά τό φάγη. 'Αλλά τό άρνάκι έγνώρισεν άπό τήν ούράν ποΰ ή-
το μαύρη, πώς δέν ήτο ή άλεποΰ καί δέν ήνοιξε. Τότε ό άρκος ύπήγεν είς τόν
μύλον, άλεύρωσε τήν ούράν του καί έπανελθών έκρουσε τήν θύραν, καί τό
άρνάκι, ίδόν εις τήν τρΰπαν άσπρην ούράν καί πιστεΰσαν ότι είναι ή άλεποΰ,
ήνοιξε τήν πόρταν· έπήδησε μέσα ό άρκος, ήρπασε τό άρνάκι καί τό έφαγε.
Ύστερον έξηπλώθη καί έκοιμήθη, δτε έλθοΰσα ή άλεποΰ, καί έννοήσασα τί
συνέβη, έρριψεν αιφνιδίως κατά τοΰ κοιμωμένου θερμόν ΰδωρ καί τόν έφό-
νευσεν. —Εις ήπειρωτικήν παραλλαγήν τής Ζίτσας, ή άλεποΰ άρπάζει άπό τόν
ίπποβοσκόν μίαν πώλον, τήν κλειεί είς στάβλον καί τής παραγγέλλει νά μή
άνοιξη ειμή μόνον είς τήν πρόσκλησίν της. Έρχεται ό λύκος, ό όποιος άφοΰ
διορθώσας τήν γλώσσαν του κατώρθωσε νά προσπονηθή τήν φωνήν τής άλε-
ποΰς, εισήλθε καί έφαγε τήν πώλον, ή δ' άλεποΰ τόν έφόνευσεν ΰστερον διά
δόλου3.

Τό παραμύθιον είναι γνωστότατον είς εύρωπαϊκούς καί άλλους λαούς.
Τά πολυπληθή παράλληλα έσημειώθησαν ύπ' έμοΰ έν Δελτ. ίστ. έτάιρ. 1883
Α', σ. 282 - 283, ύπό G. Meyer έν Beilage z. allgemeinen Zeitung, 1884,
άρ. 24. Ε . C ο s q u i n , Contes populaires de Lorraine, Par. 1886, άρ. 36. Ο .
D ä h n a r ά t, Natursagen, Berlin 1912, τ. IV, σ. 277 - 278. A n 11 i Aar·
ne, Verzeichniss der Märchentypen, άρ. 123. Finnische Märchenvarianten, σ.
12, άρ. 123, καί τελευταΐον πληρέστατα ύπό J. Boite u. G. Polivka
(Anmerkungen zu den Kinder -u. Hausmärchen der Brüder Grimm, Lpz. 1913,
τ. I, σ. 37 - 42). Προστεθείσθω είς ταΰτα καί παραλλαγή τοΰ Βερναίου Ίούρα
(Miécourt) έν Schweizer. Archiv f. Volkskunde, 1915, σ. 3 - 4.

Ή άπλουστάτη διατύπωσις εύρίσκεται έν τώ ώς αίσωπείω φερομένω
μεσαιωνικώ μύθω τοΰ Romulus. (Βλ. Dähnaröt καί Bolte-Polivka,
σ. 41). Ή αΐξ νουθετεί τό έρίφιον νά προφυλάσσεται άπό τόν λύκον καί τοΰτο
παρά τήν προσποίητον φωνήν τοΰ λύκου τόν άναγνωρίζει καί δέν τοΰ άνοίγει
τήν θύραν. Τήν διατύπωσιν δέ ταύτην, παρουσιάζουσαν ώς πρόσωπα τοΰ μύ-
θου αίγα μεθ' ένός ή πλειόνων έριφίων καί λύκον, πρέπει ίσως νά δεχθώμεν
ώς τήν παλαιοτάτην γνωστήν διασκευήν, έξ ής άπορρέουσιν αί πλεΐσται τών
εύρωπαϊκών παραλλαγών τοΰ παραμυθίου. Διότι ή αΐξ τοΰ μύθου τούτου, δέν
ύπήρχε πιθανώς έν τώ άρχικώ, άλλά προήλθεν έκ διασκευής, ύπαγορευθείσης
έκ τής τάσεως όπως εύλογοφανεστέρα καταστή ή διήγησις. Διά τόν αύτόν λό-
γον άντί τής άλώπεκος άναφέρονται προβατίνα καί άρνία έν τσεχική4 καί έν

3. Hahn, τ. II, σ. 91-93, άρ. 85.

4. Bolte-Polivka, σ. 39.
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ρωμουνική5 παραλλαγή, καί άντί τοϋ άρνίου ή τοϋ έριφίου άλεπουδάκι έν
σερβική6, συμφυρμόν δέ τοΰ άρχικοΰ μύθου πρός τήν διασκευήν έμφαίνουσι
ούαλλική καί τσεχική παραλλαγή, έν ή δρώντα πρόσωπα φέρονται άλώπηξ,
έρίφιον καί λύκος7. Ή συνάφεια τοΰ μύθου πρός τό έπος τοΰ άλώπεκος ύπο-
δεικνύει, ότι ή άλώπηξ ύπήρχεν εις τήν πρώτη ν διατύπωσιν τοΰ μύθου, άντι-
κατεστάθη δ' έν ταΐς διασκευαΐς ύπό ζφων άλλων, τών όποιων εύλογωτέρα
έφαίνετο ή στοργή πρός άρνίον ή έρίφιον· άλλά πιστώς έτηρήθη ό άρχικός
τύπος είς τάς έλληνικάς παραλλαγάς.

Ή τάσις πρός πιθανολογίαν έντονωτέρα καταφαίνεται είς πολλάς άλλας
διασκευάς, έν αϊς τήν προστατεύουσαν τό άρνίον ή τά έρίφια μητέρα των άν-
τικατέστησε γυνή, ή καί πάντα τά ζώα ταΰτα μήτηρ ή μάμμη μετά τών τέκνων
της ή τών έγγόνων της. Εις τινας δέ μάλιστα ή τάσις αΰτη προβαίνει μέχρις
έξαφανίσεως παντός τερατολογικοΰ στοιχείου, έξανθρωπίζουσα παντελώς τήν
διήγησιν. Είς τήν ήμετέραν σωζοπολιτικήν παραλλαγήν τήν άλώπεκα άντικα-
θιστά γραία· άλλά τεκμήριον ότι κατέλαβεν αΰτη τήν θέσιν της άλώπεκος πα-
ρέμεινεν εις τό παραμύθιον ή προσαγόρευσις «κΰρ σύντεκνε», ώς προσαγο-
ρεύει δηλ. συνήθως τόν λύκον ή άλεποΰ είς τά έλληνικά παραμύθια. Καί είς
παλαιούς έσθωνικούς μύθους ή άρκτος, ό λύκος καί ή άλώπηξ προσαγορεύου-
σιν άλλήλους κουμπάρους8. Είς ρωσική ν παραλλαγήν τά πρόσωπα τοΰ μύθου
είναι μήτηρ, παιδίον, μάγισσα9· όμοίως είς όλλανδικόν (Bolte-Polivka,
σ. 38). Είς γερμανικά, μήτηρ, τέκνα της καί ό Ruprecht (άντιστοιχών περίπόυ
πρός τόν Δράκον ή τόν 'Αράπην τών ήμετέρων παραδόσεων)10, ή λυκάνθρω-
πος". Είς τσεχικόν, γυνή, δύο έρίφια, λύκος (Bolte-Polivka, σ. 30), ή
μάμμη, έγγονοι, λύκος (αύτ.), ή άρκτος είς ίουδαϊκόν τής Βουκοβίνας (αύτ.).
Είς όλλανδικόν, μήτηρ, τό τέκνον της καί λύκος (αύτ., σ. 38). Όμοίως εις
σερβοκροατικόν, όπου άνθ' ένός έπτά άναφέρονται τέκνα12.

Περί άλλων λεπτομερειών τοΰ παραμυθίου παρατηροΰμεν τά έξης.

Είς τήν παραλλαγήν τής Τραπεζοΰντος άρκτος τρώγει τό άρνίον, άρκτος
δέ άντικαθιστά τόν λύκον καί είς παραλλαγάς τής Βουκοβίνας13.

Είς τήν μεσσηνιακήν παραλλαγήν, τό άρνίον άναγνωρίζει τόν ζητοΰντα

5. S à i n é n u , Basmele Române, σ. 548.

6. Wuk Karadschitsch, Volksmärchen der Serben, άρ. 50 (Β ο 11 e - Ρ ο 1 i ν k a,

σ. 39).

7. Bolte-Polivka, σ. 38-39.

8. J . Grimm, Reinhart Fuchs, σ. CCXC.

9. Ralston, Contes populaires de la Russie, trad. Bereyre, 1874, σ. 163. Afana-
sjiew παρά Gubernatis, Zoological Mythology, τ. I, σ. 408.

10. Τής Πομερανίας. Bolte-Polivka, σ. 37.

11. Τής "ϊΐσσης (αύτ.).

12. Fr. S. Krauss, Sagen u. Märchen der Südslaven I, σ. 51.

13. Bolte-Polivka, σ. 38 (Ιουδαϊκή γερμανική της Βουκοβίνας καί γερμανική τής
Τρανσυλβανίας). "Αλλαι παραλλαγαί: Zeitschrift f. Mythologie u. Sittenkunde, τ. I, σ. 469-471.
S à i n έ n u , Basmele Române, σ. 948.
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νά είσέλθη είς τήν καλύβαν λύκον άπό τόν χονδρόν τόνον της φωνής του,
ούτος δέ δια νά έπιτύχη ό δόλος προστρέχει είς τόν γύφτον (χαλκέα) και τόν
άναγκάζει νά τοϋ σπλαχνίση14 τήν γλώσσαν και λεπτύνας δια του τρόπου
τούτου τήν φωνήν,· έξαπατφ τό άρνίον. 'Ομοίως είς τήν ήπειρωτικήν ό λύκος
ρυκανίζει δια τοϋ χαλκέως τήν γλώσσαν, άλλ' άδυνατεΐ να προσποιηθή τήν
φωνήν της άλεποΰς· ό γύφτος τόν συμβουλεύει νά θέση τήν γλώσσαν είς μίαν
μυρμηκοφωλεάν, δια νά τήν φάγουν τα μυρμήκια άρκετά και γίνη λεπτοτέρα,
και ούτω κατορθώνει νά είσέλθη είς τόν στάβλον (Η a h n , άρ. 85). Είς ρωσι-
κός παραλλαγάς ή μάγισσα λεπτύνει έπίσης τήν γλώσσαν διά τοϋ σιδηρουρ-
γού15. Είς σερβοκροατικόν ό λύκος ξυρίζει τήν γλώσσαν διά τοϋ κουρέως, δ-
πως λεπτυνθή ή φωνή16. Είς άλλην ρωσικήν παραλλαγήν ή μάγισσα κατα-
σκευάζει είς τοϋ σιδηρουργού φωνήν λεπτοτέραν, όμοίαν πρός τήν της μη-
τρός του παιδιού17. Έν τώ μύθω τοϋ Romulus ό λύκος μεταβάλλει τήν φωνήν
του διά νά τοϋ άνοιξη τήν θύραν τό έρίφιον, τούτο δ' όμως τοϋ άποκρίνεται
ότι έχει μέν τήν φωνήν, άλλ' δχι και τήν μορφήν της μητρός του. Και είς πα-
λαιόν γερμανικόν ποίημα ό λύκος προσποιείται τήν μητρικήν φωνήν της
αίγός18. Είς ρωσικήν παραλλαγήν ό λύκος μιμείται τήν φωνήν της μητρός19.
Είς σερβικήν τό πουλάρι δέν άνοιξε τοϋ λύκου, διότι έννόησε τήν φωνήν, και
τό είπε τό βράδυ της άλεποϋς· έκείνη τοϋ παρήγγειλε νά μή άνοίγη όταν
άκούη χονδρήν φωνήν, άλλ' ό λύκος ποΰ παραμόνευεν, άμα δφυγεν ή άλεποΰ,
έφώναξε τοϋ πουλαριοΰ μέ ψιλή φωνή, έμπήκε και τό φαγε20. Είς παραμύθιον
τών Βοτιάκων ό λύκος μεταβάλλει είς λεπτοτέραν τήν φωνήν του διά νά έξα-
πατήση λαγιδέα21. Και είς Ετερον τών Ζουλού άνθρωποφάγος προσποιείται
άλλην φωνήν διά νά κατορθώση νά είσέλθη είς τήν κατοικίαν κόρης22.

Ή άλλόκοτος έπίνοια της ρυκανίσεως της γλώσσης προς άπολέπτυνσιν
της φωνής, και δή δχι ύπό λεπτουργοΰ, τοϋ όποίου έργαλεΐον είναι ή ρυκάνη,
άλλ' ύπό σιδηρουργού, ύπεμφαίνει ότι πιθανώς διάφορος ήτο ή άρχική διατύ-
πωσις· είσήγετο ίσως είς αύτήν ούχί κοινός τις λύκος, άλλά χαλκούς ή σιδη-
ρούς23, ώς τά τέρατα της έλληνικής μυθολογίας, τά έχοντα ή δλον τό σώμα ή

14. Σπλαχνίζω έν Μεσσηνία τό άλλαχοϋ πλανϊζω κατά παρετυμολογίαν άπό του πλάνη (λα-
τιν. plana), του όργάνου τών λεπτουργών πρός λ£ίανσιν ξύλων. (Έλλην. ρυκάνη, ρυκανιζω,
μεσ. έλλην. ρουκάνη).

15. Ralston, ένθ' άν. Β ο 11 e - Ρ ο 1 ϊ ν k a, σ. 42.

16. Fr. S. Krauss, Ενθ' άν.

17. Gubernatis, Zoological Mythology I, σ. 408.

18. J. Grimm, Reinhart Fuchs, σ. 346, στ. 1507.

19. Gubernatis, αύτ., σ. 407.

20. Wuk Karadschitsch, Volksmärchen der Serben, άρ. 50.

21. Zeitschrift f. vergleichende Literaturgeschichte v.o., τ. 6, σ. 399= Dähnardt, σ. 277-
278. * -

22. Β ο 11 e - Ρ ο 1 i ν k a , Ενθ' άν.

23. Σιδερόλυκας φέρεται ώς όνομα θηρίου (άγριου άνθρώπου) έν έλληνικώ παραμυθίφ της
Θήρας (Παρνασσός, τ. Ζ", σ. 55). Ό δ' άντιστοιχών πρός τόν Σιδερόλυκαν δερβίσης έν ήπειρω-
τικώ παραμυθία) λέγεται σιδερένιος (Hahn, τ. I, σ. 81, άριθ. 4).
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μέλη τινά χαλκά. Σημειωτέον ότι έν τή μεσσηνιακή παραλλαγή άναφέρεται
και σπλάχνισμα τοΰ ποδός τοΰ λύκου προς λέπτυνσιν αύτοΰ.

Ή δια τοΰ ποδός δοκιμασία είναι έν τή μεσσηνιακή παραλλαγή ή δευτέ-
ρα, τήν όποίαν ζητεί τό άρνίον, δια να βεβαιωθή ότι άληθώς ή προστάτις του
είναι ή κρούουσα τήν θύραν. Έν τή τραπεζουντιακή μία μόνον δοκιμασία
άναφέρεται· τό άρνίον ζητεί να ϊδη τήν ούράν τοΰ κρούοντος, και παρατήρη-
σαν ότι δέν είναι άσπρη, ώς ή τοΰ άλώπεκος, άρνεΐται ν' άνοιξη· άλλ' ή άρ-
κτος μεταβαίνει είς μύλον και άλευρώσασα τό πόδι της τό δεικνύει είς τό άρ-
νίον, όπερ πλανηθέν έκ τοΰ χρώματος, τήν είσάγει είς τήν καλύβαν. Τοιαύτη
δοκιμασία, δι' όμοιου τρόπου ύπερνικηθεΐσα, άναφέρεται καί είς ξένας παραλ-
λαγάς. ΕΙς γερμανικήν τοΰ Έσσεν, ό λυκάνθρωπος μεταβαίνει είς μύλον και
κυλίεται είς τό άλεΰρι διά ν' άσπρίση τό μαΰρον πόδι του (Boite-
Ρ ο 1 ί ν k a , σ. 37). Είς γαλλικός έπίσης ό λύκος άλευρώνει τό πόδι του είς
μύλον24, ή είς άρτοποιείον25, κατά τινας δ' άλλας παραλλαγάς τό άλευρον
σκορπίζεται είς τόν δρόμον καί έκ τούτου άναγνωρίζεται26. Κατά τήν σερβο-
κροατικήν, ό λύκος δεικνύει τό πόδι του, άλλά τά παιδία δέν διακρίνουσι ότι
διέφερεν άπό τήν χεΐρα της μητρός των καί τόν είσάγουσιν είς τήν οίκίαν27.

Καί ή πρόσκλησις τοΰ άρνίου ή τοΰ έριφίου όπως άνοιξη τήν θύραν, ήν
πρόσκλησιν προσπαθεί νά μιμηθή ό έπιδρομεύς, γίνεται είς πολλάς παραλλα-
γάς κατά παραπλήσιον συνθηματικόν τρόπον. Έν τή προκειμένη σωζοπολιτι-
κή ή γραία λέγει: «Άρνίτσι bum δλ' άνοιξε χλωρή βοσκίτσα σ' έφερα» κτλ.
Έν τή μεσσηνιακή: «"Ανοιξε ποΰ 'ρθ' ή μάννα σου καί σοΰ φέρνει κρύο κρύο
νεράκι καί δροσεροΰλι χορταράκι». Έν τη ήπειρωτική: «Πουλαρίτσα, πουλα-
ρίτσα, άνοιξε τήν πορτίτσα, σοΰ φέρνω κρύο νερό καί δροσερό χορτάρι». Έν
τή τραπεζουντία: «Άρνόπον άρνόπον έλα άνοιξον, Ιφερά σε κρύον νερόν καί
παρχαρί χορταρόπον». Τοιαύτας προσκλήσεις εύρίσκομεν καί είς παραλλαγάς
άλλων λαών. Έκ παλαιάς γερμανικής παραλλαγής καί έκ γαλλικής καί κατα-
λανικης παραθέτουσιν οί Β ο 11 e - Ρ ο 1 ί ν k a I, σ. 41. Έν γερμανική της
Φραγκοφούρτης: «Ich breng euch Weck unn Millich mit»28. Έν γαλλική τοΰ
Hainaut: «C' est votre mère qui vous apporte à manger»29. Έν βλαχική της
Βουκοβίνας: «Je^içoriï mameï puiçoriï mameï! o! voï drâgâlaçï bâietï! mameï
u§a descuietï! cä mama ν' aduce frunzen bure, véscû în comité, làpte 'n tîte, pe
spinare drobû de sara!»30 Έν ρωσική : «Ή μαννοΰλα σας είναι, φέρνει γάλα,
μισό ποτηράκι γάλα, μισό κέρατο χλωρό τυρί, μισό κερατάκι καθαρό νεράκι».

24. Revue des traditions populaires, 1888, τ. 3, σ. 292· 1896, τ. 11, σ. 515-516· 1900, τ. 15,
σ. 425. Schweiz. Archiv f. Volksk., 1915, σ. 4. Β ο 11 e - Ρ ο 1 i ν k a, σ. 42.

25. La Tradition, τ. 3, σ. 111. Έν γαλλική τής Ώβέρνης: «Par la voix de ma petite barbi-
nette et de ma petite patte blanche ouvrez-moi!» (Revue des trad, pop., 1900, τ. 15, σ. 424).

26. Αύτ. Revue des trad, popul., 1904, τ. 19, σ. 102-103.

27. Fr. S. Krauss, I, σ. 51.

28. Firmenich, Germaniens Völkerstimmen, 1846, τ. II, σ. 64.71.

29. La Tradition, τ. 3, σ. 111.

30. S à i n é n u , Basmele Române, σ. 948.
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Έν βοτιακή: «'Ανοίξτε, άνοΐξτε, παιδιά μου, ή μάννα σας είναι- γλυκειά θρο-
φή σας έφερα- καί γάλα, καί χόρτο καί καναβόσπορο»31. Έν σερβική: «Που-
λαράκι μου, πουλαράκι, άνοιξέ μου τήν πόρτα ποΰ σοΰ φέρνω πράσινο χορ-
ταράκι καί κρύο νεράκι»32.

Ή τιμωρία τοΰ λύκου έπέρχεται είς μέν τήν σωζοπολιτικήν παραλλαγήν
διά φόνου αύτοΰ, έμβληθέντος διά δόλου ΐντός σάκκου, είς τάς μεσσηνιακός
διά πνιγμοΰ αύτοΰ είς τήν θάλασσαν, ή διά καύσεως είς ζέον ύδωρ λέβητος,
τεθέντος ύπό τήν έδραν, είς τήν όποίαν άνύποπτος ό λύκος κάθηται. Πρβλ.
καί τήν έν ήπειρωτικω παραμυθίφ (παρά Η a h n , τ. II, σ. 92 - 93, άρ. 85)
όμοίαν τιμωρίαν τοΰ λύκου ύπό τής άλεποΰς- προηγείται δέ ταύτης καί άλλη,
ή τοΰ άνηλεοΰς δαρμού ύπό τής οικογενείας τοΰ παπά, τοΰ όποιου τά άλίπα-
στα κατεβρόχθισεν, όδηγηθείς ύπό τής άλεποΰς. Είς τήν έλληνικήν τής Τύνι-
δος όμοίως διά τοΰ φόνου ύπό τής άλεποΰς τοΰ λύκου, άφοΰ πρότερον έδάρη
ύπό τοΰ παπά. Είς τήν τραπεζουντίαν ό άρκτος φονεύεται ύπό τής άλώπεκος
διά ζέοντος ΰδατος. Διά τής πτώσεως είς τό βράζον ύδωρ λέβητος τιμωρείται
έπίσης ό λύκος καί είς τήν ήπειρωτικήν παραλλαγήν. Παραπλήσιοι τιμωρίαι
φέρονται καί είς παραμύθια άλλων λαών· είς γαλλικά διά πτώσεως είς λέβητα
μέ ζέον ύδωρ33· είς βλαχικά διά πτώσεως είς βόθρον34· όμοίως καί είς ρωσι-
κά35.

Ή εύχή τής στείρας ν' άποκτήση παιδίον, έστω καί ζώον ή τέρας, έπανα-
λαμβανομένη καί είς τό Γ' σωζοπολιτικόν, άπαντάται είς πολλά παραμύθια, τά
όποια ύπήγαγεν ό Η a h n (τ. I, σ. 47) είς ίδιον τύπον (Thierkinâformel). Βλ.
καί Bolte-Polivka, τ. II, 1915, σ. 483.

Τό τέχνασμα έν τή σωζοπολιτική παραλλαγή τοΰ νά θέση ή γραία τόν
λύκον έντός σάκκου, όπως τόν φονεύση, άδυνατοΰντα ν' άμυνθή, άπαντα καί
έν ήπειρωτικω παραμυθίφ της Ζίτσης (Η a h n , άρ. 94), έν τώ όποίφ χωρικός
μέλλων νά καταφαγωθή ύπό άρκτου σώζεται ύπό τής άλεποΰς· διότι αύτη κα-
τορθώνει, όπως ή άρκτος πρός άποφυγήν άνυπάρκτου κινδύνου παρακαλέση
τόν χωρικόν νά τήν έμβάλη έντός σάκκου, τόν όποιον δένει έκεΐνος στερεώς
καί τήν φονεύει κτυπών μέ τό ύνίον36.

Ή έν άρχή τής μεσσηνιακής παραλλαγής άνταλλαγή ύπό της άλεποΰς
τής πίττας πρός άρνάκι φέρεται καί έν σερβικώ (Wuk Karadschitsch,
άρ. 50): Ή άλεποΰ πλάσσει άπό χώμα πίτταν, τήν όποίαν έπαλείφει μέ μέλι
καί άπατήσασα άλογοβοσκούς τήν άνταλλάσσει μέ έν πουλάρι, τό όποιον φέ-
ρει είς τό σπίτι της καί τό περιποιείται ώς τέκνον της.

31. Dähnardt IV, σ. 277.

32. Wuk Κ aradschitsch, άρ. 50.

33. Bolte-Polivka I, σ. 38-40.

34. S à i n é n u , σ. 946-947.

35. Bolte-Polivka, σ. 39. Gubernatis, Zoological Mythology I, σ. 406-407.

36. Έν όμοίφ παραμυθίφ έσθωνικώ (παρά Grimm, Reinhart Fuchs, σ. CCLXXXV κέ)
περί φόνου άρκτου ύπό χωρικού διά δολοπλοκίας τής άλώπεκος δέν άναφέρεται σάκκος. Πρβλ.
καί A a r n e, Verzeichniss der Märchentypen, άρ. 154.
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"Αξιον προσοχής είναι έπεισόδιον, παρεμβεβλημένον είς μόνην τήν τρα-
πεζουντίαν παραλλαγήν. Ή άλώπηξ άφοΰ διά θερμού ΰδατος έφόνευσε τόν
άρκτον, έτεμάχισεν αύτόν και τόν έψησεν· παρέθεσε δέ είς δεϊπνον τά όπτη-
θέντα τεμάχια είς άλλον άρκτον, άδελφόν τοΰ φονευθέντος. Τό θηρίον έφαγεν
άνύποπτον, δτε δ' ύστερον ή άλώπηξ τοΰ άπεκάλυψε τό πράγμα, ώρμησε νά
τήν φάγη, άλλ' έκείνη έχώθη είς τρύπιον κολοκύθι, τό όποιον κατέπιεν ό άρ-
κτος. 'Επειδή δ' ή άλώπηξ ζώσα έντός τής κοιλίας του έξηκολούθει νά τόν
ένοχλή, έζήτησε τήν συμβουλήν ένός γέροντος, πώς ν' άπαλλαγή αύτής. Ού-
τος συνεβούλευσε ν' άναρριχηθή είς τήν κορυφήν δένδρου, ού κάτωθεν ήσαν
έστημένοι όξεΐς πάσσαλοι, καί νά πηδήση έκεϊθεν. Καταπεσών ό άρκτος έψό-
φησεν, έκ δέ της σχισθείσης ύπό τών πασσάλων κοιλίας του έξήλθεν άβλαβής
ή άλώπηξ. Ή έξαγωγή ζώντων έκ τής κοιλίας τοΰ φονευθέντος θηρίου έκεί-
νων, τούς όποιους έφαγεν, άπαντα καί είς παραλλαγάς γερμανικός τοΰ παρα-
μυθίου τούτου καί είς άλλα παραμύθια διαφόρων έθνών (Bolte-Polivka
I, σ. 37. 38. 40. 234).

Ό δέ Boite εύστόχως μνημονεύει άρχαίαν δοξασίαν, συναγομένην έκ στί-
χου τοΰ Όρατίου (Ars poet. 340): Neu pransae Lamiae vivum puerum ex-
trahat alvo. Ζώντες έκ τής κοιλίας τοΰ καταπιόντος αύτούς θηρίου έξήλθον
κατά τούς άρχαίους μύθους καί ό 'Ηρακλής, ό Περσεύς καί ό 'Ιάσων37.

Β' Ό άτεκνος. Τό παραμύθιον άποτελεΐται έξ άθροίσματος έπεισοδίων καί
θεμάτων, έπαναλαμβανομένων μέν καί είς πολλά άλλα παραμύθια, άλλ' δχι
κατά τήν αύτήν τάξιν, οΰτε μέ τόν αύτόν συνειρμόν. Τό κύριον θέμα, έπί τοΰ
όποιου βασίζεται τό παραμύθιον είναι ή ύπόσχεσις παραδόσεως τέκνου άκλή-
ρων γονέων έντός τεταγμένου χρόνου είς τόν προκαλέσαντα τήν τεκνοποίη-
σιν διά μαγικού τρόπου ή διά μόνης τής δυνάμεως αύτοΰ. Είς έλληνικά παρα-
μύθια έχομεν πολλά παραδείγματα τούτου: ύπόσχεσιν παραδόσεως είς τόν
ήλιον38 ή τόν θεόν39, συγχεομένους ή ταυτιζομένους πολλάκις, ένίοτε δ' έμφα-
νιζομένους ύπό τήν μορφήν καλογήρου40. Είς τήν Μάνναν τής θάλασσας
(προσωποποιίαν τής θαλάσσης)41 ή τήν Νίκιναν (θαλασσίαν δαίμονα)42 ή είς
μυρσίνας43. 'Αντίστοιχοι τούτων είναι αί ύποσχέσεις παραδόσεως είς τόν διά-

37. Περί τών μύθων τούτων καί άλλων όμοιων ξένων λαών καί νεοελληνικών βλ.
Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 976 κέ.

38. Τινά ήπειρωτικά (Hahn, άρ. 41 καί παραλλαγή. ΚΠ. Σύλλογος ΙΔ' 258). Ζακύνθιον
( Β . S c h m i d t, Gr. Märchen, άρ. 14, σ. 104). Κεφαλληνιακόν ((Π ή λ 1ί α , Έπτανησιακόν
ήμερόλογιον, 1913, σ. 361). Θηραϊκόν (Παρνασσός Ε' 442). Κρητικόν (αύτ. Ζ' 712).

39. Θρακικόν (Θρακικη έπετηρίς, 1897, σ. 224-245). Ήλειακόν (Έβδομάς, 1887, άρ. 2, σ.
5, λογοτεχνική διασκευή Α. Καρκαβίτσα). Σαμιακόν (Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ.
557, μόνον καλόγηρος παρουσιάζεται).

40. Βλ. τό άνωτέρω σαμιακόν. S c h m i d t, άρ. 14.

41. Ναξιακόν (Νεοελλ. άνάλ. Β' 122=L. Garnett, Greek Folk-Poesy II 208).

42. Έλληνικόν Καλαβρίας (La Calabria XII, σ. 10 κέ).

43. Λεσβιακόν (Άναγνώστου, Λεσβιακά, σ. 191, άρ. 4).
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βολον44, έμφανιζόμενον ένίοτε ύπό τήν μορφήν Ιερέως 45, είς δράκον 46, είς
σιδερόλυκαν 47, είς λυκάνθρωπον 48 ή είς δερβίσην 49. Ή ύπόσχεσις παραδόσεως
τοϋ τέκνου άντικαθίσταται είς τινας παραλλαγάς δι' ύποσχέσεως (τάξιμο) περί
Ιδρύσεως κοινωφελούς έργου 50. Εϊς τινας δ' άλλας παραλλαγάς ή ύπόσχεσις
της παραδόσεως τοϋ τέκνου παρίσταται ώς άποσπασθεΐσα διά δόλου· ό άπο-
δημών πατήρ, εύρεθείς έν κινδύνφ, άποδέχεται τήν πρότασιν τοϋ έπαγγελλο-
μένου νά σώση αύτόν, όπως τω παραδώση κτήμά τι έκ τών έν τη οίκία του,
τοϋ όποιου άγνοεΐ τήν ΰπαρξιν· είναι δέ τοΰτο τέκνον, γεννηθέν κατά τήν
άπουσίαν του 51.

Τό αύτό θέμα άπαντα και είς παραμύθια άλλων λαών, προπάντων εύρω-
παϊκών. Πολλά παράλληλα άνέγραψαν οί R . Köhler (Klein Schriften, τ. I,
σ. 310.330.388 και έν Orient u. Occident, τ. II, σ. 115-120) και Boite-
Poli ν k a (Anmerkungen zu den Kinder u. Hausmärchen der Brüder Grimm,
τ. I, 1913, σ. 98· τ. II, 1915, σ. 329 κέ).

AI παλαιότεροι τών παραλλαγών τοϋ μύθου τούτου φαίνεται ότι είναι αί
μνημονεύουσαι παράδοσιν τοϋ γεννηθέντος παιδιού είς τόν Ήλιον ή τόν
θεόν· διότι προήλθεν ίσως ό μΰθος έκ τών άρχαίων μυθολογημάτων ή θρη-
σκευτικών νομίμων της θυσίας παίδων είς τόν θεόν. Παραλλαγή τις τοϋ μύ-
θου περί της θυσίας τής Ίφιγενείας άναφέρει ταύτην είς εύχήν τοϋ Αγαμέ-
μνονος νά θύση είς τήν "Αρτεμιν τό κάλλιστον τών κτημάτων τά όποια έντός
τοϋ έτους ήθελεν άποκτήση έν τώ οίκω του, τοΰτο δ' ήτ° ή γεννηθεΐσα αύτώ
θυγάτηρ 'Ιφιγένεια 52. Παρεμφερής δέ πως είναι και ή διήγησις της Γενέσεως
περί τοϋ 'Ισαάκ, δν κατ' έπαγγελίαν τοϋ θεοϋ έγέννησεν ή μέχρι βαθέος γήρα-
τος στείρα Σάρα, και δν έκτελών προσταγήν τοϋ θεοϋ έδειξε προθυμίαν νά
θυσιάση μετά παρέλευσιν χρόνου τινός ό πατήρ 'Αβραάμ53. 'Αλλά σχεδόν

44. Εύβοϊκόν "Αγίας "Αννης (Hahn, dp. 54). Συριανόν (αύτ., άρ. 68). Ήπειρωτικόν
Ζίτσας (αύτ.. άρ. 5, παραλλαγή 2, τ. II, σ. 193). 'Ελληνικά Καλαβρίας (La Calabria, τ. VII, σ.
9-10, τ. XIII, σ. 36-39).

45. Hahn II, σ. 193.

46. Αύτ., άρ. 5. Εύβοϊκόν 'Αγίας "Αννης (αύτ., άρ. 6, παραλλ. 2, τ. II, σ. 197).

47. Θηραϊκόν (Παρνασσός Ζ', σ. 551).

48. Hahn, άρ. 4, παραλλαγή 2, τ. II, σ. 193 (ήπειρωτικόν Κάτω Σουδενών).

49. Ήπειρωτικόν Ζαγορίου (αύτ., άρ. 4). Ύπόσχεσις παραδόσεως είς δερβίσην και έν άρμε-
νικω (Zeitschrift des Vereins f. Volkskunde, 1910, σ. 76).

50. Άθηναϊκόν (Δελτίον Ιστορ. έταιρ. Α' 158= Gar nett, Greek Folk Poesy II 14).
Συμαϊκόν (Ζωγρ. άγων A' 224).

51. Hahn, άρ. 5. Παράλληλα άλλων έθνών Rona Sklarek, Ungarische Volksmär-
chen, 1909, σ. 293.

52. Ε ύ ρ ι π i δ ., Ίφιγ. Ταυρ. 20 (=C i c e r., De ofTic. 3.25 95): «ό,τι γάρ ένιαυτός τέκοι
■ κάλλιστον, ηύξω φωσφόρφ θύσειν θεά | παΐδ' ούν έν οίκοις σύ Κλυταιμνήστρα δάμαρ |τ(κτει, |
ήν χρή σε θϋσαι». Πρβλ. την διατύπωσιν τών παραμυθιών περί ύποσχέσεως πατρός άγνοοΰντος
τήν γέννησιν τέκνου έν τω οίκω του.

53. Πρβλ. F. Nork, Biblische Mythologie, τ. I, σ. 319 κέ. J. Bergel, Mythologie der
alten Hebräer I, σ. 71 κέ.
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συντετελεσμένην καί άρτίαν τήν έν τοις νεωτέροις παραμυθίοις διασκευήν εύ-
ρίσκομεν ήδη έν τή ινδική Aitareya Brâhmana (μέρ. 33, VII, 13 κέ)54: Ό πο-
λεμιστής Hariçandra άπαις ών εδχεται είς τόν βασιλέα Varuna (τόν ούρανάν)
νά τω δώση υίόν, τόν όποιον ύπόσχεται να θύση άμέσως. Ό Βαρούνια δέχε-
ται τήν αϊτησιν, γεννηθέντος δ' όμως τοΰ υίοϋ ό πατήρ μυρίας έφευρίσκει
προφάσεις πρός άναβολήν της έκτελέσεως των ύπεσχημένων· τέλος ανδρω-
θείς ό υίός φεύγει είς τά δάση, έκεΐ δέ πλανώμενος έπί Εξ έτη άγοράζει άντί
έκατόν άγελάδων τόν Çunahçepa, υίόν βραχμάνος, τόν όποιον προσφέρει θυ-
σίαν είς τόν Varuna. Ol θεοί δ' όμως, καμφθέντες έκ των δεήσεων τοΰ Çunah-
çepa, τόν άπολυτρώνουσιν. Περί της άρχαιότητος τοΰ μύθου τούτου καί της
διαδόσεως αύτοΰ έν τη 'Ινδική διαλαμβάνει έκτενώς ό R ο t h (έν Indische Stu-
dien, τ. II, σ. 112-123).

At δέ παραλλαγαί, at άντί τοΰ ήλιου ή τοΰ θεοΰ ή άλλου θείου δντος,
μνημονεύουσαι παράδοσιν τοΰ παιδίου είς τόν διάβολον ή είς δαίμονας κακο-
βούλους καί άνθρωπολέθρους, είναι ύστερώτεραι· ή άντικατάστασις τοΰ θεοΰ
δια τοΰ διαβόλου έλέγχει τήν έπήρειαν των χριστιανικών δοξασιών περί έκου-
σίας, κατά συμφωνίαν συνήθως έγγραφον, παραδόσεως της ίδίας ψυχής είς
τόν διάβολον, ύποχρεούμενον άντί τοΰ τιμήματος τούτου νά έκτελέση ρητάς
έπιθυμίας τοΰ μετ' αύτοΰ συμβληθέντος άνθρώπου. ΑΙ δοξασίαι αύται, άναφα-
νεΐσαι τό πρώτον κατά τόν Δ' αιώνα, διεδόθησαν καί έπεκράτησαν έν τοις
έφεξής, καί άπό δέ τοΰ δεκάτου αίώνος τούλάχιστον παρεϊχον τό ένδόσιμον
είς τήν γένεσιν ποικίλων καί πολυπληθών μυθοπλαστιών55 · τούτων τινές μέν
ώς ψυχωφελείς θρησκευτικοί διηγήσεις, άλλαι δ' ώς τοπικαί παραδόσεις φέ-
ρονται μέχρι τοΰδε είς τό στόμα τοΰ λαοΰ. "Οθεν ούδόλως άπορον είναι ότι at
έκ τών έν λόγω δοξασιών άπορρεύσασαι μυθοπλαστίαι συνετέλεσαν είς όμό-
λογον πρός τάς δοξασίας έκείνας διασκευήν πολλών παρεμφερούς ύποθέσεως
παραμυθιών.

Κατά τήν σωζοπολιτικήν παραλλαγήν, ό "Αράπης άναρπάζει τόν παραδο-
θέντα είς αύτόν, άλλά κατορθώσαντα έπί τινα χρόνον νά διαφύγη τήν δίωξιν,
έγείρας καταιγίδα: γένκε ένα κακό, ένας άνεμοστρόφιλος, κατέβκε ό 'Αράπης,
πήρε το γαμπρό56. Έν σαμιακή άναρπάζεται ύπό τοΰ δαίμονος, μεταμορφωθέν-
τος εις άετόν57. Έν συριανή γίνεται μεγάλη κακοκαιρία μέ άστραπάς καί
βροντάς, σκοτεινιάζει ό ούρανός καί ό δαίμονας άπάγει τόν παραδοθέντα είς
αύτόν58.

54. Παρά Weber έν Indische Studien, τ. I, σ. 458 κέ.

55. Βλ. πρός τοις άλλοις Aem. Sommer, De Theophili cvm diabolo foedere, Berol.
1844. Grimm, Deutsche mythologie, 4te Aufl., σ. 450. Gust. Roskoff, Geschichte des
Teufels, Lpz. 1869, τ. I, σ. 284 κέ. Ν . Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, σ. 448 κέ.

56. Παραδόσεις περί άρπαγής άνθρώπων ύπό τών έν άνεμοστροβίλφ δαιμόνων βλ. είς τάς
έμάς Παραδόσεις, άρ. 268-272 καί τάς σημειώσεις, σ. 856.

57. Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε", σ. 558. Ή άρπαγή ύπό άετού είναι κοινόν θέμα είς
μύθους καί παραμύθια. (Πρβλ. τόν μΰθον τής άρπαγης τοΰ Γανυμήδους).

58. Η a h n , τ. II, σ. 34, άρ. 68.
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Ό σχετλιασμός, ό προκαλών άπροσδοκήτως τήν έμφάνισιν δαίμονος, διό-
τι συμπίπτει νά είναι αύτό τό όνομα τούτου, είναι κοινόν έπεισόδιον πολλών
παραμυθιών διαφόρους έχόντων ύποθέσεις. ΕΙς τό σωζοπολιτικόν, ό Άράπης,
ό έπιφανείς πρό τοΰ στενάξαντος άτέκνου όνομάζεται "Ωχ! Είς κρητικόν καί
εις εύβοϊκόν τής Άγιας Άννης καλείται "Αχ!59 Είς μήλιον "Αχ ώιμέ κι αλίμο-
νο!60 Είς έν δ' άθηναϊκόν κατάδηλος φαίνεται ή προσπάθεια όπως κατασταθή
εύλογοφανέστερον τό πράγμα διά λογοπαιγνίου· ό Άράπης έχει τό τουρκικόν
όνομα Άλής, έκλαμβάνει δ' ώς πρόσκλησιν αύτοΰ τήν φωνήν "Αχ άλί!61 Εϊς
τινα ιταλικά παραμύθια όμοίως άπαντα καί τό έπεισόδιον τοΰτο· ό έπιιραινόμε-
νος όνομάζεται Ώιμέ (Ohimè) ή Ο àaj62.

Τό έπεισόδιον τοΰτο βασίζεται έπί της παγκοίνου δοξασίας, ήτις μεγίστην
άποδίδει σπουδαιότητα είς τά όνόματα τών ζώων καί τών πραγμάτων. "Οχι
μόνον οί κατά φύσιν λαοί ύπολαμβάνουσιν ότι μαγική δύναμις έγκειται είς τό
όνομα καί συνταυτίζουσι τοΰτο καθ' όλοκληρίαν μετά τοΰ φέροντος63, άλλά
καί εις τόν άρχαΐον κόσμον καί είς τούς πρώτους Χριστιανούς παραπλήσιοι
δοξασίαι έπεκράτουν64, άπηχήσεις δέ πάμπολλοι αύτών άνευρίσκονται είς
προλήψεις, δεισιδαιμονίας καί έθιμα τών σημερινών εύρωπαϊκών λαών63. Τό
όνομα δέν θεωρείται ώς κενός τις ήχος ή άπλοΰν χαρακτηριστικόν γνώρισμα
τοΰ φέροντος, χρησιμεΰον μόνον πρός διάκρισιν αύτοΰ άπό άλλων, άλλ' ώς
άποτελοΰν αύτήν τήν ύπόστασιν τοΰ όνομαζομένου, άχώριστον καί άναπό-
σπαστον άπό της ύπάρξεως αύτοΰ. Ένεκα τούτου είναι στοιχεΐον ούσιωδέστα-
τον μαγικών ένεργειών- ή γνώσις τοΰ όνόματος καθιστά ύποχείριον τόν φέ-
ροντα αύτόν είς τόν γινώσκοντα, καί ό μάγος δύναται νά έκβιάση θεούς καί
δαίμονας, διά τής έκφωνήσεως τοΰ όνόματος αύτών, νά έκτελέσωσι τάς θελή-

59. Αύτ., άρ. 73.110.

60. Νεοελλ. άνάλ. Α", σ. 7, άρ. 1 (=L e g r a n d , Contes populaires grecs, σ. 1. G a r n e 11,
Greek Folk Poesy, τ. II, σ. 277).

61. Δελτ. Ιστορ. έταιρ. Α', σ. 321,9 (=Garnett II 143).

62. Gonzenbach, Sicilianische Märchen, άρ. 23, τ. I, σ. 140 · 15, τ. I, σ. 93. Ohimè
είς τό σικελικόν παραμύθιον, Ο daj είς τοσκανικόν, τό όποιον άναφέρει ό R. Köhler, ό ύπομνη-
ματιστής τών σικελικών παραμυθίων τής L. Gonzebach (Βλ. Zeitschrift des Vereins f. Volkskun-
de, 1896, τ. VI, σ. 68). Ό Köhler (αύτ.) μνημονεύει και δμοιον άραβικόν παραμύθιον, έν ω τό
όνομα τοΰ έπιφανέντος είναι Ohai. "Αλλα παράλληλα παρά C ο s q u i n έν Rev. d. trad, pop.,
1912, τ. 27, σ. 393-400.

63. Η. Visscher, Religion u. soziales Leben bei den Naturvölkern, Bonn 1911, τ. I, σ.
154 κέ.

64. A 1 b r. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, 2tc Aufl, Lpz. 1910, σ. 110 κέ. (Πρβλ. καί
τήν ύπό τούτου μνημονευομένην πραγματείαν τοΰ Giesebrecht, Die alttestamentliche
Schätzung des Gottesnamens und ihre religionsgeschichtliche Grundlage, Königsberg 1901).

65. Βλ. Kristoffer Nyrop, Navnets Magt; en folkepsychologisch Studie έν Κοπενά-
Υη 1887, περιλαμβανομένη είς τάς 'Ελάσσονος διατριβάς (Mindre Afhandlinger) τοΰ Nyrop. (Τό
περιεχόμενον τής μελέτης ταύτης γινώσκω έκ τής άναλύσεως ύπό Maurer έν Zeitschrift d. Ver.
f. Volkskunde, 1891, τ. I, σ. 109 κέ). W. Schmidt, Die Bedeutung des Namens im Kult u.
Aberglauben, Darmstadt 1912.
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σεις του66. 'Αλλά καί ματαιώνει τήν όλεθρίαν δύναμιν τών πονηρών δυνάμεων
διά τής γνώσεως τοϋ όνόματος αύτών. Ούτως είς έλληνικόν παραμύθιον, νέα
γυνή σώζεται, μαθοΰσα τυχαίως τό όνομα τοΰ άπειλοΰντος νά φάγη αύτήν
δαίμονος67. Συναφεστάτη πρός τήν δοξασίαν περί ύποταγής τοΰ δαίμονος είς
τόν γινώσκοντα τό δνομά του είναι ή δοξασία, ότι ό άνθρωπος δύναται νά
έξαναγκάση άνωτέρας δυνάμεις, νά έπιφανώσιν ένώπιον αύτοΰ διά τής γνώ-
σεως τοΰ άληθοΰς όνόματος αύτών68. Έκ τής δοξασίας ταύτης έξηγοΰνται νό-
μιμα τής άρχαίας έλληνικής θρησκείας, οϊα ή πρόσκλησις ηρώων είς θυσίας
διά τριπλής έκφωνήσεως τοΰ όνόματος αύτών69 καί ή έπαναγωγή τών ψυχών
τών έν τή ξένη άπολομένων οικείων όμοίως δι' έκφωνήσεως τοΰ όνόματος70.
Ύστερώτερον στάδιον άναπτύξεως τής δοξασίας ταύτης, μετά τήν έπικράτη-
σιν καί τήν έμπέδωσιν αύτής, είναι ή πίστις περί έπιφανείας πονηρών πνευμά-
των ή καί θηρίων άμα τή έκφωνήσει τοΰ όνόματος αύτών, άσχέτως πρός τήν
θέλησιν τοΰ καλοΰντος, ώς έπί τό πλείστον μάλιστα παρά τήν θέλησιν αύτοΰ,
Επακολουθούσης άπροσδοκήτου έπιφανείας δαίμονος τήν άνεπίγνωστον
άπαγγελίαν τοΰ όνόματος αύτοΰ. Είς τό στάδιον τοΰτο τάσσεται τό έπεισόδιον
τοΰ προκειμένου παραμυθίου. Ό άπολοφυρόμενος τήν μοΐράν του όδοιπόρος
δέν φαντάζεται ότι οί σχετλιασμοί του είναι τό όνομα δαίμονος, όστις έμφανί-
ζεται είς τό άκουσμα αύτοΰ. Έπίσης ή αύτή πίστις ύπόκειται ώς αιτιολογία
άρχαίων καί νεωτέρων παροιμιών· ή άρχαία έλληνική «Εί καί λύκου έμνή-
σθης»71, λεγομένη έπί τών παρά προσδοκίαν έμφανιζομένων καθ' ήν στιγμήν
γίνεται λόγος περί αύτών, προϋποθέτει ώς γενικώς παραδεδεγμένην παρατή-
ρησιν, ότι έπιφαίνεται λύκος εύθύς ώς ήθελέ τις έκστομίση τήν λέξιν. Όμοίως
καί ή ρωμαϊκή Lupus in fabula72. Νεοελληνικοί φέρονται αί έξης: Τό λύκο
άναβάνεις; (=άναφέρεις) τή νούρά του θά δήςΊ\ Με τή φωνή κι ό γάδαρος ή
έπί τό εύφημότερον κι ό Λάζαρος1*, Άνιόρεψε τό γάαρο νά ής ταύτιά του15,

66. Abt, Die Apologie des Apuleius, σ. 119 κέ. W. Schmidt, σ. 33-43.

67. Μεσσηνιακόν παραμύθιον, του όποιου περΐληψιν έδημοσίευσα έν Νεοελλ. μυθολογ.,
'Αθήναι 1871, σ. 78-79. Τό παραμύθιον τοΰτο είναι κοινότατον είς τούς εύρωπαϊκούς προπάν-
των λαούς, πολυπληθείς δέ παραλλαγάς αύτοΰ (πλήν της έλληνικης την όποίαν άγνοοΰσιν)
άναγράφουσιν οί έξης: Ε d w . C 1 ο d d , The philosophy of Rumpelstiltskin έν Folk-lore Jour-
nal, 1889, τ. VII, σ. 135.161. E d w . C 1 ο d d , Tom Tit Tot, an Essay on savage philosophy in
folktale, London 1898. G. Polivka, Tom Tit Tot έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk.. 1900, τ.
Χ, σ. 254-272. 325. 382-396. 438-439. Bolte-Polivka, Anmerkungen, 1913, τ. I, σ. 490-
498.

68. Kroll, έν Archiv f. Religionswissenschaft, τ. VIII, έπιμέτρου, σ. 52.

69. Rohde, Psyche, 4ης έκδ., τ. I, σ. 174' τ. II, σ. 346.

70. Αύτ., τ. I, σ. 65 κέ.

71. Διογενιαν. 364. "Αποστόλης 550. Σ ο υ I δ . λ. εί και λ.

72. Otto, Sprichwörter der Römer, άρ. 988.

73. Π ο λ Ι τ ο υ , Παροιμίαι (άνέκδ. μέρος), λ. λύκος 84.

74. Π.Π., λ. φωνή 8.9.

75. Καρπάθου. Π.Π., τ. Γ", σ. 325, λ. γάδαρος 4°.
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Πες όνομα να δής γάδαρο76, Σύρι τv άφλουγή τ, να δής τσί τού κουρμί υ77, Σύρε
όνομα νά ιδής κορμί1*. Πολυπληθείς δ' είναι αί άντίστοιχοι παροιμίαι άλλων
λαών, ών τάς κυριωτάτας μνημονεύομεν άλλαχοϋ79. Και είναι μέν βέβαιον ότι
οί πλείστοι τών παρενειρόντων είς τόν λόγον τοιαύτας παροιμίας κατά νουν
έχουσι μόνην τήν τροπικήν σημασίαν αύτών, και ούδ' ή έλαχίστη ύπόνοια
έγείρεται έν αύτοϊς περί έγκρυπτομένης έν τη παροιμία άρχαϊκωτάτης θρη-
σκευτικής δοξασίας. 'Αλλ' έξ άλλου άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, ότι αν τίνες
τών νεωτέρων παροιμιών φαίνονται ίσως παραφθοραί ή παραφράσεις της πα-
λαιάς έλληνικής και τής ρωμαϊκής, οί δέ διατηρήσαντες αύτάς δέν διέκριναν
τήν κυρίαν έννοιαν αύτών, αί λοιπαί δ' όμως δέν προέρχονται έκ μιμήσεως
τών παλαιών, και έμφαίνουσι μάλλον τήν έμμονήν και τήν πίστιν είς τήν δο-
ξασίαν περί τής δυνάμεως τοϋ όνόματος. Τοΰτο δέ συνάγεται πρώτον έκ της
διαφοράς τής διατυπώσεως τών παροιμιών· αί νεοελληνικοί πλήν τοΰ λύκου,
μνημονεύουσιν και άνθρωπον 80, ή άποδίδουσιν άπεριφράστως είς τήν δύναμιν
τής άπαγγελίας τοΰ όνόματος τήν έπιφάνειαν τοΰ όνομασθέντος. ΑΙ δέ τών
άλλων εύρωπαϊκών λαών άναφέρουσι τόν διάβολον, άλώπεκα, δνον, τόν ή-
λιον (όλλανδικαί), τό στοιχειό (Troll, σουηδικαί και νορβηγικοί) και προσέτι
οίονδήποτε σκεΰος ή πράγμα (ίταλικαί). 'Αλλ' έμφανέστερον καταδεικνύει τήν
κυρίαν έννοιαν τών παροιμιών ή διατήρησις μέχρι τοΰδε παρά πολλοίς λαοϊς
τής περί τών όνομάτων δοξασίας. Πρός πίστωσιν τούτου νομίζομεν ότι άρ-
κοΰσιν όλίγα παραδείγματα.

Έν Μεκλεμβούργω δέν έκστομίζουσι τό όνομα τοΰ λύκου κατά τό Δωδε-
καήμερον, φοβούμενοι μή έμφανισθή πρό αύτών. Και άλλαχοΰ της Γερμανίας
άποφεύγουσι και τοΰ λύκου και τής άλώπεκος και άλλων θηρίων τό όνομα,
διά νά μή έπιφέρουν ταΰτα ζημίας είς τά κτήματα 81. Και έν Δανία νομίζουσιν
έπικίνδυνον νά μνημονεύωσι τά ό νάματα έπιβλαβών θηρίων, τών λύκων, τών
άρκτων κττ. άπό τών Χριστουγέννων μέχρι της 'Υπαπαντής, δτε πιστεύουν δ-
τι ίδίως περιτρέχουν τήν γήν πονηρά πνεύματα82. Έν τη 'Ανατολική Πρωσσία
έπικρατεΐ ή δοξασία, ότι ή τρις άλλεπαλλήλως έκφώνησις τοΰ όνόματος
τεθνεώτος προκαλεί τήν έμφάνισιν αύτοΰ83· και άλλαχοΰ δέ της Γερμανίας
παραπλήσιοι περί έπιφανείας νεκρών φέρονται δοξασίαι84. Αί σουηδαί ποιμενί-
δες οΰτε τοΰ λύκου ούτε τής άρκτου τό όνομα έκστομίζουν έκ φόβου μή έλ-

76. Π.Π., λ. όνομα 31.

77. Λέσβου. Π.Π., τ. Β; σ. 681.

78. Σύρου. Π.Π., λ. όνομα 34.

79. Π.Π., λ. λύκος 84.

80. Ή δέ άντικατάστασις τοΰ λύκου δια τοΰ γαδάρου και έν ταΐς έλληνικαϊς και έν άλλο-
γλώσσοις παραλλαγαΐς της παροιμίας, είναι πιθανώς ένδειξις παραγνωρίσεως της κυρίας έν-
νοιας τής παροιμίας και τροπής αύτης έπί τό γελοιότερον.

81. Frazer, Golden Bough2, τ. I, σ. 454.

82. W. Schmidt, Die Bedeutung des Namens, σ. 41.

83. Ad. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube, 3ης έκδ., § 754, σ. 473.

84. Α ύ τ., § 773.
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θόντα τα ζώα διαφθείρουν τά ποίμνιά των· άλλα μεταχειρίζονται άντί τών κυ-
ρίων εύφημα όνόματα ή περιφράσεις83.

Κατά τό σωζοπολιτικόν παραμύθιον ό άτεκνος δυσφορών διά τήν άτυχίαν
του £φυγε τοΰ οίκου του καί έπλανάτο άνά τά δρη, όπου έπεφάνη αύτώ ό
'Αράπης. 'Ομοίως και έν σαμιακφ άτεκνος έγκαταλιπών τήν οίκίαν του πλα-
νάται μέχρις δτου συναντά καλόγηρον, ό όποιος τόν κάμνει μέ Εν μήλον ν'
άποκτήση τέκνα86.

Πάγκοινον είναι τό θέμα της γονιμοποιήσεως διά της βρώσεως όπώρας (ή
όσφρήσεως άνθους ή καταπόσεως δδατος ή διά παντοίων παραπλήσιων τρό-
πων). Είς τό σωζοπολιτικόν παραμύθιον, ό σύζυγος τρώγει μετά της συζύγου
του μήλον, δοθέν αύτώ ύπό τοΰ 'Αράπη, καί ή σύζυγος συλλαμβάνει καί μέ
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου γεννςί Êv άγόρι. Παραγγέλεται δέ νά μή άπορρίψη
τόν φλοιόν, άλλά νά τόν δέση σ' Ενα παννί, τό όποιον νά φυλάξη εις κιβώ-
τιον87. Καί είς άλλα έλληνικά παραμύθια άτεκνοι σύζυγοι άποκτώσι τέκνα φα-
γόντες όμοΰ μήλον, δοθέν είς τόν σύζυγον88· ή τό μήλον τρώγει μόνη ή
γυνή89· ή μόνος ό άνήρ90. Ή κατ' έπέκτασιν της θαυμασίας έγκυμοσύνης τρώ-
γει τό μήλον μέν ή γυνή, τόν δέ φλοιόν ή ίππος καί γεννώσιν έκείνη μέν
υίόν, αΰτη δέ πώλον μέ θαυμασίας ιδιότητας91. Φέρονται δέ καί τινα παραμύ-
θια μνημονεύοντα θαυμασίας έγκυμοσύνας έκ παραπλήσιων αίτίων. Τοιαΰτα
είναι τά άφηγούμενα ότι άπό τεμάχια χρυσοΰ ψαριοΰ, τά όποια Εφαγεν Εν άν-
δρόγυνον, ή φοράδα των καί ή σκύλα των, έγέννησαν ή γυνή υίόν, ή φοράδα
πώλον καί ή σκύλα σκύλακα, έκ δέ τών ύπολοίπων δύο τεμαχίων τοΰ αύτοΰ

85. L. Lloyd, Peasant Life in Sweden, σ. 251 (=Frazer, Le Totémisme, Paris 1898,
σ. 24).

86. Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε", σ. 556.

87. Τό παραμύθιον δέν άναφέρει τόν λόγον της διατηρήσεως του φλοιού, άλλ' έξ άλλων
παραμυθίων έξηγεϊται, ότι τούτο γίνεται διότι και ό φλοιός έχει γονιμοποιόν δύναμιν έπί ζφων.

88. Ήπειρωτικόν έκ Ζίτσης παρά τά 'Ιωάννινα, βασιλεύς παρ' έπαίτου (Η a h n , άρ. 4, πα-
ραλλαγή 1, τ. II, σ. 166). Σύρας, παρά δαίμονος, ή γυνή γεννι? τρία παιδιά (αύτ., άρ. 68, τ. II,
σ. 33). Ζακύνθου, παρά καλογήρου (Β. S c h m i d t, Gr. Märchen, άρ. 14, σ. 104). Σάμου, πα-
ρά καλογήρου έπίσης, γεννά δίδυμα (Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 557). 'Ομοίως καί έν
άρμενικώ παραμυθίω τρώγουσι τό γονιμοποιούν μήλον άπό κοινού οί δύο σύζυγοι (Zeitschrift
d. Ver. f. Volksk., 1910, σ. 76).

89. Βασίλισσα λαβούσα παρά δερβίσου τρία μήλα καί φαγούσα αύτά τίκτει τρία τέκνα
(Βίλτσας Ζαγορίου. Η a h n , άρ. 4, σ. 79= L e g r a n d , Recueil de contes populaires grecs, σ.
191).

90. Ρογδιάς τής Κρήτης. ΚΠ. Σύλλογος, τ. 31, σ. 136.

91. Ήπειρωτικόν έκ Ζίτσης παρά τά 'Ιωάννινα. Βασίλισσα παρ' 'Εβραίου (Hahn, άρ. 6,
σ. 90). Ζακύνθου, βασίλισσα παρά καλογραίας (Β. Schmidt, άρ. 23, σ. 120). Νάξου
(Κ ρίσπη , Χόρτα διάφορα, 1901 Β; σ. 239). Παράλληλα: τό μήλον μερίζονται κυρία, θερά-
παινα, φοράδα καί σκύλα (Bolte-Polivka, Anmerkungen zu Grimm, τ. I, σ. 534). Τουρκι-
κά: Βασίλισσα έκ μήλου δοθέντος είς τόν βασιλέα ύπό δερβίσου yevvq. υίόν, φοράδα έκ τοΰ
φλοιού αύτού γεννςΙ Γππον μέ θαυμασίας ιδιότητας (Kunos έν Radioff, Proben d. Volks-
litteratur d. türkischen Stämme, τ. VIII, σ. XII).
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ψαριού, χωσθέντων είς τήν γην έφύτρωσαν δύο κυπαρίσσια, τών όποιων αϊ
τύχαι συνεδέοντο πρός τάς τών ταύτοχρόνως γεννηθέντων διδύμων92. "Ομοιον
τό παραμύθιον περί της κόρης, ήτις καταπιούσα δάκρυ έλιάς έγέννησεν υίόν
άνδρειωμένον, έμεινε δέ καί μετά τόν τόκον παρθένος9', καθώς καί τό περί έγ-
κυμοσύνης έκ βρώσεως ζωμού κοκκάλου94, ή τό περί συλλήψεως διό μόνου
τοΰ λόγου τοΰ άνδρός95.

Ώς άνωτέρω παρετηρήθη, τό θέμα τοΰτο είναι κοινότατον καί παγκό-
σμιον. 'Αρχαίοι μύθοι άναφέρουσι τοιαύτας θαυμασίας έγκυμοσύνας. Ή θυγά-
τηρ τοΰ Σαγγαρίου Νάνα έκ καρποΰ άμυγδαλής, δν Εθεσεν εις τούς κόλπους
της, Εγκυος γενομένη έγέννησε τόν Άττην96. Ή Juno έγέννησε τόν "Αρην,
όσφρανθεΐσα άνθος97, ή δέ Ίφιμέδεια τούς Άλωάδας έμφορήσασα είς τούς
κόλπους αύτής θαλάσσιον ΰδωρ98. Είς τούτους καταλέγεται πιθανώς καί ό τής
γεννήσεως τοΰ Περσέως. Άντίστοιχον μΰθον εύρίσκομεν καί είς τήν μυθολο-
γίαν τών γερμανικών λαών. Ό Völsung, ό πάππος τοΰ Σίγφριδ τών Νιβελοΰγ-
κεν, γεννάται έκ μήλου, σταλέντος ύπό τοΰ Όδίν είς τόν πατέρα του, όπερ
παύει τήν στείρωσιν της μητρός του99. Πολυπληθείς δ' είναι αί έπαναλήψεις
τοΰ θέματος τούτου είς μύθους καί παραμύθια διαφόρων λαών100. Πρός έπαύ-

92. Τηνιακόν παρά Η a h n , dp. 22. "Ομοιον παρά Β u c h ο n, La Grèce continentale et la
Morée, σ. 375= Legrand, σ. 165. Άναγραφήν παραλλήλων παραμυθίων άλλων λαών περί
θαυμασίων έγκυμοσυνών, προερχομένων έκ τής βρώσεως τεμαχίων Ιχθύος καί άναβλαστήσεως
φυτών ή ζώων έκ τής καταχώσεως τών ύπολοίπων τεμαχίων είς τήν γήν, βλ. παρά R.
Köhler, Kleine Schriften, τ. I, σ. 179-180. 387. Bolt e-P ο 1 i ν k a , Anmerkungen, τ. I, σ.
534. 544-545. Παραμύθια τής "Ανω Βρετάνης άναφέρουσι σύλληψιν έκ τοΰ έγκεφάλου Ιχθύος
(Revue des trad, ρορώ.,τ. VII, σ. 417).

93. Σαμιακόν (Σ τ α μ α τ ι ά δ . Ε", σ. 522-523). Καί παραδόσεις τών Ιθαγενών τής βορειοδυ-
τικής 'Αμερικής άναφέρουσιν έγκυμοσύνας προελθούσας έκ τής μασήσεως ρητίνης (Boas έν
Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropologie, 1892, σ. 62. 324. 390- 1893, σ. 243-
1895, σ. 197).

94. 'Ανέκδοτον παραμύθιον Πλαγιάς τής Βονίτσης (τής συλλογής μου).

95. Κρητικόν παραμύθιον (Χατζηϊωάννου, Κύπρος, σ. 6).

96. Π α υ σ α ν . Ζ' ιζ' 11. Ί π π ό λ υ τ . Ε' 9. Ούτος είναι ό άρχέτυπος μΰθος, μεταγενέ-
στερος δ' ό άναφέρων καρπόν ροιάς (A r n ο b ., Adv. nat. V 6. Βλ. καί Η e ρ d i n g , Attis, σ.
106 (Religionsgesch. Versuche u. Vorarb., τ. I).

97. Ovid., Fast. V 229.256. U s e n e r, Italische Mythen έν Rhein. Mus. f. Phil., τ. 30, σ.
216 κέ (Kl. Schriften, τ. IV, σ. 129 κέ).

98. 'Α π ο λ λ ό δ ω ρ . Α' ζ' 4. Ό άρχέτυπος μΰθος θ' άπέδιδε τήν κυοφορίαν είς τό θαλάσ-
σιον ΰδωρ, άλλ' ό μυθογράφος, παρανοών αύτόν, προσθέτει καί τόν κοινώς φερόμενον περί
γεννήσεως τών 'Αλωαδών έκ τοΰ Ποσειδώνος: «καί συνελθών αύτή Ποσειδών δύο έγέννησε
παΐδας». Πρβλ. τούς μύθους άλλων λαών περί κυοφορίας έκ τοΰ ύδατος τής θαλάσσης παρά
S a i n t y ν e s , Les vierges mères, σ. 44 κέ.

99. Völsünga Saga 4.

100. Συναγωγή παραλλήλων ένΕ. S. Hartland, The legend of Perseus, London 1894,
τ. I, σ. 71. 102. Frazer, Pausanias, τ. IV, σ. 138-140. Hepding, Attis, σ. 107-108.
Fehrle, Die Kultische Keuscheit in Alterthum, σ. 21-22 (Religionsgesch. Versuche u. Vorar-
beiten, τ.νΐ). Bolte-Polivka, Anmerkungen, τ. I, σ. 544-545. P. Saintyves, Les vier
ges mères et les naissances miraculeuses, Par. 1908. Arn. van Gennep, Religions, moeurs
et légendes, Par. 1908, τ. I, σ. 14 κέ (Lucina sine concubitu).
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Φ

ξησιν της τερατείας τών περί ήρώων μυθοπλαστιών, προσάπτεται συχνάκις
είς αύτούς καί τό θαυμάσιον χαρακτηριστικό ν της γεννήσεώς των έκ παρθέ-
νου ή της συλλήψεως έν γαστρί κατά τρόπον παντελώς έκτροπον. Ή δη-
μιουργία τοιούτων μύθων παρουσιάζει πρόβλημα άξιον πολλής προσοχής. Εί-
ναι μέν οί μύθοι οδτοι κοινοί είς πολλούς λαούς, άλλ' ή διάδοσις αύτών δέν
πρέπει νά άποδοθή εις μετανάστασιν καί μετάδοσιν άπό ένός λαού είς τούς
άλλους, διότι οί πλείστοι τών λαών παρά τοις όποίοις έπιχωριάζουσιν ούδε-
μίαν εϊχόν ποτε κοινωνίαν πρός άλλήλους. Μίαν μόνον έξήγησιν δυνάμεθα νά
παραδεχθώμεν, ότι τοιούτοι μύθοι ήσαν αύθιγενή δημιουργήματα παλαιοτά-
των χρόνων, προσαρμοζόμενα είς πνευματικήν άντίληψιν θεωρούσαν τό έκ-
τροπον καί τερατώδες ώς φυσικόν καί κανονικόν101. Ό άνθρωπος έν κατωτά-
τη βαθμΐδι πνευματικής καταστάσεως εύρισκόμενος δέν διακρίνει τήν συνά-
φειαν της όμιλίας τοΰ άνδρός καί της γυναικός καί της συλλήψεως καί ύπο-
λαμβάνει τήν έγκυμοσύνην ώς προερχομένην έξ αίτιου τινός έξωτερικοΰ, έκ
μαγικής τίνος έπηρείας. 'Απόρροια τών Ιδεών τούτων είναι αί περί θαυμασίων
κυήσεων διηγήσεις, αϊτινες μεταβληθείσης της άντιλήψεως παραμένουσιν ώς
μύθοι καί παραμύθια. Ότι δέ τοιαύτη άντίληψις της κυήσεως είναι ή πρωτόθε-
τος, καταφαίνεται έκ της μέχρι της σήμερον έπικρατήσεως παρομοίων ιδεών
παρά λαοΐς κατά φύσιν. 'Ιθαγενείς της Αύστραλίας καί της Μαλαϊκης χερσο-
νήσου πιστεύουσιν ότι ή γυνή συλλαμβάνει τρώγουσα έδώδιμόν τι, είτε πτη-
νόν, είτε δλλο ζώον, είτε όπώραν102. Ή δέ συμμετοχή τοΰ άνδρός εις τήν γέ-
νεσιν ύποδεικνύεται ένιαχοΰ διά της παροχής ύπό τοΰ άνδρός της γονιμο-
ποιού τροφής είς τήν γυναίκα103. 'Εμφαίνει δ' ίσως τούτο μεταβολήν της άντι-
λήψεως , άναγνώρισιν δηλ. τοΰ άνδρός ώς κυρίου αιτίου της γενέσεως, οδ έ-
νεκα ή προσφορά της τροφής ύπό τοΰ άνδρός έχει μάλλον τόν χαρακτήρα
προσπαθείας πρός συμβιβασμόν της πρωτοθέτου πρός τήν ύστερωτέραν άντί-
ληψιν. Εύκρινέστερον δέ παρατηρείται ή διαφορά της άντιλήψεως είς τήν δια-
τύπωσιν τών έκ της άγνοιας τών φυσιολογικών νόμων της κυήσεως προελ-
θόντων μύθων. Διότι διασκευάζονται οδτοι ένίοτε διά της προσθήκης αιτιολο-
γίας σκοπούσης τήν συγκάλυψιν τοΰ άλλοκότου αύτών. Οΰτως έν τώ μύθφ
περί τής γεννήσεως τοΰ "Αττιδος τό άμύγδαλον, όπερ έθεσεν εις τόν κόλπον
της ή Νάνα, παρίσταται ότι ώφειλε τήν γονιμοποιόν δύναμιν αύτοΰ, είς τό δ-
τι ήτο καρπός δένδρου φυέντος έπί τοΰ τόπου, όπου κατεχώσθησαν τά αίδοΐα
τοΰ Άγδίστιος. Έν παραμυθίφ τοΰ Σιάμ παρθένος βασιλοπούλα κυοφορεί,
διότι έφαγε μήλον άποκοπέν έκ μηλέας, τήν όποίαν έγονιμοποίησε κηπουρός,
ούρήσας είς τήν ρίζαν αύτής104. Τό δέ παλαιότατον αίγυπτιακόν παραμύθιον

101. Βλ. Α. van G e n n e ρ , ένθ' άν. σ. 20.

102. F. v. Reitzenstein, έν Zeitschrift f. Ethnologie, 1909, σ. 645 κέ. W. Foy
έν Archiv f. Religionswissenschaft, 1912, τ. XV, σ. 501 κέ.

103. W. Foy, αύτ., σ. 504.

104. Β a s t i a n , Die Völker des östlichen Asiens, τ. I, σ. 354= F r a z e r, Pausanias, τ.
IV, σ. 139.
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τών δύο αδελφών ύποδεικνύει ώς αίτιον τήν μετεμψύχωσιν· ή βασιλόπαις
συλλαμβάνει έκ τής βρώσεως καρπού περσέας, ήτις έφύη έκ τοΰ αίματος τοΰ
ταύρου είς δν είχε μεταμορφωθή ό έτερος τών άδελφών105. Ή περί μετεμψυ-
χώσεως δοξασία είναι, κατά τόν Hartland, ή πηγή, έξ ής άπέρρευσαν οί τοιοΰ-
τοι μύθοι106· άλλά πιθανώτερον φαίνεται μάλλον, ότι αϊ έπί της δοξασίας ταύ-
της' στηριζόμενοι παρενθήκαι ένυφάνθησαν είς τήν διήγησιν πρός έξήγησιν
και αίτιολογίαν τοΰ άκαταλήπτου πλέον καταστάντος θέματος, ένεκα τής
άσυμφωνίας αύτοΰ πρός τήν έπικρατήσασαγ όρθήν περί συλλήψεως άντίλη-
ψιν.

Τό έπεισόδιον τών εύγνωμόνων ζώων παρεμβάλλεται είς διάφορα παραμύ-
θια· τά ζώα θαυμασίας διαθέτοντα δυνάμεις προστρέχουσιν έκάστοτε άρωγοί
είς τόν ήρωα κινδυνεύοντα, πρός έκδήλωσιν εύγνωμοσύνης διότι εύηργέτησεν
αύτά, συνήθως λύσας έριν αύτών περί τροφής διά καταλλήλου και δικαίας
διανομής αύτής. Όμοια έλληνικά: Ζίτσας 'Ηπείρου: Η a h n , άρ. 5 (λέων, άε-
τός, μύρμηξ). Ζαγορίου: Αύτ., άρ. 5, παραλλαγή 1, τ. II, σ. 194 (δράκων, άε-
τός, μυΐα, μύρμηξ). Πελοποννήσου: Νεοελλ. άνάλ. Α' 51= Legrand, Con-
tes populaires grecs, σ. 67 (λέοντες, μύρμηκες).'Ζακύνθου: Β. Schmidt,
Gr. Märchen, σ. 77 (λέοντες, μύρμηκες). Καρδαμύλων Χίου: Ά μ ά ν τ ο υ ,
Χιακόν άρχεΐον Α', σ. 134 κέ (λέοντες, μύρμηκες, μέλισσαι). Ροκκαφόρτης Κα-
λαβρίας. La Calabria, 1894, τ. VII, σ. 27· 1896, τ. IX, σ. 2 (λέων, άρκτος, τί-
γρις). Αύτ., 1901, τ. XIII, σ. 11 (μύρμηξ, λέων, άρκτος, τίγρις). Ό Hahn έν
τή εισαγωγή είς τήν συλλογή ν του (τ. 1, σ. 57) ύπήγαγεν ύπό ίδιον τύπον (die
dankbaren Thiere) τούς περί εύγνωμόνων ζώων άρχαίους έλληνικούς μύθους
και τά έλληνικά, γερμανικά και σερβικά παραμύθια. Περί παραπλήσιων μύθων
τών άρχαίων βλ. τήν μονογραφίαν τοΰ Marx (Griechische Märchen von dank-
baren Tieren u. Vervandtes, 1889)· άναγραφήν δέ παραλλήλων παραμυθιών
διαφόρων λαών βλ. παρά Ρ ο 1 ί ν k a èv Zeitschrift f. österr. Verein, τ. II, σ.
188, 4. Boite - Polivka, Anmerkungen zu Grimm, τ. I, σ. 134· τ. II, σ.
21-28.

Γ' Ό άχτός. Έλληνικαί παραλλαγαί τοΰ παραμυθίου τούτου έκ Νάξου:
Νεοελλ. άνάλ., τ. Β', σ. 30, άρ. 17=Garnett, Greek Folk Poesy, τ. II, σ.
345. Σάμου: Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 607-608. Ρογδιάς Κρήτης:
Ζωγρ. άγών, τ. Β', σ. 60. Λάστας τής Γορτυνίας: Ν. Λάσκαρη, Ή Αό-
στα, σ. 54-55. Κύπρου: Κρητικός λαός, 1909, σ. 169-170. Παραπλήσιον έλλη-
νικόν Σμύρνης παρά Hahn, άρ. 56.

Τό παραμύθιον ύπάγεται είς τήν κατηγορίαν τών ύπό τών Γάλλων καλου-
μένων randonnées, ύπό τών "Αγγλων accumulative stories, ύπό δέ τών Γερμα-
νών Häufungsmärchen ή Kettenmärchen, άτινα ήμεΐς δυνάμεθα νά όνομάσω-

105. G. Maspero, Contes populaires de Γ Egypte ancienne, σ. 26. Flinders
Ρ e t r i e , Egyptian Tales, τ. II, σ. 64.

106. Ε. Sidney Hartland, Primitive Paternity, Lond. 1909, τ. I, σ. 157. 189.
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μεν κλιμακωτά, διά τήν είς κλιμακωτόν σχήμα διατύπωσιν αύτών. Είς τήν κα-
τηγορίαν ταύτην πρέπει νά καταλέξωμεν πλήν τών παραμυθίων καί παιδικά
άσμάτια τοΰ αύτοΰ τύπου καί όμοιων ύποθέσεων, ών τίνα φέρονται καί κατα-
λογάδην. Έλληνικά τοιαΰτα φσμάτια είναι τά έπόμενα:

1. Παιδί μέ κουδουνάκι, άπειλή άρνουμένου ν' άποδώση τό κουδουνάκι
δένδρου μέ τόν πέλεκυν, τοΰ πελέκεως άρνουμένου νά κόψη τό δένδρον μέ
τήν φωτιάν, ταύτης μέ τό νερόν, τοΰ νεροΰ μέ τόν έλέφαντα ποΰ θά τό ροφή-
ση, τοΰ έλέφαντος μέ τούς ποντικούς ποΰ θά έμβουν εις τ' αύτιά του, τών
ποντικών μέ τήν γάταν, ή όποια τρέχει πρός δίωξιν αύτών, ούτοι κατά τοΰ
έλέφαντος, ό έλέφας πρός τό νερόν, τό νερόν κατά τής φωτιάς, αύτη κατά τοΰ
δένδρου, τό όποιον άποδίδει τό κουδουνάκι εις τό παιδί. Στενιμάχου Θράκης,
καταλογάδην (Πανδώρ., τ. ΙΑ, σ. 453)107.

2. Φτίλι τοΰ λύχνου έφαγεν ό ποντικός, τόν ποντικόν ό γάτος, τόν γάτον
ό σκύλος, τοΰτον έσκότωσε τό ξύλο, τό ξύλο έκαψε ό φούρνος, τόν φοΰρνον
έσβησε ό πόταμος, τόν πόταμον έπιε τό βώδι, τό βώδι έφαγε ό λύκος, τόν λύ-
κον έσκότωσε ό κυνηγός. Ήπειρωτικόν: (Ζωγράφ. άγών Α', σ. 8-9). Λακκοβι-
κίων Παγγαίου: τόν λύκον σκοτώνει ό γέρος ποΰ είχε ένα καντήλι, ποΰ τό
φτίλι του έφαγε ό ποντικός (Α. Δ. Γουσίου,Τά τραγούδια της πατρί-
δος μου, 1901, σ. 56, άρ. 102). 'Αρεσσοΰ Σηλυβρίας: Παχτίκου, άρ. 133
(φτίλι, ποντικός, γάτα, σκύλος, ξύλο, φούρνος, ποταμός, βόιδι, χασάπης,
Αρχάγγελος)108.

3. Πετεινόν, πού ξυπνοΰσε τό γέρο, έφαγε γάτα, τήν γάταν άλεποΰ, τήν
άλεποΰ λύκος, τόν λύκον λέων, τόν λέοντα πήρε ένας ποταμός (Passow,
άρ. 273=Ζωγράφ. άγών, σ. 108, άρ. 133). Γέρος, πετεΐνι ποΰ τόν ξυπνοΰσε,
τό έφαγε άλεποΰ, τήν άλεποΰ σκύλος, τό σκύλο σκότωσε ξύλο, τό ξύλο έκαψε
φούρνος, τόν έσβησε ποτάμι, τό έπιε βόιδι, τό έφαγε λύκος, τόν σκότωσε τσο-
πάνης, τόν πήρε ή πανούκλα (S a n ά e r s , Das Volksleben d. Neugriechen,
Mannhein, 1844, σ. 56. 58=M a r c e 11 u s , Chants du peuple en Grèce, 1851,
σ. 344. 346=Passow, άρ. 274= Λιανοτράγουδα, 1866, σ. 204=Ζωγράφ.
άγών Α', σ. 109, άρ. 137). Θεσσαλίας άνέκδοτον: πέτος, άλεποΰ, σκύλος, ξύ-

107. "Ομοιον φσμάτιον κουτσοβλαχικόν: G. Weigand, Vlacho Meglen, Lpz. 1892, άρ.
5, σ. 74 (κουδουνάκι άλεποΰς, πεϋκον, πέλεκυς, φωτιά, ποτάμι, βόιδι, λύκος, κυνηγός, ποντι-
κός, γάτα). Ρωμουνικόν παραμύθιον Βουκοβίνας: Zts. d. Ver. f. Volksk., 1899, τ. IX, σ. 180-
181 (γουρουνάκι μέ τό κουδουνάκι του, δένδρον, φωτιά, βροχή, βόιδι, λύκος, τουφέκι, ποντι-
κός, γάτα). Πρβλ. βουλγαρικόν φσμάτιον παρά D ο ζ ο n , Chansons populaires bulgares, άρ. 85
(έρείκη, φωτιά, Δούναβις, βουβάλι, άρκοΰδα).

108. Όμοιον τών Ιθαγενών 'Ινδών της 'Αργεντίνας έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk., 1906, τ.-
XV, σ. 161-162. (Ό ποντικός έρωτηθείς διατί τρυπά τά σπίτια, άποκρίνεται γιατί μέ κυνηγά ό
γάτος, ό γάτος κυνηγά τόν ποντικό γιατί τόν δέρνει τό ξύλο, τό ξύλο γιατί τό καίει ή φωτιά, τή
φωτιά σβήνει τό νερό, τό νερό τό πίνει τό βόιδι, τό βόιδι σφάζει τό μαχαίρι, τοΰτο τό άκονίζει
τό άκόνι, τό άκόνι τό καίει ό ήλιος, τόν ήλιο σκεπάζει τό σύννεφο, τό σύννεφο διώχνει ό άέ-
ρας, ό άέρας διώχνει τό σύννεφο γιατί θέλει νά βρέξη, ή βροχή βρέχει γιατί τό θέλει ό θεός, ό
θεός κυβερνά όλα).



ΣΩΖΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

327

λο, φούρνος, ποτάμι, βόιδι, μακελλάρης, Χάρος, Θεός. 'Ιωαννίνων:
Άραβαντιν., Συλλογή δημοτ. φσμάτων, σ. 139, άρ. 200 (πέτος ξύπναε
τό γέρο που φύλαε τόν κήπο μέ τά τριαντάφυλλα, άλωποΰ έφαγε πέτο, τήν
άλωποϋ σκύλος, ξύλο, φούρνος, ποτάμι, βόιδι, λύκος, τουφέκι έσκότωσε τόν
λύκο). Έτερον ήπειρωτικόν: Εστία, 1894, σ. 397 (παραλλαγή έν τέλει: τό βό-
δι έσφαξε ό μακελλάρης, τόν μακελλάρη άρπαξε ό Χάρος, τό Χάρο σκότωσε
ό Θεός). Θεσσαλονίκης: Ρ a s s ο w , άρ. 275=Ζωγρ. άγών Α', σ. 200, άρ. 139
(γέρος πού φύλαε τόν κήπο μέ τριαντάφυλλα, γάιδαρος, τάβανος (=οίστρος),
πετεινός, άλπαρος (=άλώπηξ), σκύλος, ξύλο, φούρνος, ποταμός). Λευκάδος:
ΚΠ. σύλλογος Η", 400-401 (γέρος μέ κήπο, γάδαρος, ντάβανος, κόκοτος, άλι-
πού, σκύλος). Σ ι γ ά λ α , Έθν. άσμ., σ. 431 (γέρος, πετεινός, άλωποΰ, σκύ-
λος, ξύλο, φούρνος, ποτάμι, βόιδι, χασάπης, πανούκλα).

4. Πετεινός μηνύει άνατολήν ήμέρας είς γυναίκας, πάνε γιά ξύλα, τά 'καψε
ή φωτιά, τήν έσβησε τό νερό, τό 'πιαν τά βόιδα, είναι στό δέντρο, τό 'κοψε ό
παπάς, ό παπάς έπέθανε. Καλαμάτας: Πανδώρ. ΙΗ' 280. Κορινθίας:
Λ ε λ έ κ ο υ , Έπιδόρπιον Α", σ. 140 (πετεινός, γυναίκες, ξύλα, φωτιά, βροχή,
βόιδι, χασάπης). 'Ιωαννίνων: 'Αραβαντιν., σ. 138, άρ. 196 (πέτος, κο-
πέλλες, ξύλα, φωτιά, βροχή, βόιδι, μπακάκοι). Βάρνης: άνέκδοτον συλλογής
μου (γυναίκες, ξύλα, φωτιά, βροχή, βόιδια, χασάπης)109.

5. Μαγειρεμένος λαγός, τόν έφαγε ή γάτα, πού είναι στά κόκκινα κεραμί-
δια, πού είναι στό κόκκινο χώμα, πού είναι στό ποτάμι, πού τό ρούφηξε ή
άγελάδα, πού τήν έσφαξε ό χασάπης, πού πέθανε. Θεσσαλονίκης: Abbott,
Macedonian Folklore, σ. 324.

6. Δεντριά έχουν κλαριά, κλαριά φωλιές, αύγά, πουλιά, φτερά. 'Ιωαννίνων:
Άραβαντιν., σ. 138, άρ. 198)110.

7. Γριά μάλωνε μέ τις κότες, κατσουλάκι, σκυλάκι, γουρουνάκι, γαϊδουρά-
κι, βοϊδάκι, φωλίτσι της. Θεσσαλονίκης: (Ρ a s s ο w , άρ. 276= Ζωγράφ. άγών
Α', σ. 110, άρ. 141). Ό παπάς άγόρασε πετεινό, δρνιθα, γάιδαρο
(Sanders, σ. 138= Pas-sow, άρ. 277= Ζωγράφ. άγών Α' 111, άρ. 142).
Άρβανιτοκερασιάς της 'Αρκαδίας, άνέκδοτον παρά Μιχ. Τρανού (βλάχα πάει
νά πάρη άπό τήν άγοράν κοτούλα, γάλο, χήνα, προβατίνα, κατσίκα, γελάδα
κλπ.)111!

8. Γέρος έσπερνε κουκκιά, έτσάπιζεν, ήβγαινεν, έλίνευγεν, έλίχνευγεν,
έσάκκιζέν τα (Βόθρων Νάξου· άνέκδοτον της συλλογής μου).

9. Ή άγαπητικιά θά γίνη άγριοπέρδικα, ό άγαπητικός κυνηγός, ή άγαπητι-
κιά λουλούδι, ό άγαπητικός μελίσσι, έκείνη σταφύλι, αύτός τρίγυστρα, κρασί,

109. Πρβλ. τό τέλος τοσκανικοΰ παιδικού φσματίου: «... τό καψε ή φωτιά. Ποϋ είν' ή φω-
τιά; Τήν έσβησε τό νερό. Ποϋ είν' τό νερό; Τό πιε ή γίδα. Πού είν' ή γίδα; Τήν έγδαραν. Που
είν' τό τομάρι της; Τό καμαν ταμπούρλο». (Archivio per le tradiz. popolari, τ. XXI, σ. 386).

110. "Ομοιον γνωστόν γερμανικόν παρά Κ. Bücher, Arbeit u. Rhythmus4, 1909, σ. 87.

111. Ό Sanders, σ. 139 δημοσιεύει καί δμοιον άλλά μακρότερον άνέκδοτον ίδιωματι-
κόν γερμανικόν (plattdeutsch) παιδικόν φσμάτιον. Βλ. καί Κ. Bücher, ένθ' άν., σ. 88.
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πραματευτής. Κερκύρας: Μανούσου, Τραγούδια έθνικά, 1850, τ. Β', σ.
65-66112.

10. Αίτήσεις (ώς έν τω παραμυθίφ). Κερίν, είς τήν μέλισσαν, μέλισσα θέ-
λει φτερόν, άετός, πτώμα, βοσκός, ύποδήματα, ύποδηματοποιός, τρίχα, χοί-
ρος, κριθάρι, γεωργός, ύνί, κωμοδρόμος (=σιδηρουργός), κάρβουνα, πεΰκον,
φωτιά, καντήλα, λάδι, έλιά, νερό, ποταμός, ό ποταμός θέλει καθάρισμα.
Κύπρου: Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β", σ. 239-240,3. Χρυσαλλίς, τ.
Γ, σ. 151, 5.

11. Γριά εύρίσκει κοριάν (άρτου), γυρεύει άπό τόν τζομπαρτζή ζωμόν νά
τήν βρέξη, ό τζομπαρτζής γυρεύει άγγεΐον, ό άγγειοπλάστης χώμα, ή γή δρό-
σον, τά ούράνια θυμίαμα, ό πραματευτής φίλημα, ή κόρη κοντοΰρες ό κον-
τουρτζής (σανδαλοποιός) δέρμα, ή άγελάδα χορτάρι, ό κηπουρός...(άτελές).
Βασιλικών Μακεδονίας: Abbott, Macedonian Folklore, σ. 324-328. Στενι-
μάχου Θράκης, καταλογάδην: Πανδώρ. ΙΑ", σ. 453 (ποντικός εύρών ξηραδάκι
(ξηρόν τεμάχιον άρτου), γυρεύει άπό τόν μάγειρον ζωμόν νά βρέξη νά τό φά-
γη, ό μάγειρος γυρεύει ξυλάκι, τό βουνόν βροχή ν, ό θεός θυμίαμα, ό γιαχουν-
τής (Εβραίος) αύγό, ή δρνιθα κεχρί, ό μπακάλης άλας, ό ποντικός πνίγεται
είς τήν θάλασσαν, όπου έπήγε νά εΰρη άλας).

Πολυπληθή όμοια παραμύθια άλλων λαών άναγράφουσιν έκ διαφόρων
συλλογών οί έξης: R. Köhler, Kleine Schriften, τ. I, σ. 184-185.
Cosquin, Contes populaires de Lorraine, τ. I, σ. 282-284- τ. III, σ. 361.
§ a i n é n u , Basmeie române, Bucuresci 1895, σ. 950-953. Κ . W e i n h ο 1 d
έν Zeitschrift d. Vereins f. Volksk., 1897, τ. VII, σ. 159-162. Boite-
Poli ν k a, Anmerkungen zu Grimm, τ. I, σ. 293-295· τ. II, σ. 146-149. Πα-
ραμύθια δέ και άσμάτια οί αύτοί R. Köhler, αύτ., τ. III, σ. 355-365 και
Boite - Polivka, ένθ' άν., τ. II, σ. 100-108 και ό W . S c h e f f 1 e r, Die
französische Volksdichtung u. Sage, Lpz. 1884, τ. I, σ. 251-256. Είς ταύτα
πρέπει νά προστεθώσι και τά έπόμενα πλήν τών πλείστων έλληνικών και τών
είς σημειώσεις τών σ. 326 κέ μνημονευομένων ξένων: Melusine, τ. I, σ. 148-
149. 218. 425-427. 461-462. Revue des tradit. populaires, 1892, τ. VII, σ. 238·
1893, τ. VIII, σ. 238-239· 1896, τ. XI, σ. 263-264.462-463· 1898, τ. XIII σ.
19· 1901, τ. XVI, σ. 260· 1902, τ. XVII, σ. 679· 1909, τ. XXIV, σ. 272-273·
1910, τ. XXV, σ. 43-45. 250-251. Archivio per le tradiz. popolari, τ. IV, σ.
200-202. Schweizer. Archiv f. Volksk., 1911, σ. 24-26.

112. 'Αντίστοιχοι έν παραμυθίοις αϊ άμοιβαϊαι μεταμορφώσεις διώκοντος και διωκομένου.
('Ελληνικά: Hahn, άρ. 68, τ. II, σ. 37 κέ. 286-287. Δελτ. ίστορ. έταιρ. Α' 323 κέ=
Garnett, Greek Folk Poesy, τ. II, σ. 147 κέ). Άναγραφήν τών πολυαρίθμων παραλλήλων
βλ. παρά Benfey, Pantschatantra, § 167, τ. I, σ. 410 κέ. Th. Zielinski έν Philologus,
1891, τ. 50, σ. 150-151. Κ. Maurer έν Zeitschrift des Vereins f. Volksk., τ. VI, σ. 444.
Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, τ. V, σ. 199-200. Ρ ο 1 i ν k a έν Sbornik za na-
rodni umotvorenija, Sofia 1898, τ. 15, σ. 393 κέ. Β ο 11 e - Ρ ο 1 i ν k a, Anmerkungen zu
Grimm, τ. II, σ. 68:
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Τάσμάτια ταΰτα παρ' ήμΐν συνήθως τραγουδούν πρός διασκέδασιν τών
παίδων αί μητέρες ή αί τροφοί αύτών, είτε καί αύτοί οί παίδες. Έν
Ίωαννίνοις, ώς σημειώνει ό Άραβαντινός (σ. 137) τά τραγουδούν, «όταν κρα-
τώσι τά βρέφη πατοΰντα έπί του έδάφους». 'Αλλά καί είς άλλας βεβαίως περι-
στάσεις τραγουδούνται ύπό τών τροφών καί τών παιδιών, ώς άστεΐα παιδικά
τραγούδια, πλήν τοΰ ύπ' άρ. 9 κερκυραϊκού, όπερ είναι έρωτικόν113. Ό Pas-
sow πάντα τά τοιαύτα άσμάτια τής συλλογής του (ύπ' άρ. 273-277) έπιγράφει
ναναρίσματα· άλλ' άν τά έκ τής άνεκδότου συλλογής τοΰ πενθεροΰ τοΰ
Ερρίκου Ούλερίχου παραληφθέντα έχαρακτηρίζοντο ύπό τούτου ώς ναναρί-
σματα είναι άδηλον, βεβαίως δ' όμως είς τό έκ τοΰ Sanâers άναδημοσιευθέν
ύπ' άρ. 274 προσέθηκεν αύθαιρέτως ό Passow τόν χαρακτηρισμόν τούτον,
διότι ό μέν πρώτος έκδοτης τό έπιγράφει άπλώς «παιδικόν τραγούδι», ό δέ
Marcellus (II 352) ρητώς λέγει, ότι δέν τό τραγουδούν αί τροφοί διά ν' άπο-
κοιμίζουν τά παιδία, άλλά τούναντίον διά νά τά κρατούν έξυπνα. Τό έν άρ. 7
τής 'Αρβανιτοκερασιάς είναι όρχηστικόν καί τραγουδεΐται όταν ή διασκέδασις
ζωηρεύη. Οί τραγουδιστοί προσθέτουσιν ή έναλλάσουσι κατά βούλησιν ζώα,
άλλά πρέπει νά προσέχωσι νά μή παραλείπωσι κανέν τών μνημονευθέντων,
μιμούμενοι τάς φωνάς των, άπό τάς άνακεφαλαιωτικάς στροφάς. Ένιαχοΰ πά-
λιν τάσμάτια χρησιμεύουν είς άσκησιν έπιτροχάδην άπαγγελίας, ή είναι μνη-
μοτεχνικά γυμνάσματα, ή άπαγγέλλονται είς άμιλλαν φωνητικής άντοχής,
έκάστης στροφής άπαγγελλομένης άπνευστί. Όμοίως δέ εϊς τινα μέρη τής
Γερμανίας έπέχουσι θέσιν έργατικών άσμάτων, συμβάλλοντα είς τάς κλωστι-
κός έσπερίδας τών χωρικών νά προκαλήται ή άμιλλα τών κλωστριών πρός
ταχυτέραν παραγωγήν, τό μέτρον αύτής παρέχοντος τοΰ χρόνου έν φ τραγφ-
δεϊται έκάστη στροφή114.

Φαίνεται πιθανώτατον ότι τά κλιμακωτά φσμάτια καί τά όμοειδή παραμύ-
θια άλλον έν άρχή είχον σκοπόν καί άλλην ένέκρυπτον έννοιαν καί ύστερον
έξέπεσαν εις τήν σημερινήν τάξιν καί χρήσιν. Πολλοί φρονοΰσιν ότι ή έννοια
αύτη είναι ύψηλοτέρα, θρησκευτική μυστηριακή έννοια, τήν άναγνωρίζουν δέ
άνατρέχοντες είς τήν πρώτην πηγήν τών κλιμακωτών άσματίων, ήτις ισχυρί-
ζονται ότι είναι ίουδαϊκόν τι άσμα τοΰ Πάσχα, δν έν χρήσει θρησκευτική πα-
ρά τοις Ίουδαίοις μέχρι τής σήμερον. Είναι τοΰτο τό καλούμενον Χάδ γκα-
διά, άσμα είς χαλδαϊκήν γλώσσαν, τό όποιον ψάλλουσιν οί 'Ιουδαίοι κατ' οί-
κον πρό τοΰ δείπνου καί μετά τήν άνάγνωσιν τών κεκανονισμένων εύχών τάς
δύο νύκτας τοΰ Πάσχα. Τυπωμένον έν τέλει τοΰ Σεφερ Χαγγαδάχ, τοΰ λει-
τουργικοΰ βιβλίου τοΰ Πάσχα, προσέλαβεν έκ τούτου τρόπον τινά κανονικόν
κΰρος, όπωσδήποτε άναμφισβήτητος είναι ό θρησκευτικός χαρακτήρ αύτοΰ.

113. Τό άνωτέρω σ. 327 σημ. τοσκανικόν τραγουδούν είς τά παιδία χορεύοντες αύτά έπί
τών γονάτων.

114. J. G . M e i n e r t, Alte deutsche Volkslieder in der Mundart des Kuhländchens, Wien
1817, σ. 442 παρά Κ. Bücher, Arbeit u. Rhythmus4, σ. 86.
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Άρχεται ούτω: «Ένα κατσικάκι, ένα κατσικάκι, τό άγόρασε ό πατεράκης γιά
δυό άσπρα»·*ή πρώτη στροφή άναφέρει ότι τό κατσικάκι τό έφαγε τό γατάκι,
ή δευτέρα ότι τό γατάκι έδάγκασε τό σκυλάκι καί ούτω καθεξής, ή δέ τελευ-
ταία, ή συγκεφαλαιοΰσα πάσας, έχει ώς έπεται: «Τότε ήρθε ό θεός μας καί
έσκότωσε τόν Μάλαχ Χαμμόβες (τόν άγγελον τοΰ θανάτου)115 ποΰ έσκότωσε
τό μακελλάρη, ποΰ έσκότωσε τό βόιδι, ποΰ ήπιε τό νερό, ποΰ έσβησε τή φω-
τίτσα, ποΰ έκαψε τό ξυλάκι, ποΰ έδειρε τό σκυλάκι, ποΰ έδάγκασε τό γατάκι,
ποΰ έφαγε τό κατσικάκι ποΰ άγόρασε ό πατεράκης γιά δυό άσπρα· τό κατσι-
κάκι, τό κατσικάκι».

Ό Sanâers (Das Volksleben ά. Neugriechen, 1844, σ. 94) ύπέδειξε τήν
όμοιότητα τοΰ ύπ' αύτοΰ δημοσιευθέντος έλληνικοΰ πρός τό έβραϊκόν τοΰτο
άσμάτιον, πρό αύτοΰ δέ άλλοι τό συνέκριναν πρός τά γερμανικά, άτινα ύπο-
λαμβάνουσιν ότι έξ αύτοΰ έξεπήγασαν116. Έν τών τεκμηρίων τής προελεύ-
σεως τών εύρωπαϊκών άσμάτων έκ τοΰ έβραϊκοΰ θεωρείται καί ή παλαιστής
αύτοΰ, διότι άφοΰ ή πρώτη γνωστή έκδοσις εϊναι τών άρχών τοΰ ΙΖ' αίώνος,
συνάγεται άναγκαίως ότι τό κείμενον είναι παλαιότερον. Άφορμώμενος δ' έκ
τής προϋποθέσεως της παλαιότητος τοΰ έβραϊκοΰ άσματος καί τοΰ θρησκευτι-
κού χαρακτήρος αύτοΰ, ό Eàwarà Tylor παραδέχεται ότι τά εύρωπαϊκά άσμά-
τια εϊναι παρεφθαρμέναι παραλλαγαΐ τοΰ έβραϊκοΰ. Διότι, κατά τήν όρθήν άλ-
λως γνώμην αύτοΰ, όσον ύψηλοτέρα εϊναι ή θέσις καί ή " σημασία τών δημω-
δών δημιουργημάτων, τόσον έγγύτερον πρός τήν πηγήν αύτών εύρίσκονται·
όταν λ.χ. παλαιοί στίχοι ή έκφράσεις πού μέν παρουσιάζουσι σεμνοπρεπές φι-
λοσοφικόν ή θρησκευτικόν νόημα, πού δέ κατέρχονται είς 'τό έπίπεδον τής
παιδικής άντιλήψεως, έχομεν Ισχυρούς λόγους νά θεωρώμεν τήν σοβαράν πα-
ραλλαγήν ώς τήν άρχαϊκωτέραν, τήν δέ παιγνιώδη ώς παραμεμορφωμένον
λείψανον τοΰ άρχετύπου. Καί ή σεμνοπρέπεια της κατακλεϊδος τοΰ έβραϊκοΰ
άσματίου μάς κάμνει νά ύποθέσωμεν, ότι έχομεν πρό ημών, έν μέρει τούλάχι-
στον, τήν άρχέτυπον διατύπωσιν, σκοπούσαν τήν έκφρασιν θρησκευτικής
ιδέας117.

Ή θεωρία τοΰ Tylor περί της πρωτοτυπίας τοΰ έβραϊκοΰ άσματίου βασίζε-
ται έπί τής προϋποθέσεως, ότι εϊναι όρθή ή άλληγορική έρμηνεία αύτοΰ, ήν
πρώτος άνέπτυξεν ό v.d. Harât (1733) καί πολλοί μετ' αύτόν έπανέλαβον. Καί
λέγει μέν ότι δέν πολυπραγμονεΐ περί τής έρμηνείας ταύτης, άλλ' άνευ της
έπικουρίας αύτής ούδείς εϊναι δυνατόν νά διακρίνη τήν έκθειαζομένην σε-
μνοπρέπειαν της κατακλεΐδος τοΰ άσματίου. 'Υπονοείται δέ κατά τήν έρμη-
νείαν ταύτην ό περιούσιος λαός τών "Ιουδαίων ή ή γή της Παλαιστίνης ώς τό
κατσικάκι, ό θεός ώς ό άγοράσας αύτό πατήρ, ό Μωϋσης καί ό "Ααρών ώς τά
δύο άργύρια άνθ' ών ήγοράσθη, καί έπειτα γατάκι εϊναι οί Βαβυλώνιοι, οί δου-
λώσαντες τούς Ίσραηλίτας, σκυλάκι οί Πέρσαι, τό ξύλον οί Έλληνες, τό πΰρ οί

115. Έν έλληνικτί έμμέτρφ μεταφράσει τοΰ έβραϊκοΰ άσματίου ύπό τοΰ 'Ιουδαίου 'Ιησού
Σαμουηλίδη (Εστία 1894, σ. 396) ό άγγελος τοΰ θανάτου λέγεται Χάρος.

116. Πρώτος ό Gräter (Iduma und Harmode, 1912, τ. I, σ. 157 κέ).

117. Edward Β. Tylor, Primitive Culture, τ. I, σ. 86-87.
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καθυποτάξαντες τούς Έλληνας Ρωμαίοι, τό νερόν οί Σαρακηνοί, τά βόιδι οί
σταυροφόροι, ό μακελλάρης οί Τούρκοι, ό δέ άγγελος τοΰ θανάτου είναι ό
μέλλων νά έξολοθρεύση τούς έχθρούς τοΰ 'Ισραήλ· καί ό θεός ύπό τήν βασι-
λείαν τοΰ Μεσσίου θ' άποδώση τήν γην της έπαγγελίας είς τόν λαόν του. Εί-
ναι πρόδηλον, ότι έρμηνεία τοιαύτη, έπιτυγχανομένη διά της άναγωγικής με-
θόδου, της γνωστοτάτης ήμΐν έκ τών θεολογικών Ερμηνειών τών δημωδών με-
σαιωνικών παροιμιών, δέν δύναται νά έχη άξιώσεις μείζονος σοβαρότητος,
άπό έκείνην τήν όποίαν δεικνύει ή έρμηνεία τών βυζαντινών θεολόγων τών
άνευρισκόντων «φρικτάς έννοιας», έγκρυπτομένας δήθεν είς τούς έκ της άγο-
ράς καί τών τριόδων είλημμένους άστείους λόγους, ήτοι τάς δημώδεις παροι-
μίας. "Οθεν καί τό έβραϊκόν φσμάτιον δέν εύρίσκεται είς τό ύψος, εις τό
όποιον έζήτησαν νά τό άναβιβάσωσιν οί ύπομνηματισταί αύτοΰ, κατ' ούδέν
διαφέρον τών όμοιων κλιμακωτών φσματίων.

Τό άρχέτυπον ούδέν ήττον τών άσματίων τούτων φαίνεται ότι πρός άλλη ν
χρήσιν ήτο προωρισμένον· δέν ήτο παιγνιώδες παιδικόν άσμάτιον, άλλά ποίη-
μα διδακτικόν, έκφράζον ίδέαν φιλοσοφικήν, διατετυπωμένην κατά τήν ίδιορ-
ρυθμίαν τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος. Τοιαΰτα άσμάτια ή μΰθοι φέρονται έν πολλαϊς
παραλλαγαΐς, ών αί πλεΐσται έπιχωριάζουσιν είς άνατολικούς λαούς, έξ ών με-
τεδόθη καί εις εύρωπαϊκούς. "Αφορμώμενος έκ της έξετάσεως γερμανικοΰ ά-
σματος τών άρχών τοΰ ΙΗ' αΙώνος, τοΰ όποιου παλαιοτέραν παραλλαγήν
άνεΰρεν είς συλλογήν τών μέσων τοΰ ΙΖ', ό Reinhold Köhler περισυνήγαγε
πολλά άσιατικά πρό πάντων παράλληλα"8, συνεπέρανε δέ ότι πιθανώς είναι
άνατολικης προελεύσεως. Διδάσκουσι δέ τά πλείστα τούτων κατά τόν κλιμα-
κωτόν τρόπον τί είναι τό ίσχυρότατον πάντων, τούτων δέ τινα ώς τοιοΰτον
άναγνωρίζουσι τόν θεόν. Ή άνατολική προέλευσις αύτών είναι σφόδρα άμφί-
βολος, νομίζω δέ ότι ή παλαιοτάτη αύτοΰ διατύπωσις εύρίσκεται είς άπόσπα-
σμα 'Αθηναίου ποιητοΰ τοΰ Δ' αιώνος π.Χ., όπερ διέλαθε τήν προσοχήν τών
πραγματευθέντων περί τοΰ θέματος τούτου. Ό Δίφιλος έν τη κωμψδία αύτοΰ
Θησεϊ είσηγε τρεις κόρας Σαμίας, γριφευούσας παρά πότον· «προβαλείν δ' αύ-
ταΐσι τόν γρϊφον· τί πάντων ίσχυρότατον; καί τήν μέν ειπείν ότι ό σίδηρος,
καί φέρειν τούτου τοΰ λόγου τήν άπόδειξιν, διότι τούτω πάντ' όρύσσουσίν τε
καί τέμνουσι καί χρώντ' είς άπαντα· εύδοκιμοΰσαι (-σαν;) δ' έπάγειν τήν δευ-
τέραν, φάσκειν τε τόν χαλκέα πολύ κρείττω φέρειν ίσχύν- έπεί τοΰτον κατερ-
γαζόμενον καί τόν σίδηρον τόν σφοδρόν κάμπτειν, μαλάσσειν, ό,τι άν χρήζη
ποιεΐν κτλ.»119. Είναι πιθανόν ότι ή έλληνική αΰτη διατύπωσις είναι παλαιοτέ-
ρα τοΰ Δ' αιώνος, διότι ό κωμικός ποιητής είχε φαίνεται ώς βάσιν δημώδες
άσμάτιον ή μυθάριον, τό όποιον διεσκεύασε συντεμών αύτό, άφοΰ είς τρία μό-
νον άντικείμενα περιώρισε τήν σύγκρισιν, καί παρωδήσας, ώς δεικνύουσιν οί
παρά προσδοκίαν έπαγόμενοι λόγοι της τρίτης κόρης.

118. Έν Germania, 1857, τ. II, σ. 481-485 και μετά πολλών προσθηκών R. Köhler,
Kleinere Schriften, hrg. v. J. Boite, Berlin 1900, τ. II, σ. 47-56.

119. Ά Θ ή ν. Γ 451 . (M e i n e k e CGF IV 392, 2. Κ ο c k , CAF II 557, 50).0l έκδόται
είκάζουσιν ότι ένταΰθα άνήκει καί τό παρά Στοβαίφ (ΆνθολΛΑΊ7) άπόσπασμα τοΰ Διφίλου
(M e i n e k e IV 432,22. Kock II 573, 100) τό μνημονεΰον τό χρυσίον ώς Ισχυρότερον.
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ΗΡΑΚΛΗΣ

Ό μόνος ήρως τών άρχαίων μυθικών διηγήσεων, περί ού αί περισσότεροι
καί σπουδαιότεροι διεσώθησαν μέχρις ήμών πληροφορίαι, είς δημοτικά άσμα-
τα, είς παραδόσεις καί είς παραμύθια, είναι ό 'Ηρακλής. Ό ήρως ούτος, μεγί-
στας όμοιότητας πρός τούς πλάνητας Ιππότας παρουσιάζων1, καί συνενών έν
έαυτώ διαφόρους τοπικός καί γενικάς παραδόσεις, άπήρτιζεν έν γένει τόν τύ-
πον ιδανικού ήρωος, ήμιθέου, οίον ό άρχαΐος έλληνικός λαός έφαντάζετο. Αί
περί αύτού πολυπληθείς καί γνωστότατοι παραδόσεις, διατηρούμενοι άπό γε-
νεάς είς γενεάν, ψαλλόμεναι ύπό τών άοιδών τής 'Ελλάδος καί τών Φράγκων
τρουβαδούρων2, περιεσώθησαν κατά μέγα μέρος μέχρις ήμών, διατηρούσαι δ-
μως ώς έπί τό πλείστον τόν τύπον τής τε έποχής καί τής χώρας, παρ' -ζ έφυ-
λάχθησαν.

Έν τοις άσμασι καί τισι τών κατά τόπους παραδόσεων, τόν Ήρακλέα
άντικαθίστησιν ό Διγενής, ήρως είς δν, μέ μικράν τροποποίησιν τοΰ όνόμα-
τος, άνευρίσκομεν τόν άρχαΐον Διογένη Ήρακλέα3. Ό Διγενής νομίζεται έν
Κρήτη4 ότι δις έγεννήθη, καί ότι τριακόσια έζησεν έτη· έγεννήθη έκ μητρός
δρακαίνης καί έθήλασε λεαίνης γάλα5. Παις έτι ών έπαιζε μέ δφεις καί κατέ-
πνιγε άρκτους καί λέοντας· άνδρωθείς δέ έξέσπα πρόρριζα δρη, παρωχέτευε
τόν ροΰν ποταμών, καί όλόκληρα βουνά ώς έλαφρόν δίσκον έξηκόντιζε κατά
τών έχθρικών στρατευμάτων. Ή Γή μή δυναμένη νά φέρη τό βαρύ αύτού
φορτίον, ήνοιξε χάσμα μέγα καί τόν κατέπιε, σωρεύσασα καί τρία δρη έπί τών

* Έδημοσιεύθη ε(ς περ. Παρθενών Β' (1872-73), σ. 1045-1049.

1. Maury, Hist, des religions de la Grèce ant., τ. I, σ. 533.

2. Πολλά Ιπποτικά μυθιστορήματα ύπόθεσιν ϊχουσι τούς άθλους τοϋ 'Ηρακλέους- τούτων
τινά σημειοδμεν ένταϋθα: De V i 11 e n a, Libro de los trabajos de Hercules, Zamora 1483 (in
fol.). De dodici fatiche d'Hercole, Firenze (in 40) (ποίημα τοϋ XIV αΙώνος). Fr. Perillos,
Espositione de dodici travagli di Hercole, Roma 1544 (in 80). Firaldi Cinthio, Dell' Her-
cole canti ventisci, Modena 1557 (in 40). Les prouesses et vaillances du preux Hercules, Paris
1500 (in 40).

3. Τήν λέξιν Διγενή μεταχειρίζονται ένίοτε καί ώς θωπευτικήν προσηγορίαν: Μάτια μου,
φως μου, Διγενή μου (Ε ύ λα μ π., 'Αμάραντος, 1843, σ. 29.). Τόν Διγενή άντικαθίστησιν είς
τά τραπεζούντια δημοτικά $σματα ό 'Ακρίτας (Τριανταφυλλίδου, ΟΙ φυγάδες, 1870, σ.
170 κέ) καί ό Ξάντινον (βλ. Παρθενώνος, τ. Β", σ. 822).

4. Άντωνιάδου, Κρητηίς, σ. 236.

5. «Λέαινας μαζόν έθήλαζε, δρυμώ τέ νιν έτραφε μάτηρ», λέγει ό Θεόκριτος (Γ 15. 16) πε-
ρί Έρωτος.
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στέρνων του. Καί έν μέν τή παραδόσει ταύτη βλέπομεν συγκεχυμένα τά άρ-
χαΐα μυθολογήματα περί 'Ηρακλέους καί Τυφώνος· άλλ' έν τοις δημοτικοΐς ά-
σμασιν ό τοΰ 'Ηρακλέους χαρακτηρισμός προδήλως καταφαίνεται έν τω Διγε-
νή. Τοΰ Διγενή

σά βράχος είν' οί πλάτες του, σάν κάστρο ή κεφαλή του
καί τά πλατειά τά στήθια του τοίχοι χορταριασμένοι6.

Φορεί θώρακα καί περικεφαλαίαν, δπλα του δ' έχει δόρυ καί ξίφος:

Ντύνεται τσάκους δώδεκα, καί δεκαπέντε δίπλες
καί χάλκινο πουκάμισο, καί σιδερένιο πόσι7.

Φονεύει άπειρους δράκοντας καί λέοντας8, καί τέλους μονομαχεί μέ τόν Χά-
ρον, δν κατανικά, όπως ό 'Ηρακλής τον Θάνατον παρ' Εύριπίδη9. Ό Διγενής
Τρίτη γεννήθη καί Τρίτη θά πεθάνη, όταν δέ άποθνήσκη,

βογγάει τρέμουν τά βουνά, βογγάει τρέμουν οί κάμποι10

ώς καί ό Σοφοκλής έν Τραχινίαις πλάττει άποθνήσκοντα τόν Ήρακλέα.

Έν δέ τοις παραμυθίοις πλήρη όπωσοΰν κύκλον τών περί 'Ηρακλέους
διηγήσεων εύρίσκομεν έν τοις μύθοις τοΰ άνδρειωμένου Γιάννη, μύθοις κοινο-
τάτοις έν Ελλάδι, άν κρίνωμεν έκ τών πολλών παραλλαγών, άς τινας ό Hahn
έδημοσίευσεν. Ό Γιάννης ήν υιός Ιερέως καί λέγεται δυνατός ώς ό Σαμψών11·
πρωίμως ήρχισε νά δίδη δείγματα διανοητικής ικανότητος, διότι δύο μηνών έ-
τι ών ήρχισε νά όμιλή καί νά πηγαίνη είς τό σχολεΐον12, όπως ό 'Ηρακλής
τής άρχαίας μυθολογίας. ΤΗν δέ λίαν άδηφάγος, καί διά τοΰτο ό πατήρ του μή
δυνάμενος νά τόν διατρέφη τόν έστειλε νά ξενιτευθή13. Ή πολυφαγία είναι
κοινόν μετά τοΰ βουφάγου ή παμφάγου 'Ηρακλέους γνώρισμα14, έτι δέ καί με-
τά τοΰ γίγαντος Γαργαντούα τών μεσαιωνικών διηγήσεων13.Έκδιωχθείς της
πατρικής οικίας ό άνδρειωμένος Γιάννης ύπάγει είς τίνος σιδηρουργού, δν τι-

6. Ζ α μ π έ λ, Άσμ. δημ. της 'Ελλάδος, σ. 700. Passow, Carmina popularia, σ. 371.

7. Αύτ.

8. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. III, σ. 48. Χρυσαλλίς, τ. III, σ. 597 κέ.

9. Αύτ. Βλ. καί άνωτέρω περί Χάρου. 'Εν άλλφ όμως φσματι νικάτάι
ύπό τοΰ Χάρου (Passow, σ. 316).

10. Passow, σ. 306.

11. Hahn. Griech. und albanesische Märchen, τ. II, σ. 259.

12. Αύτ., τ. II, σ. 259.262.

13. Αύτ., τ. II, σ. 262.

14. Π α υ σ α ν ., Ε ε' 4. 'Α θ η ν ., I, σ. 411. Α ί λια ν. Ποικ. Ίστ. Α 24. Όρφ. Ύμν. ια'
6. Πλουτάρχ., Έλλην. καί Ρωμ. παράλλ. § 7. M a c r ο b., Saturn V 21. Βλ. καί
Spancheim, Ad Callimach. Hymn in Dian 148.

15. Bourquelot, Mémoire sur Gargantua έν Mémoires de la société des antiquaires de
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να διατάσσει νά τω κατασκευάση βαρύ σιδηρούν ρόπαλον. Ό σιδηρουργός
τω κατασκευάζει έν, ζυγίζον πεντακόσιας όκάδας, άλλ' ό Γιάννης τό εύρίσκει
έλαφρόν καί εύθραυστον καί τόν διατάσσει νά κατασκευάση έτερον διπλασίου
βάρους16· ή διήγησις αύτη συμφωνεί πρός τόν ύπό Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου
άναφερόμενον μΰθον, καθ' δν ό Ήφαιστος κατεσκεύασε τό ρόπαλον τοΰ
'Ηρακλέους17. Ό Γιάννης έπιβαίνει τότε πλοίου έτοιμου ν' άποπλεύση, καί δίδει
δείγματα τής έκτάκτου ισχύος αύτοΰ, άνελκύσας διά τής μιάς μόνον χειρός τήν
βαρυτάτην τοΰ πλοίου άγκυραν, ήν τεσσαράκοντα ναύται δέν ήδύναντο νά άρω-
σιν. 'Αλλά κατά τόν διάπλουν τρώγει δλας τάς ζωοτροφίας τοΰ πλοίου, οί δέ έν
αύτφ κινδυνεύοντες νά λιμοκτονήσωσι, τόν άποβιβάζουσιν είς τήν ξηράν18, ώς οί
Άργοναύται τόν Ήρακλέα διά τήν πολυφαγίαν του. Ό Γιάννης τότε όδοιπορών
φονεύει καθ' όδόν τρεις ίσχυροτάτους δράκοντας19, έπειτα δέκα20, καί μετά ταΰτα
κατανικά τεσσαράκοντα21. Ούτω καί ό Ηρακλής, έκ τίνος τών άθλων του.έπι-
στρέφων, φονεύει μέν καί πολλούς άλλους κακούργους22, μάλιστα δέ τούς όνομα-
στούς Βούσιριν23 καί Κάκον24, παλαίει δέ πρός τόν υίόν τοΰ "Αρεως Κύκνον25.
Λυτρώνει έπειτα ώς ό Ηρακλής τήν Ήσιόνην, ήγεμονίδα έκτεθειμένην όπως γίνη
βορά δράκοντος άπαιτοΰντος ένα καθ' ήμέραν άνθρωπον πρός τροφήν του. Ό
Γιάννης παλαίσας έπί μίαν ώραν κατά τοΰ δράκοντος τόν νικά, άλλ' ό πατήρ τής
νεάνιδος κηρύσσει πόλεμον κατ' αύτού26, όπως ό πατήρ τής Ήσιόνης Λαομέδων
κατά τοΰ 'Ηρακλέους27. Τούς κατ' αύτοΰ ύπό τοΰ βασιλέως σταλέντας στρατιώ-
τας φονεύει άπαντας, έκτος ένός, ούτινος άποκόψας τήν ρίνα καί τά ώτα,

la France. Νουν. Série, τ. VII, σ. 418. J. C. Brunei, Notice sur deux anciens Romans inti-
tulés les chroniques de Gargantua, Paris 1834. Gaidoz, Gargantua, 1870.

16. Hahn, Ενθ' άν., τ. II, σ. 259-260.

17. Διοδώρ. Σ ι κ ε λ., Δ 14.

18. Hahn, τ. II, σ. 263.

19. Αύτ., τ. II, σ. 264.

20. Αύτ., τ. II, σ. 264.

21. Αύτ., τ. II, σ. 264-265.

22. 'Απολλοδώρ., Β ν δ' 3 κέ· θ' 13. 14· vii β' 2.

23. 'Απολλοδώρ., Β α' 5. Ήροδότ., Β 45. Σχολ. 'Απόλλων. Ροδ. Δ 169.
Πλουτάρχ.,Π. Άλεξάνδρ. τυχ. 8 Παράλλ. Έλλην. καί Ρωμ. § 38. Μ aerob., Saturn, VI
7. Aul. Gell., Noct. Attic. II 6.

24. Vergil., Aen. VIII 190 κέ. Ο ν i d ., Fost. I 543. Διονυσ. ' Αλικα pv., A 49·
B 21. Juvenal., V 25. Tit. Liv., I 77. Propert., IV 9. Härtung, Religion der Römern,
τ. I, σ. 318. Ό Η euzey (Le mont Olympe et 1' Acarnanie, σ. 359) άναφέρει παράδοσιν τινα
της 'Ακαρνανίας όμοίαν πρός τόν μΰθον τοΰ Κάκου.

25. Ήσιόδ., 'Ασπίς Ήρακλ. 436. 'Απολλοδώρ., Β e 11. Σχολ. Πινδ. Όλυμ. ΙΑ 19.

26. Hahn, Ενθ' όν., τ. II, σ. 260.

27. 'Απολλοδώρ., Β ν θ' 12.
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ήκρωτηριασμένον έξαποστέλλει πρός τόν βασιλέα 28· διά παρόμοιον γεγονός
καί ό Ηρακλής ρινοκουλούστης έπωνομάσθη 29· παλαίει άκολούθως μετ'
άγριοχοίρου, δντινα έπί τέλους κατανικά 30, ώς ό 'Ηρακλής τόν Έρυμάνθιον
κάπρον 31, καί ό Θησεύς τήν Κρομμυωνίαν συν. Έπειτα νικφ γυναίκα τρώγου-
σαν τούς άνθρώπους, Κρικέσαν32 ή Καρακίσαν 33, ής τό όνομα ίσως παρεφθά-
ρη έκ τοΰ της Κερκυόνος. Μετά τόν άθλον τούτον παλαίει πρός τόν διάβο-
λον, όστις άνενεοΰτο καί νέας άνελάμβανε δυνάμεις όσάκις σταγόνες έκ τού
αίματος του έπιπτον είς τήν γήν 34, ώς ό 'Ανταίος τών άρχαίων μύθων, όστις
παλαίων πρός τόν Ήρακλέα νέας άνελάμβανε δυνάμεις καθ' όσον ήγγιζε τήν
γήν35.

'Αλλ' έκτος τών περί τοΰ Γιάννη παραμυθιών καί είς άλλα παραμύθια
άνευρίσκομεν λείψανα τών περί Ηρακλέους μυθολογημάτων. Εις πολλά γίνε-
ται λόγος περί ήρώων, κομιζόντων χρυσά μήλα έκ τίνος κήπου 36· είς έν μάλι-
στα ό κήπος λέγεται τών έξωθιών, καί φυλάττεται ύπό 'Αράπη, δν ό ήρως φο-
νεύει, όπως ό Ηρακλής τόν Δράκοντα 37, καί λαμβάνει τά μήλα 38. Κατά τόν
Άπολλόδωρον ό Ηρακλής διά νά πληροφορηθή περί τοΰ τόπου, όπου εύρί-
σκοντο τά μήλα τών Εσπερίδων συλλαμβάνει τόν γέροντα Νηρέα, παρ' ού
μανθάνει τοΰτο 39. Οΰτω καί έν τινι παραμυθίω είς βασιλόπαις μανθάνει τόν
τρόπον δι' οδ δύναται νά έκτελέση προταθέντος άθλους παρά γέροντος Δρά-
κοντος τυφλοΰ 40.

Ό μΰθος περί τοΰ φόνου της Λερναίας "Ύδρας41 διεσώθη £ν τινι παραμυ-

28. Hahn, αύτ., τ. II, σ. 261.

29. Στράβ. IX, σ. 414. Άπολλοδώρ., Β δ' 11.

30. Hahn, τ. II, σ. 261. 275 καί 295.

31. Σοφοκλ., Τραχίν. 1075. Εύριπ., Ήρακλ. Μαιν. 364 κέ. Δ ι ο δ ώ ρ . Σικελ.,
Δ 12. Ovid., Met. VII 270.

32. Hahn, τ. II, σ. 266.

33. Αύτ., σ. 271.

34. Αύτ., σ. 274.

35. Πι νδ., Ίσθμ. Δ 87 κέ καί Σγ, αύτ., Θ 110 κέ. Δ ι ο δ ώ ρ . Σικελ., Α 17. 21· Δ 17
καί Wesseling, αύτ. Άπολλοδώρ., Β ν ια' 4 κέ καί Heyne, αύτ., σ. 171. Hygin.,
Fabul. 31. Φερεκύδ., έν Σχολ. 'Απόλλων. IV 1396. Πλάτων., Θεαίτ., σ. 232 Bekker.
Νόμ. Ζ 6 καί Σχολ. αύτ., σ. 288 Runk. Στράβ. ΙΖ, σ. 829 Casaub. Πλουτάρχ., Θησ.
11. Σερτωρ.,σ. 9 Κορ. Pompon.Mela III 11. Fulgent., Mythol. II 77. Λ ι β α ν .,
'Εκφράσεις: 'Ηρακλής καί 'Ανταίος, τ. IV, σ. 1082 κέ. Reisk. Lucan., Pharsal, IV 589. 615
κέ. Stat., in Sylv. III Claudian., in Rufin I, σ. 288 κλπ.

36. Hahn, ένθ' άν. τ. II, σ. 280· τ. I, σ. 177-179. Πρβλ. Βαλαβαράταν Γ' β' 67 κέ (μετά-
φρ. Γαλανού). Τό Ινδικόν ποίημα διηγείται πώς ό ήρως Βήμας έλαβεν Εκ τίνος άλσους τρεις
χρυσούς λωτούς, ύπό δαιμόνων φυλαττομένους.

37. Πρβλ. Παλαιφαρ., Άπιστ. Ιστορ. 19 Wester.

38. Hahn, τ. II, σ. 283.

39. Ά π ο λ λ ο δ ώ ρ ., Β ν ια' 4.

40. Hahn, τ. I, άρ. 37.

41. Εύριπ Ιδ., Ήρακλ. Μαινόμ. 419. 1188. 1274. Παυσαν., Β λς' 6. λζ' 4.
Στράβ.,Η', σ. 371. Διοδώρ. Σικελ., Δ 11. Άπολλοδώρ., Β ε'2. Ήρως τις Κυ-



336

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ 336

θίω, έν φ άπαντώσι καί είς άδου κατάβασις καί χρυσών μήλων κλοπή· ό ήρως
φονεύει δφιν έχοντα δώδεκα ή έπτά κατ' άλλους κεφαλάς καί πρός δν έδέησεν
άπό πρωίας μέχρις έσπέρας νά παλαίση42.

Τόν δθλον τής χρυσόκερω έλάφου43 έκτελεΐ καί έν τοις δημοτικοΐς φσμα-
σιν ό Διγενής, φονεύσας τό χρυσοκέρατο αλάφι με τά χρυσοκέρατα44. Κάθοδος
δέ είς άδου έν πολλοίς παραμυθίοις άναφέρεται γενομένη διά σκοτεινοτάτου
καί φλόγας άναδίδοντος φρέατος45. Ή δέ είς φδου κατάβασις παρά πολλοίς
λαοϊς φέρεται, παρά μέν τοις Γερμανοΐς έν τώ μύθω του Σειγφρήδου καί
Βρουγχίλδης, παρά δέ τοις 'Αλβανοϊς καί Σέρβοις έν παραμυθίοις46. Γνωστή
δέ είναι καί ή κοινοτάτη παρά τοις πρώτοις χριστιανοΐς ιδέα περί τής είς
"Αδου καθόδου τοΰ Ίησοΰ, έκ τοΰ άποκρύφου Εύαγγελίου τοΰ Νικοδήμου
διαδοθεΐσα47.

ΜΙΔΑΣ

Γνωστός ό μΰθος περί τοΰ μουσικού άγώνος μεταξύ Μίδα καί
'Απόλλωνος48· παρά τώ καθ' ήμάς λαώ ό μΰθος περιεβλήθη μορφήν άπαράλ-
λακτον μέν τήν διήγησιν τοΰ Όβιδίου έν ταΐς Μεταμορφώσεσιν49. Ό Μίδας
κατά τι άνέκδοτον νεοελληνικόν παραμύθιον, είναι βασιλεύς, έχων ώτα τρά-
γου· καίτοι κρύπτων αύτά έπιμελώς άπό τούς οφθαλμούς τών ύπηκόων του,
δέν ήδυνήθη όμως νά διαφύγη τό παρατηρητικόν τού κουρέως του βλέμμα, ό-
στις φύσει λάλος ών, καί μή δυνάμενος, έπί ποινή θανάτου, νά έκστομίση ού-
δέν περί τής δυσμορφίας ταύτης τοΰ βασιλέως, ήναγκάσθη, όπως τήν σφο-
δράν αύτήν έπιθυμίαν ίκανοποιήση, νά όρύξη εις τι δρος λάκκον, εις δν κύ-
ψας διεκοίνωσεν ότι ό βασιλεύς έχει ώτα τράγου. 'Ολίγος καιρός παρήλθεν, ό
λάκκος έκλείσθη, άλλ' έξ αύτοΰ άνέθορε καλαμών, καί όταν άνεμος έπνεε αί

χρεός κτείνει δφιν άδικοΰντα την Σαλαμίνα (Άπολλοδώρ., Γ ιβ' 7. Διοδώρ. Σικελ., Δ
72. Παυσαν., Α λς'· Λ. Τζέτζ., είς Λυκοφρ., 175. 710).

42. Hahn., τ. II, σ. 55.56.57.295.

43. Ε ύ ρ ι π ί δ ., Ήρακλ. Μαιν. 375. 'Ελένη 381. Π ι ν δ ά ρ ., Όλυμπ. Γ 53. Δ ι ο δ ώ ρ .
Σικελ., Δ 13.

44. Passow, Carmina popularia, σ. 393. 284. Τρ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις Φιλοπάτρι-
δος, σ. 141.

45. Hahn, τ. II, άρ. 70 καί τ. I, σ. 60.

46. Hahn, τ. II, άρ. 97. 100. Schleicher, Litauische Märchen, σ. 128.

47. Maury, Nouvelles recherches sur 1' époque à laquelle a été composé Γ évangile de Ni-
codème, 1850 καί Histoire d'un Evangile apocryphe. L' évangile de Nicodème, έν Revue de phi-
lologie et d'histoire anciennes, 1847. Mémoires de la société impériale des Antiquaires de France
1850. Maury, Croyances et légendes de Γ antiquité, 1868, σ. 289 κέ (IF éd.). Περί της
'Ελληνικής έκκλησίας, βλ. Ιδιαιτέρως Ε1 s s n e r , Neueste Bescheibung der griechischen Chri-
sten in Türkey, 1737. Είς τήν κατάβασιν τοϋ Χριστοΰ είς "Αδου πιστεύουσι καί οί
'Αρμένιοι (Rie au t, Hist.de Γ église grecque, σ. 403).

48. Hygin., Fabul. 191. Φιλοστράτ., Είκόν. A 22. Tertull., De fall. §2.

49. Ovid., Metam. XI 180 κέ. Cf. Petron., Fragm. XI.
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κάλαμοι έβόων ότι ό βασιλεύς έχει ώτα τράγου. Ποιμήν τις κατεσκεύασε σύ-
ριγγα έκ τοΰ καλαμώνος τούτου, όταν δέ ηΰλει ή σύριγξ έφώνει ότι ό βασι-
λεύς έχει ώτα τράγου. Μίαν ήμέραν ό βασιλεύς κατά τύχην διαβαίνων ήκουσε
τοΰ ήχου της σύριγγος, καί μή δυνάμενος νά ύποφέρη, διότι γνωστή ή άσχη-
μία του έγένετο, άπέθανεν50. Ίνα ή όμοιότης γένη καταφανεστέρα παραθέτο-
μεν τόν μΰθον, όπως άφηγεΐται αύτόν ό Όβίδιος. «Ό 'Απόλλων μηκύνει τά
ώτα τοΰ άγροίκου Μίδα, μή δυνηθέντα νά έκτιμήσωσι τήν άξίαν της μουσικής
του. Τά καλύπτει μέ φαιόν τρίχωμα καί τοις δίδει τήν ιδιότητα της κινήσεως
(posse movere). Ό Μίδας διατηρεί τήν άνθρωπίνην μορφήν, έκτος τών ώτων,
άτινα έξομοιώθησαν πρός τά τών δνων. Προσπαθεί διά της καλυπτούσης τήν
κεφαλήν του πορφύρας νά σκεπάση τούς κροτάφους του, ν' άποκρύψη τήν
αίσχύνην του. 'Αλλά δέν διαφεύγει τοΰτο τόν συνήθως κείροντα τόν βασιλέα
δοΰλον. Παρά τήν μεγάλην του έπιθυμίαν δέν τολμά νά γνωστοποιήση τό χα-
ρακτηριστικόν τοΰτο τοΰ βασιλέως· μή δυνάμενος όμως νά κρατήση τό πράγ-
μα μυστικόν, άπομακρύνεται, σκάπτει όπήν τινα είς τήν γην, καί ψιθυρίζει ότι
είδε τά μακρά τοΰ βασιλέως ώτα. Έπειτα πληροί τόν λάκκον, ώς διά νά θά-
ψη τό μυστικόν, καί άπομακρύνεται έν σιγή. Δασύς καλαμών αύξάνει εις έκεΐ-
νο τό μέρος, καί μετά παρέλευσιν έτους, άμα ηύξύνθη καλώς έπρόδωσε τόν
φυτουργόν. Κινούμενοι αί κάλαμοι ύπό τοΰ άνέμου, έπανελάμβανον τούς κε-
χωσμένους λόγους καί έγένετο γνωστόν όποια ώτα εϊχεν ό Μίδας». "Ομοιον
μέ τήν διήγησιν τοΰ Όβιδίου είναι καί μογγολικόν τι διήγημα, έκ της Ινδικής
μυθολογίας ίσως ληφθέν, έξ ής καί ό άρχαΐος έλληνικός περί Μίδα μΰθος πι-
θανώς διεπλάσθη51.

50. 'Ιδού τό παραμύθιον τούτο·: «Ήταν' Ενας βασιλιάς (σήκ' άπάνου νά στό είπώ) κ' είχε
τράγινα αύτιά (κάτσε χάμου νά στό είπώ). Πάει στό μπαρμπέρη (σήκω κλπ.) ό μπαρμπέρης τό-
νε μπαρμπερίζει, βλέπει ταύτιά και ό βασιλιάς τοΰ λέει νά μή τό είπή κανενοΰ, γιατί θά τοΰ κό-
ψη τό κεφάλι. Ό μπαρμπέρης δέ μπόρεσε νά βαστάξη, σκάφτει ένα λάκκο στό βουνό, καί φω-
νάζει μέσα: «Ό βασιλιάς έχει τράγινα αύτιά». 'Από τό λάκκο έξεφύτρωσε μιά καλαμιά, καί όταν
έφύσαγε άέρας τά καλάμια φωνάζανε: «Ό βασιλιάς έχει τράγινα αύτιά». Τ' άκούει ένας τσοπάνης
καί φτιάνει μιά φλογέρα, καί όταν τήν έπαιζε ή φλογέρα έφώναζεν: «Ό βασιλιάς έχει τράγινα
αύτιά». Μιά φορά έπέρναγε ό βασιλιάς καί άκουσε τήν φλογέρα καί έσκασε άπό τό κακό του δ-
σο μέ ποΰ νά πάη στό παλάτι του». Τό παραμύθιον τοΰτο διηγοΰνται έν Πελοποννήσω είς τά
μικρά παιδία άναγκάζοντες αύτά νά έγείρωνται καί κάθηνται άνά πάσαν στιγμήν.

51. Léon Feer, Les contes Mongols έν Revue des cours littéraires, τ. VI, σ. 206.
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Ό κύκλος τών περί έναλίων δαιμόνων παραδόσεων και προλήψεων έστί
λίαν περιορισμένος παρά τω έλληνικώ λαώ, καίτοι ναυτικώ κατ' έξοχήν καί
πιστώς τηρήσαντι μέγα μέρος τών μύθων της κλασσικής άρχαιότητος. 'Εκτός
άμυδρών τίνων ίχνών τών περί Νηρηίδων μύθων, συγχωνευθέντων μετά τών
παραδόσεων περί Λαμιών καί Νεράιδων, —αίτινες άντιστοιχούσι κυρίως ταΐς
άρχαίαις Νύμφαις— έκτός Ιδιοτήτων τινών τοΰ Ποσειδώνος, άποδιδομένων
νΰν τω άγίω Νικολάω καί τής περί τελωνίων προλήψεως, τής καί έν τή λοιπή
Ευρώπη κοινοτάτης ύπό τήν όνομασίαν Πυρά τοΰ άγίου Έλμου, άπαντες οί
λοιποί συγκεντροΰνται έν τοις περί Γοργόνας.

Οί μύθοι ούτοι δέν είναι άπλώς τοπικοί, άλλά κοινοί τούναντίον καί δη-
μοτικώτατοι καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα. Νομίζομεν δ' ότι ού σμικρόν συντε-
λοΰσιν είς τήν διαφώτισιν τοΰ περί Γοργόνων άρχαίου μύθου, δν διαφοροτρό-
πως έρμηνεύουσιν οί περί τήν ίστορίαν τών άρχαίων θρησκευμάτων άσχο-
ληθέντες1. Κατά τινας αί Γοργόνες είσί θεότητες της νυκτός ή της σελήνης2,
κατ' άλλους ή κεφαλή τής Μεδούσης παρίστησι τόν ήλιον, περιστεφόμενον
ύπό άκτίνων3. Έτεροι παραδέχονται ταύτας ώς έναλίους θεότητας καί έπάγου-
σι πρός άπόδειξιν τήν καταγωγήν έκ τοΰ Φόρκυος καί τής Κητοΰς, τών μυθο-
λογικών γεννητόρων πάντων τών θαλασσίων τεράτων, τήν σχέσιν τούτων με-
τά τών Γραιών (άναμφιλέκτως έναλίων θεοτήτων), ών μυθολογοΰνται άδελφαί
καί ών έγγύς οίκοΰσι, κατά τινας παραλλαγάς τοΰ μύθου· πρός τούτοις δέ τόν
έρωτα τοΰ Ποσειδώνος πρός τήν Μέδουσαν καί έν γένει τήν σύνδεσιν αύτών
μετά τών μύθων περί τών ίππων Πηγάσου καί Χρυσάορος, έμβλημάτων τοΰ

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Παρνασσός Β' (1878), σ. 259-275.

1. Βλ. τό άρθρον Gorgo ToûGâdechensèvErsch υ. Gruber, Allgem. Encycl,
τμ.Ι, τ. 74(1862), σ. 387 κέ, ένθα άναφέρονται αϊ έρμηνααι τοΰ μύθου ύπό τών άρχαίων (§ 12, σ.396-
397) καί ύπό τών νεωτέρων (§ 13 κέ, σ. 397 κέ).

2. Gädechens. αύτ. § 13, σ. 397-398. § 16-18, σ. 400-405. Preller, Griech. Mytholo-
gie, τ. II, σ. 64 (γ' έκδόσεως 1875).

3. Βλ. Η . G . L ο 11 i n g i i, De Medusa, Gotting 1871. ('Εναίσιμος διατριβή έκ σελ. 29,
είς 8ον).
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ύγροΰ στοιχείου, καί τέλος τήν παραγωγήν της λέξεως Γοργούς, συγγενούς,
κατά τόν Kuhn τη γάργαρα καί έμφαινούσης προσωποποίησιν τοΰ κρότου τών
ύδάτων4. Τήν τελευταίαν ταύτην γνώμην κρατύνουσιν αί τοΰ έλληνικοΰ λαού
παραδόσεις περί της Γοργόνας.

Αί Γοργόνες, κατά τάς παραδόσεις ταύτας, είσί διφυείς εις ίχθύν άπολή-
γουσαι θαλάσσιαι γυναίκες- καί κατά τινας μέν παραδόσεις είσί πολλαί τόν
άριθμόν, ώς αί Νεράιδες, άλλαι δέ τούναντίον μίαν μόνον άναφέρουσιν ύπό
τόν έπίσης άρχαϊκόν τύπον τοΰ όνόματος Γοργόνα γνωστήν5. Εύρίσκονται δέ
κυρίως έν τω Εύξείνφ Πόντω6· έκεϊ, δν Γοργόνα συνάντηση πλοΐόν τι, δράτ-
τει τήν πρώραν αύτοΰ καί έρωτα: Zrj ό βασιλιάς 'Αλέξανδρος; Οί ναΰται όφεί-
λουσι ν' άποκριθώσι: Ζή και βασιλεύει ή Zfj και βασιλεύει και τον κόσμον ει-
ρηνεύει ή Z?7 και βασιλεύει καί ζωή νάχετε και σεΐς. Τότε δέ χαίρουσα έπί τή
εύαρέστφ άγγελία ή πελωρία τό σώμα καί τήν δψιν φοβερά Γοργόνα μεταμορ-
φοΰται είς εύειδή κόρην καί έπιβάλλουσα γαλήνην είς τά κύματα φδει πρός
λύραν φαιδρόν καί άρμονικώτατον άσμα. Άν όμως άγνοοΰντες εϊπωσιν αύτή
ότι ό 'Αλέξανδρος απέθανε, πλήρης όργης αύτη έκσφενδονίζει είς τά ΰψη τό
πλοΐον καί πάντες έξολοθρεύονται7. Καθ' έτέραν παράδοσιν, ήν άνεκοίνωσέ
μοι ό έν Σύρφ φίλος μου κ. Α. Κ. Χούμης, ή Γοργόνα ή αί Γοργόνες έπί τη
άπαντήσει ότι ό βασιλεύς 'Αλέξανδρος άπέθανεν άπέρχονται όδυρόμεναι, έκ
δέ τών θρήνων αύτών γεννάται τρικυμία καί τότε τό ναυάγιον τοΰ πλοίου εϊ-

4. Maury, Hist, des religions de la Grèce, τ. I, σ. 303, σημ. 4 και σ. 358.
G ä d e c h e n s , αύτ. § 14, σ. 398-400.

5. Γοργόνα, αΐτιατ. Γοργόναν, όνομα κύριον παρά Λ ο υ κ ι α ν ω (Έταιρ. διάλ. 1), Gorgona
(ή Γοργώ) παρά Προυδεντίω (Peristeph. 10, 178). Ή γεν. τοΰ Γοργώ άττικώς μέν Γοργούς,
κοινώς δέ Γοργόνος· πληθυντ. Γοργόνες (Ή σ ι ο δ ., Άσπ. Ήρακλ. 230) συνηθέστερον τοΰ
Γοργοί. Κατά τόν Σ ο υ ϊ δ α ν (λ. Γοργονεΐον) «καί Γοργόνη ή Γοργώ». Πρβλ. Μαλάλαν,σ.
36, στ. 13, 19 Bonn. Χρον. Πασχάλ., σ. 71, 73. Σχολ. Λυκόφρ. 846 καί Τ ζ έ τ ζ η , αύτ. καί είς
στ. 836 κέ. Εύδοκ., σ. 336. Ή ρω δια v., Έπίμ., σ. 17. Βυζάντιος τις στιχουργός, ό
Μελιτηνιώτης,έν άλληγορικώ ποιήματι είς Σωφροσύνην (στ. 520-540 έν Notices et extr.
des Manuscrits, τ. XIX, μέρ. 2, σ. 34) περιγράφει μεταξύ πολλών άλλων μυθολογικών θηρίων,
άτινα έν τω κήπω της Σωφροσύνης είδε, καί τήν Γοργόνην.

"Αλλο τερατωδέστερον είδον έκεϊσε ζώον,
γυναίκα στίλβουσαν γυμνήν καί βοώσαν άγρίως...
537 Γοργόνην ταύτην λέγουσιν οί μυθολογογράφοι,
έν τοΐς άβάτοις δρεσι της Δύσεως φοιτώσαν
και παρά μάγων τών έκεϊ σοφώς θηρευομένην.

6. Καθ' S διηγεΐτο τις ναύτης εις τόν κ. Α. Κ. Χούμην, πρό δεκαπέντε έτών πλοΐον τι
συνήντησε τάς Γοργόνας παρά τήν νησον Θάσον.

7. Τήν παράδοσιν ταύτην έκτίθησι διασκευάσας κατά τι ό κ. Α. 'Αντωνιάδης έν τή Κρη-
τηίδι αύτοΰ (σ. 60-61), όπου καί πολλάς άλλας δημώδεις παραδόσεις άπεθησαύρισε· δυστυχώς
όμως τάς παραδόσεις ταύτας δέν έξέδωσεν είσέτι έν τή γνησία καί πρωτοτύπω αύτών μορφή,
προτιμήσας νά παρενθέση αύτάς μόνον είς τά έπη του, είς β όμολογουμένως περιάπτουσιν έθνι-
κόν χαρακτήρα, θυσιάσας δ' ούτω τήν δημοτικήν γλώσσαν καί τήν άφέλειαν της έκφράσεως
καί τήν άκρίβειαν καί πιστότητα, είς τήν άνάγκην της συγχωνεύσεως αύτών μετά τών έξαμέ-
τρων της ΚρητηΙδος καί τών άνομοιοκαταλήκτων πολιτικών στίχων τοΰ Κατσαντώνη.

\
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ναι άφευκτον. Κατά τήν αύτήν παράδοσιν αί Γοργόνες έπιφαίνονται ώς έπί τό
πλείστον τό Σάββατον κατά τό μεσονύκτιον.

At παραδόσεις αδται είσί τοσούτω δημοτικοί, ώστε ή Γοργόνα καταλέγε-
ται μεταξύ τών θεμάτων, δτινα άρέσκεται ν' άπεικονίζη ή δημώδης γραφική
τέχνη, άν είναι έπιτετραμμένον νά καλέσωμεν έργα τέχνης, χονδροειδή τινά
καί βάναυσα κεχρωματισμένα σχεδιάσματα, δτινα συχνότατα βλέπει τις έπί
τών τοίχων τών καπηλείων πρό πάντων ή έπί κιβωτίων καί δλλων σκευών
τής κατωτέρας τάξεως τοΰ λαοΰ. Τά τοιαΰτα θέματα δέν είναι πολλά· περιορί-
ζονται σχεδόν μόνον είς πλοΐα καί είς Μακεδόνας, ώς καλοΰσι τάς άπεικονί-
σεις άρχαίων πολεμιστών πάνοπλων· άλλά τό πάντων κυριώτατον είναι ή
Γοργόνα, ήν παριστώσιν ώς γυναίκα, τά κάτω τοΰ όμφαλοΰ έχουσαν Ιχθύος,
βαστάζουσαν δέ τη μέν μια χειρί πλοΐον, τη δ' έτέρα άγκυραν· έν τισι τών
άπεικονίσεων τούτων ή Γοργόνα παρίσταται καί τεθωρακισμένη. Ό Πρέλλερ
άναφέρει ότι είδέ τινας τοιαύτας άρχαΐκάς καί άτέχνους τοιχογραφίας έν λιμέ-
σι τής Ελλάδος· άποκαλεϊ δέ τάς παραστάσεις ταύτας γυναικών άποληγου-
σών είς ίχθύν καί πλοίον κρατουσών έν τη χειρί θαλασσιας γυναίκας (Meerfrau-
en καί Seejungfern) καί σχέτιζα αύτάς πρός τάς περί Νεράιδων δημώδης δο-
ξασίας8.

'Ομοίως, τω Πρέλλερ έπόμενος, συγχέει τάς Γοργόνας μετά τών Νεράιδων
καί ό Gädechens9, όρθώς δέ ό Schmidt μετ' άμφιβολίας άναφέρει τήν τοιαύτην
γνώμην10. Τοιούτων άπεικονίσεων ποιείται μνείαν καί ό Jahn έκ τοΰ Πρέλλερ
παραλαβών11, έν τινι δέ διατριβτί περί Μάνης καί Μανιατών, δυστυχώς ούχί
μετά πολλής άγάπης πρός τήν ίστορικήν άλήθειαν καί άκρίβειαν γεγραμμένη.
ό συγγραφεύς ταύτης κ. Γεμενης, διηγείται ότι έν οίκία Μανιάτου παρετήρησε
χονδροειδή είκόνα παριστώσαν φανταστήν τινα νύμφην, μέχρις όσφύος βεβυ-
θισμένην έν τώ δδατι καί φέρουσαν έν ττί χειρί μέγα πλοΐον- «ή έννοια τής
παραστάσεως ταύτης, προστίθησι, μοί είναι άκατάληπτος»12. 'Απεικονίσεις
Γοργόνων προσέτι στίζουσιν, ή ώς λέγουσι πατοϋσιν, .είς τάς χείρας ή τά στή-
θη των, μετά χρωμάτων, πολλοί τών χυδαίων έν Ελλάδι13.

8. Preller, ένθ' άν., τ. I, σ. 458(γ' έκδ.), σ. 436(β' έκδ.).

9. Gädechens, Glaukos der Meergott., 1860, σ. 8.

10. Bern. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, τ. I, σ. 105.

11. Ο t. Jahn, Ueber ein Marmorrelief der Glyptothek in München èv Berichte der Kgl.
sächs. Gesel. der Wissensch., 1854, τ. VI, σ. 174, σημ. 58.

12. Y e m e n i z , La Magne et les Maniotes èv Revue des deux Mondes 1865, τ. LVI, σ. 16.

13. 'Εκτός τών Γοργόνων στίζουσι συνήθως έν 'Ελλάδι έπί τοϋ στήθους, έπί τών βραχιό-
νων, σπανιώτερον δέ έπί τοΰ όπισθέναρος τής χειρός και έπί τών κνημών, πλοία, δπλα, σταυ-
ρούς, καρδίας, άνθη, χρονολογίας, Μακεδόνας, τόν Έρωτόκριτον καί τήν Άρετοΰσαν, (όπερ
καταδείκνυσι πόσον δημοφιλές είναι τό ποίημα τοϋ Κορνάρου). Ή συνήθεια δ' αύτη τοΰ στί-
ζειν είς διάφορα τοΰ σώματος μέλη, πρό πάντων δ' είς τούς βραχίονας, παντοειδείς εικόνας,
έπικρατεΐ καθ' άπασαν τήν Εύρώπην (tatouer γαλλ., tatowiren γερμ.). Οί Γερμανοί ναυτικοί στί-
ζουσι θαλασσίας γυναίκας ή άνδρας (Seejungfern, Seemänner), ol στρατιωτικοί δπλα, οί έρωτό-
ληπτοι καρδίας, τό όνομα ή τήν είκόνα τής έρωμένης των καί ούτω καθεξής. Κατά τινα περίερ-
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Άντίστοιχον τών τοιούτων παραστάσεων δέν εύρίσκομεν èv τοις μνη-
μείοις τής άρχαίας τέχνης· ούχί άσχετον όμως ταύταις νομίζομεν τήν έν τισι
μνημείοις άπεικόνισιν άγκύρας, ώς έμβλήματος τών Τριτώνων 14, άνάλογα δέ
πως είσίν αί άσπίδες, τά δόρατα καί τά τοιαύτα, άτινα έν πολλοίς άλλοις παρι-
στώνται φέροντες έν χερσίν ένάλιοι ίχθυόμορφοι δαίμονες 15.

Έν ταΐς προκειμέναις περί Γοργόνων παραδόσεσιν ούδέν λείψανον άνα-
φαίνεται τοΰ άρχαίου μύθου. Τούτου ίχνη εΰρηνται μόνον έν τη έπιθετική
χρήσει τής λέξεως Γοργόνα. Ό κ. Σκ. Βυζάντιος σημειοΐ ότι Γοργόναν λέγουσι
μεταφορικώς «τήν άσχημην γυναίκα καί τήν κακόγριαν», προστίθησι δ' άνα-
κριβώς ότι έν τή κυρία αύτής σημασία ή λέξις είναι συνώνυμος ταΐς Στρίγγλα,
Δρακόντισσα καί Λάμια 16. Έν Ρόδφ, κατά τόν κ. Βενετοκλήν, όνομάζουσι
Γοργόνα «πάσαν μεγαλόσωμον καί άγριωπόν γυναίκα»17. Έν γλωσσαρίω της
νήσου Κύθνου ό κ. Βαλλήνδας έξηγεΐ τήν λέξιν «κακή καί διεστραμμένη γυ-
νή» καί προστίθησιν ότι τήν αύτήν σημασίαν έπί παίδων έχει τό ούδέτερον
Γοργόνι ήτοι παιδί τής Γοργόνας 18. Έν Κεφαλληνία Γοργόνα καλείται ή δυσει-
δής γυνή, περίεργον δ' ότι έν τή νήσω ταύτη μόνον περιεσώθη καί ή λέξις
Μέδουσα έπί τής αύτής σημασίας 19.

'Αλλ' άν άφ' ένός μηδεμίαν πρός τούς περί Γοργόνων μύθους φαίνονται
έχουσαι σχέσιν αί παραδόσεις τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ, άφ' έτέρου όμως διετήρη-
σαν πλείστους χαρακτήρας τών άρχαίων περί Σειρήνων. Ώς αύται καί αί Γορ-
γόνες είσίν όλέθριαι τοις ναυτιλλομένοις καί μελωδικά φσματα ψάλλουσιν,
όσάκις τύχωσιν εύαρέστου παρά τούτων άπαντήσεως20. Επικρατεί δέ προσέτι
περί τής Γοργόνας δοξασία τις ποιητικωτάτη καί έντελώς άρχαΐζουσα· είς
ταύτην άναφέρεται ή ποίησις παντός νέου δημοτικού άσματος καί ή εΰρεσις

γον παρατήρησιν τοϋ διακεκριμένου ποινικολόγου κ. Holzendorf, ήν άνέπτυξεν έν ταΐς παραδό-
σεσιν αύτοΰ περί ψυχολογίας τών έγκλημάτων (poenical psychologie), ot πλείστοι τών καταδί-
κων είσίν έστιγμένοι. Τοΰτο όμως είναι, νομίζομεν, συνέπεια φυσική, διότι μόνον είς τάς κατώ-
τατος τάξεις της κοινωνίας παρατηρείται ή τάσις αύτη πρός τό στίζεσθαι, καί αϊ τάξεις αύται εί-
σίν έπιρρεπέστεραι είς τό έγκλημα, καθ' δ άμοιροΰσαι δυστυχώς ώς έπί τό πλείστον έπιμελοΰς
άνατροφής καί μορφώσεως.

14. Βλ. Museo Capitolino IV, πιν. 62. C 1 a r a c , Musée de sculpture 206,75. 208. 482. 486.

15. Gädechens, Glaukos, σ. 119-121 καί τούς αύτόθι συγγραφείς.

16. Σκ. Δ. Βυζαντ., Λεξικόν της καθ' ήμάς.'Ελληνικης, έν λ. Γοργόνα. ΕΙς τό λάθος
τοΰ κ. Βυζαντίου ύπέπεσεν, ώς άγνοών πάσας τάς περί Γοργόνων δημώδεις παραδόσεις καί ό
κ. Β. Schmidt έν τω σπουδαίω αύτοΰ συγγράμματι περί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων (σ.
141).

17. 'Εν 'Εφημερ. τών Φιλομαθών, 1860, σ. 1272.

18. Αύτ., 1871, σ. 1843. Κατά τόν κ. Schmidt (σ. 142, σημ. 3) έν 'Αραχόβη αί λέξεις
Γοργόνα καί Γοργόνι έχουσιν άλλοίαν σημασίαν, λεγόμενοι περί φιλοπόνων καί άόκνων κορα-
σιών ή νέων, σχετίζει δέ ταύτας τω γοργός.

19. Νεοελλην. άνάλεκτ., τ. II, σ. 191.

20. "Αξιος προσοχής είναι ό διττός ούτος χαρακτήρ τής Γοργόνας, όστις άναφαίνεται καί
έν τω άρχαίφ μύθφ. Βλ. περί της έκ της Γοργόνης φθοράς καί σωτηρίας τών άνθρώπων
Schwartz, Der Ursprung der Mythologie, 1860, σ. 125.
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τοΰ μέλους αύτοΰ· ό πρώτος ψαλών τοιούτο άσμα λέγεται ότι τό ήκουσεν άπό
τήν Γοργόνα21.

Πρόδηλον λοιπόν ότι έν ταΐς παραδόσεσι ταύταις έγένετο συγχώνευσις
τών δύο άρχαίων μύθων περί Γοργόνων καί Σειρήνων. Αί Γοργόνες άπεικονί-
ζονται μετά θαλασσίων έμβλημάτων έν πολλοίς άρχαίοις μνημείοις22, άνωτέ-
ρω δέ έξέθημεν έν συνόψει τούς λόγους, οϋς πολλοί φέρουσν πρός ύποστήρι-
ξιν τοΰ έναλίου χαρακτήρος αύτών. Ώς είς τό μεταίχμιον τοΰ άρχαίου μύθου
καί τοΰ νΰν εύρισκομένη καί ώς άφετηρία τοΰ τελευταίου δύναται νά θεωρηθή
μεσαιωνική τις παράδοσις, ήν ώς έπιτόπιον έλληνικήν άναγράφουσιν οί άνα-
φέροντες αύτήν. Έν τή παραδόσει ταύτη άπαντώμεν τήν δεινήν κεφαλήν τής
Μεδούσης, έξασκοΰσαν τήν όλεθρίαν αύτής δύναμιν έν τη θαλάσση. Μεταξύ
Κύπρου καί Ρόδου, έν τώ κόλπφ της Άτταλείας, ήσαν σύρτεις, προελθοΰσαι
έκ τής κεφαλής τής Γοργόνης, ήτις έρρίφθη έκεϊ. Οί έντόπιοι διηγοΰντο ότι
ύπήρχέ ποτέ τις βασίλισσα, (ή ώς μία παραλλαγή άναφέρει, παρθένος Yse κα-
λουμένη, έξ ής καί ή νήσος Yse έκλήθη23), ή ν ήγάπησεν έμμανώς στρατιωτι-
κός, όστις μή δυνάμενος νά κορέση τόν έρωτά του έν δσφ αΰτη έζη, συνεμίγη
ταύτη νεκρά. Έκ τής άποτροπαίου ταύτης ένώσεως έγεννήθη παιδίον, ού ή
κεφαλή άποκοπεϊσα κατέστρεφε τούς προσβλέποντας καί έρήμου τόν τόπον,
πρός δν έστρεφε τό πρόσωπον αύτης ό κατέχων. Ριφθεΐσα είς τήν θάλασσαν,
διήγειρε σφοδροτάτας τρικυμίας ύπτία ούσα, έπήρχετο δέ γαλήνη όσάκις άνα-
στρεφόμενον τό πρόσωπον αύτής έβλεπεν είς τόν βυθόν24. Πρός τήν παράδο-
σιν ταύτην δέν νομίζομεν όλως άσχέτους άρχαίας άπεικονίσεις της κεφαλής
τής Μεδούσης έν μέσφ κυμάτων, ή συνοδευομένης διά τών έμβλημάτων τών
θαλασσίων δαιμόνων ιδίως δέ τοΰ δελφίνος25.

Εύχερέστερον δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν βαθμιαίαν συνταύτι-
σιν τών Σειρήνων μετά θαλασσίων θεοτήτων ή μάλλον τήν μεταβολήν αύτών
είς τοιαύτας θεότητας. Οί περί τούτων μΰθοι έπήγασαν, κατά τινας νεωτέρας

21. Παρά τοις άρχαίοις συγγραφεδσι συχνόταταί είσιν αί παρομοιώσεις έξοχων ποιητών
καί ρητόρων πρός Σειρήνας καί άλλαι άνάλογοι ίδέαι. 'Ικανά τοιαύτα παραδείγματα άναφέρει ό
Cerquand (Rev. archéol., 1864, τ. Χ).

22. Βλ. Gädechens, Glaukos, σ. 96-97.

23. Ή νήσος Μεγίστη ύπό τών Τούρκων λέγεται Μεΐς, κατά παραφθοράν δέ ύπό τών με-
σαιωνικών τούτων συγγραφέων Yse. Ό Bromton λέγει ότι τόν προκείμενον μϋθον διηγοΰντο οί
κάτοικοι τής νήσου ταύτης.

24. Gervasii Tilleberiensis (IP αίών), Otia imperialia II, 12, σ. 920 (Gorgonis
caput). 'OF. Liebrecht (Des Gerv. v. Tilbury Ot. imp., σ. 92-93) παρατίθησι χωρίον τοΰ
Roger de Hovedex (Anual. Pars poster, παρά S a ν i 11 e, Rerum Anglicarum scriptores,
1601, σ. 1709) άναφέροντος τόν αύτόν μΰθον. "Ομοιον χωρίον τοΰ Joh. Bromton έν τοις
Hist. Anglicae scriptores Χ. Londoni, 1652 (éd. Twysden), σ. 1216 κέ παρατίθησιν ό
Schwartz (Der Ursprung der Mythologie, σ. 89).

25. Βλ. G ä d e c h e n s , Glaukos, σ. 96-97. Βλ. καί περιγραφήν ένός κατόπτρου έν τή βι-
βλιοθήκη Παρισίων παρά Chabouillet, Catalogue général et raisoné des camées etc, σ.
531, άρ. 3127. «Masque de face, entouré de flots au milieu desquels nagent des dauphins».
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έρμηνείας έκ φυσικών καί κλιματικών λόγων26· παρ' Όμήρφ παρίστανται μέν
ώς εύρισκόμεναι έν λειμώνι, πλησίον της θαλάσσης, άλλ' ούδόλως άποδίδεται
αύταΐς χαρακτήρ έναλίων θεοτήτων27. Έν γένει δέ κατά τήν άρχαιότητα ούδα-
μοΰ, οδτε παρά τών συγγραφέων, οδτε έν τη τέχνη παρίσταντο αί Σειρήνες
ίχθυόμορφοι, άλλ' είτε καθ' όλοκληρίαν ώς γυναίκες άπεικονίζοντο, είτε δι-
φυείς, γυναίκες καί δρνιθες. Μόνον έν τινι ρωμαϊκή πηλίνη λυχνία, έν Canter-
bury εύρισκομένη, ής όμως ή γνησιότης ,άμφισβητεϊται, άπαντςί τοιαύτη παρά-
στασις28. Πρώτος περιγράφει τάς Σειρήνας ώς ίχθυομόρφους συγγραφεύς τις
τοΰ ΣΤ' μ.Χ. πιθανώς αίώνος έν τω ύπό Berger de Xivrey έκδοθέντι συνταγ-
ματίφ De monstris et belluis. «Sirenae, λέγει, sunt marinae puellae, quae navi-
gantes pulcherrima forma, et cantus mulcedine decipiunt. Et a capite et usque
ad umbilicum, corpore virginali et humano generi simillimae, squamosas tarnen
piscium caudas habent29». Κατά τόν IB' αίώνα έπίσης ώς γυναίκας καί ίχθΰς
παρίστησι ταύτας ό έγκυκλοπαιδικός ποιητής Alanus ab Insulis30 πολλά δέ
έκτος τούτων παραδείγματα φέρει ό Piper έκ συγγραφέων τοΰ μεσαίωνος άπό
τοΰ ΙΑ' αιώνος καί έντεΰθεν, θαλασσίας γυναίκας θεωρούντων τάς Σειρήνας
διά τής φδής καί τής καλλονής αύτών σαγηνευούσας καί καταστρεφούσας
τούς πλέοντας31. Οί τοιούτοι περί Σειρήνων μΰθοι κατέστησαν δημώδεις· γενι-

26. Κατά τόν Cerquand(èv Revue archéologique, 1864, τ. Χ, σ. 287 κέ) ό μϋθος έμφαί-
νει τόν δλεθρον τών ναυτών, οΤτινες έν γαλήνη προσορμιζόμενοι είς χλοαζούσας έρήμους πα-
ραλίας, άποθνήσκουσιν έξηντλημένοι έκ πείνης καί άτονίας (Πρβλ. καί Κ 1 a u s e n είς Vergil.
Aen. I, 493. G e r h a r d , Gr. myth. § 520. 3). Κατά τόν S c h r a d e r (Die Sirenen, 1868) τόν
ύπό τοΰ ήλιακοΰ καύματος δλεθρον καί σηψιν τών ναυαγών. (Πρβλ. τάς λέξεις σείριος, σειρία-
σις κλπ.).

27. Όδυσσ. μ 39-46.

28. Βλ. Η. Schräder, Die Sirenen, σ. 73, 111.

29. Βιβλ. I, κεφ. 8 έν Berger de Xivrey, Traditions tératologiques, σ. 25. Τό αύτό
έργον έξ έτέρου χειρογράφου τοΰ Βερολίνου άναφέρει καί ό Schräder (σ. 73).

30. Alanus ab Insulis, De planet, nat. έν Opp., σ. 285, στ. 2. Παρά Piper,
Mythologie der christl. Kunst, τ. I, μ. I, σ. 382 κέ.

31. 'Αλλά καί ή άρχαία παράστασις τών Σειρήνων ώς όρνιθομόρφων γυναικών άπαντςί,
σπανίως όμως, παρά τισι συγγραφεΰσι καί έν μνημείοις τής μεσαιωνικής τέχνης. (Βλ. Piper,
ένθ' άν., σ. 377-393). 'Αξία παρατηρήσεως είναι ή διήγησις τοΰ βυζαντίου χρονογράφου Γεωρ-
γίου άμαρτωλοΰ μοναχοΰ (Θ' έκατονταετηρίδος) περί έμφανίσεως ζεύγους θαλασσίων άνθρώ-
πων έν Αίγύπτφ, έπί τής βασιλείας Μαυρικίου (583-602). Έκ τής διηγήσεως ταύτης, ής δέν
ποιούνται μνείαν οί περισυναγαγόντες τάς τοιαύτας παραδόσεις Grässe καί Brunet (βλ. κατωτέ-
ρω σημ. 39, σ. 345), έμφαίνεται ότι έν Ελλάδι έπί τών χρόνων έκείνων αί Σειρήνες έταυτίζοντο
έν ταϊς δημώδεσι προλήψεσι ταϊς θαλασσίαις γυναιξί. «Καί έν τω Νείλφ ποταμώ έφάνησαν
ήλιου άνατέλλοντος άνθρωπόμο'ρφα δύο ζώα, άνήρ καί γυνή, άπερ σειρήναι προσαγορεύονται,
ήδύφθογγα πάνυ καί θανατηφόρα· τήν δέ μορφήν ϊχουσιν άπό κεφαλής έως όμφαλοΰ άνθρώ-
που, τό δέ λοιπόν πετεινοΰ- καί ό μέν άνήρ εύστερνος ήν καί κατάπληκτος, ή δέ γυνή τήν δψιν
καί τήν κόμην ξανθήν, όμοίως καί ό άνήρ τούς τε μασθούς είχε καί τήν δψιν άτριχον καί τήν
κόμην βαθεϊαν. Ό δέ λαός μετά τοΰ ύπάρχου θαυμάζοντες δρκους έβαλλον έκεΐνο τό άνδρόγυ-
νον μή άναχωρήσαι πριν άπαντες έμφορηθώσι τής θέας ταύτης τής παραδόξου. Καί δή μέχρις
ώρας θ' πάς ό λαός έθαύμαζε θεωρών τά ζφα ταύτα. Καί ούτω πάλιν είς τόν ποταμόν κατέδυ-
σαν». (Γεωργ. άμαρτωλ. Χρονικ. Δ' 225, σ. 555, éd. Muralt. Βλ. καί Κεδρηνόν, σ.
700-701).
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κώς κατά τόν μεσαίωνα έπιστεύετο ότι έν θαλάσση εύρίσκοντο γυναίκες
ίχθυόμορφοι, διά τοΰ άσματος αύτών προσελκύουσαι τούς πλέοντας, άποκοι-
μίζουσαι και σπαράσσουσαι αύτούς32. Γερβάσιος ό Τιλλεβεριεύς άναφέρει
τοιαύτην παράδοσιν, μέχρι τοΰ νΰν σωζομένην έν Βρετανία της Γαλλίας, περί
Σειρήνων διαιτωμένων έν σκοπέλοις τής βρετανικής θαλάσσης, έλκυουσών
τούς πλέοντας διά μελωδικών φσμάτων, όπως τούς έξολοθρεύσωσι33. Πρός
τούς τοιούτους μύθους μάλλον παρά προς τούς καθ' ήμάς περί Γοργόνων
φαίνεται σχέσιν έχον άνέκδοτον άτεχνον άνάγλυφον τοΰ έν 'Αθήναις άρχαιο-
λογικοΰ μουσείου, βυζαντινής έποχής, παριστών γυναίκα είς Ιχθύν άπολήγου-
σαν προσπαθοΰσαν νά σαγηνεύση άνδρα τινά διά μουσικού όργάνου, μεγάλην
όμοιότητα έχοντος μέ τά συνήθη παρά τώ καθ' ήμάς λαφ34.

Ή παράστασις τών Σειρήνων καί τών Γοργόνων, έν τοις δημώδεσι μύ-
θοις, ώς άποληγουσών είς Ιχθύν, έστί συνέπεια τής έκδοχής αύτών ώς ένα-
λίων θεοτήτων. Έν τή έλληνική καί τή ρωμαϊκή μυθολογία άπαντες οί ύπο-
δεέστεροι θαλάσσιοι δαίμονες έθεωροΰντο έχοντες άντί ποδών ένα ή δύο
ίχθΰς35. Συνηθέστεροι είσιν αί τοιαΰται παραστάσεις έν τοις θρησκεύμασι τών
Φοινίκων καί τών 'Ασσυρίων, παρ' οϊς όμως πολλάκις ό Ιχθύς είναι σύμβολον
γονιμότητος36. Ίχθυομόρφους θεότητας έχει καί ή γερμανική μυθολογία37. Έν
πάσαις δέ ταϊς έποχαϊς ήσαν κοινότατοι αί προλήψεις περί άνθρωπομόρφων
θαλασσίων τεράτων. Έκ τοΰ Αίλιανοΰ φαίνεται ότι αί τοιαΰται ίδέαι ήσαν

32. Piper, ένθ' άν., σ. 382 κέ.

33. G e r ν a s . T i 11 e b e r., Ot. imper. III, 64, σ. 981, éd. Leibnitz. Νΰν οί κάτοικοι τών
παραλίων τής Βρετάνης νομίζουσιν ότι βλέπουσι Σειρήνας καί έκλαμβάνουσι τόν κρότον τών
κυμάτων ώς κραυγάς αύτών. (Ν ο r e, Coutumes, mythes et traditions des provinces de France,
1846, σ. 217).

34. Πρβλ. έν τω σπουδαιοτάτω συγγράματι τοΰ κ. A n g . de Gubernatis, Zoological
Mythology, (τ. I, σ. 149) δσα περί της μαγικής λύρας τών Σειρήνων, τής σαγηνευούσης τούς
πλέοντας, καί έν γένει περί τών μαγικών λυρών έν τοις μύθοις, έκτίθησι.

35. Βλ. Gädechens, Glaukos, σ. 9 κέ. Νηρεύς (αύτ. σ. 10). Τρίτωνες (αύτ. πολλαχοΰ.
Τζέτζη, είς Λυκόφρ. 34 καί 886). Νηρηίδες παρά τοις μεταγενεστέροις (Plin., Ν. Hist.
IX, 4. Κ. Ο. Müller, Handbuch d. Arch. § 402. 3. Panofka, Terracotten des Berl.
Mus., σ. 44. Ο. Jahn, Archaeol. Beiträge, σ. 413, σ. 10) καί Gädechens, σ. 9 άναφέροντα
τάς είκασίας τούτων. Βλ. προσέτι De W i 11 e έν Annali dell' inst. arch. Roma, 1832, τ. IV, σ.
102.

36. Βλ. S c h u 11 z e, Ebräische Mythologie, 1867 § 51, όστις πρός τάς τοιαύτας μυθολογι-
κός Ιδέας σχετίζει καί ποιητικήν τινα παρομοίωσιν τού Ήσαϊου (Λ' 28) περί τοΰ Ίεχωβά. Περί
τής Άτεργάτιδος ή Δερκετοΰς καί τοΰ Δαγώνος, θαλασσίων θεοτήτων λατρευομένων έν Γάζη
καί 'Ασκαλώνι, βλ. πρός τοις άλλοις Stark, Gaza, σ. 249 κέ. I d., Forschungen zur Geschi-
chte u. Alterthumskunde des hellenisches Orients, σ. 249. L a j a r d, Recherches sur le culte de
Venus, πιν. 22-24. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ. Niniveh and Babylon, σ. 345. Movers, Die Phoeni-
zier, τ. I, a. 590. 'Οάννης (Άπολλοδώρ., 'Αποσπ., σ. 408 κέ, éd. Heyne. -Έλλάδιον παρά
Φωτίω, σ. 874. Berosi, Chaldaeorum historiae 'quae supersunt, éd. Pichter, σ. 48 κέ.
Longpérier έν R. archéol., 1847, τ. IV, σ. 298 κέ.

37. Βλ. Si m rock, Deutche Mythologie, σ. 17, 428.
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λίαν διαδεδομένοι κατά τήν άρχαιότητα38. Ό δέ Παυσανίας καί ό Πλίνιος διη-
γούνται ότι συνελήφθησαν ζώντες Τρίτωνες καί Νηρηίδες. Τοιαΰται ίστορίαι
ού μόνον παρά τοις συγγραφεύσι τοΰ μεσαίωνος βρίθουσιν, άλλά καί μέχρι
τών άρχών τοΰ παρόντος αΙώνος έξηκολούθουν γραφόμεναι καί πιστευόμε-
ναι39- ό καθ' ήμάς όμως λαός έκτός τών περί Γοργόνων, ούδένα έτερον μΰθον
περί θαλασσίων τεράτων έχει, καθ' όσον ήμεΐς τούλάχιστον ήξεύρομεν.

Έν ταΐς άνωτέρω έκτεθείσαις έλληνικαϊς παραδόσεσι περί Γοργόνων, εΐ-
δομεν ότι αδται μυθολογοΰνται έρωτώσαι περί τοΰ βασιλέως 'Αλεξάνδρου καί
μετά χαράς άποδεχόμεναι τήν διαβεβαίωσιν ότι ό μέγας κατακτητής ζή έτι,
μετ' όργής δέ καί άγανακτήσεως άκούουσαι ότι άπέθανεν. Ή τοιαύτη σύνδε-
σις τοΰ θαλασσίου μύθου τών Γοργόνων μετά τών περί 'Αλεξάνδρου μυθολο-
γικών διηγήσεων, αΐτινές είσι κοιναί καί πολυπληθέστατοι ού μόνον παρά τοις
Έλλησιν, άλλά καί παρά πάσι σχεδόν τοις εύρωπαϊκοΐς καί άσιατικοΐς λαοϊς,
παρουσιάζει καί τοΰτο τό άξιοπαρατήρητον· ότι ή άρχή ταύτης δέν εΰρηται έν
τή είς άπλήν γλώσσαν παραφράσει τής τοΰ Ψευδοκαλλισθένους ιστορίας τοΰ
'Αλεξάνδρου, έξ ής κυρίως άπορρέουσι πάντα τά περί τούτου μυθολογήματα
τοΰ λαοΰ40. "Οθεν άνάγκη ν' άνατρέξωμεν είς πηγάς άρχαιοτέρας πρός διασά-

38. Αίλιαν., Ζ. Ιστ. ΙΓ', 21 «λέγει δ' ούν φήμη διαρρέουσα ναι μά Δία πολλή γίγνεσθαι
τινα έν τή Θαλάττη κήτη άνθρωπόμορφα τά άπό κεφαλής, δσα ές Ιξύν λήγει».

39. Βλ. έν έκτάσει Grässe, Beiträge zur Literatur und Sage des Mittelalters, 1850. Von
den Meermänner und Meerfrauen, σ. 38-44. G . B r u n e t, Recherches sur quelques animaux
fantastiques έν Revue archéologique, 1853, σ. 736-740 (Περί Σειρήνων, Τριτώνων καί θαλασ-
σίων γυναικών). Περί όμοιων μύθων έν Σλέσβιχ-ΌλσταΙν καί ΌλλανδΙα βλ. Miillenhoff,
Märchen, Sagen und Lieder aus Schleswig-Holstein, 1845, σ. 338 κέ. 'Εν Γερμανία Kuhn u.
Schwartz, Nordeutsche Sagen, σ. 295 κέ.

40. Ό κ. Β. Schmidt (σ. 107) άναφέρει ότι έν τή άνεκδότω συλλογή του έλληνικών παρα-
δόσεων (άρ. 17) ύπάρχει καί τις περί 'Αλεξάνδρου 'Αγνοούμεν άν αύτη είναι διάφορος τών έν
τή δημώδει Ίστορία 'Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος, τή κοινώς φυλλάδα τοΰ 'Αλεξάνδρου καλού-
μενη, πλείστας δ' άριθμούση έκδόσεις έν Ένετία· έν έναντία περιπτώσει ήν περιττή όλως ή δη-
μοσίευσις αύτής. Έξ άγνοιας τών δημωδών άναγνωσμάτων ύπέπεσεν είς τοιούτο λάθος ό
Hahn, δημοσιεύσας έν τή περισπουδάστω αύτοΰ συλλογή τών έλληνικών παραμυθίων όλοκλή-
ρους διηγήσεις είλημμένας έκ τής είς κοινήν γλώσσαν μεταφράσεως τών 1001 νυκτών, έν φ
άφ' έτέρου δέν δημοσιεύει έτέραν, τήν αύτήν ύπόθεσιν έχουσαν τή περί τής λυχνίας τοΰ
'Αλαδίνου έν τή άραβική συλλογή, νομίζων ότι πιθανώς έκ τής μεταφράσεως τής συλλογής
ταύτης έλήφθη (βλ. είσαγωγήν τ. I, σ. 15)· άλλ' ή διήγησις αύτη έλλείπει έκ τής έλληνικής με-
ταφράσεως, ήτις έγένετο κατ' έκλογήν έκ τής ιταλικής μεταφράσεως ού μόνον τών 1001 νυ-
κτών, άλλά καί τών περσικών 1001 ήμερών. Εϊχομεν γράψει τάνωτέρω δτε έλάβομεν τήν άρ-
τίως έκδοθεϊσαν συλλογήν Έλληνικών μύθων καί παραδόσεων τοΰ κ. Schmidt (Griechishe
Märchen, Sagen und Volkslieder, Lpz. 1877). Ή προαγγελθεϊσα παράδοσις περί 'Αλεξάνδρου
φέρεται έν σελ. 145-148, άνεκοινώθη δ' αύτφ, ώς σημειοϊ, ύπό τοΰ κ. Κρέμου, όστις τήν ήκου-
σε παις έτι ών παρά γέροντος ποιμένος τοΰ Παρνασσοΰ. 'Αλλ' ούδέν άλλο είναι ή παράδοσις
αύτη ή άπλή περίληψις τής Φυλλάδας τοΰ 'Αλεξάνδρου, ώς ένεθυμεϊτο αύτήν άκούσας πιθανόν
άναγινωσκομένην, ή έτερον ταύτην διηγούμενον ό γέρων Άραχωβίτης, συμπεριέλαβε δ' Γσως
ταύτην έν τή μετά πολλής άλλως κριτικής άκριβείας κατηρτισμένη συλλογή του ό κ. Schmidt,
διότι ήγνόει τό δημώδες έκεΐνο άνάγνωσμα.
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φησιν τούτου. Ό κύκλος τών περί 'Αλεξάνδρου μυθικών διηγήσεων συνίστα-
ται πρό πάντων είς τήν άφήγησιν τών κατακτήσεων αύτού, άς έποίησεν ού
μόνον έν τω γνωστώ κόσμω, άλλά καί έν τω άγνώστω καί μυθολογικώ, τά
πάντα ύπό τήν έαυτού έξουσίαν καθυποτάξας. At 'Αμαζόνες έγένοντο ύποτε-
λεΐς αύτώ41, διά τών πυλών τοΰ Καυκάσου κατέστησεν άδύνατον τήν έπιδρο-
μήν τών άγριων καί άνθρωποφάγων φύλων Γώγ καί Μαγώγ, τά παντοειδή τέ-
ρατα, άτινα συνήντα έν τη στρατεία αύτοΰ πρός άνεύρεσιν τών περάτων της
γης, έφευγον περίφοβα πρό αύτοΰ, άδυνατοΰντα νά τόν βλάψωσιν ένεκα της
άνδρείας καί τών σοφών στρατηγημάτων του· πρός δέ, όπως καί τών τριών
στοιχείων άναδειχθή κύριος, της γης, τοΰ άέρος καί τών ύδάτων, άφ' ού κατέ-
κτησε τήν γήν, άνήλθεν είς τούς αιθέρας ύπό άετοΰ φερόμενος καί είσέδυσεν
είς τά βάθη τών θαλασσών έντός κλωβοΰ42. 'Αλλ' έκτος της ούτως άναφερο-
μένης. κυριαρχίας του 'Αλεξάνδρου έπί της θαλάσσης, ήτις δέν έξηγεΐ έπαρ-
κώς τήν σχέσιν τούτου πρός τάς Γοργόνας, εύρίσκομεν παρά τω Ψευδοκαλλι-
σθένει έπεισόδιόν τι, έν φ προφανώς άμφότεραι αί παραδόσεις συνδέονται.
Κατά τήν διήγησιν τοΰ Ψευδοκαλλισθένους ό 'Αλέξανδρος είσχωρήσας εις
τήν χώραν τών Μακάρων, ένθα πυκνότατον έπεκράτει σκότος, ένετείλατο τοις
στρατιώταις αύτοΰ νά λάβωσιν ό,τι δυνηθώσιν έκ της θαυμασίας έκείνης χώ-
ρας. Θελήσας δέ νά γευθή, διέταξε τόν μάγειρον αύτοΰ, Άνδρέαν όνόματι, ίνα
εύτρεπίση προσφάγιον. «Ό δέ α ύ ο ν τ ά ρ ι χ ο ν43 λαβών, έπορεύθη έπί τό
διαυγές ύδωρ της πηγής έκπλΰναι τό έδεσμα. Καί εύθέως βραχέν έν τώ ύδατι
έψυχώθη44 καί έξέφυγε τών χειρών τοΰ μαγείρου. Ό δέ μάγειρος ούδενί έδή-
λωσε τό γενόμενον· αύτός δέ λαβών έξ αύτοΰ τοΰ ύδατος έν σκεύει τινί άργυ-
ρέω έφύλαξε45». "Οταν δ' δλοι οί στρατιώται είς τό φώς έξελθόντες έδείκνυον
ό,τι έλαβον, «τότε ούν καί ό μάγειρος ύφηγήσατο πώς έψυχώθη τό έδεσμα. Ό
δέ 'Αλέξανδρος όργισθείς έκέλευσεν αύτόν δεινώς μαστιγωθηναι. "Ομως είπε
πρός αύτόν. Τί σοι όφελος, 'Αλέξανδρε, μεταμεληθηναι έπί πράγματος παρελ-
θόντος; Ούκ έφη δέ ότι έπιεν έκ τοΰ ϋδατος, ή ότι έφύλαξεν αύτό. Τοΰτο δέ ό
μάγειρος ούχ όμολογήσαι εϊχεν, ει μή ότι έψυχώθη τό ταρίχιον. Προσελθών
δέ ό πονηρός μάγειρος έκεΐνος τη θυγατρί 'Αλεξάνδρου, τη έκ της
παλακης Ούννης γεννηθείσης, καλουμένη Καλή, έπλάνησεν αύτήν, ύποσχόμε-
νος δοΰναι πιεΐν ΰδωρ έκ της άθανάτου πηγής· δ καί έποίησεν. Ό δέ

41. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Α.

42. Βλ. παρεκβολ. σημ. Β.

43. Έν άλλοις κώδιξι διάφοροι γραφαί φέρονται ώοτάριχον καί τάριχον· κατωτέρω δ' ό αύ-
τός κώδιξ, κατά λάθος Γσως φέρει όταράριχον (Β' 41, σ. 91). Ισως τό αυον τάριχον έγράφη πρός
δήθεν έξελλήνισιν της καί νυν έν χρήσει λέξεως αύγοτάραχον. Ό τύπος αύγόν φαίνεται λίαν άρ-
χαΐος, ώς άποδείκνυται έκ τοΰ λατιν. ovum καί της διαλέκτου τών Άργείων, οΓτινες κατά τόν
Ήσύχιον έκάλουν «ώβεα τά ώά». Νΰν έτι έν τη τσακωνική διαλέκτφ τό ώόν λέγεται ώβάν ή
ώβγόν.

44. Έλαβε δήλον ότι ψυχήν, ένεψυχώθη.

45. Ψευδοκαλλισθέν. Β" 39, σ. 90, éd. Müller (έν τη ύπό Dübner έκδόσει τοΰ
Άρριανοΰ, τής συλλογής Didot).
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'Αλέξανδρος τοΰτο μαθών έφθόνησε τήν άθανασίαν αύτών. Καί τήν αύτοΰ θυ-
γατέρα προσκαλεσάμενος, εϊπεν αύτη. Λαβοΰσα τόν {ματισμόν σου, έξελθε άπ'
έντεΰθεν· Ιδού γάρ γέγονας δαίμων, ώς άθανατισθεΐσα· έ σ η δέ κ α λ ο υ μ έ -
νη νηρηίς,ώς άπό τοΰ ΰδατος τό άΐδιον σχοΰσα, και ένταΰθα κατοική-
σεις. Ή δέ κλαίουσα καί όδυρομένη έξήλθε τοΰ προσώπου αύτοΰ και άπήλθεν
έν έρήμοις τόποις μετά τών δαιμόνων. Τόν δέ μάγειρον προσέταξε δεθήναι λί-
θφ έν τώ τραχήλω αύτοΰ καί ριφθηναι έν τη θαλάσση. Ό δέ ριφθείς έγένετο
δ α ί μ ω ν καί κατφκησε έκεϊ έν τινι τόπφ της θαλάσσης· άφ' ού έκλήθη ό τό-
πος Άνδρεαντικός»46.

Οΰτω λοιπόν έν τή διηγήσει ταύτη ό 'Αλέξανδρος παρίσταται πατήρ μιας
Νηρηίδος, ής ή συνταύτισις μετά θαλασσίας νύμφης Γοργόνας ήν εύχερής.
'Αλλά καί έτερα τής παραδόσεως ταύτης ίχνη διατηρούνται έν Σάμη της Κε-
φαλληνίας, ένθα ή πρώτη τών Νεράιδων μυθολογεϊται άδελφή τοΰ βασιλέως
'Αλεξάνδρου47, δι' δ καί έν τινι έπφδή έξορκίζουσιν αύτάς είς τήν ψυχήν τοΰ
βασιλέως 'Αλεξάνδρου (στή ψυχή τοϋ βασιλέως 'Αλεξάνδρου κακό μή μοΰ κά-
μετε!)™. Άξιον σημειώσεως ότι ή παρά τώ ψευδοκαλλισθένει παράδοσις σώ-
ζεται μικρόν παρηλλαγμένη παρά τοις Ρωμούνοις της Τρανσυλβανίας· ούτοι
πιστεύουσιν ότι κατά τήν γέννησιν παντός βρέφους έπιφαίνονται δύο παρθέ-
νοι, περί ών διηγούνται τά έξης: "Οτε Αλέξανδρος ό μέγας είσεχώρησε μέχρι
τοΰ παραδείσου, εύρεν έκεϊ βασιλέα τινά όνόματι Ίβάν, καθήμενον έπί θρόνου
καί τούς πόδας έχοντα έμβεβυθισμένους έν βράζοντι πηγαίφ δδατι.
Ερωτηθείς διατί πράττει τοΰτο, ό βασιλεύς Ίβάν άπεκρίνατο ότι διά της
τοιαύτης χρήσεως τοΰ ΰδατος έκείνου άποκαθίσταταί τις νέος. Ό μέγας
Αλέξανδρος παρεκάλεσε τότε αύτόν νά τώ χαρίση όλίγον έκ τοΰ ΰδατος καί
λαβών έφύλαξεν αύτό έπιμελώς. Άλλ' όμως τό έκλεψαν αί δύο θεραπαινίδες
αύτοΰ, αίτινες νΰν, άείποτε νεαραί καί προβλέπουσαι τό μέλλον, προλέγουσι
τοΰτο εις τά νεογνά49. Ετέρα κοινοτέρα παράδοσις τών αύτών Ρωμούνων
άναφέρει ότι αί majestrele (είδος Μοιρών) είσίν αί θεράπαιναι έκεϊναι τοΰ
Αλεξάνδρου, αϊτινες ήλθον μετ' αύτοΰ μέχρι τής πηγής τοΰ άθανάτου νεροΰ.
Παρακούουσαι δέ τάς προτροπάς τοΰ βασιλέως, όστις τήν αίωνίαν διαμονήν
έν τή γη ταύτη έθεώρει ώς τήν βαρυτέραν τιμωρίαν τοΰ ούρανοΰ, ήντλησαν
καί έπιον έκ της πηγής έκείνης50. Καί έν τη άνατολική προσέτι παρά Φιρδό-
σι διαπλάσει τών περί Αλεξάνδρου μύθων άναφέρεται ότι έν τη σκοτεινή χώ-

46. Αύτ. Β' 41, σ. 91. Ό Άνδρεατικός κόλπος είναι Γσως κατ' άμαθη σύγχυσιν ή
'Αδριατική θάλασσα.

47. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, τ. I, σ. 107.

48. Αύτ., σ. 125. Παραβλητέαι ταύταις αϊ μεσαιωνικοί παραδόσεις, καθ' 8ς διάσημοι ήρωες
ήσαν άδελφοί Μοιρών (Fées). Τοιούτοι άναφέρονται ό 'Αρθούρος τών βρετανικών 'μύθων, ό
'Αμαδίς τών Ισπανικών ρωμαντικών ποιημάτων κλπ.

49. W. Schmidt, Das Jahr u. seine Tage in Meinung u. Brauch der Romänen Sieben-
bürgens, 1866, σ. 25.

50. Αύτ., σ. 28.
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ρα, όπου ή τής αθανασίας πηγή, εϊς μόνος ταύτην εδρεν, ό σοφός Χίσρ, δν
δέν έπανεϊδον έκτοτε31.

Ώς θυγάτηρ τοΰ 'Αλεξάνδρου άναφέρεται ή Γοργόνα έν άνεκδότφ τινί
παραμυθίφ. Ό γιος τής γριάς έπιγραφομένφ, έκ τοΰ ήρωος όστις μεγάλους
άθλους άπό παιδικής ήλικίας διαπράττει32. Τό παραμύθιον τούτο συνελέγη έν
Πάρφ ύπό τοΰ κ. Ζαννη Κρίσπη, δημοσιευθήσεται δέ προσεχώς ίσως έν συλ-
λογή παραμυθιών, ήν μετά τοΰ κ. Μ. Κρίσπη, καθηγητού, σκοποΰμεν νά
έκδώσωμεν. Τό σχετικόν πρός τάς παραδόσεις, άς έξετάζομεν ένταΰθα, μέρος
τοΰ παραμυθίου είναι τό άκόλουθον:

«Έφυγε λοιπόν τό παιδί καί περπατοΰσε είκοσι ώρες. Έπήγε εις ένα πα-
ραθαλάσσιο χωριό καί είδεν άνθρώπους, ποΰ έπολεμοΰσαν νά μπαρκάρουν
λάδι καί έσήκωναν ένα τουλοΰμι καθένας των. Πλησιάζει κοντά καί τούς λέει:
«Βρέ άνθρωποι τοΰ Θεοΰ, ένα-ένα τουλοΰμι σηκώνετε; Νά πόσα θά σηκώσω
έγώ». Παίρνει ένα άπό τήν μιά πλάτη καί ένα άπό τήν άλλη καί τά βάζει μέσα
στή βάρκα. Τότες ό καπετάνιος τοΰ λέει: «Βρέ παιδί μου, σοΰ εύχαριστώ (για-
τί φοβήθηκεν). Έλα νά φάς. —Σοΰ εύχαριστώ, καπετάνιε, δέ θέλω· παρά σάν
περάσετε άπό έκεΐνο τό στενό, νά μέ πάρετε καί μένα». Ό καπετάνιος εύχαρι-
στήθηκε, διότι ήτανε μέσα στή θάλασσα έκείνη μιά Γοργόνα, καί δποιο καράβι
περνούσε τοΰ έτρωγεν έναν άνθρωπο γιά φόρο, είδεμή τό 'πνίγε τό καράβι όλό-
κληρο. Ταξιδεύανε λοιπόν. Έκεΐ ποΰ ταξίδευαν, τοΰ λέει ό καπετάνιος:
«Παιδί μου, κάθησε στό τιμόνι νά πάμ' έμεΐς νά κοιμηθοΰμε, γιατί είμεθα κου-
ρασμένοι». Κατέβηκαν γιά νά κοιμηθούν, καθώς τάχατε είπανε αύτοί· τό παιδί
κάθησε στό τιμόνι. Έξαφνα στέκεται τό καΐκι· κοιτάζει τό παιδί δεξιά άριστε-
ρά, άκούει μιά φωνή άπό πίσω του. Γυρίζει καί βλέπει μιά ξανθομαλλοΰσα καί
ώραία καί τοΰ λέει: «Δός μου τό ταΐνι μου. —Ποιό ταΐνι; τής λέει τό παιδί.
—Τόν άνθρωπο ποΰ τρώγω άπό κάθε καράβι». Τό παιδί τής λέει: «Γιά δός
μου τό χέρι σου». Αύτή χωρίς νά δυσκολευθή τοΰ τό δίνει καί πολέμησε νά
τόν κατεβάση στή θάλασσα. Θυμώνει τό παιδί: «Έλα, μωρή ντώσα33, άπάνω»

51. Βλ. Spiegel, Die Alexandersage bei den Orientalen, σ. 29.

52. Συνηθεστέρα έπίκλησις τών άνδρειωμένων είναι ό γιός της χήρας. Βλ. Β. Schmidt.
Gr. Märchen usw., σ. 259 καί τά παρ' αύτοΰ άναφερόμενα δημώδη φσματα, προσέτι
Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, 1876, άρ. 263, σ. 200-201. Χήρας ύγιάς άποκαλεΐται πολλά-
κις ό διάσημος ήρως τών δημοτικών φσμάτων Διγενής (βλ. Jeannaraki, άρ. 276, σ. 214).
Καλόγριας ύγιός λέγεται έπίσης ό ήρως Πορφύρης, ϊσως ό αύτός τω Διγενή (βλ. Passow,
άρ. 486, σ. 365. Σάβ. Ίωαννίδου, Ίστ. Τραπεζοΰντος, σ. 288). Ή άρχή της έπικλήσεως
ταύτης άνέρχεται μέχρι τής ινδικής θρησκείας. 'Εν τώ ΙΗ' ύμνφ τής Ρίγ-Βέδας ό "Ινδρας παρί-
σταται ώς υΙός χήρας. (Βλ. Ang. de Gubernatis, Letture sopra la mitologia vedica, σ.
195). Όμοίως έν τοις έπικοΐς ρωσικοϊς ποιήμασι σχεδόν άπαντες οί ήρωες καλούνται υίοί χή-
ρας· τοΰτο ό κ. L . Busslaieff (Appunti dl mitologia slava έν Rivista Europea, 1875, έτ. VI,
τ. I, σ. 445) άνάγει είς τήν άρχικήν έποχήν της βαρβαρότητος, δτε έπεκράτει πολυανδρία καί έ-
νεκα τής ώμότητος τών ήθών οί άνδρες έγκατέλειπον τάς γυναικάς των, ώστε έκαστος έγνωρί-
ζετο έκ τοΰ όνόματος τής μητρός αύτοΰ.

53. Ντώσα καί δώσα= έταίρα (έκ τοΰ δίνω ή δόνω= δίδωμι) καί συνεκδοχικώς πάσα κακό-
τροπος γυνή.
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καί τή σκάει στό κατάστρωμα· της Εδωσε, της Εδωσε καί της Ελεγε: «Όρκίσου
μου πώς δέ θά πειράξης πγιά άνθρωπο, νά σ' άφήσω. —'Ορκίζομαι είς τή μάννα
μου τή θάλασσα καί τόν πατέρα μου τόν 'Αλέξανδρο ότι δέ θά πειράξω κανένα».
Τότε τήν Ερριξε στή θάλασσα. Τέλος πάντων ό καπετάνιος δέν έβγαινε άπό
κάτω, άλλά έκαθότανε καί συλλογιόντανε πώς ν' άνέβη έπάνω. 'Ανεβαίνει λοι-
πόν καί μέ τήν τρομάρα του πιάνει τό τιμόνι. Έκεΐ πού βγήκαν οί ναΰτες
έφάνη καί ή στεργιά καί είπε τό παιδί: «Έδώ θέλω νά μέ βγάλετε». Καί τόν
έβγαλαν. Έχαιρέτησε τόν καπετάνιο καί Εφυγε».

Έν τή Γοργόνα τοΰ παραμυθίου τούτου, τή θυγατρί τοΰ βασιλέως
'Αλεξάνδρου καί της θαλάσσης, άνευρίσκομεν μικρόν παρηλλαγμένον τόν μΰ-
θον της Σκύλλης. Κατά τήν παρ' Όμήρω άρχαιοτέραν τοΰ μύθου τούτου διά-
πλασιν ή Σκύλλα ήν τέρας έξακέφαλον, έντός σκοπέλου τινός έν τη θαλάσση
ένδιαιτώμενον, καί ώς φόρον λαμβάνον έξ έκάστου παραπλέοντος πλοίου έξ
άνθρώπους54. Οί άρχαΐοι μύθοι περί της Σκύλλης καί της Γοργόνης συνδέον-
ται στενώς, καί πολλάκις αί δύο αύται θαλάσσιοι θεότητες συνταυτίζονται, ώς
έν τω ήμετέρω παραμυθίω. Ή Σκύλλα καί ή Μέδουσα είσίν άδελφαί, έρώμε-
ναι άμφότεραι τοΰ Ποσειδώνος, καί άμφότεραι ώς φόβητρα παριστάμενοι έν
τοις μνημείοις πρό πάντων της τέχνης35. Παραλείποντες άλλος αύτών όμοιό-
τητας άλλήλαις, άναφέρομεν μόνον ότι κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους
έμυθολογοΰντο ότι έν άρχή ήσαν περικαλλεΐς παρθένοι56, ώς ή ξανθομαλλοΰ-
σα ώραία Γοργόνα τοΰ παρόντος παραμυθίου· πρός δέ ότι μία τών κεφαλών
της Σκύλλης, κατά τινα μΰθον ύπό τοΰ Τζέτζου άναφερόμενον, ήν Γοργόνος
(«Εξ κεφαλάς Εχον (τέρας), κάμπης, κυνός, Γοργόνος, Φαλαίνης καί άνθρώ-
που»)57.

'Αλλά καί πρός τάς Σειρήνας σχέσις της Σκύλλης φαίνεται έν άρχαίοις
μνημείοις, έν οϊς πολλάκις αύτη παρίσταται πτερωτή, ώς αί Σειρήνες, καί λύ-
ραν κρούουσα58. Έν δέ τω άνωτέρω μνημονευθέντι άνωνύμφ λατινικώ συν-
ταγματίφ τοΰ ΣΤ' αίώνος Περί τεράτων καί θηρίων ή Σκύλλα περιγράφεται
παρθενικήν κεφαλήν καί στήθος έχουσα, ώς αί Σειρήνες καί είς δέλφινα άπο-
λήγουσα (capite quidem et pectore virginali sicut Serenae)· κατά τοΰτο δέ διέ-
φερε έκείνων, καθ' ότι αύται μέν διά της βίας, έν ω αί Σειρήνες διά θανατηφό-

54. Όδυσσ. μ 85-100. Τή φράσει τοΰ άνωτέρω παραμυθίου «κοντοστέκεται τό καΐκι» πρβλ.
τό όμηρικόν (αύτ. μ 204-205) «έσχετο δ' αύτοΰ Νηΰς έπεί ούκέτ' έρετμά προήκεα χερσίν έπει-
γον» (οί ναΰται έκ τοΰ φόβου των).

55. Βλ. Gädechens, Glaukos, σ. 90 κέ. Τοΰ αύτοΰ, άρθρ. Gorgo έν Allg. Encycl.
§ 15, σ. 400. § 20, 21, σ. 405-406.

56. Περί Σκύλλης βλ. Ο ν i d ., Metam. XIII, 900· XIV, 74· πρός δέ S e r ν . είς Vergil.,
Eel. VI, 75 (pulcherrima). Fulgent., II, 13 (virgo pulcherrima). Hygin., Fab. 199 (virgo
fromosissima). Σ τ έ λ τ., είς Λυκόφρ. 44 (πρώτον γυνή εύπρεπής), 450 (γυναίκα εύπρεπή).
Πρβλ. Verg., Aen. 425 (Prima hominis facies et pulchro pectore virgo). Περί Μεδούσης βλ.
Π α υ σ α ν ., Β', κα", β.

57. Είς Λυκόφρ., Κασσάνδρ. 650.

58. Βλ. Gädechens, Glaukos, σ. 141-142 καί τούς συγγραφείς, οΰς έπάγεται.
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ρου άσματος έπιφέρουσι τόν δλεθρον τών ναυτιλλομένων59.

Ώς έκ τών ήδη είρημένων έξάγεται, έν ταΐς περί Γοργόνων παραδόσεσι
τοΰ καθ' ήμδς λαοΰ συνεχωνεύθη μέγα μέρος τών περί Σειρήνων, Γοργόνων
καί Σκύλλης μύθων. Καί ή συγχώνευσις αΰτη δύναται νά θεωρηθή εις έκ τών
πειστικωτέρων λόγων, πρός συγκατάταξιν τών θεοτήτων τούτων μεταξύ τών
έναλίων. Αί Γοργόνες, ή Σκύλλα, αί Σειρήνες είσί κατά πδσαν πιθανότητα
προσωποποιήσεις θαλασσίων δυνάμεων όλεθρίων τοις ναυτιλλομένοις, αί μέν
Γοργόνες τών καταιγίδων (νεφέλαι θυελών)60, ή Σκύλλα τών παρά τοις έπικιν-
δύνοις σκοπέλοις θαλασσίων δινών61, καί αί Σειρήνες προσωποποίησις τών
ήλιακών καυμάτων, τών έπιφερόντων σηψιν είς τά σώματα τών ναυαγών, ή
τής γαλήνης τής όλεθρίας τοις ναυτιλλομένοις, άναγκαζομένοις νά προσορμί-
ζωνται είς χλοεράς μέν άλλ' έρήμους και άξένους παραλίας62.

Σημ. Α". Τά περί 'Αμαζόνων μυθολογήματα ένωρίς άνεμίγησαν τοις περί 'Αλε-
ξάνδρου· ό Στράβων (XI, σ. 505), λόγον ποιούμενος περί τοΰ κοινώς φερομένου
ότι ή τών 'Αμαζόνων δυναστεύουσα Θαλήστρια έπορεύθη πρός 'Αλέξανδρον είς
Ύρκανίαν καί συνεγένετο αύτώ τεκνοποιίας χάριν, παρατηρεί ότι «ούχ όμολογεϊ-
ται τούτο, άλλά τών συγγραφέων τοσούτων δντων οί μάλιστα τής άληθείας φρον-
τίσαντες ούκ είρήκασιν, ούδ' οί πιστευόμενοι μάλιστα ούδενός μέμνηνται τοιού-
του, ούδ' οί είπόντες τά αύτά είρήκασι». Ό δέ Πλούταρχος ('Αλέξανδρ. 46) άναφέ-
ρει τά όνόματα πολλών συγγραφέων μνημονευόντων τοιαύτης συνεντεύξεως τής
Άμαζόνος τω Άλεξάνδρω καί έτέρων, πλάσμα τοΰτο θεωρούντων. Τάς 'Αμαζό-
νας μυθικώς άναφέρει καί ό περί τήν τετάρτην πιθανώς μ.Χ. έκατονταετηρίδα ζή-
σας σοφιστής Αίθικος, όστις πρώτος δύναται νά θεωρηθή τών περί 'Αλεξάνδρου
καθ' όλοκληρίαν μυθικώς γραψάντων63. Ό Ψευδοκαλλισθένης, ώς εικός, ούδα-
μώς παρέλιπε ν' άφηγηθη στρατείαν τοΰ 'Αλεξάνδρου έπί τάς 'Αμαζόνας, αϊτχνες,
καθ' δ άναφέρει, μετ' άνταλλαγήν έπιστολών δέν έπολέμησαν, άλλά μάλιστα άπέ-
στειλαν αύτώ φόρον καί 500 γυναίκας διά τόν στρατόν. Έπί τη εύκαιρία δέ ταύτη
έκτίθησι πλείστα περί τών 'Αμαζόνων μυθολογήματα, μηδόλως τών άρχαίων δια-
φέροντα64, καί κατωτέρω συνοψίζει ταΰτα έν τοις έξης: «Έπί τόν Θερμόδοντα πο-

59. De monstris et belluis I, κεφ. 17 έν Berger de Xivrey, Trad, tératol., σ. 58. Ό
αύτός μικρόν πρότερον (κεφ. 15, σ. 55) άναφέρει ότι ή Σκύλλα «ώς λέγουσιν οί έθνικοΐ, ένδιη-
τάτο μεταξύ 'Ιταλίας καί Σικελίας καί κατεβρόχθιζε τούς ναύτας».

60. Schwartz, Der Ursprung der Mythologie, σ. 65.

61. Ούτως έξηγεΐ τόν μύθον ό Preller (Griech. Myth., σ. I, σ. 509, γ' έκδ.).

62. Κατά τάς έρμηνείας τών Schräder καί Cerquand, βλ. άνωτέρω, σ. 343, σημ. 26.

63. Aethici, Cosmographia III, κεφ. 4 § 6 έν Mémoires présentés par divers savents à Γ
Académie Paris., Σειρ. I, τ. II, σ. 505. Βλ. καί III, κεφ. 4 § 5, 3, σ. 504.

64. Ψευδοκαλλισθέν., Γ, 25. 26, σ. 136-138 Müller. Περί τοΰ άρχαίου μύθου βλ.
Maury, Hist, des religions de la Grèce antique, τ. III, σ. 161 κέ. Ρ r e 11 e r, Griech. Myth., τ.
I, σ. 255. 576, τ. II, σ. 85.232 κέ. Καί έκτός τών ύπό τούτων άναφερομένων μονογραφιών καί
τήν έξής: Ad. Klügmann, Die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst, Stuttgart
1875.
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ταμόν, δε έξέρχεται χώραν πεδινήν καί εύδαίμονα, έν ή οίκούσιν 'Αλαζόνες, γυ-
ναίκες τω μεγέθει ύπερέχουσαι καθ' ύπερβολήν έτέρων γυναικών καί κάλλει καί
εύρωστίαις, σπουδαϊαι είς τό πολεμεΐν, έσθητας δέ φοροϋσαι άνθινάς· δπλοις δ'
έχρώντο άργυρέοις άξίναις»65. Ή κατά μίμησιν τής τοΰ Ψευδοκαλλισθένους είς
κοινήν γλώσσαν γεγραμμένη 'Ιστορία 'Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος, περιγράφει
όπωσοΰν διαφόρως τά περί 'Αμαζόνων καί 'Αλεξάνδρου. Βυζάντιος δέ τις στι-
χουργός τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος άναφέρει κατατρόπωσιν τών 'Αμαζόνων ύπό
τοΰ 'Αλεξάνδρου 66. 'Ιω Ψευδοκαλλισθένει κυρίως έπόμενοι διηγούνται τούς περί
'Αμαζόνων μύθους καί τάς πρός τόν 'Αλέξανδρον σχέσεις τούτων ό Γάλλος ποιη-
τής τής ΙΓ' έκατονταετηρίδος Lambert le Court έν τη 'Αλεξανδριάδι του 67 καί άλ-
λοι συγγραφείς τοΰ μεσαίωνος 68. Καί ό Φιρδόσι προσέτι άναφέρει τήν πόλιν τών
γυναικών καί τήν είς ταύτην έπίσκεψιν τοΰ 'Αλεξάνδρου 69.

Έκ τής φυλλάδας τοΰ 'Αλεξάνδρου νομίζομεν μόνον γινώσκει τό όνομα
τών 'Αμαζόνων καί ό καθ' ήμάς λαός. Έν Σάμη της Κεφαλληνίας συνήθης
έστίν ή έκφρασις σάν 'Αμαζόνα είναι έπί εύσώμου ;ναί ρωμαλέας γυναικός 70.
Έν τινι δέ δημοτικώ άσματι τής Μάνης άπαντςί ή άκόλουθος παρακέλευσις
πρός τάς πολεμούσας κατά τών στρατευμάτων τοΰ Ίμβραΐμ πασά Μανιάτισ-
σας: σάν 'Αμαζόνες κρούετε11. Άλλο ίχνος τών περί Αμαζόνων μύθων δέν
ήξεύρομεν. Καί είναι μέν άληθές ότι μεταξύ τούτων ήδύνατο νά συναριθμηθή
περίεργος τις παράδοσις τών 'Ηπειρωτών, δημοσιευθείσα έν ταΐς
Ήπειρωτικαΐς μελέταις τοΰ κ. Β. Δ. Ζώτου τοΰ Μολοσσού- άλλ' αί άναρίθμη-
τοι άκρισίαι, ων δυστυχώς βρίθει τό βιβλίον έκεΐνο, καί ή μεγάλη έπιπολαιό-
της καί ήμιμάθεια, αί άνά πάσαν σελίδα άριδήλως καταφωρώμεναι, άναγκά-
ζουσιν ήμάς νά ώμεν λίαν έπιφυλακτικοί περί τήν χρήσιν τοιούτου βοηθήμα-
τος- όπωσδήποτε όμως, έπειδή έν τούτφ άπαντώσιν ίδέαι τινές καί έκφράσεις,
κοιναί είς τά δημώδη παραμύθια, παρατιθέμεθα αύτό ένταΰθα, καίτοι άμφιβάλ-
λοντες περί τής πλήρους αύτοΰ γνησιότητος.

«Σώζεται άκόμη καί παραμύθι τής Τεΰτας, ότι καί εις τά μεσόγεια ήλθε

65. Ψευδοκαλλισθέν., Γ, 27, σ. 140 Müller.

66. Μανουήλ (;) Μελιτηνιώτου, Στίχοι είς Σωφροσύνην, στ. 2207 έν Not. et
extraits des manuscrits, τ. XIX, μ. 2, σ. 104. 'Εκτός τών άλλων καί ό βυζάντιος Μ α λάλα ς
(Ε", σ. 125 κέ Bonn) Ιστορεί περί της προσενεχθείσης ύπό τών 'Αμαζόνων βοηθείας είς τούς
Τρώας, συμφώνως πρός τήν ΑΙΘιοπΙδα τοΰ 'ΑρκτΙνου. (Πρβλ. Steiner, Ueber den Amazo-
nen Mythus in der antiken Plastik, 1857, σ. 38 κέ). Ό βυζάντιος χρονογράφος Γεώργιος άμαρ-
τωλός παρατίθησιν έπίσης έν ταϊς περί 'Αλεξάνδρου τινά περί τών ήθών τών 'Αμαζόνων
(Χρον. σύντομον Α' 25, σ. 28 Muralt).

67. Βλ. Notices et extr. des manuscrits, τ. V, σ. 114.

68. Jon and., κεφ. 6, 7, 8. Paul. Di aeon., I, 15. Grimm, Deutsche Sagen, άρ.
394.

69. Spiegel, Die Alexandersage bei den Orientalen, σ. 28.

70. Schmidt, Das Volksl. d. Neugriechen, I, σ. 142.

71. Ém. Legrand, Recueil des chansons popul., σ. 146.
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καί ήφάνισεν άρκετάς πόλεις· ό λαός τήν διαδίδει άπό γενεάς είς γενεάν ύπό
τό όνομα Μονοβύζα καί πολλάς καταστροφάς άναφέρει άπό τόν καιρόν τής
Μονοβύζας κατά παράδοσιν... 'Ιδού καί ό περί αύτής μύθος, σωζόμενος είς τά
στόματα τοΰ λαοΰ. «Μιά φορά κι έναν καιρόν ήτον μία βασίλισσα μονοβύζα
καί είχε ένα βυζί μεγάλο καί τό έρινε όπίσω άπό τές πλάτες καί όνομάζον-
ταν Βοδινά, καί είχε ένα παιδί ζουρλό, καί ήλθε νά χαλάση τό τόπο μας, καί
τό έσκότωσαν οί Μολοσιάριδες· καί σάν τό 'μαθε αύτή, έκίνησε κι ήρθε γιά νά
πάρη τό αίμα τοΰ παιδιοΰ της, κι άρμάτωσε καράβια δικά της, καί έπήρε καμ-
πόσια Kt άπό τούς Κορφούς, καί έβγαλε μεγάλα φουσάτα στήν Αύλώνα καί
στούς 'Αγίους Σαράντα, καί είς ένα μήνα έκυρίευσε τό Μπεράτι, τήν Λιαμπου-
ριάν δλη καί έφθασε στό 'Αργυρόκαστρο καί στήν Δρόπολι, ώς τή Βόδριστα
καί 'Επισκοπή, καί έχάλασε δλες τές χώρες τοΰ τόπου καί τά χωριά, καί τή
μεγαλύτερη χώρα τή Φοινικόπολι πού είχε 300.000 ψυχές καί τό είχε κτίσει
μία βασιλοποΰλα ποΰρθ' άπό τήν 'Ανατολή, πώς τήν έλεγαν δέν ξεύρω, όμως
τό Φοινίκι τοΰβαλε στδνομα τοΰ τόπου της· καί ήταν έμορφη σάν τόν Ήλιο,
καί όταν έστολίζονταν έβανε καί 9 άρμάθες φλωριά στό λαιμό της, καί έπειδή
δέν ηύρε κανέναν άξιον νά τήν πάρη, ήλθε καί έκτισε τό Φοινίκι, καί έζησε
καί έβασίλεψε έκεΐ καί άπέθανε, καί έκανε πολλές καλοσύνες, καί τήν όμολο-
γοΰσαν ότι είχε καλή ψυχή· καί τό Φοινίκι είχε πλοΰτον πολύ όπου άρμεγαν
τές γελάδες στή Λευτοκαριά, καί τό γάλα τό έρριγναν στό αύλάκι καί τό έφερ-
νε στό Φοινίκι καί τό μοιράζονταν δλος ό κόσμος, καί ή μονοβύζα έπήγε καί
στή Λευτοκαριά, καί έφαγε τές γελάδες καί έχάλασε τό αύλάκι, καί έπήγε χα-
λώντας ώς τή Μπόδριστα, καί έκεΐ έκαμαν πάτα (είρήνη), καί έκτισε έκεΐ έναν
πύργο διά τήν νίκην καί έβαλε δώδεκα φαμιλιές δικές της, καί έκατοίκησαν
καί τό όνόμασε Βοδινά, καί σώζεται άκόμη τό χωριό της μέ δώδεκα σπίτια, ή-
γουν τό χωρίον Βοδίνου».

"Οταν διηγούνται τό παραμύθι της Μονοβύζας στήν Ήπειρον, τήν άνα-
θεματίζουν δσοι τό άκοΰνε καί τήν λέγουν Σκΰλα λυσιασμένη, ότι έχει κάμει
πολλά κακά στόν τόπον, καί άφηκεν έποχήν όνομαζομένην άπό τόν χαλασμόν
τής Μονοβύζας12.

Σημ. Β'. Τό περίεργον τούτο έπεισόδιον, όπερ ύπενθυμίζει τούς έν τοις
' νεωτέροις χρόνοις έφευρεθέντας ύποβρυχίους κώδωνας, άναφέρει τό πρώτον
ό Ψευδοκαλλισθένης (Β', 38, σ. 89 Müller). Ή φυλλάδα τοΰ 'Αλεξάνδρου
άφηγεΐται τοΰτο μετά τινών παραλλαγών· ό 'Αλέξανδρος καταβάς είς τά βάθη
τών θαλασσών βλέπει τούς πολέμους τών ψαριών καί έν μεγάλο ψάρι, τό
όποιον έπερνοΰσε πρό τοΰ κλωβού έπί είκοσιτέσσαρας ώρας καί άκόμη ή ού-
ρά του δέν είχε φανη· καί έν άλλο ψάρι «μέγα ώσπερ ένα μεγάλο βουβάλι»
έκτύπησε τήν κασσέλαν καί τήν έτάραξε- καί ούτως άνήγαγον τόν
Άλέξανδρον, νομίσαντες ότι έποίει σημεϊον πρός τοΰτο. Όπωσοΰν διαφόρως

72. Β . Δ. Ζ ώ τ ο υ , Ήπειρ. μελέται, σ. 96-97.
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διηγούνται τήν παράδοσιν οί άνατολικοί συγγραφείς. Κατά τόν "Αραβα Μα-
σουδί, τά θαλάσσια τέρατα έμπόδιζον τόν Άλέξανδρον νά θεμελιώση τήν
Άλεξάνδρειαν· όπως δέ έξουδετερώση τήν δύναμίν των, διέταξε νά κατα-
σκευάσωσι ξύλινον κιβώτιον, èv ω έθηκεν ύελίνην θήκην. Είσελθών δ' είς τήν
θήκην έκείνην κατήλθεν είς τόν πυθμένα της θαλάσσης, καί ούτω κατώρθωσε
νά ϊδη τάς διαβολικός μορφάς τών τεράτων καί ν' άποτυπώση ταύτας έν δια-
φόροις μετάλλοις· έστησε δέ τά είδωλα τούτων έπί τών οικοδομημάτων, άτινα
ήρξατο νά κτίζη· τά θαλάσσια τέρατα έξελθόντα όπως καταστρέψωσι τά οικο-
δομήματα έκεΐνα, ώπισθοδρόμησαν έντρομα, ίδόντα τάς εικόνας των. Ό μύ-
θος ούτος στηρίζεται έπί τών άσιατικών ιδεών περί τελεσμάτων, ήτοι φυλα-
κτηρίων πόλεων καί οικοδομών. Ό διάσημος Άραψ ιστορικός Ίβν Χαλδούν
(ΙΔ' αιών) άναφέρει έπίσης τόν μύθον τούτον, καταδεικνύς τό παράλογον
αύτοΰ73. Κατά τόν Γάλλον ποιητήν της Άλεξανδριάδος, ό 'Αλέξανδρος κα-
τήλθεν εις τήν θάλασσαν έν μεγάλω ύελίνω φανώ, έν φ έκλείσθη μετά λαμπά-
δων καί είδε τούς άγώνας καί τάς συζεύξεις τών ιχθύων καί τά θαλάσσια τέρα-
τα74. Έν γένει δ' ή κατάδυσις τοΰ 'Αλεξάνδρου είς τόν πυθμένα της θαλάσ-
σης ένεποίει μεγάλην αϊσθησιν είς τούς συγγραφείς τοΰ μεσαίωνος, δι' δ βλέ-
πομεν ότι έν τισι τών περί 'Αλεξάνδρου διηγήσεων άναγράφεται τό έπεισόδιον
τοΰτο έν αύτώ τω τίτλφ τών βιβλίων73. Τήν κάθοδον τοΰ 'Αλεξάνδρου είς
τούς βυθούς της θαλάσσης καί τήν είς τούς αιθέρας άνοδον αύτοΰ άναφέρουσι
καί ρωσικά δημοτικά άσματα76. Έτερα ρωσικά άσματα διηγοΰνται ότι ό Σολο-
μών κατήλθεν είς τά βάθη της θαλάσσης έπί κιβωτίου, διά μακράς σιδηράς
άλύσεως συνδεομένου μετά της γης. Καί ή είς τούς αιθέρας άνοδος έπί καλά-
θου, φερομένης ύπό δύο γιγαντιαίων πτηνών άναφέρεται έπίσης εις τόν Σολο-
μώντα77. Σχέσιν τοις μυθολογήμασι τούτοις έχει καί κυπριακόν παραμύθιον,
διηγούμενον τήν έν τω πυθμένι τών θαλασσών, πρός άποφυγήν τοΰ πεπρωμέ-
νου, διαμονήν ένός βασιλόπουλου έντός ύελίνου κλωβού («ένα γυαλλοκλοΰ-
βιν όλόχρυσσον μίαν άλυσσίαν, όσον βάχος εϊχεν ή χάλασσα, τόσες όρκυιές
ήταν κ' ή άλυσσία. Τέλος πάντων είς τήν άκρην της άλυσσίας μ' ένα γάτζον
χρυσόν γιά νά κουτσακώννη, όπου κουτσακώννουσι»)78.

73. Προλεγόμενα, βιβλ. A' èv Notices et extr. des manuscrits, τ. XIX, μ. 1, σ. 73-74.

74. Notices etc., τ. V, σ. 113.

75. Berger de Xivrey, èv Notices et extr. des ms., τ. XIII, μ. 2, σ. 181. Πρβλ.
Dunlop, Geschichte der Prosadichtungen, deutsch von F. Liebrecht, σ. 184.

76. Rambaud, La Russie épique, 1875, σ. 405.

77. Αύτ., σ. 399.

78. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Γ", σ. 154-157.



ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ*

Κύριοι,

Άναλαμβάνων, έγκρίσει τοΰ σεβαστοΰ συλλόγου τών καθηγητών της φι-
λοσοφικής σχολής, τήν διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος της συγκριτικής μυθολο-
γίας, άρχομαι τοΰ Εργου κατά τό παρόν Ετος άπό της έξετάσεως της έλληνι-
κής μυθολογίας καί τής ιστορίας της έλληνικής θρησκείας. Προέταξα δέ τήν
έλληνικήν, ού μόνον ένεκα τοΰ διαφέροντος, όπερ έγείρει ή μελέτη τής τών
ήμετέρων προγόνων μυθολογίας, έν fj, κατά τήν γνώμην έπιφανοΰς άρχαιοδί-
φου, συγκεντροΰνται αί ρίζαι τής τε έξωτερικής καί της έσωτερικής
Ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ1, άλλά πρό πάντων, διότι διά τόν πλοΰτον καί
τήν ποιητικήν χάριν, διά τήν άφθονίαν καί τό άσφαλές τών πηγών, διά τό
πλήθος τών άπό μακρών χρόνων εις τήν έρευναν αύτής έγκυψάντων λογίων
καί φιλοσόφων, ή τής Ιστορίας τής έλληνικης θρησκείας έξέτασις, προσφυε-
στάτη ούσα άφ' ένός εις άναπαράστασιν τοΰ διανοητικού κόσμου τών άρ-
χαίων καί είς έξήγησιν τής γενέσεως τών ίδεών παρά τοις Έλλησι καί τοΰ
βίου καθόλου αύτών, άποκορυφοΐ άφ' έτέρου πάντα τά πορίσματα τής νεωτά-
της έπιστήμης τής συγκριτικής μυθολογίας, ύποδεικνύντα τούς νόμους τής
άρχής καί τής βαθμιαίας άναπτύξεως καί παρακμής τών άρχαίων θρησκειών.
Τούτου δ' ένεκα, έν τη έκθέσει περί τών έρευνών, τών γενομένων έν τω κλά-
δω τής έλληνικής μυθολογίας καί περί τών έρμηνευτικών συστημάτων, τών
άπό της άρχαιότητος μέχρι τών καθ' ήμάς χρόνων προταθέντων πρός έξήγη-
σιν τών έλληνικών μύθων, συνοψίζονται πδσαι αί έρευναι καί πάσαι αί ίδέαι,
αί έξενεχθεΐσαι πρός διαφώτισιν τής ιστορίας τών θρησκειών ού μόνον τών
άρίων, άλλά καί τών έπιλοίπων λαών. Περί τών έρευνών τούτων έσται ήμϊν
σήμερον διά βραχέων ό λόγος, ώς άναγκαία προεισαγωγή είς τήν άνάλυσιν
τών έλληνικών μύθων, πλατύτατα δέ περί τοΰ αύτού θέματος θά διαλάβωμεν
έν τη ίστορία της έλληνικης θρησκείας, ήτις συμπληροΐ τήν διδασκαλίαν της
έλληνίκης μυθολογίας, άμέσως ταύτη συνεχομένη.

Έν ταϊς θρησκείαις, δν βάσις έστίν ή άποκάλυψις, καί ών τά δρια σαφώς
διαγράφει ή δογματική, ή πίστις άποκλείει ή περιορίζει τήν έρευναν. Τά τε
θρησκευτικά δόγματα καί τά παραγγέλματα της τοΰ θείου λατρείας παρίσταν-

* Έδημοσιεύθη τό πρώτον είς έφημ. ΑΙών, 7-9 Δεκεμβρίου 1882.

1. Κ. Ο. Müller, Prolegomena, σ. 207.
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ται έν αύταΐς, ώς όρισθέντα κελεύσει τοΰ θεοΰ, ού ή βούλησις ούδαμώς ύπό-
κειται είς τήν κατανόησιν τοΰ άνθρώπου· πάσα δέ άπόπειρα πρός έξέλεγξιν
τής θείας βουλήσεως λογίζεται άσέβεια και πάσα παρέκκλισις έκ τοΰ κειμένου
τών ίερών βιβλίων, ώς αϊρεσις χαρακτηριζομένη, ούδεμίαν έχει ροπήν πρός
μόρφωσιν τής θρησκείας. Έκ τών άρίων λαών τοιαύτην θρησκείαν είχον μό-
νον οί Πέρσαι, οί τήν Ζένδ Άβέσταν ύπολαμβάνοντες ώς τόν θείον λόγον
τοΰ 'Αχούρα Μάσδα, καί έν μέρει οί 'Ινδοί, άφ' ού χρόνου έρριζώθη ή πίστις
περί τοΰ θεοπνεύστου τών Βεδών. Παντελώς όμως διάφορος ήν ή τών
Ελλήνων θρησκεία· ούδεμίαν έχουσα αΰτη ίεράν βίβλον, άπηλλαγμένη τών
φραγμών τής δογματικής, ού μόνον δέν έκώλυε τήν έλευθέραν ένέργειαν της
άνθρωπίνης διανοίας, άλλά καί έπωφελεΐτο έκ ταύτης. Ποιηταί, καλλιτέχναι,
φιλόσοφοι, ηερικαλλύναντες καί συμπληρώσαντες τήν μυθική ν κληρονομίαν,
ήν τό έλληνικόν γένος παραλαβόν διετή ρει άπό τών έκ τοΰ μεγάλου τών
'Ιμαλαΐων όροπεδίου μεταναστάντων προγόνων, κατήρτισαν τό άγλαόν έκεΐνο
θρησκευτικόν σύστημα, ού ένδέχεται άλλα νά ύπερτερώσι κατά τήν έσωτερι-
κήν ένάργειαν καί τό ήθικόν σθένος, άλλ' φ προσόμοιον κατά τό κάλλος καί
τήν άρμονίαν δέν παρουσιάζεται έν τη Ιστορία. Ό άξεστος κορμός δέντρου, ό
άνέχων τήν στέγην παλαιού άτέχνου ναοΰ, μετεβλήθη σύν τώ χρόνφ είς σε-
μνόν κίονα τοΰ Παρθενώνος. "Αν δ' έν ταΐς θρησκείαις, ταΐς έρειδομέναις έπί
τής θείας άποκαλύψεως, αί μεταγενέστεροι προσθηκαι καί μεταβολαί δύνανται
νά έξομοιωθώσι τή σκωρία, τή καταισχυνούση τήν δψιν εύγενοΰς μετάλλου,
αύται τούναντίον έν τη έλληνική όμοιάζουσι μάλλον τώ έλέφαντι καί τώ χρυ-
σώ φειδιακοΰ άγάλματος, τοις περιβάλλουσιν άμορφον κατασκεύασμα ξύλων
καί πηλοΰ.

Τήν ύπεροχήν δέ ταύτην, έν συγκρίσει πρός τάς θρησκείας τών άλλων
άρίων έθνών, όφείλει ή έλληνική είς τό έν τοις κόλποις αύτης άναπτυχθέν
έρευνητικόν πνεύμα, όπερ άποκλεΐον τήν στασιμότητα προφυλάσσει άπό της
δογματικής άποκρυσταλλώσεως. 'Από τών μυθικών άοιδών τής Θρακης καί
τής Πιερίας, μέχρι τών θεουργών μυστών της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας
άδιαλείπτως βελτιουμένη, συμπληρουμένη, μεταρρυθμιζομένη, διετέλει άεί έν
άρμονΐα πρός τήν διανοητική ν κατάστασιν τοΰ έθνους, διότι ούτε είς ΰψος
Ιδεών μετεωρίσθη ποτέ δυσλήπτων τοις πολλοίς, οΰτε πάλιν ένέμεινεν είς τήν
ταπεινήν άφετηρίαν αύτής, δτε θά ύστέρει έν τη εύγενεΐ πρός τήν πρόοδον
σταδιοδρομία τοΰ έθνους. 'Αλλά συνήκμασε μέν έν τη άκμή αύτοΰ, κατέπεσε
δ' έν τοις χρόνοις τής παρακμής τών γραμμάτων, της τέχνης, της φιλοσοφίας.
Ούδέ παρουσιάζεται έν τή ίστορία αύτής τό είς άλλας θρησκείας παρατηρη-
θέν, αΐτινες άπρίξ έχόμεναι Ιδεών στερηθεισών τοΰ προτέρου κύρους αύτών,
καί ύπέρ τούτων σθεναρώς προμαχοΰσαι, ή κατισχύουσι καί τότε άποφράτ-
τουσι τήν όδόν τής προόδου καί καταδικάζουσι τό έθνος εις τήν γαλήνην τών
λιμναζόντων ύδάτων, ή καταβληθεΐσαι παρορώνται καί ούδαμώς μετέχουσι
τ ~,ς περί αύτάς πνευματικής κινήσεως. "Οθεν έν τή έλληνική θρησκεία δέν
βλέπομεν τάς όλεθρίας τω πολιτισμώ συγκρούσεις έκείνας τοΰ καθεστώτος
θρησκευτικοΰ δόγματος καί τών φιλοσοφικών καί έπιστημονικών καινοτο-
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μιών· διότι ό νους άφίετο έλεύθερος είς τάς έρεύνάς αύτοΰ, οί δ' άποτελοϋντες
τήν έλληνικήν θρησκείαν μΰθοι, εύπλαστοι ώς κηρός, έλάμβανον διά της
χειρός τοΰ Πλάτωνος και τών στωικών, τόν έξωτερικόν τύπον τών φιλοσοφι-
κών θεωριών αύτών, έν φ ύπό τών τραγικών έμορφοΰντο ώς οϊόν τε προσ-
φυέστατα πρός έμπνευσιν γενναίων αισθημάτων.

Δύο δ' ήκολούθησεν έξ άρχής διευθύνσεις ή έξέτασις της τε έσωτερικής
ούσίας καί τής έξωτερικής διατυπώσεως τής θρησκείας παρά τοις Έλλησι·
δύο έσχηματίσθησαν ρεύματα, ένιαχοΰ μέν συμμιγνύμενα άλλήλοις, κατά τό
πλείστον δέ διιστάμενο, μέχρι οδ εις άντίθετον όλως έτράπη έκάτερον φοράν·
τούτων τό έτερον δυνάμεθα νά καλέσωμεν ποιητικόν, τό δ' άλλο θετικόν· καί
έκεΐνο μέν είχε κατ' έξοχήν διαπλαστικόν χαρακτήρα, τοΰτο δέ ούσιωδώς άρ-
νητικόν. Παρά τοις ποιηταΐς καί τοις καλλιτέχναις, τοις άντιπροσωπεύουσι
τήν πρώτην διεύθυνσιν, ή έμπνευσις ήν πηγή μύθων, τό δέ ποιητικόν, συγκιρ-
νώμενον μετ' άκραιφνοΰς θρησκευτικού αισθήματος, συνέτεινον είς έξωράισιν
καί καθαρισμόν τών ύπαρχόντων μύθων καί άπειργάζοντο αύτούς συμφωνοτέ-
ρους τοις άιδίοις τύποις τοΰ Ιδεώδους καλοΰ καί.άγαθοΰ. "Οτε δ' ή φυσική
σημασία τών μύθων έλησμονήθη ύπό τοΰ λαοΰ, τά μάλιστα συνετέλεσαν εις
μόρφωσιν τής ήθικής έννοιας αύτών πρός τοις ποιηταΐς οί καλλιτέχναι. Καί-
τοι, ώς λέγει ό Πέτερσεν, έν τω περί έλληνικης θρησκείας έργω του, δψιστον
fjv τό ίδανικόν, όπερ οί ποιηταί άπό τοΰ 'Ομήρου μέχρι τοΰ Σοφοκλέους ένέ-
πνεον εις τήν διάνοιαν τοΰ άκροατοΰ, τοΰ θεατού, τοΰ άναγνώστου, δέν έδύ-
ναντο όμως νά έξαλείψωσιν άπό τής μνήμης τοΰ λαοΰ τούς μύθους περί τής
τιτανομαχίας, περί τών έρώτων τοΰ Διός καί τών άπιστιών τής 'Αφροδίτης,
ούδ' έπετρέπετο αύτοΐς νά παρέλθωσι ταΰτα παντελώς άμνημόνευτα. ΤΗσαν
μέν δίκαιοι καί εύμενεΐς οί θεοί, άλλ' ή άρχή αύτών έκτήθη βία· ήσαν δίκαιοι
καί εύμενεΐς καθόλου, άλλ' ούδείς αύτών ήν άσπιλος, καί ό τούτοις δεόμενος
έδει νά έλπίζη πλείονα έκ τής εύνοιας, ή έκ τής δικαιοσύνης καί τής άγιότη-
τος αύτών. 'Αλλ' ό,τι ούδαμώς ίσχυσε νά κατορθώση ή ποίησις κατώρθωσαν
αί έν άρχή μέν ταύτη άκολουθοΰσαι, είτα δέ καί άνθαμιλλώμεναι αύτη πλαστι-
κοί τέχναι. Τό ύψος τών ιδεών, είς δ έξικνεϊτο ό ποιητής έν στιγμαΐς έμπνεύ-
σεως, κατέσχε παγίως ό καλλιτέχνης, βαθέως έντυπών αύτό είς τάς ψυχάς
τών θεωμένων. Έκεΐνο όπερ διά τών πτεροέντων έπών τοΰ ποιητοΰ στιγ-
μιαίως συγκινεί τήν διάνοιαν τοΰ άκροατοΰ, μεταποιεί εις διαρκές αίσθημα τό
έργον τοΰ καλλιτέχνου.

Ή δ' έτέρα φορά, είς ήν έτράπη τό πνεΰμα τής έρεύνης τών της θρησκείας
παρά τοις άρχαΐοις Έλλησιν, ήτο, ώς εΐπομεν, ούσιωδώς άρνητική· ταύτη
ήκολούθησαν κατά τό πλείστον οί φιλόσοφοι, παρ' οϊς ή κρίσις έγένετο μήτηρ
τής άπιστίας. Φεύγοντες τήν πεπατημένην τρίβον τών δοξασιών τοΰ δχλου,
άνεζήτουν τόν λόγον τών πραγμάτων, άφετηρίαν δ' έχοντες τάς ιδίας παρατη-
ρήσεις έπειρώντο νάνεύρωσι τήν αίτίαν τών φυσικών φαινομένων έκτός τοΰ
κύκλου τών μύθων, μή άρκούμενοι είς τήν ύπό τούτων παρεχομένην λύσιν
τών άπορημάτων· έδημιούργουν δέ συστήματα φιλοσοφικά, κατά τό μάλλον ή
ήττον άφεστώτα τών κοινή παραδεδεγμένων· ύπό τοιαύτην έννοιαν έξεταζομέ-
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νη ή θεωρία του Θάλεω, ότι πάντων άρχή τό ΰδωρ, δέν είναι άπλή κοσμογο-
νική θεωρία, άλλ' έντονος διαμαρτυρία κατά τής κρατούσης πεποιθήσεως, ότι
οί θεοί έδημιούργησαν τόν κόσμον. Λέγων δ' ό 'Αναξαγόρας τόν ήλιον μύ-
δρον διάπυρον, δέν έξέφερε μόνον γνώμην άστρονομικήν, άλλά κατέρριπτεν ά-
μα άπό τοΰ λαμπρού τεθρίππου τόν άκτινοβόλον Φοΐβον. Έν ω δέ ό Ξενοφά-
I νης έμυκτήριζε τούς άνθρωπομόρφους θεούς τοΰ 'Ολύμπου, ό Πλάτων έξώρι-
ζεν άπό τής Ιδεώδους πολιτείας αύτοΰ τόν Όμηρον, ώς πολλά καταψευσάμε-
νον τών θεών καί ούδαμώς ήνείχετο ποιητάς άνοίκεια περί θεών μυθοπλα-
στοΰντας. «Όταν τις τοιαύτα λέγη περί θεών χαλεπανοΰμέν τε καί χορόν ού
δώσομεν» (Πολιτ. Β", σ. 383). Ενέκρινε δ' έκείνους μόνους τών μύθων, οϋς
εύρισκε συνάδοντας τή τε ήθική καί τώ όρθώ λόγω, άπορρίπτων καί καταδι-
κάζων πάντας τούς άποδιδόντας τοις θεοΐς έργα άνόσια, «ή ού θεοΰ έργα έα-
τέον αύτά λέγειν, ή, εί θεοΰ, έξευρετέον αύτοΐς σχεδόν δν νΰν ήμεϊς λόγον ζη-
τοΰμεν» (αύτ., σ. 380 b).

Είς τά δύο ταΰτα γενικώτερα συστήματα της έρεύνης της έλληνικής θρη-
σκείας ύπάγονται τά έργα πάντων τών Ελλήνων συγγραφέων, τά όπωσδήποτε
σχέσιν έχοντα τοις μύθοις καί τή λατρεία τοΰ θείου. Καί είς μέν τό ποιητικόν
σύστημα δύνανται νά ύπαχθώσιν, έκτος τών καλλιτεχνών, οί άρχαιότεροι λο-
γογράφοι, οί άτθιδογράφοι, οί κατά τόπους έξηγηταί τών Ιερών, οί ποιηταί καί
μυθογράφοι τών άλεξανδρινών χρόνων. Είς δέ τό φιλοσοφικόν οί θεόσοφοι, οί
εύημερικοί καί οί δι' άλληγοριών έρμηνεύοντες τούς μύθους, οί άθεοι, οί νεο-
πλατωνικοί, οί άπολογηταί τής χριστιανικής θρησκείας, οί βυζαντινοί τέλος
συγγραφείς. Τούτων οί μέν θεόσοφοι, όποιοι ήσαν à Έπιμενίδης, ό Φερεκύ-
δης, ό Πυθαγόρας καί άλλοι, οίτινες έπαρουσιάζοντο ώς έμπνεόμενοι ύπό της
θείας σοφίας, έπειρώντο νά μεταρρυθμίσωσι τούς τε μύθους καί τά της λα-
τρείας, έπί τής προτέρας μέν βάσεως αύτών, άλλά συμφώνως πρός τά ίδια φι-
λοσοφικά δόγματα· οί δ' εύημερικοί προσεπάθουν νά έρμηνεύσωσι τούς πα-
λαιούς μύθους διά τής έπινοήσεως Ιστορικών γεγονότων, μυθικωτέρων τών
μύθων έκείνων. Ή άλληγορική μέθοδος, μή άπορρίπτουσα ώς παντελώς άνυ-
ποστάτους καί πάσης προσοχής άναξίους τούς μύθους, έζήτει νά έξεύρη έν
αύτοΐς έννοιας πολλώ ύψηλοτέρας τών άποδιδομένων αύτοΐς ύπό τοΰ πλή-
θους. Καί τήν μέθοδον ταύτην άνέπτυξαν πρό πάντων οί στωικοί, οί προσπε-
λάζοντες τοις δόγμασι τών έκ τής Στοάς καί οί σκεπτικοί. Οί δ' άθεοι, όποιοι
ένομίζοντο οί σοφισταί, οί άτομικοί, οί έπικούρειοι, οί πυρρωνικοί, ή ήπί-
στουν είς πάντα καί περί πάντων άμφέβαλλον, ή πάντων μέτρον τόν άνθρω-
πον θεωροΰντες ήρνοΰντο τήν ύπαρξιν τών θεών καί τούς περί τούτων μύ-
θους άλλοι άλλως ήρμήνευον. Οί δέ νεοπλατωνικοί, προϋποτιθέντες τήν ταύ-
τότητα πασών τών θρησκειών, ήξίουν νά καθάρωσι καί άνυψώσωσι τήν έλλη-
νικήν τή βοηθεία τής διά τής διά της έκστάσεως προσγινομένης θείας έμπνεύ-
σεως καί διά τής μυστικής σοφίας τών Χαλδαίων καί τών Αίγυπτίων, ής ένό-
μιζον έαυτούς κατόχους. Οί άπολογηταί της χριστιανικής θρησκείας άφ' έτέ-
ρου, στυγοΰντες τήν έλληνικήν θρησκείαν, καί αύτό τό όνομα Έλλην μυσατ-
τόμενοι, άφωρμώντο έκ τής Ιουδαϊκής Ιδέας, ότι οί ξένοι θεοί είσι δαίμονες,
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καί αύτη φαίνεται όλοσχερώς κατισχύουσα έν ταΐς συγγραφαϊς Ίουστίνου τοΰ
μάρτυρος, τοΰ Έπιφανίου, τοΰ Τατιανοΰ· έν ω άλλοι άπολογηταί, έκτός της
γενικωτέρας ιδέας ταύτης, άκολουθοΰσιν έν τοις καθ' έκαστον ή τω εύημερικφ
συστήματι, ώς ό Άθηναγόρας, ό Εύσέβιος, ό Θεόφιλος, Κλήμης ό
Άλεξανδρεύς, ό Αύγουστΐνος, ό Τερτουλλιανός, ό Μινούκιος Φηλιξ, ό
Κυπριανός, ό Λακτάντιος καί 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ή τώ άλληγορικώ,
ύπολαμβάνοντες τούς θεούς τών άρχαίων ώς άποθεώσεις δυνά-
μεων της φύσεως, καί τοιούτοι είσιν ό Ώριγένης, Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός,
ό Θεοδώρητος, ό 'Ιούλιος Φίρμικος καί ό Προυδέντιος. Τούς δέ περί έλληνι-
κών μύθων πραγματευθέντας βυζαντιακούς συγγραφείς έτάξαμεν τελευταίους,
ού μόνον διά τόν χρόνον, καθ' δν έζησαν, άλλά καί διά τό ποιόν αύτών. 'Αν
έξαιρέσωμεν τούς συναγωγεΐς τών μύθων, οϊτινες έξ άπολεσθεισών πηγών πα-
ραλαβόντες διετήρησαν πολλά άγνωστα άλλοθεν, καί ούτοι είσιν οί σχολια-
σταί, ό τών Χιλιάδων στιχουργός Τζέτζης, ή Εύδοκία, ή όστις έτερος έγραψε
κατά τόν ια' αιώνα τήν Ίωνιάν καί πολλοί άλλοι, οίτινες έλέγχονται άκριτο-
μυθοΰντες μόνον, όταν άποτολμώσιν έξηγήσεις τών παλαιών μύθων, είναι
άδύνατον νά φαντασθή τις, άν μή αύτοΐς δμμασιν άναγνώση, τό μέγεθος της
ληρωδίας τών άποπειραθέντων νά συναρμολογήσωσιν είς ένιαΐον σύνολον
τάρχαΐα μυθολογικά συστήματα βυζαντινών συγγραφέων. Τόν άπεφθον χρυ-
σόν τών έλληνικών μύθων μετέβαλον οί βυζαντινοί χρονογράφοι εις εύτελή
μόλυβδον, τήν μέν ποιητικήν καλλονήν αύτών καί τήν χάριν τό παράπαν δια-
φθείραντες, είς κυκεώνα δ' άκατονόμαστον συμφύραντες πάσας τάς γνωστάς
αύτοΐς θρησκείας. Έν ταΐς χρονογραφίαις Γεωργίου τοΰ Συγκέλλου, Γεωρ-
γίου τοΰ Κεδρηνοΰ, τοΰ Μαλάλα, τοΰ Χρονικοΰ Πασχαλίου, Γεωργίου τοΰ
'Αμαρτωλού, τηλικαύτη παρατηρείται τερατώδης σύγχυσις καί άνάμιξις πάν-
των τών έρμηνευτικών συστημάτων, ίδία δέ τοΰ εύημερικοΰ καί τοΰ άλληγο-
ρικοΰ, ώστε άγνοεΐ τις πότερον ν' άποθαυμάση μάλλον, τήν άκρισίαν ή τήν
άμάθειαν αύτών. Έπί παραδείγματος τοΰ Διός, οί χρονογράφοι ούτοι ίστοροΰ-
σιν, ότι τοΰ Νεβρώδ παις έγένετο ό Ούρανός, όστις έκ της γυναικός αύτοΰ
'Αφροδίτης έγέννησε τόν Κρόνον, τόν πρώτον βασιλέα της Συρίας. Έχων δ'
ό Κρόνος γυναίκα τήν Σεμίραμιν, «τήν καί Ρέαν καλουμένην παρά
Άσσυρίοις, έσχεν υίούς δύο καί θυγατέραν μίαν· καί τόν μέν προσηγόρευσεν
Δίαν καί Ζεΰ είς όνομα τοΰ πλανήτου άστέρος· τόν δέ έπωνόμασε Νϊνον καί
τήν θυγατέραν Ήραν, ή ν καί έλαβεν είς γυναίκα Πΐκος ό καί Ζεύς, τήν ίδίαν
άδελφήν»2. Μετά τόν Κρόνον έβασίλευσε, κατά τούς αύτούς χρονογράφους, ό
Νΐνος, μετά τούτον δέ Θούρας τις μετονομασθείς "Αρης, περσιστί δέ Βάαλ, ή-
γουν θεός, διότι ώς θεός μέχρι τοΰ νΰν προσκυνείται· τοΰτον διεδέχθη ό Λά-
μης καί τοΰτον πάλιν ό Σαρδανάπαλος. Έφόνευσε δέ τόν Σαρδανάπαλον ό
Περσεύς, ό υιός Πίκου, τοΰ καί Διός· καί έδίδαξεν ό Περσεύς ούτος τήν μα-

2. Πΐκος ό άγροτικός τών Ρωμαίων θεός Picus. Συγχέεται δέ τώ Διί, έπειδή έμυθολογεΐτο
υΙός τοΰ Σατούρνου, συνταύτιζομένου τώ Κρόνω.
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γείαν καί καθιέρωσε τήν πυρολατρείαν3. Καί δσα άλλα άναφέρουσιν οί βυζαν-
τινοί χρονογράφοι δέν ύπολείπονται τοΰ παραδείγματος τούτου τήν άκρίβειαν
καί τήν όξύνοιαν.

Ή μελέτη τών έρμηνευτικών συστημάτων τών άρχαίων, καίπερ έλάχιστον
συμβάλλουσα είς πλήρη κατανόησιν τής έλληνικής θρησκείας, είναι όμως
άναγκαιοτάτη πρός γνώσιν τών έπικρατουσών ιδεών κατά τάς διαφόρους πε-
ριόδους τής Ιστορίας. Καταδεικνύει δ' ήμΐν πώς έξελάμβανον τήν θρησκείαν
αύτοί οί πρεσβεύοντες αύτήν καί έπομένως όποίαν ροπήν έσχε καθόλου ή
θρησκεία είς τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού παρά τοις Έλλησι. Τό αύτό έρμη-
νευτικόν σύστημα ύπό άλλου ύπηγορεύθη πνεύματος έν μιφ έποχή καί ύπό
άλλου έν έτέρα. Οΰτως έπί παραδείγματος τοΰ Ιστορικού συστήματος παρατη-
ροΰμεν, ότι παρά μέν τοις παλαιτέροις λογογράφοις βάσις τούτου ήν ή πί-
στις, παρά δέ τοις εύημερικοΐς ή άπιστία. Διάφορος δέ παντελώς ήν ό σκοπός
τών στωικών, πειρωμένων νά έρμηνεύσωσιν άλληγορικώς τούς μύθους, έκεί-
νου, δν προετίθεντο οί άπολογηταί τής χριστιανικής έκκλησίας τω αύτώ έπό-
μενοι συστήματι. Έκ τής τοιαύτης δέ μελέτης τών άρχαίων έρμηνειών άριδή-
λως συνάγεται καί τοΰτο, ότι οί έρμηνευταί καί έξερευνηταί τών μύθων κατά
τό πλείστον ένεπνέοντο ύπό αίσθήματος έξόχως θρησκευτικού καί ήθικοΰ. Εί-
ναι έκτός πάσης άμφισβητήσεως ότι, έφ' όσον διατηροΰσι τήν άρχικήν άγνό-
τητα αύτών, αί θρησκεΐαι ού μόνον τών πεπολιτισμένων άλλά καί αύτών τών
βαρβάρων λαών βασίζονται έπί τής ήθικής καί είς τό άγαθόν καθοδηγοΰσι.
Διότι πάσαί είσιν άπόρροια της άνυψώσεως τής άνθρωπίνης διανοίας πρός τό
ιδεώδες καί τό άπειρον, καί ή τοιαύτη πνευματική ένέργεια είναι πάντοτε εύγε-
νής, ούδέν ένέχουσα τό ψευδές, τό κακόν, τό άνήθικον. Όμοια ήτο καί ή έλ-
ληνική θρησκεία, έν δσω οί μύθοι διετήρουν άδιάφθορον τήν φυσικήν έννοιαν
αύτών· άλλ' δτε ή τοιαύτη έννοια έλησμονήθη, οί μύθοι δέν έξελαμβάνοντο
πλέον ώς παραστάσεις τών δυνάμεων τής φύσεως, άλλ' ώς άφηγήσεις πολλά-
κις έγκλημάτων καί άθεσμιών τών θεών. Ούτω παρουσιαζόμενοι, οί μύθοι
έκρίθησαν ώς είκός άσεβεΐς, λυποΰντες τό άείποτε άκμαΐον παρά τοις
Έλλησιν ένυπάρχον θρησκευτικόν αίσθημα, καί έντεΰθεν έξηγοΰνται αί τε έν-
τονοι διαμαρτυρίαι κατά τών τοιούτων μύθων καί αί προσπάθειαι πρός άνακά-
θαρσιν αύτών. "Οθεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι τών αύτών ένεφοροΰντο Ιδεών,
δ τ: Πίνδαρος, ό άπορρίπτων τούς άναξίους θεών λόγους, οϋς λοιδορησμούς
τών θεών καί έχθράν σοφίαν άπεκάλει, τούς άλλους δέ διασκευάζων, καί ό
Πλάτων, ό καταδικάζων τούς ληρώδεις, έκλέγων δέ μόνους τούς προσήκον-
τος τοΐς θεοΐς μύθους· δ τε Αισχύλος, ό εύσεβέστατος τών ποιητών, καί ό
'Ηράκλειτος, όστις έν άγανακτήσει κατά τών παραλόγων περί θεών μύθων

3. Γεωργ. Ά μ ο ρ τ ω λ., Χρον. Α', σ. 8-10, éd.Muralt. Βλ. καί Γ ε ω ρ γ . Σ υ γ κ .,
σ. 316 Bonn. Χρονικ. Πασχάλ. I, σ. 65 κέ Β. Ίωάν. Μαλάλαν , σ. 17 κέ. Κεδρην., I,
σ. 28 κέ. Γ λ υ κ δ ν , σ. 243. 264.
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άπεκάλει τήν θρησκείαν ίεράν νόσον. Έκάτεροι είς ένα και τόν αύτόν άπέβλε-
πον σκοπόν, είς τήν έξάγνισιν καί λάμπρυνσιν θρησκευτικών Ιδεών, αϊτινες εί-
χον άπολέσει τήν άρχικήν στιλβηδόνα αύτών.

Τοΰ Ενδιαφέροντος όμως, όπερ Ενέχει ή Εξέτασις τών μυθολογικών Ερμη-
νειών τών άρχαίων, στερείται βεβαίως ή τών Ερμηνευτικών συστημάτων, άτι-
να Επενοήθησαν άπό τών χρόνων της άναγεννήσεως καί Εντεΰθεν· οί νεώτεροι
μυθολόγοι, βιοΰντες ύπό τό κράτος Ιδεών παντελώς διαφόρων τών έν τώ
άρχαίφ κόσμφ Επικρατουσών, άρυόμενοι τάς περί τών παλαιών μύθων γνώ-
σεις των Εκ πηγών άνεπαρκών, καί τό σπουδαιότατον μή άπηλλαγμένοι
όλοσχερώς οί πλείστοι έπιστημονικών τινών προκαταλήψεων, ήδυνάτουν νά
γνωρίσωσιν έντελώς καί αύτήν τήν έξωτερικήν διατύπωσιν, ήκιστα δέ τήν
έσωτερικήν ούσίαν τής άρχαίας θρησκείας. Ή έρευνα περί τών έργασιών αύ-
τών άποτελεΐ μέρος τής ιστορίας τής φιλολογίας, καί ούχί της Ιστορίας της
θρησκείας καί τοΰ άρχαίου έν γένει πολιτισμοΰ, ώς ή περί τών όμοίων έργα-
σιών τών άρχαίων, αϊτινες συνδέονται άμέσως τή προόδφ καί τη παρακμή
τής έλληνικης θρησκείας. Εκτός τών όλίγων έκείνων μυθολόγων, οίτινες πε-
ριορίζονται είς τό πραγματικόν μέρος μόνον, έκτιθέντες άπλώς τούς μύθους,
ώς διηγοΰντο αύτούς οί άρχαϊοι, καί τοΰτο πρός πληρεστέραν κατανόησιν
τών τε άρχαίων ποιητών καί τών έργων τής τέχνης, άποφεύγοντες δέ τήν βα-
θυτέραν έξέτασιν τής έννοιας αύτών, οί λοιποί τών νεωτέρων μυθολόγων μέ-
χρι τών άρχών τής παρούσης έκατονταετηρίδος είς δύο κυρίως διακρίνονται
τάξεις. Ή πρώτη τούτων, τούς πολυπληθεστέρους περιλαμβάνουσα, άφορμά-
ται έκ της Ιδέας περί τής έν άρχή τελειότητος τοΰ άνθρωπίνου γένους, ή δέ
δευτέρα συνίσταται έκ τών πρεσβευόντων, ότι βαθμιαία ήν ή άνάπτυξις τοΰ
άνθρώπου έξ άτελοΰς έν άρχή κατά φύσιν καταστάσεως. Οί πρώτοι ήτοι δοξά-
ζουσιν ότι ό άνθρωπος ένεκα τών άμαρτιών αύτοΰ έλησμόνησε καί ήμαύρωσε
τήν ύπό τοΰ Θεοΰ άποκαλυφθεΐσαν αύτφ άλήθειαν, καταπεσών εις πολυθεΐαν-
ή ότι ή άλήθεια, άποτυφλοΰσα διά της αίγλης αύτής τούς άνθρωπίνους όφθαλ-
μούς, περιεκαλύφθη ύπό συνετών άνδρών διά τοΰ πέπλου τών συμβόλων καί
τών άλληγοριών, μέχρις δ-ςου τέλεον έσκοτίσθη, παρανοηθεΐσα καί παραγνω-
ρισθεΐσα ύπό τών μεταγενεστέρων. Ή δ' έναντία θεωρία έξενεχθεΐσα τό πρώ-
τον τώ 1728 ύπό τοΰ ίδρυτοΰ τής φιλοσοφίας τής Ιστορίας 'Ιωάννου Βαπτι-
στοΰ Βίκο, καί λαμπρώς ύποστηριχθεΐσα μετά τινα έτη ύπό τοΰ έπιφανοΰς
"Αγγλου φιλοσόφου Δαυίδ Hume, δέν ήδυνήθη νά κατισχύση άμέσως, τό μέν
διότι στερρώς ήν έρριζωμένη παρά τοις πολλοίς ή πίστις περί καταγωγής πα-
σών τών θρησκειών έκ τής Ιουδαϊκής καί περί της συμφωνίας τοΰ τε "Ομήρου
καί τών άλλων ποιητών μετά τής Παλαιάς Διαθήκης, τό δέ διότι ή άτελής
γνώσις τής ιστορίας τών διαφόρων θρησκειών καί ή έμβρεφος κατάστασις τής
έθνολογικής έπιστήμης δέν παρεΐχον έπιχειρήματα άρκοΰντα πρός ύποστήρι-
ξιν αύτης.

Κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ παρόντος αιώνος, ή μέν θεωρία περί
της έκ της ιουδαϊκής καταγωγής καί της διαφθοράς τών λοιπών θρησκειών έκ
θεμελίων κατέπεσε, κατίσχυσε δέ πρός καιρόν ή συμβολική θεωρία, μετά
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πολλής δυνάμεως καί θαυμαστής πολυμαθείας ύποστηριχθεΐσα ύπό τοΰ Γερμα-
νοΰ Creuzer. 'Αλλά καί αΰτη δεινώς πολεμηθεΐσα πολλαχόθεν, έξελεγχθεΐσα δ'
ώς ψευδής έν ταΐς βάσεσιν αύτης διά τών μεταγενεστέρων έρευνών, δέν έδυ-
νήθη νάντίσχη έπί πολύ. Καθόλου δ' ειπείν ή άνεπάρκεια καί ή άτέλεια τών
έρμηνευτικών συστημάτων προήρχετο έκ της έλλείψεως άσφαλοΰς κριτηρίου
τής άληθείας, διότι μόνον έρεισμα είχον ταΰτα τό κύρος της άτομικής πεποι-
θήσεως τών μυθολόγων, άλλ' ούδείς ύπήρχε χαλινός πρός περιστολήν τών
ιδιοτροπιών τής φαντασίας καί τών αύθαιρεσιών τής κρίσεως αύτών. Τό δέ
κριτή ριον τοΰτο τής άληθείας, δι' ού ή μυθολογία, έκφυγοΰσα τοΰ άδιεξόδου
κύκλου τών κενών καί άβασίμων είκασιών, είσήλθεν είς τήν εύθεΐαν όδόν της
έπιστημονικης έρεύνης, είναι ή σύγκρισις πρός άλλήλους τών τε μύθων ίδία
καί τών θρησκειών καθόλου τών διαφόρων λαών. Μόλις δέ κατά τούς ήμετέ-
ρους χρόνους καταστάσα δυνατή ή τοιαύτη μέθοδος της συγκριτικής έξετά-
σεως, άποκαλύπτει ού μόνον τόν άρχικόν τύπον έκάστου μύθου, άλλά καί τήν
άρχικήν έννοιαν αύτοΰ, ού μόνον τάς μεταβολάς, άς ύπέστη έκαστος κατά
καιρούς παρά διαφόροις λαοΐς, άλλά καί τόν λόγον, δι' δν ύπέστη ταύτην καί
ούχί έκείνην τήν μεταβολήν, δι' δν οί μύθοι έλαβον τοΰτον καί ούχί έκεΐνον
τόν έξωτερικόν τύπον. Οΰτω δέ ή έπιστήμη της συγκριτικής μυθολογίας ού
μόνον ζητεί νά καταμάθη τήν βαθμιαίαν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος άνάπτυ-
ξιν άπό τής νηπιότητος αύτοΰ, άλλά καί προσπαθεί νά όρίση τούς νόμους της
γενέσεως, τής μορφώσεως καί τής παρακμής τών θρησκειών, όπως χρησιμεύ-
ση ώς δάς φωτεινή πρός άποσόβησιν τών προλήψεων καί πρός παρακώλυση»
παραπλανήσεων τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος έν τώ μέλλοντι.

Αί τής συγκριτικής μυθολογίας άρχαί άπαντώσι καί παρά τοΐς παλαιοϊς
Έλλησιν, οΐτινες όρμώντο έκ τής Ιδέας, ότι οί θεοί, οί λατρευόμενοι ύπό τών
διαφόρων λαών, είσίν οί αύτοί· καί τούτου ένεκα συνεταύτιζον τούς κατά τό-
πους νομιζομένους θεούς είτε πρακτικώς έν τη. λατρεία, όπου Έλληνες άποι-
κοι ήρχοντο είς έπαφήν μετά λαών άλλας πρεσβευόντων θρησκείας, είτε θεω-
ρητικώς έν βιβλίοις. Άπό τοΰ 'Ηροδότου μέχρι τοΰ Διοδώρου φαίνεται παρά
πολλοίς ίστορικοΐς κρατοΰσα ή ίδέα περί τής καταγωγής της έλληνικης θρη-
σκείας έκ τής αιγυπτιακής, έν φ μεταγενέστεροι χρονογράφοι, ώς ό Κεφα-
λιών, ό Φλέγων, ό Θάλλος, ό Άβυδηνός, πρόδρομοι κατά τοΰτο τών βυζαντι-
νών, έν συγχρονισμώ έκτιθέντες τά γεγονότα, έξελάμβανον ώς Ιστορικά πρό-
σωπα καί συνεταύτιζον θεούς καί ήρωας τών Ελλήνων τοΐς τών Φοινίκων,
τών Άσσυρίων, τών Περσών. Έκ δέ τών νεοπλατωνικών φιλοσόφων, οΐτινες
προύπέθετον, ώς άνωτέρω έρρήθη, τήν ταύτότητα πασών τών θρησκειών,
Ήραΐσκος, ό τοΰ Πρόκλου μαθητής, ώρμησε γράψαι, κατά τόν Σουΐδαν καί
τόν Φώτιον, πραγματείαν περιέχουσαν τών θεολογιών άπασών τήν συμφω-
νίαν. Άλλ' οί παλαιοί ήγνόουν σαφώς τήν έννοιαν τών ίδιων μύθων περί
θεών, ήκιστα δέ τήν τών ξένων, ώστε ή συνταύτισις τών θεών ήν έπεχείρουν
δέν έστηρίζετο έπί βάσεων στερεών. Τούτου δ' ένεκα έπί παραδείγματος μέν
τών λατινικών θεών συνεταυτίσθη τω Άρει ό Mars, έν φ οί περί τούτου μύ-
θοι όμοιάζουσι μάλλον τοΐς περί Απόλλωνος έλληνικοΐς καί ό Mercurius τώ
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άνομοίω αύτώ Έρμη, έπί δέ της λατρείας ή πολύμαστος μεγάλη τών Έφεσίων
θεάς συνεχωνεύθη τη παρθένφ Άρτέμιδι· άφ' έτέρου δ' ό Ηρόδοτος καί οί
τούτω έπόμενοι συγγραφείς μετά πολλής εύκολίας καί άνεξετάστως άπέδιδον
τά πρεσβεία τοις θεοΐς τών Αιγυπτίων. "Οθεν αί τοιαΰται τών παλαιών δοξα-
σίαι ούδέν κατά τοΰτο δύνανται νά παράσχωσιν ήμΐν βοήθημα.

Μόλις δέ κατά τήν παροΰσαν έκατονταετηρίδα εύρύ άνεφχθη στάδιον
έρεύνης τών άπανταχοΰ της γης θρησκειών. Αί μυστηριώδεις σφίγγες, at πρό
τών πυλώνων τών αίγυπτιακών ναών, έπέτρεψαν τήν εϊσοδον είς τά πρό αιώ-
νων κεκλεισμένα άδυτα τών Ιερών, άναγνωσθέντα δέ τά Ιερογλυφικά γράμμα-
τα άπεκάλυψαν ήμΐν ούχί τήν θρυλουμένην καί άνύπαρκτον σοφίαν τοΰ Θώθ
ή Έρμοΰ τορ Τρισμεγίστου, άλλά θησαυρόν πολυτιμότερον, τάς περί θεών
καί τοΰ σύμπαντος Ιδέας τών ΑΙγυπτίων, έξ <δν πολλοί ένόμιζον ότι ήρύσθη-
σαν οί Έλληνες τάς ιδίας δοξασίας. Εύρέθη ή κλείς της σφηνοειδούς γραφής,
καί άνεγνώσθησαν αί ένεπίγραφοι πλίνθοι τών βιβλιοθηκών τών έν Μεσοπο-
ταμία βασιλέων, αί περιέχουσαι τά μυθικά καί Ιστορικά άρχεΐα τών 'Ασσυρίων
καί Βαβυλωνίων, διά της άνακαλύψεως δέ μνημείων της τέχνης καθωδηγήθη-
μεν είς τελειοτέραν γνώσιν της τών Φοινίκων θρησκείας. Ή τών Περσών Ιερά
βίβλος, τό νομιζόμενον θεόπνευστον τοΰ Ζωροάστρου έργον, ή Ζενδ Άβέστα,
άνακαλυφθεΐσα καί έρμηνευθεϊσα ύπό τοΰ Γάλλου Anquetil Duperron κατά τά
τέλη της παρελθούσης έκατονταετηρίδος, κατενοήθη έντελώς κατά τήν παροΰ-
σαν. Έξετιμήθη δέ προσηκόντως καί τό νεώτερον έπος τοΰ Φιρδούση, ή Βί-
βλος τών βασιλέων, ήτις κατά τινα έποψιν θεωρητέα ώς συμπλήρωμα της
Ζένδ 'Αβέστας: Άνεγνώσθησαν αί έπιγραφαί της Λυκίας καί της Φρυγίας,
χωρών οίκουμένων ύπό λαών συγγενεστάτων τοις Έλλησι, καί έμελετήθησαν
έπαρκώς τά έκεΐ ύπάρχοντα μνημεία. Διά της Έδδας καί τών Νιβελοΰγκεν,
καί διά τών σποραδικώς παρά τοις παλαιοτέροις Ίσλανδοΐς, Σκανδιναυοΐς καί
Γερμανοϊς ποιηταΐς, καί έν παραδόσεσι τοΰ λαοΰ διατηρηθέντων λειψάνων άρ-
χαίων μύθων άπετελέσθη όσον ένεστι πλήρες σύστημα της μυθολογίας τών
βορείων καί τών γερμανικών έν γένει έθνών. Ήρευνήθη δέ καί ή τών Κελτών
καί ή τών Γαλατών θρησκεία, τη βοηθείςι τών σωζομένων λιθίνων μνημείων
καί τών άπό στόματος παραδόσεων. Διεφωτίσθησαν δέ καί τά κατά τούς πα-
ναρχαίους τών σλαβικών φύλων θεούς, τόν Περκούν καί τήν μεγάλην τών
θεών μητέρα Βαυβώ (Baba), καί ύπό τούς δαίμονας τών δασών καί τών ύδά-
των, οϋς τρέμει καί δυσωπεΐται ό Σλάβος άγρότης, διεγνώσθησαν at μορφαί
τών θεών, οίς άπέδιδε τό πάλαι λατρείαν. Τό δέ πάντων σπουδαιότατον έδη-
μοσιεύθησαν, μετεφράσθησαν καί έσχολιάσθησαν ού μόνον αί μεγάλαι τών
'Ινδών έποποιίαι καί τά φιλοσοφικά τών βραχμάνων έργα, άλλά καί τό σεπτόν
μνημεΐον τών παναρχαίων χρόνων, οί Βέδαι, έν οΓς εΰρηνται άποτεθησαυρι-
σμέναι σχεδόν άμετάλλακτοι καί άδιάφθοροι at περί θεών παραστάσεις τών
προϊστορικών ήμών προπατόρων άρίων, πρό τοΰ χωρισμοΰ καί της μετανα-
στάσεως αύτών άπό τοΰ δροπεδίου Παμίρ, της άρχικης κατοικίας τών Ινδοευ-
ρωπαϊκών φύλων. Καί ταύτα μέν περί τών θρησκειών τών άρίων καί τών ση-
μιτικών λαών· άλλ' ή έρευνα δέν περιωρίσθη είς ταύτας μόνον. Ή σπουδαίο-
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τάτη ένεκα των άποτελεσμάτων αύτης θρησκεία, ό βουδισμός, ήτις κατ' άρχάς
ijv άπλοϋν άπόσχισμα της βραχμανικης, βραδύτερον δέ τοσούτον έπεξετάθη
ώστε νυν πρεσβεύει αύτήν τό μέγιστον μέρος τοΰ άνθρωπίνου γένους, έμελε-
τήθη Επισταμένως, ού μόνον έν τοις έργοις καί ταΐς παραδόσεσι τοΰ Ιδρυτού
καί τών μαθητών αύτοΰ, άλλά καί έν τοις έρμηνευτικοΐς συγγράμμασιν, δτινα
κατά χιλιάδας άριθμοΰνται. Έπίσης έξητάσθησαν αί θρησκεΐαι τών άλταϊκών
λαών, οΐτινες πολλάκις ήλθον είς έπαφήν πρός τούς άρίους, καί ών είς, οί
Φίννιοι, διετύπωσαν τούς μύθους αύτών έν τώ έπει Καλεβάλα. Και είς ταύτα
δέ μή άρκεσθεΐσα, ή έπιστήμη της έξετάσεως τών θρησκειών, προσέλαβε πρός
τελείωσιν τοΰ έργου της καί έξακρίβωσιν τών πορισμάτων αύτής καί τήν έπι-
κουρίαν της έθνολογίας. Αί θρησκευτικοί ίδέαι τών άγριων καί ήμιαγρίων
λαών, τά μαγικά τύμπανα τών Σαμανών της Λαπωνίας καί της Σιβηρίας, ot
φετίχαι τών μαύρων της 'Αφρικής καί τά ταμπού τών ιθαγενών της Πολυνη-
σίας, παρεβλήθησαν ταΐς θρησκευτικαΐς ίδέαις καί τοΐς θρησκευτικοΐς νομίμοις
τών ήμετέρων παναρχαιοτάτων προγόνων. Καί γινώσκω μέν ότι διάσημος
μυθολόγος, ού ή γνώμη μέγιστον έχει κύρος, ό Μάξ Μύλλερ, σφόδρα ύποτι-
μά τήν άξίαν της τοιαύτης μεθόδου. 'Αλλ' εί καί αί γνώσεις ήμών περί τών
θρησκευτικών έννοιών τών άγριων είσιν άτελεΐς, ώς λέγει, ούδείς όμως δύνα-
cai νάρνηθή, ότι έμπεφορημένοι ιδεών όλως διαφόρων, έπηρεαζόμενοι ύπό
τοΰ πνεύματος της γλώσσης καί ύπό πλείστων άλλων αίτιών έσμέν άκαταλλη-
λότατοι νάντιληφθώμεν τάς μεγάλας σκηνάς της φύσεως άπαραλλάκτως καί οί
κατά φύσιν βιοΰντες προπάτορες ήμών, καί ότι όπως προσεγγίσωμεν εις κατα-
νόησιν τών αίσθημάτων ύφ' ών κατείχοντο έκεΐνοι έν τη θέα τοΰ έξωτερικοΰ
κόσμου, λυσιτελεστάτη έστίν ή ψυχολογική μελέτη τοΰ κατά φύσιν άνθρώ-
που, είς δν, ώς εικός, τά αύτά αίτια όμοια παράγουσιν αίσθήματα καί παρέ-
χουσιν άφορμήν εις τήν γένεσιν παρομοίων Ιδεών. "Αν δέ τίνες περιηγηταί ή
Ιεραπόστολοι διαφωνοΰσιν ώς πρός τάς λεπτομερείας τών θρησκευτικών πα-
ραστάσεων άγριων λαών, τοΰτο ούδεμίαν έχει σημασίαν, άφ' ού κατ' ούσίαν
αί έντυπώσεις τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου είσίν άπαράλλακτοι, άφ' ού βλέπο-
μεν ότι άπό τών δρυμώνων της "Ινδικής μέχρι τών δρέων της 'Αμερικής, άπό
της 'Ισλανδίας μέχρι της Ελλάδος, άπό της "Αφρικής μέχρι της Σινικής καί
της 'Ιαπωνίας, δηλονότι παρά λαοΐς, ών οί πλείστοι ούδεμίαν έσχον ποτέ κοι-
νωνίαν άλλήλοις, οί άνθρωποι κατά τάς έκλείψεις τοΰ ήλιου ή της σελήνης
σπεύδουσι διά κραυγών καί κρότου χάλκινων σκευών νά παράσχωσιν άρωγήν
είς τά κινδυνεύοντα νά καταβροχθισθώσιν ύπό τερατωδών θηρίων ούράνια
σώματα, ή άναμένουσιν έναγωνίως έν καιρώ καταιγίδος τόν κραταιόν θεόν
τοΰ ούρανοΰ νά κεραυνώση τόν δράκοντα τών νεφελών καί της όμίχλης. Καί
δή τό μέγιστον, παρά πάσι τοΐς λαοΐς έκδηλοΰται ή τάσις όπως άπό τών εις
τήν αΐσθησιν προσπιπτόντων άφορμώμενοι μετεωρισθώσιν εις τά ύψη τοΰ
ύπερανθρώπου καί Ιδεώδους.

Τοιαύτα τά βοηθήματα, άπερ προσέλαβεν ή μυθολογική έπιστήμη, άφ' ής
τό πρώτον ό 'Αδαλβέρτος Kuhn, μετά τήν δημοσίευσιν γερμανικής μεταφρά-
σεως τοΰ Rig Veda ύπό τοΰ Rosen τώ 1840, έθηκε τάς βάσεις αύτης έν τώ πε-
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pi καταγωγής τοϋ πυρός συγγράμματί του. Επισταμένη μελέτη της ΐεράς βί-
βλου τών βραχμάνων κατέδειξεν, ότι ώς ή γλώσσα είς ή ν έστί γεγραμμένη
αΰτη, ή σανσκριτική, είναι συγγενεστάτη τή άρχική γλώσση τών άρίων, ώστε
έν ταύτη δύνανται ν' άναζητηθώσιν αϊ ρίζαι τών λέξεων άς έχουσι κοινάς αί
γλώσσαι τών Ινδοευρωπαϊκών έθνών, οϋτω καί αί θρησκευτικοί ίδέαι, αί έν
ταύτη έκτιθέμεναι, έπιβάλλουσαι διά τήν άπλότητα αύτών, περιέχουσι τά
σπέρματα τών μύθων, άτινα κατόπιν άνέπτυξαν Ιδία έκαστον, ή διά της πρός
άλληλα κοινωνίας, τά άρια έθνη, καί παρέχουσι τήν κλείδα της έρμηνείας τών
μύθων έκείνων. Τό βραχύ τοΰ χρόνου δέν έπιτρέπει ήμΐν νά προβώμεν είς
άνάλυσιν τοΰ συγκριτικού συστήματος τής έρμηνείας τών μύθων, οδ θεμέλιον
στερεόν έτέθη ή τών Βεδών μελέτη. Τοΰτο μόνον παρατηροΰμεν, ότι δ τε
Kuhn καί ό παράλληλον τούτω διεύθυνσιν άκολουθήσας πρώτος έκδοτης τοΰ
κειμένου τοΰ Ρίγ Βέδα Μάξ Μύλλερ, φαίνονται λίαν άποκλειστικοί έν τή
μεθόδφ αύτών. 'Αμφότεροι πηγήν τών μύθων θεωροΰσι τήν γλώσσαν, τήν δ'
όμωνυμίαν καί τήν πολυωνυμίαν ώς πρωτίστην καί σχεδόν μόνην αίτίαν τής
γενέσεως καί τών βαθμιαίων μεταβολών αύτών. Διίστανται δέ τάς γνώμας
κατά τοΰτο, ότι ό μέν Μύλλερ καί οί τούτφ έπόμενοι μυθολόγοι, ώς ό Bréal,
ό Cox, πάντας σχεδόν τούς μύθους άνάγουσιν εις έκφράσεις τών φαινομένων
τοΰ ήλιακοΰ φωτός, έν φ ό Kuhn, καί μετ' αύτοΰ ό συνεργάτης του Schwartz,
ό Roscher καί άλλοι Γερμανοί πρό πάντων μυθολόγοι, πιστεύοντες ότι ίσχυ-
ροτέραν παρήγον έντύπωσιν είς τήν φαντασίαν τών πρώτων άνθρώπων τά με-
τεωρολογικά φαινόμενα, διά τούτων πειρώνται νά έρμηνεύσωσι τούς πλεί-
στους τών μύθων. Ύπετέθη μάλιστα ύπό τίνων, πρός ύποστήριξιν τοΰ συστή-
ματος τούτου, καί περίοδος τις έν τή άρχική ιστορία τοΰ άνθρωπίνου γένους
έξόχως μυθοπλαστική, καθ' ήν πολυπληθείς έγεννήθησαν μΰθοι, άναγκάζονται
δέ οί αύτοί νά παραδεχθώσιν, ότι ή γενεσιουργός δύναμις τών μύθων έν τώ
άνθρωπίνω πνεύματι έξησθένησε βραδύτερον καί έστειρώθη. 'Αλλ' ότι τοΰτο
δέν έχει ύπόστασιν, είναι πρόδηλον. Ό Schwartz έδημοσίευσεν άξιον λόγου
βιβλίον, έν ω περισυνήγαγε τάς ποιητικός φράσεις άρχαίων καί νεωτέρων καί
έξ οδ καταφαίνεται, ότι πολλάκις αί τών φυσικών φαινομένων άντιλήψεις τών
καθ' ήμάς άνθρώπων, τών έχόντων τό ποιητικόν χάρισμα, κατ' ούσίαν προσο-
μοιάζουσι ταΐς τών κατά φύσιν άνθρώπων. 'Ακόμη δέ καί σήμερον ή γλώσσα
τοΰ άγρότου περιέχει εικόνας τοσούτφ ζωηρός, ώστε ή ίδέα κυμαίνεται μετα-
ξύ εικονικής παραστάσεως καί προσωποποιίας. "Ωστε οί προσπαθοΰντες νά
έρμηνεύσωσι πάντας τούς μύθους τών Ινδοευρωπαϊκών λαών έκ τών έν τοις
Βέδαις άρχικών, είς δεινήν περιπίπτουσι πλάνην, παραγνωρίζοντες τήν έπί-
δρασιν τής άείποτε άκμαίας παρά τώ λαώ διατηρουμένης μυθοπλαστικής δυ-
νάμεως. 'Αφ' έτέρου δέ οί τήν γλώσσαν άποκλειστικώς θεωροΰντες ώς πηγήν
τών μύθων, παρορώσι τάς άλλας ένεργείας τοΰ άνθρωπίνου νοΰ, έχοντες ύπ'
δψει μόνην τήν άνάγκην έκφράσεως Ιδέας τινός· έν ω πρός τή έξωτερική διά
τοΰ προφορικοΰ λόγου διατυπώσει τής ιδέας, ή τής φύσεως θέα διεγείρει έν
τω άνθρώπω καί άλλας έσωτερικάς έντυπώσεις καί συναισθήματα, έξαίροντα
τόν νοΰν πρός τό Ιδεώδες καί συντελοΰντα είς τήν τών μύθων γένεσιν καί ά-
νάπτυξιν.
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Περί δέ τοΰ συστήματος τής έρμηνείας έν τών φαινομένων τοΰ ήλιακοΰ φω-
τός ή τών μετεωρολογικών παρατηροΰμεν ότι καίτοι ταΰτα μεγίστη ν βεβαίως
έσχον ροπήν πρός διάπλασιν μύθων, όμως και άλλα ποικίλα αίτια έπέδρασαν
είς τήν ψυχήν τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου, έμπνεύσαντα αύτω αίσθήματα φό-
βου, σεβασμού, άγάπης. "Αψυχα πράγματα, νομιζόμενα ότι ένέχουσι δυνάμεις
ύπερφυσικάς, οί καλούμενοι φετίχαι, έκτός δέ τούτων ή γή, τά έν αύτη δρη, οί
ποταμοί, τά δένδρα, τά ζώα, ή θάλασσα μετά τών τεράτων αύτης, αί τών προγό-
νων ψυχαί, πάντα ταΰτα συνετέλεσαν ούχ ήττον τών μεγάλων φυσικών φαινο-
μένων, τοΰ ήλιακοΰ φωτός καί τών καταιγίδων, είς δημιουργίαν ποικίλων μύ-
θων καί είς καθορισμόν τών της λατρείας νομίμων. Άν δ' ίχνη τών τοιούτων
έπιδράσεων δέν άνευρίσκονται έν τώ Ρίγ Βέδα, τοΰτο δέν είναι λόγος έπαρ-
κής όπως άποφανθώμεν, ότι πάντες οί έντεϋθεν προελθόντες μύθοι είσί μετα-
γενέστερα έπινοήματα, άλλ' άνάγκη ν' άναγνωρίσωμεν αύτοΐς θέσιν έν τη
πρώτη τών άρίων θρησκεία. Περί τούτου δ' ούδεμίαν καταλείπει άμφιβολίαν ή
άνεύρεσις όμοιων ή συγγενών {δεών καί μύθων έν πάσαις σχεδόν ταϊς θρη-
σκείαις τών άρίων λαών. Ούτως ίχνη τοΰ φετιχισμού τών μαύρων τής
Αφρικής, ήτοι τής πραγματολατρείας, άπαντώμεν ού μόνον παρά τοΐς άλλοις
έθνεσιν, άλλά καί έν 'Ελλάδι, ένθα έτιμώντο οί βαίτυλοι, οί κεραύνιοι λίθοι, τά
διιπετή ξόανα, καί ένθα μέχρι τών τελευταίων χρόνων ήν διαδεδομένη ή τών
περιάπτων δεισιδαιμονία. 'ΙΓ της Γης λατρεία ήν έπίσης παλαιτάτη έν 'Ελλάδι,
πελασγική θεωρουμένη· όμοίως παλαιά είναι ή λατρεία καί αί προσωποποιή-
σεις τών όρέων καί τών ποταμών· της άρχικης δενδρολατρείας περιφανές
μνημεΐον ήν ή δωδωναία φηγός καί πολλά δ' άλλα έσώζοντο κατά τόπους ί-
χνη της τοιαύτης λατρείας έν 'Ελλάδι, ώς διά μεγάλης πολυμαθείας άπέδειξαν
ό Boetticher καί ό Mannhardt. Έκ τής ζφολατρείας άρκούμεθα άντί άλλων
παραδειγμάτων ν' άναφέρωμεν τό γνωστότατον της τιμής, ής έτύγχανον ό δ-
φις τοΰ Άσκληπιοΰ καί ό τής Αθηνάς. Τήν δέ θάλασσαν ή έλληνική μάλιστα
φαντασία κατφκισε διά κόσμου δλου θεών, θεαινών καί άνθρωπομόρφων τε-
ράτων. Ή ψυχολατρεία τέλος έξηγεΐται τήν άρχήν πολλών μύθων καί θρη-
σκευτικών νομίμων, ίδία της άφηρωίσεως καί της άποθεώσεως· πρό μικρού
μάλιστα είς μυθολόγος, ό Λίππερτ, προσεπάθησε ν' άποδείξη, ότι έκ τοΰ σεβα-
σμού καί τών άποδιδομένων τιμών είς τήν μνήμην τών θανόντων έλκουσι τήν
καταγωγήν πάσαι αί θρησκεΐαι. "Οθεν, είναι φρονοΰμεν πρόδηλον, ότι έκτος
τών Βεδών καί άλλαχοΰ έσώθησαν ίχνη τής παλαιτάτης κοινής τών Άρίων
θρησκείας συνφδά τώ ύπό τών έθνολόγων κληθέντι νόμω της έπιβιώσεως. Ή
δ' έπιμελής περισυναγωγή καί χρήσις αύτών είσίν άναμφηρίστως άπαραίτητα
πρός έντελή κατανόησιν τών άρχαίων θρησκειών. Τούτου ένεκα έν τη έξετά-
σει τών έλληνικών μύθων δέν θ' άπορρίψωμεν ώς άλυσιτελή είς τήν έρμη-
νείαν αύτών τά τοιαύτα, ούδέ της έθνολογίας τά πορίσματα θά παρίδωμεν ώς
άχρηστα.

Ούτω δέ γενομένη ή μελέτη της μυθολογίας τών ήμετέρων προγόνων δέν
περιορίζεται είς άπλήν συλλογήν τών μύθων, πρός έρμηνείαν τών άρχαίων
συγγραφέων, άλλά καί έτερον διττόν έχει σκοπόν. Άφ' ένός ζητεΐ νάνεύρη



366

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ 366

τόν άρχικόν πυρήνα τών μύθων, άποκαθαίρουσα τών μεταγενεστέρων προ-
σθηκών όλόκληρον τό θρησκευτικόν σύστημα τών Ελλήνων, όπερ έν τή
τελευταία φάσει αύτοΰ παρά τοις άλεξανδρίνοις γραμματικοΐς παρουσιάζει πο-
λυπλοκώτατον σύνολον έτεροειδών στοιχείων. ΕΪτα δέ άφ' ού έν τή γηραιή
δρυί τοΰ άρχαίου θρησκευτικοΰ κόσμου εύρη τό μελάνδρυον καί κατά τά έν-
όντα καθορίση τούς συγκεχυμένους καί δυσδιάκριτους κύκλους αύτοΰ, έργον
έχει νά καταμάθη τίνι τρόπω ηΰξησε καί έμεγαλύνθη τό δένδρον έκεϊνο, ύφ'
ού τό άμφιλαφές φύλλωμα καί σήμερον άκόμη εύρίσκει άναψυχήν καί ύψηλάς
άρύεται ποιητικός έμπνεύσεις ή άνθρωπότης. Ούτω δ' έξακριβοΰται τί άπο-
κλειστικώς άνήκει είς τήν έλληνικήν διάνοιαν καί άριδήλως καταδείκνυται, δ-
τι τή 'Ελλάδι έλαχεν ή εύγενής έντολή νά περικαλλύνη καί τελειοποιήση πάν-
τα τά πνευματικά έργα τών άρίων καί τών σημιτικών φύλων, άντικαθιστάσα
τά μέν κολοσσικά καί άμορφα άγάλματα τών ίνδικών παγοδών καί τών αίγυ-
πτιακών Ιερών διά τών χρυσελεφαντίνων προϊόντων τής σμίλης τοΰ Φειδίου
καί τοΰ Πολυκλείτου, τούς δέ ύμνους τών Βεδών διά τής θεσπεσίας μούσης
τοΰ 'Ομήρου.



ΜΥΘΟΙ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*

Έν ττί τελευταία συνεδριάσει της έν Βερολίνφ 'Ανθρωπολογικής καί
Εθνολογικής Εταιρείας έγένετο ή έπομένη περίεργος άνακοίνωσις, περί της
διαδόσεως τών περί τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου παραδόσεων μέχρι τών έσχά-
των νήσων τοΰ Ίνδικοΰ Ώκεανοΰ.

Κατά τήν άνατολικήν παραλίαν της Σουμάτρας, καί δή έν Παλεμβάγ, οί
έν τή χώρα έκείνη οίκοΰντες Μαλαΐοι δεικνύουσι τόν τάφον, ή ώς τίνες λέ-
γουσι τό ίχνος τοΰ ποδός 'Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου, δν ώς θεόν λατρεύουσι,
προσάγοντες αύτώ καί θυσίας. Άλλά καί έν τη νήσω Ίάβα ύπάρχουσι πολλα-
χοΰ κολωνοί (σωροί χώματος), οϋς οί Ιθαγενείς νομίζουσι τάφους τοΰ μεγά-
λου κατακτητοΰ, καίτοι είναι βέβαιον ότι ούτος κατά τήν είς Ίνδικήν στρα-
τείαν δέν προεχώρησε μέχρι τών Σουνδαίων νήσων. Ή πιθανωτάτη έξήγησις
της διαδόσεως τών περί 'Αλεξάνδρου μύθων έν ταϊς χώραις έκείναις φαίνεται
αΰτη: Οί έπί πολλούς αίώνας κυριαρχήσαντες της Σουμάτρας καί μάλιστα της
Ίάβας 'Ινδοί διελάλησαν είς τούς κατακτηθέντας λαούς τών νήσων έκείνων
τήν δόξαν τοΰ κραταιοΰ Έλληνος στρατηγού, καί έκ τούτων παρέλαβον τάς
διηγήσεις περί τών θαυμασίων κατορθωμάτων του οί Ίαβαΐοι καί Σουνδαναΐοι
καί Μαλαΐοι Ιθαγενείς, διατηρήσαντες τήν μνήμην αύτών καί μετά τήν άπο-
δίωξιν τών Ινδών.

Έκ τής άνακοινώσεως ταύτης λαβών άφορμήν ό διάσημος έθνογράφος
Βάστιαν παρετήρησεν έν τή αύτη συνεδριάσει ότι οί περί 'Αλεξάνδρου μύθοι
είναι τά μάλιστα διαδεδομένοι καθ' άπάσας τάς νήσους τοΰ Ίνδικοΰ πελά-
γους· καί ότι έν Παδάγκ της Σουμάτρας συνδέονται ούτοι μέ τήν διήγησιν πε-
ρί έγκαταστάσεως έν τή νήσω τοΰ Δουλκαμεΐν, όστις έλεγεν έαυτόν άπόγονον
τοΰ Ίσκανδέρ, ήτοι τοΰ 'Αλεξάνδρου.
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Έκ πάντων τών βασιλέων, οίτινες ήρξαν έν Ελλάδι, έπέζησε καί άκμαία δια-
τηρείται παρά τώ έλληνικώ λαώ ή μνήμη μόνου του μεγάλου 'Αλεξάνδρου.
Έλησμονήθη καί αύτός ό τελευταίος βασιλεύς τοΰ Βυζαντίου, ό πεσών παρά
τήν πύλην τοΰ Ρωμανοΰ έν ήρωικφ άλλ' άτελεσφορήτφ άγώνι πρός άνακοπήν
τοΰ κατακλύσαντος τήν Ελλάδα χειμάρου τών κατακτητών· έν ταϊς παραδό-
σεσι τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ, ταϊς μαρτυρούσαις φιλοπάτριδα προσδοκίαν άναστά-
σεως τοΰ έθνους καί άνακτήσεως τοΰ πριν μεγαλείου, άπεσβέσθη τό όνομα
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, συνταυτισθέντος μέ τόν Μαρμαρωμένου Βα-
σιλιαν, όστις έν κρύπτη της 'Αγίας Σοφίας άναμένει τό πλήρωμα τοΰ χρόνου,
ίνα άναζωογονηθείς καθάρη τήν Ελλάδα άπό τών βαρβάρων δυναστών καί
έκδιώξη τούτους μέχρι τοΰ Μονοδενδρίου τών παλαιοτέρων, της Κόκκινης
Μηλιάς τών σημερινών Ελλήνων. 'Αλλά τό όνομα τοΰ 'Αλεξάνδρου ζ-η
άνεπίληστον έν πάση γωνία της έλληνικης γης καί ό έσχατος άγρότης έπανα-
λαμβάνει θαυμάσια άκούσματα περί τών μυθωδών κατορθωμάτων καί περιπε-
τειών τοΰ μεγάλου βασιλέως έν χώραις άπωτάταις· ό όρεσίβιος ποιμήν κατα-
λαμβανόμενος ύπό δεινής άνεμοζάλης, ής πρόξενος νομίζεται ή άδελφή τοΰ
'Αλεξάνδρου, ή βασίλισσα τών Νεράιδων Κυρά Κάλω καί ή άκολουθία αύτης,
ψιθυρίζει περίτρομος: Χαιράμενες, καλόκαρδες! Στην ψυχή τοΰ βασιλέως τοΰ
'Αλεξάνδρου, κακό μή μου κάμετεI Πολλαχοΰ δέ της Μακεδονίας, έγειρομένης
σφοδράς θυέλλης, οί- κάτοικοι άναφωνοΰσι πρός έξιλασμόν τών Νεράιδων:
Μέλι και γάλα! Κάπου άπ' έδώ πέρασεν ό βασιλες 'Αλέξανδρος. Ζή καί βασι-
λεύει! Οί ναΰται διηγούνται, ότι πολλάκις κατά θάλασσαν ή κόρη τοΰ
'Αλεξάνδρου καί της Θαλάσσης, ή καλλίμορφος άλλ' είς ίχθύν άπολήγουσα
Γοργόνα, όταν συνάντηση πλοΐον, άρπάζουσα τήν πρώραν αύτοΰ έρωτα: Zfj
ό βασιλιάς 'Αλέξανδρος; "Αν οί ναΰται άποκριθώσι: Zfj καί βασιλεύει, χαίρου-
σα έπί τη εύαρέστφ άγγελία, έπιβάλλει γαλήνην εις τά κύματα καί άδει πρός
λύραν φαιδρόν καί άρμονικώτατον άσμα· άν δ' άλογίστως εΐπωσιν ότι άπέθα-
νε, πλήρης όργης αύτη σφενδονφ είς τά ΰψη τό πλοΐον, ή άπέρχεται όδυρομέ-
νη, καί έκ τών θρήνων αύτης γεννάται τρικυμία καταποντίζουσα τό πλοΐον
αύτανδρον.

* 'Εδημοσιεύθη είς Κ. Σκόκου, Ήμερολόγιον, 1889, σ. 37-40.
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Πώς δέ συνέδεσεν έν τη φαντασία αύτοΰ ό λαός τάς Νύμφας καί τάς Νη-
ρηίδας τών άρχαίων μύθων προς τήν μνήμην τοΰ μεγάλου βασιλέως μανθάνο-
μεν έκ της έπομένης έν τω δήμω Φελλόής τών Καλαβρύτων φερομένης δημώ-
δους παραδόσεως, εύμενώς άνακοινωθείσης ήμΐν ύπό τοΰ έν Πάτραις διακε-
κριμένου Ιατρού, κ. Χ. Π. Κορύλλου: «Όντας ό μέγας 'Αλέξανδρος έκυρίευ-
σεν οδλον τόν κόσμον, έπήγε καί έκεΐ ποΰ βγαίνει τό άθάνατο νερό καί έγιό-
μισε δύο λαήνες γιά νά λουσθή καί νά γίνη άθάνατος. Όντας τις ήφερε στό
σπίτι, ένας άξιωματικός ποΰ τοΰ είχε γινάτι, λέει στις άδερφάδες του τό μυστι-
κό καί τις συμβουλεύει νά λουστούν έκεΐνες καί νά βάλουν άλλο νερό στις
λαήνες. Έκεΐνες άμέσως έπήραν τό νερό καί έλουστήκανε καί έχύσανε τά
άπολούσματα στό δρόμο. Έκεΐ έτυχε μία κόττα καί ένας μπότσικας (σκυλο-
κρέμμυδο) καί έβραχήκανε μέ τό άθάνατο νερό καί γιά τοΰτο ή κόττα ξανα-
μουτεύει (άλλάζει τά πούπουλά της) κάθε χρόνο, καί γίνεται πάλιν νέα, καί ό
μπότσικας δέν ξεραίνεται, καί στον άγέρα νά κρεμαστή.

Οί άδερφάδες τοΰ μεγάλου 'Αλεξάνδρου, άμα έλουστήκανε μέ τό άθάνα-
το νερό, έσηκωθήκανε στόν άγέρα, ήγουν έγιναν άερικές, καί άπό τότες είναι
οί Νεράιδες. Έκεΐνες κάθε χρόνο παίρνουνε κορίτσια άπό τά χωριά καί τις
κάνουνε Νεράιδες, καί έτσι έχουνε φουσάτα μεγάλα, καί κάθουνται μέσα στά
λαγκάδια καί στούς βράχους. Όντας περάση κανένας άπό κεΐ μεσημέρι ή με-
σάνυχτα τόν παίρνουνε οί Νεράιδες καί τόν βαρούνε καί τόν κρεμνίζουνε καί
τοΰ κάνουν χίλια κακά. "Αμα όμως νοήση καί φωνάξη Zrj 'Αλέξανδρος ό βασι-
λιάς, ζή και βασιλεύει, τότες άμέσως τρέχουνε οί άδερφάδες του καί τόν γλυ-
τώνουνε».

Όπως άγήρως διατηρηθή παρά τώ έλληνικώ λαώ ή δόξα τοΰ
'Αλεξάνδρου, τά μάλιστα συνετέλεσαν αί δημώδεις ίστορίαι, αί κατά τόν άρέ-
σκοντα τοις πολλοίς τρόπον έπί τό μυθικώτερον καί θαυμασιώτερον άφηγού-
μεναι τόν βίον αύτοΰ. Μικρόν μετά τήν τελευτήν τούτου πολλοί Ιστοριογρά-
φοι έθόλωσαν τήν ίστορικήν άλήθειαν, έγκαταμίξαντες έν τοις έργοις αύτών
άπίθανα πλάσματα της φαντασίας τών τεθαμβωμένων λαών ύπό της αίγλης
τών άθλων τοΰ άνικήτου κοσμοκράτορος. Πάντας δέ τούτους ύπερηκόντισεν
ό γράψας τήν ύπό τό όνομα τοΰ Καλλισθένους φερομένην ίστορίαν τοΰ
'Αλεξάνδρου, έν ή άνευρίσκομεν καί τήν άρχήν τών άνωτέρω μνημονευθει-
σών δημωδών παραδόσεων. Τής Ιστορίας τοΰ Ψευδοκαλλισθένους τήν μεγί-
στην έν Ελλάδι διάδοσιν μαρτυροΰσιν αί μέχρι τοΰδε σωζόμενοι πολυπληθείς
παραλλαγαί αύτής, έν χειρογράφοις διαφόρων βιβλιοθηκών. Καίτοι δ' ή
γλώσσα είς ήν είναι γεγραμμέναι αύται ήτο προσιτή πως είς τόν δχλον καί εύ-
νόητος, όμως καί άλλοι πολλοί ίστορίαι έγράφησαν κατά μίμησιν ταύτης είς
έμμετρον ή πεζόν λόγον καί είς γλώσσαν δημώδη, ών τελευταία ή κατά χιλιά-
δας άντιτύπων έκδιδομένη άλλοτε έν Βενετία Φυλλάδα τοΰ 'Αλεξάνδρου, τό
προσφιλές τών πάππων μας άνάγνωσμα.

Διά της Ιστορίας τοΰ Ψευδοκαλλισθένους, είς πολλάς γλώσσας μεταφρα-
σθείσης ή μεταπλασθείσης, έγνώρισαν τόν Έλληνα κατακτητήν κατά τόν με-
σαίωνα οί λαοί τής Εύρώπης καί τής 'Ασίας. Περί τόν πέμπτον αιώνα ή ίστο-
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ρία αϋτη μετεφράσθη λατινιστί ύπό τοϋ 'Ιουλίου Βαλερίου, ή δέ μετάφρασις
αδτη είναι πιθανώς ή πρώτη πηγή τών άναρίθμων είς εύρωπαϊκάς γλώσσας
μυθωδών Ιστοριών τοΰ 'Αλεξάνδρου καί τών περί 'Αλεξάνδρου μυθοπλαστιών
τών μεσαιωνικών ποιητών. Παραλαβόντες δέ παρά τών Βυζαντίων τήν ίστο-
ρίαν τοΰ 'Αλεξάνδρου οί "Αραβες μετέδωκαν αύτήν εις τούς άλλους λαούς
τής 'Ασίας καί τής 'Αφρικής, οίτινες είχον λησμονήση τό όνομα τοΰ παλαιοΰ
των κυρίου- καί είσέδυσεν ή φήμη τοΰ 'Αλεξάνδρου μέχρι καί αύτών τών
άγριων ιθαγενών τής Σενεγάλης, άφ' οδ κατά τήν μαρτυρίαν άξιοπίστου πε-
ριηγητοΰ, οί βασιλείς τών Τραρσάς καυχώνται ότι κατάγονται άπό τοΰ ήρωος
'Αλεξάνδρου.

Παρά τών Βυζαντίων παρέλαβον έπίσης καί οί Σλάβοι τάς περί τοΰ με-
γάλου 'Αλεξάνδρου διηγήσεις- έν τοις πρώτοις μνημείοις τής βουλγαρικής
γραμματολογίας συγκαταλέγεται καί ή μετάφρασις της Φυλλάδας τοϋ
''Αλεξάνδρου· έκ δέ τής βουλγαρικής μετεφράσθη αΰτη είς τήν σερβικήν, είς
τήν ρωσικήν καί είς άλλας σλαβικός γλώσσας. Ό βασιλεύς τών Μακεδόνων
κατέστη οΰτω δημοτικώτατος παρά τοις Σλάβοις. Έδιδάχθησαν δ' έκ της
Ιστορίας αύτοΰ, ότι άνέκαθεν τά πρόσοικα γένη τών βαρβάρων, οί Τριβαλλοί
καί οί 'Ιλλυριοί καί οί Παίονες, ών τά όνόματα έπέθηκαν οί Βυζάντιοι χρονο-
γράφοι καί εις τά έν ταΐς χώραις έκείναις οίκήσαντα σλαβικά έθνη, έπωφθαλ-
μίων πρός τήν κατάκτησιν τής όμορου Μακεδονίας, καί θά ύπεδούλουν τήν
έλληνικωτάτην έκείνην χώραν, άν μή έτιθάσσευε καί κατασυνέτριβεν αύτά ή
στρατηγική μεγαλοφυία τοΰ Φιλίππου καί τοΰ 'Αλεξάνδρου. Έδιδάχθησαν
προσέτι ότι είς ούδέν θά ώφέλουν τήν Μακεδονίαν ό θαλερός πολιτισμός καί
τό άκμαΐον έλληνικόν φρόνημα τών κατοίκων, άν μή έσωζον αύτήν ή άλκή
τοΰ 'Αλεξάνδρου καί αί λόγχαι τών Μακεδονικών φαλάγγων. Καί τά διδάγμα-
τα ταΰτα τελεσφόρως χρήσιμοποιοΰσιν έν ταΐς σημεριναΐς ένεργείαις αύτών
πρός κατίσχυσιν έν Μακεδονία.



ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΛΑΟΥ*
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΘΗΡΙΑ

ΟΙ μύθοι τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ περί φανταστικών θηρίων είσί σχετικώς
όλίγιστοι· οί Δράκοντες προσέλαβον άνθρωπομορφικόν χαρακτήρα, μάλιστα
έν τοις παραμυθίοις, σπανιώτατα δ' έν τοΐς δημοτικΌΐς φσμασι καί τισι παρα-
δόσεσι παρίστανται ώς θηρία τερατόμορφα. Ή τελευταία περίπτωσις παρατη-
ρείται πρό πάντων έν τώ συναξαρίφ τοΰ άγίου Γεωργίου καί έν τοΐς όμοίοις
τούτφ συναξαρίοις περί φόνου δρακόντων ύπό άγιων. Τά μηναία καί οί βίοι
τών άγίων βρίθουσι τοιούτων διηγημάτων· άλλ' έκτός τοΰ περί τοΰ άγίου
Γεωργίου, δημοτικωτάτου καθ' άπασαν τήν Ελλάδα, έξ δλων τοπικοί καί δη-
μώδεις είσί μόνον δύο, καθ' όσον ήξεύρομεν, ό περί τοΰ άγίου Δονάτου έν
Ήπείρφ καί ό περί τοΰ δράκοντος τοΰ μεγάλου Σπηλαίου έν Άχαΐα. Τόν φό-
νον δράκοντος ύπό τοΰ άγίου Γεωργίου άφηγοΰνται πολλά δημώδη έλληνικά
άσματα, βάσιν έχοντα τόν παγκόσμιον μΰθον περί δρακοντομαχίας. Καίτοι δ'
ό μΰθος ούτος δέν περιλαμβάνεται έν τοΐς έλληνικοΐς συναξαρίοις τοΰ βίου
τοΰ άγίου Γεωργίου, ό φόνος όμως τοΰ δράκοντος ύπό τοΰ άγίου καί ή έν
άγωνία τήν έκβασιν τοΰ άγώνος θεωρούσα βασιλόπαις είναι θέμα προσφιλές
τή βυζαντινή άγιογραφία, ή-ης έν τούτφ άκολουθεΐ πιστώς τόν τύπον όμοιων
άρχαίων έλληνικών άπεικονίσεων, Ιδίως τήν παράστασιν τοΰ Βελλεροφόντου
κτείνοντος τήν Χίμαιραν. Ό δέ δράκων εικονίζεται άπαραλλάκτως ώς ή άσπίς
έν τή κοσμηματογραφία τοΰ ταμπλέου πολλών έκκλησιών· ήτοι ώς πράσινος
φολιδωτός μεγαλόσαυρος, πτέρυγας έχων νυκτερίδος καί πΰρ άποπνέων, δν
βάλλει δόρατι ό έφιππος άγιος. Περιεργίας δέ χάριν μνημονεύομεν, ότι περι-
γραφήν φανταστικής άσπίδος άπαντώμεν έν δημώδει τινί παραμυθίφ τής Πά-
ρου. «Είς ένα δώμα τοΰ πύργου της έχει ή δράκισσα έκείνη μιά άσπίδα, ποΰ
βλέπει δώδεκα ήμέρες δρόμο ποιος έρχεται στόν πύργο· είναι φτερωτή καί εί-
ναι στό δρόμο γλήγορη σά σπίθα καί άμα δή πώς έρχεται άδύνατος άνθρω-
πος, λέει: —Άσπρο σύννεφο έρχεται· άν είναι μιά σταλιά δυνατός, λέει:
—Ασπρόμαυρο σύννεφο έρχεται· καί άν είναι πολύ δυνατός, φωνάζει:
—Μαΰρο σύννεφο έρχεται. Έχει όμως καί τοΰτο τό καλό, ότι σέ τριών ώρών
δρόμο δέ βλέπει διόλου ποιος έρχεται». Άλλά πρός τήν σπουδήν τής δημώ-
δους μυθολογίας τά παραμύθιά είσι πηγαί έπισφαλέσταται, διότι εύκόλως άπό
λαοΰ είς λαόν μεταδιδόμενα περιέχουσι διά τοΰτο πολλάκις Ιδέας καί μυθολο-
γικός παραστάσεις παντελώς άλλοτρίας τώ διηγουμένφ ταΰτα λαώ.

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Ήμερολόγιον τής 'Ανατολής, Κων/λις 1884, σ. 199-202.
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Ούχ ήττον όμως έν τοις δημοτικοϊς φσμασιν άναφέρονται πολλάκις φίδια
μέ φτερά, όχι ες μέ δυό κεφάλια, δφιος μέ δυό κεφάλια κ.λ.π. Ένιαχοΰ της
'Ελλάδος καλοΰσι μονομερίδα δικέφαλον δφιν, μίαν ήμέραν μόνον ζώντα, διό-
τι άν έζη έπί μακρότερον θά έξωλόθρευε τό άνθρώπινον γένος. ΕΓς δέ μϋθος
κοινότατος έν τή λοιπή Εύρώπη καί μάλιστα έν Γαλλία (vouivre), άπορρέων
έκ τής ιδέας ότι οί δράκοντές είσι φύλακες θησαυρών, ύπάρχει μόνον έν
Κύπρφ, άναφερόμενος είς τόν ίοβόλον δφιν τής νήσου, τόν λεγόμενον κου-
φήν. Κατά τάς δοξασίας τών Κυπρίων, ό δφις ούτος «κοιμάται τακτικώς καί ό
ύπνος εύλογεΐ αύτόν καί τόν προικίζει διά τοσούτων πλεονεκτημάτων ένόσφ
έπικάθεται είς τά βλέφαρά του, ώστε λέγεται μετά θετικότητος, ότι έάν τις
τολμήση διά ράβδου νά κτυπήση αίφνης τόν λαιμόν του κοιμωμένου, πηδςΐ έκ
τοΰ στόματος του πέτρα, ή τής κουφής καλουμένη, ήτις έχει Ιαματικός ένερ-
γείας- καί παρά τω λαω μάλιστα δοξάζεται καί ώς θαυματουργός. "Οθεν προέ-
κυψαν μύθοι διάφοροι ένεκεν της πέτρας ταύτης της κουφής φαινομένης καθ'
δλον τόν μΰθον (;) καί μεταποιούσης τήν γήν είς χρυσόν καί τούς λίθους εις
άδάμαντας, καθιστώσης τάς στείρας μητέρας τέκνων καί διά της έλαχίστης
συγκοινωνίας τής γλώσσης μετ' αύτής, δυναμένης νά καταστήση τόν άνθρω-
πον λαίμαργον, ώστε νά φάγη πρόβατα καί βόας όλοκλήρους είς όλίγον διά-
στημα χρόνου»1.

Έκ τών δημωδών παραδόσεων κοινότατοι είσιν αί περί Στοιχειών καί
στοιχειωμένων ζώων2. Τά Στοιχειά έπιφαίνονται έν παντί τόπφ, ίδία δ' έν οί-
κοδομήμασιν. Ή περί τούτων πρόληψις προήλθεν έκ της συνήθειας της στοι-
χειώσεως (έντειχισμοΰ) ζφου έν τοις θεμελίοις παντός κτιρίου, ήτις, λείψανον
οδσα άρχαίων άνθρωποθυσιών, διατηρείται μέχρι τοΰδε πολλαχοΰ τής
Ελλάδος, ήτο δέ γνωστή καί έν τη λοιπή Εύρώπη κατά τόν μεσαιώνα. Τό έν-
τειχισθέν ζώον καθίσταται τό στοιχειό της οικίας, ό προστάτης δαίμων αύτης.
Καί έν μέν ταϊς οίκίαις έπιφαίνεται πολλάκις ώς δφις, δν μεγάλως εύλαβοΰν-
ται οί χωρικοί, ίεροσυλίαν ύπολαμβάνοντες τόν φόνον αύτοΰ. Έν δέ τοις με-
γάλοις οικοδομήμασιν, ήτοι ταΐς έκκλησίαις, τά στοιχειά έπιφαίνονται ύπό
παντοίας μορφάς, μάλιστα τετραπόδων ζφων, μόσχων Ιδίως καί προβάτων,
καί ούχί σπανίως θεωρούνται κακοποιό καί έπίφοβα.

'Ασχέτως όμως ταΐς προλήψεσι ταύταις άναφέρεται έν πολλοίς φσμασι
στοιχειωμένο άλάφι, έχον σταυρόν είς τά κέρατα καί έπί τών νώτων. Τά περί
τούτου δημώδη φσματα νομίζω ότι άνάγονται είς τόν μέγαν κύκλον τοΰ Διγε-
νή 'Ακρίτα, τής περιέργου βυζαντινής έποποιίας, ής πάντα τά έπεισόδια δια-
τηρούνται μέχρι τοΰ νΰν ζώντα έν τοις φσμασι καί ταϊς παραδόσεσι τοΰ έλλη-
νικοΰ λαοΰ, ώς άλλαχοΰ θ' άποδείξωμεν. Τό στοιχειωμένον άλάφι λέγεται
άπλώς στοιχειό έν ήπειρωτικφ φσματι, έν ώ περιγράφεται οΰτω:

1. Πανδώρα, τ. ΙΘ", σ. 159.

2. Βλ. έν έκτάσει περί τών Στοιχειών τής έμής Νεοελλ. μυθολογίας, σ. 126-154.
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Είχε σταυρό στ à κέρατα, φεγγάρι στα καπούλια,

σειέται και σειούνται τά βουνά, σειέται καί σειούνται οί κάμποι,

ταράζει τά ποδάρια του, τά δέντρα ξεριζώνει.

Στριγγιά φωνήν έφώναξε, βουγκάν βουνά καί ράχες:

«Κ' έδώ ποϋ πέντε δέν πατούν καί δέκα δέ διαβαίνουν,

τί χάλευες μονάχος σου πεζός κι άρματωμένος;»

Έλαφον τοιαύτην άναφέρει ού μόνον τό έλληνικόν συναξάριον περί τού
άγιου Εύσταθίου τοΰ Πλακίδα, άλλά καί συναξάριον της καθολικής Εκκλησίας
περί τοΰ άγιου Ούμβέρτου. Σημειωτέον, ότι έν τοΐς συναξαρίοις ή Ελαφος πα-
ρίσταται ώς είκών τοΰ Χριστοΰ, τήν δ' αύτήν άλληγορίαν εύρίσκομεν καί πα-
ρά τώ άγίω Άμβροσίφ3.

'Αλλά καί στοιχειωμένοι μέλισσαι άναφέρονται έν τη έπομένη κορινθιακή
παραδόσει: «Μεταξύ τοΰ Ξυλοκάστρου καί της Ζούρας, εύρίσκεται ένας κρη-
μνός, όπου τόν λέγουν Ψηλά λιθάρι. Έκεΐ ύπάρχουν πολλαί άγριαι μέλισσαι,
άλλά κανείς δέν τολμά νά τρυγήση τό μέλι. Μίαν φοράν ήθέλησεν ένας νά τό
τρυγήση καί είπε καί τόν κατέβασαν μέ σκοινί άπό τήν κορυφή τοΰ βράχου.
Άλλ' Εξαφνα τόν είδαν έκεΐνοι ποΰ ήσαν άπό πάνω νά κάμνη σάν τρελλός
καί νά τοΰ φαίνεται πώς τό σκοινί ήτον φίδι καί ήθελε νά τόν φάγη. Έβγαλε
λοιπόν τό μαχαίρι καί Εκοψε μέ αύτό τό σκοινί. Έτσι κατεκρημνίσθη καί Εγινε
κομμάτια».

3. VI in psalm. 118.



ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΔΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ*

Έκ τών δημοτικών προϊόντων διαφόρων έθνών αί παροιμίαι ένωρίτερον
παντός άλλου έφείλκυσαν τήν προσοχή ν τών λογίων· ότέ μέν διατηροϋσαι έν
έαυταΐς άπλοποιημένα λείψανα άρχαϊας φιλοσοφίας, δλλοτε δέ έκφράζουσαι
συντόμως καί άπλοϊκώς τήν φιλοσοφίαν, τον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι τοΰ
λαοΰ, ούχί όλίγον βοηθοΰσι τούς περί τά έθνολογικά ζητήματα άσχολουμέ-
νους· έν φ άφ' έτέρου, άπεικονίζουσαι έν συντομία άλλ' έκφραστικώς τόν
βίον καί τόν χαρακτήρα τών έθνών, τά διάφορα αύτών έθιμα καί τάς προλή-
ψεις, χρησιμεύουσιν είς τόν έξετάζοντα τά ήθη καί έθιμα πρός εύχερεστέραν
τής ιστορίας κατανόησιν, ώς άσφαλεστάτη καί καθαρά πηγή, άφ' ής δύναται
πλουσίαν καί γνησιωτάτην ν' άρυσθή ΰλην.

Αί τοΰ λαοΰ της καθ' ήμάς Ελλάδος παροιμίαι έκτός τών άνωτέρω έπό-
ψεων, δέον νά έξετασθώσι καί ώς πρός τήν σχέσιν καί άναφοράν πρός τε τάς
άρχαίας καί πρός τά γνωμικά διαφόρων άρχαίων συγγραφέων. Ή έπιμελής
τούτων έξερεύνησις, έκτός πολλών άλλων ώφελειών, θά μας πληροφορήση,
άν ούχί μετά θετικότητος, κατά προσέγγισιν τούλάχιστον, περί της έπιρροής,
ήν ή τών άρχαίων συγγραφέων άνάγνωσις καί ή άκρόασις τών διαφόρων
ποιητών, έσχον έπί τοΰ λαοΰ τής άρχαίας Ελλάδος, καθ' όσον ή τοιαύτη
έπιρροή διετηρήθη μέχρις ήμών· καί τοσούτφ μάλλον ή μελέτη αύτη φαίνεται
άναγκαία, καθ' όσον τό τοιούτον άντικείμενον, καίτοι έκ τών μάλιστα ένδιαφε-
ρόντων δν, δέν έξητάσθη μέχρι τούδε, καί τοΰτο βεβαίως διά τήν έλλειψιν
τών άπαιτουμένων πληροφοριών.

Έν τώ προσαρτωμένω παραρτήματι προσεπαθήσαμεν νά έξετάσωμεν ού-
τως ύπέρ τάς πεντακόσιας παροιμίας1, σκοποΰντες μόνον όπως δώσ,ωμεν ώθη-
σίν τινα, δν μή καί βοήθειαν είς τούς άσχοληθησομένους περί τάς τοιαύτας
μελέτας, πολύ έπιπόνους καί ξηράς άλλως τε, άς τό όμολογήσωμεν. Καί πρό
ήμών, καίτοι ούχί συστηματικώς, έπεχείρησαν τοιαύτας μελέτας, δ τε Κοραής
καί ό Βυζάντιος, καί οί κύριοι Βενιζέλος, Βερέττας καί ήμεϊς έν τη Πανδώρα.

Είναι άληθές ότι πολλάκις αί αύται κοινωνικαί περιστάσεις ή αί ιδιαίτεροι
τοΰ άτομου έντυπώσεις, άνεξαρτήτως της φυλετικής συγγενείας ή πνευματι-
κής έπιρροής παρήγαγον κατά σύμπτωσιν τάς αύτάς ιδέας, έστιν δτε καί διά
τοΰ αύτοΰ τρόπου έκφρασθείσας· προκείσθω ώς παράδειγμα Ικανός άριθμός

* 'Εδημοσιεύθη είς περ. Παρθενών Β' (1872 - 73), σ. 921 - 930.

1. 'Επειδή έκ τών μελετηθεισών παροιμιών μέγα μέρος είναι έξ έκεΐνων, ών πλείστοι πα-
ραλλαγαί ύπάρχουσι, ούδόλως σφάλλομεν ύπολογίζοντες ότι αί πεντακόσιοι παροιμίαι αδται
άντιστοιχοΰσι πρός τρισχιλίας τής συλλογής τοϋ κ. Βενιζέλου.
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εύρωπαϊκών, τουρκικών καί άραβικών παροιμιών, έκπληκτχκά σημεία άναλο-
γίας παρουσιαζουσών πρός παροιμίας ή γνωμικά τών άρχαίων Ελλήνων. Έν
τούτοις, ήμεΐς τούλάχιστον, γράφοντες δοκίμιον άτελές συγκρίσεως τών νΰν
παροιμιών πρός τάς άρχαίας, άφήνομεν είς άλλους τήν τοιαύτην έξέτασιν, ήτις
άν καί παρουσιάζει δυσχερείας τινάς, δέν είναι όμως άδύνατος.

'Αναλογία τών νεωτέρων έλληνικών προς τάς άρχαίας παρατηρείται καί
είς τούς διαφόρους της έκφράσεως τρόπους. Τά παραδείγματα είναι τόσον πολ-
λά ώστε ματαιοπονία θά ήτο καί άν όλίγα παρεθέτομεν· άφ' οδ μάλιστα έν τώ
προσηρτημένω παραρτήματι δύναται τις εύκολώτερον καί άκριβέστερον νά
έξετάση τά τοιαύτα· έν μόνον άπαξ άπαντών άρκόύμεθα νά άναφέρωμεν, τήν
παροιμίαν δηλ.

Δύσκολο τό 'χω να γένη χοίρου τριχιά μετάξι,
χωριάτης άρχος κι άν γενή ν&χη αρχοντιά καί τάξι

άνάλογον πρός τό τοΰ Εύαγγελίου2: «Εύκοπώτερον γάρ έστι, κάμιλον διά τρυ-
μαλιάς ραφίδος είσελθεΐν, ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ είσελθεΐν».

Ή παράθεσις τών παροιμιών έν τώ λόγω γίνεται διά παραπλησίων περί-
που έκφράσεων έκείνων, άς τινας είς όμοιας περιστάσεις μετεχειρίζοντο οί άρ-
χαΐοι· ούτω λέγουσι: λέει ό λόγος, λένε, καλά τό λένε, καλά το λένε οί πα-
λαιοί, δσοι μϋθοι λέγόυνται, κι ούλοι άληθινοί είναι! κλπ. όπως οί άρχαΐοι έλε-
γον, φαμέν, φασί, ώς έχει λόγος, παλαιός αίνος ώς καλώς έχει3 κλπ.

"Οπως πολλαί τών άρχαίων παροιμίαι διετηρήθησαν μέχρις ήμών, ούτω
διεσώθησαν καί άλλαι φέρουσαι τόν χαρακτήρα βυζαντινής άρχαιότητος· αί
παροιμίαι αδται είσιν όλίγαι, έχομεν όμως πολλάς πιθανότητας, ότι άρκεταί
της έποχής έκείνης όλίγον κατ' όλίγον μετέβαλον τήν γλώσσαν εις τοιούτον
τρόπον ώστε δυσδιάκριτοι κατέστησαν, καί δυσχερεστάτη άποβαίνει ή έξακρί-
βωσις αύτών.

Έκ τών προφανώς βυζαντινών τάς έξης μόνον γνωρίζομεν:

1) 'Εγώ σ' έκτισα, φοϋρνέ μου, κ' έγώ νά σε χαλάσω4, παροιμία άναφερο-
μένη καί ύπό τοΰ Βυζαντινού συγγραφέως Σκυλίτση5.

2) Ή τό σκύλο σκότωσε fj τό μύλο χάλασε6, ή άκριβέστερον: Όταν ό
σκύλος γλυκαθή στήμ πάσπαλη ή τό σκύλο σκότωσε ή τόν μύλο χάλασε· ή

3) Σάν τό σκύλο στό μακελλειό. Πρβλ. Παλλαδίου, Ή πρός Λαΰσον
Ιστορία, κεφ. κβ', έν M i g n e , Patrologiœ series Greeca, τ. XXXIV, col. 1066:
«"Ωσπερ γάρ όταν κύων έν μακέλλω έθίση κωλέας περιτρύχειν, της συνήθειας

2. Λουκ. ΙΗ' 25· πρβλ. Ματθ. ΙΘ' 23.

3. Ε ύ ρ ι π ί δ . παρά Στοβ. ΠΗ", σ. 500.

4. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σ. 68, 32. Σπ. Ζαμπέλ., Φιλολογ. έρευναι περί της
καθ' ήμάς διαλέκτου, έν Πανδώρα, τ. Ζ', σ. 378 (1857)· Βυζαντινοί Μελέται, σ. 634 κέ.

5. Σκυλίτση, σ. 632, éd. Venet.

6. Βενιζέλ., Παροιμ., σ. 108, 231· πρβλ. σ. 275. 111.
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ούκ άναχωρεΐ...» (Ό μοναχός ούτος Παλλάδιος έζησε κατά τόν Δ' αίώνα).

4) Είναι κι άνθρωποι φολιαροί είναι καί-δυο στή φόλα,

είναι και τρεις καί τέσσερες που φόλα δέν άξιζουν.

5) Προϊκ' άπό χίλια πέρπυρα καί κακαϊδοϋ κι άν πάρης,

τά χίλια πάν δέν έρχονται κ' ή κακαϊδοϋ ποΰ μένει (sic)7

•ή:

Τί θές τά χίλια πέρπυρα καί κακοειδή γυναίκα,

τά χίλια πέρπυρα πετοΰν κ' ή κακοειδή πομένει*.

Δημοτικός βυζαντινός παροιμίας εύρίσκομεν σποράδην άλλό σπανίως είς
διαφόρους μεταγενεστέρους συγγραφείς 9. Βαρβαρογραικικός δέ, περισωθείσας
κατά μέγα μέρος μέχρις ήμών άπαντώμεν κυρίως παρά τω Μιχαήλ
'Αποστόλη, συλλογεΐ συναθροίσαντι άρχαίας καί συγχρόνους παροιμίας, ζή-
σαντι δέ κατά τήν ΙΕ' έκατονταετηρίδα10, καί τοις παροιμιογράφοις Γρηγορίφ
τω Κυπρίω καί τή Μαντίσση 11. Ό Δουκάγκιος άναφέρει 12 χειρόγραφον 13 πε-
ριέχον παροιμίας, ών μίαν παραθέτει:

Τήν στραβήν είς τ' άκρωτήρι γαϊ'τανοφρυδοΰν τήν κράζουν.

Ό δέ Iken14 ποιείται μνείαν 'Ιωάννου τού Καναβούτση, γράψαντος κατά τήν
ΙΕ' έκατονταετηρίδα συλλογήν γραικοβαρβαρικών παροιμιών13.

Έκ δέ τών συλλογών άρχαίων παροιμιών εΐχομεν ύπ' δψιν είς τήν σύν-
ταξιν τής παραβολής τών νεωτέρων πρός τάς άρχαίας τάς έκδόσεις τών πα-
ροιμιογράφων ύπό Gaisford, καί Leutsch unà Schneiàewin16.

Εϊπομεν άνωτέρω ότι ένωρίς τήν τών πεπαιδευμένων προσοχήν έφείλκυ-
σαν αί παροιμίαι. Καί ίστορικαί πραγματεΐαι περί αύτών έγράφησαν17 καί λεξι-
κά συγκριτικά παροιμιών διαφόρων έθνών18, συλλογάς δέ έθνικάς παροιμιών

7. Αύτ., σ. 264,255 κακώς έξηγεΐ κακοήθης.

8. Αύτ., σ. 300,216. Sanders, Das Voksleben der Neugr., σ. 224. ,

9. Ό Εύστάθιος έπί παραδείγματι άναφέρει μίαν δημώδη πελοποννησιακή ν: Μαΐου
βροΰλον πόντια κανναβίς (Είς Ίλιάδ. Β 135).

10. Σάθα, Νεοελληνική φιλολογία, σ. 70-74. 'Εξεδόθη έν τη συλλογή Leutsch.

11. 'Εξεδόθησαν έν συλλογή Leutsch καί Schneidewin.

12. Ducangii, Glossar, med. et inf. graecit. λ. Γαϊτάνι.

13. Hermodorus Regius, Adagia.

14. Iken, Eunomia, 1827, I, σ. 127.

15. Ό κ. Σάθας (Νεοελλ. φιλολογ., σ. 110) δέν άναφέρει τό σύγγραμμα τοΰτο τοΰ Κανα-
βούτση.

16. 'Εκτός τούτων έξεδόθησαν αϊ έξής δμοιαι συλλογαί: Polydori Vergilii, Proverbiorum
libellus, Venetiis 1498, in fol. Er a s mi, Adagia, 1580. Joan. Fabri de Werdea, Proverbia
metrica, in 4 (1500 περ.). Sententiae et proverbia ex Plauto Terentio etc., Paris 1536, in 8. R e d a ,
Proverbiorum über, Colon. 1688, in fol. Adagia sive proverbia graecorum ex Zenobio, Diogenia-
no et Suidae, édita ab A. Schotto, 1612, in 12 κλπ.

17. M. C. Mer y. Histoire général des proverbes, adages, sentences apophthegmes etc.,
Paris 1828,·' vol., in 8. Cornagyoni, De proverbiorum origine, Mediol. 1503, in 4.
Fabritii, Della origine delli volgari proverbi, Vinezia 1526, in fol. κλπ.

18. Jan. Orton, Proverbs illustrated by parallel or relative passages of the poets, to
which one added latin, french, spanich and italian proverbs, with translations and index, Phila-
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όλα σχεδόν τά έθνη κέκτηνται, ώστε περιττή καί ή άπαρίθμησις αύτών άπο-
βαίνει.

Περί δέ τών νεοελληνικών παροιμιών όλίγα μέν Εγράφησαν19, άρκεταί δ-
μως έγένοντο συλλογαί είτε ιδιαιτέρως, είτ$ σποράδην èv διαφόροις βιβλίοις20·
καταγράφομεν ένταΰθα όπωσοΰν άκριβώς καί κατά χρονολογικήν σειράν τάς
συλλογάς ταύτας.

α'. 'Ιδιαίτεροι συλλογαί.

1)Α. Negris,A àictionary of modern Greek proverbs, Eàinburgh
1831. (950 παροιμίαι μετ' άγγλικης μεταφράσεως, έξ ών όμως πλεΐσται δέν εί-
ναι γνήσιοι δημώδεις).

2)1. Ζ. Μανιάρη,Ή Σφίγξ ή συλλογή έλληνική παροιμιών, έκδο-
σις πρώτη, έν Τεργέστη 1832. (Παρεμμορφωμέναι παροιμίαι κατά τε τό λεκτι-
κόν καί τό μέτρον.)

3)1. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημώδεις, συλλεγεϊσαι καί έρμηνευθεϊ-
σαι ύπό —, έν 'Αθήναις 1846, 8ον, σ. ζ' + 136. Έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη καί
διορθωμένη, έν Έρμουπόλει 1867, 8ον, σ. η'+360. (Ή πληρεστέρα συλλογή
παροιμιών, μετά πολλού κόπου γενομένη· δυστυχώς όμως καί ή κατάταξις
κατ' άλφαβητικήν τάξιν δέν έγένετο έπιστημονικώς, καί αί τών παροιμιών έρ-
μηνεΐαι, άλλαι μέν άτελέσταται, άλλαι δέ περιττοί όλως καί έξοβελιστέαι είσίν.
'Ολίγον περισσοτέρα έπεξεργασία καί μελέτη θά καθίστα τό έργον πολλού λό-
γου άξιον· είναι άληθές όμως ότι καί ούτως ούχί μικρόν ό κύριος Βενιζέλος
ώφέλησεν).

4) I. Φ. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων 'Ελλήνων με-
τά παραλληλισμού πρός τάς τών άρχαίων, έν Λαμία 1860, 8ον, σ. 9 - 88. (Ό
παραλληλισμός πρός τάς άρχαίας, σ. 9 - 63, κατά μέγα μέρος έπί τή βάσει
τών έρευνών τοΰ Κοραή, Βενιζέλου καί τοΰ Βυζαντίου πρό πάντων γενόμε-
νος, δέν είναι γεγραμμένος μετά πολλής μελέτης· πρέπει όμως άποδίδοντες δι-
καιοσύνην τώ κυρίω Βερέττψ νά όμολογήσωμεν ότι είναι καί ό πρώτος συ-
στηματικός όπωσοΰν παραλληλισμός παροιμιών· έν δέ σελ. 67 - 88 περιέχει
521 άνεκδότους ώς έπί τό πολύ παροιμίας).

5) Π. Άραβαντινοΰ, Παροιμιαστήριον ή συλλογή παροιμιών έν
χρήσει ούσών παρά τοις Ήπειρώταις, μετ' άναπτύξεως τής έννοίας αύτών καί

delphia 1852, in 8. Η. G. Roth, A polyglot foreign proverbs, with english translations and
a general index, 1857, in 8.

19. Βλ. Guys, Voyage littéraire en Grèce, τ. I, σ. 100. Sur les proverbes grecs.
Wachsmuth, Das alte Gr. im neuen, σ. 46 κέ. Ross. Sanders. Βενιζέλος.
Άραβαντινός. Vréto, Mélanges néohelléniques, σ. 43-46 περιέχει καί μετάφρ. 33 δημ. παροι-
μιών.

20. Άπαρίθμησιν τών συλλογών, τελειοτέραν μέν βλ. έν Wachsmuth, αύτ., σ. 48 - 50,
άτελεστέραν δέ έν Vréto, (Mélanges, σ. 421), Βενιζέλφ καί Ν. Γ. Πολίτη (Πανδώρα,
τ. Γ', 1852, σ. 433).
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παραλληλισμού πρός τάς άρχαίας, έν Ίωαννίνοις 1863, 8ον, σ. ια'+13 - 177.
(Περιέχει 1962 παροιμίας κατ' άλφαβητικήν τάξιν μετά προσηκούσης έξηγή-
σεως καί έλαφροΰ παραλληλισμού πρός τινας άρχαίας, 71 ρητά καί 51 παροι-
μιακός έκφράσεις. Ό πρόλογος έδημοσιεύθη καί έν Πανδώρα, τ. ΙΔ', σ. 1 - 4).

β'. Παροιμίαι έν διαφόροις βιβλίοις.

1) Μιχαήλ Παπά Γεωργίου τοΰ Σιατιστέως, Όνομα-
στικόν, έν Βιέννη 1783. (40 δημ. παροιμ.).

2) Bartholdy, Bruchstuecke zunähern Kenntniss des heutigen Grie-
chenlands, 1805, σ. 445 - 453. (67 παροιμίαι νεοελληνικοί διά λατινικών στοι-
χείων καί μετά γερμανικής μεταφράσεως):

3) Ά δ. Κοραής. (Σποράδην έν τοις διαφόροις αύτοΰ προλεγομένοις
καί σημειώσεσιν είς συγγραφείς, καί έν τοις Άτάκτοις21)·

4) Γ. Κρομμύδου, Περί τής ένεστώσης καταστάσεως τής κοινής
γλώσσης, έν Βιέννη 1808. (Έν ούχί δημώδη διαλέκτω, καί πολλαί τών κατα-
χωρουμένων παροιμιών είναι μεταφράσεις ξένων).

5) Leake, Researches in Greece, 1814,· append. II, σ. 443 - 454. (90
παροιμίαι μετ' άγγλικης μεταφράσεως).

6) Iken, Eunomia, 1827, τόμ. II, σ. 50 - 53.98 (4 παροιμίαι δημοτικοί
έκ τών καταχωρισθεισών 16).

7) Σκ. Δ. Βυζαντίου, Λεξικόν της καθ' ήμάς έλληνικής γλώσσης,
1835. Β' έκδ., 1857. (Πολλαί παροιμίαι κοιναί παραβαλλόμεναι πρός άρχαίας·
έκ τούτου παρέλαβον πολλάς τοιαύτας μάλιστα μέν ό κ. Βερέττας καί ό κ.
Βενιζέλος, όστις δυστυχώς καί πολλάς τοΰ κ. Βυζαντίου μεταφράσεις άρχαίων
παροιμιών κατεχώρισεν έν ττί συλλογή του ώς δημοτικός).

8) L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres,
σ. 174 - 178. (24 παροιμίαι μετά γερμανικής μεταφράσεως καί σημειώσεων, τ.
III, σ. 69. 1 παροιμία μετά έσφαλμένης γερμανικής μεταφράσεως22).

9) D. Η. Sanders, Das Volksleben der Neugriechen dargestellt und
erklärt aus Liedern, Sprichwörtern, Kunstgedichten, Mannheim 1844, σ. 220 -
233. (Πλέον τών 146 παροιμιών, ών τινές δέν είναι δημώδης, μετά γερμανικής
έμμέτρου μεταφράσεως).

10) Α. Ρ. Ραγκαβή, ΣαμουκάρβηκαίΛεβαδέως, Λεξικόν
Γαλλοελληνικόν, 1840. (Περιέχει σποράδην άρκετόν άριθμόν δημωδών παροι-
μιών πρός γαλλικός παραβαλλομένων23, ών πολλαί άνέκδοτοι).

21. Τδε τόν πίνακα τών èv τοις 'Ατάκτοις δημοσιευθεισών παροιμιών èv τώ β' μέρει τοϋ Ε'
τόμου, σ. 366 - 367, λ. Παροιμίαι.

22. Όπου άκοϋης Μοριά και Γιάννη βάλε ψάρια στό τηγάνι μετάφρ. «Wenn die Feste des
h. Johannes des Täufers (Πρόδρομος) auf einen gewönlichen Festtag fallen, so ist Fisch zu essen
erlaubt, nach dem Spruche».

23. Παραβολάς κοινών παροιμιών πρός γαλλικός Εκαμεν ό κ. Σκ. Βυζάντιος έν τω Γαλ-
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11) Ί ω. Δεκιγάλλα, Γενική στατιστική της νήσου Θήρας, Έρμούπολις
1850, σ. 68 - 72.

12) Pègues, Histoires et phénomènes de volcan et des îles volcaniques
de Santorin, 1852, σ. 344. 369. 372.

13) Firmenich-Richartz, Neugriech. Volksgesänge, 1867, τ. II,
σ. 185 - 194. (100 παροιμίαι μετά γερμανικής μεταφράσεως έκ τοΰ Παροιμια-
στηρίου Άραβαντινοΰ).

14) Άθ. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τόμ. Γ, 1868, σ. 131 - 133. (94
κυπρ. παροιμ.).

15) Σ α β . Ίωαννίδου, Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοΰντος καί
της περί ταύτην χώρας, ώς καί τά περί της ένταΰθα έλληνικής γλώσσης έν
Κωνσταντινουπόλει 1870, 8ον, σ. 268 - 270.

γ'. Παροιμίαι έν περιοδικοΐς συγγράμασιν.

1) Magasin pittoresque 1839, σ. 168. Choix des proverbes Turcs. (Έν αύ-
ταΐς πολλαί έλληνικαί έκ τοΰ συγγράμματος Ό βραχμάνος περιηγητής τοΰ
Denis).

2) 'Αποθήκη τών ώφελίμων γνώσεων, έν Σμύρνη 1843, τόμ. Α' κέ. (Συλ-
λογή τών ύπό τοΰ Κοραή άναφερομένων παροιμιών).

3) Πανδώρα, τ. Γ", 1852, σ. 320 κέ24 (Συλλογή παροιμιών ύπό I.
Δεκιγάλλα)· τ. ΚΑ', 1871, σ. 368 - 369· 37 κυπριακαί 37 ροδιακαί. (Π.
Βενετοκλέους, Παραλληλισμός τών έν τοις Κυπριακοΐς τοΰ κ. Άθ.
Σακελλαρίου παροιμιών πρός τινας τών ροδιακών. Έδημοσιεύθη καί έν ίδιαι-
τέρω φυλλαδίω, 1872).

4) Έφημερίς άρχαιολογική, 1852, σ. 644 κέ. (Π ι τ τ ά κ η , Ύλη ίνα χρη-
σιμεύσω ώς άπόδειξις ότι οί νΰν κατοικοΰντες τήν Ελλάδα είσιν άπόγονοι
τών άρχαίων Ελλήνων. Έδημοσιεύθη καί έν τή Έφημερίδι τών Φιλομαθών).

5) Έφημερίς Φιλομαθών, τ. Ε', 1857, σ. 42 (14 κυπριακαί ύπό Α. Σακελ-
λαρίου), σ. 146 (17 Σικίνου, 203 Καλαμών)· τ. ΣΤ', 1858, σ. 367 (8 Σκύρου),
σ. 374 (7 Κύθνου)· τ. Γ, 1862, σ. 2125 - 2126 (17 παρ.), σ. 2131 - 2133 (56
παρ.)· τ. IB', 1864, άρ. 537 (Λέξεις, φράσεις, παροιμίαι, τραγούδια καί ήθη
Κρητών)· τ. ΙΣΤ', 1868, σ. 1640 καί 1673 - 1674 (48 παροιμίαι Δωρίδος, ων
τινές άνέκδοτοι)· τ. ΙΖ', 1869, σ. 1741 - 1742 (Μάνης ύπό Άθ. Πετρίδου), άρ.

i 706, σ. 1825 - 1828 (Άντιπαράθεσις τών έν τε τοΰ Αριστοφάνους κωμφδίαις καί
παρά τοις σχολιασταΐς αύτοΰ παροιμιών πρός τάς νΰν έν χρήσει ύπό Α. Βαλ-

λοελληνικώ και Έλληνογαλλικώ λεξικώ του, καί πολλαί γραμματικοί κατά τήν μέθοδον του
Όλλενδόριρου.

24. Άπό τοΰ IB' τόμου έδημοσιεύετο Συλλογή λέξεων, φράσεων καί παροιμιών τών Κυθή-
ρων. Άπό δέ του ΙΘ' ύπό τήν έπιγραφήν Λακωνικά ό πεπαιδευμένος Ελληνοδιδάσκαλος κύ-
ριος Πετρίδης πολλάς παροιμίας Μάνης κατεχώρησεν.
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λήνδα), άρ. 721, σ. 1946, άρ. 722, σ. 1953 - 1958 (Άντιπαράθεσις τών έν τε
τοΰ Πλάτωνος διαλόγοις καί παρά τοις σχολιασταϊς αύτοΰ παροιμιών προς
τάς νΰν έν χρήσει ύπό Α. Βαλλήνδα)· τ. ΙΗ', 1870, σ. 2247 (13 Κερκύρας).

6) Κασταλία, έν Κωνσταντινούπολη 1861, σ. 114 (11 παρ.), σ. 192 (22
παρ.).

7) Νεοελληνικά άνάλεκτα, περιοδικώς έκδιδόμενα ύπό τοΰ φιλολογικού
συλλόγου Παρνασσού, 1871, τ. Α', φύλ. 3ον, Παροιμίαι.

Μεταξύ τούτων κατατακτέαι καί 550 παροιμίαι περιεχόμενοι εις π
άνέκδοτον περί 'Ηπείρου σύγγραμμα καθυποβληθέν είς τό κατά τό 1865 έν
Κωνσταντινουπόλει διαγώνισμα, άν αί 335 ήσαν άνέκδοται ώς έκρινεν ή έπι-
τροπή23.

Έκ τών άνωτέρω συλλογών όλίγαι είσίν αί άποδώσασαι τάς δημώδεις
παροιμίας άκριβεΐς καί ώς προφέρονται, διότι αί πλεΐσται έν αύταΐς φέρονται
παραμεμορφωμέναι, μεταποιηθεΐσαι έπί τό μακαρονικώτερον. "Οπως οί βυζαν-
τινοί συγγραφείς, ώς όρθώς ό κύριος Ζαμπέλιος παρατηρεί26, μή περιοριζόμε-
νοι είς τό νά ζητήσωσι τήν άδειαν ότι θά παρεμβάλωσι χωρίον τν δημώδες είς
τό κείμενον των, φροντίζουσι προσέτι τό ταλαίπωρον χωρίον αύτό νά τό κτε-
νίσωσιν όλίγον ή πολύ, ήγουν νά τό καθαρίσωσι άπό τίνων παρ' αύτών νομι-
ζομένων βαρβαρισμών, ούτω συνέβη καί παρά τισι συλλέκ-ςαις- άναφέρω μό-
νον τάς συλλογάς Νέγρη καί Μανιάρη· μεταβληθείσης έν πολλαΐς παροιμίαις
τής φράσεως, μετεβλήθη καί της έκφράσεως ό τρόπος, έλύθη τό μέτρον, καί ή
παροιμία παρεμορφώθη άπειροκάλως. Τοιαύτην τών παροιμιών παραμόρφω-
σιν συνεβούλευε καί ό Κοραής· όρμώμενος έκ της σφαλεράς Ιδέας ότι αί πα-
ροιμίαι πρέπει νά καταχωρώνται οΰτως είς τά λεξικά, όπως γίνωνται καί τής
γλώσσης καί τής ήθικής ένταυτώ διαγωγής τοΰ λαοΰ διορθωτήριον, παρήνει
τόν λεξικογράφο ν νά συλλέξη μόνον έκείνας τάς παροιμίας δσαι διδάσκουσί
τι χρήσιμον εις τόν άνθρώπινον βίον, καί τούτων νά διορθώση τήν φράσιν, ή-
τοι νά τάς καθαρίση άπό τήν άνώμαλον αύτών χυδαιότητα27. Πόσον ή προ-
τροπή αΰτη τοΰ Κοραή ήτο λανθασμένη τό άπέδειξεν ό χρόνος, καί ή κριτι-
κωτέρα τών τοιούτων μελετών έξέτασις.

Μέτρον.

Αί πλεΐσται τών παροιμιών είσίν έμμετροι28, είς πολλάς δέ άλλας διακρί-

25. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. Γ', σ. 24.

26. Σ. Ζαμπελίου, Φιλολογικοί έρευναι περί της Νεοελληνικής διαλέκτου, έν Πανδώ-
p<f Ζ', σ. 388.

27. Κοραή, 'Ακολουθία τών αύτοσχεδίων στοχασμών, έν rri ύπ' αύτοΰ έκδόσει τού
Πλουτάρχου, τόμ. Α", σ. λβ'.

28. Τό έμμετρον τών παροιμιών χρησιμεύει πρός εύκολωτέραν αύτών άπομνημόνευσιν, δ-
πως διά τήν αύτήν αΐτίαν καί κατά τούς άρχαίους χρόνους έμελοποΐουν τούς νόμους
('Αριστοτέλ., Προβλημ. ιθ' 28. Βλ. καί Πανδώρα ΙΗ-, σ. 432).
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νονται ίχνη μέτρου, λυθέντος Ενεκα μή καλής άπομνημονεύσεως29. 'Ενίοτε δέ
καί τοι μή Εμμετροι είσϊν όμως διατεταγμένοι καί προφέρονται ούτως, ώστε
άπαγγελλόμεναι άποτελοΰσι ρυθμόν τινα.

Ό Ross πρώτος κατέδειξε30 τά μέτρα πολλών παροιμιών: καί ταΰτα ώς
έπί τό πλείστον τεσσάρων μόνον ειδών Ιείσίν: τετράμετρον ίαμβικόν καταλη-
κτικόν, δίμετρον τροχαϊκόν άκατάληκτον, καταληκτικόν, καί δίμετρον ίαμβι-
κόν άκατάληκτον μετά καταληκτικού, ώς:

Κουφοϋ τήν πόρτα κι άν βροντφς
τυφλόν κι αν θυμιάτιζες.

Διαίρεσνς τών παροιμιών.

Οί μέχρι τοΰδε συλλογείς τών παροιμιών ήκολούθησαν ώς πρός τήν κα-
τάταξιν μέθοδον πολλάς παρουσιάζουσαν έλλείψεις, τήν άλφαβητικήν.

Ή μέθοδος αύτη έν <δ άφ' ένός μεγάλην δυσκολίαν παρουσιάζει ώς πρός
τήν άνεύρεσιν τών παροιμιών καί τήν εύχερή ζήτησιν αύτών, άν καί κατ' έπι-
φάνειαν τό έναντίον φαίνεται ύποσχομένη31, μειονεκτεί κατά τοΰτο της ειδο-
λογικής κατατάξεως ότι δέν εύκολύνει ώς έκείνη καί τήν τών παροιμιών ζήτη-
σιν, καί τήν έξέτασιν περί τών Ιδεών τοΰ λαοΰ έπί τούτου ή έκείνου τοΰ άντι-
κειμένου. Έν τώ παραρτήματι ήκολουθήσαμεν τήν τελευταίαν κατάταξιν άν
καί ούχί άκριβώς, ένεκα της ταχύτητος τοΰ έργου καί της πλησμονής της ύ-
λης- τήν έλλειψιν ταύτη ν άναπληροΰντες δίδομεν ένταΰθα σύντομον έκθεσιν
της τοιαύτης κατατάξεως.

Αί παροιμίαι διαιρετέαι έν πρώτοις είς τρία μεγάλα είδη: εις κυρίως πα-
ροιμίας, είς παροιμιακός έκφράσεις καί είς γραφικά ρητά.

Α. Κυρίως παροιμίαι.

α' Κοινωνικοί

Ι.Γενικαί άρχαί περί της κοινωνίας. 2.ΑΙ περί ήθών καί νόμων ίδέαι. 3.ΑΙ
σχέσεις τών άρχών πρός τούς πολίτας. 4.Βασιλεΐς καί άρχοντες. 5.Ίσχυροί.
6.Πλούσιοι, πτωχοί καί ή έν τη κοινωνία θέσις αύτών. 7.ΑΙ συναναστροφαί
καί κοινωνίαι: I Φιλίαι. II Έχθραι. III Γείτονες. 8.Ή κοινωνική τών πολιτών

29. Π.χ. ή παροιμία 'Εχθές πάσχα καί σήμερα χάσκα (Βενιζέλ., σ. 89) είναι δίμετρος
τροχαϊκή άκατάληκτος: 'Εχθές πάσχα, τώρα χάσκα κλπ.

30. L. Ross, Reisen auf den Griechischen Inseln, o. 174 κέ.

31. Παράδειγμα ή συλλογή τοϋ κ. Βενιζέλου έν ή δυσχερεστάτη καταντφ ή άναζήτησις τών
παροιμιών. Έν ταύτη πολλαί παροιμίαι τίθενται παρά συγγενείς και όμοιας έξ άλλου γράμμα-
τος άρχομένας. Μικρά κατά τόπους παραλλαγή της πρώτης.λέξεως, συνηθεστάτη άλλως τε, κα-
θίστησι άδύνατον τήν εΰρεσιν τής παροιμίας.
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σχέσις πρός άλλήλους: I Τρόπος του συμπεριφέρεσθαι. 9.Κοινωνικά καθήκον-
τα: I 'Ελεημοσύνη καί άγαθοποιΐα. II Εύγνωμοσύνη καί άγνωμοσύνη. 10.Ή
θέσις τοΰ άτομου έν τή πολιτείςι.

β' Παιδαγωγικοί

Ι.Όμοιότης τών τέκνων προς τούς γονείς. 2.Ή μικρά τοΰ παιδός ήλικία.

3.Τρόπος άνατροφής. 4.Συναναστροφαί καί τά παραπλήσια. 5.'Ανάγκη της
παιδείας.

γ' ΟΙκογενειακαί

1.Καθήκοντα τοΰ τέκνου πρός τούς γονείς. 2.Γάμος. 3.Συζυγικά καθή-
κοντα. 4.Ό οικοδεσπότης καί τά κτήματα. 5.Ποικίλα περί οικογενείας.

δ" Βιοτικοί

1.Τρόπος τοΰ ζήν. 2.'Ανάγκη της έργασίας. Κακά τής άργίας. 3.Πρόνοια.

4. Μαθήματα έκ παθημάτων. 5. 'Ανάγκη της βραδείας σκέψεως καί της μή τα-
χύτητος èv ταϊς έργασίαις. β.Όλιγάρκεια καί βεβαιότης είς τάς έπιθυμίας.
7.ΟΙκονομική διαχείρισις. δ.'Αποφασιστικότης έν ταΐς έπιχειρήσεσι.

ε' Έπιτηδευματικαί

1.Γενικά περί τεχνών καί έπιτηδευμάτων. 2.Τρόπος έργασίας. 3.Πολυτε-
χνίται. 4.Έπαγγέλματα: I κέ κατ' άλφαβητικήν τάξιν. 5.Μαγειρικοί καί γα-
στρονομικοί παροιμίαι: I 'Ανάγκη τροφής. II 'Εδέσματα. III Τροφή πτωχών,
πλουσίων. β.Ναυτικαί. 7.*Ιατρικαί. 8.Οικονομολογικοί.

ς' Ψυχολογικοί

Ι.Κυρίως ψυχολογικοί. 2.TÔ άναλλοίωτον τών χαρακτήρων. 3.Ή διανοη-
τική άνάπτυξις κατά τάς διαφόρους ήλικίας. 4.Περί όρέξεων. 5 α' Περί φρονή-
σεως β' Περί παραφροσύνης. 6."Ονειρα. 7 .Έρως. δ.Έχθραι. Μίση. 9.'Ανάγκη.
10. 'Απληστία. 11. Φυσιογνωμικά. 12. Ποικίλοι ψυχολογικοί παρατηρήσεις.
'Υποδιαιρέσεις αύτών.

ς'2 Χαρακτηριστικοί

'Υποδιαιρέσεις κατ' άλφαβητικήν τάξιν.

ζ' Φιλοσοφικοί

1.Μεταφυσικοί ίδέαι: I Θεός. II Κόσμος κλπ. 2.Θρησκεία. 3.Κρίσις καί
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άνταπόδοσις: I Δι' άμαρτήματα γονέων, παίδων, συγγενών. II Δι' Ιδια άμαρ-
τήματα. III Διά ξένα. IV "Αλλα περί άνταποδόσεως. 4. Είμαρμένη.

η' Γνωμικά καί ήθικά παραγγέλματα

Έπί διαφόρων άντικειμένων κατ' άλφαβητικήν τάξιν.

θ' Ποικίλαι παροιμίαι

'Ομοίως.

Β. Παροιμιώδεις έκφράσεις.

'Ομοίως.

Γ. Γραφικά ρητά.

I Ρητά λεγόμενα έπί της Ιδίας σημασίας αύτών. II Ρητά λεγόμενα κατά διάφο-
ρον έννοιαν. III Ρητά κατά γελοίαν παρεξήγησιν.

Ό πίναξ ούτος τελειοποιηθείς καί όπωσοΰν άκριβέστερον καταταχθείς,
δύναται νομίζομεν νά χρησιμεύση ώς βάσις έπιστημονικής κατατάξεως τών
παροιμιών.

Μεταξύ τών διαφόρων εΙδών τών κυρίως παροιμιών δυνάμεθα νά κατατά-
ξωμεν καί τάς έκ διαφόρων μύθων ή άνεκδότων προελθούσας παροιμίας.
Τοιαύτας παροιμίας εϊχον καί οί άρχαΐοι καί έχει πάν έθνος, είς αύτάς δέ ό
μύθος κατήντησε νά χρησιμεύη ώς έπεξήγησις της παροιμίας.

Ό Ross32 παρετήρησε καί τό τοιούτο τών παροιμιών είδος, ό δέ κ. Βενι-
ζέλος έθεσεν ύπό τάς παροιμίας ταύτας τόν μύθον είς δν άναφέρονται. Ώς πα-
ράδειγμα άναφέρομεν καί ήμεΐς τήν παροιμίαν: Ή κακή πληγή θεραπεύεται, το
κακόν όνομα δχι}}, προελθούσαν έκ δημώδους μύθου34, Ίνδικήν έχοντος κατα-
γωγήν35.

Αί δημώδεις παροιμίαι, όπου δέν προήλθον έκ τών άρχαίων, φαίνονται
παραχθεΐσαι έκ τών έντυπώσεων καί παρατηρήσεων τοΰ λαού. Διά τοΰτο με-
ταξύ αύτών δέν εύρίσκομεν τάς παροιμίας έκείνας, τάς κοινοτάτας είς τήν δη-
μοτικήν φιλολογίαν δλων σχεδόν τών έθνών, αίτινες μετέπεσαν είς τό είδος
τοΰτο τών χωρίων ή φράσεων συγγραφέων σχόντων έπιρροήν τινα έπί τοΰ
έθνους των καί δημοτικών καταστάντων. Σπανίως όμως άνευρίσκομεν καί με-
ταξύ τών νεοελληνικών ίχνη τοιαύτης τινός έπιρροής έκ της άναγνώσεως
προελθούσης τών έν Βενετία έκτυπουμένων πρός χρήσιν τοΰ λαού βιβλίων.

32. Ross, Inselreisen, σ. 174.

33. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σ. 97.

34. Βλ. Διάφορα διηγήματα ήθικά καί άστεϊα έκδοθέντα ύπό Έμμ. Γεωργίου.

35. ΣτεφανΙτης καί 'Ιχνηλάτης, μετάφρασις του βυζαντινοδ Σήθ, 1851, έκδ. Τυπάλδου, σ.

61.
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Αί παροιμίαι αδται όλίγισται οδσαι πιστεύομεν ότι περιορίζονται μόνον είς
τάς κάτωθι άναφερομένας:

1. Έκ τής τραγωδίας Έρωφίλης του Κρητός Χορτάτση36.

7α γέλια μέ τά κλάϋματα, μέ τήν χαράν ή πρίκα
μιαν ώραν έπαρθήκασι κι όμάδι έγεννηθήκαν
γι' αΰτως μαζύ γυρίζουσι, και τώνα τάλλο άλλάσσει
κι δποιος έγέλα τά ταχύ, κλαίγει τψίχου βραδιάσει.

2. Έκ της Διηγήσεως περί γαϊδάρου, λύκου καί άλουποΰς37.

Έπαθε τή συμφορά τοΰ γαϊδάρου.

Έφαγε το μαρουλόφυλλον χωρίς νά βάλη ξύδι.

3. Έν δέ τή Συμφορά καί αίχμαλωσψ τοΰ Μωρέως τή ύπό του Μάνθου
Ιωάννου συγγραφείση38 κατά τάς άρχάς τής ΙΗ' έκατονταετηρίδος, παρατη-
ρούνται έν ταΐς είς τό τέλος προσηρτημέναις στιχουργίαις πολλαί δημώδεις
παροιμίαι, ών αί μέν φαίνονται ληφθεΐσαι ύπό του συγγραφέως έκ δημωδών,
αί δέ, ίσως τάνάπαλιν έκ τοΰ βιβλίου μετεδόθησαν έκτοτε39.

'Ωσαύτως καί πολλοί τών δημοτικών άσμάτων στίχοι βαθμηδόν μετέπε-
σαν εις παροιμίας, ώς:

Άλλοΰ τά Αεν τά κούρταλα, κι άλλοΰ τό λέγει ό κτύπος 40.
Εμπρός νά πάω σκιάζομαι, πίσω νά πάου φοβούμαι κλπ.

'Αλλά τήν μεγαλυτέραν έπιρροήν ώς πρός τήν διαμόρφωσιν τοιούτων
παροιμιών έσχον ή Γραφή καί τά άπ' έκκλησίας άναγνώσματα. Ύπό τήν όνο-
μασίαν ρητά κατεχώρησαν τοιαύτας παροιμίας ό κύριος Άραβαντινός καί ό
κύριος Βενιζέλος, έν παρόδφ δέ καί ό κύριος Παπαδόπουλος41. Έν τώ παραρ-
τήματι συνελέξαμεν όλα σχεδόν ταΰτα, σημειοΰντες καί τά γραφικά χωρία άφ'
ών έπήγασαν.

Εις τινας παροιμίας διαγινώσκομεν έπίσης τήν έπιρροήν συγχρόνων ώς

36. Βλ. παράρτ. άρ. 189. Περί της Έρωφίλης βλ. Bartholdy, Bruchstücke zur nähern
Kenntniss des heutigen Griech., 1805, σ. 410. I k e n, Leucothea II. Ή τραγφδία αύτη έξεδόθη
καί ύπό Bekker.

37. Βλ. περί αύτης J. Grimm, Handschreiben an Karl Lachman über Reinhart Fuchs,
Leipzig 1840. Gidel, Etudes sur la littérat. grecque mod., σ. 331 κέ.

38. Βλ. περί τούτου: Bartholdy, ένθ' άν., σ. 410, ένθα πολύ άδίκιος κατά τοΰ βιβλίου
καταφέρεται, όπερ ούχί ώς ποίημα άλλ' ώς Ιστορική άφήγησις θεωρητέον.

39. Μάνθου Ίωά ν νου , Συμφορά Μωρέως, 1863, σ. 77. 82. 101. 102. 104 δίς. 106.
107. 109 τετρ. 110.

40. Μ. Π. .Βρετοϋ, Έθνικόν ήμερολόγιον, 1865, σ. 37.

41. Γ.Γ. Παπαδοπούλου, Περί τών προγενεστέρων έλλ. σχολείων, 1857, σ. 13 καί
έν Πανδώρςι Η", σ. 175.
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έπί τό πολύ συμβεβηκότων· καί όλίγαι μέν αί διασωθεϊσαι τοιαΰται παροιμίαι,
περίεργος όμως είναι ή έξέτασις αύτών. Ούτως παραδείγματος χάριν βλέπο-
μεν ότι ή τοΰ Νοταρά ιδέα, προτιμώντος τουρκικήν κίδαριν νά ίδη είς τάς
όδούς της Κωνσταντινουπόλεως ή λατινικόν φακιόλιον, ήν συνεμερίζοντο καί
οί σύγχρονοι του42, ύποφαίνεται είς τάς δήμώδεις παροιμίας: Κάλλιο μακελλειό
στον Τοΰρκο, παρά κρέας στο Βενετσάνο*} λέγει μία τούτων· άλλαχοΰ βλέπο-
μεν την σχέσιν τών κατακτητών Φράγκων πρός τούς Έλληνας:' "Έχει μπάρ-
μπα στην Κορώνη**, Άν δε μ' άρέση ό Δάνδολος, πάω με τάν Κορνάρο*', Παίρνον-
τάς σου τό λογάρι ό σπαθάς σου κάνει χάρι, και σου κάνει κι άλλας δέκα παίρ-
νοντάς σου την γυναίκα*6, άλλοΰ ή τών Τούρκων πρός τούς Φράγκους: Σάν ό
Τούρκος μέ το Φράγκο τά πηγαίνουν*1, είς άλλαο ή τών Ελλήνων πρός τούς
Τούρκους: Τοϋρκον είδες; γρόσια θέλει· κι u/./.m είδες; κι άλλα θέλει, Μοσέ
(Φράγκον), Μισε (Γραικόν) καί Μουσελίμη (Τούρκον) στο σπίτι σου μή βάνηζ**,
είς άλλας τέλος διάφορα ιστορικά γεγονότα ύπονοοΰνται: Σάν σοϋ ξαναρέσει
Λάμπρο, ξαναπέρασ' άπ' τήν Άνδρο*9, Ούλοι οί γύφτοι μια γενιά'0, Έκαμε τό
γρόσι ζολότα'1, Οδτε Μωϋσής, οδτε Γοβδελεάς'2, Άπό τόν καιρόν τοϋ Μπουρ-
δουμπα" κλπ.

Μεταβαίνομεν ήδη είς τήν συγκριτικήν έξέτασιν τών παροιμιών, κατά
τήν άνωτέρω διατυπωθεΐσαν τάξιν.

42. Δ ο ύ κ ., σ. 253 κέ. 263 κέ.

43. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σ. 132. Κατά δέ τόν κ. Σπ. Ζαμπέλιον (ΟΙ Κρητικοί γά-
μοι, σ. 452) «ή άρχαιοτάτη αύτη κρητική παροιμία, αΐνίττεται τά βενετικά βασανιστήρια».

44. Β ε ν ι ζ ., αύτ., σ. 88.

45. Αύτ., σ. 14.

46. «Ίσως έκτοτε (άπό τού ΙΣΤ' αΙώνος, ένεκα τών κακοπραγιών τών 'Ενετών στρατιωτών)
έπεχωρίασεν είς τάς περιοχάς τών πόλεων τό τετράστιχον τούτο έπιγραμμάτιον», Σπ.
Ζαμπελίου, ΟΙ κρητικοί γάμοι, σ. 146.

47. Β ε ν ι ζ έ λ., ένθ' άν., σ. 269.

48. Αύτ., σ. 167.

49. Λάμπρος ό Κατσώνης. Βλ. Σ ά θ α , Τουρκοκρατουμένην 'Ελλάδα.

50. Βενιζέλου, Παροιμίαι, σ. 192. Τό Ιστορικόν τής παροιμίας ταύτης άναφέρει ό κ.
Βενιζέλος παραλαβών αύτό έκ τοΰ φυλλαδίου 'Ασλάνη, Μΰθοι, μυθιστορίαι καί διηγήματα,
1861, σ. 97 - 98.

51. Αύτ., σ. 74 , 136.

52. Βλ. τό Ιστορικόν ένΣπ. Ζαμπελίου, Κρητ. Γάμοι, σ. 152 - 191.

53. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ , Χρονογραφία 'Ηπείρου, τ. II, σ. 224. «Κατά τήν α' 'Ιουλίου 1667,
ένέσκηψεν είς 'Ιωάννινα πανώλης προσβαλοΰσα πρώτην τήν γυναίκα τοΰ Κ^πουρδουμπά, καί έκ
τούτου έμεινε παροιμία μεταξύ τών Ίωαννιτών Άπό ιόν καιρόν τοΰ Μπουρδουμπά, περί διηγη-
μάτων έποχής άρχαίας».·



ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ*

Τά πορίσματα τών παρατηρήσεων τοϋ λαοΰ περί της καταστάσεως της
άτμοσφαίρας και τής έπί της γεωργίας έπιδράσεως αύτής κατά τάς διαφόρους
τοΰ έτους ώρας, συνοψίζονται έν όλίγαις παροιμίαις καί έν άπλοϊς ένστίχοις
παραγγέλμασιν, άτινα σχεδόν πάντοτε άποδείκνυνται άσφαλή καί άκριβέστα-
τα, σπανιώτατα μόνον στηριζόμενα έπί προλήψεων ή πεπλανημένων δοξα-
σιών. Τά παρά τω καθ' ήμάς λαώ έν χρήσει τοιαΰτα εΰρηνται έγκατεσπαρμένα
έν ταϊς κατά καιρούς έκδοθείσαις διαφόροις συλλογαϊς παροιμιών, όλίγα δ' έξ
αύτών συνειλέγησαν Ιδιαιτέρως καί έδημοσιεύθησαν έν τή πρό δεκατετραετίας
περίπου έκδιδομένη Γεωργική έφημερίδι καί έν τώ περί Γεωργίας τμήματι της
κατά τό 1864 έκδοθείσης Στατιστικής τής 'Ελλάδος, έξ ών μετετυπώθησαν καί
έν τω περιοδικώ συγγράμματι Χ ρυσαλλίδι. Πλη ρεστάτην όμως τούτων συλλο-
γήν έξέδω τώ 1873 έν Σλέσβιχ μετά γερμανικής μεταφράσεως καί τών άναγ-
καίων σημειώσεων καί διασαφήσεων ό κ. Αύγουστος Μόμμσενέν
ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ, άποτελοΰντι μέρος σπουδαιοτάτου συγγράμματος Περί
τών ώρών τοΰ έτους έν 'Ελλάδι· πρός καταρτισμόν αύτης ό σοφός έκδοτης έ-
λαβεν ύπ' δψιν πάσας τάς προεκδεδομένας συλλογάς παροιμιών καί ούχί εύ-
αρίθμους άνεκδότους παροιμίας, άνακοινωθείσας αύτφ ύπό διαφόρων λογίων
έκ τίνων μερών τής Ελλάδος. Έκ τής συλλογής ταύτης θά σταχυολογώμεν
έκάστοτε έν τή Εστία τάς είς έκαστον μήνα άναφερομένας παροιμίας, θεω-
ροΰντες τήν άνάγνωσιν αύτών ύπό πολλάς έπόψεις ένδιαφέρουσαν καί πρα-
κτικώς ούχί άνωφελή, διά τήν παρ' ήμΐν έλλειψιν έντελεστέρων καί έπιστημο-
νικωτέρων τοιούτων παρατηρήσεων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Τό Γενάρη τό φεγγάρι, ήλιος τής ήμέρας μοιάζει.

Διά τό αίθριον τών νυκτών.

* Έδημοσιεύθη είς περ. Εστία Α' (1876), σ. 222 - 223.302.367.526 - 527.460.686.749.794-
795.
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Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μήν ξετάζης.

Ώς γνωστόν, όταν κλαδεύωσιν ή ένοφθαλμίζωσι δένδρα οί ήμέτεροι
γεωργοί θεωροΰσιν έκ δεισιδαιμονίας άπαραίτητον νά συμβουλεύωνται τάς
φάσεις της Σελήνης. Ή παροιμία διδάσκει ότι τοιαύτη πρόνοια είναι περιττή
κατά τόν Ίανουάριον. Λέγεται καί άλλως:

Τον Γενάρη κόψε βέργα, και φεγγάρι μή γυρεύης
καί:

Κόψε ξύλο τό Γενάρη
καί μή καρτερής φεγγάρι.

Όποιος θέλει νά βαμβακώση,
τό Γενάρη να όργώση.

Διά τήν σποράν τοΰ βάμβακος ό άγρός πρέπει νά άροτριάται κατά τόν
Ίανουάριον.

Τοΰ Γενάρη τό ζευγάρι,
διάβολος θέ νά τό πάρη.

'Ανωφελής καί παράκαιρος είναι ή άροτρίασις κατά τόν Ίανουάριον.

"Αν τά Φώτα φωτερά.

καί τά Λαμπρά σκοτεινά,

χαρά στον βοΰν καί στον ζευγάν.

"Αν κατά μέν τήν έορτήν τών Θεοφανίων ό καιρός ή εΰδιος, κατά δέ τό
Πάσχα βροχερός, τό έτος έσεται εΰφορον καί εύτυχές. Καί άλλως:

Καί τά Φώτα φωτερά καί τό Πάσχα βροχερόν,
δλος ό κόσμος χαίρεται κ' ή Κρήτη καμαρώνει.

Κόττα, χήνα τό Γενάρη,
καί παπί τόν Άλωνάρη.

Ό Ιανουάριος είναι ή καταλληλοτάτη έποχή διά νά φάγη τις δρνιθας ή
χήνας, έν φ διά τάς νήσσας ό Ιούλιος. Παραπλησία είναι καί ή άκόλουθος:

Όρνιθα τό Γενάρη,
κέφαλον τον Άλωνάρη.

Κέφαλος, Ιχθύς συνηθέστατος έν 'Ελλάδι, τοΰ είδους τοΰ καλουμένου
έπιστημονικώς Mugil cephalus.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ό Φλεβάρης κι άν φλεβίζη,
τοϋ καλοκαιριού μυρίζει.
Μά άν σώση καί κακιώση,
μέσ' στο χιόνι θά μας χώση.
Ή:

Ό Φλεβάρης κι äv φλεβιζη,
πάλε άνοιξι μυρίζει.

Τήν Τυρινή καί τών Βαγιώ
μπαίνει ό διάολος στό γιαλό.

Κατά τήν τελευταίαν έβδομάδα τών άπόκρεων και τήν πρό τοϋ Πάσχα
Κυριακήν τών Βαΐων συμβαίνουσι μεγάλαι τρικυμίαι.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Άπό Μαρτιοΰ ποκάμισο κι άπ' Αύγουστο σιγκοΰνι.

'Από τοϋ Μαρτίου δήλον ότι άρχεται τό θέρος καί πρέπει νά ένδύεταί τις
έλαφρά, έν φ άπό τοΰ Αύγουστου, πρός τό ψυχρότερον τρεπομένου τοΰ και-
ροΰ, πρέπει νά φορή βαρείας γούνας. Τήν αύτήν ίδέαν έκφράζουσι καί αί άκό-
λουθοι παροιμίαι:

Άπό Μαρτιοΰ καλοκαίρι κι άπ' Αύγουστο χειμώνα
ή:

Άπό Μαρτιοΰ καλοκαιριάζει κι άπ' Αύγουστο χειμωνιάζει.

Καί άντιθέτως:
Μήτ' ό Μάρτης καλοκαίρι, μήτ' ό Αύγουστος χειμώνας.

Ένας κοΰκος (ή ένα χελιδόνι) <5έν κάνει άνοιξιν.

Καί άλλως:
Ένας κοΰκος τί άνοιξιν νά κάμη;
Καί:

Το χελιδόνι δεν φέρνει πάντα τήν άνοιξιν

άπαράλλακτος τή άρχαίςι:
Έαρ χελιδών μία ού σημαίνεται.

Λέγεται δέ μεταφορικώς έπί τών μεμονωμένων έν ταϊς ίδέαις καί ταϊς έρ-
γασίαις αύτών καί μηδέν κατορθούντων. Χάριν περιεργείας σημειοΰμεν ένταΰ-
θα ότι μέσος χρόνος τής έπανόδου τών χελιδόνων εις τά παραθαλάσσια μέρη
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της Ελλάδος είναι ή 1η Μαρτίου· τοΰ δέ κόκκυγος τό άσμα άκούεται τό πρώ-
τον περί τά τέλη τοΰ αύτοΰ μηνός.

Μάρτης βρέχει, ποτέ μήν πάψη.

Ώφελιμώταται είς τήν γεωργίαν αί κατά τόν Μάρτιον βροχαί. Τήν αύτήν
παρατήρησιν και πολλαί άλλαι παροιμίαι έκφέρουσι:

Μάρτης έβρεχε, θεριστής έχαίρονταν.
Καί:

"Αν κάμη ό Μάρτης δυο νερά κι d 'Απρίλης άλλο ένα,
χαρά σ' έκεΐνο τά γεωργό πώχει πολλά σπαρμένα.
Ή:

Νά βρέζ' ό Μάρτης δυο νερά κι ό 'Απρίλης άλλο ένα,
να ίδής κουλούρια τά παιδιά καί πίττες οί μανάδες
κ' ύψηλονακομβάματα οί κλεφτομυλωνάδες.

Μάρτης κλαψιάρης. \

Μεταφορικώς, έκ τών συνεχών βροχών.

"Οταν ό Μάρτης είναι καλός, τοΰ χωριάτη ή κόρη τό Μάη παντρεύεται.

Έκ της καταστάσεως της άτμοσφαίρας κατά τόν Μάρτιον, έξήρτηται ή
τύχη πασών τών σπορών· όταν δ' ή κατάστασις αύτη πληροί πάσας τάς άνά-
γκας της γεωργίας, ό άγρότης, άφθονα άπολαμβάνων καί εύφορών, σπεύδει νά
ύπανδρεύση τήν θυγατέρα του.

Ό Μάρτης ώς τό γιόμα τό ψοφάει καί ώς τό βράδυ τό
βρωμάει.

Διά τό εύμετάβλητον τοΰ καιρού. Μέχρι της μεσημβρίας ένίοτε έπικρατεΐ
ψΰχος δριμύτατον, Ικανόν νά έπιφέρη θάνατον είς τά ζώα, κατά τό έτερον δ'
ήμισυ τής ήμέρας καύσων άφόρητος. "Όμοιοι είσί καί αί άκόλουθοι παροιμίαι:

Τό Μάρτη τό πρωί πηλά, καί τό βράδυ χώματα.

Έκ της βροχής τήν πρωίαν είναι πηλά, èv φ μέχρι τής έσπέρας ό ήλιος ά-
ποξηραίνει αύτά.

Μή σέ γελάσ' ό Μάρτης τό πρωί καί χάσης τήν ήμέρα.

Ή κακοκαιρία τής πρωίας δέν διαρκεί καθ' δλην τήν ήμέραν.
Ό Μάρτης ώρες κλαίει, ώρες γελάει.

Τήν μίαν ώραν ό καιρός είναι κάκιστος καί μετά μικρόν μετατρέπεται είς
εδδιον.
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Τά λόγια του είναι στερεά σαν τοΰ Μαρτίου το χιόνι,
όπου τό ρίχνει άπό βραδύς κι ώς τό πρωί τό λυώνει.

Μεταφορικώς έπί άστατων καί μή έμμενόντων είς τάς ύποσχέσεις των.

Τοΰ Μάρτη αύγες με κάψανε, τοΰ Μάη τά μεσημέρια.

Όπώχει κόρη ακριβή,
τοΰ Μάρτη ήλιος μή τήν ίδή.

Διότι πιστεύεται ότι ό καυστικός τοΰ Μαρτίου ήλιος καθίστησι μελαγ-
χροινούς τούς έκτιθεμένους είς τάς άκτϊνάς του. Έκ τούτου καί δεισιδαιμονία
έπεκράτησεν, άγνωστον πόθεν τήν άρχήν έχουσα, νά περιδένωσι περί τόν τρά-
χηλον ή τόν δείκτην της άριστεράς χειρός έρυθράν κλωστήν μετά λευκής συν-
εστριμμένην καί νά φέρωσιν αύτήν καθ' δλον τόν μήνα, νομίζοντες ότι ού-
τως άποφεύγουσι τήν έπίδρασιν τοΰ ήλιου. Ετέρα παροιμία άποτρέπει νά κοι-
μάται τις κατά τόν Μάρτιον προσβαλλόμενος ύπό των ήλιακών άκτίνων:

Τό Μάρτη είς τόν ήλιον να μή κοιμηθής.

Άλλο δέν μέ έμάρανε, της άνοιξης το κρύο.

Ό κακός Μάρτης στον ήλιο κι ό καλός στά κάρβουνα.
Ώφέλιμον τό ψΰχος κατά τόν Μάρτιον.

Τό Μάρτη φύλα τ' άχυρα μή χάσης τό ζευγάρι
καί φύλαγε καί τό ψωμί μή χάσης τό κοπέλι.

Διότι ένδεχόμενον τό ψΰχος νά καταστή δριμύτατον, άποκλεϊον πάντας
έντός τών οικιών των, καί καθιστών άδύνατον τήν προμήθειαν τροφής διά τά
ύποζύγια καί τόν ψυχογυιόν. Ταύτόσημος είναι καί ή έξης παροιμιακή έπί-
κλησις τοΰ Μαρτίου:

Μάρτης γδάρτης παλουκοκάφτης
καί

Μάρτης γδάρτης καί κακός παλουκοκάφτης.
Καί άλλως:

Μάρτης γδάρτης παλουκοκάφτης· τά παλιά βώιδα τά γδέρνει, τά δαμάλια
τά μαθαίνει.
Καί: .

Τό Μάρτη ξύλα φύλαγε μήν κάψης τά παλούκια.

Αί παροιμίαι αύται έξηγοΰνται δι' άλλήλων· άνάλογος είναι καί ή έπομέ-

νη:

Ό Μάρτης έβαλε τή γριά μέσ' στό καζάνι
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ήτις άναφέρεται είς παράδοσιν κοινοτάτην, πλασθεΐσαν ίσως έκ τοΰ δριμυτά-
του ψύχους, όπερ ένίοτε έπέρχεται άποτόμως κατά τάς τελευταίας τοΰ Μαρ-
τίου ήμέρας. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην, γραΐά ης ποιμενίς τήν τελευταίαν
τοΰ μηνός τούτου ήμέραν —είχε δέ τότε ήμέρας 30— νομίσασα ότι άπηλλάγη
πλέον τοΰ κινδύνου, δν έκ ΐοΰ ψύχους καί τών παγετών έφοβεΐτο, έξεφώνησε
περιφρονητικώς: «Πρίτσι, Μάρτη μου! τά ξεχείμασα τά κατσικάκια μου!»
'Αλλ' ό Μάρτιος όργισθείς έδανείσθη παρά τοΰ Φεβρουαρίου, όστις έκτοτε
κουτσός άποκαλεΐται, μίαν έτι ήμέραν, καί ύπερβολικόν ψΰχος κατ' αύτήν
ποιήσας, ήνάγκασε τήν γραΐαν νά κρυβή ύπό τόν μεγαν λέβητα, έν φ έτυρο-
κόμει, καί είς τήν θέσιν έκείνην τήν άπελίθωσεν έν τώ μέσφ τοΰ άπολιθωθέν-
τος έπίσης ποιμνίου της. Ή παράδοσις αΰτη είναι γνωστή ού μόνον έν
Ελλάδι, άλλά καί έν Γαλλία, διότι μέ έλαχίστας παραλλαγάς άναφέρει αύτήν
παλαιόν τι προβηγκιανόν ποίημα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ό 'Απρίλης κι άν χιονίση
καλοκαίρι θά μυρίση.

Στων αμαρτωλών τή χώρα τό Μαγιάπριλο χιονίζει.

Όλο τό Μάρτη φύλαγε καί τόν 'Απρίλη ώς τις δώδεκα.
"Η άλλως:

Όλο τό Μάρτη φύλαγε
καί τ' Άπριλιοΰ τις δέκα
άκόμη καί τις δεκοχτώ
πέρδικα ψόφησε στ' αύγό.

Ήτοι μέχρι τής έποχής ταύτης ό καιρός είναι εύμετάβλητος καί δυνατόν
νά έπέλθη κακοκαιρία καί δριμύ ψΰχος έπιφέρον τόν θάνατον καί είς αύτάς έ-
τι τάς πέρδικας, αίτινες περί τά μέσα ή τά τέλη 'Απριλίου έπφάζουσι. Καί ή
έπομένη παροιμία όρίζει τήν 18ην 'Απριλίου ώς τέρμα της έποχής τών τρικυ-
μιών:

'Απριλίου δεκοχτώ
νάχης τό μάτι σ' άνοιχτό.
Πέρασαν οί δεκοχτώ,
άραζε είς Εν' αύγό.
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Κατά τινα όμως έτέραν παροιμίαν ή θάλασσα εϊναι έπίφοβος είς τούς
ναυτιλλομένους καί τόν Μάιον Ετι:

Τών ναυτώνε οί γυναίκες τό Μαγιάπριλο χηρεύουν
ή:

Τό Μάη χηρεύουν οί Θεραπιανές1.

Άν κάμη ό Μάρτης δύο νερά κι ό 'Απρίλης άλλο ίνα,
τότε χαρά σ' έκείνονε πώχει στη γη σπαρμένα.

Καί άλλως έν Μυκόνω:
Άν κάμη ό Μάρτης δύο νερά κι ό 'Απρίλης άλλο ένα,
θά ίδης τά σιτοκρίθαρα στον κάμπο ξαπλωμένα.

Ά ν βρέξη ό Μάρτης δύο νερά κι ό 'Απρίλης άλλο ένα,
να ίδης σταφύλια σάν παιδιά καί πίττες σάν άλώνια.
Παροιμία μεσσηνιακή, ταυτόσημος ταΐς άνωτέρω.
Έν Μάνη τήν εύφορίαν τών γεννημάτων καί τών άλλων προϊόντων της
γης έκ τών βροχών τοΰ Μαρτίου καί τοΰ 'Απριλίου έκφράζει ή έπομένη πα-
ροιμία:

Ά ν βρέξη ό Μάρτης τριά νερά κι ό 'Απρίλης άλλα δύο,
νά ίδης τοΰ Μάρτη τά κουκκιά, τ' 'Απρίλη τά σιτάρια,
νά ίδης τον γεροκρίθαρον πώς στριφτεί τό μουστάκι.

Άν βρέξ' ό 'Απρίλης δύο νερά κι ό Μάης άλλο ένα,
χαρά σ' έκεΐνα τά σπαρτά πουναι στη γη σπαρμένα.

'Ανάλογος ταΐς προηγουμέναις, λεγομένη καί άλλως:

Άν κάμ' Ô 'Απρίλης δυο νερά κι ό Μάης άλλο ίνα,
χαρά σ' έκεΐνο τό ζευγά ποΰχει πολλά σπαρμένα
ή:

Άν βρέξ' ό 'Απρίλης δυο νερά κι ό Μάης μια καί φίνα,
άξίζει τό 'λαφόπουλο μ' δλη τήν έλαφίνα.

ΜΑΪΟΣ

Ό Μάης ίχει τ' όνομα κι ό 'Απρίλης τά λουλούδια.
Καιρός πουλεϊ τά λάχανα κι ό Μάης τά λουλούδια.

1. ΑΙ κατοικοΰσαι εις Θεραπεία τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Αναφέρεται Γσως είς τούς
πλέοντος έν τω Εύξείνω Πόντω κατά τόν Μάιον.
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Ό Μάης έχει τ' όνομα κι ό Θεριστής (Ιούνιος) τήν πείνα.

Στό κατηραμένο τόπο τό Μάη τό μήνα βρέχει.

i

Τήν αύτήν ίδέαν, περί τοΰ έπιβλαβοΰς της βροχής είς τήν γεωργίαν κατά
τόν Μάιον, έκφράζουσι καί αί άκόλουθοι παροιμίαι:

Σάν έπρεπε <5εν έβρεχε και τό Μάη έχιόνιζε [ή έδροσολόγα].

Μάιος άβροχος, χρονιά ευτυχισμένη.

Παροιμία έν Πάτραις καί έν Ήλείςι λεγομένη:

Μάιος άβροχος, μούστος άμετρος
ή άλλως:

Μάης άβρεχος, τρυγητής χαρούμενος.

Τοΰ Μάη τής νύχτας τό νερό τ' άλάφια ξεμονίζει.

Ξεμονίζει ταύτόσημον κατά τινας τω καταστρέφει, έπιφέρει τόν θάνατον.
Κακό κεφάλι τό Μάη βάζει στάρι και τόν Αύγουστο κρασί.

Έπί των προώρως καί άκαταλλήλως γενομένων γεωπονικών έργασχών.

Μαθημένο 'ναι τό άρνί νά κουρεύεται τό Μάη.

Οί ποιμένες, οϊτινες έκ τών χειμαδιών έπανακάμπτουσιν είς τάς όρεινάς
νομάς άπό τής έορτής τοΰ άγίου Γεωργίου, κείρουσι συνήθως τά πρόβατά
των περί τά τέλη Μαΐου, άπό της έορτής τοΰ άγίου Κωνσταντίνου καί μετέ-
πειτα. Ή παροιμία αύτη λέγεται καί μεταφορικώς έπί τών συνηθισμένων νά
ταλαιπωρώνται καί νά πάσχωσιν.

'Αρνιά καί έρίφια τό Μάη τό μήνα δείχνουν.

Ζήσε, μαύρέ μου, νά φςίς τό Μάη χλόη
ή άλλως:

Ζήσε, μαύρέ μου, νά φρς τό Μάη τριφύλι καί τόν Αύγουστο σταφύλι

ή καί άπλώς:
Ζήσε, μαδρέ μου, νά φρς τριφύλι.

Παροιμία λεγομένη μεταφορικώς έπί τών ύπισχνουμένων πολλά διά τό
μέλλον είς τούς έχοντας χρείαν άμέσου καί ταχείας συνδρομής.

Όσοι μήνες έχουν ρώ,
τό κρασί δίχως νερό,
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Όσοι μήνες δέν έχουν ρώ,
τό κρασί μέ τό νερό.
Και δλλως:

Τό μήνα ποϋ δέν έχει ρώ
πίνε κρασί με τό νερό.

Ήτοι, κατά τούς μήνας Σεπτέμβριον, Όκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμ-
βριον, Ίανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον καί Άπρίλιον, ό οίνος ώφελεΐ πι-
νόμενος άκρατος, έν φ κατά τούς έπιλοίπους, στερουμένους τοΰ γράμματος
ρώ, καλόν είναι νά συγκεράννυται μεθ' ύδατος.

Τό Μάη πίνε τό νερό, τό Θεριστή το ξύδι,
τόν Άλωνάρη τό κρασί νά ίδή ς τό παλληκάρι.

Διαιτητικόν παράγγελμα, ού άγνωστος ό λόγος.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Άπό τό θέρο ώς τ'ς έλιές
δέν απολείπουν οί δουλειές.

'Από τοΰ Ιουνίου, της έποχής τοΰ θερισμοΰ, μέχρι της συλλογής τών
έλαιών, άρχομένης άπό τοΰ 'Οκτωβρίου καί παρατεινομένης ένιαχοΰ μέχρις
Ιανουαρίου, μεσολαβοΰσι, κατά τήν παροιμίαν, πολλαί γεωργικαί έργασίαι.
Τόν θερισμόν διαδέχεται τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα- έπέρχεται είτα ή συγ-
κομιδή καί ή άποξήρανσις της σταφίδος καί τών σύκων, καί ταύτα διαδέχον-
ται ό τρυγητός καί ή παρασκευή τοΰ οίνου.

Θέρος, τρύγος, πόλεμος.

Έπί τών δυσχερεστάτων καί έπιπόνων.

Τσίντζηρας έλάλησε, πάρτε τά δρεπάνια σας.

"Οτι τό άσμα τοΰ τέττιγος όρίζει τήν κατάλληλον έποχήν τοΰ θερισμοΰ.

Μή σέ γελάση ό μπάκακας ή τό χελιδονάκι
άν δέν λαλήση τσίτζικας δέν είν' καλοκαιράκι.

Έν 'Αττική τό άσμα τοΰ τέττιγος άρχεται κατά τά μέσα περίπου τοΰ
Ιουνίου, δτε δηλαδή τό θέρος είναι προκεχωρημένον. Ίσως όμως ή παροιμία
έννοεΐ καλοκαίριον τήν πάροδον της έποχής τών ύετών.

Τσίτζικας έλάλησε,
μαύρη ρώγα γυάλισε.

"Οταν άρχεται τό άσμα τοΰ τέττιγος, άρχεται καί ή ώρίμανσις τών σταφυ-
λών, όπερ όπωσοΰν άνακριβές.
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Τόν Ίούνιον αφήνουν τό δρεπάνι και σπέρνουν τό ρεπάνι.
Γεωπονικόν παράγγελμα σαφές.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τής άγιάς Μαρίνας σϋκο,
τ' άι Λιοϋ σταφύλι,
καί τόν Αύγουστο μαντήλι.

Ήτοι κατά τήν έορτήν τής άγίας Μαρίνης (17 Ιουλίου) είσίν ώριμα τά
σύκα, κατά δέ τήν τοϋ προφήτου Ήλιού (20 Ιουλίου) αί σταφυλαί. Τό τελευ-
ταΐον τής παροιμίας μέρος φαίνεται ήμΐν άνεξήγητον, έκτός έάν έννοή ότι αί
σταφυλαί, ών ή ώρίμανσις άρχεται άπό τοΰ τέλους 'Ιουλίου, είσίν άφθονοι κα-
τά τόν Αΰγουστον καί δύναται τις νά πληρώση μανδήλια έξ αύτών.

Ό Προκοπής κόφτ' άγγούρια,
ή άγιά Μαρίνα σύκα
κι ό άι Αιάς τά σταφϋλάκια
μέσ' στά βεργοπανεράκια.

Ταυτόσημος τή άνωτέρφ. Ή έορτή τοΰ άγίου Προκοπίου, καθ' ήν οί σι-
κυοί (άγγούρια) ώριμάζουσι, τελείται τήν 8ην 'Ιουλίου.

Τ' άι Α ιού τό καρύδι,
τοϋ Σωτήρος τό σταφύλι
καί τής Παναγιάς τό σϋκο.

Ή παροιμία αΰτη λέγεται έν Ήπείρφ, ή δέ άσήμαντος άσυμφωνία πρός
τάς προλαβούσας εις τόν προσδιορισμόν τής ώριμάνσεως τών σταφυλών καί
τών σύκων προέρχεται ίσως έκ τής διαφοράς τοΰ κλίματος. Τοΰ Σωτηρος εί-
ναι ή έορτή τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, τελουμένη τήν 6ην Αύγούστου,
τής Παναγιάς δέ ή τής Κοιμήσεως τής Παναγίας (15 Αύγούστου).

Από τά σύκα ώς τά σταφύλια.

Έπί βραχυτάτων χρονικών διαστημάτων.

Τόν Άλωνάρη έβρεχε στον ποντισμένον τόπο.

Έπιζημία ή βροχή κατά τόν Ίούλιον. Άλωνάρης λέγεται ό 'Ιούλιος διότι
είναι ό μήν καθ' δν άλωνίζονται τά γεννήματα, ώς Θεριστής λέγεται ό 'Ιούνιος
καί Τρυγητής ό Σεπτέμβριος. Ποντισμένος δέ σημαίνει τόν έπάρατον καί δυ-
στυχή τόπον.
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Έτσι τώχει τό λινάρι,
νά άνθη τον Άλωνάρη.

Παροιμία σμυρναϊκή σαφής, άλλ' άνακριβής. Διότι κατά τάς παρατηρή-
σεις πολλών βοτανικών έν Ελλάδι τό λίνον άνθεΐ τόν Μάρτιον και τόν
'Απρίλιον.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ό Αύγουστος έτιλάκωσε, ή άκρα τοϋ χειμώνος.

Διότι άπό τοΰ Αύγουστου ό καιρός άρχεται άποκλίνων πρός τό ψυχρότε-
ρον· θεωρείται δέ ό Αύγουστος άρχή τοΰ χειμώνος, ώς ό Μάρτιος, κατά τήν
άκόλουθον παροιμίαν, άρχή τοΰ θέρους:

Άπό Μαρτιοΰ καλοκαιριάζει
κι άπ' Αύγουστο χειμωνιάζει.
ή άλλως:

Άπό Μαρτιοΰ καλοκαίρι, κι άπ' Αϋγουστο χειμώνα.

Καί άντιθέτως:
Μή τ' ό Μάρτης καλοκαίρι,
μήτ' ό Αύγουστος χειμώνας.

Ήλθεν ό Αύγουστος, πάρε τήν κάππα σου.

Διότι τό ψΰχος κατά τόν μήνα τοΰτον άρχεται καθιστάμενον έπαισθητόν.

Τ' Αύγουστου τά βοριάσματα τό Μάη Αναθυμούνται.

Βοριάσματα εϊναι οί κατά τόν Αϋγουστον πνέοντες έτησίαι, οίτινες καθι-
στώσι τόν μήνα τοΰτον έπίσης εύάρεστον, ώς τόν Μάιον.

Ό ήλιος τοΰ Μαγιοΰ, τ' Αΰγούστου τό φεγγάρι.

Ό ήλιος τοΰ Μαΐου καί τό φεγγάρι τοΰ Αύγούστου, άναφέρονται καί έν
δημοτικώ τινι άσματι πρός παράστασιν τών καλλονών της φύσεως. Ό Κω-
σταντής, οδ τήν μνηστήν δολοφονεί ό Χάρος, έπιστρέφων έκ πανηγύρεως καί
εύρίσκων νεκράν αύτήν, λέγει πρός τόν σκάπτοντα τόν τάφον της γέροντα:
Φκιάστο πλατύ τό μνήμά της, μακρύ γιά δυό νομάτους,
κι άπό τή δέξια τή μεριά ν' άφήσης παραθύρι,
νά μπαίνη ό ήλιος τοΰ Μαγιοΰ, τ' Αύγούστου τό φεγγάρι.

Αύγουστε, καλέ μου μήνα, νάσουν δυο φορές τό χρόνο.

'Αποκαλείται ούτως ό Αύγουστος, ώς παρέχων τάς πλείστας προσόδους·
διότι κατ' αύτόν συγκομίζονται είς τάς άποθήκας τά γεννήματα καί άλλοι καρ-
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ποί, καί βρίθουσι σταφυλών αϊ άμπελοι· δύναται ένί λόγω νά θεωρηθή, κατά
τήν έκφρασιν έτέρας παροιμίας, ώς ό μήνας ποΰ τρέφει τους Ενδεκα.

Αύγουστος άβροχος, μούστος άμετρος.

Τοΰ Σωτήρος τά λελέκια, τοΰ Σταυροΰ τά χελιδόνια.

Παροιμία ηπειρωτική· οί πελαργοί έγκαταλείπουσι τά βόρεια της
'Ελλάδος μέρη, μετανιστάμενοι είς θερμότερα κλίματα, τήν 6ην Αύγούστου,
έορτήν τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος, κατά τήν προκειμένην παροιμίαν,
ή ήμέρας τινάς βραδύτερον, κατά τάς παρατηρήσεις τινών φυσιοδιφών. Αί δέ
χελιδόνες μετανίστανται συνήθως μικρόν πρό της ύπό της παροιμίας τασσο-
μένης ήμέρας (14ης Σεπτεμβρίου)· έν 'Αττική μέσος χρόνος της μεταναστά-
σεως αύτών εϊναι ή 6η Σεπτεμβρίου.

Έβγήκε τό ροδάκινο, άρχισε τό νυχτέρι.

Συνηθίζουσιν οί έργοστασιάρχαι, όταν ώριμάση τό ροδάκινον (κατά τά
τέλη περίπου Αύγούστου) νά προσφέρωσιν έξ αύτών είς τούς έργάτας των,
ύποσημαίνοντες ότι έπέστη ή έποχή, καθ' ήν ή έργασία δέον νά παρατείνηται
μέχρι νυκτός.

Κάθε πράγμα στόν καιρό του κι ό κολοιός τόν Αΰγουστο.

Καιρός παντί πράγματι. Κολοιός, Ιχθύς τοΰ είδους τών σκόμβρων.

Λιγοθυμιά τ' Αύγουστου.
'Ακατανόητος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Τον Τρυγητή σιτάρι σπείρης κι δσο θέλεις σύρει.

Ή σπορά τοΰ σίτου εϊναι ώφέλιμος τόν Σεπτέμβριον γενομένη, άλλά μό-
νον είς τούς τόπους έκείνους της 'Ελλάδος, ένθα τά πρωτοβρόχια συμβαίνουν
κατά τόν μήνα τοΰτον. Συνήθως όμως ό σίτος σπείρεται τόν Όκτώβριον.

Τά πρωτόβροχα πρέπει νά εδρουν τά λούπινα είς τήν γήν.

Παροιμία Μάνης, όπου κατ' έξοχήν καλλιεργούνται τά λούπινα (οί θέρμοι
τών άρχαίων). "Οτι ή σπορά αύτών πρέπει νά γίνηται προτοΰ άρχίσωσιν αί
πρώται βροχαί τοΰ φθινοπώρου.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

'Οκτώβρη και <5εν έσπειρες, όκτώ σωρούς <5έν έκαμες.

Ό 'Οκτώβριος θεωρείται ό καταλληλότατος μήν πρός σποράν τών πρωί-
μων δημητριακών καρπών, ή δέ άργότερον γενομένη σπορά είναι, κατά τήν
παροιμίαν, άγονος.

Τ άγιου Λουκά, σπείρε τά κουκιά.

Ή έορτή του άγίου Λουκά τελείται τήν 18ην 'Οκτωβρίου.

Τό καλοκαιράκι τ' άη Δημητρίου
ή:

Άη Δημητράκη,
μικρό καλοκαιράκι.

Οϋτως άποκαλοΰνται όλίγαι ήμέραι πρό καί μετά τήν έορτήν τοΰ άγίου
Δημητρίου (26 'Οκτωβρίου), καθ' δς ό καιρός είναι εδδιος καί σχεδόν θερινός.
Αί άλκυονίδες ήμέραι τών άρχαίων. Κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Δημητρίου οί
ποιμένες μεταβαίνουσιν είς τάς χειμερινάς αύτών νομάς, δς καταλείπουσι κα-
τά τήν έορτήν τοΰ άγίου Γεωργίου (23 Απριλίου). .

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Τόν Νοέμβριον μήνα σπείρε

ή δλλως:
Τόν Νοέμβριον νόγα και σπέρνε
καί:

Νοέμβρη νόει καί σπέρνε χλωρά, ξηρά, πελεκαστά· Δεκέμβρη ίδέ κι άπόσπερνε-
εΐ δέ καί δέν άποσπείρης, τάγιζε καί σταύλιζε.

Ό άη Μηνάς έμήνυσε, πούλια μή ξημερώση.

Ή πλειάς δύει, κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. 'Ιουλίου Σμίθ, τήν 17ην ή
τήν 20ήν Νοεμβρίου, όλίγας δηλονότι ήμέρας μετά τήν έορτήν τοΰ άγίου
Μηνά (11 Νοεμβρίου).

Ή πούλια βασιλεύοντας κι ό καλός γεωργός άποσπέρνοντας
καί άλλως:

Όντας ή. πούλια βασιλεύει, ό καλός ζευγολάτης άποσπέρνει
κι οδτε τσοπάνης στά βουνά, οΰτε ζευγάς στους κάμπους.
Καί

Ή πούλια βασιλεύουσα
καί πίσω παραγγέλλουσα
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μηδέ τσοπάνης στά βουνά,
μηδέ γεωργός στους κάμπους.

Προτού ή πλειάς δύση πρέπει οί γεωργοί νά άποπερατώσωσι τάς σποράς
αύτών καί οί ποιμένες, δσοι έτι δέν κατήλθον τών όρεινών αύτών νομών, νά ,
κατέλθωσιν είς τά χειμαδεΐα.

Έάν (5έν έλθω τοϋ άγίου Μηνά, τοΰ άγίου Φιλίππου είμαι αύτοΰ
καί νά μοΰ χαιρετάς - τούς παλαιοκαππάδες.

'Υποτίθεται ότι ταΰτα λέγει ό Χειμών· δν δέν έλθη τήν 1 Ιην Νοεμβρίου
θά έλθη άφεύκτως τήν 14ην, καί τότε αί κάππαι πρέπει νά τεθώσιν εις ένέρ-
γειαν. Ή αύτή παροιμία λέγεται καί άλλως:

Τοΰ άη Μηνά έμήνυσε ό πάππος ό χειμώνας,
έρχομαι ή δεν έρχομαι, καί τ' άη Φιλίππ' αύτοΰ είμαι.

Τόν Νοέμβρη καί Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

Καταβολάδες, τά μοσχεύματα ή αί παραφυάδες τών άμπέλων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τ' άη Νικολοβάρβαρα κάνει νερά καί χιόνια.

'Από της έορτής δήλον ότι τής άγιας Βαρβάρας (4 Δεκ.) Καί άλλως:

Τ άη Νικολοβάρβαρα οί τοίχοι ιδρώνουν,
μά στά Φωτοκάλαντρα άποζυλώνουν.

Φωτοκάλαντρα, αί δώδεκα ήμέραι άπό τών Χριστουγέννων μέχρι τών
Θεοφανίων. Όμοια είναι καί ή άκόλουθος:

Ή Βαρβάρα βαρβαρίζει
καί ό Σάββας σαβανώνει
κι ό Νικόλας παραχώνει.

Ή σημασία τών λέξεων τούτων, αίτινες βεβιασμένους έτέθησαν χάριν της
παρηχήσεως, είναι περίπου ότι άπό τής 4ης μέχρι τής 6ης Δεκεμβρίου έπικρα-
τεΐ ψΰχος δριμύ καί χιών. Καί ή έπομένη παροιμία έκφράζει είκονικώς ότι κα-
τά τήν έορτήν τοΰ άγίου Νικολάου πάντοτε σχεδόν χιονίζει:

Ό άη Νικόλας άσπρίζει τά γένεια του.

Διά τήν αίτίαν ταύτην καί γέρος ένίοτε άποκαλεϊται ό άγιος Νικόλαος,
ώς έν τή άκολούθφ παροιμίςι:
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Πότε είναι ή καρδιά τοΰ χειμώνος;

'Εμπρός όπίσω τοΰ Χριστοΰ, τοΰ γέρου τοΰ Νικόλα.

Ήτοι ό άνώτατος βαθμός του ψύχους παρατηρείται συνήθως ήμέρας τι-
νάς πρό ή μετά τά Χριστούγεννα, και κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Νικολάου.
Τήν αύτήν ίδέαν καί άλλως έκφέρει έτέρα παροιμία:

Γύρω γύρω τοΰ Χριστοΰ
ή κορυφή τοΰ χειμωνιοΰ
ή:

Νικολίτσα Βαρβαρίτσα, πρός όπίσω είν' ό χειμώνας.

Χειμωνιάτικη Γέννα, καλοκαιρινή χαρά.

"Οταν κατά τήν έορτήν τών Χριστουγέννων ό χειμών είναι δριμύς, τό θέ-
ρος είναι εύάρεστον.

Χριστούγεννα χριστόχιονα, Φώτα φωτεινά, 'Αποκριές άποκλειστές, Λαμπρά κα-
λοβρεγμένη, είν' ό χρόνος ό καλός.

Τό έτος προμηνύεται εύτυχές όταν κατά μέν τά Χριστούγεννα χιονίζτι,
κατά δέ τήν έορτήν τών Θεοφανίων ό καιρός είναι εΰδιος, κατά τό Πάσχα
βροχερός, καί κατά τάς 'Απόκρεω βροχαί ραγδαιόταται άποκλείουσι τούς άν-
θρώπους έν ταΐς οίκίαις των.

Χαρά είς τά Γέννα τά στεγνά, τά Φώτα χιονισμένα
καί τή Λαμπρή βρεχούμενη, τ' άμπάρια γεμισμένα.

Εύφορία μεγάλη έπέρχεται καί πληρούνται αί άποθηκαι διαφόρων προϊ-
όντων, όταν κατά τά Χριστούγεννα έπικρατή ξηρασία, κατά τά Θεοφάνια χιο-
νίζη καί κατά τό Πάσχα βρέχη. Λέγεται καί άλλως, συμφωνότερον πρός τήν
προηγουμένην παροιμίαν:

Χαρά στά Φώτα τά στεγνά καί τήν Λαμπρά νά βρέχη·
καί τά Γέννα χιονισμένα,
τά άμπάρια γεμισμένα.

Τρεις τά Γέννα, τρεις τά Φώτα κ' έξη τό μεγάλο Πάσχα.

Ή παροιμία αύτη όρίζει πόσαι ήμέραι άργίας είναι δεδικαιολογημέναι κα-
τά τάς άναφερομένας έορτάς.
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Αί δημώδεις βυζαντινοί παροιμίαι, αϊτινες Επιμελέστατα άπό δεκαετίας
περίπου μελετώνται ύπό Γερμανών καί Ρώσων βυζαντινολόγων, Αμετάλλακτοι
αί πλεΐσται παρά τώ έλληνικώ λαώ μέχρι σήμερον διατηρηθεΐσαι, παρέχονται
άναντιρρήτως συμβολήν πολυτιμοτάτην είς άπόδειξιν της άδιασπάστου έπί
μακρούς αίώνας συνεχείας τοΰ έθνικοΰ βίου ήμών. Δυστυχώς ό άριθμός αύ-
τών δέν είναι μέγας· 275 περίπου περιλαμβάνει ή συλλογή τοΰ Μαξίμου Πλα-
νούδη, εις 129 δ' άνέρχονται αί ύπό τοΰ Krumbacher έκδοθεΐσαι έκ χειρογρά-
φων περιεχόντων καί τήν άλληγορικήν έρμηνείαν αύτών· εις ταύτας πρέπει νά
προστεθώσι καί περί τάς 50 νέας, δσαι δηλαδή ύπολείπονται μετά τήν έξαίρε-
σιν τών γνωστών έκ της συλλογής ήν έδημοσίευσα τώ 1881, καί τών συλλο-
γών βς έξ άγιορειτικών κωδίκων άντέγραψεν ό Σ. Π. Λάμπρος1. Πάσαι αδται
αί παροιμίαι περισυνήχθησαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους πρός σκοπόν
θρησκευτικόν, ώς παραβολαί δμοιαι πρός τάς έν τώ Εύαγγελίφ έκλαμβανόμε-
ναι, διό καί λόγοι παραβολικοί συνήθως όνομάζονται- δθεν συνοδεύονται πά-
σαι ύπό ψυχωφελούς έρμηνείας, κατά μωράν τινα άλληγορικήν μέθοδον συν-
τεταγμένης, τήν καλουμένην άναγωγήν, καθ' ήν καί τά φαινόμενα της φύσεως
έχρησιμοποιοΰντο πρός θεολογικήν διδασκαλίαν, ώς έκ τοΰ Φυσιολόγου μάλι-
στα καταφαίνεται2. Καί αύτή ή συλλογή τοΰ Πλανούδη, καίπερ μή έχουσα
τήν έρμηνείαν, εις τήν κατηγορίαν ταύτην πρέπει νά ύπαχθή, άπάνθισμα ούσα
κατά τό πλείστον άλλων τοιούτων συλλογών.

"Αλλην δέ κατηγορίαν άποτελοΰσιν αί πρός σκοπόν καθαρώς φιλολογι-
κόν συμπηχθεΐσαι συλλογαί δημωδών παροιμιών, πρός συμπλήρωσιν τρόπον

* 'Εδημοσιεύθη είς 'Επετηρίδα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού Β' (1898), σ. 79.- 135.

1. Περί τών έκδόσεων τών βυζαντινών παροιμιών καί τών χειρογράφων, έξ ών έγένοντο
αύται βλ. Krumbacher, Mittelgriechische Sprichwörter, München, 1893 καί τοΰ αύτοΰ συγ-
γραφέως, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2ας έκδ. 1897, σ. 907 - 909. Al συλλογαί
τοΰ κ. Σ. Π. Λάμπρου θά περιληφθώσιν έν τω προσεχώς έκδοθησομένφ Α' τόμω της έμής συλ-
λογής Δημωδών παροιμιών.

2. Τήν γνώμην ταύτην διαφέρουσαν της παραδεδεγμένης περί τοΰ σκοπού τών βυζαντι-
νών συλλογών, έπιφυλάσσομαι ν' άναπτύξω έν τοις προλεγομένοις της μνημονευθείσης συλλο-
γής μου. Ένταΰθα δέ περιορίζομαι μόνον ν' άναφέρω ότι κατά τόν τύπον της έρμηνείας τών
παροιμιών συντεταγμένην έχομεν καί έρμηνείαν τών παραβολών τοΰ Εύαγγελίου έν άγιορειτι-
κώ κώδικι (Καυσοκαλυβίων, άρ. 14, φ. 211α καί έπόμ.), άμέσως μετά συλλογην δημωδών πα-
ροιμιών.
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τινά τών συλλογών άρχαίων έλληνικών παροιμιών καί ούχί χάριν της άν-
υπάρκτου θρησκευτικής έννοιας αύτών. Αύται είναι δύο μόνον, φέρουσαι τήν
παράδοξον έκ πρώτης δψεως φαινομένην έπιγραφήν Αισώπου παροιμίαι ή Αι-
σώπου κοσμικαι κωμωδίαι3. Διατί δ' είς τόν άρχαΐον μυθογράφον άπεδόθησαν
αί δημώδεις παροιμίαι κατανοούμεν άν λάβωμεν πρό όφθαλμών ότι αί παροι-
μίαι έλέγοντο συνήθως ύπό τών βυζαντινών, ώς καί ύπό τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ,
μϋθοι· δθεν εϋκολον ήτο ν' άποδοθώσιν είς τόν κατ' Εξοχήν μυθογράφον, τόν
Αϊσωπον4. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην τάσσομεν καί τάς συλλογάς τοΰ
'Αποστολίου καί τοΰ υίοΰ του 'Αρσενίου τοΰ Μονεμβασίας, οϊτινες ούκ όλί-
γας δημώδεις άπεθησαύρισαν άναμίξ μετά τών άρχαίων έλληνικών.

Πλήν δέ τούτων καί τρίτη ύπάρχει κατηγορία δημωδών παροιμιών, αί έν
τω λόγω τών βυζαντινών συγγραφέων έγκαταπλεκόμεναι. Ή άναγνώρισις αύ-
τών δέν είναι πάντοτε εύχερής, ένεκα τοΰ οίκτροΰ συστήματος τών συγγρα-
φέων έκείνων, τής διαστροφής τοΰ δημώδους τύπου καί της άφομοιώσεως
πρός τόν ίδιον αύτών φραστικόν χαρακτήρα. "Οπου δέ ρητώς δέν δηλοΰται
ύπ' αύτών ότι δημώδες λόγιον παραθέτουσι, μόνους όδηγούς έχομεν πρός
άναγνώρισιν τάς άλλοθεν γνωστός βυζαντινός παροιμίας καί τάς νεοελληνι-
κός.

'Ασχολούμενος άπό τίνων έτών εις τήν παρασκευήν έκδόσεως τών δημω-
δών παροιμιών, άναγκαϊον έκρινα νά περιλάβω έν αύττί πλήν τών άλλων βυ-
ζαντινών καί πάσας δσας ήδυνήθην ν' άνεύρω είς τούς βυζαντινούς συγγρα-
φείς. Ώς δείγμα δέ της έργασίας ταύτης παρέχω ένταΰθα άπανθίσματα έκ τί-
νων μεσαιωνικών ποιημάτων; Τό στενόν τοΰ προσμεμετρημένου μοι έν τη
Έπετηρίδι χώρου δέν μοί έπιτρέπει νά παραθέσω καί τάς εύρεθείσας έν τοις
ποιήμασιν, έξ ών άφθονώτερον συνεκόμισα άμητόν, ήτοι έν τοις τοΰ 'Ιωάννου
Τζέτζη, τοΰ Μανουήλ Φιλή, τοΰ Πτωχοπροδρόμου, τοΰ Μιχαήλ Γλυκά. Καί
έκ τών λοιπών δέ παραλαμβάνω μόνον δσα χωροΰσιν έν ταϊς ύπολειπομέναις
δεκαπέντε ταύταις σελίσι τής Έπετηρίδος.

3. Ή μέν έκ φλωρεντινού κώδικος έξεδόθη έν Paroemiographi graeci, éd. Leutsch et
Schneidewin, τ. II, a. 228 - 230. Ή δ' έτέρα περιέχεται έν δυσϊ κώδιξιν, έν ένί της Μόσχας όπό-
θεν έξεδόθη έν Rhein. Museum 1837, σ. 331 κέ καί έν κώδικι τοϋ Μονάχου, όπόθεν τήν είχον
άντιγράψει, σκοπών νά τήν δημοσιεύσω. Καίτοι δ' έγραψα περί τών δύο τούτων κωδίκων έν
Άττικώ ήμερολογίω τοϋ 1882, σ. 362 κέ άναφέρων καί τήν έν τώ Rhein. Museum έκδοσιν, ού-
δεμία έγένετο μνεία τής συλλογής ταύτης καθώς ούδέ της έν τω αύτώ Ήμερολογίω έκδοθείσης,
ύπό τών πραγματευθέντων περί τών βυζαντινών παροιμιών, άγνοούντων τό δημοσίευμα έκεΐνο.
Πρώτος δ' έκαμε χρήσιν αύτοΰ ό Jernstedt, έκδούς τάς Αισώπου κωμωδίας έκ τών κωδίκων τής
Μόσχας καί τοΰ Μονάχου έν τω Περιοδικώ τοΰ Ρωσικού ύπουργείου της έκπαιδεύσεως (1893,
τ. 286 καί 287).

4. Διάφορον έξήγησιν προτείνει ό Crusius έν Hermes, τ. 42 καί άλλην ό
Krumbacher (MGS, σ. 52· Gesch. d. Byz. Litteratur, 1897, σ. 906).
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Σπανέας

"Αν Εχης τίποτε κρυφόν καί συμβουλήν γυρεύης,
γερόντων Επαιρνε βουλήν, άνθρώπων πειρασμένων.

(Σπανέας, στ. 156-157 έν Μαυροφρ., Έκλογή, σ. 6 (έκ παρισινού κώδ.) —στ. 407-
408, σ. 17 Wagner (έκ κωδίκων ένετικοϋ καί βιενναίου) —στ. 240-241 έκδ. Λάμπρου έν Δελτ.
Ίστ. Έτ. Ε', σ. 114-115 (έξ άγιορειτικών κωδίκων). Διάφοροι γραφαί: "Μν ξλθης είς ύπόθεαιν (έ-
νετ. βιενν. παρισ.) καί σύμβουλον (βιενν.) καί τήν βουλήν (παρισ.) —ζήτησον βουλήν (παρισ.) ζή-
τη σον βούλας (ένετ)).

Νεοελληνική παροιμία Σύρου:
Γερόντων παίρνε συβουλή κι άθρώπω περασμένω,
πώχουν περσότερο ψωμί κι άλάτι φαγωμένο.

Περασμένω= προβεβηκότων τήν ήλικίαν, ποΰ έχουν πολλά περασμένα·
τό έν τω βυζαντινώ ποιήματι πειρασμένων φαίνεται πλασθέν κατά παρετυμο-
λογίαν άπό τοΰ πείρα.

Πολλαί τών παρά Σπανές, γνωμών άνευρίσκονται καί έν νεοελληνικαΐς
παροιμίαις, προδήλως όμως δέν έχουσιν άμεσον σχέσιν πρός ταύτας, έκ πα-
λαιοτέρων ληφθεϊσαι πηγών. Οΰτω λόγου χάριν ή έν τή άνεκδότφ γορτυνιακή
παροιμία γνώμη

Όποιον δέν καλογνωρίσης,
φίλο μήν τόν άποχτήσης

άντιστοιχεΐ πρός Σπανέα, στ. 86 κέ, σ. 5 W a g n e r —στ. 100 κέ, σ. 108 έκδ.
Λάμπρου, ή τοΰ Σπανέα όμως πηγή είναι ό γράψας τόν είς τόν Ισοκράτη
άποδιδόμενον λόγον Πρός Αημόν. 24.

Φυσιολόγος

Ή νυκτερίδα κι ό λαγός, καί δαίμων καί αγάπη,
τά τέσσερα δαιμόνια τήν νύκταν ού κοιμούνται.

(Annuaire de Γ Association pour Γ encour. des ét. gr., 1873, σ. 275.

Άντί τών δύο »πρώτων λέξεων τό χειρόγρ. έχει ή νυκτε ευδα, άνθ' οδ ό έκδοτης έγραψε
τήν νύκτα εΰδει ■ άλλ' ή τε έννοια καί ό άριθμός τών τεσσάρων δαιμονίων καθιστώσιν άναγκαίαν
τήν διόρθωσιν, ήν άνεγράψαμεν).

"Οτι οί δύο οδτοι στίχοι έλήφθησαν έκ δημώδους παροιμίας δηλοΰται ρη-
τώς ύπό τοΰ ποιητοΰ λέγοντος:

έξ ού καί μΰθον λέγουσιν οί άνθρωποι τοΰ κόσμου.

Μΰθον δ' έννοεΐ τήν παροιμίαν, ώς άλλαχοΰ πλατύτερον θά διαλάβωμεν.
Άντίστοιχον τής παροιμίας ταύτης νεοελληνικήν δέν έχομεν. Ή διατύπωσις
δ' είναι παραπλήσια πρός τάς έν Παροιμ. Σολομ. ΛΑ'.
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'Οργίζεται τους ό θεός, κάμνουν πτερά καί φεύγουν,
κ' ευρίσκουν τους τά πετεινά καί τρων τους κι αφανίζουν.

(Αύτ., σ. 284).

Ό λόγος περί μυρμήκων. Ή δέ παρατήρησις αΰτη περί της πτεροφυΐας
τών μυρμήκων, προδρόμου του θανάτου αύτών, άποδίδεται είς όργήν τοΰ
θεοΰ καί έν ταϊς έπομέναις παροιμίαις, ύπαινιττομέναις τόν ταχύν δλεθρον
άλαζόνων νεοπλούτων, ή τών θρασέως έπιχειρούντων έργα άνώτερα τών
δυνάμεών των.

—Όταν ό θεός καταραστή τον μύρμηγκα τοΰ δίδει πτερά καί πετά. (Θήρας.
Πανδώρ. Γ', σ. 121, άρ. 67). —Πάρου άνέκδοτος άνακοινωθεΐσα μοι ύπό Φρ.
Σαρρή: Σάν κ. ό θ. τόν μέρμηγκα τοΰ δίνει φτερά καί πετάει.

— Ό θεός σάν όργισθή τον μύρμηγκα τοΰ δίνει φτερά καί πετά. (Β ε ν ι ζ .,
σ. 183, 104 [ή: σάν καταρασθή]. —Φολεγάνδρου άνέκδοτος παρά Κονταρίνη:
Όντας όργιστή ό θ. τό μέρμηγκα.

—Τοΰ μερμηγκιοΰ όταν θέλη νά χαθή, τοΰ δίνει ό θεός φτερά.
(Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 302, άρ. 1055).
—Όταν ό θεός όργισθή τοΰ μερμήκου τοΰ δίνει φτερά καί πετςί. (Καρπάθου, Ζω-
γράφ. άγών Α', σ. 367, άρ. 504).

—Ή μυρμήκα όταν θά ψοφά, φέρει φτερά καί πετά. (Πόντου.
Έπτάλοφος, 1870 Β' 2, σ. 359, άρ. 95).

—Σάν καταραστή ό θεός τοΰ μελιντάκου, τοΰ δίνει φτερά καί πετά. (Νάξου
άνέκδοτος παρά M. I. Μαρκόπολι).

—Τό μερμήγκι όταν κάνη φτερά χάνεται. (Γορτυνίας άνέκδοτος παρά Ν.
Λάσκαρι).

—Τό μερμήγκι όταν θέλη νά χαθή κάνει φτερά. (Δημητσάνης Γορτυνίας
παρά Κ. Κασιμάτη).

Τήν αύτήν ίδέαν έκφράζει καί ό Άρ. Βαλαωρίτης έν τώ Άθανάση Διάκφ
(Ποιήματα, τ. Β', σ. 308), προσθέτων καί τά περί καταβρώσεως τών μυρμήκων
ύπό πτηνών, ής μνημονεύει καί ό Φυσιολόγος:

.......Νά κλαίτε τό μερμήγκι,

πώταν ή μοίρα τ' όργιστή, με ψεύτικα φτερούγια
βγαίνει στόν κόσμο καί πετά ή στό νερό θά πέση

........καί θά βρεθή πνιμένο,

ή θά τ' άρπάξη τό πουλί.

Πρβλ. καί Μάζαριν 25, σ. 183 Boissonaàe —σ. 247 Ellissen: «Ό γάρ της έαυ-
τοΰ πατρίδος άπάρας δμοιός έστι πτεροφυήσαντι μύρμηκι· καί καθάπερ έκεΐ-
νος δλλυται διαπτάς, ούτω καί ό τοιούτος διαφθείρεται ένθεν κακεΐθεν φερόμε-
νος».

Μικρός μέν έστι παντελώς (ό διάβολος) καί τα πρακτικά αύτοΰ μεγάλα.

(Φυσιολ., κεφ. 18 έκδ. Karnejev èv Byz. Zeitschrift, 1894, σ. 48 έκ χειρογρ. της ΙΑ' έκ. της
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έν Μόσχα συνοδικής βιβλιοθήκης· έν παρισινώ χειρογράφω της ΙΕ' έκ. ύπάρχει ή έξής παραλ-
λαγή: Μικρός μέν έστιν, αί δέ πράξεις αύτοΰ μεγάλαι. Ίσως ό δημώδης τύπος δύναται ν' άποκα-
τασταθη ούτω: Μικρός Eve, 6 διάβολος, κ' αί πράξεις του μεγάλαι).

Όμοία μέ τήν παροιμίαν ταύτην είναι ή βυζαντινή: Μικρός δαίμων, με-
γάλη πειρασία (Krumbacher MGS, σ. 109. 126, 98. 213) και ή νεοελληνι-
κή: Μικρούς διάβουλους, τρανά τσαρούχια (άνέκδοτος Τρικάλων της Θεσσα-
λίας, άνακοινωθεΐσά μοι ύπό Ν. Βραχνού). Ή παροιμία αύτη, ώς πιθανώτατα
καί αί βυζαντιναί, έχει τήν έννοιαν ότι έξ άσημάντου πολλάκις άφορμής μεγά-
λα κακά δυνατόν νά προέλθωσιν. Ό μικρός διάβολος είναι τρόπον τινά προ-
σωποποιία τής μικράς άφορμής. 'Ανάλογος τήν έννοιαν είναι ή κοινοτάτη πα-
ροιμία: Ό διάβολος ίχει πολλά ποδάρια5, δηλορσα ότι τό κακόν δύναται νά
έλθη καί δθεν ούδείς ύποπτεύει.

Φυσιολογική διήγησις τοϋ ύπερτίμου κρασοπατέρος

Ό πεινασμένος χάσκοντας τήν πίτταν ένθυμάται.

(Legrand, Recueil de chansons grecques, σ. 2, στ. 8. Ή τε γραφή χάσκοντος τήν π. (Αν-
τί της έν τω βιενναίω κώδικι έξ ού ή έκδοσις τοΰ Legrand χάσκει τόν και π.) καί ή έπιγραφή
τοΰ ποιήματος έλήφθησαν έκ τοΰ άγιορειτικοΰ κώδικος ('Ιβήρων, άρ. 152, φ. ίΐ1α) κατά τό
άπόγραφον τοΰ Σ. Π. Λάμπρου).

Παραλείποντες τάρχαΓα έλληνικά παράλληλα, άναφέρομεν τήν παρά
'Ιωάννη τής Κλίμακος(σ. 1088 d) ρήσιν, ήνκαίό Krumbacher
(MGS, σ. 231, 48· βλ. καί σ. 233) ώς παροιμίαν σημειοΐ. Ή ρήσις αύτη φαίνε-
ται έμμετρος, άποτελουμένη ίσως έκ δύο διμέτρων Ιαμβικών καταληκτικών:
'Αδύνατον (τόν) πεινώντα \ μή μνημονεύειν άρτου ή έξ ένός πολιτικού, μικρόν
μεταβαλλομένη: '/1<5ιή>ατον ένι πεινών μή μνημονεύων άρτου. Ό
Timoschenk (Bizantinskija poslobici, Βαρσοβ. 1895, σ. 14) άναφέρει ρω-
σικήν παροιμίαν όμοιάζουσαν πρός τήν ρήσιν ταύτην: Golodnoi kume chleb
na urne (= Είς πεινασμένο κουμπάρο ψωμί στον νουν).

"Ομοιοι νεοελληνικοί παροιμίαι ύπάρχουσι πάμπολλοι. Έν τοις πρώτοις
καταγράφομεν έκείνας, έν αίς άναφέρονται καί πίτται ώς έν τή Αιηγήσει τοϋ
κρασοπατέρος.

— Όπου πειvçi ψουμιά θουρρ, κι όποΰ λιμάσσει πίττις. (Άνέκδοτος Λιβι-
σίου Λυκίας παρά τοΰ Μ. Μουσαίου).

— Άποΰ πεινςί ψουμιά θωρεί, κι άποΰ λιμάσσει πίττες. (Κύπρου.
Σακελλάριος, τ. Β, σ. 284, άρ. 212. σ. 286, άρ. 289).

5. 'Α ρ α β α ν τι ν ό ς , σ. 824 (Ηπείρου). Βενιζέλος, σ. 181, άρ. 83.
Παπαζαφειρόπουλος,σ. 354, 95 [πο'<5ια]. Κράχτογλους,σ. 25 (Βάρνα). Παρνασ-
σός, τ. ΙΣΤ', σ. 480, άρ. 14 (Κρήτη) [Ό διάολος-πόδια]. Παροιμία τοΰ Πόντου παρά I. Βαλαβά-
νη: Ό διάβολον Μλια ποδάρια Sehet. Πρβλ. τήν κρητικήν παροιμίαν: 'Αλάργα τή φωτιά άπό τά
λινόξυλα, κι ό διάβολος Εχει πολλά πόδια (Β λ α σ τ ο ΰ , Ό γάμος έν Κρήτη, σ. 24).
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—Όποιος πεινμ στον ϋπνο του βλέπει ψωμιά και πίττες \ κι δποιος είναι
ξυπόλυτος παπούτσια μέ τις μύτες. (Πελοποννήσου. Λ ε λ έ κ ο υ , Έπιδόρπιον,
σ. 162).

—Όπου πεινς πίττες θωρεί, κι όπου διψςί πηγάδια. ('Ανέκδοτος Νάξου
παρά M. I. Μαρκόπολι. —'Ανέκδοτος Σύρου παρά Π. Σαρρή [ψωμιά θεωρεί].
—'Ανέκδοτος Φολεγάνδρου παρά Κονταρίνη [όμοίως]. —Νισύρου. Ζωγράφ.
άγών, σ. 412, 48 [όμοίως]. —Καρπάθου. Ζωγράφ. άγ., σ. 359, 349 [κι <5ποιος
διψά ποτάμια]).

—Όποιος πεινςί ψωμία όνειρεύεται. ('Ηπείρου, Μανάρης, σ. 32).

—Όποιος πεινάει βλέπει στον ΰπνο του κουλλοϋρες. ('Ανέκδοτος Κεφαλλη-
νίας παρά Σ. Παγώνη).

—Όποιος πεινρ λεφτές βλέπει. (Παξών. S a 1 ν a t ο r , Paxos, σ. 49).

—Όποιος πεινς καρβέλια βλέπει. (Ηπείρου. Άραβαντινός, σ. 950
—Πελοποννήσου. Παπαζαφειρόπουλος, σ. 271, 687).

—Όποιος πεινς κουλλούρια βλέπει. ('Ανέκδοτος κυνουριακή παρά Λεων.
Κωνσταντοπούλου).

—Όποιος πεινρ κομμάτια βλέπει, κι ό ξυπόλυτος τσαρούχια.
(Βενιζέλος, σ. 216, 576 [ή: καρβέλια βλ.]).

—Όπου διψςί βρύση θωρεί, κι όπου πεινςί καρβέλια. (Βερέττας, α
45, 13. Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 216, 578 [Όποιος δ. βρύσες βλέπει στ' δνειρό του,
κι δποιος π. κ.]. Βύρων, τ. Γ', σ. 437, άρ. 20).

—Όπου πεινς φούρνους θωρεί, κι όπου διψάει βρύσες, | θωρεί κι ό άξυ-
πόλυτος παπούτσια μέ τές μύτες. ('Ανέκδοτος Σύρου παρά Π. Σαρρή).

—Όπου πεινς. ψωμνιά θωρεί, κι όπου διψρ λαγκάντζα, \ κι όπου 'ναι άξυ-
πόλυτος ουλο παλιοπαποϋτσες. ('Ανέκδοτος Πάτμου παρά Χ. Μαλανδράκη).

— Όπου πεινςί όνειρεύεται φούρνους μέ καρβέλια. (Βάρνης.
Κράχτογλους, σ. 26).

—Όποιος πεινάει φούρνους μέ καρβέλια βλέπει στον δπνο του. (Καλαβρύ-
των παρά Α. Κωνσταντινοπούλου. —'Ηλείας παρά Α. Καρκαβίτσα [Όπου πει-
νάει κ. βλέπει στον ι7.]. —Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη [Ποϋ π. κουλλοϋρες
βλέπει στον ιΐ".]. —Πύργου 'Ηλείας παρά Λιναρδάκη [π. κ. βλέπει]. —Δημητσά-
νης παρά κ. Κασιμάτη [φούρνους κ. βλέπει]).

—Όποιος πεινς. ψωμιά θωρεί. (Βυζαντίου, Λεξικόν της καθ' ήμάς
έλλ., λ. θωρώ).

—Ποϋ κοιμάται πεινασμένος, θωρμ ψωμιά στον νύπνον του. (Μεγίστης. Ό
έν ΚΠ. Σύλλογος, τ. KB', σ. 323, 391).

—Όποιους πεινς κουμμάτια 'νειρεύιται. ('Ανέκδοτος Πηλίου παρά Χ. Βαλα-
μουτοπούλου).

—Ή γριά σαν πεινοϋσι κουμμάτια νειρεύουνταν. (Πορταριά Πηλίου παρά Δ.
Κωλά). .

—Όπ' όνειρεύεται καρβέλια βλέπει. (Βενιζέλος, σ. 216, 577).

—Ό πεινασμένος καρβέλια όνειρεύεται.(Κ ρομμύδου, Διατριβή, Βιέν-
νη 1808, σ. 78, 133. Β' Άκολ. Διατριβής, σ. 36 [Ό νηστικός]. Βερέττας,
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σ. 45, 14 [όμοίως]. Βενιζέλος, σ. 200, 321 [όμοίως]. Βύρων Γ', σ. 437,
20 [όμ.]).

—Ό νηστικός ραπάνια όνειρεύται. (Negris, σ. 93, 599).

—Ή νησκός κουμμάτις 'νειρεύιτι. (Λακκοβικίων Μακεδονίας παρά I. Πρωΐ-

ου).

—Ό πεινασμένος ψωμιά βλέπει στ' δνειρό του. (Κρήνης [Τσεσμέ] παρά Γρ.
Βερναρδάκη).

—Ό πεινασμένον σ' δνερον άτ' καττέρια έλέπει. (Πόντου παρά I. Βαλαβά-
νη [καττέρια= μεγάλα τεμάχια άρτου]. Έπτάλοφος, 1870 Β' 2, σ. 354, 47
[στώνερον άτ' κερέτσια ί.]).

Τα κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην

Κάλλιον ένε ει'ς όδόν άδελφός ή μητέρα.

(Wagner, Trois poèmes grecs, σ. 244, στ. 80. Μαυροφρύδου, Έκλογή, σ. 326, στ.

59).

Ότι είναι ό στίχος ούτος παροιμία δημώδης δηλοΰται έν τω προηγουμένφ
στίχφ: ξένε, γνώριζε, λέγει ό δημώδης λόγος. Άλλ' ή έννοια είναι σκοτεινή,
ούδέ διευκρινεΐται έκ της γραφής τοΰ παρισινού κώδικος παρά Μαυροφρύδη:
Κάλλιον ένι είς άδελφούς εις στράταν παρά μάννα. Ό Μαυροφρύδης διορθώνει
εις άδελφός, άλλά καί οΰτω τό νόημα δέν εύοδοΰται, διότι ό λόγος είναι περί
συνοδοιπόρου καί ούχί περί άδελφοΰ. Νομίζομεν ότι ή όρθή άνάγνωσις άπο-
καθίσταται, διορθουμένου τοΰ στίχου έπί τή βάσει τών γραφών άμφοτέρων
τών κωδίκων οΰτω:

Κάλλιον ένι συνοδός παρ' άδελφούς ή μάνναν.

Τήν διόρθωσιν ταύτην κυροΰσι καί οί έπόμενοι στίχοι (85 κέ) έν οίς ό
Λύβιστρος ύποτίθεται λέγων είς τόν συνοδοιπόρον του:

"Αν σ' εΐπω τίποτε, ξένε συνοδοιπόρε,...
άντί πατρός, άντί μητρός, άντί άδελφοΰ καί φίλου
έχω έσένα σήμερον έδώ στήν ξενιτείαν.

Όμοίαν νεολληνικήν παροιμίαν δέν εΰρομεν.

Όποΰ φυλάσσει το πονεΐ, γίνεται κίνδυνος του.

(Wagner, σ. 244, στ. 82 Μαυροφρ., σ. 326, στ. 60 [δ.γ. γίνετ' εις κίνδυνόν του]).

Ότι δημώδη καί ένταΰθα έχομεν παροιμίαν, ή τούλάχιστον ίδέαν έκ τοιαύτης
παροιμίας ληφθεΐσαν συνάγεται έκ τών έξης όμοιων νεοελληνικών:

—Όποιος κρύβει τόν πόνο του πάει μέ δαΰτον. ('Ανέκδοτος μεσσηνιακή.
Όμοία κεφαλληνιακή άνακοινωθεΐσά μοι ύπό Σπυρ. Παγώνη [με δαύτονε]).

—Όποιος χώνι τόν πόνο τ', τον τρώει ή πλάκα. (Ανέκδοτος Τήνου παρά
της Κας Στ. Καραλή).
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—Όποιος χώνει τόν πόνο του μετά κεΐνον αποβαίνει. (Κρήτης.
Φρατζεσκάκη, 'Αριάδνη, σ. 112. Παρνασσός, τ. ΙΖ', σ. 796, άρ. 164 \μ'
έκεϊνον]).

Τήν αύτήν δ' έννοιαν έκφράζουσι καί αί έπόμεναι:
—Όποιος λέγει τόν πόνο του βρίσκει τή γιατρειά του. (Βενιζέλος, σ.
214, 543).

—Λέγε τόν πόνο σου καί θά βρεθή γιατρός (Άνέκδοτος πελοποννησιακή).
—Όποιους έχι τού πόνου πάγ' στού γιατρό. (Άνέκδοτος λεσβιακή παρά Γρ.
Ν. Βερναδάκη).

1Ώρας χαρά γάρ δύναται να διώξη χρόνου λύπην.

(Wagner, σ. 303, στ. 2176. 'Ελλείπει παρά Μαυροφρύδη).

Ή ύπό τοΰ ποιητοΰ τοΰ Λυβίστρου μεταπλασθεΐσα δημώδης παροιμία, είχεν
ίσως ούτω: Ώρας χαρά, χρόνου λύπη, ώς φαίνεται έκ τής νεοελληνικής:

—Ήμέρας χαρά, χρόνου λύπη. (Κρομμύδη, Β' Ακολουθία τής διατρι-
βής, 1813, σ. 24. Negris, σ. 52, άρ. 317 [καί χρ. λ.]. Βυζαντίου,
Λεξικόν τής καθ' ήμάς έλλ., έν λ. χρόνος. Βενιζέλος, σ. 101, 137 [καί χρ.
λ.]).

"Ομοιαι τήν διατύπωσιν είναι αί βυζαντινοί παροιμίαι:
—Ώρας έργον, ένιαυτού μελέτη, (Πλανούδ. 273 παρά Κ u r t z , σ. 47).
—Ώρας μιας έργον, ένιαυτού μέριμνα. (Αισώπου 40. Jernsted έν
Journal, σ. 28-29)6.

6. Άτόπως συνάπτει πρός τήν παροιμίαν ταύτην ό Jernsted, άν καί μετά τίνος ένδοιασμοΰ
(βλ. σ. 48), τήν έν τω κώδικι τής Μόσχας έν συνεχείςι γεγραμμένην είς πυρετός καί τά πάντα
κάτω. 'Εν τω κώδικι τοΰ Μονάχου όρθώς φέρεται ώς Ιδία παροιμία αύτη, χωριζομένη μάλιστα
τής έτέρας δι' άλλων δύο παροιμιών: Ώ καιρέ διατί οι! καλείς ώμόν, άλλ' έμόν. Ήπατήθη δ' ϊ-
σως έκ τής κατατάξεως αύτής είς τό στοιχεΐον Ω, ένώ άρχεται άπό τοΰ Ε. 'Αλλ' ή άταξία αΰτη
έξηγεΐται έκ τής έν τω κώδικι τοΰ Μονάχου γραφής Ώ είς πυρετός· φανερόν ότι τό κλητικόν
έπιφώνημα ώ έτέθη άνορθογράφως άντί τοΰ άρθρου ό. Ούδαμώς δ' είναι σπανία τοιαύτη ένεκα
άνορθογραφίας διατάραξις τής άλφαβητικής τάξεως. Ή παροιμία αύτη σημαίνουσα ότι είς πυ-
ρετός καταρρίπτει τά πάντα καί τόν ρωμαλεώτατον άνδρα έξασθενών, ούδεμίαν σχέσιν δύναται
νά έχη πρός τήν έννοιαν τής προκειμένης παροιμίας. Είναι δ' ή έννοια αύτής ότι έν βραχυτάτφ
χρόνω άν λάβωμεν κατάλληλον άπόφασιν καί προσηκόντως ένεργήσωμεν αϊρομεν τήν άφορ-
μήν πολυχρονίων μεριμνών καί φόβων- έκεΐνο έν άλλοις λόγοις τό όποιον έπί έτος όλόκληρον
έμβάλλει είς ήμάς φροντίδας καί βασανίζει τόν νοΰν μας δύναται νά έκτελεσθή έντός μιάς ώρας
δι' άποφασιστικής ένεργείας. Τοΰτο συνάγομεν έκ τής χρήσεως τών άπαραλλάκτων νεοελληνι-
κών παροιμιών. "Οθεν δέν φαίνονται έπιτυχεΐς αϊ έρμηνεΐαι οΰτε τοΰ C r u s i u s (έν Rhein. Mu-
seum, τ. 42, σ. 424) νομίζοντος ταύτόσημον τήν παροιμίαν πρός τήν άλλην νεοελληνικήν. Τά
φέρνει ώρα, χρόνος δέν τά φέρνει, οΰτε τοΰ Jernsted, παραδεχομένου ότι τήν αύτήν έννοιαν έχει
ή παροιμία καί ή τοΰ πρός Δημόνικον λόγου (34) ρήσις: «Βουλεύου μέν βραδέως, έπετέλει δέ
ταχέως τά δόξαντα».

Σημειωτέον δ' έν παρόδω ότι τά μεταξύ τών δύο παροιμιών έν τώ κώδικι τοΰ Μονάχου
παρεμβεβλημένα, όρθώς μέν ό Jernsted έδίχασεν, άναγνωρίσας ότι δύο άποτελοΰσι παροιμίας,
άλλ' έν τή έρμηνείςι τής πρώτης παρεπλανήθη έκ τής γραφής τοΰ κώδικος τής Μόσχας Ώ και-
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Καί αί νεοελληνικοί:

— Ώροΰς δουλειά, χρόνου μελέτημα. ('Ανέκδοτος Μυκόνου παρά της Κας
Άργυρ. Οικονόμου).

—Χρόνου μελέτημα, ώρας κάμωμα. (Βενιζέλος, σ. 340, 51 [μελέτη].
—Χίου. Κανελλάκης, σ. 317, 184).

—Χρόνου μελέτημα, ώρας καμωσίι. (Καρπάθου. Ζωγράφ. άγών Α' 363,
418).

— 'Νοϋ χρόνου μελέτημαν, μιας ώροϋς δουλειά. (Κύπρου.
Σακελλάριος, τ. Β' σ. 289, άρ. 399).

—Δέκα μερώμ μελέτημα, μιανής ώρας κάωμα. (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ.
σύλλ., τ. KB', σ. 317, 105).

—"Ωρας δουλειά, χρόνου έννοια. ('Ανέκδοτος πελοποννησιακή).
—Μιανής ώρας δουλειά, χρονώνε έγνοια. ('Ανέκδοτος Κεφαλληνίας παρά
Σπ. Παγώνη).

—Μιας ώρας δουλειά, 'νοϋ χρόνου τεμπελιά. ('Αθηναϊκή. Έβδομάς Α', σ.

152).

Άπέδω βράχοι και κρημνά, βουνον άπέκει πάλιν.
(Wagner, σ. 310, στ. 2425).

'Εμπρός μας £νε θάλασσα, κρεμνος άπέκει πάλιν.
(Αύτ., στ. 2428).

Οί στίχοι ούτοι έποιήθησαν πιθανώτατα κατά μίμησιν δημωδών παροι-

ρέ, διατί ούκ αύλεϊς. Ή γραφή του έν Μονάχω είναι ή όρθοτέρα: ού καλείς. Ό μή γινώσκων νά
έπωφελήται έκάστοτε τόν άρμόδιον καιρόν, παραπονείται ότι έρχεται άπροσδοκήτως ούτος, χω-
ρίς ν1 άναγγέλλη τήν παρουσίαν του. Δέν θά έχανε τήν εύκαιρίαν ό παραπονούμενος έν τή
παροιμία, άν ό καιρός έπερχόμενος τόν έκάλει. Δέν είναι όμως άναγκαΐον καί ν' αύλή ό καιρός.
Τοΰτο συνάγει ό Jernsted έκ της άλλης γραφής: ούκ αύλεΐς. «"Αν έκάστοτε, λέγει, όσάκις πρέπει
νά πράξωμέν τι ηδλει ό καιρός ή έψαλλεν φσμά τι, ώστε νά μανθάνωμεν οΰτω τήν προσέγγισιν
του, δέν θά τόν άφήναμεν πολλάκις νά φύγη».

Καθόλου δ' αϊ γραφαί τοΰ κώδικος τοΰ Μονάχου είναι όρθότεραι τών έν τώ έτέρφ. Κατα-
φαίνεται δέ μάλιστα τοΰτο έν τή 37 παροιμίςι, ήτις ώς φέρεται έν τώ της Μόσχας (Χορεία κυ-
νύς, όνομα λέοντος) εϊναι παντελώς άκατάληπτος. Διά τοΰτο άτελεσφόρητοι άπέβησαν καί αί
πρός έρμηνείαν αύτής προσπάθειαι τοΰ Jernsted (σ. 41), ύπολαβόντος αύτήν συγγενή τήν έν-
νοιαν πρός τάς ρωσικάς: Φόρεμα γερακιοΰ καί περπατησιά κοράκου, Πρόσωπο γερακιοΰ, φωνή
κοράκου. 'Ενώ φανερά είναι ή έννοια προτιμωμένης της γραφής τοΰ έν Μονάχω κώδικος: Χω-
ρία κινεί όνομα λέοντος. Καί μόνον τό όνομα τοΰ λέοντος, ούχί δέ αύτός ό λέων, άρκεϊ νά τα-
ράξη χωρία, νά ένσπείρη τρόμον είς πολλούς- ήτοι καί μόνη ή άπειλή τοΰ Ισχυρού καί ή δήλω-
σις της θελήσεώς του άρκεϊ νά έπιβάλη ταύτην, χωρίς νά χρειασθη νά μετέλθη καί άλλην βίαν.
Προσφυέστατα σχολιάζει τήν παροιμίαν, ύπό τής αύτής Ιδέας ύπαγορευθεϊσα, ή γνωστοτάτη έν
Γερμανία γελοιογραφία Der Loewe kommt! Άπερίγραπτον ταραχή ν καί τρόμον, ού κωμικώτα-
τα τάποτελέσματα, παράγει κατά τήν εικόνα έκείνην καί μόνη ή άγγελία ότι έρχεται ό λέων,
χωρίς τό φοβερόν θηρίον νά φαίνεται πουθενά.
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μιών. Βυζαντιακή τοιαύτη είναι ή παρ' Άποστολίω (Ζ' 15): Έμπροσθεν
κρημνός, όπισθεν λύκοι. (Πρβλ. καί Otto, Die Sprichwörter der Römer, άρ.
986), ίσως δέ καί τό παρ' 'Ιωάννη τής Κλίμακος:£κ βοθύνου είς
κρημνόν (τ. 88, σ. 839 d. Βλ. καί Κ r u m b a c h e r , MGS, σ. 231). Νεοελλη-
νικοί δέ αί έξης:

—Εμπρός γκρεμός καί πίσω βράχος. (Παπαζαφειρόπουλος, 247,
407 [ΛΓαι μπροστά γρεμός]. —'Ανέκδοτοι γορτυνιακαί παρά Ν. Λάσκαρι
[Μπροστά γ. ] καί Κ. Κασιμάτη έκ Δημητσάνης).

—Όμπρός γρεμνός κι όπίσω θάλασσα. (Κρητική Jeannaraki, σ. 111.
Φραντζεσκάκη, σ. 111).

—Μπροστά ρέμα, πίσω βράχος. (Βερέττας, σ. 35, 8 [Μπροσθά]. Βύ-
ρων, τ. Γ', σ. 281, 2).

—Εμπρός γκρεμός καί πίσω λύκος. (Δηλονότι αύτή ή παρ' Άποστολίω
παροιμία. Μανάρης, σ. 17 [Έμπροσθά κρημνός καί άπ' όπίσω λ.].
Άραβαντινός, άρ. 344. 1786 [Όμπροστά γ. καί όπίσω λ.].
Βενιζέλος, σ. 78, 183 [γκρεμνός]).

— 'Εμπρός βαθύ καί πίσω ρέμα. (Κρομμύδη, Ακολουθία της διατρι-
βής, 1811, σ. 43 [ΑΓ* έ. β. καί όπίσω ρεύμα]. Τοΰ αύτοΰ, Β' Ακολουθία,
σ. 26 [όμοίως]. Μανάρης, σ. 23 [Και έ. β. κι όπίσω λάκκος]. Ν e g r i s , σ.
69, 427 [ΛΤ' έ. β. κ' όπίσω ρεύμα]. Άραβαντινός, σ. 343. Βερέττας,
σ. 35, 8. [Κ' έ.]. Βενιζέλος, σ. 78, 187 [ρεύμα]. -Ηπείρου. Ό έν ΚΠ.
σύλλογος, τ. ΙΗ', σ. 185, 84 [Κ' έ.]. Βύρων Γ' 281, 2 [Κ' έ.]. -Ανέκδοτος
Πορταριάς Πηλίου παρά Δ. Κωλά [Κ' ίμπρός β. κί πίσου ρ.]. —Κεφαλληνίας
παρά Σ. Παγώνη [Κ' ί.]. —Ζατούνης Γορτυνίας παρά Κ. Κασιμάτη [Μπροστά
βλ).

Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων

Και τά δικά σου πράγματα λέγεις τα προς έμένα.

(W a g n e τ, Carmina gr. med. aevi, σ. 147, στ. 164. -Έν τω ΒιενναΙω κώδικι ό στίχος φέ-
ρεται άλλως: Kai έκεϊνα τά ποιείς έσύ λέγεις τα πρός έμένα).

"Υποτίθεται έν τω ποιήματι λέγων ταΰτα ό ποντικός πρός τόν κάτην.
'Εννοεί δ' ότι μέ όνειδίζεις, έπιρρίπτων είς έμέ τά ϊδιά σου έλαττώματα. Ό
στίχος φαίνεται ώς τις διασκευή παροιμίας, άξιον δέ σημειώσεως είναι ότι έν
τινι καρπαθία παροιμία πρός έκφρασιν όμοιας έννοιας άναφέρεται ή κάτα: Ή
κάτα ή έφακελού \ τά Ίκά της ρίχτει άλλού. (Ζωγράφ. άγών Α', σ. 352, 192).
Ελήφθη άρα ή παροιμία έκ τοΰ μεσαιωνικού ποιήματος ή τάνάπαλιν είναι
παλαιοτέρα αύτοΰ; Τό τελευταϊον φαίνεται πιθανώτερον. Διότι καί άλλαι
ύπάρχουσι νεοελληνικοί παροιμίαι, δμοιαι τήν έννοιαν καί τήν διατύπωσιν,
άντί γάτας άλλα άναφέρουσαι ζωα ή άνθρώπους ή μυθικά δαιμόνια.

—Γή θειά μ' ή Λουλού \ παίρνι τά θκά τ'ς τσί πμ τα άλλου. (Ανέκδοτος
Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).
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—Γή θειά μ' ή Γιαλού \ τά θκά τ'ς τά λέγι άλλοϋ. (Λέσβου, παρά τοΰ αύ-
τοΰ. Γιαλού έν τή παροιμία ταύτη καί τή κατωτέρω ή Γελλώ τών άρχαίων μύ-
θων καί τών δημωδών παραδόσεων).

—Κακομοίρα ή Γιαλλού \ τά δικά της ρίχτει άλλοϋ. (Σύμης. Ό έν ΚΠ.
σύλλ., τ. Η', σ. 482, 6.).

—77 κοκώνα ή Ραλλού | τα δικά τση δίνει άλλοϋ. (Άνέκδοτος Νάξου παρά
M. I. Μαρκόπολι).

—Ή καμένη ή αλεπού \ τά δικά τση δίνει άλλοϋ. (Νάξου, παρά τοΰ αύ-
τοΰ).

"Ομοιοι τήν έννοιαν είναι καί αί έπόμεναι:

—Τά δικά μας τών γειτόνων. (Κρομμύδη, Ακολουθία διατριβής, σ.
40. Ν eg ris, σ. 121, 794. Βερέττας, σ. 56, 2. Σακελλάριος, σ.
278, 32 [τοΰ γειτόνου μας]).

—Το δικό μου τ' όνομα πάρ' το σύ, γειτόνισσα. (Βενιζέλος, σ. 304,
274. —Κρήτης. Jeannaraki, σ. 174 [<5. μου δ.]. Κρήτης. Έφημερίς
Άπτερα, άρ. 64 [όμοίως]. Κρήτης. Φραντζεσκάκης, σ. 115 [5. μου δ.
νά το σύ γ.]. —Λακωνίας άνέκδοτος παρά Π.Γ. Γενναδίου [<5. μου Λ]. —Κε-
φαλληνίας παρά Σ. Παγώνη [5. σου τ' δ. νά το σύ, y.]. —Καρυάς Κορινθίας
παρά Γ. Τσαγρή. —Έλευσινος Γόρτυνος παρά Κ. Κασιμάτη).

—Νά, κυρά γειτόνισσα, τό δικό μου τό όνομα. (Κρομμύδη, Διατριβή,
σ. 120. Β' Ακολουθία διατριβής, σ. 33. Μ α ν ά ρ η ς , σ. 27 [δικόν μου τ' £.].
Negris, σ. 83, 525 [όμοίως]. Άραβαντινός, άρ. 771. —Ρόδου. Παν-
δώρ., τ. ΚΑ', σ. 369 καί Βενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις, σ. 128,
14 [το δ. τ' όνομα, νά κ. γ.]. —Φολεγάνδρου παρά Κονταρίνη [όμοίως· κερά

y.]).

—Τό δικό σου τ' όνομα δός μου το, γειτόνισσα. (Κεφαλληνίας άνέκδοτος
παρά Σ. Παγώνη).

—Τδνομά σ\ κυρά γειτόνισσα. (Άνέκδοτος Τήνου παρά της Κας Στ. Καρα-

λή).

—Γειά σου, \ ποΰ μοΰ λές τδνομά σου. (Άνέκδοτος Γορτυνίας παρά Ν. Λά-
σκαρι).

—Όσα έχει ή μάννα μου, τά λέει τοϋ τάτα μου. (Άνέκδοτος Δημητσάνης
Γορτυνίας παρά Φ. Ηλιοπούλου).

—Πές μου το νά μή σ' τό ειπώ. (Άραβαντινός, 1842.
Βενιζέλος, σ. 254, 109. Παπαζαφειρόπουλος, σ. 281, 803
[μπουρτά σ' τό ειπώ]. —Τήνου παρά Στ. Καραλή καί Άδ. Αδαμαντίου [Πέ μ'
τα-τά πώ]. —Νάξου παρά Μ. Μαρκόπολι [Πέ μου το νά μή σοΰ τό πώ],
—Λέσβου παρά Γρ. Βερναρδάκη [77ε' μι του νά μή σ' τού πώ]).

'Επίσης δμοιαι είναι καί αί πολυπληθείς παροιμίαι, αί πεποιημέναι κατά
τόν τύπον τής κοινοτάτης: Ειπ' ό γάδαρος τόν πετεινό κεφάλα.

Νά τινάξτι τήν γοΰνάν σου να κόψη τήν όφρυν σου.

(Αύτ., σ. 147, στ. 177 [δ.γ. τινάζη καί τήν γοΰνάν σου 1. Νά τιν. καί τήν γ. εϋθύς τι-
νάσσει).



412 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙΣ ΠΟΙΗΜΑΣΙ

Θά σοΰ τινάξω τήν γοϋνα, τοΰ τήν τίναξε τή γοΰνα κ.τ.τ. είναι κοινότατοι
σήμερον παροιμιώδεις φράσεις, έμφαίνουσαι άπειλήν αύστηράς τιμωρίας, καί
ιδίως δαρμού, διότι έννοεΐται ότι ή γοΰνα θά τιναχθή, ένώ θά τήν φορή ό
άπειλούμενος. Όμοια είναι ή φράσις τοΰ τίναξε το σκουτί (Πελοποννήσου).
"Αλλην όμως έννοιαν έχει ή φράσις έτίναξε τά ροΰχά του
(Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , σ. 175, 20. Βενιζέλος, σ. 84, 274), είλημμένη βε-
βαίως έκ τοΰ γραφικού «έκτιναξάμενος τά Ιμάτια» (Πράξ. Άποστ. ΙΗ' 6).

Φεύγεις ώσπερ διάβολος έκ τοΰ θυμιαμάτου.

(Αύτ., σ. 153, στ. 333).

Ή αύτή παροιμία σώζεται καί σήμερον άπαραλλάκτως.

—Φεύγει σάν ό διάβολος άπ' τό θυμίαμα. (Κρομμύδη, Β' 'Ακολουθία
διατριβής, σ. 54 [ώσάν-άπό]. Ν e g r i s , σ. 139, 919 [άπό τό]. Βενιζέλος,
σ. 331, 20 [ή: άπ' τήν έκκλησιά]).

—Ό διάβολος φεύγει άπ' τό θυμίαμα. (Ά ραβαντινός, άρ. 826).

Φησίν ό έπιχώριος λόγος καί παροιμία,
Έβραΐος δ ζει καί βρωμεΐ καί δλη του ή θήκη.

(Αύτ., σ. 156, στ. 423-424 [δ.γ. Έβραϊον-δλοιτο ή θήκη]).

Ή αύτή παροιμία έν ίαμβικφ τριμέτρφ εύρηται καί έν μιά τών άγιορειτι-
κών συλλογών (Ρωσικού κώδ. 779, φ. 8α): Βρωμεΐ καί ό Έβραΐος καί ή θήκη
του. Σημερινοί δέ παραλλαγαΐ ταύτης ύπάρχουσιν αί έπόμεναι:

—Βρωμεΐ ό 'Οβριός, βρωμεΐ καί τό έχει του. (Καρπάθου. Ζωγράφ. άγών Α'
347, 93).

—Βρωμμ ό 'Οβριός, βρωμοϋν καί τά καλά του. (Άνέκδοτος Σίφνου παρά Σ.
Δουκάκη. —Πάρου παρά Π. Σαρρή. —Νάξου παρά Μ. Μαρκόπολι. —Φολε-
γάνδρου παρά Κονταρίνη [Βρωμεΐ]. —Τήνου παρά Άδ. Αδαμαντίου [Bp. ό
Βριγός, βρ. καί τά καλά τ']. Όμοίως παρά Τηνίου χιακής καταγωγής [καλά
γ'].

—Βρωμρ ό 'Οβριός κ' ή τύχη του, βρωμοϋν καί τά καλά του.
(Βενιζέλος, σ. 43, 79. Πολίτης έν Πανδώρςι, τ. ΙΗ', άρ. 3).

—Βρωμεΐ ό 'Οβριός καί τό 'χει του καί ότι καί άν ποτάσση. (Ρόδου. Έφημ.
Φιλομαθών, 1860, σ. 1265).
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Ή έρμηνεία των έν συλλογαΐς περιελθουσών είς ήμάς βυζαντινών παροι-
μιών προήχθη μεγάλως δια τών μελετών τοΰ Kurtz, τοΰ Jernstedt καί τοΰ
Krumbacher, καί δια τών συμβολών τοΰ Ο. Crusius, τοΰ Κ. Foy, τοΰ G.
Meyer, τοΰ Timoschenk, ίνα μνημονεύσωμεν μόνους τούς δαψιλέστερον τών
άλλων συνεισενεγκόντας είς διαφώτισιν τών περιέργων καί πολυτίμων τούτων
μνημείων της μεσαιωνικής ήμών φιλολογίας. Πρό πάντων δ' ό Κρουμβάχερ
καί έν τώ κλάδφ τούτω της βυζαντινής φιλολογίας έθεσε κρηπΐδα άσφαλοΰς
έπιστημονικής έρεύνης, άνευρών καί άντιβαλών πρός άλλήλας πολλάς συλλο-
γάς, κριτικώς άποκαθάρας ταύτας, εύστοχώτατα δέ τάς πλείστας τών παροι-
μιών έρμηνεύσας καί καθολικώτερα πορίσματα έκ της μελέτης αύτών συναγα-
γών.

'Αλλά καί μετά τάς έρεύνας ταύτας ύπολείπονται παροιμίαι, ών ή έννοια
δέν έξηκριβώθη, καί άλλαι, ών τό κείμενον δέν άποκατεστάθη · τινές δέ καί
παρηρμηνεύθησαν. Ή προκειμένη δέ διατριβή σκοπεί νά παράσχη συμβολήν
είς διαφώτισιν τών έν ταΐς Mittelgriechische Sprichwörter (München, 1893)
τοΰ Κρουμβάχερ τοιούτων παροιμιών. Είς τό έργον τοΰτο μ' έβοήθησε πλη-
ρεστέρα γνώσις τών δημωδών παροιμιών καί ή έπαύξησις τοΰ θησαυρού τών
βυζαντινών παροιμιών διά τών περιεχομένων έν έξ άγνώστοις τέως συλλο-
γαΐς, ών αί πέντε όφείλονται είς τάς έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ Άθωνος έρεύ-
νας τοΰ φιλτάτου συναδέλφου Σ. Π. Λάμπρου, καθώς καί δι' δσων έκ τών είς
τούς βυζαντινούς συγγραφείς έγκατεσπαρμένων περισυνέλεξα.

Ή χρησιμότης τών παροιμιών τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ πρός έρμηνείαν τών
βυζαντινών άνεγνωρίσθη εύθύς έξ άρχής άφ' ής πρώτος ό Kurtz έπεχείρησε
νά έρμηνεύση τάς της Πλανουδείου συλλογής. Διότι δέν περιήλθον αί βυζαν-
τινοί είς ήμάς έμμέσως, διά βιβλίων, ούδέ παρεμορφώθησαν διά μιμήσεων ή
παραφράσεων, άλλ' έκληροδοτήθησαν είς τόν έλληνικόν λαόν διά της άπό
στόματος παραδόσεως άδιάφθοροι αί πλεΐσται, ώς άναμφισβήτητος πνευ-
ματική ιδιοκτησία τοΰ έθνους. Άρκεϊ λοιπόν καί μόνη ή άνεύρεσις βυζαντι-
νής παροιμίας έν τή σημερινή γλώσση, όπως έκ της χρήσεως καθορισθή
άσφαλώς ή έρμηνεία αύτής. Άλλά τά βοηθήματα, άτινα πρός τοΰτο είχον πρό
όφθαλμών οί προμνημονευθέντες ύπομνηματισταί τών βυζαντινών παροιμιών,
αί κυριώταται τών έκδεδομένων συλλογών νεοελληνικών παροιμιών, δέν ήσαν
έπαρκή· ή πλουσιωτάτη τών συλλογών τούτων, ή τοΰ Βενιζέλου, ή τάς πλεί-

* Έδημοσιεύθη είς Επετηρίδα Παρνασσού Β' (1898), σ. 79 - 135.
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σχας τών προεκδεδομένων περιλαβοΰσα, δέν περιέχει πλείονας τών πεντακισ-
χιλίων παροιμιών. Κατά τούτο δ' είμαι εύτυχέστερος αύτών, διότι ή μετ' όλίγον
έκδοθησομένη όμοια συλλογή μου περιλαμβάνει περί τάς είκοσιπεντάκις χι-
λίας δημώδεις παροιμίας, ών πλεΐσται άνέκδοτοι.

Αί δ' έν τοις νεωστί άνευρεθεΐσι κώδιξι περιεχόμενοι παραλλαγαΐ ύπο-
βοηθοΰσιν, ώς είκός, καί είς τήν έρμηνείαν καί εις τήν άποκατάστασιν τοΰ
γνησίου τύπου τών καί άλλοθεν γνωστών παροιμιών. Καί αύτή δ' ή έν αύτοΐς
θεολογική έρμηνεία παρέχει άξιολογώτατον βοήθημα, καίτοι άποκηρύττει ταύ-
την ώς σχεδόν άχρηστον πρός άνεύρεσιν τής έννοιας ό Κρουμβάχερ. Δέν άμ-
φισβητώ, πολλού γε καί δει, ότι ή άλληγορική έξήγησις τών παροιμιών εϊναι
μωροτάτη· άλλά τίς δύναται ν' άρνηθή "ότι οί θεολογοΰντες έρμηνευταί έγί-
νωσκον τάς παροιμίας, άς ύπεμνημάτιζον, έκ τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ παρα-
λαμβάνοντες, καί ότι έπίσης έγίνωσκον ταύτας καθώς καί τήν χρήσίν των καί
αύτοί οί βιβλιογράφοι; Άλλως δέ τοΰτο έλέγχουσιν αί ποικίλαι παραλλαγαΐ,
προερχόμενοι έκ τής έλευθερίας μεθ' ής οί άντιγράφοντες δημώδη κείμενα
μετέβαλλον ταΰτα κατά τό δοκούν αύτοΐς όρθόν. Ή μωρία τών θεολόγων έρ-
μηνευτών έγκειται εις τήν προσπάθειαν τοΰ ν' άνεύρωσιν έν ταΐς παροιμίαις,
άντί τών φαινομένων είς αύτούς ταπεινών καί εύτελών καί χυδαίων έννοιών,
άλλας ύψηλοτέρας καί ψυχωφελεστέρας, έννοιας φρικτός, ώς οί ίδιοι τάς ώνό-
μαζον. Άλλά τήν άληθή της παροιμίας έννοιαν άναμφισβητήτως έγίνωσκον,
καί αΰτη διαφαίνεται έκάστοτε άνά μέσον τών θεολογικών ληρημάτων.

Ή συνήθεια τών βιβλιογράφων, ής έμνήσθην, τής μεταβολής τών δημω-
δών κειμένων, ύποδεικνύει, νομίζω, είς ήμάς τήν καταλληλοτάτην μέθοδον
πρός άποκατάστασιν τοΰ γνησίου τύπου τών βυζαντινών παροιμιών. Οί συνή-
θεις κανόνες της κριτικής δέν πρέπει νά έφαρμόζωνται έν τη τοιαύτη έργασία.
Οί παλαιότεροι κώδικες δέν εϊναι πάντοτε οί καλύτεροι, ένίοτε δέ νεώτεροι πε-
ριέχουσιν όρθοτέραν άνάγνωσιν, χωρίς νά εϊναι άνάγκη νά προϋποθέτωμεν
παλαιότερον άπόγραφον, ίνα έξηγήσωμεν τήν προέλευσιν ταύτης. Διότι συνη-
θέστατα οί βιβλιογράφοι προέκρινον άντί τών έν τοΐς χειρογράφοις τύπων πα-
ραλλαγάς συμφώνους πρός τήν προφορικήν παράδοσιν. Διό καί είς τήν όμο-
φωνίαν τών κωδίκων δέν πρέπει ν' άποδίδωμεν μεγάλην σπουδαιότητα, συμ-
βαίνει δ' έν καί μόνον χειρόγραφον νά περιέχη ένίοτε τόν γνήσιον τύπον, πα-
ρεφθαρμένον έν πάσι τοΐς λοιποΐς. "Οθεν κράτιστα μέν χειρόγραφα θεωρώ δσα
ώς οϊόν τε άμετάβλητον διατηροΰσι τήν δημώδη γλώσσαν, ύποδεέστερα δέ
τάπομακρυνόμενα αύτής καί χείριστα τά παραφράζοντα.

Είσαι και κλέπτης και σκοορός.

Πλήν τοΰ τύπου τούτου, δν παρέχουσιν ό Μαρκιανός κώδιξ Η' (παρά
Κρουμβάχερ, MGS, 73, 116) καί τό χειρόγραφον τοΰ άοιδίμου Βουλι-
σμά (έξ οδ έδημοσίευσα τάς παροιμίας έν Άσωπίου, Άττ. ήμερολογίω τοΰ
1882), φέρονται έν τοΐς χειρογράφοις καί οί έπόμενοι (Kr., MGS, σ. 116, 1.
Σ ά θ α , Μεσ. βιβλ., τ. Έ, σ. 544. 561. 564):



415 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ

β' Κλέπτης ήν σκούρος,
γ' Ένι καί κλέπτης καί σκληρός,
δ' Καί κλέπτης καί σκληρός,
ε Καί κλέπτης καί ισχυρός.

Κυρίως όμως τρεις είναι οί τύποι, διακρινόμενοι έκ της διαφοράς τοΰ έπιθέ-
του: ισχυρός, σκληρός καί σκούρος ή σκουρός. Διότι τό μέν σκηρός είναι προ-
δήλως κακή γραφή τοΰ σκληρός, ώς καί ό Κρουμβόχερ όρθώς παρετήρησε·
σκούρος δέ καί σκουρός είναι τό αύτό έπίθετον, ώς κατωτέρω θό είπωμεν.
'Αλλά δέν παρήχθησαν οί δύο τών τύπων τούτων έκ τοΰ τρίτου, ώς εικάζει ό
Κρουμβάχερ, παραδεχόμενος ότι τάλλα έπίθετα είναι παραφθοραί τοΰ σκλη-
ρός. Διότι οΰτε τό έπίθετον σκληρός ήτο δυσνόητον καί άσύνηθες, ύποκείμε-
νον διά τοΰτο εις παραφθοράν, οΰτε ή παροιμία είχεν έξαφανισθή έκ της κοι-
νής χρήσεως κατά τούς ύστέρους τοΰ μεσαίωνος χρόνους· μάλλον τούναντίον
μαρτυροΰσιν αί μέχρι της σήμερον έν τώ στόματι τοΰ λαοΰ φερόμενοι παραλ-
λαγαί αύτής. "Οθεν καί τούς τρεις τύπους πρέπει ν' άναγνωρίσωμεν ώς γνή-
σιας βυζαντινός παροιμίας, μηδένα δέ τούτων νά ύπολάβωμεν πλάσμα βιβλιο-
γράφου, παρανοήσαντος ή παρετυμολογήσαντος άκατάληπτον είς αύτόν δνο-
μα. Είναι δέ γνωστόν ότι αί μάλιστα διαδεδομένοι παροιμίαι διά τήν πολλήν
χρήσιν καί πολλάς πάσχουσι μεταβολάς, τοιαύτας δέ καί αύτή ή προκειμένη
βυζαντινή παροιμία παρουσιάζει έν τή σημερινή συνηθείςι. "Οτι δ' ήτο αΰτη
δημοτικωτάτη έμφαίνει πλήν τής μακράς διατηρήσεως καί ή άναγραφή αύτής
έν πολλαΐς συλλογαΐς.

Τό έπίθετον σκληρός, κατά τόν Κρουμβάχερ, τίθεται ένταΰθα έν τή
έννοια τοΰ ώμοΰ, άπανθρώπου (grausam), έλέγετο δ' ή παροιμία, κατά τόν σο-
φόν βυζαντινολόγον, έπί τοΰ διά δόλου καί βίας ζητοΰντος νά προσπορίση
έαυτώ κέρδος. 'Οδηγούμενοι όμως καί ύπό τών σημερινών δημωδών παροι-
μιών, πρέπει άλλως νά έρμηνεύσωμεν αύτήν, ώς λεγομένην μάλλον έπί τών
κλεπτών καί καθόλου τών κακοποιών, οϊτινες ή άρνοΰνται μετά θρασύτητος
ότι διέπραξαν τήν φωραθεΐσαν πράξιν ή καταγγέλλουσιν άλλους ώς ένοχους1.

1. Σαφώς ταύτην τήν έννοιαν άποδίδει είς τήν παροιμίαν καί ό Γ λ υ κ à ς έν τή έμμέτρω
θεολογική έρμηνεία (Σ ά θ α , Μεσ. Βιβλ., τ. Ε", σ. 544 - 545).

Καί πώς θρασύς ό τήν αιδώ προβεβλημένην έχων,
ό δ' αυ άπαρρησίαστος, τάς χείρας πώς άνταίρει;

Κλέπτης κατ' αύτόν είναι ό 'Αδάμ, ώς τολμήσας νά φάγη τόν άπηγορευμένον καρπόν· ό
αύτός όμως λέγεται καί Ισχυρός ή σκληρός, διότι καίπερ άλούς έπ' αύτοφώρω, δέν ώμολόγησε
τήν πράξιν του καί δέν μετενόησεν, άλλά τούναντίον, φανείς Ισχυρογνώμων, έπροφασίζετο, αύ-
τόν τόν Θεόν αίτιώμενος ώς αίτιον τής πράξεως:

Ούκ εθετο μετάνοιαν, ούκ ητησε συγγνώμην,
άλλ' ήθελεν άνδρίζεσθαι, φανείς ισχυρογνώμων,
καί δήθεν ίσχυρίζετο, πλέκων άπολογίας...
καί σπεύδων προφασίζεσθαι πάντως έν άμαρτίαις...
τρόπο ' τινά καί row θεόν καταιτιάσθαι θέλων.
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Τήν αύτήν έννοιαν έκφράζει καί ό βυζαντινός Μανασσής ('Αρίστανδρ. Β'
95, τ. II, σ. 561 Hercher): Όχλώδης γάρ καί κραύγασος άπας ληστής καί λά-
λος, καί ή αρχαία παροιμία προσεγκαλείν τούς φώρας (Ά π ο στο λ. 1147),
ης πλήν τοΰ ρήτορος 'Αριστείδου, είς δν παραπέμπουσιν οί έκδόται τής Γοτ-
τιγκείου συλλογής, ποιείται χρήσιν καί ό Καντακουζηνός (Δ' 20, σ.
149 Bonn). Νομίζω δ' ότι όμοία καί ούχί άντίθετος τήν έννοιαν είναι καί ή
άλλη άρχαία παροιμία οί φώρες τήν βοήν (Δ ι ο γ ε ν ι α ν . 636, Ά π ο σ τ .
1146), όπου πρέπει νά έννοηθή έξωθεν τό ρήμα φθέγγονται, βοώσιν· διότι
πλαδαρά καί άχρους γίνεται ή παροιμία, δν συμπληρωθή διά τοΰ ρήματος δε-
δοίκασιν, ώς παρανοήσαντες αύτήν συμπληροΰσιν οί παροιμιογράφοι.

Αί σημεριναί δέ παραλλαγαί τής βυζαντινής παροιμίας είναι αί έξης:

1. Κλέφτες και άπαρνότερος, (Τραπεζοΰντος. Ίωαννίδου, Ίστορ. καί
στατιστ. Τραπεζοΰντος, σ. 269).

2. Έμ' κλέφτ'ς, έμ' άπανουθιώτ'ς. (Άνέκδοτος Τήνου παρ' Άδ.
Αδαμαντίου).

3. Έμ' κλέφτ'ς, έμ' άπανουγότιρους. (Άνέκδοτος Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη [ή: άπανουγόταρους]).

4. Έμ' φτισάρις, έμ πανουγότιρους [ή: άπανουγότιρους], (Αύτόθεν παρά
τοΰ αύτοΰ).

5. Έμ' κλέφτης, έμ' και δυνάμεοςt(Άνέκδοτος Νάξου παρά M. I. Μαρκό-
πολι).

6. Έμου κλέφτης, έμου νταβατζής, (Άνέκδοτος Δημητσάνης τής Γορτυ-
νίας παρά Κ. Κασιμάτη).

Ή πέμπτη τούτων, ή ναξιακή, άντιστοιχεΐ τώ ε' τύπφ τής βυζαντινής
παροιμίας, διότι τό ισχυρός ταύτης είναι αύτό τό δυνάμεος τής δημώδους πα-
ραλλαγής. Ή λέξις δυνάμεος έκ τής μετοχής δυνάμενος παραχθεΐσα μόνον έν
ταύτη τή παροιμία εΰρηται, καθ' όσον γινώσκω, τήν δέ σημασίαν της συνάγο-
μεν έκ τής έφαρμογής τής παροιμίας, λεγομένης έπί έκείνων, οϊτινες ένώ φω-
ρώνται κακουργοΰντες, άντί νά σιωπήσωσιν άπαυθαδιάζονται καί έπιτίθενται1
κατά τοΰ άδικηθέντος. "Οθεν είναι ταυτόσημος τή λέξει δυνάστης (δυνάστης)2,
σημαινούσης τόν έχοντα δύναμιν πονηρόν καί χρήσιν αύτής ποιούμενον πρός
βλάβην τών άλλων, συναπτομένης δ' έπίσης πρός τόν κλέπτην έν άλλη
παροιμία: Τοΰ κλέφτη καί τοΰ δυνάστη καθένας τοΰ χρωστάει3, ήτις έν τη βυ-

2. Ό τύπος ούτος κείται èv ΑΙσωπ. μύθ. 422 Halm: «έπισφαλής έστι βίος πένητι, δυνα-
στοΰ άρχοντος πλησίον παροικοΰντος».

3. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1408. Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη. Ό τύπος άδυναστός έν
τή αύτη παροιμία παρά Β a r t h ο 1 d y , τ. II, σ. 154 [τοΰ κλέπτου και τ' άδυναστοΰ]· δυναστοΰ
δέ παρά Leake, Researches, σ. 451, άρ. 60 καί δυνάστου παρά Negris, σ. 135, άρ. 887.
Φέρεται δέ παρεφθαρμένον είς δυνατοΰ παρά Δαρβάρει, σ. 297, Μ α ν ά ρ η , σ. 42,
Sanders, σ. 60, καί Σύλλογος ΚΠ., τ. KB', σ. 323, 430 καί είς δανειστοΰ παρά
Βενιζέλω, σ. 320, άρ. 513 καί έν άνεκδότφ ήλειακή ήν έχω παρά τοΰ κ. Λιναρδάκη. Παρά
δέ τώ U r q u a r t (The Spirit of the East, 1839, τ. II, σ. 145), δημοσιεύσαντι τήν αύτήν παροι-
μίαν, έλλείπει όλως, μόνου τοΰ κλέπτου άναφερομένου.
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ζαντινή παραφράσει τοΰ Πλανούδη (άρ. 78) φέρεται ούτω: Τώ κλέπτη πάντες
χρεωστοΰσι [όφείλουσιν έν τω βαροκκιανώ κώδικι]· τόν κακόν καί τις ού φοβεί-
ται;

Τήν έννοιαν της προσπαθείας τοΰ κακοποιοΰ πρός καθυπερτέρησιν έν
ταΐς πρός τούς άδικηθέντας άντεγκλήσεσιν ένέχουσι καί αί ύπ' άρ. 2. 3 καί 4
νεοελληνικαί παραλλαγαί. Τό άπανουθιώτ'ς της τηνιακής, έπίθετον σχηματι-
σθέν έκ τοΰ έπιρρήματος άπανουθιό (έπάνωθεν), δηλοΐ τόν θέτοντα έαυτόν
ύπεράνω τινός. Όμοίως δέ καί τών λεσβιακών τό (ά)πανουγότιρους ή άπανου-
γόταρους, τό καί άλλως άπανουβότιρους λεγόμενον, είναι, ώς μοι έπιστέλλει ό
σεβαστός φίλος μου Δ. Ν. Βερναρδάκης, συγκριτικόν τοΰ έπιρρήματος άπο-
νου (έπάνω)· ό δέ νοΰς της παροιμίας ότι καί κλέπτης είναι καί παρεπάνω άπό
έκείνους όπου έκλεψε θέλει νά φαίνεται ή νά ένεργή. Έν δέ τή 4 παραλλαγή ό
κλέπτης άντικαθίσταται διά τοΰ γενικωτέρου όνόματος φτισάρις (πταίστης).

Ό άπαρνότερος τής τραπεζουντίας παραλλαγής είναι ό άρνούμενος τήν
πράξίν του, ό σκληρός τής βυζαντινής, έν ή τό έπίθετον τοΰτο είναι συνώνυ-
μον τοΰ σκληροκάρδιος ή σκληροτράχηλος, πάντως δέ δέν σημαίνει τόν άπη-
νή. Ή τουρκική τέλος λέξις νταβατζής τής γορτυνιακής παραλλαγής δηλοΐ
τόν φίλεριν καί φιλόδικον, τόν έγείροντα θόρυβον πρός παραπλάνησιν. Είκά-
ζω δ' ότι τοιαύτην τινά έννοιαν έχει καί τό σκούρος ή σκουρός τών βυζαντι-
νών, διότι θεωρώ άμφότερα τύπους τής αύτής λέξεως, έτυμολογουμένης άπό
τής λατινικής obscurus (ίτ. oscuro). Τούτων μόνον τόν προπερισπώμενον έχει
καί ή όμιλουμένη είς τήν σημασίαν τοΰ άμαυροΰ καί σκοτεινού4. Καί παροι-
μιακοί φράσεις είναι συνήθεις σήμερον τά 'φερε σκούρα έπί παρεμβαλλομένων
προσκομμάτων, ή τά 'βρε σκούρα έπί τών είς άμηχανίαν περιερχομένων ή άπο-
τυγχανόντων εις τάς έπιχειρήσεις των. Ίσως δέ τό σκούρος τοΰτο της βυζαν-
τινής παροιμίας δηλοΐ τόν άποκρύπτοντα ή έπισκοτίζοντα τά πράγματα.

Τήν αύτήν εννοιαν έκφράζουσιν èv άλλη διατυπώσει καί αί κατωτέρω
νεοελληνικοί παροιμίαι.

—"Αν δέν άγριέψη ό κλέφτης, <5έν σωπαίνει ό νοικοκΰρις. (Λακωνική παρά
Π. Γ. Γενναδίου· διδάσκουσα ότι πολλάκις είναι άνάγκη νά άπειλήση ό -πταί-
σας, ίνα παύση ό άδικηθείς έγκαλών).

—Κάμνει ό κλέφτης ταραχήν νά φοηθή που χάση. (Κύπρου.
Σακελλάριος, σ. 285, άρ. 270).

—Φουνή τ' νοικοκύρι ν' άπαριάκη τού βιό τ'. ('Ιωαννίνων παρά Δ. Μ. Σάρ-
ρου· ήτοι δι' άπειλών φοβίζει τόν κύριον, όπως έγκαταλίπη έρημον καί άπρο-
στάτευτον τήν περιουσίαν του).

—Βγάλε φωνή τοΰ νοικοκύρη ν' άστοχήση τό δικό του.(Βενιζέλος,σ.
41, άρ. 45).

—Γαγγλάζ' ό κλέφτης καί τσαΰζ', φοβέθητι π' έχασες. (Τραπεζοΰντος.
Τριανταφυλλίδης, σ. 268).

4. Τό τής συνηθεΐας σγουρός, σημαίνον τόν ούλότριχα, φαίνεται ότι δέν είναι ξένη λέξις,
άλλ' αύτή ή άρχαία γυρός.
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—Νά σύρ' ό κλέφτες τήμ φωνήν να φοβηθή π' έχάσεν. (Πόντου παρά I.
Βαλαβάνη).

—Νά βγάλη ό κλέφτης τή φωνή νά φοβηθή ποΰ χάση. (Βενιζέλος, σ.
66, άρ. 8).

—Ά σύρη κλέφτης τήν φωνήν νά φοηθή ποΰ χάση. (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ
Σύλλογος, τ." KB", σ. 321, άρ. 313).

—Νά βάλ' ή κλέφτης τήν φουνήν νά φύγ' ή νοικοκΰρις. (Λιβισίου παρά
Μουσαίου).

—Φωνάζει ό κλέφτης νά φύγη ό νοικοκΰρις, (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 66, άρ. 9
[Σκούζει]. —Βάρνης. Κράχτογλους,σ. 3. Παπαζαφειρόπουλος,
σ. 287, άρ. 872 [Σκούζ' ό κλ.]. -'Ηπείρου. Ό έν ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΙΗ', σ.
187, 105[yià νά φ.]. —Καλαβρύτων παρά Α. Κωνσταντινοπούλου [όμ.].
—Πύργου 'Ηλείας παρά Λιναρδάκη [όμ.]. —Δημητσάνης Γορτυνίας παρά Φ.
'Ηλιοπούλου [όμ.]. —Λαγκαδιών Γορτυνίας παρά Κ. Κασιμάτη [νοικοτσϋ,οίς]).

—Φωνάζει ό κλέφτης γιά νά φοβηθή ό νοικοκΰρις. (Κωνσταντινουπόλεως.
Ήμερολ. τής 'Ανατολής 180, 33 [φωνάζ' ό κλέπτης-οι'κοκύρης]. —Κεφαλλη-
νίας παρά Σ. Παγώνη. —Τήνου παρά τής Κας Στ. Καραλή καί *Αδ.
'Αδαμαντίου [φωνάζ' ό κλέφτις νά φοβιθή ό νικοκΰρις],

—Φουνάζι ή κλέφτις νά φουβιθή ή νοικουτσΰρις. (Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη).

—Έφώναξε ό κλέφτης και φοβήθηκε ό νοικοκΰρις.(Καρυστίας παρά Μπι-
λίρη).

—Φωνάζει ό κλέφτης νά ξιππάση τό νοικοκϋρι. (Λακκοβικίων. Γούσιος,
σ. 91).

— Ό κλέφτης έσυρε φωνή νά φύγη ό νοικοκΰρις, (Κρήτης.
Jeannaraki, σ. 104).

—Νά σύρη ό κλέφτης τή φωνή νά φύγη ό νοικοκΰρις. (Leake,
Researches 450, 56 [Έσυρ' ό κλέπτης-οι'κοκΰρις], Δάρβαρις, 297 [όμ.].
Κοραή, "Ατ. Β', σ. 319 [ό κλέπτης τήν φωνήν-ό οι'κοκΰρις]. Ν e g r i s , σ.
44, 274 [Έσυρ' ό κλ. τήν φωνήν]. Μανάρης,σ. 18 [Έβγαλεν ό κλέπτης].
Sanâers, σ. 224, 56 [Έσυρ' ό κλέπτης τήν φωνήν-οι'κοκύρης].
Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 378 [ Έβγάζ' ό]. Βενιζέλος, σ. 66, 7 [Έσυρ' ό
κλ. ή: Έβγαλ' ό κλ.]. 'Ανατ. Έπιθ. Α', 560, 391. -Σύμης. Ό έν ΚΠ.Σύλλο-
γος, τ. Η', σ. 487, 135 [νά κόψ' ό ν.]. —Κρήτης. Φρατζεσκάκης,σ. 111.
-Νισύρου. Ζωγρ. άγ. 411, 30 [νά κόψ' ό ν.]. —Καρπάθου. Ζωγρ. άγ. Α' 307,
401 [γιά νά φύ' ό ν.]. — Δημητσάνης παρά Κ. Κασιμάτη [Σύρνει ό κλ.]. —Σύρου
παρά Π. Σαρρή. —Σίφνου παρά Σ. Δουκάκη [νά φύη], —Νάξου παρά M. I.
Μαρκόπολι. —Κρήτης παρά Γ. I. Καλαϊσάκη. —Φολεγάνδρου παρά Κονταρί-
νη. —Αέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Νά σύρ' ή κλέφτις τή φουνή νά φύγι ή
νοικουτσΰρις].

—Χτυπμ και σκούζει. (Βενιζέλος, σ. 146, άρ. 450).
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Καλή πετρεά τοΰ ήλθε έκ τό άνώγιν.

Ούτω πιθανώς έχει ή βυζαντινή αύτη παροιμία, άποκαθισταμένου τριμέ-
τρου Ιαμβικού καταληκτικού στίχου μετά συνιζήσεως είς τόν δεύτερον και τέ-
ταρτον πόδα. Έν τοις κώδιξιν έχει ύποστή τινας παραφθοράς: Καλή πετραία
τοΰ ήλθεν έκ τό άνώγιν (Σ ά θ α , Μεσ. Βιβλ., τ. Ε', σ. 555, 14. Ducang.,
Gloss., τ. II, σ. 153. Kr., MGS, σ. 117). Καλή περαία έκ τόν άνώγι, Καλή
πετρέα έκ τό άνώγιν, Καλή πετρά άνω έκ το άνώγεον (Kr., MGS, σ. 117).
Καλή πετρέα άνω}ης(\) έκ τό άνώγιν (Άττ. ήμερ., σ. 364, 7).

Ό Κρουμβάχερ έρμηνεύει: «Καλή είναι ή πετριά άπό τό άνώγεον, ήτοι
εύκολος είναι ή έξ άσφαλοΰς έπίθεσις». Νομίζει δ' ότι ή έννοια της παροιμίας
είναι ή αύτή καί ή της άρχαίας Άφ' ύψηλοϋ μου καταγελάς καί της δημώδους
Βλάχος στό βουνό σιγαλή θάλασσα. Καί ή μέν δημώδης παροιμία ούδεμία σχέ-
σιν έχει πρός τήν άρχαίαν ή τήν βυζαντινήν, ώς έπίστευσεν ό Κρουμβάχερ,
πλανηθείς έκ της έρμηνείας τοΰ Β ε ν ι ζ έ λ ο υ (σ. 42, άρ. 51), άντιγράφοντος
τόν Άραβαντινόν (άρ. 181), έν ω όρθώς ήρμήνευσε ταύτην ό
Μ ο m m s e n (Gr. Jahreszeiten I, άρ. 66), ώς σημαίνουσαν ότι άπό της ήμέ-
ρας καθ' ήν οί ποιμένες άνέρχονται είς τά όρη, ήτοι άπό τής 23ης 'Απριλίου,
έπικρατεΐ έν τη θαλάσση γαλήνη. 'Αλλ' ούδ' ή άρχαία παροιμία πρέπει νά συν-
αφθή πρός τήν βυζαντινήν, άλλην έννοιαν έχουσαν, ήν ύποδεικνύει ή λύσις.
Κατά ταύτην άλληγορεΐται έν τή παροιμίςι ό Γολιάθ πληγείς «έξ ύψους, έκ
τής θείας δυνάμεως», ή ό διάβολος πληχθείς διά τοΰ Χριστού ύπό πέτρας πεμ-
φθείσης έκ τοΰ άνωγίου ήτοι τοΰ ούρανοΰ (Κ r., MGS, σ. 75). Σαφέστερον
δ' έκτίθεται ή άλληγορία έν τή λύσει τών 228 καί 3085 παρισινών κωδίκων
(παρά Σ ά θ α , σ. 556):

και γάρ έξ ΰψους κατελθών ό παντοκράτωρ λόγος
αυτήν καιρίαν έπληξε τήν κεφαλήν τοΰ πλάνου

κατωτέρω δέ παραβάλλεται ή πετρεά έκ τό άνώγιν πρός τόν λίθον δι' ού «έξ
ΰψους κραταιά χειρί νευρούμενος» έπληξεν ό Δαβίδ τόν Γολιάθ.

"Οθεν πρόκειται περί λίθου όστις πίπτει άνωθεν καί τραυματίζει τόν κά-
τωθι ίστάμενον, βαλλόμενος ύπό τιμωρού χειρός, καί ούχί ύπό άδυνάτου ένε-
δρεύοντος έκ τοΰ άσφαλοΰς. Ή δέ παροιμία έλέγετο πιθανώς έπί δυστυχήμα-
τος ή τιμωρίας πονηρού, έπερχομένης όπόθεν ήκιστα προσεδόκα. Τούτο έκ-
φράζουσι καί αί σημερινοί παροιμίαι:

— Ή όργή τοΰ Θεοΰ κατεβαίνει άπό τά κεραμίδια, ('Ηπείρου.
Άραβαντινός, άρ. 454. Βερέτας, σ. 74, άρ. 34 [άπ' τά κεραμίδια
κατεβαίνει], Βενιζέλος, σ. 103, άρ. 164 [όμοίως]. —Βάρνης.
Κράχτογλους, σ. 19 [όμοίως]. Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 160
[όμοίως]. —Κυνουρίας παρά Δ. Αντωνίου).

—Ή όργή τοΰ Θεοΰ άπό τή νερωνιά κατεβαίνει. (Κεφαλληνίας παρά Σπ.
Παγώνη. Νερωνιά— ή χολέδρα τής στέγης).

Ό Άραβαντινός έρμηνεύει τήν παροιμίαν ταύτην όρθώς ούτως: «ή θεία
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δίκη άπροόπτως καί άπροσδοκήτως έπιπίπτει πολλάκις κατά τών έλπιζόντων
διαφυγεϊν αύτήν». Παραπλήσια είναι καί ή έπομένη:

—Ή τύχη κατεβαίνει κι άπό τά κεραμίδια. (Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά
Λεων. Κωνσταντοπούλου). Έπί δέ τών άνελπίστως συμβαινόντων έχομεν
μεσσηνιακήν παροιμίαν λέγουσαν: Καμμιά φορά τά φέρνει ό διάβολος κ' ή
σκούφια τοΰ Μιχάλη κ' Ερχονται τά πράγματα άπό τά κεραμίδια (Νεοελλ.
Άνάλ., άρ. 167). Παροιμιώδης δέ τις φράσις περί άπροσδοκήτως συμβάντος
εϊς τινα δυστυχήματος παρέχει όμοίαν είκόνα: Κεραμίδα τοΰ 'ρθε. Έν δέ
Κεφαλληνία έπί άβεβαίων καί έπικινδύνων πραγμάτων συνηθίζουσι νά λέγω-
σι Μιλεί κανείς άπουκάτου άπό τά κεραμίδια (παρά Σπ. Παγώνη), έννοοϋντες
ότι ένδεχόμενον νά έπέλθη κακόν τι άπροόπτως. Έν Ίωαννίνοις δέ συνηθίζε-
ται ή κατάρα: Νά τοΰ βρης άπού τά κεραμίδια.

'Η είκών προδήλως έλήφθη έκ κεραμίδος καταπιπτούσης έκ της όροφής
καί τραυματιζούσης τόν άμέριμνον διαβάτην5. Έν τη βυζαντινή παροιμίςι δέν
έχομεν κεραμίδα άλλά λίθον, διότι έννοεΐται οίκία έχουσα έν τή στέγη δώμα,
μή έστεγασμένη δέ διά κεράμων.

Είς τήν παροιμίαν ταύτην άναφέρεται πιθανώς καί χωρίον τι τοΰ
Νικήτα Χ ω ν ι ά τ ο υ (Β' 3, σ. 108, 16 Bonn), έν φ Ιστορεί ούτος ότι έπι-
τεθέντος τοΰ Κοντοστεφάνου κατά τοΰ πατριάρχου Κοσμά τοΰ Αίγινήτου
«αύτός ό πατριάρχης πραεία ούτωσί πως έφησε τή φωνή· άφετε αύτόν, όσον
οΰπω τήν οίκείαν πετρέαν ληψόμενον, τόν έκείνου μόρον δτφ ξυμβαίη τρόπω
γριφολογών ώδε καί αίνιττόμενος». 'Απέθανε δ' ό Κοντοστέφανος «λιθιδίω
κατά τοΰ κενεώνος πέτρας άπορραγέντι βληθείς, ήν περ έπαφήκεν ύψόθεν
άφετήριον όργανον» (αύτ., Β' 2, σ. 105, 16 Bonn).

Όμοιας παροιμίας εύρίσκομεν καί παρ' άλλοις λαοΐς. Οί Γάλλοι λέγου-
σιν il lui est tombé une tuille sur la tête, όπερ άντιστοιχεΐ άκριβώς πρός τό κε-
ραμίδα τοΰ 'ρθε τής έλληνικής. Ol Düringsfeld (II, σ. 286 - 287, άρ. 515)
παραθέτουσι μίαν φλαμανδικήν καί τέσσαρας ίταλικάς, λεγούσας ότι άν πέση
άνωθεν λίθος (κατά τήν φλαμανδικήν) ή κεραμίς (κατά τάς ίταλικάς), θά σύν-
τριψη τοΰ άτυχοΰς τήν κεφαλήν, έν πεδεμοντιακή μάλιστα παραλλαγή όρίζε-
ται ότι έπί τής κεφαλής τοΰ έχοντος άτυχίαν, ή κεραμίς πίπτει έκ της στέγης
(un cop dal teit).

Είδαμεν φαρακλόν, άλλά πάλιν να φαίνεται ό μυαλός του!

καί

Είδαμεν φαρακλόν, άλλά Εχει που καί μίαν τρίχα.

Έπί τή βάσει τών νεοελληνικών παραλλαγών άποκατέστησα δύο βυζαν-

5. Πρό όλΐγων ήμερων αϊ άθηναϊκαί έφημερίδες άνήγγελλον τόν θάνατον άνδρός τραυμα-
τισθέντος κατά τοιούτον τρόπον.
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τινάς παροιμίας, άντί τής έν τοϊς χειρογράφοις φερομένης μιας κατά τούς έξης
τύπους:

α. Εΐδαμεν φαρακλόν (φαλακρόν), άλλά πάλιν να φαίνεται ό μυαλός του
κακόν ëvi (είναι). (Σάθα, Μεσ. Βιβλ., τ. Ε', σ. 568. Kr., MGS, σ. 119 άρ
21).

β'. Οΐδαμεν καί φαλακρόν, άλλ' ό μυελός του νά φαίνεται ουκ £νι καλόν.
(Άττ. ήμερ., σ. 366, 33. Kr., MGS, σ. 119).

γ". Εΐδαμεν φαρακλόν, άλλά πάλιν να φαίνεται ό μυελός του. (Kr.,
Sitzungsb. bayer. Ak., 1887, σ. 69. Kr., MGS, σ. 119).

δ". Εΐδαμεν φαρακλόν, άλλά έχει που καί μίαν τρίχα καί πάλιν εαν φαίνη-
ται ό μυελός του ουκ ëvi καλόν. (Kr», MGS, σ. 119).

Ό Κ u r t ζ έν Philologus, τ. III, σ. 458 έρμηνεύει: «καί ό φαλακρός είναι
καλός, άλλά τρέχει τόν κίνδυνον νά φανή ό έγκέφαλός του (δηλ. ν' άποκαλυ-
φθή ό νούς του) καί τούτο έπί βλάβη του». ΌδέΚρουμβάχερ (MGS, σ.
156) φρονεί ότι ή παροιμία άναφέρεται είς γέροντας καί διά τό γήρας άπομω-
ρανθέντας άνδρας: «Ή έδρα τοΰ νοΰ, τό κρανίον τοΰ φαλακρού είναι καταφα-
νέστερον ή τό τοΰ κομήτου· άλλά πολλών φαλακρών ήτοι γερόντων, καλύτε-
ρον θά ή το νά έμενε κεκρυμμένον τό κρανίον, ήτοι ή διάνοιά των». Ή έννοια
όμως τών παροιμιών είναι άλλη. Τής μέν πρώτης: είναι άνεκτόν άν τις είναι
φαλακρός, άλλ' ούχί εις τοσούτον βαθμόν, ώστε νά φαίνεται ό έγκέφαλός του,
έν άλλοις λόγοις καί τά κακά είναι ένίοτε άνεκτά, άλλ' ούχί καί ή ύπερβολή
αύτών. Τής δέ δευτέρας: έχει καί ή άναίδεια τά δριά της· καί αύτοί οί άναιδέ-
στατοι δέν έχουσι παντελώς άποπτύση τήν αιδώ.

Αί νεοελληνικοί παραλλαγαί δύνανται νά ταχθώσιν είς δύο κατηγορίας,
τήν μέν άντιστοιχοΰσαν πρός τήν πρώτην τών βυζαντινών παροιμιών, τήν δέ
πρός τήν δευτέραν. Είσί δ' αδται:

—Καλός είναι κι ό κουτρούλης, μά νά μή φανή ό μυαλός του. (Μήλου.
Νεοελλ. Άνάλ., άρ. 232).

Κουτρούλης δέν είναι κύριον όνομα, άλλ' έπίθετον σημαίνον τόν φαλα-
κρόν· τό θηλ. κουτροϋλα (έν Νισύρω. Ζωγρ. άγών Α', σ. 384)· τό κούτρουλο
παιδί (Δελτίον Ίστ. Έτ. Α', σ. 278). Μεταφορικώς δέ κουτρούλης λέγεται ό οί-
κτρόν βίον διάγων, ό άξιος έλέους. 'Εν Καρπάθω όπου έπικρατεΐ τό έθιμον
τών πρωτοτοκίων, κουτρούλης, κουτροϋλα είναι τά ύστερότοκα τέκνα, τά μή
λαμβάνοντα μερίδα έκ τής περιουσίας τών γονέων. Ή λ. έκ τοΰ κοΰτρα (κε-
φαλή) παραγομένη ήτο γνωστή καί παρά τοις βυζαντινοϊς, ώς φαίνεται έκ τοΰ
κυρίου όνόματος Κουτρούλης παρά Νικηφ. Γρηγ. ΣΤ' 9, σ. 204.

—Καλός είν' ό καραφλός, μά να μήν παραφαίνωνται καί τά μυαλά του (Κε-
φαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη).

Ή παροιμία αύτη λέγεται καί έπί τών ύπερβολικήν άγαθότητα δεικνυόν-
των, ήτις πολλάκις τοις φέρει βλάβην. 'Εκφράζει δηλ. τήν αύτήν έννοιαν, ήν
καί πολλαί άλλαι δημώδεις παροιμίαι, οίον: Ό παραπολύ καλός άνθρωπος δεν
φελάει, Ή πολλή ή καλοσύνη είναι καί μπουνταλοσύνη καί άλλαι τοιαύται).

—Είδα γώ πολλούς σπανούς, μά 'χαν καί κάπου τρίχα. (Βενιζέλος, σ.
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69, άρ. 48 [σπ.-είχαν], 'Αθηναϊκή Έβδομάς Α', 120. —Χίου.
Κανελλάκης, σ. 243, άρ. 226).

-Είδα τσαί πολλούς σπανούς, μά*χαν τσαί καμμάτιν τρίχα.(Μεγίστης παρά
'Αχ. Διαμαντάρα).

—Είδα γώ πολλούς σπανούς, μά 'χανέ που καί τρίχα. (Κρήτης παρά Γ. I.
Καλαϊσάκη).

—Είδα πολλοί σπανοί, μά'χαν καί κάποια τρίχα, (Τήνου παρά τής Κας Στ.
Καραλή. —Κρήνης παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Ει. καί π.-καί κάπου τρ.]).

-Είδα γώ πολλοί σπανοί, | μά είχαν τρίχα καί μαλλί. (Βενιζέλος, σ.
69, άρ. 48 [πολλούς σπανούς]. Άν. έπιθ. Α' σ. 452, 103. —Λέσβου παρά Γρ.
Ν. Βερναρδάκη [πουλλοί σπ. μά 'χαν τρ. τσί μ.]).

Σημειωτέον ότι έπί τής έννοιας, ήν άποδίδω είς τήν παροιμίαν, στηρίζε-
ται καί ή άλληγορία τής λύσεως: «εϊδαμεν φαρακλόν, τουτέστιν άμαρτωλόν
καί άσπλαγχνον, άλλά καί άγαθοΰ τίνος μέτοχον κτλ.» (Σάθας, τ. Ε", σ.
568. Kr., MGS, σ. 81).

Ό ύπ' άρ. 3 τύπος τοΰ παρισινοΰ κώδικος 1409 μοί φαίνεται ό γνησιώτε-
ρος, διότι τά συμπληρώματα ούκ ëvi καλόν ή κακόν ëvi παρέλκουσιν όλως.
Τήν δέ δευτέραν παροιμίαν παρέλαβον έκ τοΰ τύπου 4 τοΰ ταυρινικοΰ κώδι-
κος, έν ώ προδήλως συνεχωνεύθησαν αί δύο παροιμίαι, ώς μάς διδάσκουσιν
αί νεοελληνικοί παραλλαγαΐ.

Διπλό ν σώζει καί μόναπλον ού σώζει.

Ούτος ό δημοτικώτερος εϊναι καί ό γνησιώτερος τύπος τής παροιμίας, ώς
όρθώς παρατηρεί ό Κρουμβάχερ. Έν τισι χειρογράφοις άντί τοΰ διπλόν καί
μοναπλόν φέρεται διπλούν καί μοναπλοϋν (Kr., Sitzungsb., 1887, σ. 69, άρ.
25· MGS, σ. 119. Αθωνικός κώδ. μονής Ιβήρων, άρ. 805, 35), έν άλλοις δέ
προστίθεται τό γάρ: Διπλόν γάρ σώζει καί μοναπλοϋν ού σ. (Kr., MGS, σ.
119. Άττ. ήμερ. 366, 36). Ό Πλανούδης, άρ. 217 παραφράζει: Άπλοΰν
ούκ έφικνεϊται καί διπλούν έφικνεϊται, έκφερομένης έρωτηματικώς τής παροι-
κίας έν τω λαυρεντιανφ κώδικι.

Ό Κρουμβάχερ μεταφράζων «διπλάσιον φθάνει καί άπλοΰν δέν φθάνει»,
ύποθέτει ότι έννοεΐ ή παροιμία, ότι άν καταβληθή διπλασία δύναμις κατορ-
θοΰνται πολλά, άκατόρθωτα δι' άπλής δυνάμεως. Άλλ' ούτως έρμηνευομένη
έλέγχεται ληρώδης ή παροιμία, όμολογεΐ δέ καί ό Κρουμβάχερ ότι άδυνατεϊ
νά διαγνώση ποΰ έγκειται τό όξύμωρον αύτής. Έπλανήθη όμως, διότι έλαβε
τό διπλός είς τήν σημασίαν τοΰ διπλάσιος, ένώ ένταΰθα έχει όλως άντίθετον.
Διπλό εϊναι τό είς δύο διπλωμένον. Τό σχοινίον, περί ού πρόκειται έν τή
παροιμία, είναι τό αύτό, άλλ' όταν εϊναι μονόν ήτοι άδίπλωτον, δέν έξαρκεΐ
είς τόν μωρόν πρός τόν σκοπόν του (ν' άντλήση λόγου χάριν ύδωρ έκ τού
φρέατος), καί όμως νομίζει ούτος ότι θά έξαρκέση, άν έλαττωθή κατά τό ήμι-
συ τό μήκός του, είς δύο διπλουμένου. Εφαρμόζεται δ' είς πλείστας περιστά-
σεις ή παροιμία ύπό τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ, διατηρήσαντος πολυπληθείς παραλ-
λαγάς αύτής. Ό άγοράζων εύθηνά πράγματα χάριν οικονομίας, άντί δαπανη-
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ροτέρων άλλα καί διαρκεστέρων, έξομοιοΰται πρός τόν χωρικόν ή τόν λωλόν
τής παροιμίας. Όμοίως ό ζητών νά περιορίση τάς δαπάνας του, ένφ αύται μό-
λις έπαρκοΰσι πρός συντήρησίν του· ή ό καταδαπανώμενος εις δικαστικά έξο-
δα πρός έπιδίωξιν άβεβαίου κέρδους έκ σαθράς δίκης· ή ό φειδωλευόμενος μι-
κράν δαπάνην, δι' ής θά προελάμβανε μεγάλην ζημίαν. Ότι δέ ταύτην τήν έν-
νοιαν έχει τό διπλός τής βυζαντινής παροιμίας, πλήν της σημερινής χρήσεως,
μαρτυρεί άριδήλως καί ή έν τώ άθωνικφ κώδικι τών 'Ιβήρων έρμηνεία: «δι-
πλούν σώζει πρός τό σωθηναι, όπερ έστί μικράν και κοντόν.... καί όταν καί τό
διπλούν έκταθέν (κώδ. έκτείνη) ει'ς μήκος άπλωθή*.

ΑΙ γνωσταί μοι νεοελληνικοί παραλλαγαί είναι αύται:
—Μονόν δεν φθάνει το σχοινί καί διπλό περισσεύει. (Μ α ν ά ρ η ς , σ. 27).
—Μουνό δέν φτάνι, διπλό άρτιρνάει. (Λακκοβικίων Μακεδονίας παρά I.
Πρωίου).

—Μουνό δέ φτάνι, διπλό φτάνι κί πιρισσεύει.('Ιωαννίνων παρά Δ. Μ. Σάρ-

ρου).

—Μονερό τό σχοινί δέ φθάνει, διπλό φθάνει καί περισσεύει. (Λακωνίας πα-
ρά Π. Γενναδίου).

—Τού στσοινί μουνό δέ φτάνι διπλό περσεύγι. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερ-
ναρδάκη).

—Τοΰ λωλοΰ τό σκοινί μονό δέ φθάνει καί διπλό περισσεύει. ('Ανατ. Έπιθ.
Α', σ. 560, 413).

—Τοϋ παλαβού τό σκοινί τ' τό βάζιν μονό καί δέ φτάνι κ' ΰστερα τ' τό βά-
ζιν διπλό καί πιρισσεύι. (Τήνου παρά 'Αδ. Αδαμαντίου).

—Τοΰ Ρωμιοΰ τό σκοινί δέ φτάνει μονό· διπλό, φτάνει, καί περισσεύει.
(Παπαζαφειρόπουλος, σ. 302, άρ. 1062. —Δημητσάνης Γορτυνίας
παρά Φ. 'Ηλιοπούλου [σκ. μονό δέ φτάνει, δ. φτ. καί περσεύει]).

—Τοΰ Ρωμιοΰ μονό δέ φτάνει, διπλό περσεύει. (Βρεσθένων Λακεδαίμονος
παρά Λ. Κωνσταντοπούλου).

—Τοΰ φτουχοΰ τού σκοινίν μουνόν ëv φθάνει κί διπλόν άπρουσεύγει. (Λιβι-
σίου παρά Μουσαίου).

—Τοΰ φτωχού τό σ'οινίμ μονόδ δέν ίφτάνει, τσαί διπλόπ περισσεύει.^Μεγί-
στης παρ' 'Αχ. Διαμαντάρα).

—Τοΰ φτωχού τό σκοινί μονό δέν έφτάνει καί διπλό περισσεύει.^Καρπάθου.
Ζωγρ. άγών Α', σ. 362, 406).

—Τοΰ φτωχού τό σκοινί δέν τοΰ φτάνει μονό καί περισσεύει διπλό. (Κοριν-
θίας παρά Δ. Χ. Δουκάκη).

—Τοΰ φτωχού τό σχοινί μονόν δέν φθάνει καί διπλούν περισσεύει. (Ρόδου.
Βενετοκλής, σ. 89, άρ. 51).

—Τοΰ φτωχού τό σκοινί, άμα δέ φτάνη μονό, βάλ 'το διπλό. (Καλαβρύτων
παρ' Α. Κωνσταντινοπούλου).

—Τοΰ χωριάτη τό σχοινί δέν σώνει, μά διπλό περισσεύει. (Leake,
Researches, σ. 451, άρ. 63 [διπλόν]. Sanders, σ. 63).

—Τοΰ χωριάτη τό σχοινί μονό δέ φτάνει, διπλό περισσεύει.
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(Άραβαντινός, άρ. 1424 [τοΰ περ.]. Βενιζέλος, σ. 324, άρ.
568. —Ρόδου. Βενετοκλής, σ. 89, άρ. 51 [Τοΰχωριάτου τό σχοινίμονόν δέν
φθάνει καί διπλούν π.]. —Σίφνου παρά Σ. Δουκάκη. —Μυκόνου παρά της Κας
Άργ. Παπαβασιλείου).

—Τοΰ χωριάτη τό σκοινί μονό δέ φτάνει, διπλό φτάνει καί περισσεύει.
(Μ α ν ά ρ η ς , σ. 43 [χωριάτου τό σχ. μονόν δέ φθ. καί διπλόν φθ.]. —Καρυάς
Κορινθίας παρά Γ. Τσαγρή. - Μεσσηνίας).

—Τοΰ χωριάτη τό σχοινί δέν σώνει καί διπλό περισσεύει. (Ν e g r i s , σ.
136, άρ. 896 [σ., πλην διπλοΰν]).

—Τοΰ χωριάτη τό σκοινί μονό δεν φτάνει καί διπλό άβαντζέρνει. (Κρήτης.
Φραντζεσκάκης 115 [φθάνει]. Αύτόθεν παρά Γ. I. Καλαί'σάκη [φτ., δι-
πλό φτάνει κι άβαντζέρνει]).

—Τοΰ χωριάτη τό σχοινί μαναπλό δέ φτάνει καί διπλό ζητεί νά σώση_
(Χίου. Καλαϊσάκη ς, σ. 315, άρ. 768).

—Τοΰ χωριάτη τό σκοινί μονό δέ σώνει, διπλό σώνει κι άβατζέρνει. (Κε-
φαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη).

— Ό χωριάτης βάνει τό σκοινί μονό καί δέν σώνει, βάνει το καί διπλό καί
περισσεύγει. (Νάξου παρά Γαβρ. Λεγάκη. Αύτόθεν παρά M. I. Μαρκόπολι [το
βάνει ί.]).

—Τό σκοινίν τοΰ χωρκάτη μονόν έν φτάννει καί διπλόν περισσεύκει.
(Κύπρου. Σακελλάριος, τ. Β', σ. 280, άρ. 84· τ. Γ", σ. 133, άρ. 83 [σχοι-
νίν]).

—Τ' χωριάτι τού σκοινί μουνό δέ φτάνι κι διπλό ξεπερσεύι. (Τήνου παρ'
Άδ. Αδαμαντίου).

-Τ' χωριάτι του σκοινί τού βάζαν μονό καί δέ φθάνι καί διπλό καί περ-
σεύι. (Τήνου παρά τής Κας Στ. Καραλή).

Έν ταΐς έπομέναις όμως παραλλαγαΐς τό διπλός φαίνεται ότι κείται είς
τήν σημασίαν τοΰ διπλάσιος, έφαρμόζονται όμως καί αύται όπου καί αί προη-
γούμενοι.

—Τοΰ χωριάτη τό σχοινί διπλό δέν σώνει καί μονό περισσεύει.
(Δεκιγάλας έν Πανδώρα Γ', άρ. 20. -Θήρας παρά Νοητάκη).

—Αιπλό δέ φτάνει, μονό περισσεύει. ('Ηπείρου. Ζωγρ. άγ. 191, 15. —'Τρικ-
κάλων παρά Ν. Βραχνοΰ [φτάνι, μουνό περσεύι]).

—Τού διπλό δέ φτάνι, τού μουνό περισεύγι. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρ-
δάκη).

, Τής χήρας καί τής ορφανής οσον τής κροΰς φουσκώνει.

Ή παροιμία αύτη άναγράφεται καί έν τώ κώδικι τοΰ Βουλισμά (Άττ. ή-
μερολ., 1882, σ. 367, άρ. 43). Ό Κρουμβάχερ παρατηρεί ότι ή άντωνυμία τής
δύναται νά ληφθή καί ώς γενική τοΰ ένικοΰ καί ώς αιτιατική τοΰ πληθυντι-
κοΰ· καί βεβαίως τό ρήμα κρούω, τούλάχιστον σήμερον, συντάσσεται πρός
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άμφοτέρας τάς πτώσεις, άλλ' ένταΰθα ή άντωνυμία κείται κατά γενικήν, διότι
άλλως κανονικώτερον θά ήτο τό φουσκώνω νά έξενεχθή είς πληθυντικόν άριθ-
μόν (φουσκώνουν). Περί δέ τής έρμηνείας μετ' ένδοιασμοΰ άποφαίνεται γνώ-
μην ό σοφός βυζαντινολόγος, είκάζων ότι έμφαίνει τήν μεγάλην καρτερίαν
πρός τά δεινά τών χηρών καί όρφανών καί καθόλου τών δυστυχών άνθρώ-
πων· μεταφράζει δέ «όσον χτυπάς αύτάς, τόσον προκόπτουσιν». Ό δέ Ρώσ-
σος Timoschenk (Βυζαντινοί παροιμίαι μετά σλαβικών παραλλήλων,
Βαρσοβ. 1895, σ. 49 - 50) μεταφράζει «τήν χήραν καί τήν όρφανήν όσον τάς
χτυπάς, τόσον φουσκώνει ή κοιλιά των», φουσκώνουν δηλ. άπό δρεξιν, άπλη-
στίαν, νομίζει δέ ότι έλέγχεται διά τής παροιμίας ή άχαριστία καί ή άγνωμο-
σύνη τών εύεργετουμένων άδυνάτων. Πρός ένίσχυσιν δέ της γνώμης του φέ-
ρει σλαβικός τινας παροιμίας ταύτην τήν έννοιαν έχούσας καί δύο άντιστοί-
χους νεοελληνικός. Περί τής άχαριστίας τών όρφανών, πλήν τών ύπό τοΰ Ti-
moschenk άναφερομένων, καί άλλαι πολλαί ύπάρχουσι νεοελληνικοί παροι-
μίαι, ούδεμία όμως περί άχαριστίας χηρών. 'Αλλ' αί παροιμίαι αύται ούδεμίαν
έχουσι συνάφειαν πρός τήν βυζαντινήν, άλλην Ιχουσαν έννοιαν.

Πρός άσφαλή έξεύρεσιν ταύτης, άνάγκη νά όρίσωμεν πρώτον άκριβώς
τήν σημασίαν τών ρημάτων. Τό μέν κρούω όρθώς ήρμήνευσεν ό Κρουμβάχερ
κτυπώ, πλήσσω· παραπλησίαν σημασίαν εϊχε καί παρά τοις άρχαίοις τό ρήμα,
λεγόμενον καί έπί κέντρου ιοβόλου έρπετοΰ. Έν Μάνη σήμερον λέγουσιν,
άδιαφόρως μετά γενικής ή μετ' αίτιατικής συντάσσοντες, τοι; κρούου με τήν
λαλοϋδα (= βάλλω αύτόν λίθω) ή σε κρούου. Τό δέ φουσκώνω, άπό τοΰ φού-
σκα (φύσκη), άμεταβάτως έκφερόμενον έχει τήν σημασίαν τοΰ μέγα φυσώ,
άλαζονεύομαι, ώς έν τή παροιμία φουσκώνει σαν τή θάλασσα (Β ε ν ι ζ., σ.
334, άρ. 50), καί τήν τοΰ έχω πεφυσημένους τούς πνεύμονας έκ τοΰ πολλού
δρόμου· άλλ' ένταΰθα νομίζω ότι κείται είς τήν άλλην σημασίαν αύτοΰ, τήν
τοΰ λυπούμαι ή όργίζομαι χωρίς νά έκδηλώ έξωτερικώς διά λόγων τό πάθος
μου. Ούτω καί έν τή παροιμία: 7α πικρά λόγια φουσκώνουν και κοντά σε φαρ-
μακώνουν (Βενιζέλος, σ. 292, άρ. 106) καί έν ταΐς φράσεσιν έφούσκωσε
άπό τό κακό του καί μεταβατικώς μέ παραφούσκωσες (= διά τάς πράξεις ή
τούς λόγους σου ύπερεχείλισεν ή όργή μου, θά έκφραγή). Πρβλ. καί
Σαχλήκην (σ. 63, στ. 30 Wagner- σ. 215 Legrand): καί τοΰ πατρός σου ή
φιλία φουσκώνει με να κλάψω. Παραπληςήα ή χρήσις τοΰ φυσώ παρ' άρχαίοις
(πρβλ. Εύριπ., Ίφ. Αύλ. 381 «τί δεινά φυσάς αίματηρόν δμμ' έχων»), μάλι-
στα δέ τοΰ οίδαίνω, οίδάνω («χόλος...οίδαίνει νόον» Ίλ. I 554, «οίδάνεται
κραδίη χόλω» Ίλ. I 646, όπερ ό Κοραής, "Ατ. Β', σ. 109 μεταφράζει: «ή
καρδία μου φουσκώνει άπό τόν θυμόν»).

"Οθεν ή βυζαντινή παροιμία καθ' ήμάς σημαίνει ότι ή χήρα καί ή όρφανή
βαρέως μέν αισθάνονται τάς ύβρεις, άλλ' άδυνατοΰσαι νά τιμωρήσωσι τόν
ύβριστήν συγκρατοΰσι τήν όδύνην των. Ό θεός όμως θά κολάση τόν άδική-
σαντα αύτάς, διότι κατ' άλλην βυζαντινήν παροιμίαν Σιγηροΰ στόματος θεός
έκδικητής (Kr., Sitzungsber., 1887, άρ. 56- MGS, άρ. 124). Τόν θεόν δ' Επι-
καλείται τιμωρόν ό άδικούμενος άδύνατος, καταρώμενος τόν άδικήσαντα
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Ισχυρόν, καί έν άλλαις νεοελληνικαϊς παροιμίαις:

—Άν χτυπμς με καί πονώ, καταρώμαί σε κ' έγώ. (Negris, σ. 8, άρ. 52
[κτυπώ-καταροΰμαι]. Βενιζέλος, σ. 21, άρ. 271).

— Άχτυπςίς με καί πονώ, καταρκοδμαί σε κι έγιώ. (Σακελλάριος, τ.
Γ', σ. 132, 39 [καί γιώ]· τ. Β', σ. 279, 40).

—Δέρνε με κι äv δέν μπορώ, καταριέμαι σε κ' έγώ. (Άνέκδοτος Μεσση-
νίας). Ούτω κατά τόν άρχαΐον μΰθον καί ό βοηλάτης, οδ λύσας άπό τής άμά-
ξης κατέφαγε τόν έτερον τών ταύρων ό 'Ηρακλής, «βοηθεΐν έαυτώ μή δυνάμε-
νος στάς έπί τίνος δρους κατηράτο» (Απολλοδώρ., Βιβλ. Β', ε', 11.
Τ ζ έ τ ζ ., Χιλ. Β', 385 κέ). Καί ό Σπανέας δέ τήν τιμωρίαν τοΰ θεού, δν έπι-
καλεϊται ό άδικηθείς πτωχός, φέρει ώς φόβητρον, άποτρέπων τόν πλούσιον νά
δίδτι δώρα είς τούς άρχοντας:

Καί μέ πτωχόν καί ταπεινόν ύπόθεσιν άν έχης,
μή δώσης δώρον αύθεντού, κριτήν μή ποίσης φι'λον,
νά άδικήσης τον πτωχόν, νά πάρης τ' έδικόν του,
ότι ό πτωχός ού δύναται, ούδέ λογάριν έχει
νά τ' άποδώση τον κριτήν, νά κρίνη τήν άλήθειαν,
μόνον τόν Θεόν έπικαλεϊ νά κρι'νη τήν άλήθειαν.

(Μαυροφρύδ., Έκλ. μνημείων, σ. 12, στ. 338 κέ. Wagner, Carm. gr.
med. aevi, σ. 25, στ. 639 κέ).

Όμοιοτάτη δέ τή βυζαντινή εϊναι παροιμία τις κεφαλληνιακή, άνακοινω-
θεΐσά μοι ύπό Σπ. Παγώνη- δέν άναφέρονται μέν έν ταύτη χήρα καί όρφανή,
άλλ' ή έννοια έν άλλη διατυπώσει εϊναι ή αύτή, λεγομένης τής παροιμίας έπί
άσθενοΰς έν σιγή ύπομένοντος τάς ύβρεις άνδρός ίσχυροΰ διά τόν πλοΰτον ή
τό άξίωμα αύτοΰ:

Πολλά θωρούν τά μάτια μου καί δέν μπορώ νά κρίνω,
κι δλο σφογγάρι γένομαι καί δλο καταπίνω.

Τήν άδυναμίαν τής χήρας, πολλαχόθεν καταπιεζομένης, έκτραγφδοΰσι πολλαί
δημώδεις παροιμίαι. Έν μιςί δέ μόνον καθ' όσον γινώσκω άνεκδότφ γορτυνια-
κή (παρά Ν. Λάσκαρι) τάσσονται έν τή αύτή μοίρα καί ή χήρα καί ή όρφανή
καί τό άσκέπαστον γάλα, ώς έξ ίσου έκτεθειμένα πάντα ταΰτα είς κινδύνους:
Ή χήρα γυναίκα, ή άρφανή τσιούπα καί τό ξέσκεπο γάλα είναι όμοια. Παρα-
πλήσιοι ταύτη εϊναι δύο γερμανικαί (;) παρά Wander, τ. V, σ. 319: An
Wittwen unà Waisen will jeàermann àen Arsch wischen, An Wittwen und
Jungfrauen, an Rüben und Schoten am Wege rupft jedermann6.

Κάτης καί ποντικός έμάχουντα καί ό βλέπων έγέλα.
Ή παροιμία κείται μόνον έν τω παρά Κρουμβάχερ Μαρκιανώ κώδικι (άρ. 28)

6. "Αγνοώ δν αϊ παροιμίαι αδται είναι γνήσιαι γερμανικοί ή άπλαΐ μεταφράσεις τών παρα-
τεθειμένων έν τή αύτή συλλογή όλλανδικής καί βοημικής παροιμίας, διότι ό Wander δυστυχώς
συχνάκις συνηθίζει ν' άναγράφη μεταξύ τών γερμανικών παροιμιών τοιαύτας μεταφράσεις.
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καί έν τω χειρογράφω Βουλισμά (Άττ. ήμερ. 367, 44), όπου άντί τοϋ δημώ-
δους τύπου έμάχουντα άπαντφ ό άρχαϊος έμάχοντο. Ό Κρουμβάχερ παρατηρεί
ότι ή παροιμία αϋτη φαίνεται όμοιάζουσα πρός τήν της Πλανουδείου συλλο-
γής (άρ. 106) Τών δυο μαχομένων ό τρίτος πρώτος, άλλ' έννοια έχει διάφορον.
Διότι τίς είναι ό τρίτος, προσθέτει, «ό ώφελούμενος ή έλπίζων δφελος έκ της
μάχης τής γάτας καί τοΰ ποντικοΰ; "Οθεν ή παροιμία άναφέρεται γενικώς είς
περίστασιν, καθ' ήν δύο άνθρωποι ή δύο κοινότητες έρίζουσι πρός άλλήλας
καί άλλος τρίτος άνθρωπος ή όμάς άνθρώπων έπιχαίρει, χωρίς νά προσδοκά
άμεσόν τι κέρδος έκ της έριδος».

Καίτοι δέν ένθυμοΰμαι άντίστοιχόν τινα νεοελληνικήν, πιθανώτατα νομί-
ζω ότι ή προκειμένη παροιμία τάττεται έπί άνισου πάλης. Ό βλέπων τήν πά-
λην γάτου καί ποντικοΰ γινώσκει έκ τών προτέρων τήν έκβασιν αύτής καί
γελά, κωμικήν κρίνων τήν έλπίδα τοΰ ποντικοΰ ότι θά κατισχύση τοΰ άντιπά-
λου. Τήν αύτήν έννοιαν δι' άλλης εικόνος έκφράζει ό Αίσώπειος μΰθος (422
Halm) περί τής όστρακίνης καί χαλκής χύτρας, έξ ού έπήγασαν πολυπληθείς
παροιμίαι άλλων έθνών καί αί νεοελληνικοί περί αύγοΰ καί πέτρας, ών δμοιαι
καί κατά τούς μέσους χρόνους ήσαν συνήθεις, ώς μαρτυρεί χωρίον τι τοΰ
Καντακουζηνού (Γ' 27, σ. 170 Bonn).

Ώς έδέξου τήν πηκτήν,
δέξου καί τήν έμπηκτήν.

Ό Κρουμβάχερ έδημοσίευσε τήν παροιμίαν έκ τεσσάρων κωδίκων. Εΰρηται
δέ καί έν κώδικι τοΰ Βουλισμά, έν τέσσαρσιν άθωνικοΐς καί παρά Πλανούδη.
Αί παραλλαγαί είναι άσήμαντοι.

α'. Ή άνωτέρω σημειωθείσα, έκ τών άθωνικών κωδίκων, τών 'Ιβήρων
(άρ. 805, 6), τοϋ Δοχειαρίου (κώδ. 243, άρ. 2) καί τοΰ Καυσοκαλυβίτου (κώδ.
14, 2)· έν τώ βατικανώ κώδ. παρά Κρ. άρ. 38 έμπηκτάς άντί έμπηκτήν.

β". Ώς έδέξου τάς πηκτάς, δέξου καί τάς έμπηκτάς. (Έκ τριών κωδίκων
παρά Κρουμβ. ών ό Μαρκιανός έδέξω άντί έδέξου έν τώ πρώτφ κώλφ.
Όμοίως καί έν άθωνικώ κώδ. ρωσικοΰ άρ. 779, 20. Έδέξου έν τώ κώδ. Βου-
λισμά έν Άττ. ήμερ. 367, 58).

γ-. Ώς έδέξω τάς τρυφάς, δέξαι καί τά έκπλητάς. (Έκ τοΰ παρισινοΰ
κώδ. 1409 παρά Krumbacher, Sitzungsb., 1887, άρ. 46· MGS, σ. 121.
Τό τρυφάς είσεχώρησεν είς τό πρώτον κώλον έκ τής άλληγορικής έρμηνείας,
τό δ' έκπλητάς είναι άπλή παραφθορά τοΰ έμπηκτάς.

δ'. Έφαγες τήν πηκτήν, δέξαι καί τήν έμπηκτήν. (Π λ α ν ο ύ δ ., άρ. 71).
Ή παροιμία αΰτη παρέσχε πολλά πράγματα είς τούς έρμηνευτάς. Ό Kurtz
(Die Sprichwörtersammlung des Max. Planudes, σ. 22) έρμηνεύει «έ-
φαγες τό τυρί, δέξου καί ότι είναι μέσα στό τυρί» άπατηθείς έκ τής άρχαίας
σημασίας τής λέξεως πηκτής καί κατ' άναλογίαν έρμηνεύσας τήν άγνωστον
αύτφ έμπηκτήν. Ό Η. Schenklév Zts. f. österr. Gymn., τ. 38, σ. 180 συμ-
πληροΐ τήν έρμηνείαν, .δεχόμενος ότι έμπηκτή είναι τά κατά τήν παρασκευή ν
τοΰ τυροΰ άπορριπτόμενα άποκαθάρματα. Τούτοις συντάσσεται καί ό Ρώσος
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Timoschenk (σ. 41 - 42). Μόνος ό Κρουμβάχερ γινώσκει τήν σημερινήν
σημασίαν τής λέξεως πηκτή, ήν μεταφράζει Fleischgallerte, aspic (MGS, σ.
174) (άκριβέστερον όμως gelée)·άλλ' άγνοων τί έστιν έμπηκτή, άφήνειάμετά-
φραστον τήν παροιμίαν. Όρθώς δ' έτυμολογήσας τήν λέξιν άπό του μπήγω,
μπήχνω (έμπηγνύω) προσήγγισεν είς τήν εννοιαν ό G. M e y e r (έν Byz.
Zts., τ. III, σ. 403), όστις όμως ύπολαβών ότι τό έμπηκτή σημαίνει ξυλοκοπή-
ματα, εικάζει ότι έτέθη χάριν παρηχήσεως.

Ή έμπηκτή, είναι ή σημερινή μπηχτή (σπαθιά ή μαχαιριά), ή κατά τόν
Πολϋβιον (Β', 33, 6) ούκ έκ καταφοράς άλλ' έκ διαλήψεως χρήσις της μαχαί-
ρας7. Ό δέ νοΰς τής παροιμίας ότι συχνάκις ταΐς εύωχίαις έπακολουθοΰσιν έ-
ριδες καί πληγαί, δι' 8ς ό εύωχούμενος δέν πρέπει νά δυσφορή, γινώσκων τών
τοιούτων διασκεδάσεων τό τέρμα· κατά μεταφοράν δ' έννοεΐ ότι συνήθως τή
ήδονή παρομαρτεΐ ή λύπη. Αύτό τοΰτο διδάσκει καί ή άλληγορική έρμηνεία
τής παροιμίας8.

Νεοελληνική τις παροιμία, ής τήν όμοιότητα πρός τήν βυζαντινήν ύπέ-
δειξε καί ό Κρουμβάχερ, λέγει: Τό παίξε παίξε φέρνει και τό μπήξε μπήξε
(Άραβαντινός, άρ. 1921. Βενιζέλος, σ. 313, 414), ή κατά μακεδο-
νικήν παραλλαγήν τής Σιατίστης (παρά I. Σαχίνη): Τό πολύ τό παίξε παίξε
φέρνει καί τό μπήξε σφίξε. Έννοεΐ δ' ή παροιμία αύτη ότι έκ της πολλής δια-
χύσεως γεννώνται διαπληκτισμοί. Όμοιοτάτη δέ τή βυζαντινή καί κατά τήν
διατύπωσιν είναι ή άνέκδοτος παροιμία: "Έφαγες τή χουλιαριά, φάε καί τή μα-
χαιριά (Αθηνών παρά Γ. Δροσίνη). Ούκ εύάριθμοι δ' άλλαι διά διαφόρων εί-
κόνων έκφράζουσι τήν ίδέαν ότι ό γευόμενος ήδονών καί τάς παρακολουθούσας
συμφοράς όφείλει νά ύπομένη άγογγύστως.

—Όποιος έφαγε τήν μορτήν, ας τρώη καί τήν πορδήν. (Πόντου παρά I. Βα-
λαβάνη. Ό φαγών τήν μορτήν είναι ό μή έκπληρώσας τάς πρός τόν γαιοκτή-
μονα ύποχρεώσεις του έπί μορτή καλλιεργητής).

—"Έφαγες πολλά πεπόνιν, φά' κι όλίγον κολογκύθιν. (Αύτόθεν παρά τοΰ
αύτοΰ).

—Όπου 'φαγε τό φάσσαρο, φάγε καί τό δάβλαρο. (Άνατ. έπιθ. Α' 532,

282).

—Έφαγες τό μέλι, π/ε καί τό ξύδι. (Βερέτας, σ. 26, 23.
Βενιζέλος, σ. 85, 295. Βύρων Γ' 347, 17).

—"Έφαες γλυκά, κοιλιά μου, φάε καί πικρά, καρδιά μου. (Φολεγάνδρου πα-
ρά Κονταρίνη).

7. Όμοια ή διάκρισις τών πληγών της μαχαίρας έν τή σημερινή γλώσση. Ό λαός διακρί-
νει τήν κατεβατή (έκ καταφοράς) της μπηχτής.

8. Άθων. κωδ. 'Ιβήρων 805, φ. 69^: «'Ενταύθα ό λόγος πρός τόν πλούσιον έκεϊνον ποιεί-
ται (κώδ. ποιήσαι) τό νόημα- γλυκέα μέν έκεΐνος εύφραίνετο έν τω νυν αίώνι, πικρά δέ έτυχεν
έκείνου του αιώνος τήν παφλάζουσαν (κώδ. παμφλάζουσαν) κόλασιν». Άθων. κώδ. Δοχειαρίου

' 243, φ. 140α: «Περί τοΰ πλουσίου λέγει- ότι ώσάν έφαγε πολλά καί έχάρη (κώδ. έχάριν) πολλά
ούδέν έλέησεν πτωχόν, οδτως 0ς δέχεται καί τό αΐώνιον πΰρ».
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—Έφαγες, καρδιά μου, τά γλυκομάρουλα, φάγε και τά πικρομάρουλα.
(Βενιζέλος, σ. 85, 294).

—Καρδιά μου, έφαγες πολλά, φάγε και πικρομάρουλα. (Βύρων Γ' 167, 31).

—Πολλά 'φαες, καρδοϋλά μου, φάε καί πικρομάρουλα. (Πάτμου παρά Χ.
Μαλανδράκη [ή: και μαρουλόφυλλα]. —Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ.
ΚΑ", σ. 322, 387 [τσαί μαρουλούδια].

Παραπλήσια τούτοις είναι τά τοΰ 'Αριστοφάνους (Πλοΰτ. 1084 - 5):

"Ομως δ' έπειδή καί τόν οίνον ήξίους
πίνειν, συνεκποτέ' έστί σοι καί τήν τρύγα.

Πρβλ. καί Εύριπ. άπ. 1075 Nauck (Θεοφίλ. πρός Αύτόλυκ. Β', 37, σ. 176)
«άνάσχου πάσχων· δρών γάρ έχαιρες»· Έκάβ. 1250 «άλλ' έπεί τά μή καλά
πράσσειν έτόλμας, τλήθι καί τά μή φίλα». 'Αντιστοίχους δέ παροιμίας τών
γερμανικών καί ρωμανικών λαών βλ. παρά Düringsfeld II, 615, σ. 345 -
346.

Είς τοΰ άλλου το γιβέντισμα ευρέθη τοϋ άλλου το άλογον.

Έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό Ducange (Gloss grœcit., λ. γυβεντίζειν, στ.
268) έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, έξ ού καί παρά Krumb., Sitzungsber., 1887, σ.
70, άρ. 49. Ό κώδιξ ούτος έχει άντί τοΰ εύρέθη έξέβη. (Ό Duc. άνέγνω κα-
κώς: Είς τοΰ άχ... - τό ήλογον). 'Εν τοις άλλοις όμως κώδιξι κείται τό εύρέθη,
παρουσιάζουσι δέ καί τινας χασμφδίας {εύρέθη ά. - άλλου cUoyov),αϊτινες διορ-
θοΰνται άποκαθισταμένου άπταιστου πολιτικού στίχου, άν προτιμηθή ή καί
παρ' έμοΰ προκριθεΐσα γραφή. Έχουσι δ' αί γραφαί τών διαφόρων κωδίκων
πλήν τοΰ παρισινοΰ ώς έξης: α'. Είς τ' άλοΰ τό γιβέντισμαν εύρέθη τάλλου τά-
λογον (βατικανός παρά Kr., MGS, 121, δηλ. αύτή ή προκριθεΐσα γραφή με-
τά διόρθωσιν τών άνορθογραφιών). β'. Είς τό άλογου τό γιβέντισμα εύρέθη τοΰ
άλλου τό ά. 1 (άθωνικός κώδ. 'Ιβήρων 805, άρ. 54, όπου προδήλως έκ λάθους
τοΰ βιβλιογράφου είναι γεγραμμένον τό άλογου άντί τοι; άλλου), γ'. Είς άλλου
τό γιβέντισμαν εύρέθη άλλου άλογον (Άττ. ήμερολ., σ. 367, 61). Όμοίως, έξαι-
ρέσει μόνου τοΰ ρήματος, όπερ γράφεται εύρέθην κείται ή παροιμία καί έν τω
Μαρκιανώ κώδ. παρά Kr., MGS, σ. 121).

Φανερά ή έννοια τής παροιμίας· είναι όμοία τή της άρχαίας "Αλλοι κά-
μον, άλλοι δ' ώναντο (Ζ η ν ό β . 65, Δ ι ο γ ε ν . 113. 175, Δ ι ο γ . Β ι έ. 30,
Γρηγ. Κύπρ. Μ 35, Μακάρ. 77, Άποστ. 129, Σουίδ. λ.), ής
πλεΐσται φέρονται καί άρχαϊαι καί νεοελληνικοί καί ξέναι παραλλαγαί. 'Αλλ' ή
διατύπωσις τής βυζαντινής παροιμίας είναι σκοτεινή, προπάντων ένεκα τής
λέξεως γιβέντισμα, ής ένεκα πολλαχώς παρηρμηνεύθη.

'Εν τή πρώτη έκδόσει τής παροιμίας ό Κρουμβάχερ (Sitzungsber.,
1887, σ. 90) λέγει ότι δυνατόν νά ύπόκειται τή παροιμίςι μΰθός τις, άφηγούμε-
νος ίσως ότι ένώ άθώος έγιβεντίζετο, έξήλθεν άλλου καί δή τοΰ ένοχου τό ά-
λογον καί άπεκαλύφθη ό δράστης. Ή άνάγεται καί ή παροιμία αύτη είς τάς
άσυναρτήτους, οία ή παλαιά Ράβδος έν γωνίψ. άρα βρέχει. Έν δέ ταΐς MGS, σ.
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175 κέ μεταφράζει ό Κρουμβάχερ: «Κατά τήν μαστίγωσιν (διακήρυξιν άπαγο-
ρεύσεως;) τοϋ ένός, έξήλθε τοΰ άλλου τό άλογον». Είκάζει δ' ότι τοιαύτην τι-
νά έννοιαν θά £χη ή παροιμία: Έν φ ό είς διελάλει δημοσία διάταξίν τινα τών
άρχών, ήλθεν ώς άκροατής τό άλογον τοΰ άλλου, καί θά έλέγετο έπί έκείνων
οϊτινες δέν άκούουσι τών άλλων τούς λόγους. 'Αλλ' έπιφέρει καί άλλην έρμη-
νείαν τοΰ Ο. Crusius, ήτις δέν διαφέρει πολύ έκείνης ήν έν τή πρώτη έκδόσει
τής παροιμίας προέτεινεν αύτός ό Κρουμβάχερ. «Έν φ ό είς (ό άθώος) έμα-
στιγοΰτο δημοσία, έξήλθε τό κλοπιμαΐον άλογον τοΰ άλλου, καί έπροδόθη οΰ-
τως ό κύριος του, ό άληθής ένοχος». Ό δ' ήμέτερος Σωτηριάδης (Φιλολ.
'Ακρόπολις, 1888, σ. 234) νομίζει ότι ή λέξις άλογον πρέπει νά διορθωθή εΰ-
λογον: «"Αν γυβέντισμα, λέγει, σημαίνει κρέμασμα, μήπως τότε πρέπει νά άνα-
γνώσωμεν w ευλογον— ή εύλογία, ό γάμος; Έξήρχετό τίνος ή γαμήλιος συνο-
δία, όταν ένας άλλος ώδηγεϊτο είς τήν κρεμάλαν;» 'Αλλ' ώς όρθώς παρατηρεί
ό Κρουμβάχερ τοιαύτη διόρθωσις δέν Επιτρέπεται, ένεκα της συμφωνίας πάν-
των τών κωδίκων, έχόντων τήν λέξιν ταύτην.

Ή δυσχέρεια έγκειται, ώς εϊπομεν, έν τή λ. γιβέντισμα. Ό Κρουμβάχερ
βαθύς γνώστης τής γλώσσης ήμών φέρει πλείστα παραδείγματα τής σημερι-
νής χρήσεως τής λέξεως έκ δημωδών παροιμιών καί της παλαιοτέρας έκ τών
στίχων τοΰ Σαχλήκη. Ή σημασία τής λέξεως èv τοις παραδείγμασι τούτοις εί-
ναι ή γνωστή καί κοινοτάτη τοΰ γιβεντίζω, συνωνύμου δντος τοΰ πομπεύω- δ-
θεν γιβέντισμα= πόμπιεμα, ή άτιμωτική περιαγωγή τοΰ ένοχου διά τών όδών
τής πόλεως, μαστιγουμένου ή καί κατ' άλλους ποικιλωτάτους τρόπους ύβρι-
ζομένου· έντεΰθεν καί γιβεντισμένος ή γεβεντισμένος, γιβεντισμένη (= πομπιεμέ-
νη), καί γεβεντούκλω (έν Κυνουρία), ή οΰτως άτιμασθεΐσα γυνή, καί μεταφορι-
κώς ή άναιδής, ή κακολόγος, ή θρασυλόγος, άποστομώνουσα πάντας διά τής
γλώσσης της. (Πρβ. καί Κ ο ρ α ή , "Ατ., τ. Δ", σ. 78). Ό Δουκάγκιος έν λ. γυ-
βεντίζειν έξηγεΐ «proclamare, quiâpiam edicere sub poena gibeti, seu patipuli, a
voce gallica gibet». Ταύτην δέ τήν σημασίαν τής λέξεως είχε πρό όφθαλμών ό
Κρουμβάχερ έν τή έρμηνεία τής παροιμίας.

'Αλλά πλήν τούτων, τό ρήμα γιβεντίζω καί τά έξ αύτοΰ παράγωγα, έχου-
σι καί άλλην σημασίαν σπανιωτέραν, ήτις είναι ή μόνη άρμόζουσα έν τή προ-
κειμένη παροιμία. Γκιβεντώ σημαίνει καί άπλώς τό διακηρύττω, διαλαλώ, καί
γιβέντισμα λέγεται τό κήρυγμα, τό διαλάλημα, όπερ έν Λακκοβικίοις τής Μα-
κεδονίας γίνεται ύπό τοΰ πρωτόγερου. Πρωτόγερος δ' είναι μίσθιος κήρυξ, ό-
στις «άναβαίνει είς τό ύψηλότερον μέρος τής κωμοπόλεως καί γνωστοποιεί είς
τούς κατοίκους άπόφασίν τινα τοΰ προεστώτος ή ό,τι έν τή κωμοπόλει ήλθε
πρός πώλησιν». ('Αστεριού Γουσίου, Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα
Λακκοβικίων, σ. 80 - 85). Ταύτην δέ τήν έννοιαν άποδίδουσιν εις τήν λ. γι-
βέντισμα καί αί βυζαντινοί έρμηνεΐαι τής παροιμίας: καί δσα έπί τής γής έγι-
βέντισαν τον λόγον τοΰ Θεοΰ (άθων. κώδ. 'Ιβήρων 805, φ. 75α), καί ώσπερ κή-
ρυκες έγιβέντισαν τά περί τοΰ Χριστοΰ καί Θεοΰ ήμών (Kr., MGS, σ. 87).

"Οθεν μή ένεχούσης ύβριστικήν έννοιαν της λέξεως γιβέντισμα, ή παροι-
μία δηλοΐ ότι άπολέσαντός τίνος τόν ϊππον του καί διαλαλήσαντος διά τοΰ
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κήρυκος τήν άπώλειαν, εύρέθη είς αδέσποτος ίππος, όστις όμως δέν ήτο του
μισθώσαντος τόν κήρυκα, άλλ' άνηκε είς άλλον, άδαπάνως άπολαβόντα αύ-
τόν. Σημειωτέον δ' ότι ή διά κήρυκος άναζήτησις άπολεσθέντων πραγμάτων
είναι καί σήμερον συνηθεστάτη άπανταχοΰ τής Ελλάδος.

'Αναλαμπή χειμώνος, δάκρυα ποιμένος.

Ή παροιμία κείται έν τω Μαρκιανώ καί τω βατικανω κώδικι (παρά Kr.,
MGS, 121), έν τω άθωνικω 'Ιβήρων 805, άρ. 59 καί έν τω τοΰ Βουλισμά
(Άττ. ήμερ. 367, 63). Ό Κρουμβάχερ μεταφράζει: «άρχή (Anbruch) χειμώ-
νος»· άναλαμπή όμως δέν είναι τοΰ χειμώνος ή έναρξις, άλλά τούναντίον ή
κατά τάς έκπνοάς αύτοΰ έπίτασις τοΰ ψύχους. Τήν σημασίαν ταύτην είχε καί
παρά τοις άρχαίοις τό ρήμα άναλάμπω.

Τήν άναλαμπήν τοΰ χειμώνος κατά Μάρτιον όλεθριωτάτην είς τά ποί-
μνια θεωρεί καί ό καθ' ήμάς λαός. ΕΪναι γνωστός ό μΰθος περί τοΰ άπολιθω-
θέντος ποιμνίου τής γριάς, κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Μαρτίου, αίτινες
ήμερες τής γριάς καλούνται. (Βλ. τήν έμήν Νεοελλ. Μυθολ., σ. 35.
Μ ο m m s e n , Gr. Jahreszeiten I, σ. 31 κέ). Πλεΐσται παροιμίαι είς τόν μΰθον
τοΰτον άναφέρονται, άλλαι δέ στολίζουσι τόν Μάρτιον μέ τά έπίθετα γδάρτης,
παλουκοκάφτης, τιναχτοκουρουπάς, τιναχτοβισακκάς. Λέγεται δέ γδάρτης ό μήν
ούτος, διότι διά τό ψύχος αύτοΰ τά παλιά βόδια τά γδέρνει, τά δαμάλια τά παι-
δεύει.

Τήν αύτήν έννοιαν έχει καί ή παρά Πλανούδη παροιμία 237: Αεδοικέναι
χρή πρώιμον λιμόν καί δψιμον χειμώνα. 'Επίφοβος δηλ. είναι ή έπίτασις τοΰ
ψύχους κατά τό τέλος τοΰ χειμώνος καί ή σπάνις τών έπιτηδείων πρό τής
νέας κατά Ίούνιον έσοδείας.

Έδωκες μου και έδωκά σου καί εύλόγησιν εΰξου μου.

Ό τύπος ούτος τής παροιμίας είναι ό τοΰ Μαρκιανοΰ κώδικος (Kr.,
MGS, 122), έν φ άντί εύλόγησιν γράφεται εύλόγησον. Έν τώ άθωνικφ
'Ιβήρων 805, άρ. 9: Έδωκάς με καί έδωκά σε καί εύλογων εύξου με. Έν τώ
τοΰ Βουλισμά (Άττ. ήμερ. 368, 73): έδωκά σε καί εύλόγησον ευ. μου. Έν τώ
παρισινώ παρά Kr., Sitzungsb., 1887, σ. 70, άρ. 39 καί MGS, σ. 122:
Έδωκά σοι καί έδωκάς μοι καί εύλόγησον εύξου με. Έν δέ τώ βατικανφ παρά
Kr., MGS, 122: Έδώκεν με καί έδωκά τον καί εύλόγησον εύξουμαι.

Ή παροιμία άναφέρεται, κατά τόν Κρουμβάχερ, είς τήν άμοιβαίαν έκ-
πλήρωσιν τών πρός άλλήλους καθηκόντων, δέν διαφαίνεται όμως, ώς παρατη-
ρεί, ποΰ τό όξύμωρον αύτής. Άλλά τήν έννοιαν ταύτην κατ' έπίφασιν μόνον
έχει ή παροιμία, ή δ' άληθής είναι άλλη. Διότι δέν πρόκειται περί έκπληρώ-
σεως καθηκόντων, άλλά περί άποδόσεως κακού. Έδωκας καί έδωκα— μέ ύ-
βρισας σέ άνθύβρισα, μ' έδειρες σ' έδειρα. Επιφέρεται δ' είρωνικώς καί ό άπο-
χαιρετισμός, ό συνηθιζόμενος είς τόν έν άγάπη χωρισμόν δύο άνθρώπων μετά
τό πέρας τοΰ έργου των. Πρβλ. Λύβιστρ. καί Ροδάμν., στ. 1840, σ. 294 Wa-
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gner: Kai εΰξου με, ρήγα Λύβιστρε, άργά έναι να ΰπαγαίνω. Μέ μόνην τήν
διαφοράν ότι έν τή περιπτώσει, είς ήν άναφέρεται ή παροιμία, ό χωρισμός εί-
ναι ήκιστα φιλικός. Και έν τούτω άκριβώς έγκειται τής παροιμίας τό όξύμω-
ρον.

Τήν αύτήν δ' άκριβώς έννοιαν έχει καί ή έν Ήπείρω (Ά ρ α β α ν τ .
1626) καί άλλαχοΰ έν χρήσει παροιμία: 'Επήραμε κ' έδώσαμε, καί ούχί τήν
τοΰ Βοήθει μοι καί βοηθείψ άν σοι της Πλανουδείου, ώς ύποθέτουσιν ό
Κρουμβάχερ (Sitzungsber, 1887, σ. 88) καί ό Σ ί τ τ λ είς Ήσιόδ. Έργ.
355. Όρθώς δ' έρμηνεύει τήν παροιμίαν έκείνην ό Άραβαντινός ώς λεγομέ-
νην «πρός τούς έξοφλίζοντας τά χρέη των καί πρός τούς άνταποδίδοντας τό
κακόν». (Βλ. καί δσα σημειώ έν Byz. Zts., τ. VII, σ. 156). Όμοια δ' είναι καί
ή παροιμία Ένα σου καί ένα μου, ήτις είς δύο περιστάσεις λέγεται· πρώτον έπί
τών μή ύποχωρούντων έπ' ούδενί λόγω είς τούς πρεσβυτέρους, άλλά θρασέως
προσφερομένων· καί δεύτερον έπί τών τιμωρησάντων τάς πρός αύτούς ύβρεις
καί δηλούντων ούτως ότι ίσα ών έπαθον άπέδωκαν καί ή έκδίκησίς των
συνετελέσθη. Αντίστοιχος ταύτη είναι ή άρχαία Έν άνθ' ένός (Append, prov.
157. Μ α κ ά ρ . 278) «έπί τών ποιούντων κακώς άνθ' ών έπαθον», ήν οί έκδό-
ται τής Γοττιγκείου συλλογής τών παροιμιογράφων άνευρίσκουσι παρ'
Εύριπ., Όρέστ. 651: έν μεν τόδ' ήμϊν άνθ' ένος δοΰναί σε χρή.

Ότι ούτως ένόει τήν παροιμίαν καί ό βυζαντινός ύπομνηματιστής συνά-
γεται έκ τής άλληγορικής έρμηνείας, όπου τό έδωκα λαμβάνεται
έπί κακού. Διότι ύποτίθεται λέγων έν ταύτη ό πειράσας τόν Ίώβ: «Έδωκές μοι
έξουσίαν κατά τοΰ Ίώβ καί έδωκα αύτώ τούς πολέμους καί ούκ ίσχυσα νική-
σαι αύτόν [κώδ. αύτώ], εύλογών εΰξου με» (άθωνικός κώδ. 'Ιβήρων 805, φ.
70°). Έν δέ τω Μαρκιανώ κώδικι παρά Krumbacher (MGS, σ. 90) σαφέ-
στερον: «Έδωκάς μοι αύτόν είς έξουσίαν έμήν καί έδωκα αύτώ διά τών βελών
μου· ούκ έδυνήθην δέ αύτοΰ τρώσαι τήν ψυχήν· καί εύλόγησον εύξου μου».

Μία χερεά νερόν με πνίγει.

Μία χερεά νερόν με πνίγει, και τό άλλον έχε το.

Ό Κρουμβάχερ (MGS, 122) έδημοσίευσε τήν παροιμίαν έξ 9 κωδίκων. Εΰρη-
ται δέ καί έν τρισίν άθωνικοΐς κώδιξι καί έν τώ τοΰ Βουλισμά. Αί παραλλαγαί
ώς εικός είναι πολλαί.

α'. Μία χερέα νερόν πνίγει με. (Άττ. ήμερολ. 364, 10).
β". Έμέ χερεά νερόν πνίγει με. (Άθων. κώδ. Ιβήρων 805, άρ. 50. Έκ 2
κωδ. Kr., MGS, 122).

γ". Χερέα νερόν πνίγει με. (Έκ 3 κωδ. Kr., MGS, 122, 56).
δ". Χερέα πνίγει με νερόν. (Έρμην., στ. 29 έν Σά θ α , Μεσ. Βιβλ. Ε' 545.
Kr., MGS, 122).

ε'. Χερέα νερόν έμέ πνίγει με. (Κ r ., MGS, 122).
ς". 'Εγώ είς μίαν χερίαν νερόν πνίγομαι. (Άθων. κώδ. Δοχειαρίου 243.
Καυσοκαλυβίτου 14. [Χρείαν Δ. πνίγομεν Κ.]).
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ζ. "Οσον &ν καυχώμαι χερέα νερόν πνίγει με. (Έκ τοΰ 3058 παρισινού κώ-
δικος. Ducang., Glossar., στ. 1749, λ. χειριά. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε', σ.
545. Kr.., MGS, 122).

η'. Έμε χερέα νερόν πνίγει με καί τό άλλον έχε το. (Kr., Sitzungsb.,
1887, σ. 68, 8· MGS, 122).

Έκ τών τύπων τούτων άποκατέστησα δύο παροιμίας, τήν μέν πρώτην
παραλαβών έκ τοΰ πρώτου τύπου τήν δέ δευτέραν έκ τοΰ όγδοου. Μετέθεσα
δέ τήν θέσιν τής προσωπικής άντωνυμίας πρό τοΰ πνιγεί, ήν μετάθεσιν δικαιο-
λογεί καί ό ε' τύπος, καί άντικατέστησα συμφώνως πρός τόν πρώτον καί τόν
ς' τύπον τό έμε διά τοΰ μία έν τώ η'. Ούτω δ' έχομεν τροχαϊκήν τετραποδίαν
έν τή πρώτη, καί τετράμετρον τροχαϊκόν καταληκτικόν έν τή δευτέρα παροι-
μία, μετά συνιζήσεως είς τόν α' καί τόν β' πόδα. Έθεώρησα δέ διαφόρους τήν
έννοιαν τάς παροιμίας ταύτας, όδηγούμενος έκ νεοελληνικών παραλλήλων.

Κατά τόν Κρούσιον (παρά Kr., Sitzungsber., 1887, σ. 75) ή έννοια τής
παροιμίας είναι ότι κοινός πάσιν ό θάνατος. 'Αλλ' ό Κρουμβάχερ άπορρίπτει
τήν έρμηνείαν ταύτην, εικάζει δ' ότι έλέγετο έπί έτοιμοθανάτων, καθ' ών
σκληρώς άλλ' άνευ άνάγκης έπιτίθενται έχθροί, όπως παντελώς τούς έξο-
λοθρεύσωσι, καί παραβάλλει πρός ταύτην τήν άρχαίαν σφάττην νεκρόν καί τήν
ρήσιν τοΰ Σ ο φ ο κ λ ., 'Αντ. 1030. Νομίζει δ' ότι ή άσάφεια της παροιμίας
προέρχεται έκ τοΰ ότι ύπόκειται αύτη μΰθός τις, άγνωστος ήμΐν.

Βέβαιον όμως μοί φαίνεται ότι ή βυζαντινή παροιμία κατ' ούδέν διαφέρει
τής παγκοίνου νεοελληνικής Πνίγομαι σέ μιά κουταλιά νερό, ή Πνίγεται σέ μιάς
κουταλιάς νερό κατά τινα αίτωλικήν παραλλαγήν ή Πνίγεται είς μία χουλιαριά
νερό κατ' άλλην ήπειρωτικήν (παρ' Άραβαντινώ 1107) ή Χάνεται σε μιά
κουταλιά νερό, κατά κεφαλληνιακών, άνακοινωθεΐσάν μοι ύπό Σπ. Παγώνη.
Λέγεται δ' αύτη έπί τών δημιουργούντων είς έαυτούς δυσχερείας έκ μηδαμι-
νών άφορμών, έπί τών φοβουμένων άνυπάρκτους κινδύνους, έπί τών στενο-
χωρουμένων έν ού δέοντι, έπί τών έκτραγφδούντων ώς μεγάλας συμφοράς
άβλαβη παθήματα. Τοιαύτην δ' ίσως έννοιαν είχε καί ή βυζαντινή παροιμία.

Διά τής προσθήκης όμως τοΰ δευτέρου κώλου, καί τό άλλον έχε το, νομί-
ζω ότι μεταβάλλεται ή έννοια, ώς συνηθέστατα είς τάς παροιμίας συμβαίνει.
Άφοΰ μία χεριά ύδατος μέ πνίγη, άδιαφορώ άν, έχων καί άλλο, τό ρίψης έπ'
έμού ή τό κρατήσης. Άν διά μιάς κακής dou πράξεως μέ καταστρέψης, τί θά
μ' ώφελήση άν καί δυνάμενος δέν θελήσης νά έπιπροσθέσης καί άλλας; "Οταν
καί τό έλάχιστον καί τό μέγιστον κακόν τό αύτό έχωσιν άποτέλεσμα, όποιον
τό κέρδος έκ της προτιμήσεως τοΰ έλαχίστου; Τό αύτό λέγει καί ή άνέκδοτος
τηνιακή παροιμία Ό,τι νερό μέ πνίξη, θάλασσα λογάται (παρά τής Κας Στ.
Καραλή) ή κατ' άλλην παραλλαγήν Σ' ό,τι νερό πνιγής, θάλασσα λογάται (πα-
ρά τοΰ κ. Άδ. Αδαμαντίου, όστις μοί σημειώνει καί άλλην είδικήν σημασίαν
ταύτης: «όπου είναι πολλοί άνθρώποι, πολλή φαμίλια, ό,τι κί ν' άγοράσης κι
άκριβό κί φτηνό, ξοδεύετ' εύκολα, τό τρώνε άψά»).

Αντιστοίχους δέ παροιμίας εύρίσκομεν καί παρ' άλλοις λαοΐς:
«Όποιος πνιγή σέ λάκκο, άλλη θάλασσα δέ χρειάζεται». (Σερβική. Wuk
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Stephanowitsch Karadschitsch, Volksmärchen der Serben, σ.
337).

«Τό νερό που πνίγομαι γιά μένα είναι θάλασσα». ('Αρμενική. Das Aus-
land, 1871, σ. 404).

«Si annigherebbe in un bicchier d'acqua» (= Μπορεί νά πνιγή είς ένα πο-
τήρι νερό. 'Ιταλική Κορσικής. Düringsfeld II, 515, σ. 287).

«Wä versuffe sali, dä versüff en em Fingerhoht met wasser» (= Όποιος
του μέλλει νά πνιγή, πνίγεται καί σέ μιά δαχτυλήθρα νερό. Γερμανική τής
Κολωνίας. Düringsf. II, 515, σ. 286. Πρβλ. καί τό ναξιακόν παραμύθιον
έν τή έμή Νεοελλ. μυθολ., σ. 223).

«Ne more tomit a luza» (= Δέν πνίγει ή θάλασσα, άλλ' ό μπρουδέχτης.
Ρωσσική. Ti'moschenk, σ. 50 έκ τοΰ Dal. Λεξ. IV, 426).

Διάφορος τής δευτέρας βυζαντινής παροιμίας δέν φαίνεται ή άρχαία, ήν
καί ό Κρούσιος άναφέρει παρά Κρουμβάχερ: Όταν τό ύδωρ πνίγη, τίδείέπιπί-
νειν; (Ά ρ ι σ τ ο τ ., Ήθ. Νικ. Η', 3, σ. 1446α 35. App. prov. 334. Μ α κ ά ρ .
554. Γ α λ η ν ., τ. Η', σ. 577 Kühn), περί ής οί παροιμιογράφοι λέγουσιν ότι
«παρεγγυάται μή τοις δυστυχοΰσι κατεπεμβαίνειν».

Έδώ να ίδής, ού μή ελθής- έδώ νά είσαι καί να ίδής.

Πολλάς διαφοράς παρουσιάζουσιν αί γραφαί τών κωδίκων, τεσσάρων πα-
ρά Κρουμβάχερ, ένός άθωνικοΰ καί τοΰ τοΰ Βουλισμά. Έχουσι δ' ούτω διορ-
θουμένων τών άνορθογραφιών:

α. Έδώ νά δής, ού μή έλθή, ώδε νά είσαι καί νάδής£Αττ. ήμερ. 365, 22).
β". Έδά νά ΐδης ού μή εύρη, ώδε νά είσαι καί νά ΐδης. (Kr., Sitzungsber.,
1887, σ. 69, άρ. ίθ· MGS, σ. 122, 56).

γ'. Ώδε νά ίδής καί μή εύρη- εύγήν ώδε νά είσαι καί νά ίδής. (Kr., MGS,
122, 56).

δ'. Έδά νά ΐδης ού μή εύρω έβγεΐν έδώ νά είσαι καί νά ΐδης. ('Αθωνικός
κώδ. Ίβ. 805, 52).

ε". Έδώ νά ίδής, ού μή έλθης έδώ· ώδε νά είσαι καί νά ίδής. (Kr., MGS,

122).

ς". Έδά νά ίδής, ού μή έλθω έδώ- ώδε νά είσαι καί νά ίδής. (Αύτ.).
"Ασχετος πρός τήν παροιμίαν ταύτην φαίνεται ή παραπλήσια μέν τήν
διατύπωσιν, διάφορος δέ τήν έννοιαν, άλλη βυζαντινή: Ούδέν τόν ηύραν καί έ-
φερναν, έδά τόν ηύραν καί νά ίδής. ('Αθωνικού κώδ. ρωσικοΰ 779, 46).

Ό Σωτηριάδης έν Φιλολ. Άκροπόλει, 1888, σ. 232 γράφει έν τώ
δευτέρω τύπω καί νά μή ίδής, έρμηνεύει δέ «νά τόν βλέπης έμπροστά σου καί
νά μήν τόν εύρίσκης, νά ήσαι κοντά του καί νά μήν τόν βλέπης!» Τήν παρεμ-
βολήν όμως τοΰ συνδέσμου μή δέν έγκρίνει, καί εύλόγως, ό Κρουμβάχερ,
άφοΰ καί οί μετέπειτα άναγνωσθέντες άλλοι κώδικες τήν αύτήν έχουσι γρα-
φήν. Περί δέ τής έννοιας τής παροιμίας παρατηρεί ό Κρ. τάδε: «ό νοΰς τών
άλλοκότων τούτων λόγων είναι σκοτεινός, δύσκολον δέ νά έρμηνευθώσιν
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άσφαλώς, έάν μή έξ εύτυχοΰς συμπτώσεως έξευρεθή άλλη τις όμοία παροιμία
διαφωτίζουσα ταύτην. "Αλλως δέ καί έκ τών σπουδαίων παραλλαγών τών χει-
ρογράφων δύναται τις νά είκάση ότι καί αύτοί οί βιβλιογράφοι δέν είχον σα-
φή ίδέαν τής σημασίας τοΰ αύτόχρημα αινίγματος τούτου. Ούδ' ή άλληγορική
έρμηνεία παρέχει βοήθειάν τινα πρός λύσιν».

Άξιον σημειώσεως είναι ότι, ώς άνεγράψαμεν αύτήν μέ άσήμαντον μετα-
βολή ν τοΰ ε' τύπου δικαιολογουμένην έκ τοΰ πρώτου, ή παροιμία είναι έμμε-
τρος, άποτελουμένη .έκ δύο Ιαμβικών τετραποδιών. Όθεν δέν φαίνεται άπίθα-
νον ότι ούτως περίπου είχεν έν άρχή ή παροιμία. Αί άλλαι διαφοραί είναι
άσήμαντοι καί εύνόητοι, πλήν μιας τής άντικαταστάσεως τοΰ έλθης έν τω
πρώτφ κώλω διά τοΰ εΰρω καί τοΰ εύγήν ή έβγεϊν· άλλά περί ταύτης μικρόν
κατωτέρω.

Ή έννοια τοΰ δευτέρου κώλου δέν παρουσιάζει νομίζω δυσκολίαν τινά.
Εύθύς άμέσως έρχεται είς τόν νοΰν ή παραπλήσια τήν διατύπωσιν παροιμιώ-
δης φράσις τοΰ καθ' ήμάς λαού: Έδώ είσαι, κ' έδώ είμαι, και θά ι'δής. Λέγε-
ται δ'- αύτη πρός έπιβεβαίωσιν ισχυρισμού περί προβλεπομένου συμβάντος ή
περί άμφισβητουμένου γεγονότος, καί σημαίνει ότι θά έπιζήσωμεν άμφότεροι
μέχρις δτου έπέλθη τό άποτέλεσμα ή μέχρις δτου έξακριβωθή τό πράγμα καί
τότε θά βεβαιωθής περί τής άληθείας τών λόγων μου. Ένταΰθα όμως τό δεύ-
τερον τοΰτο κώλον δέν φαίνεται έχον άλλην έννοιαν, ή τήν άπλουστάτην
έκείνην ήν έχει καί σήμερον. Δηλαδή δύνασαι άν παραστής καί σύ νά ϊδης τί
μέλλω νά κατορθώσω. Ταύτην δέ τήν έννοιαν άποδίδει είς τήν παροιμίαν καί
ή θεολογική έρμηνεία: «Στραφείς δέ ό "Αδης πρός τούς έαυτοΰ λειτουργούς
σύντρομος λέγει· Καλά είπεν, όπου είπεν- έδώ νά είσαι καί νά ίδης» (άθων.
κώδ. 'Ιβήρων 805, φ. 75°).

Τό δέ πρώτον κώλον συμπληροΐ τήν έννοιαν ταύτην: Δέν θά έλθης έδώ
νά ίδής; Έλθέ δν τολμάς! Συνάδει δέ ταύτη καί ή έρμηνεία: «Καί πρός αύτούς
ό Άδης άτενίσας είπεν· Ώδε άς κατέλθη καί έγώ δείξω ύμΐν τί φρονείτε»
(αύτ., φ. 74ß - 75α). Απειλεί δηλαδή ό "Αδης τούς προφήτας, σκιρτώντας διότι
ήκουσαν εύαγγελιζομένην τήν τοΰ Σωτήρος κατάβασιν, καί λέγει: Άς κατέλ-
θη δν τολμά καί θά σάς δείξω έγώ όπόσον κεναί είναι αί έλπίδες ύμών, έν-
νοών ότι θά κατασυντρίψη τόν Χριστόν. Άλλ' ό Χριστός κατήλθε, καί τούς
μοχλούς συνέτριψε καί τόν Άδην ΰπτιον κατέρριψεν". Ούτος δ' είπε τό δεύτε-
ρον τής παροιμίας κώλον, ώς άπειλήν δήθεν ύπό τοΰ Χριστοΰ λεχθεΐσαν καί
έπαληθεύσασαν. Όθεν έν τή παροιμία έχομεν δύο άπειλητικάς φράσεις, τήν
μίαν συμπληροΰσαν τήν έτέραν. Πιθανώτερον όμως μοι φαίνεται ότι είναι δια-
λογική ή παροιμία, ώς έμφαίνει καί ή έρμηνεία. Πρός άλαζόνα προκαλούντα
θρασέως, άποκρίνεται άλλος διά τής δευτέρας φράσεως, ήτις ύποδεικνύει ότι
αύτός θά κατισχύση.

Όμοίαν άπειλήν περιέχει τό πρώτον κώλον καί έν τώ β', γ' καί δ' τύπω.

9. Έν τή έρμηνεία παρά Kr., MGS, 94 «καί αύτόν <ήττηθέντα> είπεϊν τόν Άδην έποίη-
σεν» άναγνωσθήτω «καί αύτόν ύπτιον τόν Ά. έποίησεν». Πρβλ. Άττ. ήμερολ., σ. 365.
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Ώδε να ίδής καί μή εΰρη- εύγήν. Ό Κρουμβάχερ διορθώνει, άν καί ούχί άνευ
ένδοιασμών, καί μή εΰρη(ς) εύχήν. 'Αλλ' ή έννοια ούδαμώς εύοδοΰται. Τήν
όρθήν δέ γραφήν δεικνύει ό άθωνικός κώδιξ, έβγείν, ήτοι έκβήναι, έξελθεΐν,
τοΰ ρήματος βγαίνω, έκβαίνω. "Οθεν = καί νά μή εΰρης διέξοδον, καί νά μή
δυνηθής νά διαφύγης.

Πολλαί άπειλητικαί φράσεις δμοιαι προς τάς της βυζαντινής παροιμίας
συνηθίζονται σήμερον: "Ας έλθη δώ άν τοΰ βαστμ καί θά ίδή! Κόπιασε νά σοΰ
δείξω έγώ! Δέν παίρνεις τά βρεμένα σου νάρθής άπό δώ; Καλαβρυτινή δέ τις
παροιμία, άνακοινωθεΐσά μοι ύπό Α. Κωνσταντινοπούλου έχει οΰτω: Έκεϊ θά
ίδής πόσα άπίδια βάνει ό σάκκος (έν κρητική παραλλαγή παρά
Φραντζεσκάκη 109 [Θά δή πόσα ά.]). Λέγεται δέ πρός τούς κομπάζον-
τας έπί άνδρείςι, παρακελευομένους νά μεταβώσιν έκεϊ όπου είναι κίνδυνος
καί έπιδείξωσι ταύτην. Ό συνηθέστερος όμως τύπος τής παροιμίας ταύτης εί-
ναι: Νά σοΰ δείξω γώ πόσ' άπίδια βάνει ό σάκκος. (Δ ε κ ιγ άλας, σ. 95.
Άραβαντινός, άρ. 783 [5. γιά νά μάθης πόσ' ά.]. —Βάρνης.
Κράχτογλους, σ. 24 [βάζ' ό σ.]. —Κορινθίας παρά Δ. Χρ. Δουκάκη
[Έγώ θά σοΰ δ. πόσ' ά. πιάνει]. —Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Νά σ'
δείξου γώ πόσ' ά. βάζι ή σάκκους]).

Τοΰτα τά με συντυχαίνεις, ivi παλαιοΰ ούρανοΰ άποκλάσματα.

Πλήν τών τεσσάρων παρά Κρουμβάχερ (MGS, 123, 59. Βλ. καί τοΰ αύ-
τοΰ Sitzungsber., 1887, σ. 69, 19. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Ε', σ. 567) κωδίκων,
φέρεται ή παροιμία καί έν τώ άθωνικφ τών Ιβήρων 805 (άρ. 32) καί έν τώ
τοΰ Βουλισμά. Άλλ' έν τούτφ μέν κείται (Άττ. ήμερολ. 366, 32) κατά τόν αύ-
τόν σχεδόν τύπον: Ταΰτ' ά μέ συντυχαίνεις, είναι π. ού. ά., έν τώ άθωνικφ δ-
μως τό πρώτον κώλον παραλλάσσει: Αύτά τά λέγει, ήν π. ού. ά. Ή παραλλαγή
δ' αΰτη δεικνύει ότι ή εισαγωγή τής παροιμίας, τό πρώτον τοΰτο κώλον, είναι
στοιχεΐον έπουσιώδες αύτής, καίτοι άποτελοΰν τροχαϊκήν τετραποδίαν, κυ-
ρίως δέ παροιμία ή άκριβέστερον παροιμιακή έκφρασις είναι τό δεύτερον κώ-
λον, όπερ έπίσης είναι έμμέτρως έξενηνεγμένον (Ιαμβική τετραποδία μετ'
άφαίρεσιν τοΰ παρέλκοντος συνδετικού ρήματος).Ή είσαγωγή περιορίζει μό-
νον τήν χρήσιν τής παροιμίας εις τόν χαρακτηρισμόν ΰθλων, ληρωδών λό-
γων. Αύτά ποΰ μοΰ λέγεις f\ αύτά ποΰ μοΰ λέγετε (συντυχαίνετε) ή αύτά ποΰ μοΰ
λές, παπά μου (ταΰτα ιερεύς μέ συντυχαίνετε\ είναι π. ού. ά. Έν φ ή βυζαντι-
νή αΰτη παροιμιώδης φράσις έλέγετο βεβαίως, ώς καί ή τό αύτό μέτρον έχου-
σα σημερινή Παλιού ούρανοΰ χαλάσματα (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη),
έπί παμπαλαίων προσώπων ή πραγμάτων καθόλου.

'Ορθώς ήρμήνευσε τήν παροιμίαν ό Κρουμβάχερ (MGS, σ. 189),
μαθών παρά τοΰ Foy ότι σφζεται παρ' ήμΐν ή φράσις παλιοΰ ού. χαλάσματα
πρός δήλωσιν παλαιών καί άχρήστων πραγμάτων. Πρό τούτου δέ τήν δημώδη
φράσιν άκριβέστατα έξήγησεν όΔ. Ν. Βερναρδάκης (είς Εύριπ., Φοι-
νίσσας 1549, σ. 172), παρατηρήσας ότι δι' αύτής «παριστώνται πράγματα
(ένίοτε δέ καί άνθρωποι) άπηρχαιωμένα καί παμπάλαια, άχρηστα δέ όλως καί
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λησμονημένα». Τήν αύτήν δ' Εννοιαν άποδίδει είς τήν βυζαντινήν παροιμίαν
καί ή θεολογική Ερμηνεία. Ότε κατά τήν Πεντηκοστήν φωτισθέντες ύπό τοΰ
άγίου Πνεύματος οί 'Απόστολοι Εκήρυσσον γλώσσαις Ετέραις «τά Εθνη Ελεγον
αύτοΐς οίνοτευκτάς (γρ. οίνοφλύκτους;) μεθύειν καί λέγειν παλαιού ούρανοΰ
άποκλάσματα καί ούχί τήν ύμετέραν διάλεκτον». (Πρβλ. καί τήν παρά Kr.,
MGS, σ. 95 έρμηνείαν· ή δέ παρά Σάθςι Ε', 567 εϊναι παρεφθαρμένη). Όθεν
ή παροιμία αύτη λέγει ό,τι έν άλλη διατυπώσει έτέρα δημώδης: Τοΰ παλιού
καιρού πράματα (Βενιζέλος, σ. 321, 532: «έπί διηγήσεων έώλων καί έπο-
μένως άηδών»), άντιστοιχοΰσα τή έπί άχρηστων πραγμάτων λεγομένη γερμα-
νική: Das ist eine alte welt (Wander, τ. V, σ. 179, 57).

'Αλλά καί σαφοΰς δντος τοΰ νοήματος -της παροιμίας, μένει ή άπορία τί-
νος ένεκα τοιαύτης εικόνος έγένετο χρήσις πρός δήλωσιν τούτου. Εις λύσιν
όμως τής άπορίας, νομίζω, ότι δύναται νά μάς καθοδηγήση χωρίον τι τοΰ με-
σαιωνικού ποιήματοςΛυβίστρου, έν ω ό ήρως άπόκομμαν έκ τών ούρανών λέ-
γει τήν έρωμένην του:

διότι καί έσύ έκ τών ούρανών άπόκομμαν έγι'νου,
τά νέφη σέ έγεννήσασι (στ. 1509, σ. 284 Wagner).

'Απόκομμα λοιπόν ή άπόκλασμα ή κομμάτι τοΰ ούρανοΰ δύναται νά όνο-
μασθή πάν ώραΐον καί πολύτιμον πράγμα. "Αλλά μετά παρέλευσιν χρόνου τό
ρόδον γίνεται βάτος, ή περικαλλής νεάνις δυσειδής γραία, καί τοΰ ούρανοΰ τό
κομμάτι ούδέν ίχνος διατηρεί τοΰ προτέρου κάλλους. Όθεν άναγνωρίζει ή βυ-
ζαντινή παροιμία ότι εϊχέ ποτε άξίαν τό πράγμα εις δ άναφέρεται, ότι ήτο
άπόκλασμα τοΰ ούρανοΰ, άλλά μετ' ειρωνείας προσθέτει παλαιού ούρανοΰ, έπι-
τείνουσα δέ τήν είρωνείαν ή δημώδης θεωρεί αύτό ούχί τεμάχιον πλέον, άλλ'
έρείπιον παλιού ούρανοΰ. Εύστοχώτατα δ' ό Βερναρδάκης (ένθ' άν.) παραβάλ-
λει τήν εικόνα ταύτην πρός τόν Εύριπίδειον στίχον, έν ω ύποτίθεται λέγων
περί έαυτοΰ ό Οίδίπους ότι είναι «πολιόν αιθέρος άφανές εΐδωλον».

'Αλί τά σάγματα είς τά κατάπετρα!

'Εκ τοΰ 1409 παρισινοΰ κώδικος έξέδωκε τό πρώτον τήν παροιμίαν ό
Δουκάγκιος (Glossar, graecit., στ. 612? λ. κατάπετρα), όπόθεν τήν παρέ-
λαβεν ό Κοραής ("Ατακτα Ε', σ. 117). Έκ τοΰ αύτοΰ δέ κώδικος έξέδωκεν
αύτήν καί ό Κρουμβάχερ (Sitzungsber., 1887, σ. 71, άρ. 59), όστις έν
ταΐς MGS, 123 προσέθηκεν έξ άλλων δύο κωδίκων καί τάς έξης παραλλαγάς.

β'. Ού είλή τά σάγματα είς τά κατάπτερα.

γ'. Αύλητά τά σάγματα είς τά κακόπετρα.

Εϋρηνται δέ παραλλαγαί αύτής καί έν δυσίν άθωνικοϊς κώδιξι καί έν τώ
τοΰ Βουλισμά.

δ". "Α ήλί (κώδ. Δηλεί) τά συμβάντα είς τήν κατά πέτραν. ('Αθων. 'Ιβήρων
805, 37. Έν τή έρμηνεία κάτω πέτραν).

ε'. Εύρε τά σάγματα είς κατά πέτραν, (Άττ. ήμερολ. 366, 38).
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ς'. Άλεί τά σώματα είς τήν κακοπετρίαν! (Άθων. κώδ. ρωσικού 779, 10).

Τό προτασσόμενον έπιφώνημα είναι τό σημερινόν αλί ή αλίμονο ή ώηλίς,
οδ τήν έτυμολογίαν έκ τοϋ ήλι ήλι ύπέδειξα έν Byz. Zts., τ. VII. "Οθεν έν τώ
β' τύπω είναι περιττή ή διόρθωσις τοΰ Κρουμβάχερ είς Οΰ άλλοί, άρκεΐ δέ μό-
νον νά όρθογραφηθή ή λέξις Οδ ήλι, ώς όμοίως καί έν τώ γ' Ά ήλι, όπου έκ
διττογραφίας προσετέθη τό έπιφερόμενον άρθρον. Τό δ' έν τώ ς' τύπφ σώματα
ίσως δέν προέρχεται έκ λάθους τοΰ βιβλιογράφου, άλλ' είναι μάλλον διαλεκτι-
κός τύπος τοΰ σάγματα· πρβλ. τό κρητικόν σομάρι άντί σαμάρι καί τό ίταλ.
somaro. Έκ τοιούτου όμως λάθους προήλθον άριδήλως τά συμβάντα άντί τοΰ
σάγματα έν τω δ' τύπω. Σάγματα δέ κατά συνεκδοχήν έννοοΰνται πιθανώτατα
ένταΰθα τά ύποζύγια. Πρβλ. Σουίδαν: «σαγμάρια τό παρ' ήμΐν λεγόμενον
τοΰλδον, τά βαστάζοντα τήν άποσκευήν καί τήν μετακομιδήν τών έπιτη-
δείων». Περί δέ τής λ. κατάπετρα, σημαινούσης πετρώδη καί δύσβατον τόπον,
βλ. Κοραή, "Ατ. Ε", σ. 117- όπου προστεθείσθωσαν καί τά έξης παραδείγ-
ματα τής χρήσεως αύτής. 'Ακρίτας, έκδ. Μηλιαράκη, στ. 3107: είς ταδτα τά
κατάπετρα καί Θεοδοσίου τοΰ Βυζαντ., Έγκ. είς τόν δσ. Χριστό-
δουλον 25 ('Ακολουθία τοΰ όσ. Χριστοδ., έκδ. Βοίνη, σ. 190): «πρός κρημνώ-
δεις τόπους καί άποκρότους καί καταπέτρους». Παραφθορά τοΰ κατάπετρα εί-
ναι τά κατάπτερα τοΰ β' τύπου καί τό κατά πέτραν τοΰ δ' καί ε> Τούναντίον
δέ δέν πρέπει νά μεταβληθώσι τά κακόπετρα καί κακοπετρία. Σήμερον γενικώ-
τερον όνομάζομεν κακοτοπιάν τόν δύσβατον τόπον.

Τό νόημα τής παροιμίας είναι σαφές. 'Αλλοίμονον είς τόν άτυχη, όταν
περιπέση έν ταΐς έη'χειρήσεσιν αύτοΰ είς έμπόδια, άν προσκρούση λόγου χά-
ριν είς τά συμφέροντα ισχυρού τίνος, ή περιπλοκή εις δίκας ή άλλα τοιαύτα.
Πάντως δέν θά έκφύγη άνευ μεγάλης βλάβης. Τήν αύτήν ίδέαν δι' άλλης εικό-
νος έκφέρει ή δημώδης παροιμία: Ή προβάτ' άν πάη στό λόγγο ή μαλλί θ'
άφήσ' ή κέρατο (Βερέττας, σ. 75,41 καί έν Βύρωνι Γ", 284, 34.
Β ε ν ι ζ έ λ ., σ. 106, 206 [Ή προβατίνα άν πάγτι]) καί αί άντίστοιχοι γερμανι-
κοί καί όλλανδικαί παρά Wander, τ. IV, στ. 58, 106· 63, 209· 76, 6.

«Ποίον άγουρον πομπεύουσιν;» — «Ούτος άπό μιάς πομπής ενι».

Καί ή παροιμία αύτη έδημοσιεύθη τό πρώτον έκ τοΰ 1409 παρισινοΰ κώδικος
ύπό τοΰ Δ ο υ κ α γ κ ί ο υ (Glossar., στ. 7, λ. άγουρος), όπόθεν παρελήφθη ύπό
τοΰ Sanders (103 \Ποιόν-πομπεύουσι]). Ό δέ Κρουμβάχερ τό πρώτον καί ούτος
έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος έκδούς αύτήν (Sitzungsber., 1887, σ. 69, άρ. 28) άνεδημο-
σίευσεν έν MGS, σ. 123 ώς καί τήν προηγουμένην μετά δύο παραλλαγών έκ τοΰ
βατικανοΰ καί τοΰ ταυρινικοΰ κώδικος. Είς ταύτας προστίθενται νΰν καί δύο έτι
παραλλαγαί έξ άθωνικών κωδίκων καί μία έκ τοΰ Βουλισμά, ώστε έν δλφ έχομεν
έξ παραλλαγάς τής παροιμίας, τάς δε:

β . «Έ! Ποίον10 άγουρον πομπεύουσι;» Καί λέγει- «Τούτος άπό μίας πομ-

10. Τό ΑιποΓον τοϋ κώδικος νομίζει ό Κρουμβάχερ ότι είναι αύτη ή άντωνυμία ποιος τή
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πής ένι». (Kr., MGS, σ. 123, 64).

γ. Άϊ! Ποιον άγουρον πομπεύουν καί ουκ ένι μιας πομπής! (αύτ.).
δ'. Τον άγουρον τον έπόμπευαν, άπό μιας πομπής ούκ ήτον, (Άθων. κώδ.
Ρωσικού 779, 11).

ε'. Ίδέ ποίον άγουρον πομπεύουν, ούτινος άτιμία πομπής ούκ ένι. ('Ιβήρων
875, άρ. 38).

ς". Άφ' ου τόν άγουρον πομπεύουσι, πάλιν ταύτην κατορθώνει τήν πομπήν
να τοι; άπομείνη, (Άττ. ήμερολ., σ. 366, 39).

Αίνιγματώδη λέγει τήν παροιμίαν ταύτην ό Κρουμβάχερ έν τή πρώτη
έκδόσει αύτής, έν δέ ταΐς MGS, σ. 191, παρατηρών ότι καί αί άλλαι δύο πα-
ραλλαγαί δέν συντελούσιν είς διαφώτισιν τής έννοιας αύτής, ώς είκασίαν προ-
τείνει τοιαύτην τινά έρμηνείαν: Κάποιον άγουρον πομπεύουσι καί αύτός (ό ά-
γουρος) λέγει, ούτος είναι άπό τής αύτής πομπής, δηλ. παρηγορείται άναφέ-
ρων καί άλλον ταύτά ύποστάντα. Ό δέ G . M e y e r έν Byzant. Zeitschrift, τ.
III, σ. 404 έρμηνεύει άλλως, ότι ό πομπευθείς κατά τήν νεότητά του δέν θά
μείνη είς μίαν πομπήν, ήτοι πολλάκις καί έν τω μέλλοντι θά τιμωρηθή διά πα-
ρομοίας πράξεις.

Έν πρώτοις παρατηρητέον ότι έν δυσί τύποις ή παροιμία είναι διαλογι-
κή· τοΰτο άριδήλως μαρτυρεί καί τό μεταξύ τής έρωτήσεως καί τής άποκρί-
σεως παρεντιθέμενον καί λέγει, διότι τοΰ ρήματος τούτου ύποκείμενον πρέπει
νά έννοηθή ό έρωτώμενος καί ούχί ό άγουρος, ώς ύπέθεσεν ό Κρουμβάχερ.
Δέν είναι δέ άσυνήθης έν ταΐς διαλογικαΐς βυζαντιναΐς παροιμίαις ή τοιαύτη
παρεμβολή. Βλ. Κ r., σ. 118, άρ. 1 «Κηπουρέ, συνέπαρε». Λέγει· «Νά ψηψΐ».
η-Κηπουρέ, συνέπαρε». Λέγει- «Λύσαι τόν σκύλον», σ. 125, 79 καί πάλιν λέγει·
«Κϋρι, κτλ.» Βλ. καί σ. 125, 85. Έπειτα τό άπό μιας πομπής όπερ έν πάσι τοΐς
τύποις έπαναλαμβάνεται δέν είναι έφθαρμένον, ώς φαίνεται παραδεχόμενος ό
Κρουμβάχερ (Sitzungsber., 1887, σ. 83), άλλ' έχει όρθώς. Ή σημασία
τών λέξεων πομπεύω, πομπή, ή τε κυρία καί ή μεταφορική, είναι γνωστοτάτη·
άπό τών άρχαίων έλληνικών χρόνων μέχρι τοΰ πέρατος τής τουρκοκρατίας ή
ποινή αύτη ήτο συνήθης έν Ελλάδι, ώς θ' άναπτύξω έν τώ περί δικαστικών
έθίμων κεφαλαίω προσεχώς έκδοθησομένων μελετών μου περί τοΰ βίου τοΰ
καθ' ήμάς λαοΰ. Άπό μίας πομπής λοιπόν είναι ό πομπευθείς, ό πομπιεμένος,
ό γιβεντισμένος, άνθρωπος έξώλης καί προώλης. Καί παροιμία συνηθεστάτη
φέρεται έπί συνόδου πονηρών:

Κι αύτός τής πομπής κ' έκεϊνος τής γάνας. (Κρομμύδη, Διατριβή 46.
Ακολουθία β' τής διατριβής 26. Ν e g r i s , σ. 61, 373 [Kai αύ.-καί κείνος τής
κάννας]. Άραβαντινός, άρ. 635 [κι ό άλλος τής y.]. Βενιζέλος, σ.
141, 370. Βύρων Γ', 438, 32). Άλβανιστί δέ: Τα' Γσ'τε μούντζε, ΐσ'τ' έδε
σ'τροΰντζε (Reinhold, Πελασγικά, σ. 39). Γάνα δ' ή άσβόλη δι' ής έχρίοντο

προσθήκη του ε κατ' άναλογίαν τοΰ έγώ, έκεΐνος, ώς έν τοις έτοϋτος, έτέτοιος. 'Αλλά προδή-
λως είναι τό έπιφώνημα ë ή αί ώς δεικνύουσι καί τά έν τω γ' καί ε' τύπω Άοιποιόν καί Ίδέ
ποιον.
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συνήθως τά πρόσωπα τών πομπευομένων· τό αύτό καί μοΰντζα (μοΰζα), όπερ
μετέπεσε σήμερον εις τήν σημασίαν τοϋ φασκελώματος, διότι διό της παλάμης
έγίνετο ή τοιαύτη έπίχρισις.

"Οθεν ό νοΰς τής παροιμίας είναι ότι ό διαπράξας έγκλημα, καταστησαν
άναγκαίαν τήν ποινήν τής διαπομπεύσεως, είναι κακούργος άδιόρθωτος. Άν
λοιπόν ό φύσει πονηρός δείξη ποτέ τυχόν μετάνοιαν, αύτη είναι προσποιητή,
συνήθως όμως τούναντίον ού μόνον δέν κρύπτει τήν κακίαν του, άλλά καί
έναβρύνεται είς αύτήν. Τοιαΰται τίνες αί διατυπούμεναι Ιδέαι έν ταΐς διαφό-
ροις παραλλαγαΐς τής βυζαντινής παροιμίας.

Έν τή πρώτη καί τή δευτέρα ό έρωτώμενος τίς ό πομπευόμενος άποκρί-
νεται, πάντως άχρεΐός τις, καί τοιούτος θά μείνη καθ' δλον τόν βίον του. Έν
τή τρίτη έκφράζεται ή Ιδέα ότι δέν είναι δυνατόν ό καταδικασθείς δι' άτιμωτι-
κήν πράξιν νά θεωρηθή άγνός καί άμωμος. Ή τετάρτη έλέγετο βεβαίως έπί
τών προσπαθούντων νά πείσωσι τούς άλλους ότι είναι χρηστοί, έν φ προφα-
νείς ύπάρχουσιν άποδείξεις τής κακίας των. Ή πέμπτη ότι ό κριθείς άξιος άτι-
μωτικής ποινής δέν συναισθάνεται τήν άτίμωσιν. Ή δ' έκτη (έκ τριών άπαρτι-
ζομένη τροχαϊκών τετραποδιών, μέ μικράν μεταβολήν τοΰ πρώτου στίχου:
Όποιον ά. πομπεύουν ή Ά τον ά.) ότι καί καύχημα θά έχη τήν πομπήν έν τώ
βίω του. Αντίστοιχοι ταύταις είναι αί έξης σημερινοί:

—Τήν έχει τήν πομπή της γιά χαρά. (Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά Λ.
Κωνσταντοπούλου).

—Ή πορτική τά γέβεντα γιά πανηγύρι τά 'χει. (Νεοελλ. Άνάλ., 29). Πορτι-
κή ή καί παρά Βυζαντινοϊς καί σήμερον έτι ένιαχοΰ πολιτική λεγομένη.

—Αί κούρβα τό γεβέντισμαν παναϋράτσιν τό 'σ'ει. (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ.
Σύλλογος, τ. KB' 317, 131).

—Ή σκρόφα τό γεβέντισμα γιά παναΰρι τό 'χει. (Νάξου παρά M. I. Μαρκό-
πολι).

—Ό κλέφτης τό γιβέντισμα γιά πανηΰρι τό 'χει. (Νεοελλ. άνάλ., 216.
—Σίφνου παρά Σ. Δουκάκη [βεγέντισμα γιά πανηγύρι]. — Θήρας παρά Πυργια-
νοΰ [κιβέντισμα]. —Μυκόνου παρά Κας Άργ. Παπαβασιλείου [πανηγύρι]).

—Ό κλέφτης τό γεβέντισμα γιά λεβεντιά τό έχει. (Κεφαλληνίας παρά Σπ.
Παγώνη [ή: γιά νταηλι'κι τό 'χει]).

—Ό ψεύτης τό γεβέντισμα γιά καύχημα τό Εχει. (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 246,
1013).

Καί ή θεολογική έρμηνεία έκ τοιαύτης έννοιας της παροιμίας άφορμάται.
Άγουρος κατ' αύτήν άλληγορεΐται ό διάβολος, όστις καίπερ πομπευόμενος
διά τής έξομολογήσεως, δέν καταισχύνεται, άλλ' έξακολουθεΐ τό πονηρόν έρ-
γον του: «Καί ούτως θεατριζόμενος ό έχθρός της άληθείας άγουρος ούκ
αίσχύνεται, άλλά σπεύδει παντοίως ώρα τε καί ήμέρα τό πώς παγιδεύση τό γέ-
νος τών άνθρώπων».
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Οίκονομήθη ή άγια Σοφία με τής φόλλης τό λρδιν.

Διάφοροι γραφαί έκ δύο κωδίκων παρά Κρουμβάχερ (MGS, 123), έκ δύο
άθωνικών και έκ τοϋ τοΰ Βουλισμά. Με τής φολέου τό λάδιν (Kr.). Σοφία-το
έλάδι τής φόλης (Άττ. ήμερολ. 366,41). Όποΰ οί. ή ά. Σ. με τής φολεοϋ τά
<?λά<5ιν (Ιβήρων 805, άρ. 40). Οίκοδομήθη-το έλάδιν (Ρωσικοΰ 779, 13).
Έζωογονήθην ή ά. Σ. μετά τής φότως τοΰ έλαίου (παρισινός κώδ. 1409 παρά
Kr.).

Τό οίκοδομήθη τοΰ άθωνικοΰ κώδικος είναι ψυχρά ύπερβολή, άτοπος καί
άκατάλληλος, άφοΰ πρόκειται περί έλαίου, άπαραιτήτου μέν πρός συντήρησιν
έκκλησίας, άλλά παντελώς άχρήστου πρός οίκοδομήν αύτης. Τούναντίον δέ
τό έζωογονήθη τοΰ παρισινοΰ είναι έμφαντικώτερον καί έναργεστέραν καθιστή
τήν είρωνείαν. Διότι είρωνικώς έλέγετο βεβαίως ή παροιμία, έπί έκείνων πιθα-
νώς, οίτινες έλάχιστα παρέχοντες, άξιοΰσιν ότι μέγιστα διά της συνδρομής
των κατώρθωσαν. Μέ ένοΰ παρά λφδι δέν θά έπληροΰντο αί πολυάριθμοι της
άγιας Σοφίας κανδήλαι, καί τήν έλλειψιν αύτοΰ θά ήσθάνετο ό ναός, όσον καί
ή Βενετία τήν άπώλειαν μιας βελόνης, ώς λέγει άλλη δημώδης παροιμία.
"Οθεν ούδεμία άνάγκη, νομίζω, νά ύποθέσωμεν ότι άναφέρεται ή προκειμένη
παροιμία είς ώρισμένην τινά περίστασιν ή ότι ύπαινίσσεται παράδοσιν τινα
περί τής άγιας Σοφίας, καθά εικάζει ό Κρουμβάχερ (MGS, 192).

"Ατυχος νεώτερος τήν ιδίαν χώραν κουρσεύει.

Γράφοντες τήν χώραν του κ. άποκαθιστώμεν τό μέτρον, διαταραχθέν έκ τής
μανίας τών βυζαντινών συλλογέων πρός άποκάθαρσιν τών χυδαϊσμών. Ή πα-
ροιμία άναφέρεται βεβαίως, λέγει ό Κρουμβάχερ, είς τούς βλάπτοντας καί
καταστρέφοντας τήν περιουσίαν των ή τούς συγγενείς των. Άλλά τότε άπρόσ-
φορον θά ήτο τό έπίθετον άτυχος περί τοΰ φθείροντος τήν ίδίαν περιουσίαν
λεγόμενον, καί ή είκών της ληστρικής έπιδρομής δέν δύναται άναμφιβόλως
νά θεωρηθή προσφυής είς τοιαύτην περίστασιν. Δυστυχώς δέν έχομεν άντί-
στοιχόν τινα σημερινήν παροιμίαν, όπως βοηθούμενοι ύπό ταύτης, άσφαλώς
άποδώσωμεν τό νόημα της βυζαντινής. Νομίζω όμως ότι δέν άπομακρυνόμε-
θα τοΰ όρθοΰ, ύποθέτοντες ότι ύπόκειται· μΰθός τις περί παλληκαριοΰ, τό
όποιον «έβγηκεν είς τό κοΰρσος», άλλ' άντί νά δηώση ξένην τινά χώραν καί
έπανέλθη κατάφορτος λαφύρων είς τήν πατρίδα του, ύπό τρικυμίας ή
όπωσδήποτε άλλως νύκτα είς αύτήν προσοκείλαντος τοΰ πλοίου του, άγνοών
έπέδραμεν ώς έπί άλλοτρίαν· παθών δηλ. ό,τι καί οί Αχαιοί τοΰ άρχαίου έλ-
ληνικοΰ μύθου, οίτινες έπέδραμον έπί τήν χώραν τοΰ Ήρακλείδου Τηλέφου,
νομίζοντες ότι δηοΰσι τήν τών Τρφων. Άν δ' είς τοιούτον τινα μΰθον άναφέ-
ρεται ή παροιμία, θά έλέγετο έπί έκείνων οίτινες μή εύδοκιμοΰντες άλλως καί
δι' άδικων πράξεων έπιχειροΰντες νά ώφεληθώσιν, έπισύρουσι κατά της κεφαλής
των νέα κακά. Διότι οί λησταί καί οί κουρσάροι φείδονται της ίδίας χώρας, δ-
πως διωκόμενοι εύρίσκωσι καταφύγιον έν αύτή. Ό λύκος τή φωλιά του δέν
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τήν μαγαρίζει, ώς λέγει δημώδης παροιμία ταύτην έχουσα τήν έννοιαν11. Κα-
κουργοΰντες δ' έν τή Ιδία πατρίδι, άφανίζουσι τήν μόνην έλπίδα σωτηρίας αύ-
τών έν καταδρομή.

Σαρακηνος στο σπίτι σου καί σύ όπου θέλης -γύρευε.

Έκ τοΰ παρισινού κώδ. 1409 έξεδόθη ύπό τοΰ Δουκαγκίου (Glossar.
Graec., λ. όσπίτιον) καί τοΰ Κρουμβάχερ (Sitzungsber., 1887, σ. 70,41·
MGS, 124, 70), όστις καί έκ τοΰ βατικανοΰ καί τοΰ ταυρινικοΰ τήν παρέλαβε.
Κείται δέ καί έν τω άθωνικω κώδ. 'Ιβήρων 805, άρ. 8 καί έν τω τοΰ Βουλισμά
(Άττ. ήμερολ. 367, 54). Ή διαφορά τών γραφών είναι άσήμαντος. Δύο κώδ.
παρά Kr. γράφουσι κατά πληθυντικόν άριθμόν Σαρακηνοί, ό δέ τοΰ Βουλισμά
Σαρακηνόν. Είς τών παρά Kr. κωδίκων γράφει είς τό όσπήτιν σου καί έτερος
ήσπήτιν (= ίσπίτη), ό άθωνικός σπίτιν, οί δέ λοιποί σπίτι. Άντί δέ τοΰ γύρευε ό
άθωνικός γράφει δδευε.

Ή λέξις γυρεύω κείται έν τή παροιμία ταύτη, κατά τόν Κρουμβάχερ, έν
τή πρώτη καί κυρία έννοια αύτής, τοΰ γυρίζω, περιπλανώμαι· ταύτην δέ τήν
γνώμην νΰν κρατύνει καί ή γραφή δδευε τοΰ άθωνικοΰ κώδικος. Ερμηνεύει δ'
ούτω: «άν είς τό σπίτι σου είναι Σαρακηνοί,-τά πάντα άπώλεσας, ούδέν έχεις
νά ζητής πλέον», καί ύποθέτει ότι χαρακτηρίζει έν γένει τούς Σαρακηνούς ή
παροιμία, ή άναφέρεται είς ώρισμένην τινά περίπτωσιν, είς κακούς παΐδας έν
τώ οΐκφ κατ' ούδέν διαφέροντας τών Σαρακηνών.

Άλλ' ή έννοια τοΰ γυρίζειν, τοΰ περιέρχεσθαι πολλούς τόπους, δέν
άποκλείει τόν σκοπόν τής άναζητήσεως (πρβλ. καί τάς παροιμιώδεις φράσεις
τρέχα γύρευε, σύρε γύρευε, άμε γύρευε κλπ.). Ό άγνοών ότι έχει τόν κακοΰρ-
γον είς τό σπίτι του τρέχει καί τόν άναζητεΐ άλλαχοΰ ίνα τόν συλλάβη.
Έλέγετο δ' ή παροιμία έπί τών μακράν άναζητούντων κακά έγγύτατα κείμενα,
έπί τών μή έννοούντων ότι ή κλοπή ή άλλο τι κακόν έν τώ οϊκφ προήλθεν έξ
οίκείου, άλλ' έρευνώντων έξω τοΰ οίκου νά εΰρωσι τόν ένοχον. Διδάσκει δ' δ-
τι δυσκόλως δύναται τις νά φυλαχθή άπό πονηρόν θεράποντα ή συγγενή. Τήν
αύτήν άκριβώς έννοιαν φαίνεται έχουσα ή παρά Πλανούδη 67 παροιμία: Έσω
κλέπτην καί Εσω πόρνον, όπόσα βούλει ένέδρευε· τήν δ' αύτήν ίδέαν έν πλατυ-
σμώ έκφράζει όΜανασσής (Άρίστανδρ. Β', 19 κέ, τ. II, σ. 558 Hercher):

"Αν Ενδον Εχης το κακόν, άν τον προδότην θάλπης,
καν τείχος Εχης σιδηρούν, καν καταχάλκους πύργους,
εύάλωτον τό φρούριον, Αφύλακτος ή πόλις,
οί φύλακες ού φύλακες, οί κόποι κόποι μόνον.

Έπί παρομίων δέ περιστάσεων έλέγετο καί παρά τοις άρχαίοις ή παροιμία
ή Φανίου θύρα «έπί τών μηδέν άνυόντων έν τώ φυλάττειν» (Ζηνόβ. 324,
Διογεν. 405, Διογεν. Βι. 184, Μακάρ. 360, Άποστολ. 774)

. Πρβλ. καί τάς γερμαν. παροιμίας παρά Wander I, σ. 586, 71. 587, 105. 107.
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από τίνος Φανίου ή Φάνου, δν έκλεπτεν ό θεράπων, ή δν ήπάτα ό μοιχός
λάθρα εισερχόμενος είς τήν οίκίαν. "Αλλων λαών όμοιας παροιμίας βλέπε πα-
ρά W a n d e r , τ. I, σ. 584, 54. 59· 589, 135· 592, 210· τ. IV, σ. 84, 112. Ή
δ' ανέκδοτος γορτυνιακή παροιμία Ό παπάς σπίτι σέ σπίτι, κι άλλος στοΰ παπά
τό σπίτι, κατ' έπίφασιν μόνον όμοιάζουσα, παντελώς διάφορον έχει έννοιαν,
λεγομένη έπί ταύτοχρόνων αμοιβαίων έπισκέψεων.

Ό κακός καί είς το ψωμίν σου μοϊραν εχει.

Έκ τών τριών κωδίκων τών περιλαμβανόντων τήν παροιμίαν ταύτην (παρά
Kr., MGS, 125, 82), ό παρισινός 1409 (όπόθεν έδημοσίευσεν αύτήν καί ό
Δουκάγκιος, στ. 1787, λ. ψωμή) έκφέρει άρνητικώς τήν πρότασιν: μοϊ-
ραν ούκ έχει. Τήν γραφήν δέ ταύτην προτιμά καί ό Κρουμβάχερ μεταφράζων
«ό κακός δέν έχει μερίδιον είς τό ψωμί σου», καί παρατηρών ότι ή έννοια
άπαιτεΐ τήν άρνησιν, ήτις φαίνεται ότι διεγράφη έκ τοΰ κειμένου όπως συμφω-
νήση τοΰτο πρός τάς θεολογικός έρμηνείας, μή έχούσας τήν άρνησιν. "Οτι δ-
μως όρθώς έχουσιν αί θεολογικοί έρμηνεΐαι ώς πρός τοΰτο, καί κατ' άκολου-
θίαν καί τό κείμενον τής παροιμίας έν τοις δυσί κώδιξιν, άποδεικνύει καί τό
μέτρον αύτής, τρίμετρον τροχαϊκόν, διαφθειρόμενον διά τής παρεμβολής τού
άρνητικοΰ μορίου ού. Καί ή έννοια δέ, ώς άντιλαμβάνεται αύτήν ό Κρουμβά-
χερ, είναι σκοτεινή καί δύσληπτος· ούδέ μοί φαίνεται εύστοχωτέρα ή έν Philo-
logus, 1890, τ. III, σ. 458 προταθείσα έρμηνεία ύπό τοΰ Kurtz, όστις μετα-
βάλλων τήν άντωνυμίαν είς τρίτου προσώπου (ψωμίν του) μεταφράζει «ό κ.
δέν έχει τύχην μέ τό ψωμί του» καί νομίζει τήν παροιμίαν ταυτόσημον τή
νεοελληνική Ό κακός κακά θά φάη (Νεοελλ. άνάλ. 454).

'Αλλ' ή έννοια τής παροιμίας είναι άλλη: ό κακός είναι άρπαξ καί πλεο-
νέκτης· δέν άρκεΐται είς σφετερισμόν τής άλλης περιουσίας σου, άλλά καί αύ-
τά τάπαραίτητα πρός συντήρησίν σου ζητεί ν' άρπάση, άτινα καί δανειστής
έπιεικής δέν λαμβάνει. Γυρεύει να πάρ\? τό ψωμί άπ' τό στόμα σου κατά τήν
δημώδη παροιμιακήν φράσιν12. Τήν ίδέαν ταύτην έκφράζουσι δι' άλλης εικό-
νος καί αί βυζαντινοί έκεΐναι παροιμίαι, αί λέγουσαι τόν κακόν δανειστήν δ-
λου τοΰ κόσμου. Αύται δ' είναι ή άνωτέρω έν σ. 416-417 άναγραφεΐσα καί ή έπομένη:

—Τόν κακόν δλοι χρεωστούν τον (Άττικόν ήμερ. 366, 35.
Krumbacher, Sitzungsber., σ. 69, 23· MGS, 119, 23) ή Τοΰ κακού δλοι
τού χρεωστούσιν ήτις σχεδόν άμετάλλακτος διεσώθη μέχρι τού νύν.

12. ΕΙδικώτερον λέγεται ή φράσις αϋτη καί έπί τών άποστερούντων τινά της έργασίας του
ή έπί τοϋ προσελκύοντος τους πελάτας ομοτέχνου. Ποιος πήρε τό ψωμί άπ' τό στόμα μου;
Όποιος πήρε τή δουλειά άπ' τά χέρια μου (Πελοποννήσου) ή Ποιός πήρε τό φαγεΐάπ' τό στόμα
μου; κλπ. (Νεοελλ. άνάλ. 80) ή "Οποιος κάνει τή δουλειά μου, παίρνει καί τήν δακονιά μου
('Αθηναϊκή. Έβδομάς Α', 168) ή "Οποιους άρπάζ' τ' δ'λειά μ', τρώει καί τ' δουντιά μ' (Τρικάλων
παρά Ν. Βραχνού).
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—Στους κακούς δλοι χρωστούν. (Κρεμμύδη, 'Ακολουθία Β' διατριβής
21 [ε/ς τούς κ. χρεωστούν]. Ν eg ri s, σ. 36, 229 [όμ.]. Βενιζέλος, σ.
281, 189).

"Αλλη γραία ούκ έγέννησεν.

'Ακατάληπτος μοί είναι, λέγει δ Κρουμβάχερ, ή έννοια της παροιμίας ταύτης,
ήτις προήλθεν ώς φαίνεται έκ μύθου τινός, έκτός άν έκφράζ-η τήν άπλουστά-
την ίδέαν ότι αί γραΐαι είναι στεϊραι, ή ύποκρύπτη ϊσως είρωνείαν πρός τούς
λίαν όψέ δεικνύοντας έπιθυμίαν πρός γάμον.

Τήν έννοιαν όμως αύτής διδασκόμεθα έκ σημερινών όμοιων παροιμιών:
—"Αλλη καμμιά δεν γέννησε, παρ' ή Φαραώνισσα. (Τρικάλων. Παρνασσός,
τ. ΙΕ', σ. 948, 98).

—Άλλη καμμιά δέ γέννησε, μόν' ή Μαριά τό Γιάννη. (Βερέτας, σ. 67, 6
ΓΑ. <5ε'ν έ.]. Άραβαντινός, άρ. 28. Βενιζέλος, σ. 7, 77 [Ά. δεν dl.
—Αθηναϊκή. Έβδομάς Α', 136 [Κανεις και δέν έ.\. Παρνασσός, τ. ΙΕ', σ. 948,
97. —Βάρνης. Κράχτογλους,σ. 21 [Κανε'νας «5έν έ.]. —Κεφαλληνίας πα-
ρά Σπ. Παγώνη [Άλλος δέν έ. παρ' ή Μ.]).

—Άλλη μάννα δέν έκαμε, παρ' ή Μαριά το Γιάννη. (Κ α β α δ ία ς, σ.

276).

Ή παροιμία άναφέρεται είς τάς μητέρας, τάς φορτικώς περί τοΰ τέκνου
των όμιλούσας, καί πάντοτε έπαινούσας αύτό, ώσεί μή ύπήρχον καί άλλαι μη-
τέρες είς τόν κόσμον· μεταφορικώς δ' έπί τών έκθειαζόντων ώς σπάνια καί
θαυμαστά ίδια πλεονεκτήματα συνήθη καί κοινότατα.

Μικρός τόν μέγαν δύναται.

Μικρός τον μέγαν δύναται, σκελέαν τοΰ βάνει καί αυτός.

Έκ τών πέντε παρά Κρουμβάχερ κωδίκων καί έκ τοΰ τοΰ Βουλισμά συνάγον-
ται πέντε τύποι τής παροιμίας, μικρόν άλλήλων παραλλάσσοντες.

α'. Μικρός τόν μέγαν δύναται, σκέλος τόν βάνει καί, έ καί αύτός!
(Σ ά θ α , Μεσ. βιβλ., τ. Ε', σ. 548, 6. Kr., MGS, 126, 93).

β'. Τόν μέγαν δύναται, σκελέαν τοΰ βάνει καί, έ καί αύτός! (Σ ά θ α ς καί
Kr., αύτ.).

γ'. Μικρός τόν μέγαν δύναται, σκελέαν τοΰ βάλλει καί αύτο'ς. (Άττ. ήμερ.
365, 13).

δ'. Μικρός τόν μέγαν δύναται, σκελέαν τόν δώσει. (Kr., αύτ.).
ε'. Μικρός τόν μέγαν δυνάστην· σκελέαν τόν βάλλει καί έπεσεν.
(Ducangius, Glossar., στ. 1385, λ. σκελαία. Kr., αύτ.).

Έκ τούτων δέ νομίζω ότι άποκαθίστανται δύο παροιμίαι, ή μία έκ τοΰ
πρώτου κώλου, έχουσα αύτοτελή έννοιαν, ώς θά καταδειχθή κατωτέρω, ή δ'
έτέρα διάφορον ταύτης προσλαμβάνουσα έννοιαν διά της προσθήκης τοΰ δευ-
τέρου κώλου. Καί ή μέν πρώτη άποτελεΐται έκ μιάς Ιαμβικής τετραποδίας, ή
δέ δευτέρα έκ δύο.
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Τό δύναμαι δέν είναι ένταΰθα άμετάβατον έν τή σημασία του είμαι δυνα-
τός, έχω δύναμιν, Ικανότητα πρός τι, άλλά μεταβατικόν καί σημαίνει νικώ,
καταβάλλω τινά, είμαι ύπέρτερός τίνος. Ούτω λέγομεν σήμερον τον δύνουμαι
άντί τοΰ είμαι ισχυρότερος αύτοΰ, ή κατά τήν παροιμιακήν έκφρασιν είναι τοΰ
χεριοΰ μου. 'Εκφέρεται δέ τό δύναμαι ένταΰθα άπολύτως καί ούχί μετ' άπαρεμ-
φάτου, δθεν δέν έχομεν ίδιάζουσαν συντακτικήν περίπτωσιν, έλλείποντος τοΰ
νά έκ τής άναλύσεως τοΰ άπαρεμφάτου, ώς νομίζει ό Κρουμβάχερ, ούδ' ύπάρ-
χει άνάγκη νά ύποθέσωμεν έκπεσόν τό νά μετά τό σκελέαν έξ άβλεψίας τών
βιβλιογράφων, κατά τήν γνώμην τοΰ G . M e y e r έν Byz. Zts., τ. III, σ. 405.
Τό δέ δυνάστην δέν είναι παραδιόρθωσις τοΰ δύναται, ώς ύπέθεσεν ό Κρουμ-
βάχερ, άλλά τρίτον ένικόν πρόσωπον διαλεκτικού τύπου τοΰ άορίστου τοΰ
δύναμαι, ήτοι αύτοΰ τοΰ ίωνικοΰ τύπου έδυνάσθην· ό τύπος ούτος ού μόνον
παρ' Όμήρω καί Ήροδότφ άπαντών, άλλά καί παρά Ξενοφώντι καί παρά Σο-
φοκλεΐ έν τισι κώδιξι, παρέμεινε καί κατά τούς ύστερον χρόνους, ώς μαρτυρεί
ή χρήσις αύτοΰ παρά τοις Έβδομήκοντα. (Βλ. Veitch, Greek Verbs, λ. δύ-
ναμαι. Πρβλ. Curtius, Das Verbum, τ. II, σ. 374). Καί νΰν δ' είναι συνη-
θέστατος πολλαχοΰ τής Ελλάδος: (έ)δυνάστηκα, (έ)δυνάστηκες ή έδυνάστης,
έδυνάστη, -ηκε, (έ)δυναστήκαμε, έδυναστήκατε, ή δυνάστητε, (έ)δυνάστηκαν.
Οΰτως έν τή φράσει πώς τόν έδυνάστηκες; έκφράζομεν είρωνικώς τήν άπορίαν
μας πρός ίσχυρόν κακοποιήσαντα άσθενέστατον. Τό δέ ν έν τω κειμένφ της
βυζαντινής παροιμίας παρέλκει έν τω τρίτφ προσώπφ ώς καί άλλαχοΰ τών
προκειμένων συλλογών παρατηρείται: οίον έχρεώστειν άντί έχρεώστει (Kr.,
MGS, 117, 8), άπεστάθην άντί άπεστάθη (αύτ., 118, 11), εύρέθην άντί εύρέθη
(αύτ., 121, 41), έζωογονήθην άντί έζωογονήθη (αύτ., 123, 65), έβοήθην άντί
τοΰ έβοήθει (αύτ., 125, 88)· πάμπολλα δ' άλλα τοιαύτα παραδείγματα εΰρην-
ται έν τοις άλλοις μνημείοις τής δημώδους γλώσσης κατά τούς βυζαντινούς
χρόνους.

Τό σκέλος τοΰ βάνει καί τό σκελέαν τοΰ β. έχουσιν άμφότερα όρθώς, ούδ'
είναι άνάγκη νά προκρίνωμεν τό δεύτερον ώς προτείνει ό Κρουμβάχερ. Καί
σήμερον λέγουσιν άδιαφόρως τοΰ βάνει πόδι, ή τοΰ βάνει τρικλοποδιά (ή τον
πεδουκλώνει) πρός δήλωσιν τοΰ αύτοΰ παλαιστικοΰ σχήματος. ΕΪναι δέ τοΰτο
τό παρά τών άρχαίων καλούμενον άγκύρισμα ή παρακαταγωγή ή μεταπλα-
σμός, ήτοι ή διά τοΰ δεξιοΰ ποδός διά πτερνισμοΰ έκ τών όπισθεν ή περιπλο-
κής κάμψις τοΰ γόνατος τοΰ άντιπάλου καί ύποσκελισμός αύτοΰ (das Beinun-
terschlagen τών Γερμανών). Τέλος τό ταράσσον τό μέτρον έ καί τοΰ α' καί β'
τύπου δύναται νομίζω νά διαγραφή, προτιμωμένου έν τούτφ τού γ' τύπου
σκελέαν τοΰ βάνει και αύτός.

ΕΪπον άνωτέρω ότι τό πρώτον κώλον τής προκειμένης παροιμίας θεωρώ
ώς ιδίαν αύτοτελή παροιμίαν, τοΰτο δέ διότι σφζεται μέχρι τοΰ νΰν, ώς μαρ-
τυροΰσιν αί έπόμεναι παραλλαγαΐ:

—Ό μικρός νικάει τόν μεγάλονε. (Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη).

—Άνι'κισ' ού μ'κρός τού μέγα. ('Ιωαννίνων παρά Δ. Μ. Σάρρου).
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Καί παρ' Άλβανοΐς: J buti θεν τ φορτιν = ό άδύνατος σπάζει τόν δυνατό
(Byz. Zts. III, 405).

Πιθανώς καί ύπό τόν τύπον τοΰτον Δυνάστη ό μικρός τόν μέγαν έφέρετο
κατά τούς μέσους χρόνους, ώς δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τοΰ ε τύπου της
βυζαντινής παροιμίας.

Ώς δ' έκ τής σημερινής χρήσεως διδασκόμεθα, καί ούδέν κωλύει ήμάς
νά παραδεχθώμεν ότι ή τοιαύτη χρήσις είναι παλαιά, μέγαν έννοεΐ ή παροιμία
τήν έγκυον γυναίκα, μικρόν δέ τό έν τή γαστρί αύτης έμβρυον. Λέγεται δ' έπί
τών καταβαλλομένων ύπό τής έγκυμοσύνης γυναικών, ίδια έπί νόσων ή θανά-
των αίτίαν έχόντων τήν έγκυμοσύνην.

Προστιθεμένου δέ τοΰ δευτέρου κώλου παράγεται άλλη παροιμία, διάφο-
ρον έχουσα έννοιαν· ότι καί ό άσθενής δύναται πολλάκις νά βλάψη τόν ίσχυ-
ρόν, διότι καί ό άδύνατος καταπαλαίει ένίοτε ρωμαλέον άνταγωνιστήν διά
μεταπλασμοΰ. Ταυτόσημος είναι ή γερμανική παροιμία: Oft kann ein kleiner
Feind dem Grossen schädlich sein (Ό ü r i n g s f e 1 d , I, άρ. 922), καί άλλαι δι-
δάσκουσαι ότι δέν είναι περιφρονητέος ό άδύνατος έχθρός (Wander, τ. I,
σ. 970, 114. 125).

Ό Έρις και ό Τιβέρις οίκον έκλεισαν,
και έγώ και ή πενθερά μου τον ήμέτερον.

Τήν παροιμίαν γινώσκομεν έκ τριών παρά τώ Κρουμβάχερ κωδίκων, έξ ένός
άθωνικοΰ καί έκ τοΰ τοΰ Βουλισμά. Διαφόρως δ' άναγράφονται έν έκάστω
τούτων τά αίνιγματώδη φαινόμενα κύρια όνόματα έν τώ πρώτφ στίχφ, διό
καταλέγομεν ώδε πάσας τάς παραλλαγάς:

β'. Ό έρης και ό έρημέρις οίκους έκλεισαν, καί έγώ-τόν ύμέτερον.
γ". Ή έρις (ήέρις) καί ό κυριέρης οίκον κλπ. (Kr., MGS, 126,96).
δ'. Ό σηέρις καί ό σύβερις οίκον έκλεισαν, κάγώ δέ καί ή πενθερά μου τό
ή. (Αθωνικού κώδ. 'Ιβήρων 805, 1).

ε". Ό έρις καί ό ΰβερις οικον-πεθερά μου κ.λ.π. (Άττ. ήμερ. 365, 17).-
Περί τής παροιμίας ταύτης γράφει ό Κρουμβάχερ (Sitzungsber.,
1887, σ. 73): «Έρις καί Τιβέρις είναι προδήλως πεπλασμένα όνόματα. Τό
πρώτον φαίνεται προελθόν έκ της όμοιας καταλήξεως τοΰ δευτέρου, ώς συμ-
βαίνει είς τά πεπλασμένα ζεύγη όνομάτων, σχηματιζόμενα συνήθως
κατά παρήχησιν (ίσοσύλλαβα ή όμοιόαρκτα, λ.χ. Πέτρος καί Παύλος)... Ή
παροιμία είναι άσαφής· πιθανωτέρα φαίνεται τοιαύτη τις έννοια: Φίλοι καί
γνώριμοι μάς έκλεισαν τόν οϊκόν των (δέν μας πλησιάζουσι πλέον)· έγώ δέ
καί οί οικείοι μου (ών κορυφή είναι ή πενθερά) τοις άνταπεδώκαμεν τά ίσα».
Έν δέ ταΐς MGS, σ. 212 παρατηρεί ότι άλλην έρμηνείαν καλυτέραν δέν έδυ-
νήθη νά εΰρη, περί δέ της διαφοράς τοΰ όνόματος ήν παρουσιάζουσιν οί άλ-
λοι δύο τύποι, λέγει ότι ό διασκευαστής άντικατέστησεν άλλο δμοιον άγνω-
στον ή σπανιώτερον όνομα διά τοΰ γνωστοτέρου Τιβέρις.

Τόν Κρουμβάχερ φαίνεται ότι παρεπλάνησε τό ρήμα, όπερ ένταΰθα κεί-
ται εις τήν σημασίαν τοΰ έρημώ. Κλεισμένο σπίτι λέγεται ό έρημωθείς οίκος,
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ένεκα θανάτου του οίκοδεσπότου ή πτωχεύσεως, κλεισοσπι'της δ' èv Ήπείρω
καλείται ύπό τής χήρας συζύγου του καί τών οικείων ό άποθανών οίκοδεσπό-
της, ό διά τοΰ θανάτου του έρημώσας τόν οίκον. Σαφέστατα δέ καταφαίνεται
ή σημασία αύτη τοΰ κλείνω έν τη έπομένη παροιμία καί έν ταΐς παραλλαγαΐς
αύτής:

—Άντί να κλείση ό θεός δυο σπίτια, έσφάλισε το ένα. (Γορτυνίας).

—Τά τί να κλείση δύο πόρτες, έκλεισε μία. (Δημητσάνης Γορτυνίας παρά
Κ. Κασιμάτη).

—Θέλισι ή θός να κάψι δυο σπιτ'κά, τσί 'καψε ένα.(Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη).

—Ό θεός ήθελε νά χαλάση δυο σπίτια καί χάλασε τό ένα. (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς ,
σ. 182, 93).

—Αί θεός δεχ χαλμ δυο απίδια. (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ Σύλλογος, τ. KB", σ.
317, 130).

Ή παροιμία λέγεται έπί γάμου πονηρού άνδρός μετά πονηράς γυναικός.
"Αν ένυμφεύοντο αύτη μέν άγαθόν άνδρα, έκεΐνος δ' άγαθήν γυναίκα, ή έρή-
μωσις άμφοτέρων τών οίκων ήτο βεβαία· συνέζευξε λοιπόν αύτούς ό θεός, δ-
πως μετριώτερον καταστήση τό κακόν, διά τής έρημώσεως ένός μόνου
οίκου.

'Αλλά τίς έκλεισε τόν οίκον; Τά κύρια όνόματα άδύνατον νά παράσχω-
σιν ύγιές νόημα, διότν άμφότερα είναι παρεφθαρμένα, άντικαταστήσαντα
άφηρημένα όνόματα. Τό πρώτον τούτων κείται σχεδόν άλώβητον έν τω γ' τύ-
πω ήέρις ( = ή έρις), ύπσδεικνύεται δέ καί ύπό τοΰ δ' τύπου (d σηέρις) κατά
τίνα τρόπον έγένετο ή παραφθορά. Έν τοΐς λοιποϊς τύποις μόνον τό άρθρον
μετεβλήθη άπό τοΰ θηλυκοΰ είς άρσενακόν. Ή δ' ίρις δέν είναι λέξις άγνω-
στος είς τήν δημώδη γλώσσαν. Έν Πόντφ λέγουσιν: Έριν καί άντέριν έχουν
ήτοι πεισματώδη έριν (διαφοράν, φιλονεικίαν) έχουσι πρός άλλήλους (Βαλα-
βάνης έν 'Αρχ. νεωτ. έλλην. Α', γ", σ. 100)· είναι δέ τό άντέρη (ή) έσχηματι-
σμένον έκ τοΰ έρη, ώς τό άντέρως έκ τοΰ έρως. Τό δέ δεύτερον όνομα φαίνε-
ται ότι παρεφθάρη, διότι ήτο άκατάληπτος ή παλαιά σημασία αύτοΰ είς τόν
λαόν· έκ τοΰ δ' τύπου (σύβερις) καί τοΰ ε (δβερις) συνάγω ότι ύποκρύπτεται
έν αύτώ ή ύβρις.

Τήν έν τώ β' τύπφ γραφήν οίκους άναγνωρίζει ώς όρθοτέραν καί ό
Κρουμβάχερ, άπορρίπτει όμως αύτήν, διότι έν τοΐς δυσίν άλλοις κώδιξι φέρε-
ται είς ένικόν άριθμόν ή λέξις. Καίτοι όμως καί άλλοι δύο κώδικες προστίθεν-
ται νΰν τήν γραφήν οίκον έχοντες, τοΰτο δέν πρέπει νά μας έμποδίση άπό τοΰ
νά προκρίνωμεν τήν κατά πληθυντικόν άριθμόν έκφοράν, διότι, ώς εΓπομεν,
καί πάντων τών άλλων κωδίκων ή όμοφωνία έναντίον ένός, ούδέν μαρτυρεί,
προκειμένου περί κειμένων τής δημώδους.

Ό δεύτερος στίχος της παροιμίας έπάγεται είδικήν περίπτωσιν, φέρει τό
παράδειγμα πρός βεβαίωσιν τοΰ έν τώ πρώτφ διατυπουμένου άξιώματος. Τήν
παροιμίαν ύποτίθεται ότι λέγει νύμφη, διότι ταύτην έννοεΐ πάντοτε ό έλληνι-
κός λαός διαφερομένην πρός τήν πενθεράν, ούδέποτε δέ τόν γαμβρόν, ώς
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άποδεικνύουσι πολυπληθείς δημώδεις παροιμίαι. Όθεν κυρίως είπεΐν τό κέν-
τρον τής παροιμίας κείται έν τούτω τω δευτέρφ στίχφ, παιγνιωδώς συμπλη-
ροΰντι καθολικώτερόν τι γνωμικόν. Άν δέ παραδεχθώμεν ότι τό γνωμικόν
τοΰτο ήτο άρχαΐον, έχον καί λέξεις άχρήστους ή δυσνοήτους, θά εΰρωμεν τόν
λόγον, δι' δν ό μέν πρώτος στίχος ποικιλοτρόπως παρεφθάρη έν τοις χειρο-
γράφοις, βεβαίως δέ καί έν τω στόματι τοΰ λαοΰ, ένφ ό δεύτερος φέρεται έν
πάσιν άμετάλλακτος καί όρθός. Νομίζω δ' ότι τό γνωμικόν τοΰτο είναι ή ρή-
σις τής Σοφίας Σειράχ κα", 4: «Καταπληγμός καί ΰβρις έρημώσουσι πλοΰτον,
οΰτως οίκος ύπερηφάνου έρημωθήσεται». Ή έννοια δέν είναι βεβαίως άκρι-
βώς ή αύτή, ή διατύπωσις όμως είναι όμοιοτάτη.

Όθεν κατά ταΰτα ή παροιμία πρέπει ν' άποκατασταθή ώς έξης είς τονικά
ίαμβεϊα:

Ή έρις και ή ύβρις οίκους Εκλεισαν,
και έγώ καί ή πεθερά μου τόν ήμέτερον

ήτοι ή έρις καί ή άδικος βία ήρήμωσαν οίκους, τό αύτό δ' έπαθε καί ό ημέτε-
ρος ένεκα τών άδιαλείπτων λογομαχιών έμοΰ καί τής πενθεράς μου. Θά έλέγε-
το δ', ώς εικός, έπί τής άσυμφωνίας νύμφης καί πενθεράς.

Ίδέ, ού ρέει· άλλά έχει τρΰπαν.

Οΰτως έγραψα άντί τοΰ έν τω ταυρινικώ κώδικι φερομένου: Ει δέον ρέη άλλά
Εχει τρύπαν, μετά διαφόρου γραφής έν τή έρμηνεία: ΕΓ δέ ού ρέη. Ό
Κρουμβάχερ (MGS, σ. 216) σημειώνει περί τής παροιμίας ταύτης τά
έξής: «Αί προσπάθειαί μου πρός κριτικήν άποκατάστασιν καί έρμηνείαν τής
παροιμίας ταύτης άπέβησαν μάταιαι. Τό παραδεδομένον κείμενον μετ' άποκά-
θαρσιν τών άνορθογραφιών έχει: Ei δέον, ρέει, άλλά έχει τρύπαν. Τούναντίον
δέ κατά τήν έρμηνείαν έπρεπε νά γραφή: Ει δέ ού ρέει, άλλά έχει τρύπαν, όπερ
όμως είναι τερατώδες. Προχειροτέρα θά ήτο ή άνάγνωσις: Ήδεΐον ρέει, άλ-
λά έχει τρύπαν, καί τότε ή παροιμία θ' άνεφέρετο είς άκάρπους προσπαθείας
(οίος ό Δαναΐδων πίθος κτλ.). Περί τοΰ τύπου ήδεΐον πρβλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι,
Einleitung, σ. 381. Όπως δέ μηδέν τούλάχιστον τών είς έρμηνείαν συντελούν-
των παραλίπω, σημειώ καί τήν πιθανώς συγγενή τήν έννοιαν άρχαίαν παροι-
μίαν παρά Ζηνοβίφ Α", 75: "Αλλην μέν έξαντλούμεν, ή δ' έπεισρέει.

Ή όρθή άνάγνωσις άποκαθίσταται δι' άπλής διορθώσεως τοΰ έν τή έρμη-
νεία άνορθογράφως φερομένου Εϊ δέ. Οΰτω δ' έχομεν έννοιαν παραπλησίαν
έκείνης, ήν άναπτύσσει ό Γάλλος ποιητής Sully Pruâhomme έν τώ ποιη-
ματίφ του Le vase brisé. Διότι ή παροιμία έλέγετο έπί έκείνων, οΰς διαβιβρώ-
σκει ένδόμυχος πόνος, μή έκδηλούμενος έξωτερικώς.

'Εν δυσίν άθωνικοΐς κώδιξι (Δοχειαρίου 243 καί Καυσοκαλυβίτου 14)
εΰρηται ή παροιμία κατ' άλλον τύπον: 'Εβραίοι [Εύραΐοι έν τώ Κ.] το άγγεΐό
σας μή Εχον τρύπα δ διορθωτέον ίσως: Έκρέει τό άγγεΐό σας, μή έχον τρύπα.

Άντίστοιχον σημερινήν παροιμίαν δέν ήξεύρω άλλην πλήν τής άνεκδό-
του κεφαλληνιακής: Πούθε ρέει τό βουτσί; (παρά Σπ. Παγώνη), λεγομένης έπί
κακών, ών άναζητεΐται ή άγνωστος αίτια.
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'Αλλ' αύτή ή βυζαντινή παροιμία, εΰρηται άπαράλλακτος παρά Τούρκοις και
Βουλγάροις. Οί μέν Τούρκοι λέγουσιν: «Άκμάζ-σα δαμλάρ» = άν δέν τρέχη,
στάζει (Βυζαντίου, Κωνσταντινούπολις, τ. Γ", σ. 612)· οί δέ Βούλγαροι,
κατά τήν χειρόγραφον συλλογήν*. ήν όφείλω είς τήν φιλόφρονα προθυμίαν
τοΰ κ. Π. Θ. Τσίλεφ: «Ako ne tecé, to se kàpe» = άν δέν ρέη, όμως στάζει.
Πιθανώς δ' άμφότεροι οί λαοί οδτοι παρέλαβον τήν παροιμίαν έκ τών
Ελλήνων.

Ή γραία είδε δραμαν καί ούκ έλεγεν ώς το είδεν,
άλλά ώς τήν έσυνήρχετο.

Ή αιτιατική τοΰ άρθρου εϊναι έν τώ παρά Κρουμβάχερ ταυρινικώ κώδικι άρ-
σενικοΰ γένους. Δύο όμως άθωνικοί κώδικες, ό τοΰ Δοχειαρίου καί τοΰ Καυ-
σοκαλυβίτου έχουσιν ώς τήν, καί ή δλη παροιμία παρουσιάζει διαφοράς τινας:
Ή γραία είδεν δνειρον και ούδέν τό εϊπεν ώς τό είδεν, άλλ' ώς τήν έδοξεν.

Ό Κρουμβάχερ μεταφράζει (MGS, 217, 105): «Ή γραία είδε ένα καθ' ύ-
πνους καί δέν εϊπεν ότι τόν είδεν, άλλ' ότι ώμίλει μετ' αύτοΰ». Ή έννοια όμως
τής παροιμίας μένει ούτω σκοτεινή. Άλλως δέ τό συνέρχομαι δέν έχει τήν ση-
μασίαν τοΰ όμιλώ, ούδ' ή μόνη σημασία αύτοΰ έν τή σημερινή γλώσση, είναι
ώς νομίζει ό Κρουμβάχερ, ή τοΰ άναλαμβάνω τάς αισθήσεις, άνανήφω· ώς
τήν έσυνήρχετο σημαίνει ένταΰθα, ώς τής ήρχετο είς τόν νοΰν, ώς ένόμιζε κα-
ταλληλότερον. Τοΰτο δέ δεικνύει καί ή γραφή τών άθωνικών κωδίκων ώς τήν
έδοξεν. "Οθεν έλέγετο πιθανώτατα ή παροιμία έπί τών μή λεγόντων πλήρη τήν
άλήθειαν, άλλά μεταπλασσόντων τήν διήγησιν κατά τό ίδιον συμφέρον. Συμ-
φωνεί δέ τή έρμηνεία ταύτη καί ή άλληγορική λύσις έν τοις άθωνικοϊς κώδιξι.
«Περί τούς 'Ιουδαίους λέγει· ότι οί προφήται έπροεΐπαν περί τοΰ Χριστοΰ καί
αύτοί ούδέν τό λέγουν ώς τό ήκουσαν, άλλά καθώς τούς έδοξεν». Όμοίως καί èv
τώ ταυρινικώ (Kr., MGS, 111): «Γραΐαν τήν Παλαιάν Διαθήκην λέγει- είδε
γάρ δραμα τό διά τών προφητών λαληθέν, καί ούκ έλεγον οί Ιουδαίοι ώς τό
ήκουσαν άπό τών προφητών, άλλά ώς τούς έσυνήρχετο, ούτως καί έλάλουν».
Έλάλουν δηλ. ώς τούς ήρχετο είς τόν νοΰν, ώς έκρινον συμφερώτερον, δια-
στρέφοντες τούς λόγους τών προφητών, ώς ή γραΐα διεσκεύαζε τήν διήγησιν
τοΰ όνείρου της.

Ή παροιμία έν τω ταυρινικώ κώδικι είναι έμμετρος, άποτελουμένη έκ
τριών ιαμβικών τετραποδιών.

Ώς ένι ή θάλασσα αλμυρά, διατί οί ίχθύες είσί γλυκείς;

(Σάθα, Μεσ. Βιβλ., τ. Ε", σ. 560, 18. Kr., MGS, 127, 112).

Άν τό έρώτημα τούτο ήτο παροιμία, ή έννοια θά ήτο σαφής, ότι έκ πονηρών
γονέων γεννώνται άγαθά τέκνα. Άλλ' εύλόγως ό Κρουμβάχερ καί ό G. M e y e r
(Byz. Zts., τ. III, σ. 406) έξέφρασαν δισταγμούς έπί τούτου «ό πρώτος μάλιστα πα-
ρετήρησεν ότι πολλήν όμοιότητα παρουσιάζει πρός τά έν τώ Φυσιολόγω φυσικά
προβλήματα,καίτοι τοιούτο πρόβλημα ούδαμώς άπαντςί έν ταΐς πολυαρίθμοις
διασκευαΐς τοΰ Φυσιολόγου.
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Ή γνώμη αύτη μοί φαίνεται όρθή, ούδέ νομίζω άναγκαΐον ν' άνατρέξω-
μεν είς τόν Φυσιολόγον, πρός βεβαίωσιν αύτης. Αί πλεΐσται τών μετά θεολο-
γικής έρμηνείας συλλογών τών βυζαντινών παροιμιών έπισυνάπτουσι μετά
τάς παροιμίας καί ποικίλα άλλα έρωτήματα φυσικά ή θεολογικά, άτινα κατά
τήν αύτήν μέθοδον έπιλύουσιν. Ό Κρουμβάχερ έν MGS, σ. 115 παραθέ-
τει τοιαύτα έκ τοΰ Μαρκιανοΰ κώδικος τών παροιμιών καί έκ της έν τώ 228
παρισινώ κώδικι της είς πεζόν λόγον έρμηνείας τών παροιμιών, πάντες δ' οί
άθωνικοί κώδικες περιέχουσιν όμοια προβλήματα καί αινίγματα, μή διακρινό-
μενα τών παροιμιών άλλως ή έκ της μετά τό τέλος αύτών κατατάξεώς των.
'Αλλά καί τό προκείμενον έρώτημα κείται τελευταΐον έν τή έμμέτρω έρμηνεία
τών παροιμιών τοΰ 228 παρισινοΰ κώδικος. "Οθεν ούδεμίαν έχω άμφιβολίαν
ότι είναι φυσικόν πρόβλημα καί δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς παροιμία.

Ύπό τόν τύπον παροιμίας παρ' Ίταλοΐς: Dal mar salato nasce il pesce
fresco (τοσκανική παροιμία παρά During sfeld I, άρ. 408). 'Αλλ' ό καθ'
ήμάς λαός ήσχολήθη μέν καί ούτος περί τό φυσικόν τοΰτο πρόβλημα καί έξέ-
φρασε πολλάκις τήν άπορίαν του διά τήν ΰπαρξιν άναλάτων Ιχθύων έν τή
άλμυρά θαλάσση, πάντοτε όμως έν άσμασι δημοτικοΐς καί ούδέποτε έν παροι-
μίαις. Τών τοιούτων άσμάτων παραθέτω τινά ωδε.

Στέκω και συλλογίζομαι μέ συλλογή μεγάλη,
πώς είν' ή θάλασσ' άρμυρή κι άνάλατο τά ψάρι.
(Κρήτης. Jeannaraki, σ. 283, άρ. 203. Φραντζεσκάκη, Ή
'Αριάνδη, σ. 34).

Στέκουμαι, διαλοΐζομαι, διαβάζω συναξάριν,
πώς έν' ή θάλασσ ' άρμυρή, άνάλατον το ψάριν.
(Κύπρου. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Γ', σ. 224, 259).

Στέκω καί διαλογίζομαι, ώσάν τό συναξάρι,
πώς είν' ή θάλασσ' άρμυριά, κι άνάλατο τό ψάρι.
C Ανέκδοτο ν μοιρολόγιον Ίου παρά Κ. Κασιμάτη).

Μήπως τό συναξάρι τών δύο τούτων παραλλαγών ύποδεικνύη, ότι έκ πηγής
τίνος όμοιας ταΐς ήμετέραις συλλογαΐς τών βυζαντινών παροιμιών παρέλαβεν
ό λαός τό άπόρημα;

Άφον έκαβαλλίκευσε, κΰρ ήλιε, μή τον κλαίης.

Έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ (MGS, 127, 117) έκ τοΰ κώδι-
κος τής Μαρκιανης βιβλιοθήκης καί έκ τοΰ παρισινού 228, όπόθεν είχε προ-
δημοσιευθή καί ύπό τοΰ Σάθα (Μεσ. Βιβλ., τ. Ε', σ. 563). Προστίθεται νΰν
καί άλλη παραλλαγή έκ τοΰ άθωνικοΰ κώδικος τοΰ ρωσικοΰ μοναστηρίου
779, άρ. 77: «Άπότις έκαβαλλίκευσα, κυρ ήλιε, μή τον κλαύσης». Καί έν ταύτη
μέν τό ρήμα πρέπει νά διορθωθή είς γ' πρόσωπον, ώς καί έκ της έρμηνείας
συνάγεται. Τό δ' έν τοις άλλοις κώδιξιν άφών ή άφ' ών, είναι ό της δημώδους
σύνδεσμος άφόντας, φόντας (άπό όταν) = άφ' οδ χρόνου, άφ' δτου, τό άπότις
τοΰ άθωνικοΰ.



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΑΣ BYZANTIN ΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ

451

Ό Κρουμβάχερ περιορίζεται (MGS, 221) είς μετάφρασιν της παροιμίας,
παραπέμπων διά τήν έρμηνείαν εις δσα λέγει ό Κρούσιος (Krumb, έν
Sitzungsb., 1887, σ. 87). Οδτος δέ ύπολαμβάνων ότι πρόκειται περί θρήνων
τοΰ 'Ηλίου, εικάζει ότι άναφέρεται ή παροιμία εις δημοτικόν τι άσμα, έν ω θά
παρίστατο ό ήλιος συμπάσχων, ή τούλάχιστον ότι έκ τοιαύτης τινός έμπνεύ-
σεως προήλθεν. 'Αναφέρει δέ καί τόν δρκον είς τόν κΰρ Ήλιον έν τω μεσαιω-
νικά) άσματι τοΰ Άρμούρη· ό δέ Κρουμβάχερ έπιπροσθέτει (MGS, 221) καί
άλλην μαρτυρίαν χρήσεως τοΰ κΰρ Ήλιος έν τη Ριμάτμ κόρης και νέου, στ.
29.

Τό έπίθετον κύριος άπεδίδετο εις τόν Ήλιον καί ύπό τών άρχαίων, ώς
φαίνεται έκ δύο έπιγραφών τών ύστέρων χρόνων καί έκ τών μαγικών παπύ-
ρων (Βλ. Roscher's, Lexikon ά. Mythol., τ. II, στ. 1760. 1768). Νΰν δέ τό
κυρ Ήλιε είναι σύνηθες έν έπικλήσεσι τοΰ ήλίου καί έν έπφδαΐς" καί έν πα-
ραμυθίοις καί δημοτικοΐς φσμασιν (Βλ. τήν έμήν πραγματείαν Ό Ήλιος, σ. 37
- 38). Άλλ' έν τη περί ής ό λόγος παροιμίςι δέν πρόκειται περί τοΰ ούρανίου
σώματος ή της προσωποποιίας αύτοΰ, ούδέ προσκαλείται ό ήλιος νά παύση
θρηνών τόν καβαλλάρην. Έκ τής συχνοτάτης έπικλήσεως τοΰ ήλίου, όπως
έπίδη γινόμενα κακά, ή προσαγόρευσις κΰρ ήλιε άπώλεσε τήν κυρίαν σημα-
σίαν αύτής, χρησιμεύει δ' έν τώ λόγω ώς άπλή κλητική τοΰ πρός δν διαλεγό-
μεθα. Τοΰτο καταφανές γίνεται έν τώ έπιταφίω τοΰ Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου
είς τόν Λέοντα Τζικανδήλην, στ. 7 (έν Βυζαντ. Χρονικοΐς, τ. Γ', σ. 580): «δ-
σος γάρ άνήρ, ήλιε τήν στρατείαν», όπου τό ήλιε κείται άντί τοΰ παροδΐτα.
Όμοίως καί έν τοις στίχοις τοΰ Γλυκά 210, σ. 25 Legrand: «έχεις, ήλιε μου,
παιδίν» ένφ ό λόγος πρός πατέρα.

Όθεν ούδέν κοινόν έχοντος τοΰ ήλίου πρός τήν παροιμίαν, αΰτη σημαί-
νει τοΰτο μόνον ότι ό καβαλλικεύσας δέν είναι άξιος οίκτιρμών, ότι δηλ. δέν
πρέπει νά τόν εύσπλαγχνιζώμεθα πλέον, διότι ούδέν κακόν πάσχει· τών κα-
κών άπηλλάγη άφ' δτου έκαβαλλίκευσε.

Τις δ' ό ύπονοούμενος ίππεύς, φανερώνουσι πλεΐσται άλλαι παροιμίαι. Ή
γνωστοτάτη άρχαία παροιμία Άφ' ίππων έπ' όνους (Ζ η ν ό β . 133, Δ ι ο γ ε ν . 96,
Β. 56, Μ α κ ά ρ . 528, Γ ρ η γ . Κύπρ. Μ . 134, Ά π ο σ τ ό λ . 353, App. prov.
38, Π λ ο υ τ . Παροιμ. Άλεξ. 19, σ. 12, Crusius Otto 189. 1163), λεγομένη έπί
τών άπό τών σεμνών είς τά εύτελή μεταβαινόντων, παρομοιάζει τήν εύδαιμονε-
στέραν τοΰ βίου κατάστασιν πρός ίππασίαν.

13. Ώς λ.χ. έν άνεκδότω κορινθιακή, έπςιδομένη κατά τήν άνατολήν τού ήλίου μετά βρο-
ΧΤίν:

Ήλιε μου, κΰρ Ήλιε μου,
βάρ' τά σημαντήρια σου,
ν' άνάψουν τά καντήλια σου,
νά πυρωθοΰν οί ξένοι κλπ.

'Εν άλλοις δέ δημοτικοΐς ^σμασιν ό ήλιος λέγεται άφέντης.
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Ή παροιμία αύτη φέρεται καί παρά πολλοίς άλλοις λαοΐς καί παρά τω
ήμετέρω, έκ τών πολλών δέ παραλλαγών αύτής άναφέρω μίαν μόνην τήν βαρ-
ναϊκήν παρά Κράχτογλου,σ. 13: Άπό καβάλλα πεζός. Όμοία είναι καί
ή παροιμία: Ό Λυδός τόν δνον έλαύνει (Append, prov. 318, Μακάρ. 528,
"Α π ο σ τ ό λ . 1166α), λεγομένη «έπί τοΰ παρ' άξίαν τι πράττοντος, παρ' όσον
ίππικώτατοι οί Λυδοί». Σαφέστατα δέ παρομοιάζει πρός ίππασίαν τόν πλοΰτον
ή παρ' Άποστολίφ 1135 δημώδης παροιμία: Ό έχων ίππου (γρ. Γππον) χρή-
ματα ταχύτατα ιππεύει- ής νΰν είναι γνωσταί αί έξής παραλλαγαΐ:

—Όποιος έχει πολλά χρήματα, καλά καβαλλικεύει. (Βενιζέλος, σ.
211, 495).

—Όπώχει καλά χρήματα, καλά καβαλλικεύει. (Μ α ν ά ρ η ς , σ. 29 [ό Ε-
χων]).

—Όπώχει γοργά στάμενα, γοργά καβαλλικεύει. (Κ ρ ο μ μ ύ δ η , Διατριβή,
σ. 181 [y. καί καβαλλ'κεύει]. Τοΰ αύτοΰ, 'Ακολουθία β' τής διατρ., σ. 42
[Ό έχων-γ. καί καβαλκεύει]. Ν e g r i s , σ. 87, 551 [Ό Εχων γ. στ. γοργός καί
ίπποβάτης], Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1122 [Ποιος Εχει γ.]. Βενιζέλος, σ.
211, 499 [Όποιος Εχει τά y.]). Στάμενα δέ τά χρυσά νομίσματα.

Έν άλλαις παροιμίαις τοΰ λαοΰ ό καβαλλάρης είναι είκών τοΰ πλουσίου,
τοΰ δέ πένητος ό πεζός.

—Γιου καβαλλάρις δέν ίρουτά τού περματάμενου. (Πολιχνίτου της Λέσβου
παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη). Παροιμία ταύτόσημος τή έτέρα ό χορτασμένος τοΰ
νηστικού δέν πιστεύει, περί ής έπραγματεύθημεν έν Byz. Zts., τ. VII.

— Ό καβελλάρις δέν πιστεύει τοΰ άπεζοΰ. (Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά
Λ. Κωνσταντοπούλου). Όμοία τή άνωτέρω.

—Όταν είσαι καβαλλάρης, Εβλεπ δγιον περπατεϊ. (Χίου. Κανελλάκης, σ.
277, 493), ήν ό έκδοτης έρμηνεύει: «Οί εύποροΰντες καί οί κατέχοντες άξιώ-
ματα όφείλουσι νά μή περιφρονώσι τούς ύποδεεστέρους αύτών».

—Όντεν είσαι καβαλλάρης, χαιρέτα καί τσί πεζούς. (Κρήτης. Παρνασσός
ΙΣΤ, 636, 73).

—Ϊ2σάν είσαι κααλλάρις, χαιρέτα καί τόπ πεζό. (Καρπάθου. Ζωγρ. άγ. Α',
363, 424 [τον π.]).

Άλλά καί ό Πρόδρομος άσμενίζει είς τοιαύτας είκόνας, καί συνηθέστατα
τήν άντίθεσιν τοΰ πτωχοΰ καί τοΰ πένητος καταδεικνύει, τοΰτον μέν πεζόν
έκεΐνον δέ καβαλλάριον παριστών.

Σύ παρατρέχεις τήν όδόν πεζός μετά τζαγγίων,
αύτός δέ καβαλλάριος διηνεκώς οδεύει
βουτουλωμένας τοις ποσίν φέρων τάς φτερνιστήρας.
(Γ", 67 κέ, σ. 54 Legranà- Δ', 67 κέ, σ. 78).

Άλλαχοΰ δ' ό γέρων πατήρ του τώ ύποδεικνύει τό παράδειγμα άνδρός
έκ μικρών όρμηθέντος καί πλουτήσαντος (ΣΤ', 58 κέ, σ. 109 Legrand· Ε', 3
κέ, σ. 101).

Βλέπεις τόν δείνα, τέκνον μου; Πεζός έπεριπάτει,
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καί τώρα, βλέπεις, γέγονεν χρυσοφτερνιστηράτος,
άλογοτριπλοντέλινος καί παχυμουλαράτος.
Έκ τών άνωτέρω κατεδείχθη, νομίζω, ότι ή βυζαντινή παροιμία έλέγετο έπί
τών άτόπως οίκτιρόντων τήν τύχην άνδρών πλουτησάντων ή καταλαβόντων
ύψηλά άξιώματα. Διότι ή τύχη τούτων έξ δτου έπλούτησαν ή άνυψώθησαν εί-
ναι έπίφθονος, άν δ' ύπέμειναν άλλοτε συμφοράς ή καί νΰν έπισκοτίζουσι τόν
βίον των παροδικοί θλίψεις, ό παρών δλβος συγκαλύπτει τά πάντα καί φέρει
ταχεΐαν λήθην τών δεινών.

Όμοια είναι ή σημερινή παροιμία: ,
—Μήν τονε κλαις τον άητό, όπου πετμ ατά νέφη (Νεοελλ. άνάλ. 307)
καί αί έπόμεναι, αίτινες καί δι' εικόνων παραπλήσιων τή τής βυζαντινής έκ-
φράζουσι τήν αύτήν ίδέαν.

—Μή λυπάσαι τον καβαλλάρη γιατί κρέμουνται τά πόδια του.
(Κρομμύδη, 'Ακολουθία β' τής διατριβής, σ. 32 [Μή λυπήσαι τόν καβαλ-
λάρην, ότι κρ.\. Negris, σ. 79, 499 [Μή λυπήσαι τόν ιππέα ότι κρ.[.
Βενιζέλος, σ. 161, 159 [κρέμουνται τά ποδάρια του]).

—Βλαστήμα τόν καβαλλάρι, ποϋ κρέμονται τα πόδια του! (Δημητσάνης πα-
ρά Κ.Κασιμάτη. —'Ηλείας παρά Α. Καρκαβίτσα).

—Φοβέρισ' τόν καβελλάρη, ποϋ κρεμώνται τά πόδια του!
(Παπαζαφειρόπουλος, σ. 306, 1100).

—Μή βλέπης τόν καβαλλάρην, όποϋ κάθεται καί ταράζει τά ποδάρια.
(Μ α ν ά ρ η ς , σ. 26). Μή έκλαμβάνης δηλ. ώς άγωνίαν άπαγχονιζομένου τάς
κινήσεις τοΰ κατέχοντος έν συγκρίσει πρός σέ θέσιν ύπέροχον· μή νομίζης
κινδυνεύοντα τόν έξασφαλισθέντα άπό παντός κινδύνου.

«Πώς ορχεϊται ό γαείδαρος;» — «Ώς θεωρεί τόν κΰρίν του».

Ή παροιμία είναι έμμετρος, άποτελουμένη έκ δύο τροχαϊκών διμέτρων κατα-
ληκτικών, διότι τό μέν γ. πρέπει ν' άναγνώσωμεν τρισύλλαβον, ώς προφέρεται
σήμερον, δισύλλαβον δέ τό θεωρεί. Είναι δέ, ώς νομίζω, καί διαλογικώς διατε-
τυπωμένη, περιέχουσα έρώτησιν καί άπόκρισιν.

Ό Κρουμβάχερ (MGS, σ. 221, άρ. 118) ύπολαμβάνων τόν σύνδεσμον
ώς χρονικόν καί διά τοΰ όταν μεταφράζων, έπάγεται ταΰτα περί τής παροι-
μίας: «Διά τοΰ όρχεϊσθαι έννοεΐται ή προθυμία τοΰ γαδάρου πρός έργασίαν.
Όθεν άναφέρεται πιθανώς ή παροιμία είς όκνηρούς, οϊτινες προσποιούνται
έπιμέλειαν, όσάκις παρίσταται καί άλλος, μάλιστα οί προϊστάμενοι αύτών».

Τό όρχοΰμαι όμως ένταΰθα έχει κυριολεκτικώς τήν σημασίαν ήν τό χορο-
πηδά έν τή δημώδει, λεγόμενον έπί τών άτάκτων κινήσεων τοΰ δνου ή τοΰ ίπ-
που. Έννοεΐ δ' ή παροιμία ότι κατά τόν άναβάτην κανονίζει τάς κινήσεις του
ό δνος, καί άν έκεΐνος τύχη ών άπειρος καί άνίκανος νά τόν χαλιναγωγήση, ό
γάδαρος άδεώς λακτίζει καί πηδά.

Όμοιοτάτη τή προκειμένη είναι καί άλλη βυζαντινή παροιμία έν τοις
άθωνικοΐς κώδιξι Δοχειαρίου 243 καί Καυσοκαλυβίτου 14: Πώς ύπάγει τό φα-
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ρι'ν σου; —Ώς θωρεί τον καβαλλάριν. 'Αμφότεροι οί κώδικες έχουσι θωρείς (θο-
ρίς), άλλ' έκ τής έρμηνείας φαίνεται ότι προσήκει τό τρίτον πρόσωπον. Είναι
δ' ή έρμηνεία όρθή, καί όπερ σπανιώτατον άπλή: «Καθώς βλέπει (έβλέπει Κ.)
ό ύποτακτικός τόν κύριον, ούτω πολιτεύεται καί έκεϊνος». Όμοίως καί ό τήν
θεολογικήν έρμηνείαν γράψας έν τοις παρά Κρουμβάχερ δυσί κώδιξι (MGS,
σ. 112) όρθώς άντελήφθη τήν έννοιαν τής παροιμίας: «Τό άλογον ήμών σώμα
καί τόν αύτοΰ κυριεύοντα νοΰν ό λόγος ούτος άριδήλως παρίστησι. Καθάπερ
γάρ ή άτακτος τοΰ ύποζυγίου όρμή κατά τοσοΰτον εϊωθε κροαίνειν καί άλλε-
σθαι, καθόσον ό έπιβάτης αύτοΰ τάς ήνίας ένδίδωσιν, ούτω καί έπί τοΰ σώμα-
τος ήμών καί αύτοΰ δή τοΰ νοός διανοεΐσθαί σε άξιον». Όθεν καί κατά τήν
έρμηνείαν λόγος γίνεται έν τή παροιμία περί ύποζυγίου χοροπηδώντος, άν ό
άναβάτης είναι άδέξιος.

Κατά ταΰτα άμφότεραι αί βυζαντινοί αδται παροιμίαι είναι συγγενείς τήν
έννοιαν τής άρχαίας: οία περ ή δέσποινα τοι'α χή κύων (Διογ. Βι. 251) καί τών
πολυπληθών όμοιων ταύτη νεοελληνικών καί ξένων. Προσέτι δέ καί τής παρά
Πλανούδη 221: Τοσαΰτα παι'ει ό δούλος, δσα βούλεται ό δεσπότης- όπου άντί
τοΰ παίει ή πτύει τών κωδίκων, καί τής διορθώσεως τοΰ Κρουμβάχερ είς
πταίει καί τοΰ Timoschenk είς ποιεί, γράφω παίζει, όδηγούμενος ύπό πολλών
νεοελληνικών παροιμιών· άλλά περί τής παροιμίας ταύτης θά διαλάβω άλλα-
χοΰ πλατύτερον.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ εις σ. 424-426. Μετά τήν έκτύπωσιν τών άνωτέρω ήκουσα τήν
έπομένην γορτυνιακήν παραλλαγήν τής βυζαντινής παροιμίας, ένισχύουσαν
τήν ύπ' έμοΰ προτεινομένην έρμηνείαν: Της χήρας καί τής ορφανής δσο τής
λένε κλαίει. Ήτοι ή χήρα καί ή όρφανή έχουσιν έτοιμα τά δάκρυα καί είς τόν
έλάχιστον λόγον, τόν ύπενθυμίζοντα αύτάς τήν δυστυχίαν των· είς δέ τά πέν-
θη τών άλλων είναι αί μάλιστα εύεπίφοροι εις θρήνους, τάς οικείας ένθυμού-
μεναι συμφοράς, «Πάτροκλον πρόφασιν, σφών δ' αύτών κήδε' έκάστη», κατά
τό όμηρικόν έπος.



ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΙΧΟΙΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑ*

Έν τή Έπετηρίδι τοΰ φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσοΰ (Α', σ. 212 κέ)
έδημοσιεύσαμεν συλλογήν δημωδών παροιμιών, άνθολογηθεισών έκ τίνων με-
σαιωνικών ποιημάτων. Ταύτης συμπλήρωμα είναι ή προκειμένη έκλογή πα-
ροιμιών έκ τών Στίχων τοΰ Μιχαήλ Γλυκά (Legranà, Bibl. gr. vul-
gaire I, σ. 18 κέ).

Ό Γλυκάς είναι ό κατ' έξοχήν παροιμιαστής τών Ελλήνων στιχουργών
τοΰ μεσαίωνος. Επαρκώς κατέδειξε τοΰτο ό Krumbacher1, όστις καί τινας
τών έν τοις Στίχοις παροιμιών έσημείωσε πρώτος. Είς τό ποίημα αύτοΰ δλω
τώ θυλάκφ έγκατασπείρει παροιμίας καί παροιμιώδεις φράσεις, ή δέ συνήθεια
αΰτη τώ παρέχει τήν εύκολίαν καί νέας κατά τόν αύτόν τύπον νά δημιουργή,
ών δυσχερής ή διάκρισις άπό τών άκραιφνώς δημωδών. "Ασφαλώς δ' άναγνω-
ρίζονται αί δημώδεις έκ τής διατηρήσεώς των μέχρι τής σήμερον παρά τώ
λαώ ή έκ της άποθησαυρίσεως αύτών έν τινι τών φερομένων βυζαντινών συλ-
λογών ό έτερος όμως πρός άναγνώρισιν τών δημωδών τρόπος δν άναφέρω
έν τη προμνημονευθείση διατριβή μου (σ. 214), ή δήλωσις τοΰ συγγραφέως δ-
τι δημώδες παραθέτει λόγιον, ένδεχόμενον είναι ν' άποπλανήση ήμάς παρά τώ
Γλυκά. Διότι ύποδεικνύει μέν ένιαχοΰ σαφώς τήν δημώδη προέλευσιν στίχων
, τινών2, έν τρισίν όμως χωρίοις δέν πρόκειται περί παροιμίας, άλλά περί δεισι-
δαίμονος δοξασίας.

Έν τώ προοιμίφ άφηγεΐται διά μακρών ότι τήν συμφοράν αύτοΰ προεμή-
νυσεν ό κρωγμός κόρακος· και αύτός μέν καίπερ ήξεύρων τήν κοινήν πρόλη-
ψιν τήν ένόμιζε ψευδή καί προσεπάθησε νά μή ταραχθή έκ τοΰ οίωνοΰ· άλλ'
ή κοινή πεποίθησις πλήν άλλ' ό λόγος ό κοινός καί ή φήμη τών άνθρώπων (στ.
50) πολύ τόν άνησύχουν. Διό ηύχήθη εις τόν θεόν τούτον τον φόβον είς καλόν
ποίησον άποβήναι (στ. 58), άπαραλλάκτως ώς σήμερον οί δεισιδαίμονες εύχον-
ται πρός άποτροπήν οίωνιζομένου δεινού σε καλό νά μοΰ βγή, θεέ μου, άλλά
τά πράγματα άπέδειξαν ότι δίκαιον είχον οί πολλοί. 'Αληθώς ή πρόληψις αΰ-
τη ήτο καί κατά τούς μέσους χρόνους διαδεδομένη3 όσον καί σήμερον4, άλλ'

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Byzantinische Zeitschrift VII (1898), σ. 138-165.

1. Mittelgriechische Sprichwörter, σ. 54 κέ. Michael Glykas, σ. 402 κέ.

2. V φασιν (στ. 5). Χρυσοΰς έκεϊνος ό ειπών, δντως σοφίας πλήρης (στ. 28). "Αρτι κάγώ συντι-
θεμαι τοις γνωματευομένοις (στ. 78). Λόγος, άλήθεια, φέρεται δημοτικός άρχαΐος (στ. 116).

3. Ψελλού, Περί ώμοπλατοσκοπίας καί οίωνοσκοπίας έν Philologus VI, σ. 167 καί έκ
,βιενναίου κώδικος έν Παρθενώνι, τ. Β", σ. 1096. Βαλσαμών είς 65 καν. τής or συνόδου έν
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άμφίβολον άν ή πίστις είς αύτήν διετυποΰτο έν έμμέτρφ γνώμη, καί δή καθ'
δν τρόπον φέρεται έν τοις στίχοις τοΰ Γλυκά 20-21, οϋς έντός μηνίσκων πε-
ριέκλεισεν τοΰτο παραδεχόμενος ό έκδοτης Λεγράνδ. Ό βυζαντινός στιχοπλό-
κος διά τοΰ στ. 19 τό λέγουσιν οί χωρικοί καί λόγος ό δημώδης ήθέλησεν
άπλώς νά δείξη ότι ή περί τοΰ κρωγμοΰ τοΰ κόρακος δεισιδαιμονία ήτο δημώ-
δης καί ούδέν πλέον- έχει δηλ. τήν αύτήν έννοιαν ούτος ήν καί ό στ. 50 καί ό
στ. 4 πλάσματα πάλιν μυθικά καί λόγους γραϊδίων ήκριβωσάμην, ό τήν ιδίαν
δοξασίαν ύπαινισσόμενος.

Τάς παροιμίας δσας έκ τοΰ Γλυκά παραλαμβάνομεν ύπομνηματίζομεν διά
μόνων τών άλλοθεν γνωστών βυζαντινών καί τών νεοελληνικών άντιστοίχων,
έπειδή ή άντιπαράθεσις καί τών όμοιων παροιμιών άλλων λαών θά έμήκυνεν
άνευ άνάγκης τόν λόγον.

Ήμουν παιδίν, έγήρασα, πολύν διήλθον κόσμον (στ. 1).

—Ήμουν μικρός κ' έγέρασα. (Μεσσηνία).

—Νιός ήμουνα κ' έγέρασα καί τέτοιο λόγο δέν τόν ήκουσα. (Άνέκδοτος Κε-
φαλληνίας παρά τοΰ Σ. Παγώνη [ή Νιά ή.]).

Αί παροιμιώδεις αύται φράσεις προτάσσονται συνήθως έν τω λόγω πρός
δήλωσιν άπορίας ή καί άποδοκιμασίας έκτρόπου τινός πράξεως.

Έξ άπαλών όνύχων (στ. 5).

Ή άρχαία παροιμιώδης φράσις αΰτη (περί ής βλ. Leutsch είς
Διογενιαν. 415, Άποστόλ. 651α, Otto, Sprichwörter der Römer,
άρ. 1826) διά τών λογίων ίσως μετεδόθη καί είς τόν καθ' ήμάς λαόν λέγοντα
άπό τά μικρά μου νύχια, άντί τοΰ νηπιόθεν, έκ τρυφεράς ηλικίας.,

"Οσον γηράσκεις μάνθανε καί σεαυτον ταπεινού (στ. 29).

Ή μέν περί ταπεινώσεως χριστιανική ιδέα είναι προσθήκη τοΰ Γλυκά, κα-
τά τήν εΰστοχον παρατήρησιν τοΰ Krumbacher (MGS, σ. 55)· τήν
δέ παλαιοτάτην γνώμην περί τής άνάγκης τής μαθήσεως μέχρις έσχάτου γή-
ρως (περί ής βλ. L e u t s c h είς Ζ η ν ό β . 304, Ο 11 ο , άρ. 563) έπαναλαμβά-
νουσι πολλαί νεοελληνικοί παροιμίαι:

—Τόσον γερώ, τόσον θωρώ. (Σύμης. Ό έν ΚΠ. σύλλογος Η' 485, 89).

Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμ., τ. Β', σ. 459. Τήν δέ καί σήμερον όμοίως φερομένην δοξα-
σίαν ότι ό νυκτικόραξ είναι θανάτου άγγελος άναφέρει πρώτος (Α' έκατ. π.Χ;) ό έπιγραμματο-
ποιός Νίκαρχος (Άνθολ. ΙΑ' 186)· μέμνηται δέ ταύτης καί Θεόδωρος ό
Πρόδρομος (έν Notices et extr. des Ms., τ. VI, σ. 552).

4. Πλήν τών μαρτυριών δς έσημείωσα έν τή έκδόσει τοΰ συνταγματίου τοΰ Ψελλοΰ (Παρ-
θενώνος τ. Β\ σ. 1097) βλ. προσέτι Λαμπρίδου, Ζαγοριακά, σ. 208 (Ζαγόριον Ηπείρου). Ό
έν ΚΠ. σύλλογος, τ. ΙΘ," σ. 139 (Φιλαδέλφεια). Ζωγράφειος άγών, τ. Α', σ. 193 (Ήπειρος).
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— Ώς ποΰ πάμεν καί γερνοΰμεν, I άλλα πράματα θωροΰμεν. (Κύπρου.
Σακελλάριος, σ. 286, 303).

—"Οσο μεγαλώνω,\ τόσο και μαθαίνω. (Βάρνης. Κράχτογλους,σ. 26).
—Όσον ό καιρός διαβαίνει,I τόσον άνθρωπος μαθαίνει.(Κρήτης. Παρνασσός
ΙΖ' 798, 210).

—Όσο γερνώ μαθαίνω. (Αίνου. Ό έν ΚΠ. σύλλογος Θ' 350, 11 [yipvcô].
—Φολεγάνδρου άνέκδοτος παρά Κονταρίνη).

—Όσο γηράζ' ό άνθρωπος, τόσο μαθαίνει. ('Ηπείρου. Ό έν ΚΠ. σύλλογος
ΙΗ' 182, 38).

—Ευχαριστούμαι πώς γερνώ, γιατί δλο μαθαίνω. (Χίου. Κανελλάκης, σ.
241, 204).

—Γάρις τό · 'χω ποΰ πεθαίνω, | δσο ζώ κι δσο μαθαίνω.
(Παπαζαφειρόπουλος, σ. 293, 947 [Τί γάρ τό 'χω ποΰ δεν πεθαίνω ή δ-
σο ζ.]. — Έλευσΐνος Γόρτυνος παρά Κ. Κασιμάτη).

—Λεν έχω πώς άποθαίνω, I μόνο ποΰ δε ζιώ να μα0αή>ω. (Καρπάθου. Ζωγρ.
άγών 348, 118).·

—"Οσο γεράζω, τόσο μαθαίνω. ('Ηπείρου. Άραβαντινός, άρ. 994.
Βενιζέλος, σ. 229, 767).

—Όσου γιρνώ, τόσου μαθαίνου. (Καλλονής Λέσβου άνέκδοτος παρά Γρ.
Βερναρδάκη).

—Λεν τό έχω πώς γηράζω, άλλά τό έχω πώς μαθαίνω, (Μ α ν ά ρ η ς , σ.

14).

—Δέν τό 'χω πώς γερνώ, άλλά πώς μαθαίω. (Βενιζέλος, σ. 59,96. —Τή-
νου άνέκδοτος παρά τής Κας Στ. Καραλή [Δέν έχω πώς γ,,μόν' έχω πώς μ ].
Όμοίως παρ' Άδ. Αδαμαντίου [μόν' τό 'χω πώς μ.].).

—Δεν μέ μέλει πώς πεθαίνω,I δσο ζώ, τόσο μαθαίνω. (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 56,
63· 159, 143 [Μή γάρ τό 'χω πώς π.]. — Αθηναϊκή. Έβδομάς Α' 104 [Δέν
κλαίω πώς π. μόν' δ. ζώ μ.]. — Δημητσάνης Γόρτυνος άνέκδοτος παρά Φ.
'Ηλιοπούλου [ζΐεν τόχω πώς π., δ. ζώ, κι δσο μ.]).

—Δέν τό έχω πώς πεθαίνω, I παρ' ό πόσο πάω μαθαίνω. (Κεφαλληνίας
άνέκδοτος παρά Σπ. Παγώνη).

—Δέν τό 'χω γώ πώς άποθαίνω, μόνο πώς δσο γερνώ μαθαίνω. (Κρήτης. Πα-
ρά Γ. I. Καλαϊσάκη).

—Δέν κλαίει ή γριά πώς άπεθαίνει,Ι μόνου ποΰ δέ ζή γιά να μαθαίνη. (Νάξου
άνέκδοτος παρά M. I. Μαρκόπολι).

Αί παροιμίαι αδται συνηθέστερον λέγονται ύπό γερόντων, δηλούντων τήν
έκπληξιν αύτών ή τόν θαυμασμόν έπί τή θέα άήθους τινός πράγματος ή έπί
καινοφανών άκουσμάτων. Άλλαι δέ παροιμίαι κατειρωνεύονται τών όψιμα-
θών, τών άκαίρως έπιδιδομένων είς σπουδήν καί διδάσκουσιν ότι άνώνητος
είναι ή ύπέρ τήν ήλικίαν φιλοπονία.

—Μάθε, γέρο, γράμματα, I τώρα στά γεράματα. (Μ α ν ά ρ η ς , σ. 25
[γέρων—είς γ.\. Άραβαντινός, άρ. 693. Βενιζέλος, σ. 150, 7. — Βάρ-
νης. Κράχτογλους, σ. 24. — Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι).
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-Τώρα στα γεράματα, \ μάθε, γέρο, γράμματα. (Κοραή, Άτακτα Β', σ.
91 [είς τά γ., μ., γέρον, γρ.]. Αύτ., σ. 231 [όμοίως]. Sanders, σ. 108.
Άραβαντινός, άρ. 1448.— Κρήτης. Jeannaraki, σ. 194— Λευκά-
δος. Ό έν ΚΠ. σύλλογος Η', σ. 462 - Πόντου. Έπτάλοφος, 1870 Β', σ. 349,
20 [Τώρα πλέον στά γ., μ., γέρον, γρ.]. Παπαζαφειρόπουλος, σ. 304,
1082. — Κρήτης. Φραντζεσκάκης,σ. 116. — Χίου. Κανελλάκης,
σ. 307, 707 - Καρπάθου. Ζωγρ. άγών Α', σ. 362, 408 - Αίνου. Ό έν ΚΠ.
σύλλ. Θ', σ. 349, 7 [γιράματα, μ. γέρε]. — Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλογος
ΚΑ', σ. 324, 345.— Λακκοβικίων. Γούσιος, σ. 8. — Φολεγάνδρου παρά
Κονταρίνη— Λακκοβικίων Μακεδονίας παρά I. Πρωίου [γιράματα, μάθι, γέρου,
γρ.]. — Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [όμ.]. —Έλευσϊνος Γόρτυνος παρά
Κ. Κασιμάτη). —Κρήτης παρά Γ.Ι. Καλαϊσάκη. —Άδριανουπόλεως παρ' Άβρ.
Δανών).

—Τώρα στά γιράματα, \ θά μάθ' ού γέρους γράμματα. (Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη).

—Μάθε, γέρο, γράμματα, | τώρα στά σκοντάμματα. (Κρομμύδη,
Ακολουθία διατριβής, σ. 31.Δάρβαρις,σ. 298 [γέρον]. — Κεφαλληνίας πα-
ρά Σπ. Παγώνη).

—Μάθε, γέρο, γράμματα, \ τώρα στά γεράματα, | τύφλες καί σκοντάμματα.
(Κρομμύδη, Ακολουθία Β' Διατριβής, σ. 31 [τώρ' είς τά γηράματα-
σκονδάμματα]. Ν e g r i s , σ. 74, 457 [σκονδάμματα]).

—Ζήγε, γέρο, νά μαθαίνης. (Μάνης άνέκδοτος παρά Κ. Πασαγιάννη).
—Γέρος καί δέν έμαθες, καί καρτερείς νά μάθηςί (Κ α β α δ ί α ς , άρ. 1108).
Έξειδοποιοΰσι δέ τήν ίδέαν είς γέροντα μέν Σαρακηνόν άναφερομένη ή
βυζαντινή παροιμία:

—Γέροντα Σαρακηνόν γράμματα μή μανθάνης. (Ducangius, Glossarium
Graec., σ. 851 [Σαρακηνή -μαθένη]. Κοραή, Άτακτα Β', σ. 231.

Άττικόν ήμερολόγιον, σ. 386, 76. Krumbacher, Sammlung byz.
Sprichw., σ. 71, 65 [μάθαινε]· Mgr. Spr. 91, 51, 122 182).

Είς τόν δνον δέ ώς τό κατ' έξοχήν σύμβολον τοΰ δυσμαθοΰς αϊ άκόλουθοι
νεοελληνικοί:

—Παλιάς γάδαρος πορπατηξιά δέ μαθαίνει. (Νάξου παρά Μ. Ί. Μαρκόπο-

λι).

—Σαράντα χρουνώ γάδαρους πουρπατ'ξιά δέ μαθαίνι. (Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη).

—Γέρους γάδαρους δρόμου δέ μαθαίνι. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).
—Παλιός γάιδαρος, καινούρια περπατησιά δέ μαθαίνει. ('Ηπείρου. Ζωγρ. άγ.
Α', σ. 191,5 [δέ βγάνει]. —Τήνου παρά Στ. Καραλή [πιρπατ'σιά δέ μαθαίνι].
—'Ιωαννίνων παρά Δ. Σάρρου [πιρβατ'σιά δέ μαθαίνι]).

—Σαρανταπέντε χρονώνε γάιδαρος καινόρια περβατησιά δέ βγάνει.(Πλαγιάς
παρά Λαζάρου).

—Τριάντα χρονώ γάδαρος πορπατησιά δέ μαθαίνει. (Βενιζέλος, σ. 75,
137).
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—Έκατό χρόνων γάδαρος ραβάνι δεν κάνει. (Βενιζέλος, σ. 75.136).

—Παλιό γουμάρι κινούργια πιρπατησιά. (Λακκοβικίων Μακεδονίας παρά I.
Πρωίου . —'Ιωαννίνων παρά Σάρρου [πιρβατησιά]).

—.Παλιό μουλάρι, καινούρια περπατησιά. (Ηπείρου. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ.
1068. Βενιζέλος, σ. 248, 16).

—Τριάντα χρονώ Γιάννης, Μαστρογιάννης δέ γίνεται. (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 75.
138 — Βάρνης. Κράχτογλους, σ. 29 [Σαράντα χρονοΰ Γ. δέ γίνεται Μ.]).

Ό μάρτυς άφ' έστίας (στ. 43).

Τήν άρχαίαν ταύτην παροιμίαν (βλ. L e u t s c h είς Ζ η ν ο β . 40) πιθανώ-
τατα έκ βιβλίων παρέλαβεν ό Γλυκάς.

Έπί τψοδήλοις πράγμασιν ού χρεία τών μαρτύρων (στ. 44).

Πιθανώτατα καί παρά τοις βυζαντινοΐς ώς παροιμία θά έφέρετο ή γνώμη
αύτη, ή μή άνευρισκομένη μέν έν τω ρωμαϊκώ δικαίφ, διατυπωθείσα δ' έν τω
κανόνι τοϋ κανονικού δικαίου της καθολικής έκκλησίας: notorium non eget
probatione. Παραπλήσια είναι ή παρά Γ ε ω ρ γ ί ω τω Άκροπολίτη (σ.
138 Bonn) βυζαντινή παροιμία: Έπί (γάρ) τοίς δήλοις καί οί άείδαροι λέγου-
σιν: Τήν αύτήν δ' έννοιαν ύποσημαίνει δι' άλλης είκόνος καί ή νεολληνική
παροιμία:

—Χωριό ποΰ φαίνεται κολαούζο δέν θέλει. ("Ηπείρου. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ.
1481 [ποΰ νά φ. δέν θ. κολαγούζην]. Βενιζέλος, σ. 340, 64.—Κωνσταντινου-
πόλεως. Ήμερολόγιον τής 'Ανατολής 181,55 [τόχ.-όδηγόν (κολαγούζο)]. —Βάρ-
νης. Κράχτογλους, σ. 32. —Πελοποννήσου. Παπαζα-
φειρόπουλος, σ. 308, 1122 [ξολαούζη]. —Καρπάθου, Ζωγρ. άγ.
Α", σ. 353, 214 [Ή χώρα-δέθ θέλει]. —Λακκοβικίων. Γούσιος, σ. 91 [τό χ.-
κουλαβούζη]. —Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλογος ΚΑ', σ. 324, 487 [τό χωρίον-
κολαοΰζο δέθ θ.]. Βύρων Γ', σ. 378,66. —Πάτμου παρά Χ. Μαλανδράκη [Τόχωβ-
κολαοΰντζο], —Τήνου παρά της Κας Στ. Καραλή [θέλι]. -Νάξου παρά Γαβρ. Λεγά-
κη. —Φολεγάνδρου παρά Κονταρίνη [ποδότα δέ θ.]. —Κρήνης 'Ερυθραίας παρά
Γρ. Ν. Βερναρδάκη [ή: πιλότο δέ θ.]. —'Αδριανουπόλεως παρά Δανών. —Μυκό-
νου παρά Α. Παπαβασιλείου. —'Ηλείας παρά Λιναρδάκη. —Βρεσθένων Λακεδαί-
μονος παρά Α. Κωνσταντοπούλου. Ταύτην τήν παροιμίαν καί έγώ ήκουσα πολ-
λαχοΰ).

—Τοΰ χουρίου ποΰ φαίνιτι κουλαούζουν δέν θέλεις. (Λιβισίου παρά Μουσαίου.
—Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Χουριό-κουλαγούζου δέ θέλι]).

—Τό πράμα ποΰ φαίνεται κολαούζη δέ θέλει (Κρήτης. "Απτερα (έφημ.), άρ.
40, καί παρά Γ. I. Καλαϊσάκη).
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Άφ' ών ημείς έπάθομεν, έμάθομεν Αρκούντως (στ. 45).

"Ομοιοι γνώμαι καί παροιμίαι έλληνικαί πλείστοι φέρονται ών τινας έση-
μείωσαν οί έκδοτοι τής Γοττιγγείου συλλογής τών Παροιμιογράφων (είς
Δ ι ο γ ε ν ι α ν . Βιένν. 61, Μ α κ ά ρ . 244, Ά π ο σ τ ό λ . 1290). Νεοελληνι-
κός δέ παροιμίας γινώσκομεν τός έξής:

-Έπαθε και έμαθε. {Negris, σ. 41, 260. Βερέττας, σ. 25, 15.
Βενιζέλος, σ. 80, 218. — Πόντου παρά I. Βαλαβάνη — Γορτυνίας παρά
Ν. Λάσκαρη [Έπαθε, έμαθε]).

—Ό τς κι άν παθάν', μαθάν'. (Πόντου.Έπτάλοφος, 1870, σ. 363, 134).
—Παθός μαθός. (Πάτμου παρά Χ. Μαλανδράκη. — Γορτυνίας παρά Ν. Λά-
σκαρη [Ό π. είναι μ.]. — Βρεσθένων παρά Λ. Κωνσταντοπούλου)5.
—Ό πάθεις μάθεις. (Πόντου. Έπτάλοφος, 1870, σ. 363, 134).
—Δεν τήν πάθαμε, \ παρά τή μάθαμε. (Κεφαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη).
—Ά δεν πάθης, δέ μαθαίνεις. (Καβαδίας, σ. 127. — Ηπείρου. Ό έν
ΚΠ. σύλλ. ΙΗ', σ. 181, 33 ["Λν <5έν πάθ' ό άνθρωπος δέ μαθαίνει]. — Λέσβου
παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Σά <5εν πάθις, δέ μαθαίνις], — Κρήτης παρά Γ. I.
Καλαϊσάκη [<5έ θά μάθης]).

-"Οπου δέν πάθη, δέ μαθαίνει. (Νάξου παρά Μ.Ι. Μαρκόπολι).
-"Οποιους <5έν έπαθι, δέν έμαθι. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).
—Δέν έπαθε, δέν έμαθε. (Γορτυνίας παρά Ν. Λάσκαρι).
—Άν 'κί παθάνης, 'κι μαθάνης. (Πόντου παρά I. Βαλαβάνη).
—Τό πάθημά 'ναι μάθημα. (Χίου. Κανελλάκης, σ. 305, 695).
—7α παθήματα μαθήματα. (Βυζαντίου, Λεξικόν, λ. μάθημα.
-'Ηπείρου. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1267. Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 291, 99. Μέντωρ
(Σμύρνης), τ. Δ', σ. 53, 7. -Ηπείρου. Ό έν ΚΠ. σύλλ. ΙΗ', σ. 181, 32.
-Λακκοβικίων, Γ ο ύ σ ι ο ς , σ. 96. — Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).

—Τά παθήματα γίνονται μαθήματα. (Κοραή, Άτακτα Δ', σ. 381.
Sanders, σ. 126. Β ε ρ έ τ τ α ς , σ. 25, 15. — Πόντου. Έπτάλοφος, 1870, σ.
363, 134. — Κρήτης, Jeannaraki, σ. 166. Άπτερα (έφημερίς), άρ. 30.
—Βάρνης. Κράχτογλους, σ. 31. — Πελοποννήσου. Παπαζα-
φειρόπουλος, σ. 291, £21. — Στερεάς Ελλάδος [είναι μ.].
—Πολιχνίτου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [γίγουντι,]. — Πάτμου παρά Χ.
Μαλανδράκη [γένουνται]. — Φολεγάνδρου παρά Κονταρίνη. — Κρήτης παρά
Γ. I. Καλαϊσάκη).

—7α παθήματα τών πρώτων γεφύρι τών δευτέρων. (Βερέττας, σ. 56, 3.
Βενιζέλος, σ. 291, 101. Ανατολική έπιθεώρησις Λ' 379. Πολυλά, Φι-
λολογ. γλώσσα, σ. 69 [γιοφύρι], —Λακκοβικίων. Γούσιος, σ. 96 [τού πρώ-
του-τού δευτέρου]).

—Τών πρώτων τά παθήματα τών πισινών γεφύρια. (Νεοελ. άνάλ. 415)6.

5. Ότι απαράλλακτος παροιμία (παθών καί μαθών) ήτο έν χρήσει καί παρά τοΐς βυζαντινοΐς
συνάγομεν έκ του Ν ι κ ή τ α τοΰ Ε ύ γ ε ν ε ι α ν ο ΰ (Γ, 194 Hercher): Παθοΰσα καί μαθοΰσα
νΛ>, τό τοΰ λόγου.

6. Ή αύτή έννοια διά παραπλήσιας εικόνος διατυποΰται καί έν τη βυζαντινή παροιμίςι
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—Τών άλλων τά παθήματα \ γίνονται μαθήματα. (Βενιζέλος, σ. 80, 219).
—"Οστις παθαίνει ίνα, δασκαλεύει έκατό. (Βενιζέλος, σ. 228, 761).
—Πότε νά πάθω χίλιες ζημιές, να μάθω χίλιες γνώσες. (Παπαζα-
φειρόπουλος, σ. 283, 832).

Kai ζώντα μέ κατήντησεν είς $δην παρ' έλπίδα (στ. 65).

Συνήθεις είναι και σήμερον φράσεις καί παροιμίαι έμφαίνουσαι ότι τών
τεθλιμμένων καί τών άσθενικών ή ζωή κατ' ούδέν διαφέρει του θανάτου.

—Ή κακή ζωή τοΰ Χάρου μοιάζει. (Βερέττας, σ.74,12 Βενιζέλος, σ.
97, 78. — Κεφαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη).

—Ζωντανός κι άχωστος. (Κεφαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη).
—Πεθαμένος κι άθαφτος. (Δημητσάνης Γόρτυνος παρά Κ. Κασιμάτη).
—Θαμένος κι άθαφτος. ('Ηπείρου. Ό έν ΚΠ. σύλλ. ΙΔ", σ. 219).
Πρός ταύτας παραβλητέον τό τοΰ κωμικού Τιμοκλέους (Σ τ ο β ., Άνθολ. 91,
15. Kock, Fr. comm. Att. II. σ. 466, 35): «ούτος μετά ζώντων τεθνηκώς πε-

Μωρός δείξει πόρον (Π λ α ν ο ύ δ . 2). Ή παροιμία αΰτη κατά τήν έρμη νείαν τοϋ Κ υ r t z (σ. 14) ση-
μαίνει ότι ό μωρός θά δείξη ήμΐν τήν όδόν, ήτοι δια τοϋ παραδείγματος του θ' άποτρέψη ήμάς νά
πράξωμεν οία καί αύτός Ατοπα. Νομίζομεν όμως ότι ήστόχησε τοΰ όρθού, ώς καί ό U s e n e r (έν D.
Ltz., άρ. 50),· όστις εΐκασεν ότι αύτη, «enthält die in altgriechschen Gründungslegenden zum Aus-
druck gebrachte Erkenntnis, dab ohne Nachdenken der Einfaltige oft den richtigen Ausweg findet, auf
den der Verständige nicht verfällt». Έπιτυχέστερον όμως ό Crusius (Rhein. Mus., τ. 42, σ. 400)
ύποδεικνύει σχέσιν της βυζαντινής πρός τήν άρχαίαν παροιμίαν παρά τω Σχολιαστή τοΰ Πλάτω-
νος, σ. 393 Bekk. (Γρηγόρ. Κύπρ. Λουγδ. 192) καί μάλιστα πρός τόν Αίσώπειον μΰθον (30 Halm).
Διότι φανερόν νομίζομεν ότι τό πόρος ένταΰθα κείται κυριολεκτικώς, έν τή σημασία ήν μέχρι τοΰ
νΰν διετήρησεν ή λέξις, δηλοΐ δέ τό άβαθες τοΰ ποταμοΰ, όπόθεν Είναι ούτος διαβατός (die Furt, le
gué). Όθεν ή παροιμία διδάσκει ότι ό φρόνιμος, μέλλων νά διαβή ποταμόν, πρέπει ν' άφήνη νά
προηγήται μωρός συνοδοιπόρος, όστις ριψοκινδυνών θά εΰρη τόν πόρον ή θά παρασυρθή ύπό τοΰ
ρεύματος, ώς ή άλώπηξ τοΰ Αίσωπείου μύθου. Ούτω τό πάθημα τοΰ πρώτου γίνεται μάθημα τοΰ
δευτέρου, ό προπορευόμενος χρησιμεύει ώς γέφυρα τών έπομένων κατά τάς νεοελληνικός παροι-
μίας. Όμοια παραγγέλλει καί άρχαία ισπανική παροιμία: A gran aroyo, passar postrero= είς μέγαν
ποταμόν, να περνφς ΰοτερος (Vallès, άρ. 390 παρά Η a 11 e r , Altspanische Sprichw., σ. 482). Ότι δέ
αΰτη είναι ή έννοια τής βυζαντινής παροιμίας έπιμαρτυί>εϊ ή χρήσις ταύτης παρά Ψελλώ (Σ ά θ α ,
Μεσ. Βιβλ., τ. Ε', σ. 542): «καί τω καθ' έαυτόν ύποδείγματι πόρον, οία μωρός, τοις άλλοις άνοίγει,
τοις (δ.γ. τής) άπό τών ένταΰθα πρός τά θειότερα διαβάσεως». Σημειωτέον δ' έν παρόδω ότι έν τή πα-
ρά τω Σχολιαστή τοΰ Πλάτωνος άρχαίςι παροιμίςι Ό τόν ποταμόν καθηγοϋμενος καί τόν πόρον ζητών,
αϋτό δείξει (έννοεϊται τό ΰδωρ), δηλαδή έρωτηθείς ό κ.εί βάθος έχει τό ύδωρ έφη, αύτό (τό ύδωρ) δεί-
ξει (τούτο). Ό δέ Σ ο υ ί δ α ς έν λ. Α ι!τό δείξει καίό'Αποστόλιος349, λέγοντες ότι έλλείπει τό
έργον, είχον πρό όφθαλμών τήν παρά Σοφοκλεΐ καί Άριστοφάνει αύτοτελή παροιμίαν Αύτό δείξει
τουργον. 'Αλλ' άν, ώς δέν φαίνεται άπίθανον, ή έν λόγω παροιμία δέν είναι πολύ παλαιά, καί μόνον τό
αϋτό δείξει προσεκολλήθη είς αύτήν έκ τής άρχαίας συνήθειας, τότε άλλως πρέπει νά συντάξωμεν
ταύτην, ύποκείμενον τοΰ δείξει λαμβάνοντες τάς μετοχάς· ήτοι ό καθηγούμενος καί ζητών δείξει αύ-
τό (τό τοΰ ΰδατος βάθος).
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ριπατεΐ. Όμοίως Σ ο φ ο κ λ ., Φιλοκτ. 1018: «έν ζώσιν νεκρόν». Ε ύ ρ ι π .
Ίκετ. 968—969.'Append. prov. Gott. 196.

Συμφέρει χρόνος ό κακός και κρείττων ένι πάντως
τοΰ γειτονος τοΰ πονηρού και τοΰ συκοφαντοΰντος.

Τοΰ χρόνου γάρ κατά μικρόν συμπεριφερομένου,
συμφέρονται και τά δεινά καί ρέουσι τω χρόνω,
ό γείτων δέ παράμονος τοις γειτονοΰσι σκόλοψ,
συκοφαντών, δολορραφών, μοχλευων, ένεδρεύων,
πόστας(;)Ί ιστών άσυμφανώς καί βρόχους έξορύσσων.
(στ. 79 κέ)

01 μέν πρώτοι δύο στίχοι φαίνονται διασκευή δημώδους παροιμίας, οί δέ
λοιποί είναι ρητορικός πλατυσμός πρός έξήγησιν ταύτης. Ότι δ' ύπήρχε
τοιαύτη βυζαντινή παροιμία, πλήν τοΰ προηγουμένου στίχου, ύπεμφαίνοντος
τοΰτο, μαρτυροΰσιν καί αί έξης σημερινοί:

—Κάλλιο κακό χρόνο παρά κακό γείτονα. (Πάρου παρά Π. Σαρρή. —Πολι-
χνίτου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Κάλλια κ. χρόνου πίρι κ. γείτουνα].
—Λευκάδος [κακός χρόνος π. κακός γείτονας]. — Κύπρου. Σακελλάριος,
τ.Β', σ. 286, 277 [Κάλλιον κακόν χρόνον παρά κακόν γεϊτον]. — Κρήτης παρά
Γ. I. Καλαϊσάκη [Καλλιά 'ναι ένας κακός χρόνος, π. ένας κακός γείτονας]).

—Τόν κακό χρόνο τόν περνςίς, τόν κακό γείτονα δχι. (Παπα-
ζαφειρόπουλος, σ. 300, 1041b [γείτονα δέν τόν περνάς]. — Ζη-
τούνης Γορτυνίας παρά Κ. Κασιμάτη [όμοίως]. — Γορτυνίας παρά Ν. Λάσκα-
ρι. — Δημητσάνης Γορτυνίας παρά Φ. Ηλιοπούλου).

— Ό κακός χρόνος περνφ, κι ό κακός ό γείτονας μένει. (Κρομμύδη,
'Ακολουθία Β' διατριβής, σ. 41 [περςί, ό δέ κ. γείτων μ. πάντα]. Ν e g r i s , σ.
89, 566 [όμοίως]. Άραβαντινός. άρ. 854. Βενιζέλος, σ. 187, 161 [ή: Ό
κακός καιρός-ό δέ κ. y.]).

—Ό κακός ό χρόνος διαβαίνει | ό κακός ό γείτονας πάντα μένει.
(Μ α ν ά ρ η ς , σ. 29 [ό δέ κακός ό γείτων]).

Όποΰ έχει άμέριμνον ψυχήν, όποΰ ivi χορτασμένος
ποτε ού πιστεύει νηστικόν, ποτε ού ψυχοπονάται (στ. 117-118).

Αύτός ό ποιητής δηλοΐ ότι οί στίχοι οδτοι είναι λόγος δημοτικός άρχαΐος
ήτοι άρχαία παροιμία. Όμοιας δέ νεοελληνικός παροιμίας έχομεν τάς έπομέ-
νας:

—Δέν πιστεύει ό χορτασμένος τό κακό τοΰ νηστικού. (Άραβαντινός
254. Βενιζέλος, σ. 58, 80).

7. "Αντί του προδήλως έφθαρμένου πόστας γραπτέον ϊσως πόδας. 'Εννοεί δ' ό ποιητής πόδας
Ιστών (Ιστόποδας), οϋς ττηγνύα ό φθονερός γείτων, Γνα ύφάνη τάς δολοπλοκίας του. Καί έν τω πρώ-
τω στίχφ πρέπει νά προστεθη τό Αρθρον: συμφέρει ό χρόνος.
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—Ό χορτασμένος τοΰ νηστικού δέν πιστεύει. (Κρομμύδη, 'Ακολουθία Β'
διατριβής, σ. 39 [τόν νηστικόν <5εν τόν πίστευε/]. Μανάρης, σ. 35 Ιόμοίως].
Ν eg ris, σ. 106, 698 [όμοίως]. Βενιζέλος, σ. 245, 1004. - Κρήτης.
Φ ρ α ν τ ζ ε σ κ ά κ η ς , σ. Wh [Όχ. δέν π. του ν.]. — Στερεάς Ελλάδος [Όχορ-
τάτος τον νηστικό]. — Δημητσάνης Γορτυνίας παρά Φ. 'Ηλιοπούλου. — 'Ιωαννί-
νων παρά Σάρρου [Ού χουρτασμένους τού νηστ'κό δέν τούν π/στευι]).

—Ό χορτασμένος δέν πιστεύγει τού πεινασμένου. (Κρήτης. Jeannaraki
144. — Θήρας παρά Νοητάκη).

— V χορτασμένος τού πεινασμένου δέ θυμάται. (Νισύρου. Ζωγρ. άγ. Α", σ.
411, 24 [του νηστικού]. — Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι. — Φολεγάνδρου πα-
ρά Κονταρίνη).

—Ό χορτάτος δέν πιστεύει τού νηστικού. (Παπαζαφειρόπουλος, σ.
278, 774. — Πελοποννήσου παρά Α. Καρκαβίτσα [του ν. <5έν π.]. — Βρεσθένων
Λακεδαίμονος παρά Λ. Κωνσταντοπούλου [όμοίως]).

—Ό χορτάτος τοΰ πεινασμένου δέν πιστεύγει. (Βάρνης. Κράχτογλους, σ.
25 [τόν πεινασμένο (5έν τόν πιστεύει]. — Χίου. Κανελλάκης,σ. 273, 462. —
Κεφαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη [πιστεύει]).

— Ό χορτάτος τ' πεινασμέν' δέ τ' θυμάτ'. (Τήνου παρά τής Κας Στυλιανής Κα-
ραλή).

—Ή χουρτάτους τούν νησκό δέν τούν πιστεύι. (Λακκοβικίων Μακεδονίας
παρά I. Πρωίου).

—ζΙέν πιστεύει ό χορτάτος τήν κοιλιά τοΰ νηστικού. (Γορτυνίας παρά Ν. Λάσκα-
ρη)·

—Χουρτατός τοΰ νησκό δέ τού ρουτρ. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη^.

— Ό χορτασμένον γιά τόμ πεινασμένον ψιλά ψιλά θρύφτει. (Πόντου παρά I. Βα-
λαβάνη. = Παραθέτει είς αύτόν μικρά τεμάχια άνεπαρκή νά τόν χορτάσωσι).

—Χουρτασμένους τούν ι'νισκό δέν τούν ρουτμ, τσί καβαλλάρις τού πουρπατάμι-
νου. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).

Έν τή παροιμία ταύτη βλέπομεν τήν αύτήν έννοιαν καί δι' άλλης εικόνος
έκφερομένην, ήτις καί ώς ίδια παροιμία λέγεται: Ό καβελλάρις <5έν πιστεύει τοΰ
άπεζου (Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά Α. Κωνσταντοπούλου). Άλλ' ό Γλυκάς
έν στ. 119-127 καί άλλων εικόνων ποιείται χρήσιν, πιθανώς μή παραλαβών ταύ-
τας άπό τού στόματος τοΰ λαοΰ, άφοΰ δέν άνευρίσκονται έν άλλαις παροιμίαις.

Ώς δρνεον πετάζεται* δοκοΰν τον όλα όμάλιν (στ. 129).

Σάν τό πουλί πετώ, αύτός πετά σάν τό πουλί είναι συνήθης παροιμιακή
φράσις πρός δήλωσιν τοΰ άμερίμνου.

Τόπος ού χωρεί σε (στ. 156).

Όμοίως είπε καί ό Πτωχοπρόδρομος (ΣΤ' 368, σ. 123 Legrand): δλους χώ-
ρε Γ ή έκκλησιά καί μέν (δ.γ. κ' έμέν) ούδέν έχώρει. Ή φράσις (5εν μέ χωρεί ό

8. Κατά τήν όρθήν διόρθωσιν τοΰ Χ α τ ζ ι δ ά κ ι (Byz. Ζ., τ. I, σ. 102) άντί τοΰ èv τω χει-
ρογρ. πελάζεται. _



464 ·

ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Μ. ΓΛΥΚΑ

τόπος είναι συνήθης άντί τοΰ δυσφορώ, άδημονώ· ή αύτή είκών ένυπάρχει καί
έν τή μεταφορική χρήσει, τη καί κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους συνήθει,
τών λέξεων στενόχωρος, στενοχωρητικός (βίος), στενοχώρια, στενοχωρώ
—οΰμαι.

Κουκκίν κουκκίν έάν σωρευθή τό μόδιν νά γέμιση (στ. 1831

'Απαράλλακτοι σχεδόν είναι τίνες τών κάτωθι νεοελληνικών παροιμιών:
—Κουκκί κουκκί, \ γεμίζει τό σακκί. (Αίνου. Ό έν ΚΠ. σύλλ. Θ', σ. 349, 8.
— Τήνου παρ' 'Αδ. 'Αδαμαντίου).

—Κοκκίν καί κοκκίν, | γομών' τό σακκίν. (Πόντου. Έπτάλοφος, 1870, σ.
362, 162).

—Κουτσίν κουτσίγ, \ γεμίζει τό σακκί. (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλ. KB',
σ. 320, 257).

—Κούκκουδο κούκκουδο τό μάλαθρο, \ γέμισ' ή γριά τόν κάλαθο.
(Βενιζέλος, σ. 144, 418 [γέμισε]).

—Μάραθο καί μάραθο, I γεμίζ' ή γρά τον κάλαθο. (Κρήτης.
Jeannaraki, σ. 84. — Νάξου παρά Μ. Ί. Μαρκόπολι [Άμάραθο κι άμά-
ραδο γ. ή γριάΙ).

-Σκουλί σκουλί τό μάραθο | γεμίζ' ή γρά τόν κάλαθο. (Κρήτης.
Φραντζεσκάκης,σ. 114).

—Φασούλι τό φασούλι, \ γεμίζει τό σακκοϋλι. (Παροιμία κοινοτάτη.
Δάρβαρις, σ. 300 [Φ. καί φ.]. Μανάρης, σ. 11, 94 [Άπό φ.φ.].
Βυζαντίου, Λεξικόν, λ. φασούλι [Άπό φ.φ.]. Βερέττας, σ. 61, 1.
'Α ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1452. Βενιζέλος, σ. 330,8. — Πόντου. Έπτάλοφος,
1870, σ. 362, 122 [Φασοϋλιν καί φασοϋλιν γομώνει τό σακκοϋλιν]. Βύρων, τ. Γ', σ.
441, 62. — Βάρνης. Κράχτογλους, σ. 31 [Φ. στό φ.].
Παπαζαφειρόπουλος,σ. 306, 1093. — Χίου. Κανελλάκης,σ. 316,
780 [Φ.φ.]. — Κατιρλί Βιθυνίας. Μ α κ ρ ή ς , σ. 87 [Άπό φ.φ. γιομίζει], — 'Ηπεί-
ρου. Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ. ΙΗ", σ. 180,13. - Μεγίστης. Αύτ., τ. ΚΑ', σ. 325,545
[Φασοϋλιφ φ. γιμίζει]. — Λακκοβικίων Μακεδονίας. Γ ο ύ σ ι ο ς , σ. 99 ]με φ.].
Αύτόθεν παρά I. Πρωίου [Άπου φασούλι σέ φασούλι γιουμίζι τού σακκοϋλι]. —
Τρικάλων Θεσσαλίας παρά Ν. Βραχνού [Φασούλι τού φασοΰλ γιουμόζι τοι3
σακκοϋλι]. — Σίφνου παρά Σπ. Δουκάκη [Φ. στό φ.]. — Πάτμου παρά Χ. Μα-
λανδράκη [Φ. φ. γεμόντζει1. - Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Φασοΰλι τού
φασούλι γιμίζι τού σ. ή: γιμώζι]).

—Λουμπούνι τό λουμποϋνι | γεμίζει τό σακκοϋλι. (Νισύρου. Ζωγρ. άγ. Α', σ.
411, 35).

—Σταλαματιά σταλαματιά γεμίζει τό πιθάρι.(Ρόδου. Έφημ. Φιλομαθ., 1860,
σ. 1257. — Χίου. Κανελλάκης, σ. 294, 623 [y. τό ποτήρι]).
Καί άντιστρόφως:

—Σταλαματιά σταλαματιά ήδειασε τό βαγένι, (Πάρου παρά Π. Σαρρή).
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—Φασουλάκι φασουλάκι, κι άσπρουλάκι άστφουλάκι, | άδειάζει γλήγορα τό
σακκουλάκι. (Βενιζέλος, σ. 330, 9).

Έσω σε έχω, κόσσνφε, δωρεάν και σπαρταρίζεις (στ. 245).

Πιθανώτατα εϊναι καί αύτη παροιμία, άλλ' όμοίαν νεοελληνικήν δέν Ενθυ-
μούμεθα.

"Οσα και άν λέγης ό πονών, και κρούης και λαμβάνης, πάντα δοκοϋσιν
δνειρος είς άθλιβον καρδιαν (στ. 252-3).

Οί στίχοι ούτοι εϊναι παράφρασις μεσαιωνικής παροιμίας μέχρι τούδε δια-
τηρηθείσης: Ξένος πόνος δνειρος, ήτις έν τη συλλογή τοΰ Πλανούδη (άρ. 268)
μετεβλήθη είς Άλλότριον άλγος δνειρος. Εΰρηται δ' έν ταΐς μεσαιωνικαΐς συλ-
λογαΐς καί κατ' άλλον τύπον: Ξένος πόνος δλον γέλι (Άγιορειτικοΰ κώδικος
ρωσικοΰ μοναστ. άρ. 779, φύλλ. 9β, άρ. 70). Καί ύπό τόν τύπον δέ τοΰτον
καθώς καί ύπό άλλους όμοιους σώζεται παρά τώ καθ' ήμάς λαώ, ώς καταδεί-
κνυται έκ τών κάτωθι παρατεθειμένων.

—Ξένος πόνος δνειρος, (Βάρνης. Κράχτογλους, σ. 24).

—Ξένους πόνους δνειρου. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).

—Ξένον πόνος δνερον. (Πόντου παρά Ίωάνν. Βαλαβάνη).

—Ξένος πόνος, δλο γέλια. (Νεοελλ. άνάλ., άρ. 269. — Καρπάθου. Ζωγρ.
άγ. Α", σ. 357, 306 [Ξένα γέλια]. — Μάνης παρά Κ. Πασαγιάννη [όμοίως]).

—Ξένοι πόνοι, ξένα γέλια. (Καρπάθου. Ζωγράφ. άγ. Α' σ. 366. 379. — Πά-
τμου παρά Μαλανδράκη. — Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι).

—Ξένοι πόνοι, χάχλανα. (Κύπρου. Σακελλάριος, τ. Β', σ. 287, 331.
—Κρήτης παρά Ι.Γ. Καλαϊσάκη [χάχαρα]. Χάχλανα δέ ή χάχαρα οί καγχασμοί).

—Ξένος πόνος, ξένα δάκρυα. ( Βενιζέλος, σ. 174, 8. Βύρων, τ. Γ', σ.
375, 25. — Τήνου παρά τής Κας Στυλ. Καραλή [£éw πόνι]. — Πλωμαρίου
Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [όμοίως]).

—Ξένους πόνους κόπανους. (Λιβισίου Λυκίας παρά Μουσαίου).

—Ξένος πόνος ξώδερμα. (Κρομμύδη, Διατριβή, σ. 1226 [ξέδερμα]. Τοΰ
αύτοΰ, 'Ακολουθ. Β' διατριβής σ. 34. Μανάρης, σ. 28 [έξώδερμα], Negris,
σ. 85, 336. Βύρων Γ', σ. 375. 25.- Ηπείρου. Ό έν ΚΠ. σύλλ. ΙΗ\ σ. 192, 168.
Ηπείρου. Ζωγρ. άγ. Α', σ. 50. Π α π α ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς , σ. 263,594 [ξέδερ-
μα]. — 'Ιωαννίνων παρά Σάρρου [ή: ξώδρεμα]. — Μάνης παρά Κ. Πασαγιάννη).

—Ό ξένος πόνος ξέδραμος. (Μάνης παρά Κ. Πασαγιάννη).

—Ξένος πόνος ξέγδαρμα. (Βυζαντίου, Λεξικόν, λ. ξέγδαρμα.
Βερέττας, σ. 80, 1. Βενιζέλος, σ. 174, 7. — Βάρνης. Κράχτογλους,
σ. 24. — 'Αθηνών. Έβδομάς Α', σ. 152. — Κεφαλληνίας παρά Σπ. Παγώνη. — Αύ-
τόθεν παρά τοΰ αύτού [ξέδαρμα]).

—Ό ξένος πόνος βρούντουρος. (Μάνης παρά Κ. Πασαγιάννη).
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Παρά διαβόλου (στ. 265).

Παροιμιώδης φράσις σημαίνουσα τό τυχαίως καί παρά προσδοκίαν έπελ-
θόν. Σήμερον λέγομεν πρός δήλωσιν τής αύτής έννοιας κατά στραβού διαβό-
λου (βλ. καί Πτωχοπρόδρ. Α' 177, σ. 44 Legrand).

Θέλων νά δείξη ό Γλυκάς ότι είναι άθώος τής πράξεως, δι' ήν καθείρχθη,
καί ότι τά πρός βεβαίωσιν τής ένοχης του προσαγόμενα τεκμήρια ούδεμίαν
πρός τήν κατηγορίαν έχουσι συνάφειαν, ούτε λογικήν οΰτε χρονικήν, φέρει έν
στ. 258-268 τέσσαρας παραβολάς. Κάποτε έξέπεσεν έκ τοΰ λυχναρίου τζιον, ή
ώς λέγομεν σήμερον καύτρα, καί είς αύτό άποδίδεται ή σημερινή πυρκαϊά.
Πάλαι ποτέ έχασμήθη τις κατά τύχην καί σήμερον ένθυμήθη νά ποιήση τό
σημεϊον τοΰ σταυροΰ πρό τοΰ στόματος διά νά μή έμβη είς τό σώμα ό διάβο-
λος, κατά τήν μέχρι τοΰ νΰν έπικρατοΰσαν πρόληψιν. Προπέρυσιν έτυχέ τις
κοιμώμενος νά ξεσκεπασθή καί φέτος έκρυολόγησε καί προσεβλήθη ύπό ρευ-
ματισμών, καί φροντίζουσι περί της θεραπείας του οί περί αύτόν. Είς τόν
ίδόντα καθ' ύπνους ότι έτρωγε πεπόνιον, λέγουσι νά πίη οϊνον διά νά μή πά-
θη τι. Ταΰτα πάντα έκφέρονται μέν κατά τόν τύπον τών παροιμιών (μάλι-
στα ό στ. 263), δέν είναι όμως βέβαιον άν άληθώς δημώδεις παροιμίας διε-
σκεύασεν οΰτως ό Γλυκάς. Ό καθ' ήμάς λαός έχει πολλάς άντιστοίχους πα-
ροιμίας, ών γίνεται χρήσις είς δήλωσιν τών παρακαίρως πραττομένων ή της
άκαιρου μνείας παλαιών πραγμάτων ή τής άτοπου συναφείας πραγμάτων
άσχέτων πρός άλληλα, διαφέρουσιν όμως αί εικόνες τών παροιμιών τούτων.
Είσί δ' αδται: ότι πέρυσι έκάη τι (άορίστως) καί φέτος έβρώμησε· ή έκάη πέρ-
σι ό λαγός, ή τό βουνό· ή έψόφησέ τι (άορίστως)· ή έψόφησεν ό λαγός, ή ό
γάιδαρος. Χρονικών δ' έπιρρημάτων γίνεται έν ταϊς παροιμίαις ταύταις χρήσις
συνηθέστατα μέν τοΰ πέρυσιν, ένίοτε δέ καί τοΰ κάποτε ώς παρά Γλυκά, τοΰ
προχτές καί τοΰ ψές. Έν παρόδω δέ σημειωτέον ότι άντιστοίχους τής παρά
Γλυκά άναφερομένης θεραπείας τοΰ καθ' ύπνους παθήματος έχομέν τινας
άστείας διηγήσεις έν τη ύπό τό όνομα τοΰ Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς καί τοΰ
Φιλαγρίου φερομένη συναγωγή (άρ. 15, 207, σ. 268. 310 Boissonade).

Ή παπαδιά παρέπεσεν, έξύβρισε τήν κοίτην, και καθαιροϋσι τόν παπάν,
αΐ συμφορά μεγάλη!

Έκείνη παρηνόμησε καί τοΰτον τιμωροΰσιν κτλ. (στ. 270 κέ).

Βωμολοχικώτερον τήν αύτήν έννοιαν έκφράζει ή παροιμία:

-Νά γαμιέται ή παπαδιά, νά πλερώνη τό χωριό. (Χίου. Κανελλάκης,σ.
224, 78 [Άς γ.-κι άς πληρώνη], - Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλ. ΚΑ', σ. 321, 314
[Ά γ. π. νά πλερώνη]. -Φολεγάνδρου παρά Κονταρίνη [Νά y.].-Κρήτης παρά
Γ. I. Καλαϊσάκη [όμοίως]).

Ισως ή μεσαιωνική παροιμία (άν ό Γλυκάς δέν μετέβαλε τάς λέξεις) είχεν
ούτω: Παρέπεσεν ή παπαδιά | καί καθαιροϋσι τον παπάν, έπεξέτεινε δ' αύτήν



ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Μ. ΓΛΥΚΑ 467

δια παραπληρωμάτων είς τέσσαρας πολιτικούς στίχους. Όμοίως είς τήν άμέ-
σως έπομένην παροιμίαν έξ ένός πολιτικού άποτελουμένην προσέθηκε καί
δεύτερον ίδιον ό Γλύκας, τό αύτό δέ ποιεί καί έν στ. 282-283 καί άλλαχού.

Έλάκτισεν ό γάιδαρος και δέρουσι το σάγμα (στ. 274).

Ό Krumbacher (MGS, σ. 236) κατέδειξε τήν όμοιότητα τής παροιμίας
ταύτης πρός νεοελληνικός καί πρός παροιμίας δλλων έθνών. Ενταύθα συμπλη-
ρούμεν τήν άναγραφήν τών νεοελληνικών, παραθέτοντες πάσας τάς γνωστός πα-
ραλλαγάς.

—Φταίγει ό γάδαρος και δέρνουν το σαμάρι. (Βυζάντιος, Λεξικόν, λ.
γάιδαρος \Τόν φαι'ει ό γάιδαρος και δέρνει], λ. σαμάρι [27ε' πταίει ό γάιδαρος
καί δέρνεις]. Βερέττας, σ. 61, 5 [Φταίει], — 'Ηπείρου. Άρα-
βαντινός, άρ. 1168 I [Πταίει ό γάιδαρος]. Βενιζέλος, σ. 334, 53.
Παπαζαφειρόπουλος, σ. 287, 876 [Σοΰ φταίει ό γάιδαρος καί δέρ-
νεις]. Ζωγρ. άγ. Α', σ. 191, 4 [Φταίει ό γάιδαρος καί δέρνει]).

—Φταίγει το γομάρι \ καί δέρνουν τό σαμάρι. (Μανάρης, σ. 43. Βύρων Γ',
σ. 378, 64 [Φταίει]).

—Έφταιξ' ό γάιδαρος κ' έδειραν τό σομάρι. (Κρήτης. Jeannaraki 51).
—Ό γάιδαρος äv τοΰ 'φταίξεν, έδειρε τό σομάρι. (Κρήτης. Παρνασσός ΙΣΤ'
480, 4. Αύτόθεν παρά Γ. I. Καλαϊσάκη [τοΰ έφταιξεν ή: "Αν τοΰ 'φταιξεν ό γ.
έ.))·

—"Αν έσφαλε ό γάδαρος, τί φταίει τό σαμάρι; (Βενιζέλος, σ. 15, 197.
—Βάρνης. Κράχτογλους, σ. 12 ['Αν σ. έπταισεν ό γ. τί πταίει]).
—Άν κλάνιι ό γάιδαρος, τί φταίει τό σαμάρι; (Καβαδίας, σ. 475).
—Δέ μπορεί νά δείρη τό γάδαρο καί δέρνει τό σαμάρι. (Βενιζέλος, σ.
57, 66).

—Δέν μπορεί νά βαρήση τό γάιδαρο καί βαρεί τό σαμάρι. (Κεφαλληνίας πα-
ρά Σ. Παγώνη).

—Δέν άμπουροΰν νά δέρουν τούν γάδάρουν κί δέρνουν τού σαμάριν. (Λιβι-
σίου παρά Μουσαίου).

—Δέ μπορεί νά χτυπήση τό γάδαρο, χτυπφ τό σαμάρι. (Λακκοβικίων Μακε-
δονίας. Γ ο ύ σ ι ο ς , σ. 91).

—Σά <5έν πορώ νά δείρω τό γάδαρο, δέρνω τό σαμάρι.(Πάρου παρά Π. Σαρ-

Ρή)·

—Δέ μπουρεϊ νά δείρ' τού γάδαρου, τσί δέρνι τού σαμάρ'. (Πλωμαρίου καί
Αγιάσου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).

—Όποιος δέν μπορεί νά δείρη τό γάιδαρο, δέρνει τό σαμάρι. (Κύμης.
Τ ρ ί μ η , Κυμαϊκά, σ. 67. — Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη).

—Δέν έστιχοΰ τό γάαρο καί έρνου τό σαμάρι. (Καρπάθου. Ζωγρ. άγ. Α', σ.
348, 117).

—Όποιος έν μπορεί νά δέρρη τόν γάαρον, δέρνει τό σάμμα. (Κύπρου).
—Όποιους δέν πουρεϊνά δείρ' τοΰ γαιδουρέλλι | δέρνι τού σαμαρέλλι. (Μαν-
δαμάδου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη).
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—Όποιος δέν μπορεί στό γάδαρο, ξεσπάει στό σαμάρι. (Τήνου παρ' Άδ.
'Αδαμαντίου).

Καί δι' άλλης παραβολής:

-Φταίει ό ράφτης καί δέρνουν τόμάγερα. (Κρομμύδη, 'Ακολουθία Β' δια-
τριβής, σ. 44 [Φταίγει]. Ν e g r i s , σ. 113, 745 [Πταίει-μάγειρον]. Βερέττας,
σ. 61, 5 Ιό ράπτης]. Βενιζέλος, σ. 334, 52 [Φταίγει]. Βύροον Γ', σ. 378, 64).

Ή παροιμία αΰτη δέν είμεθα βέβαιοι άν είναι γνησία δημοτική· οΰτε ήμεϊς τήν
ήκούσαμέν ποτε, οδτε τις τών άποστειλάντων ήμΐν πολλαχόθεν συλλογάς παροι-
μιών τήν κατέγραψεν, ούδ' έν ταϊς συλλογαϊς ταΐς περιλαμβανούσαις άκραιφνώς
δημώδας παροιμίας περιέχεται. ΟΙ δύο πρώτοι δημοσιεύσαντες αύτήν ούχί σπα-
νίως παρεμβάλλουσιν είς τάς συλλογάς των και μεταφράσεις άρχαίων παροιμιών
ή καί αύτάς τάς άρχαίας άμεταλλάκτους, ό δέ Βερέττας καί ό Βενιζέλος άνυπό-
πτως παραλαμβάνουσι πάσας ώς δημώδης. Ή άρχαία παροιμία κείται παρά τοις
κωμικοις Φιλυλλίω καί Εύβούλφ (παρ' Ά θ η ν α ί φ Θ' 381α) δα' άν ό μάγειρος
έξαμάρτη τύπτεται, \ ώς φασιν, αύλητής παρ' ύμϊν. Υπέρ δέ της γνησιότητος της
παρά Κρομμύδη καί Νέγρη παροιμίας συνηγορεί ή μεταλλαγή τών προσώπων,
τοΰ ράπτου άντικαταστήσαντος τόν μάγειρον, καί τοΰ μαγείρου τόν αύλητήν της
άρχαίας9.

Καί άνευ παραβολής:

—Άλλος έφταιξε κι άλλος πήρε τά πέντε. (Μανάρης, σ. 9, 24.
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 9, 108. Ήτοι άλλος παρά τόν πταίσαντα ώνειδίσθη, φασκελω-
θείς διά τών πέντε δακτύλων της παλάμης).

—"Αλλοι φταίουν κι άλλοι παθαίνουν. (Γορτυνίας παρά Ν. Λάσκαρη).

—Άλλος τοϋ φταίει κι άλλοΰ ξεθυμαίνει. (Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 38 [και σ'
άλλον ξ.]. Βενιζέλος, σ. 10, 115).

Καί πολυπληθείς δ' άλλαι παροιμίαι διδάσκουσιν ότι πολλάκις «ά παρ' έτέρων
γίνονται καταβλάπτουσιν άλλους» παρά τον νόμον, δν έπικαλεΐται ό Γλύκας (στ.
279).

Καί οί έπαγόμενοι έν τώ ποιήματι τοΰ Γλυκά, στ. 276-277 περιέχουσι παραβο-
λήν, τήν αύτήν καί αί δύο προηγούμενοι παροιμίαι ένέχουσαν έννοιαν, άδηλον δ-
μως άν καί έν αύτοΐς έγκρύπτεται παροιμία τις.

Έδώ τό δός, έκεϊ το δός, παρέκει ούκ έλαθέ μας; (στ. 281)

Τό πρώτον ήμιστίχιον είναι παροιμιώδης φράσις, άπαντώσα καί παρά τώ
Προδρόμφ (Β' 51, σ. 49 Legrand): τό δός έδώ, τό δός έκεϊ καί έν τη νεοελλη-

9.'Αντί τοΟ èv τή νεοελληνική ράπτου, κείται ύφάντης èv τή παρ'Άποστολίω 1676: Ύφάν-
του πταίσματος ύπήτης έτύφθη. Ή άνάγνωσις όμως αδτη èv τή Γοττιγκείφ έκδόσει είναι πλημμε-
λής. Καί τό μέν πταίσματος πάντως διορθωτέον πταίοαντος, ώς Εχει καί είς τών κωδίκων καί
παλαιότεροι Εκδόσεις- έν δέ τω παραλόγω ύπήτης, όπερ άλλοι μέν ύπηρέτης, άλλοι δ' ύπήνης
διορθοδσιν, ύποκρύπτεται βεβαίως ό αύλητής τής άρχαίας κωμικής ρήσεως, παραμορφωθείς
ένεκα παραλείψεως τοΟ άρκτικοΟ α καί κακής γραφής τοΟ λ. Όθεν νομίζομεν ότι ή παροιμία
πρέπει ν' άναγνωσθή: Ύφόντου πταίσαντος αύλητής έτύφθη.
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νική παροιμία: Αός έδώ καί δός έκεΐ, |πώς θά κάμωμε βρακί;
(Βενιζέλος, σ. 62, 136).

Όποΰ τον φοΰρνον έκτισε, πάλε δς τον χαλάση (στ. 282)

t

Διεσκεύασεν ούτω ό Γλυκάς τήν γνωστήν δλλοθεν μεσαιωνικήν παροι-
μίαν. Ή άπειλή τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου δηλοΰσιν ότι ήτο
παροιμία ot μνημονεύοντες ταύτης Ιστορικοί, δ μέν Σκυλίτσης (II 643-
Bonn) λέγων «τό δημώδες τοΰτο και καθημαξευμένον έπιλέγων» ό δέ
Γλυκάς (σ. 601 Bonn) «τό δημοκοποϋμενον τοΰτο λέγων». Ώς παροιμίαν
άναφέρουσι ταύτην καί ό Δουκάγκιος (Glossar., σ. 1698 έκ τοΰ Σκυ-
λίτση) καί δ Κοραής ("Ατακτα, τ. Β', σ. 427), μετ' αύτούς δ' ό Σ π.
Ζαμπέλιος ("Ασματα δημοτικά, έν Κερκ. 1852, σ. 362. 378), όστις καί
συμπλήρωσιν αύτής προέτεινε: Έγώ σ' έκαμα, φοΰρνέ μου, κ\ έγώ νά σέ χαλά-
σω πρός άποκατάστασιν πολιτικού στίχου (έν Πανδώρφ 1856, τ. Ζ', σ. 378-
379) καί ό Σπ. Λάμπρος (Collection des Romans Grecs, σ. XII). Καίπερ
δ' άγνοών τάς παρατηρήσεις τούτων είς τά αύτά κατέληξε πορίσματα καί ό
Krumbacher (έν Blätter f. bayer. Gymnasialw. 1887, σ. 123, έν Sitzungs-
ber d. bayer. Akad. phil.-hist. Κλ. 1887, τ.Π, σ. 60 καί έν MGS, σ. 226) μνημονεύ-
σας τών βυζαντινών πηγών καί άποκαταστήσας τόν πολιτικόν στίχον διά της
προσθήκης τοΰ μου μετά τό φούρνε.

Τέσσαρες έν δλφ παραλλαγαί τής μεσαιωνικής ταύτης παροιμίας περιεσώ-
θησαν, πλήν της έν τοις Στίχοις τοΰ Γλυκά, ήτις είναι μάλλον διασκευή αύ-
τής, ώς εϊπομεν, αί έξής:

—Έώ σε έκτισα, φούρνε, έώ ίνα σε χαλάσω. (Σκυλίτσης).

— Έγώ σε έκτισα, φούρνε, έγώ σε καί καταλύσω. (Γλυκά, Χρονικόν).

—Έγώ σε έκτισα, ίπνέ, καί έγώ σε κατασπάσω. (Πλανούδ., άρ. 135 έλλεί-
πουσα έκ τοΰ Βαροκκιανοΰ κώδικος· έν δέ τώ Βατικανφ άντί τοΰ έκτισα διά-
φορος γραφή φέρεται έστησα).

—Έγώ σε έκτισα φοΰρνέ μου, καί έγώ να σέ χαλάσω. ('Αγιορείτικου κώδ.
τοΰ ρωσικοΰ, άρ. 779, φ. 8α, άρ. 50).

Νεοελληνικοί δέ δύο:

—Έγώ σ' έκτισα, φοΰρνέ, έγώ να σέ χαλάσω. (Κοραή, "Ατακτα, τ. Β", σ.
375. Β ε ν ι ζ έ λ ο ς, σ. 68, 32, όστις παραλαμβάνει έκ τοΰ Κοραή, παραθέτων
καί τήν έρμηνείαν τούτου. "Ανατολική έπιθεώρησις Α', σ. 452, 98 [θά σέ χ.]).

—Έγώ, φοΰρνέ μου, α' έφτειασα, έγώ θά σέ χαλάσω. (Π α π α ζ α φ ε ι -
■ρ ό π ο υ λο ς , σ. 231, 214).

ΑΙ σφζόμεναι μεσαιωνικοί παραλλαγαί δεικνύουσιν ότι δύο τύπους τής
παροιμίας έχομεν σκοπουμένου τοΰ μέτρου· ένα δν άνευρίσκομεν καί έν τή
πελοποννησιακή παρά Παπαζαφειροπούλφ παραλλαγή, άποτελούμενον έξ
ένός πολιτικού στίχου, καί έτερον διατηρηθέντα έν τή παρά Κοραή παραλλα-
γή, έκ δύο διμέτρων ιαμβικών καταληκτικών, τών ήμιάμβων ή άνακρεοντείων
καλουμένων·

Έγώ σ' έκτισα, φοΰρνέ,
Έγώ νά σέ χαλάσω.
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Πλήν δέ τούτου καί λεκτικοί τίνες διαφοραί παρατηρούνται. Τό παρά Σκυ-
λίτσρ έώ (όπερ κατά τά χειρόγραφα ίσως καί οί έκδόται της Βυζαντίδος καί
ό Δουκάγκιος μετέπλασαν είς τό ρήμα έώ) είναι διαλεκτικός τύπος τοΰ έγώ·
άντί τοΰ έκτισα έχομεν έν τώ βατικανφ κώδικι τοΰ Πλανούδη έστησα, άντί
τοΰ χαλάσω, καταλύσω μέν παρά Γλυκά, κατασπάσω δέ παρά Πλανούδη, ή-
τοι τόν μονολεκτικόν τύπον τοΰ μέλλοντος άνευ τής διά τοΰ νά περιφράσεως.
Ή δ' άντικατάστασις τοΰ φούρνε διά τοΰ ίπνέ ύπό τοΰ Πλανούδη καί τοΰ νά
διά τοΰ Γνα ύπό τοΰ Σκυλίτση είναι έκ τών συνήθων τοις βυζαντινοΐς διαφθο-
ρών τής δημώδους. Τοιοΰτο δ' ίσως πρέπει νά θεωρηθή καί τό κατασπάσω
τοΰ Πλανούδη, ένφ τό καταλύσω τοΰ Γλυκά φαίνεται γνησιώτερον, διότι τό
ρήμα καταλύω μέχρι τού νΰν έχει καί τήν σημασίαν τοΰ φθείρω, καταστρέφω.

Άπήρέ με ή χολή (στ. 285).

Με πήρε ή χολή λέγεται παροιμιακώς καί σήμερον άντί τοΰ συνηθεστέρου
Με πήρε ό θυμός. Κατά τήν δημώδη φυσιολογίαν τοΰ σφόδρα όργιζομένου
άνέρχεται ή χολή μέχρι τών όφθαλμών, λέγουσι δέ περί αύτοΰ: Τοΰ άνέβη ή
χολή στά μάτια (Άραβαντινός,άρ 1397 [άνέβηκεν]. Βενιζέλος, σ.
318, 481). Περί δέ τών όχληρών, τών προκαλούντων τήν άγανάκτησιν λέγου-
σι: Μοΰ 'φερε χολή στά μάτια (Ά ραβαντινός, σ. 176, 34. Βενιζέλος,
σ. 167, 263).

Έβρασεν ή καρδία μου (στ. 286).

Βράζει ή καρδιά μου ή βράζει ή καρδιά στά στήθη μου λέγουσι σήμερον είς
τήν σημασίαν τοΰ συγκρατώ μετά δυσκολίας τήν έκχειλίζουσαν όργήν. Παρα-
πλήσια φράσις είναι Βράζει ό πόνος μέσα μου. Όμοίαν δέ σημασίαν έχει ή πα-
ροιμιώδης φράσις Βράζω με τό ζουμί μου, κατά μεταφοράν άπό τοΰ μαγειρικού
δρου, ήτοι ύποφέρω, στενοχωρούμαι, χωρίς νά καθιστώ κοινωνούς τοΰ πόνου
μου τούς άλλους. "Αλλην δ' έννοιαν έχει τό βράζει τό αίμά μου ταυτόσημον τω
σφριγώ.

Νά δώσω είς πέτραν καί λυθώ (στ. 287).

Δέν ύποφέρω πλέον, λέγει ό ποιητής, θά κτυπήσω είς βράχον νά κατασυν-
τριβώ, νά λυώσω, νά γίνω λυώμα, κατά τήν δημώδη έκφρασιν. ΕΪναι παροι-
μιώδης φράσις δηλοΰσα τόν έσχατον άπελπισμόν· παρομοίως λέγουσι σήμε-
ρον, ύπεμφαίνοντες μάλιστα ότι τό κακόν έξ Ιδίας άβουλίας προήλθε: Θά πά-
ρω πέτρα νά χτυπήσω τό κεφάλι μου, Θά χτυπήσω τό κεφάλι μου στον τοίχο,
"Ας βαρή τό κεφάλι του στόν τοίχο."Αλλην δ' έννοιαν έχει ή παροιμία"Επαρε
κεφάλι, βάρει τοίχο ή Πάρ' τό κεφάλι του καί βάρει το στόν τοίχο, λεγομένη
έπί άναισθήτων.

Έγώ ψηφίζω θάνατον, χρεωστώ καί νά τον δώσω (στ. 291).
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Έν άλλοις λόγοις, καταφρονώ τόν θάνατον, πάντως θά άποθάνω ποτέ,
όπόταν δή ποτε καί άν έπέλθη δέν μέ μέλη. Ό καθ' ήμάς λαός λέγει παροιμια-
κώς Μιά ζωή χρωστώ όσάκις θέλει νά δείξη άδιαφορίαν πρός τόν θάνατον.

Ήλθον ε/ς κόσμον σήμερον, σήμερον ύπαγαι'νω (στ. 292).

Και ό στίχος ούτος έκ παροιμίας έλήφθη, έμφαινούσης έπίσης περιφρόνη-
σιν τοΰ θανάτου. Όμοία παροιμία φέρεται παρά τώ καθ' ήμάς λαφ: Σήμερα
γεννηθήκαμε, σήμερα θά χαθούμε, πολλάκις καί έν δημοτικοΐς φσμασιν έπανα-
λαμβανομένη. Έννοεΐ δ' ό λέγων ότι πρέπει νά μή συλλογισθώμεν τόν θάνα-
τον, ύποθέτοντες ότι δέν ύπήρχομεν πρότερον άλλ' ότι τήν σημερινήν ήμέραν
εϊδομεν τό φώς καί θά στερηθώμεν αύτοΰ. "Ομοιον τήν διατύπωσιν είναι τό
τοΰ Σοφοκλέους (Οίδ. Τύρ. 438) «Ήδ' ήμέρα φύσει σε καί διαφθερεϊ», δ-
περ ύποτίθεται λέγων ό Τειρεσίας πρός τόν Οιδίποδα, ύποσημαίνων ότι τήν
αύτήν ήμέραν καί τά κατά τήν γέννησίν του θά μάθη ούτος καί θά πηρωθη
τούς όφθαλμούς. 'Αλλ' ότι ή αύτή παροιμία κατά τήν έννοιαν ήν σήμερον έχει
έφέρετο καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους συνάγομεν έκ τε τοΰ στίχου τοΰ
Γλυκά καί έκ δύο χωρίων της Άλεξιάδος τής "Αννης τής Κομνηνής
έν Δ 6 (σ. 114b Παρισ., σ. 207 Bonn)· ή προσλαλιά τοΰ Ρομπέρτου καταλήγει
οΰτω: «χρή ...τήν μετ' αύτοΰ άναδέξασθαι μάχην, ώς τηνικαΰτα γεννηθέντος
καί τεθνηξομένους»· έν δέ Ζ 3 (σ. 197ά Π., σ. 348 Β.) λέγει ό'Αλέξιος:
«χρή...κατ' αύτών (τών Σκυθών) έξιππάσασθαι ώς σήμερον γεννηθέντος καί
τεθνηξομένους». Έπανευρίσκομεν δέ τήν παροιμίαν καί έν τη Ριμάδα τοϋ Βελι-
σαρίου (στ. 329 έν Wagner, Carm. gr., σ. 358): Τί καρτεροΰμεν, άδελφοί,
καί τί προσμελετώμεν; | Σήμερον έγεννήθημεν, σήμερον τελευτώμεν.

'Εκείνο το σε απόκειται καί το σε περιμένει είς το έκ παντός θέλει
έλθεϊν (στ. 298-9).

Πολυπληθείς είναι καί αί γνώμαι τών άρχαίων καί αί νεοελληνικοί παροι-
μίαι αί διδάσκουσαι ότι άδύνατον τό διαφυγεϊν τήν πεπρωμένην μοΐραν.'Αν δ'
οί προκείμενοι στίχοι τοΰ Γλυκά έλήφθησαν έκ παροιμίας ή είναι άπλή έπανά-
ληψις μυριολέκτου γνώμης δύσκολον νά έξακριβωθη.

Μή κρούης καί λαμβάνης (στ. 299)α

Καί έν τω στ. 252, περί οδ άνωτέρω έγένετο λόγος, φέρεται Καί κρούεις
καί λαμβάνεις. Ή παροιμία αΰτη σημαίνει τήν άνταπόδοσιν κακοΰ (καί δίδεις
πληγάς καί λαμβάνεις), ώς πολλαί νεοελληνικοί δμοιαι.

—"Οτι έκαμες λαβαίνεις. ('Α ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1039. Βενιζέλος, σ.
238, 896).

—Κάμης, λάβης. — Κάμης, πάθης.

— 'Επήραμε κ' έδώσαμε. ('Α ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1626).

—Πήραμε καί δώσαμε, καί τάλλα μέ γειά. (Πύργου 'Ηλείας παρά Λιναρδά-
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κη. Πρβλ. Otto 500). καί πλεΐσται δλλαι.

Ενταύθα δ' άρνητικώς έκφέρεται ή πρώτη πρότασις, διότι Θέλα νά είπη ό
ποιητής, ότι καίτοι μηδέν πράξας κακόν, όμως θά πάθης, διότι σοι είναι
πεπρωμένον.

Ή ζάλη τούτη νά διαβή, πάλιν νά έλθή γαλήνη (στ. 314).

Ζάλην έννοεΐ τήν τρικυμίαν καί μεταφορικώς τήν συμφοράν.Ό καθ' ήμάς
λαός λέγει όμοίως μεταφορικώς: Μπόρα είναι καί θά περάση, Ώς πού να περά-
ση ή μπόρα, Ώστε να διαβή ή φουρτούνα, καί άλλας τοιαύτας φράσεις.

Άφ' δτου φθάση ô πειρασμός, το πόθεν μή γυρεύης, μή ψηλαφρς το αί-
τιον, μή λέγης πόθεν ήλθενΐ Άνακομπώσου, δέξου τον, και ώς δύνη δού-
λευσέ τον κτλ. (στ. 329 κέ).

"Αν σοΰ συμβή τι δεινόν μή δυσφορήσης μηδ' άποδυσπετήσης, άλλά κανό-
νισον τάς πράξεις σου ώς ένεστι προσφορώτατα πρός τήν έπελθοδσαν μετα-
βολήν είς τά τοΰ βίου σου. Ταύτην τήν έννοιαν έχει ή παροιμία, ήν παραφρά-
ζει έν τοΐς άνωτέρω ό Γλυκός καί ής παρ' ήμΐν φέρεται ή έπομένη παραλλα-
γή·

—Σά σοΰ τύχη πειρασμός, \ δέξου τον σαν Αγιασμό. (Θήρας. Δ ε κ ι γ ά λ α ,
Στατιστική, σ. 71 [Σαν σοΰλάχη-δι' άγιασμόν 1. Β ε ρ έ τ τ α ς , σ. 50,49 [Όταν σ'
εδρι7 ό π.-δι' άγιασμόν], Βενιζέλος, σ. 236, 870 [Όταν σ' εΰρη ό π.-γι' άγια-
σμό], — Κρήτης. Φραντζεσκάκης, σ. 114 [Σα σ' εύρή ό π.]. — Χίου.
Κανελλάκης, σ. 294, 618 [ό π.-γιά άγιασμόν], - 'Αθηνών. Έβδομάς Α' 192
Iπέρασέ τον γιά άγιασμα], — Θήρας παρά Νοητάκη [Σά σοΰλάχη-γιά d.i. — Σίφνου
παρά Σ. Δουκάκη [yid d.]. - Κρήτης παρά Γ. I. Καλαϊσάκη [ό π.-γιά d.i.).

Ό λύκος γάρ έν τή δορρ κρύπτεται τοΰ προβάτου (στ. 336).

}

Ό Κοραής ("Ατακτα Δ', σ. 298) άναφέρει όμοίαν νεοελληνικήν παροι-
μίαν: Λύκος είς δέρμα προβάτου. Έκ τοΰ Εύαγγελίου (Ματθ. Ζ', 15) ληφθείσα
αύτη έπαναλαμβάνεται πολλάκις παρά τοϊς βυζαντινοΐς. Βλ. Not. et extr. des
mss., τ. XI, σ. 123 (Σχολ. Γρηγ. Ναζιανζην.). Θεόδ.'Υρτακην. έν Bois-
sonade, An. Gr., τ. II, σ. 431. - Φωτ.,Έπιστ. 216, σ. 529 Βαλέτ.

Μή δώσης όλως άφορμήν τοΐς άφορμήν ζητοΰσιν (στ. 340).

Πιθανώς είναι καί αύτη παροιμία, ώς δεικνύει ή ταυτόσημος νεοελληνική:

—Λεϊψε τήν άφορμή μή σοΰ κόλληση κρίμα. (Θήρας παρά Ν. ΪΙεταλά καί
Νοητάκη. - Δεκιγάλα, Στατιστική Θήρας, σ. 71).

Προήλθε δ' ίσως έκ ρήσεώς τίνος τοΰ Παύλου (Β' Κορινθ., ια' 12).

Άφ' ου [τα θέλεις] ού θεωρψς, τά βλέπεις καταδέχου (στ. 345).
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'Αρχαία τις παροιμία παρά Π λ ά τ ω ν ι (Ίππ. μηζ.301 c. Βλ. καί Κ ο c k ,
Fr. com. Att. III 17, 50) λέγει «Ούχ οία βούλεταί τις, άλλ' οία δύναται»· άπα-
ράλλακτος δέ ταύτη είναι ή νεοελληνική: Κατά ποΰ μπορούμε, κι δχι κατά ποΰ
ξέρομεν (Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι).'Αλλ' ένεκα τής διαφοράς τής παρά
Γλυκά διατυπώσεως δέν δυνάμεθα άσφαλώς ν' άποφανθώμεν άν ταύτην τήν
παροιμίαν είχε κατά νούν ούτος ή άλλην παραπλησίαν, ή άν τούναντίον ή
γνώμη αύτοΰ είναι άσύναπτος πρός παροιμίας.

Και πραγματεύου τον καιρόν (στ. 346).

Πολλαί παροιμίαι παραγγέλλουσι νά πραγματευώμεθα τόν καιρόν, νά οί-
κονομώμεν τάς περιστάσεις. "Αλλων όμως ρημάτων άντί τοΰ πραγματεύομαι
γίνεται έν αύταΐς χρήσις· τοΰ έπαινώ έν τή μεσαιωνική παρά Πλανούδη
209: Τόν καιρόν δν ζής έπαίνει· έν δέ νεοελληνικαΐς τοΰ περνώ: Περνά τον
καιρό καθώς έρχεται (Βενιζέλος, σ. 253, 91β) και τοΰ Αρμενίζω: Καθώς
τόν εΰρω τον καιρό, έτσι τόν άρμενίζω (Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη) 10.'Εν
δέ ταΐς έπομέναις ή λέξις καιρός τίθεται είς τήν σημασίαν τοΰ ούρίου άνέμου
καί μεταφορικώς τής εύκαιρίας:"Οτας βρής του τσιρό α', νά τού άρμινίζης (Πο-
λιχνίτου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη). Άλί11 στον πώβρτ] τούν κιρόν κί
δέν τούν άρμενίση! (Μεγίστης. Ό έν ΚΠ. σύλλ. ΚΑ', σ. 316, 50 [7ον τσαιρόν
τσαί δέν τόν ά.]. — Λιβισίου παρά Μουσαίου).

Φέρου τω φέροντί σε (στ. 346. Πρβλ. καί στ. 380).

Είς παροιμίαν μετέπεσε τό έπίγραμμα τόδε τοΰ Παλλαδά (Άνθολ. Γ 73),
άν μή καί τοΰτο τήν άρχήν έκ παροιμίας έλαβε:

Εί τό φέρον σε φέρει, φέρε καί φέρου· εί δ' Αγανακτείς

10. Παραβλητέα τη παροιμίςι ταύτη ή βυζαντινή Κόμπωνε και Αρμένιζε (Krumbacher,
MGS, σ. 126, άρ. 104. Πλανούδ. 76), Ενθα τό άρμενίζω έχει ή ν και έν τή άρχαίςι γλώσση και
έν ταΐς νεοελληνικαϊς παροιμίαις σημασίαν (πλέω ή (στιοδρομώ, être sous voile καί aller à la voi-
le), ούδεμίαν δέ σχέσιν έχει πρός τούς 'Αρμενίους ώς ένόμισεν ό Crusius (Rh. Mus. 42, σ.
407).

11. Τό σχετλιαστικόν τοΰτο έπιφώνημα καθώς καί τό τή προσθήκη τοΰ μόνον παραχθέν άλϊ-
μονον γράφεται συνήθως διά διπλοΰ λ καί τής διφθόγγου οι, έτυμολογούμενον άπό τοΰ άλλ' οΓ-
μοιΐ ό δέ Σκ. Βυζάντιος γράφει άλήμων ώ, έτυμολογών άπό τοΰ (αλέμων ώΙ όπερ νομίζει ότι
εύρίσκεται έν τή Γαλεομοομαχψ.'Αλλ' έν ταύτη κατ' όρθήν στίξιν άναγινώσκεται (στ. 328), «ία-
λέμων, ώ καί πάλιν ίαλέμων», καί άλλως δέ περισσότερον βεβιασμένη είναι ή έτυμολογία αύτη
τής άπό τοΰ άλλά καί οΐμοι. Καθ' ήμάς τό έπιφώνημα έλήφθη έκ τοΰ Εύαγγελίου, έκ της ύστά-
της κραυγής τοΰ Ίησοΰ Ήλι ήλι (Ματθ. κζ' 46). Προτάσσεται δέ τούτου τό έπιφώνημα al συ-
νηθέστατα, ή τό ώ/ ή τό οϋΐ Μετά τοΰ ώ έχομεν τό έπιφώνημα έν τώ διαλεκτικώ τύπω ώλις!
μετά τοΰ οιΤ έν τω οΰ ήλι [οι! ει'λή] τοΰ βατικανοΰ κώδικος της συλλογής τών βυζαντινών πα-
ροιμιών (Krumbacher, MGS, σ. 123, 63)· μετά τοΰ ά έν τώ <5 ήλι [aittrç] τοΰ ταυρινι-
κοΰ (Krumbacher, αύτ.) καί έν τω'Λτ/λεϊ τοΰ άθωνικοΰ ("Ιβήρων άρ. 405, φ. 73α, άρ. 37).
'Απλώς δέ άλί έν τώ παρισινώ 1409 (Krumbacher, αύτ.) καί έν τω άθωνικω (ρωσικού 779,
φ. 4β, άρ. 10).
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καί σαυτόν λυπείς, καί τό φέρον σε φέρει.
Καί νΰν οί λογιώτεροι παροιμιαζόμενοι λέγουσι τό άνωτέρω έπίγραμμα,
άλλά καί παροιμίαι δμοιαι φέρονται τίνες.

—Σά σοΰ τρέχι/, τρέχα· | σά δε σοΰ τρέχι/, στέκα. (Βενιζέλος, σ. 237,
873 ΠΌταν - κι όταν <5ε]. — Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι).

-Όταν σοΰ τρέχη, τρέχα το. (Βερέττας, σ. 50, 50. Άραβαντινός,
άρ. 1029. Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 162. Αύτ., σ. 236, 96 [τρέχα]).

—Σα σοΰ τρέχη, τί τρέχεις; Καί σα δέ σοΰ τρέχη, τί τρέχεις; (Χίου.
Κανελλάκης, σ. 297, 642. — Κρήτης παρά Καλαϊσάκη [τρέχεις; Σά <5εν
σοΰ τρ.]).

—Σά δέ σοΰ τρέχιποΰ τρέχεις; ('Ανατ. Έπιθ. 560, 367. — Χίου.
Κανελλάκης, σ. 296, 636. - Μεγίστης.Ό έν ΚΠ. σύλλ. KB", σ. 323, 418
[Σά<5, δέσ σε τρέσ' ει, ποΰ τρέσ 'εις;] — Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρδάκη [Σά
δέ σι τρέχι τί τρέχις;]).

—Σά δέ τρέχι, μή τρέχις, | σά τρέχι, μή τρέχις. (Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερ-
ναρδάκη).

-Τί τό τρέχις, άφοΰ δέ σε τρέχι; (Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη).

-Σά δέσ' σοΰ τρέχι7, μή τρέχης- \ κι ά σοΰ τρέχιy μή τρέχης. (Καρπάθου. Ζωγρ.
άγ. Α', σ. 360, 374).
Καί άντιθέτως:

—Σά δε σοΰ τρέχη, τρέχα το. (Σίφνου παρά Σ. Δουκάκη).
Έν ταΐς έπομέναις δ' ή παραβολή είναι σαφώς είλημμένη άπό τοΰ ίππου
καί τοΰ ίππέως.

—Σά δέ σοΰ τρέχη, καβαλλάρη, τί χτυπάς τό άλογο; (Βενιζέλος, σ. 268,

11).

—Δέ σοΰ τρέχει, καβαλλάρη, | μήν ταράζης, τό ποδάρι. (Λελέκου, Έπιδόρ-
πιον, σ. 159).

—Δεν σοΰ τρέχει, καβαλλάρη; Τί σκοτώνεις τάλογό σου; (Δάρβαρις, σ.
301 [Άν <5έν - τάλογόν σου;]. Άραβαντινός, άρ. 259. Βενιζέλος, σ.
14, 176 ["Αν δέν σου - ή: Σάν δέν σοΰ]. — Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη [τά-
λογο;]. — 'Ιωαννίνων παρά Σάρρου ]Δέ σ' τρέχι κ., τί σκουτώνις τάλουγό σ';1).

—Δέν σέ τρέχει, καβαλλάρη; μή σκοτώνης τάλογο. (Λακκοβικίων.
Γ ο ύ σ ι ο ς , σ. 90).

—Όσο θέλης τρέχε το, κι δσο θέλη σ' άκλουθάει. (Κεφαλληνίας παρά Σ.
Παγώνη).

—Όσο σέ τρέχη τρέχε το, έτσι σέ ρίξη κάτω, ξεπέζα σέρνε το. (Κεφαλληνίας
παρά Σ. Παγώνη).

Έν άλλη παροιμίςι ή Μοίρα είναι ή τρέχουσα:

—"Αν σοΰ τρέχη ή Μοϊρά σου, μήν τρέχης, κι' άν δέ σοΰ τρέχη, πάλιν μή τρέ-
χης. (Μανάρης 10 [Άν σοι τρ. - <5ε'ν σοι τρ.]. Βενιζέλος, σ. 14, 177),
καί έν άλλη ή τύχη:

~Άν έχης τύχη, κάθησε, καί άνεί δέν έχης, κάτσε. (Καβαδίας, άρ. 449).
Όμοίως έν τή μεσαιωνική:
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—"Αν έχης τύχην, τι τρέχεις; Καί αν ούκ έχης, τί τρέχεις; (Πλανούδ. 197.
—'Αγιορείτικου ρωσικού κώδ. 779, άρ. 39 [τύχην, τρέχε - ούκ έχης τύχην, τί
τρ.]) ήτις είναι άπαράλλακτος σχεδόν πρός τήν είς τόν Μένανδρον άποδιδομέ-
νην γνώμην (Meineke, FCG, V 109, άρ. 518. - Kock, CAF, III, σ. 267, άρ.
1101. Πρβλ. W. Meyer, Die Urbinatikhe Sammlung, σ. 427, άρ. 31. 32),
ήτις ίσως είναι διασκευή τής αύτής παροιμίας:

Τύχην έχεις, άνθρωπε, μή μάτην τρέχε,
εί δ' ούκ έχεις, κάθευδε, μή κενώς πόνει.

Μή συκοφάντην πτοηθής, äv έχη δρακοντιάσειν, äv έχη τό κοντάριν του
φθάσειν είς το Δυρράχιν (στ. 347—8).

Προδήλως τύπον παροιμίας έχουσιν οί στίχοι ούτοι, ούδεμίαν όμως άντί-
στοιχον αύτη γινώσκομεν.

Τοΰ καπνού ύπαγαίνει (στ. 354).

Πήγε τοΰ καπνού, έγινε καπνός λέγουσι καί σήμερον σημαίνοντες, ότι ώς
καπνός διελύθη.

Το φροΰ καί ψρά μή σε πλανμ, ποτέ μή σε κομπώνη (στ. 362).

Μή πλανηθής έκ τοΰ έπιδεικτικοΰ θορύβου καί τοΰ κατ' έπίφασιν δλβου
καί έκλάβης αύτόν διαρκή. Φροΰ καί φροΰ λέγεται παρ' ήμΐν είς δήλωσιν τοΰ
άμελώς καί έν σπουδή γινομένου, ώς έν τή παροιμία:

Φροΰ φροΰ καί τ' άμπέλια ξέφραγα. (Δεκιγάλας έν Πανδώρςι Γ', άρ.
88. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1465. Βενιζέλος, σ. 334, 51. — Χίου.
Κανελλάκης, σ. 316, 779. — Καρπάθου. Ζωγρ. άγ. Α; σ. 362, 413 [τά.
άφραα]. — Τήνου παρά Στ. Καραλή [τά. άσκαβα].— Φολεγάνδρου παρά Κον-
ταρίνη. — Πάτμου παρά Χ. Μαλανδράκη [ξέφραα]. — Νάξου παρά M. I.
Μαρκόπολι [όμοίως]).

Τοΰτο το άνάβα το γοργον έχει καί όξυν κατάβα (στ. 363).

"Οτι μετά τήν εύτυχίαν δέν βραδύνει νά έπέλθη δυστυχία. Παροιμία με-
σαιωνική, ής όμοιας έχομεν τάς άκολούθους σημερινός.

—Ό άνήφορος φέρνει καί κατήφορο. (Παπαζαφειρόπουλος, σ. 264,
610. — Αημητσάνης Γόρτυνος παρά Κ. Κασιμάτη [Ό ά. θά φέρη καί κ.]).

—Γή άνήφουρους θά φέρι κατήφορου (Πλωμαρίου Λέσβου παρά Γρ. Ν.
Βερναρδάκη. — Λακκοβικίων Μακεδονίας παρά'Ι. Πρωίου [Ή ά. φέρι κι κ.]).

—Ύ)που άνήφορο ανεβαίνει | πρέπει καί νά κατεβαίνη. (Μάνθου
'Ιωάννου, Συμφορά Μωρέως, 1803, σ. 111).
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—Ό πολύς Ανήφορος έχει καί κατήφορο. (Μ α ν ά ρ η ς , σ. 33 [θα φέρη καί
κατήφορον]. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1794. Βενιζέλος, σ. 220, 640. - Δη-
μητσάνης Γορτυνίας παρά Φ. 'Ηλιοπούλου [Ό πολύ Α. θά φέρη και κ.]).

-Μετά τον άνήφορο κατήφορος. (Κρομμύδη, 'Ακολουθία Β' διατριβής, σ.
32 [Ανήφορον]. Ν e g r i s , σ. 77, 482 [όμοίως]).

—Με τόν Ανήφορο και κατήφορο. (Β ε ν ι ζ έ λ ο ς , σ. 158, 118).

—Ό δρόμος έχει και Ανήφορο και κατήφορο. (Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 827).
Καί τάνάπαλιν:

—Ό κατήφορος ΘΑ φέρι; καί Ανήφορο. (Λ ε λ έ κ ο υ . Έπιδόρπιον, σ. 172).

Τής παροιμίας ταύτης ποιείται χρήσιν καίόΣαχλήκης (Α", 72, σ. 18 Πα-
παδημητρ.): καί τά μεγάλα Ανήφορα κατηφόρα μέ φέραν.

Καθείς κοιμάται ώς έστρωσεν, ώς έσπειρε θερίζει, καθείς ώς έμαγείρευσεν
εύρίσκει το έμπροσθεν του (στ. 365-6).

Έν τοις δυσί τούτοις στίχοις περιλαμβάνονται τρεις παροιμίαι, ών παραλλα-
γαί είσιν αί έπόμεναι νεοελληνικοί. Τής μέν πρώτης:

—Όπως στρώση καθένας, έτσι θά κοιμηθη. (L«ake, Researches, 450, 57
[καθένας θά κ.]. Δ ά ρ β α ρ ι ς , σ. 297 [καθένας θέ νά κ.]. Μ α ν ά ρ η ς , σ. 33 [θά
πλαγιάση]. Ν e g r i s , σ. 99, 649 [καθ. θά κ.]. Sanders 57 [καθένας θά κ.]. —
Πελοποννήσου. Έφημ. Φιλομαθών, 1857, σ. 203 [Καθώς στρώνη κάνεις].
Βενιζέλος, σ. 226, 722. — Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη [καθένας θά κ.]. — <
Θήρας παρά Νοητάκη [θά πλαγιάση]. — Πολιχνίτου Λέσβου παρά Γρ. Βερναρδά-
κη [Όπως στρώσ' κάνεις, έτσ' θά πλαγιάση]).

—Κατά ποϋ στρώσης κοιμάσαι. (Κρήτης. Jeannaraki 77).

—Κατά ποϋ στρώσης θά πλαγιάσης. (Πλωμαρίου Λέσβου παρά Γρ. Ν. Βερναρ-
δάκη— Άγιάσσου Λέσβου παρά τοΰ αύτοΰ [στρώγις θά τσ'μηθης]. — Καλλονής
Λέσβου παρά τοΰ αύτοΰ [στρώχις θά πλαγιάχις]). — Στερεάς Ελλάδος [Όπως
στρ.]. — Σίφνου παρά Σ. Δουκάκη [όμοίως]. — Λακκοβικίων. Γ ο ύ σ ι ο ς , σ. 97
[Όπως έστρωσες]).

—Ώς στρώσης θά κοιμηθής. (Θήρας. Δ ε κ ι γ ά λ α , Στατιστική Θήρας, 1850,
σ. 50. — Κρήτης. Φραντζεσκάκης, σ. 117. Παπαζαφειρόπου-
λος, σ. 246, 397 [Καθώς θά στρ.]. - Κύμης. Τρίμη, Κυμαϊκά, σ. 68 [Ό-
πως στρ. έτσι θά κ.]. — Μισενικόλα Καρδίτσης Θεσσαλίας παρά Α. Λαδιά [Ό-
πως θά στρ. έτσι θά κ.]. — Κορινθίας παρά Δ.Χ. Δουκάκη [Όπως στρ. έτσι θά
κ.]. — Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά Λ. Κωνσταντοπούλου [Όπως στρ.], —
Πάτμου παρά Χ. Μαλανδράκη [όμοίως]. — Πάρου παρά Π. Σαρρή [όμ.]. —
Νάξου παρά M. I. Μαρκόπολι [Κατά ποϋ στρ.]. Κιμώλου παρά Άδ. 'Αδαμαν-
τίου [Όπως]).

-Όπως έστρωσες πλαγιάζεις. (Κοραή, Άτ. Β", σ. 335 [Ώς στρώση καθείς
οϋτω μέλλει να πλαγιάση]. Μανάρης, σ. 22 [Καθώς στρώσης, οϋτω].
Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς ,άρ. 982. - Βάρνης. Κράχτογλους,σ.21 [Καθώςέ. θά
πλαγιάσης]).
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—Όπως έστρωσες, θά πέσης. (Βενιζέλος, σ. 226, 721· θά πέσης=θά
κατακλιθής).

—Ό πασαεΐς κατά ποΰ στρώνει κοιμάται. (Κρήτης. Παρνασσός ΙΣΤ 637, 86).

Ή δευτέρα είναι άρχαία παροιμία, άπαντώσα μέν καί παρ' άρχαίοις συγ-
γραφεϋσι (Βλ. Leutsch καί Schneidewin εις Γεώργ. Κύπρ. Λουγδ.
157. Otto, άρ. 1104), έπαναλαμβανομένη δέ καί ύπό τών βυζαντινών
(Μιχαήλ Άκομιν. Β' 248 Λάμπρ. Νικηφ. Γρηγ. IB' 1, σ. 572 Bonn),
είτε παρά τών άρχαίων παραλαμβανόντων, είτε έκ της Βίβλου (Παροιμ.
κβ' 8. Σειράχ ζ', 3. Παύλου, Πρός Γαλάτ. ς' 8· Πρός Κορινθ. Β' Θ' 6).

Αί νεοελληνικοί παραλλαγαί είναι αί έξης:

—Καθώς σπείρης θά θερίσης. (Β ε ρ έ τ τ α ς , σ. 35, 5 [Α-, έσπειρες έθέρι-
σες]. — Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη).

—Ό,τι σπείρης θά θερίσης. (Βερέττας, σ. 35, 5 — Λακκοβικίων,
Γούσιος, σ. 97).

—Όποιος σπέρνει φειδωλά, θά θερίζη λιγοστά. (Βενιζέλος, σ. 218, 602.
Ίσως όμως δέν είναι αΰτη παροιμία δημώδης, άλλά παράφρασις της έπιστολής
Παύλου πρός Κορινθ. Β' θ' 6).

—Άλάτσι σπέρνεις, άνεμον θά θερίσης. (Κρήτης. Φραντζεσκάκης, σ.
105. Αύτόθεν παρά Γ. I. Καλαϊσάκη). Πρβλ. Παροιμ. Σολομ. κβ", 8.

—Όποιους σπείρη τούν άνιμουν, θά θιρίση τούν δ ξ' άπού δώ. (Λιβισίου πα-
ρά Μ. Μουσαίου).

—Ό σπείρων άνεμον θερίζει θύελλας. (Κων/πόλεως. Ήμερολ 'Ανατολής, σ.
182, 65).

—Ά δέ σπείρης, δέ θερίζεις. (Κρήτης παρά Γ. I. Καλαϊσάκη) καί τίνες άλλαι
δμοιαι.

Τής δέ τρίτης παροιμίας δχομεν τάς έξης παραλλαγάς:

—Ό,τ ι μαγειρεύη κανείς τό βρίσκει στό άγγειό του. (Μανάρης, σ. 34 [μ.
τις τό εύρίσκει είς τό άγγεϊόν του]).

—Ό,τι μαγειρεύης τρως. (Άραβαντινός, άρ. 1044).

—Όπως μαγειρέψη κανείς θά κενώση. (Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη).

Ταύταις δέ παραπλήσιοι ύπάρχουσι καί άλλαι ούχί εύάριθμοι σημερινοί
παροιμίαι, όμοιόταται τήν διατύπωσιν καί τήν έννοιαν πρός τάς άκολούθους
δύο βυζαντινός:

—Ο μαγειρεύων ψευδή, έν τή χύτρφ τοΰτο εύρίσκει. (Π λ α ν ο ύ δ . 77).

—Ψεύτου κυνηγού ή τσοΰκά του τό εύρίσκει. ('Αγιορείτικου κωδ. ρωσικοΰ,
άρ. 779, φ. 9β, άρ. 71).

Γα βόλια γυρισθήν έχουν (στ. 368).

Σύν τώ χρόνφ δηλ. θά έπέλθη μεταβολή της τύχης- βόλια ένταΰθα είναι ό
τών κύβων βόλος. Νΰν λέγομεν άπλώς "Εχει ό καιρός γυρίσματα. Βλ. κατωτέ-
ρω τάς παρατηρήσεις είς στ. 372.

31
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Ή άρκος παίζει μετ' έσέν, νά παίξη καί μετ' αυτόν (στ. 369).

Τό έπελθόν είς σέ κακόν θά έπέλθη καί είς αύτόν. Τήν αύτήν έννοιαν πε-
ρίπου καί διά τής αύτής παραβολής έκφράζουσιν αί έξής σημεριναί παροιμίαι:

— Άκοΰς τήν άρκοΰδα όποΰ χορεύει στή γειτονιά σου, | περίμενέ την καί
στή γωνιά σου. (Δημητσάνης Γόρτυνος παρά Κ. Κασιμάτη).

— 'Αρκούδι ποΰ χορεύει στή γειτονιά σου, δέξου το καί στό σπίτι σου. (Βρε-
σθένων Λακεδαίμονος παρά Λ. Κωνσταντοπούλου).

—Άκοΰς τήν άρκοΰδα καί χορεύει στοΰ γείτονά σου τήν αύλή, καλώς νά τήν
δεχτής καί στή δική σου. (Παπαζαφειρόπουλος,σ. 213, 13 Ιίεκτρς]).

—Όταν γλέπης τήν άρκοΰδα \ στοΰ γειτόνου σου τάμπέλι, πρόσμενέ την στό
δικό σου. (Κρομμύδη, 'Ακολουθία Β' διατριβής, σ. 40 [Ό. ΐδης άρκοΰδαν
είς τοΰ γείτονας σου τάμπέλιον έλπισε την καί είς τό ίδικόν σου],Ν e g r i s , σ.
101, 666 [όμοίως]. M α ν ά ρ η ς , σ. 34 [Ό. ΐδης άρκοΰδαν είς τοΰ γείτονός σου
τό ά. άπάντεχέ την καί είς τό ίδικόν σου]. -(Ά ραβαντινός,άρ. 1808 [και
στο ί.]. — Βενιζέλος, σ. 234, 839 [Όταν δής ά. στοΰ γ. τά. περίμενέ την
καί στό δ. σου]).

Κατά ρωγίν τόν έλαδαν θεός ούκ αποδίδει (στ. 370).

Καί ό στίχος ούτος φαίνεται ότι εϊναι παροιμία, καίτοι ούδεμίαν γινώσκο-
μεν άντίστοιχον νεοελληνικήν. Ρωγί εϊναι τό έλαιοδόχον άγγεΐον, καί νΰν ού-
τω καλούμενον, έλαδάς δέ (λαδάς) ό πωλών έλαιον. Ή έννοια της παροιμίας
εϊναι ότι ό θεός δέν τιμωρεί έκαστον άδίκημα χωριστά δι' άναλόγου κολά-
σεως, άλλ' ό άμαρτωλός εύρίσκει πάντως δίκην τών άμαρτιών αύτοΰ συλ-
λήβδην· δέν κολάζει τόν άπατώντα τούς άγοραστάς έλαιοπώλην δι' έκαστο ν
ρωγί έλαίου, τό όποιον έκλεψεν, άλλ' άθρόαν έπιβάλλει τήν τιμωρίαν πασών
τών κλοπών αύτοΰ.

Έχει ό καιρός ήμέρας (στ. 372).

Ήτοι δέν θά έκλίπη ό χρόνος, θά έπιστη ποτε ή ήμέρα της άποδόσεως.
Νεοελληνικοί παροιμίαι παραπλήσιοι:

—Έχει ό καιρός γυρίσματα, κι ό μήνας έβδομάδες. (Ά ραβαντινός, άρ.
405. Βενιζέλος, σ. 89, 346. — Βρεσθένων Λακεδαίμονος παρά Λ. Κων-
σταντοπούλου. — Πύργου Ηλείας παρά Λιναρδάκη [κ' οί μήνες]).

-Έχει ό καιρός γυρίσματα κι ό χρόνος μερονύχτια. (Λελέκου, Έπιδόρ-
πιον, σ. 160).

Μψ καταστραφήσεται καιροΰ ροπή καί ώρμ (στ. 373).

Πρός δήλωσιν της έννοίας τοΰ προσκαίρου τών άνθρωπίνων πραγμάτων ό
καθ' ήμάς λαός έχει ρητόν, όπερ κολοβόν παρέλαβεν έκ της νεκρωσίμου άκο-
λουθίας: Μία ροπή καί ταΰτα πάντα (Ηπείρου. Άραβαντινός, σ. 173.
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45. Βενιζέλος, σ. 357, 104. —' Αθηνών. — Πελοποννήσου).

Ή τύχη έκείνου σήμερον, αΰριον ή έδική σου (στ. 375).

Νεοελληνικοί παραλλαγαί της παροικίας ταύτης:

—Σήμερον έμένα, αΰριον έσένα. (Δ ά ρ β α ρ ι ς, σ. 106). Πρβλ. καί Σειράχ
λη' 22: έμοί χθες και σοι σήμερον.

—Σήμερα δικό μου, κι αΰριο δικό σου. (Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς , άρ. 1196.
Βενιζέλος, σ. 273, 90 β).

—Σήμερό 'ν' τοΰ νιοΰς καί ταχεία τάλλοΰ. (Κρήτης. Jeannaraki, σ.
159).

—Σήμερα τοΰ γείτονα, κι αύριο τής γειτόνισσας. (Β ε ρ έ τ τ α ς , σ. 84, 3.
Βενιζέλος, σ. 273, 90).

"Αφες τά πάντα φέρεσθαι καθώς έκεΐνα θέλουν (στ. 380).

Βλ. δσα έσημειώσαμεν άνωτέρω είς στ. 346 (σ. 473).

Καί θέλω ού θέλω γίνομαι καί τοΰ μωροΰ σαμάριν (στ. 558)

'Εκών άέκων ταπεινοϋμαι καί Εξυπηρετώ καί τοΰ εύτελεστάτου άνθρώπου
τά θελήματα- γίνομαι σαμάρι διά νά καθήση έπ' έμοΰ- άντίστοιχος ταύτη έτέρα
σημερινή παροιμιώδης φράσις άφήνω νά μέ καβαλλικέψη. Ή παροιμία εΰρηται
καί έν άλλφ μεσαιωνικώ ποιήματι, τώ Περί ξενιτείας: Γίνετ' ό ξένος τοΰ ροφού
σαμάριν καί καθίζει (στ. 58 έν Wagner, Carm. gr. meà. aevi, σ. 205, καί
έν Πανδώρας, τ. KB', σ. 473). Έπί τών ούτιδανών ή έπί τών ήναγκασμένων νά
ύπείκωσιν εις τάς θελήσεις ταπεινών άνθρωπαρίων λέγεται νΰν ή παροιμία:

—Όπου γάδαρος κι αύτός σαμάρι. (Βενιζέλος, σ. 221, 648.
Παπαζαφειρόπουλος, σ. 311, 1162 [κ' έμεϊς σ.]. — Νάξου παρά M. I.
Μαρκόπολι [κ' έγώ σ.].

—Όποιος γάδαρος κ' έγώ σαμάρι. (Καρυστίας παρά Μπιλίρη. — Φολεγάν-
δρου παρά Κονταρίνη).

Έκ τών άνωτέρω έγένετο δήλος ό τρόπος, καθ' δν ό Γλύκας παρεμβάλλει
τάς δημώδης παροιμίας είς τούς Στίχους του. Ότέ μέν παραλαμβάνη ταύτας
άμεταλλάκτους, ούδέν προσθέτων, άν μάλιστα έκ τών προτασσομένων ή έπι-
τασσομένων σαφώς καταδείκνυται ή έννοια αύτών (πρβλ. στ. 183. 292. 365.
366. 370)· άμετάλλακτοι τά πολλά μένουσιν ώς εικός καί αί παροιμιώδης
φράσεις (πρβλ. στ. 156. 285. 286. 354)· ότέ δέ τήν δημώδη παροιμίαν έπεκτεί-
νει προστιθείς καί δεύτερον στίχον έπεξηγοΰντα ή άπλώς κατ' άλλον τρόπον
έπαναλαμβάνοντα τό νόημα αύτης (πρβλ. στ. 274-5. 282-3)· άλλοτε χωρίς νά
μεταβάλη τάς λέξεις της παροιμίας διά παραπληρωμάτων αύξάνει τό μέγεθος
αύτης άπό ένός είς δύο ή πλείονας στίχους ή καί τό μέτρον μεταβάλλει (στ.
117-8.270-2)· ή τέλος καί τήν φράσιν έξαλλάσσει καί διά παντοίων όνθυλευ-
μάτων καθίστησι δυσδιάγνωστον τήν παροιμίαν (στ. 79 κέ. 252-3. 329 κέ).
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Με τ' άμάξι πιάνουν το λαγό .

Ό γνωστός βυζαντινολόγος κ. Αύγουστος Έισεμβεργ έν έκτενεϊ κρίσει πε-
ρί της έμής συλλογής τών δημοτικών Παροιμιών, ήν έδημοσίευσεν έν τώ γερ-
μανικώ κριτικώ περιοδικώ συγγράμματι Berliner philologische Wochenschrift
(1900, άρ. 14-15), μνημονεύων τήν παροιμίαν τών Σκυρίων Με τόν άραμπά
πιάνετ' ό λαγός, παρατηρεί ότι αύτη φαίνεται ούσα τών βυζαντινών χρόνων.
Εύρίσκει δέ τήν ένδειξιν τής παλαιότητος αύτής είς τήν λέξιν άραμπάν, ήν
ύπολαμβάνει σημαίνουσαν τόν άραβικόν ϊππον (γερμανιστί Araber).

' Ο σοφός Γερμανός παρεπλανήθη έκ τής παρηχήσεως τοΰ έλληνικοΰ άραμ-
πά καί τοΰ γερμανικοΰ Araber· άλλά κατά σύμπτωσιν έτυχε τοΰ όρθοΰ, διότι
άληθώς ή παροιμία είναι τών βυζαντινών χρόνων.

Είναι δέ κοινοτάτη αΰτη είς πάντας τούς Έλληνας, φερομένη έν πολλαϊς
παραλλαγαΐς, άς άναγράφω έν τινι τών προσεχώς έκδοθησομένων τόμων τών
Παροιμιών μου (èv λέξει λαγός, άρ. 34-38,48,50-52). Ό συνηθέστατος τύπος
αύτής είναι: Με τ' άμάξι πιάνουν τό λαγό ή Με τόν άραμπά πιάνουν τό λαγό.Έ-
χει δέ τήν έννοιαν, ότι ό μετ' έπιμονής καί έπιτηδειότητος ένεργών έπιτυγχά-
νει τοΰ σκοποΰ άσφαλέστερον τοΰ άλογίστως σπεύδοντος καί διά τών συνή-
θων μέσων έργαζομένου.

Ή παλαιοτάτη μνεία τής παροιμίας εύρίσκεται έν λατινική μεταφράσει πα-
ρά τω Γάλλω χρονογράφω μοναχώ Άδεμάρω (988-1034). Ούτος ιστορεί ότι
έπί τοΰ Βασιλείου τοΰ Β", τώ 1018-19, οί Έλληνες, ήττηθέντες έπανειλημμένως
έν τή Κάτω Ιταλία ύπό τών Νορμανών, καί κατά τήν πρώτην συμβολήν αύ-
τών καί κατά τήν δευτέραν καί τήν τρίτην, τό τέταρτον διά τών Ρώσων κατε-
νίκησαν αύτούς.Έκ τούτου δέ, κατά τόν χρονογράφον, έρρήθη ή παροιμία, δ-
τι ό Γραικός με τ' άμάξι πιάνει τό λαγό (graecus cum carruca leporem capit)1.

"Οθεν κατά τόν Γάλλον χρονογράφον, ή παροιμία άναφέρεται είς ώρισμέ-
νον γεγονός τών άρχών τοΰ ΙΑ'αίώνος.'Αλλά μάλλον φαίνεται ότι είναι έλλη-
νική, ώς μαρτυρεί καί ή μετάδοσις αύτής είς πολλούς άλλους γείτονας λαούς,
άμέσως παρά τών 'Ελλήνων παραλαβόντας. Πιθανώς δέ καί τό πάλαι, όπως

* Έδημοσιεύθη είς περ. Ήμερολόγιον Έθν. Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν Κων/λει, Ετ.
2(1906), σ. 216-218.

1. Ademari S. Cibardi, Histor. III, 55 èv Monumenta German.histor. -Scriptores, τ.
IV (1844). Migne, Patrologia latina, τ. 141, στήλη 66. Recueil des historiens Gaules, Paris
1874, τ. Χ, σ. 156.
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καί σήμερον, ό κύριος τύπος αύτής ήτο άόριστος, είδικεύετο δέ κατά τάς περι-
στάσεις ή γενικωτέρα έννοια αύτης, άναφερομένη είς έν μόνον έθνος ή καί είς
ένα μόνον άνδρα περιοριζομένη, διότι καί σήμερον συνηθέστατα λέγεται περί
τοΰ έπιδεξίως καί έπικαίρως ένεργοΰντος, ότι με τ' άμάξι πιάνει τό λαγό.

"Εξ αιώνας άκριβώς μετά τόν'Αδέμαρον κάμνει χρήσιν της παροιμίας ό
έπίσκοπος Μυρέων Ματθαίος èv τη έμμέτρω ' Ιστορίςι τής Ούγγροβλαχίας
(1618), είς άλλο έθνος άναφέρων αύτήν2. Παράφρασιν δέ ταύτης είς τήν άρ-
χαίαν έλληνικήν κατεχώρισεν είς τό Παροιμιαστήριον αύτοΰ ό κατά τό 1730
άποθανών Ίωαννίτης ιερομόναχος Παρθένιος Κατζιούλης', όστις έν
τώ * Επιμέτρφ περιέλαβε καί τόν γνήσιον δημώδη τι)πον, ώς έπιχωριάζει έν
' Ιωαννίνοις.

Παρά τών 'Ελλήνων παρέλαβον τήν παροιμίαν καί άλλοι λαοί· καί πρώτον
μέν οί της ιλλυρικής χερσονήσου.

Οί 'Οθωμανοί λέγουσιν: «άραμπά ίλέ θαβ' σάν τουτουλούρ», ήτοι μέ τόν
άραμπά ό λαγός πιάνεται4.

Οί 'Αλβανοί: «μέ κάπ λέπριν μέ κέρ'», ήτοι μέ τον άραμπά νά πιάνης τό
λαγό5.

Οί δέ Ρωμοΰνοι έχουσι πολλάς παραλλαγάς τής παροιμίας: «Aurmari shi
prinde iepurele eu carul», ήτοι κυνηγιέται και πιάνεται ό λαγός μέ τ' άμάξι. <rA
nu vinâ iepurii eu cânii ci eu carul», ήτοι <5έν κυνηγοϋν τούς λαγούς μέ τούς
σκύλους, άλλά μέ τ' άμάξι. «Prinde iepurale eu carul», ήτοι πιάνει τό λαγό μέ τ'
άμάξι, καί άλλας όμοιας6.

'Αλλά καί είς τούς λαούς τής δυτικής και της κεντρικής Εύρώπης δέν είναι
άγνωστος ή παροιμία.

Οί Ιταλοί λέγουσι: «Bisogna alle volte pigliar le lepri col carro», ήτοι χρειά-
ζεται καμμιά φορά νά πιάνης τούς λαγούς μέ τ' άμάξι1. « Colla pazienza si
_prenàe la lepre col carro», ήτοι μέ τήν ύπομονή πιάνετ' ό λαγός μέ τ' άμάξι*.

Οί Γάλλοι: «Pas à pas le boeuf prend le lièvre», ήτοι σιγά σιγά το βόιδι
πιάνει τό λαγό9.

Οί Γερμανοί: «Ein weiser Mann kann mit Ochsen und Eseln Hasen an-
gen», ήτοι ό γνωστικός μπορεί μέ βόιδια και γαϊδούρια νά πιάνη λαγούς10. «Man

2. Παρά L e g r a n d , Bibliothèque grecque vulgaire, τ. II, σ. 275.

3. Έν τη έμή συλλογή τών Παροιμιών, τ. Α", σ. 73, άρ. 174.

4. Osmanische Sprichwörter herausgegeben durch die orientalische Akademie, in Wien, άρ.
317. Μετάφρασιν είς τήν γαλλικήν τής παροιμίας άνευ τοΰ κειμένου έδημοσίευσαν ό Guys,
Voyage Littéraire de la Grèce, 1783, τ. I, σ. 101, καί ό D e c ο u r d e m a n c h e, Mille et un
proverbes turcs, άρ. 77. Ό αύτός έδημοσίευσε καί παραλλαγήν ταύτης άνευ τοΰ κειμένου έν άρ.
1000.

5. G. Meyer, Albanesische Studien, τ. VI, σ. 9, άρ. 60.

6. Ζ an ne, Proverbele Romanilo, άρ. 1909.

7. Wonder, Deutsches Sprichwörter-Lexikon, τ. II, σ. 371, άρ. 106.

8. Düringsfeld Reinsberg, Sprichwörter d. german u. roman. Sprachen, τ. I, σ. 287, άρ.
549.

9. Leg ai s, Encylopédie des proverbes français, σ. 105.

10. Wander, ένθ' προηγ., τ. III, σ. 401, άρ. 889.
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muss oft den Hasen mit der Karre fangen», ήτοι πρέπει καμιά φορά να πιάνης
το λαγό μέ τ' άμάξι11.

Αί μεταβολαί, άς ύπέστη ή παροιμία παρά τοις λαοΐς τούτοις, ύπεμφαίνου-
σιν άπωτέραν τήν σχέσιν πρός τήν έλληνικήν, ένφ οί άμέσως παραλαβόντες
λαοί τής ιλλυρικής χερσονήσου διετήρησαν αύτήν άμετάλλακτον. "Οτι δέ καί
τήν έννοιαν αύτής δέν ένεστερνίσθησαν οί λαοί έκεΐνοι, γίνεται δήλον έξ άλ-
λων άντιθέτων παροιμιών αύτών, προελθουσών πιθανώς έκ παρανοήσεως.
Τοιαύται δ' εϊναι αί έξης:

Ίταλικαί: «Non si prende col carro un lepre», ήτοι <5εν πιάνεται μέ τ' άμάξι
λαγός12. Καί έν σικελικαίς παραλλαγαΐς: «Lu lebru nun si pigghia eu lu carru»,
ήτοι ό λαγός δέν πιάνεται μέ τ' άμάξι καί «Vôi pigghiari lu lebbru eu lu car-
ru;» ήτοι θέλεις να πιάσης τό λαγό μέ τ' άμάξι;13

Γερμανικοί: «Auf einem Ochsenwagen kann man keine Hasen fangen», ή-
τοι μέ τόν αραμπά δέν*μπορεί κανείς να πιάση λαγούς1*. «Auf einem Wagen
mit Ochsen bespannt, versuch einen Hasen fangen», ήτοι δοκίμασε νά πιά-
σης λαγό μέ τόν άραμπά13.

Γεωργιανή: Όπου 'χε άδειά κυνηγούσε τό λαγό μέ τ' άμάξι16.
Ή αύτή παρανόησις παρατηρείται καί είς τήν έρμηνείαν όμοιας άρχαιοφα-
νούς παροιμίας, ήν έχει εις τό Παροιμιαστήριον αύτοΰ ό Κατζιούλης17. Τω
βοΐ τόν λαγώ κυνηγετείν»."Αδηλον άν ό Κατζιούλης δπλασεν αύτός τήν παροι-
μίαν, ή παρέφρασεν άγνωστόν τινα άλλοθεν δημώδη. Βέβαιον εϊναι ότι είς ού-
δένα άρχαΐον συγγραφέα εύρίσκεται.

11. Αύτ., τ. II, σ. 371, άρ. 106. Ή παροιμία δέν μοί φαίνεται γνησία γερμανική, πιθανώς δ'
είναι άπλή μετάφρασις τής άντιστοίχου Ιταλικής, ύπό τοΰ έκδότου γενομένη.

12. Pianzola, Dizionario, grammatiche e dialoghi 1789, σ. 64.

13. Pitrè, Proverbi siciliani, τ. II, σ. 172.

14. Wander, ένθ' άν., τ. III, σ. 1112.

15. Αύτ., τ. IV, σ. 1726, άρ. 8.

16. Revue des traditions populaires, 1903, σ. 131. Βλ. καί αύτ. 1902, σ. 55Ζ.

17. Βλ. τής έμής συλλογής Παροιμιών, τ. Α, σ. 115.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΕΝ ΤΩ [Α'] ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ*

Προτάσει τοΰ άποθανόντος προέδρου τής Λαογραφικής 'Εταιρείας Ν. Γ.
Πολίτου τό βυζαντινόν τμήμα του έν 'Αθήναις συνελθόντος ΙΣΤ' Συνεδρίου
τών Άνατολιστών έξέφρασε τήν εύχήν, όπως γίνη συστηματική έργασία πρός
περισυναγωγήν τών περί τής έλληνικής λαογραφίας ειδήσεων, τών περιεχομέ-
νων είς τούς βυζαντινούς συγγραφείς καί συναγομένων έκ τών μνημείων της
βυζαντινής τέχνης1. Πλήν όμως τών βυζαντινών συγγραφέων καί οί παλαιότε-
ροι έκκλησιαστικοί πατέρες είς τό συγγράμματα καί τούς λόγους αύτών άφ'
ένός μέν έκ πνεύματος πολεμικού πρός τόν έθνισμόν, άφ' έτέρου δέ διότι ήθε-
λον νά καταπολεμήσουν παρά τω λαώ διαφόρους έθνικάς καί δεισιδαίμονας
συνήθειας καί ένεργείας, περιέσωσαν άνεπιγνώστως πλήθος λαογραφικών εί-
δήσεων, άναφερομένων είς τούς χρόνους αύτών. At ειδήσεις αύται ένίοτε είναι
άρκετά σαφείς καί λεπτομερείς, συνήθως όμως είναι άπλαΐ ένδείξεις, αί όποΐαι
καί αύται είναι χρήσιμοι, διότι μας δεικνύουν τήν συνέχειαν της λαογραφικής
παραδόσεως καθ' δλον τόν μακραίωνα βίον τού λαού άπό της άρχαιότητος
μέχρις ήμών. Τάς τοιαύτας λαογραφικός ένδείξεις, τάς περιεχομένας έν τη Α'
καί Β' κατηχήσει 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, είχε περισυλλέξει ό άποθανών
πρόεδρος καί είχε κατατάξει κατά τό άποφασισθέν διά τά άπανθίσματα τών
βυζαντινών διάγραμμα2. Ταύτας εύρόντες έν τοις διά τήν Λαογραφίαν προω-
ρισμένοις καταλείμμασιν αύτοΰ δημοσιεύομεν κατωτέρω μετά προηγηθεΐσαν
έξέτασιν τών κειμένων καί συμπλήρωσιν τής άπανθίσεως. Πάν ό,τι προέρχεται
έξ ήμών έτέθη έντός άγκυλών πρός διάκρισιν άπό τών τοΰ άποθανόντος.

Ot περί ών πρόκειται λόγοι έξεφωνήθησαν έν Άντιοχείφ κατά τό 387 ή
388 μ.Χ.3

ΣΊΠΑΠΩΝ Π. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

« "Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 8 (1921-25), σ. 5-12.

1. Λαογρ. 3, 607.

2. Λαογρ. 3, 609.

3. Migne, τ. 49, σ. 221 κέ.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ EN KATHXHTIKÇ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

A' I "Ασματα. 1) Β' β', στ. 234 «Πώς γάρ ούκ δτοπον... πορνικοΐς $σμα-
σι καί κατακεκλασμένοις μέλεσι τήν άκοήν μολύνειν;»

2) [Β' δ', στ. 237 «Χειροτέχνης εΐ; καθεζόμενος ψάλλε· άλλ' ού βούλει τώ
στόματι ψάλλειν; τή διανοίςι τοΰτο ποίει· μέγας συνόμιλος ό ψαλμός. Ούδέν
έντεϋθεν ύποστήση δεινόν, άλλ' ώς έν μοναστηρίω έν τώ έργαστηρίφ δυνήση
καθέζεσθαι».

Πρβλ καί τοΰ αύτοΰ, 'Ομιλία είς τόν 41ον Ψαλμόν β', Migne, τ. 55, στ.
158 «Κάν χαροτέχνης ής, έν έργαστηρίφ καθήμενος καί έργαζόμενος, δυνήση
ψάλλειν. Κάν στρατιώτης ής, έν δικαστηρίφ προσεδρεύων (δ. γ. παρεδρεύων) δυ-
νήση τό αύτό ποιειν». Ή έννοια τής ένδείξεως γίνεται σαφής, όταν παραβάλη τις
τά έν άρχή τής άνωτέρω όμιλίας λεγόμενα περί άσματος, τά όποια άναφέρονται
κυρίως είς τά έργατικά καλούμενα άσματα, τών όποιων τήν άντικατάστασιν διά
ψαλμών έπιδιώκει καί έδώ καί έκεΐ ό έκκλησιαστικός πατήρ. Περί τών άσμάτων
τούτων παρά Χρυσοστόμφ έγραψεν ό Nägele Ant., Über Arbeitslieder bei
Johannes Chrysostomos - Patristische - literarisches zu K. Büchers «Arbeit und
Rythmus» έν Berichte über Verhandlungen der Kön. Sächs. Gesells. der Wiss. zu
Leipzig. Philol. - Hist. Klasse, τ. 57, III, 1905]. .

A ' 2 Έηφδαί. 3) Β' Έπιγρ. «καί περί τών... έπφδαΐς κεχρημένων».

4) Β' ε', στ. 240 «Τί άν εΐποι τις περί τών έπφδαΐς καί περιάπτοις κεχρημέ-
νων;... Ού περίαπτα δέ μόνον, άλλά καί έπφδάς σαυτώ περιάγεις, γραΐδια με-
θύοντα καί παραπαίοντα είς τήν οίκίαν σου είσάγων· καί ούκ αισχύνη ούδέ
έρυθριφ; μετά τοσαύτην φιλοσοφίαν πρός ταΰτα έπτοημένος; Καί τό χαλεπώ-
τερον τής άπάτης· όταν γάρ παραινώμεν ταΰτα καί άπάγωμεν, δοκοΰντες άπο-
λογεΐσθαί φασιν, ότι Χριστιανή έστιν ή γυνή ή ταΰτα έπάδουσα, καί ούδέν έ-
τερον φθέγγεται ή τό τοΰ Θεοΰ όνομα. Διά τοΰτο μέν ούν αύτήν μάλιστα μι-
σώ καί άποστρέφομαι, ότι τώ όνόματι τοΰ Θεοΰ πρός ΰβριν κατακέχρηται, ότι
λέγουσα Χριστιανή είναι, τά τών Ελλήνων έπιδείκνυται».

Ι'Η είδησις είναι άξιόλογος διά τήν ίστορίαν τών έπφδών. Ή πίστις είς
τήν δύναμιν αύτών ήτο έρριζωμένη καί ό Χριστιανισμός δέν είχε τήν δύναμιν
νά τήν έξαλείψη. Ή μόνη μεταβολή, ή όποία έγένετο, ήτο ή άντικατάστασις
τών έθνικών καί μαγικών όνομάτων διά χριστιανικών, κάτι δηλ. έντελώς έξω-
τερικόν. Ή ούσία τής πράξεως παρέμενεν ή αύτή, μαγική. Τοΰτο όρθότατα
άναγνωρίζει ό Ιερός πατήρ καί διά τοΰτο έπιτίθεται κατά τών γραϊδίων, μολο-
νότι αύτή ή έκκλησία άνεγνώριζε καί έχρησιμοποίει τήν δύναμιν τών Ιερών
όνομάτων είς έξορκισμούς καί εύχάς, δι' ών προσεπάθει νά άντικαταστήση
τάς έθνικάς έπφδάς].

Α ' 4 Εύχαι κλπ. 5) [ Α' δ', στ. 228 « "Οτε γοΰν έβούλετο διδάξαι τόν
προφήτην καί τούς 'Ιουδαίους, ότι συμφορά άνιάτφ παρέδωκε τήν πόλιν, έκέ-
λευσε λαβείν βίκον όστράκινον, καί συντρίψαι έμπροσθεν παντός τοΰ δήμου,
καί ειπείν: Ούτως άπολεΐται καί ή πόλις καί συντριβήσεται».

Ή πράξις καί οί λόγοι άποτελοΰν κατάραν μαγικήν. Δέν είναι δέ τι άσύ-
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νηθες νά συνοδεύωνται οί λόγοι καί ύπό πράξεων συμβολικών, τών όποίων ή
άρχική έννοια ήτο πάντοτε μαγική].

6) Α' ε-, στ. 230 «Ήμέϊς δέ καί λάχανα ώνούμενοι καί ύπέρ όβολών δύο <ρι-
λονεικούντες, καί πρός οίκέτας όργιζόμενοι καί άπειλούντες, τόν Θεόν παντα-
χού καλοΰμεν μάρτυρα».

7) Β' β', στ. 233-4 «καθαράν φύλαττε τήν γλώτταν αισχρών καί ύβριστι-
κών ρημάτων, βλασφημίας, έπιορκίας καί τών άλλων τών τοιούτων. Καί γάρ
όλέθριον (τήν γλώτταν)... έπί λοιδορίας καί ύβρεις καί εύτραπελίας μετάγειν».

8) Β' γ', στ. 235 «έξάλειψον τάς κακώς έντεθείσας σοι συνήθειας- εϊτε
όμνύναι, είτε ψεύδεσθαι, εϊτε ύβριζαν, είτε αίσχρολογεΐν, εϊτε γελωτοποιεϊν...»

9) Β' δ', στ. 239 «οϋς (σχοινοστρόφον καί χαλκοτύπον καί άγοραΐον) ούδέ
άξιους είναι νομίζεις τής σης προσρήσεως».

Α' 5 Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις. 10) ΙΑ ε', στ. 299 «Ούδέν
γάρ έτερον τοΰτο, άλλ' ή είς πίθον τετριμμένον άντλεΐν». Ή παροιμία άρχαία].

11) Β' γ', στ. 234 «Ίνα ούν μή πρός τόν πρότερον έπανίωμεν έμετον...»

[Ή φράσις παροιμιώδης. Ήδη έν ταΐς Πάροιμίαις τοΰ Σολομώντος (26,11) φέ-
ρεται ώσπερ κύων όταν έπέλθη έπί τον έαυτοϋ έμετον, καί άλλαχοΰ έν τη Παλαιά
Διαθήκη. Φέρεται έπίσης καί έν τη Καινή, Πέτρου Β 2,22 «Συμβέβηκεν αύτοΐς τό
της άληθοΰς παροιμίας, κύων έπιστρέψας έπί τό ϊδιον έξέραμα, καί ύς λουσαμένη
είς κυλισμόν βορβόρου». Καί παρά τοΐς Παροιμιογράφοις Γρηγορίω τώ Κυπρίω
II 83, LII 36 καί 'Αποστόλη Χ 30. Σήμερον παρά τω λαώ φέρεται ή φράσις
Δεν είμαι σκύλος γιά νά γλείψω (Κατιρλί Βιθυνίας) λεγομένη ύπό τών ίσχυρι-
ζομένων ότι δέν άθετοΰσι τά ύπεσχημένα. Τήν αύτήν έννοιαν έκφράζει καί ή
φράσις ό,τι φτώ δε τοϋ γλείφου (Γκιουμουλτζίνα)].

12) [Β' γ", στ. 235 «κάν άδικήση τις.,.μή άγανακτήσης.,.μηδέ εϊπης, ότι είς
τήν ψυχήν ήδίκημαι... άφείλετό σοι τις τήν ούσίαν; ούκ ήδίκησεν είς ψυχήν,
άλλ' είς χρήματα».

Καί σήμερον ό λαός, όσάκις θέλει νά δηλώση τήν ύπερβολικήν αύτοΰ λύ-
πην ή άγανάκτησιν, εις τήν ψυχήν ή τήν καρδίαν άναφέρει αύτήν. Μ' άγγίζει
στην ψυχή (Κεφαλληνία), Ή ψχή μ' άπου μέσα πόνισι (Γκιουμουλτζίνα). Καί
οί Τούρκοι dzanima doqundu (= τήν ψυχήν μου έπείραξε)]..

Α" 10 Γλώσσα. 13) Α' ε', στ. 229-230 «άλλ', εί βούλει, θές Πέτρον είναι
τοΰτον ή Παΰλον, ή καί άγγελον έξ ούρανοΰ καταβάντα».

Β' 3 'Ενδύματα, θεραπεία τοΰ σώματος. 14) Α' β', στ. 225 «Τίνος ένε-
κεν μετά τήν παρ' ήμών διδασκαλίαν ύπολύσαντες ύμάς (τούς κατηχουμένους
καί παρασκευαζομένους εις βάπτισιν) καί άποδύσαντες, γυμνούς καί άνυποδέ-
τους μετά τοΰ χιτωνίσκου μόνον πρός τάς τών έξορκιζόντων παραπέμπουσι
φωνάς;»

15) Α' β', στ. 226 «Έστι τό κοινόν άπάντων άνθρώπων λουτρόν τό διά
τών βαλανείων, δ τόν τοΰ σώματος άποσμήχειν εϊωθε ρύπον».

Β' 3 Ενδύματα. 16) Β' Έπιγρ. «καί περί γυναικών τών έν πλέγματι καί
χρυσώ κατακοσμουσών έαυτάς».
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Πλέγμα= κόμμωσις, πλέξιμον μαλλιών. Εκκλησιαστικοί συγγραφείς ('Από-
στολος Παύλος).

17) Β' β', στ. 233 «Μή τοίνυν...μείνωμεν κεχηνότες... περί πολυτέλειαν
Ιματίων· καί γάρ έχεις ίμάτιον μέγιστον, έχεις τράπεζαν πνευματικήν κτλ».

18) Β' δ", στ. 237 «Καί γάρ ίνα σύ κόκκον ένα (μαργαρίτου) φορέσης, μύ-
ριοι τω λιμώ πένητες άγχονται». —«Βούλει κοσμήσαι τό πρόσωπον; μή μαργα-
ρίταις, άλλά σωφροσύνη καί σεμνότητι. Ούτω χαριεστέραν δψεται τήν δψιν ό
άνήρ».

Στ. 238 «τί σοι τό όφελος άπό τών μαργαριτών τούτων;» —«Ότε γοΰν οί
δόξαντες είς τόν βασιλέα ύβρικέναι, είς (.δ.γ. πρός) τό δικαστήριον είλκοντο
καί περί τών έσχατων έκινδύνευον, τότε αί μητέρες καί αί γυναίκες τά περιδέ-
ραια καί τό χρυσία καί τούς μαργαρίτας άποθέμεναι (δ.γ. άποτιθέμεναι) καί
τόν κόσμον άπαντα καί τό ίμάτια τό χρυσά, λιτήν καί εύτελή λαβούσαι έσθή-
τα, καί σποδόν καταπασάμεναι, καί πρό τών θυρών τού δικαστηρίου κυλιν-
δούμεναι, ούτω τούς δικάζοντας ένέκαμπτον. Εί δέ έπί τών ένταύθα δικαστη-
ρίων τά μέν χρυσία καί οί μαργαρΐται καί ή ποικίλη έσθής έπιβουλή καί προ-
δοσία γένοιτ' άν...» —«Έννόησον ούν τίσιν άρέσκειν βούλει καί διά τίνας πε-
ρίκεισαι τόν κόσμον τούτον, ίνα ό σχοινοστρόφος καί ό χαλκοτύπος καί ό
άγοραΐος ίδόντες θαυμάσωσιν».

Στ. 239 «ή γάρ περί τόν κόσμον τών μαργαριτών μανία πομπή σατανική
έστι».

19) Β' ε", στ. 240 «Χωρίς ύποδημάτων ή ιματίων ούκ άν έλοιτό τις ύμών
είς τήν άγοράν καθεΐναι».

Β ' S Το παιδίον. 20) «Α' β', στ. 226 «έπί τών παιδιών τά προσωπεία καί τά
λοιπά μορμολύκεια φύσει μέν ούκ εστι φοβερά, φοβερά δέ είναι τοις παιδίοις
δοκεϊ διά τήν τής φύσεως άσθένειαν».

Βλ. καί Όμιλ. έν Άντιοχ. Ε' 3, τ. 49, σ. 73.

Β 6 Γαμήλια έθιμα. 21) Α' α", στ. 223 «Τοιαύτα γάρ τοΰ νυμφίου τά
έδνα». —«Διά ταύτα ύμάς έντεΰθεν ήδη καί πρό τών ιερών μακαρίζω παστά-
δων».

22) Β' β", στ. 234 « Είς γάμον έκλήθης άγαπητέ· μή είσέλθης ρυπαρά έν-
δεδυμένος ίμάτια, άλλά τώ γάμω κατάλληλον λάβε στολήν. Εί γάρ εις γάμους
αισθητούς άνθρωποι καλούμενοι, κάν άπάντων ωσι πενέστεροι, χρησάμενοι
πολλάκις ή πριάμενοι ίμάτιον καθαρόν, οΰτω πρός τούς καλέσαντας αύτούς
άπαντώσι...»

Β' 7 Έθιμα κατά φ τελευτήν. 23) Α' α, στ. 224 «Όθεν ένταύθα μέν
(έν τή έκκλησία, όπου οί κατηχούμενοι) άπαντα σύμφωνα τη δωρεά, έκεϊ δέ
(έν τω οίκω τών έτοιμοθανάτων) πάντα έναντία τη δωρεά- καί γάρ θρήνος καί
όδυρμός πολύς τών μυσταγωγουμένων, καί παιδία περιίσταται κλαίοντα, καί
γυνή τάς παρειάς καταξαίνουσα, καί φίλοι κατηφείς, καί οίκέται δακρύων γέ-
μοντες, δλον τό τής οικίας σχήμα χειμερινήν τινα καί ζοφώδη μιμείται ήμέ-
ραν... Είτα μεταξύ τών θορύβων καί τής ταραχής αύτής, έπεισέρχεται ό ίερεύς
αύτοΰ τοΰ πυρετοΰ φοβερώτερος ών, καί τοΰ θανάτου τοϊς τοΰ κάμνοντος
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προσήκουσιν άπηνέστερος· τής γάρ τοϋ ίατροΰ φωνής της άπογινωσκούσης
τήν ζωήν τήν έκείνου μείζων άπόγνωσις είναι νομίζεται ή τοΰ πρεσβυτέρου
είσοδος, καί θανάτου σύμβολον είναι δοκεϊ τής αίωνίου ζωής ή ύπόθεσις».

24) Α' β', στ. 226 «Τό νεκρών άψασθβι σωμάτων, φύσει μέν ούκ έστιν
άκάθαρτον, όταν δέ άσθενοΰς έπιλάβηται συνειδότος, άκάθαρτον ποιεί τόν ά-
ψάμενον».

Άναφέρεται μάλλον είς ιουδαϊκός καί χριστιανικός δοξασίας.

Β' 9 Δίκαιον. 25) Β ε', στ. 239 «Οίκέτας άγοράζοντες, αύτούς τούς πω-
λουμένους πρότερον έρωτώμεν (δ. γ. έρόμεθα), εί βούλονται ήμΐν δουλεΰ-
σαι». — «Ήμεΐς... πριν ή (δ. γ. προτοϋ) τήν τιμήν καταβαλεΐν, έρωτώμεν τούς
πωλουμένους, καί έπειδάν μάθωμεν ότι βούλονται, τότε τήν τιμήν καταβάλλο-
μεν».

2Γ 10 Λατρεία. 26) Β' ε', στ. 239 «Πομπή δέ σατανική έστι θέατρα καί ίπ-
ποδρομίαι».

Β' 13 Μαντική. 27) Α' α', στ. 223 «ού γάρ όνείρατα ήλθον διαλύσαι ύ-
μΐν».

Έν Γενέσ. μ' 8. 13. 16. 22. μα' 12.13.15, είς ά άναφέρεται άντί τοΰ δια-
λύω, διάλυσις, γίνεται χρήσις τής λ. συγκρίνω, σύγκρισις πρός διάλυσιν τής
έξηγήσεως όνείρων.

28) Β' Έπιγρ. «Καί περί τών κληδονισμοϊς... κεχρημένων».

29) Β' ε', στ. 239 «πομπή δέ σατανική έστι...καί κλήδονες καί σύμβολα.
Καί τί ποτέ έστι σύμβολα; φησί. Πολλάκις έξελθών τις τήν οίκίαν τήν έαυτοΰ,
εϊδεν άνθρωπον έτερόφθαλμον ή χωλεύοντα καί οίωνίσατο. Τοΰτο πομπή σα-
τανική· ού γάρ ή άπάντησις τοΰ άνθρώπου πονηράν ποιεΐ τήν ήμέραν γενέ-
σθαι, άλλά τό έν άμαρτίαις ζην. "Οταν τοίνυν έξέλθης, έν μόνον φύλαξαι, μή
άμαρτία σοι άπαντήση· αΰτη γάρ έστιν ή ήμάς ύποσκελίζουσα, χωρίς δέ ταύ-
της ούδέν ό διάβολος ήμάς βλάψαι δυνήσεται. Τί λέγεις; άνθρωπον όράς καί
οίωνίζη, καί ούχ όράς πάλην τήν διαβολικήν, πώς έκπολεμοΐ. σε τώ μηδέν ή-
δικηκότι;...»

Στ. 240 «Εΐπω καί έτερον καταγελαστότερον;... Έάν άπαντήση παρθένος,
φησί ν, άπρακτος ή ήμέρα γίνεται· έάν δέ άπαντήση πόρνη, δεξιά καί χρηστή
καί πολλής έμπορίας γέμουσα... "Ορα γοΰν καί ένταΰθα πώς τόν δόλον έκρυ-
ψεν ό διάβολος, ίνα τήν μέν σώφρονα άποστρεφώμεθα, τήν δέ άκόλαστον
άσπαζώμεθα καί φιλώμεν».

[Οί έτερόφθαλμοι καί χωλαίνοντες καί έν γένει πάντες οί έχοντες σωματι-
κόν έλάττωμα, θεωρούνται ώς πονηροί καί κακά προοιωνίζεται τό άπάντημα
αύτών καί σήμερον. Ώς πρός τήν πόρνην ό αύτός συμβολισμός καί έν τή
κρίσει τών όνείρων. Οΰτως ό Αρτεμίδωρος, Όνειροκριτικών 22, 24
(έκδ. Hercher) «Πρός δέ πάσαν έγχείρησίν είσιν άγαθαί <αί έταΐραι>· καί γάρ
πρός τίνων έργάσιμοι λέγονται» καί κατωτέρω 73,5 «Αί πλαζόμεναι τών έταί-
ρων, λυσιτελέστεραι δναρ όφθήναι. Άγαθαί δέ καί αί έπί έργαστηρίων καθε-
ζόμεναι καί πιπράσκουσαί τι καί δεχόμενοι έμπολάς καί όραθεΐσαι καί μιγεΐ-
σαι». Τά αύτά καί παρ' Αχμέτ, σ. 90 (έκδ. Rigaltii) «Έάν ϊδη τις ότι συν-



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 488 '

ουσίασεν πόρνη γνωρίμφ, εί μέν έστι βασιλεύς, εύρήσει χαρόν καί κρύψει
αύτήν, εί δέ τοΰ κοινού λαού, καί ούτος πλειόνως χαρήσεται καί πλουτήσει».
Ή δέ σύμπτωσις αύτη τοΰ συμβολισμοΰ είς τό όνειρα καί τό άπαντήματα, τό
σύμβολα τοΰ Χρυσοστόμου, είναι τι σύνηθες είς τόν σημερινόν λαόν].

Β' 14 'Αστρολογία. 30) Β' ε', στ. 239 «πομπή δέ σατανική έστι...καί πάσα
άμαρτία καί παρατήρησις ήμερων».
Β' 15 Mayeia. Βλ. Α 2

Β' 16 Μαγικαί fj δεισιδαίμονες συνήθειαι. 31) Β' Έπιγρ. «καί περί
τών...περιάπτοις...κεχρημένων».

32) Β' ε", στ. 240 «Τί άν τις εϊποι περί τών έπωδαΐς καί περιάπτοις κεχρη-
μένων, καί νομίσματα χαλκά 'Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος ταΐς κεφαλαϊς καί
τοΐς ποσί περιδεσμούντων; Αύται αί έλπίδες ήμών, είπέ μοι, ίνα μετά σταυρόν
καί θάνατον δεσποτικόν είς "Ελληνος βασιλέως εικόνα τάς έλπίδας της σωτη-
ρίας έχωμεν;»

[Ή εΐδησις είναι άξιολογωτάτη, διότι άναβιβάζει τήν χρήσιν τών νομισμά-
των ώς περιάπτων ήδη είς τόν 4ον αιώνα. Νομίσματα τού Μ. 'Αλεξάνδρου ώς
περίαπτα έχρησιμοποιοΰντο κατά τόν ΙΗ' αιώνα έν Γαλαξειδίω κατά τάς πλη-
ροφορίας "Αγγλου περιηγητοΰ. Περί τής χρήσεως έν γένει τών νομισμάτων
παρά τω λαώ καί τών άποδιδομένων εις αύτά δυνάμεων βλ. Π ο λ ί τ η ν έν
Λαογρ. Ε' 661 κέ καί Κουκουλέ, Κωνσταντινάτα, Λαογρ. ΣΤ' 215 κέ].

Β' 17 Παιδιαί καί άθλητικά άγωνίαματα. 33) Α' δ', στ. 228 «έν γάρ τή
παλαίστρα άκίνδυνα τοΐς άθληταΐς τά πτώματα· πρός γάρ τούς οίκείους ή πά-
λη, καί τοΐς σώμασι τών διδασκάλων έμμελετώσιν άπαντα. "Οταν δέ ό τών
άγώνων παραγένηται καιρός, όταν άνοιγή τό στάδιον, όταν τό θέατρον άνω
καθήμενον ή, όταν ό άγωνοθέτης παρή, άνάγκη λοιπόν ή ραθυμήσαντας πε-
σεΐν καί μετά αισχύνης άναχωρήσαι πολλής, ή σπουδάσαντας τών στεφάνων
καί τών βραβείων έπιτυχεΐν. Ούτω δή καί έφ' ύμών (τών κατηχουμένων), αί
τριάκοντα ήμέραι αύται παλαίστρα τινί προσεοίκασι καί γυμνασίοις καί μελέ-
τη. Μάθωμεν έντεΰθεν ήδη περιγενέσθαι τοΰ πονηρού δαίμονος έκείνου· πρός
γάρ έκεΐνον άποδύεσθαι μέλλομεν μετά τό βάπτισμα, πρός έκεΐνον πυκτεύειν
καί μάχεσθαι. Μάθωμεν τοίνυν έντεΰθεν ήδη τάς λαβάς έκείνου, πόθεν έστί
πονηρός, πόθεν ήμΐν εύκόλως έπηρεάσαι δύναται, ίνα τών άγώνων παραγενο-
μένων μή ξενοπαθώμεν μηδέ θορυβώμεθα, καινά τά παλαίσματα όρώντες, άλλ'
ήδη μεταξύ ήμών αύτών μελετήσαντες, καί τάς μεθοδείας αύτοΰ μαθόντες
άπάσας, μετά τοΰ θαρρεΐν άψώμεθα τών παλαισμάτων πρός έκεΐνον».

34) [Β' γ", στ. 236 «Οί γάρ μέλλοντες είς τό θέατρον έλκεσθαι έκεΐνο, ού
πρότερον καθιάσιν είς τούς άγώνας, έως άν αύτούς ό κήρυξ λαβών ύπό τοΐς
άπάντων όφθαλμοΐς περιαγάγη βοών καί λέγων: Μή τις τούτου κατηγορεί;
Καί τοι γε ούκ έστιν έκεΐ ψυχής, άλλά σωμάτων τά παλαίσματα.]
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ΝΕΡΑΪΔΕΣ

Τό άρχαΐον γενικόν όνομα τών Νυμφών άντικατέστησεν ό καθ' ήμάς έλ-
ληνικός λαός δι' δλλου έπίσης άρχαίου, μερικωτέρου δέ, τοΰ τών πελαγίων
Νυμφών καί ούτω τά ύπέρ πάν άλλο ζωηρότερο ν-διατηρούμενα λείψανα ταΰτα
άρχαιοτάτων θρησκευτικών παραστάσεων, δέν έχς>υσιν άλλο όνομα, είμή τό
τών Νηρηίδων, έκφερόμενον κατά ποικίλους Ιδιωματικούς τύπους· διότι άλλα
τινά όνόματα αύτών φέρονται μέν παραλλήλως πρός τό όνομα τοΰτο, άλλά
δέν άντικαθιστώσιν αύτό, είναι δέ ύποκορισμοί ή εύφημητικαί έπικλήσεις ή
κοινά περιληπτικά όνόματα πολλών γενών δαιμονίων.

Ό κοινότερος τύπος είναι Νεράιδα, πληθ. Νεράιδες1 ή κατά τήν φθογγο-
λογίαν τών βορείων ιδιωμάτων Νιράιδα, πληθ. Νιράιδις2, καί κατά μετάθεσιν
τοΰ ήμιφθόγγου ΐ είς τήν έπομένην συλλαβήν Νεράδια3. Μετά τοΰ συνηθεστά-
του δέ είς τήν κοινήν γλώσσαν καί είς τήν άρχαίαν έπίσης δχι άγνώστου προ-
θετικού α4 έσχηματίσθη ό τύπος Άνεράιδα, Άνεράιδες5. Καί κατ' άφομοίωσιν

(*) 'Απόσπασμα του άνεκδότου μέρους τών σημειώσεων είς τήν συλλογήν τών Παραδό-
σεων του κ. Ν. Γ. Πολίτου. Έδημοσιεύθη είς Λεξικογραφικό ν Άρχεϊον Ε' (1918), σ. 17-32.

1. Πολλαχοΰ τών έλληνικών χωρών. Βλ. και Σκ. Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ'
ήμάς έλληνικης ένλ. Β. Schmidt, Volksl. d. Neugr., σ. 98. Έν Πελοποννήσω, Λεχαινά
Ήλιδος: Έφημ. τών Φιλομ., 1857, τ. Ε', σ. 156. Γορτυνία: Παπαζαφειροπούλου, Πε-
ρισυναγωγή, σ. 467. Βούρβουρα Κυνουρίας: Λαογραφία Δ' 464.—Κρήτη: Έρωτόκριτος Β'
192. Στ. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος, σ. 624.— Αμοργός: Γάσπαρη, Ή νήσος
Αμοργός, σ. 74. — Λέρος: ΟΙκονομοπούλου, Λεριακά, σ. 97. —Τραπεζοΰς:
Σ. Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοΰντος, σ. κγ'.— Έκ τοΰ τύπου τούτου καί
τοπωνυμικά, οίον Νεράιδα (έν Σίφνω: Εθνική άγωγή, 1900, σ. 156), Νεραϊδόραχη (Σουδενά
Καλαβρύτων), Νεραϊδόλιμνη (Θούρια Μεσσηνίας), Νεραϊδόσπηλος (Κρήτη) κλπ. καί σύνθετα,
οίον Νεραϊδονέματα (Βυζαντίου, Λεξικ. ένλ.· Σπ. Μηλιαράκη έν Έπιστημ.
Έπετηρ. Πανεπιστημίου Δ' 297).

2. Ό Abbot (Macedonian Folklore, σ. 242) άνακριβώς σημειώνει ώς έπιχωριάζοντα έν
Μακεδονία τόν τύπον Νεράιδες. Πρβλ. καί Λαογρ. ΣΤ' 513. Όμοίως άνακριβές είναι ότι καί
ένΛέσβω φέρεται ό τύπος ούτος, ώς άναφέρει Λέσβιός τις έλληνοδιδάσκαλος έν Έφημ. Φιλομ.,
1857, τ. Ε', σ. 52.

3. Καλαμάτα: ΑΛ.

4. Mullach, Grammatik der griech. Vulgarsprache, Berlin 1856, σ. 143. Κ. Foy,
Lautsystem der griech. Vulgarsprache, Leipzig 1879, σ. 110-1. A. Thumb, Handbuch d.
neugr. Volkssprache, Strassburg 1910, σ. 11.

5. Ross, Inselreisen, τ. III, σ. 181. Ζάκυνθος: Schmidt, V.N., σ. 99. Ζώη,
Λεξικόν Ζακύνθου, σ. 67.—Κεφαλληνία: Schmidt, αύτ.— Σύρος, Νάξος: ΑΛ.— Σίκινος: Ζ .
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τοϋ φωνήεντος τής πρώτης συλλαβής προς τό τής δευτέρας οί τύποι Ναράι-
(5α6, Ναραϊδή\ Άναράιδα, Άναράιδες8 καί ό παλαιότερος πεντασύλλαβος
Άναραίδα9, δν σήμερον έχει ή τσακωνική διάλεκτος (Άναραΐδε)10. Έκ της
άπλοποιήσεως δέ της διφθόγγου αϊ είς τόν άπλοΰν φθόγγον α διά τής παρα-
λείψεως τοΰ ήμιφθόγγου ί, συνήθους εις τήν κοινήν γλώσσαν (οίον καϊμένος-
καμένος, καϊμός-καμός, γάιδαρος-γάδαρος, άηδόνι-άδόνι, άϊτός-άτός, κλπ.)
έσχηματίσθησαν οί τύποι Νεράδα, πληθ. -δες11, Άνεράδα - δες12, Άνεράδα
- δες13. Τό καρπαθιακόν ίδίωμα, δια τήν οίκείαν αύτφ δκπτωσιν τοΰ δ έν τή

Γαβαλά, Σίκινος, σ. 44.— Κρήτη: Ζωγρ. άγών Α' 429. Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος,
σ. 624. - Θρςικη, Αίνος: ΑΛ — Κρήνη (Τσεσμές): Ζωγρ. άγ. Α' 249. — Σύνθετα έκ τοΰ τύπου
τούτου νεραϊδόχορτο (Fiedler 83 [= usnea articulata). Μηλιαράκης, ένθ' άν., Δ' 342
[ιάνεραϊδόχορτο (οΰτω= usnea bardata)]. Π. Γενναδίου, Λεξ. φυτολ., σ. 117 (Μεσσηνία),
άνεραίδονήματα (Μηλιαράκης, αύτ., σ. 279. Γενναδίου, αύτ., λ. έπίθυμον· δεντρο-
μαλλιά).

6. "Ηπειρος: Κίρομμύδη], Διατριβή περί της καταστάσεως της γλώσσης, 1808, σ.
120. Τοΰ αύτοΰ, 'Ακολουθία διατριβής, σ. 23.

7. Παρά τοϊς έλληνοφώνοις τοΰ "Οφεως έν τω Πόντφ: ΚΠ. Σύλλογος ΙΗ', σ. 162.

8. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, τ. VI, σ. 151. Τ h . Kind, Neugriech. Volks-
lied., 1827, σ. 114. Κατά τόν κ. Γ. Ν. Χατζιδάκιν (Γλωσσολογ. μελέται 1901, σ. 229
καί έν Άθηνφ τ. ΚΔ", σ. 27) τό έν άρχή Ά να - άντί τοΰ Ne - έγένετο κατά παρετυμολογίαν πρός
τήν πρόθεσιν dvd, είσελθοΰσαν οΰτως είς τό όνομα- άλλ' ούτω δυσκόλως δύναται νά έξηγηθή ή
μεταβολή τοΰ ε έν τώ Ναράιδα, ΝαραΙ'δή. "Αλλως δέ ή άφομοίωσις τοΰ ε πρός τό α της άκο-
λούθου συλλαβής δέν είναι άσυνήθης έν τη γλώσση (πρβλ. θαραπεύγω, δραπάνι).

9. ΙΜάρκου Δεφαράνα], Λόγοι διδακτικοί τοΰ πατρός πρός τόν υίόν, Ένετίησι
1543, φ. 1 Ια, στ. 622. Καί ό Κοραής ("Ατακτα Β' 258) άναφέρει τόν τετρασύλλαβον τύπον
Νεράιδες καί τόν πεντασύλλαβον Ά νεράιδες ώς τούς συνήθεις σημερινούς τύπους- άλλά σφό-
δρα άμφιβάλλω, άν άκριβολογή, μάλλον δέ πιστεύω, ότι ώς δύο συλλαβάς ύπολογίζει τήν δί-
φθογγον α ι, πρός διάκρισιν τοΰ τρισυλλάβου τύπου Νεράδες τοΰ λήμματος. Όμοίως δέν νομί-
ζω άκριβές τό λήμμα Ναραϊδα έν τώ Νεοελληνικώ λεξικώ τοΰ Th. Kind (Leipzig 1841).

10. M. Deffner, Zakonische Grammatik, σ. 25.

11. Γεωργιλά, Θανατικόν, στ. 115 (Wagner, Carm. gr. med. aevi, σ. 36). Ό τύ-
πος άπαντφ καί έν τω Διγενή τοΰ Έσκωριάλ (στ. 1684= Krumbacher, Eine neue Hs. des
Digenis, σ. 333. Λαογρ. Γ", σ. 600) καί ύφάπλωμα σεληνωτόν μετά χρυσάς νεράδας άλλ' άμφί-
βολος ή σημασία του.- Νεράδες: Schmidt, V.N. , σ. 99. 'Εξ Ισου πρός τόν τύπον Νεράιδα
εύχρηστεΐ έν ΑΓνω τής Θρςικης καί ό Νεράδα (ΑΛ).

12. Ross, Inselreisen, τ. II, σ. 181, Β. Schmidt, V.N., σ. 99.- 'Αμοργός: Indogerman.
Forschungen, τ. II, σ. 15.- Τήλος: ΑΛ.- Λέρος, Κάλυμνος, Κώς, Σύμη: Κ. Dieterich,
Sprache d. südl. Sporaden, σ. 46. — Κύπρος: Λουκά, Φιλολογ. έπισκέψεις, σ. 8.
("Ανακριβώς ό Σακελλάριος, Κυπριακά, τ. Γ, 1868, σ. 234- τ.Β', 1891, σ. 448 άναφέρει
ώς έπιχωριάζοντα έν Κύπρφ άντί τούτου τόν τύπον Άναράδες).

13. Σύμη: ΑΛ.-Κάλυμνος, Ρόδος, Κώς: Dieterich, ένθ' άν., σ. 30.46.- Ροχοΰδι Κα-
λαβρίας: Άναράδα, πληθ. Άναράδε (La Calabria, τ. XII, σ. 44-45).
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άρχή καί ένίοτε έν τώ μέσω τών λέξεων (οίον άερφός, άικος = άδελφός, άδι-
κος) έχει τόν τύπον Άναράα1*, καί σύνθετα άναραοπαιρονται ", άναραοπαρμέ-
νος16· ό τύπος ούτος φαίνεται έπιχωριάζων καί έν Καλύμνφ17. Είς άλλα πάλιν
ιδιώματα ό ήμίφωνος φθόγγος της διφθόγγου αΓ ή αϊ άνεπτύχθη είς γ (ώς είς
τά ρόγδι, βόγδια, νά γδώ κττ. άντί ρόιδι-ροΐδιον, βόιδι-βοΐδιον, νά ιδώ), έξ ού
προέκυψαν οί τύποι Ά ναράγδα -ες18, Άνεράγδα -δες19. Ή παρείσδυσις τέλος
παρασιτικού γ είς τό τετρασύλλαβον Νεράιδες20 προεκάλεσεν είς τά διάφορα
Ιδιώματα τόν σχηματισμόν τών έξης τύπων: Νεραγι'δες21, Νιραγι'δις22,
Άνεραγίδες23, Άνιραγίδις2*, Ναραγίδες25, κατ' άφαίρεσιν δέ τής άρχικής συλ-
λαβής Ραγίδα -ες26, καί κατά συνεκδρομήν έκ παρετυμολογίας πρός τό άγε-
ρικό Άγεραγίδα καί Γεραγίδα21. Καί ό έν Ίμβρω έπιχωριάζων τύπος Άβραγί-
δες28 φαίνεται έκ τοΰ Νεραγίδες προελθών, καθώς έπίσης καί ό ποντικός τύ-
πος Άναράγες29 έκ τοΰ Άναραγίδες κατ' άφομοίωσιν. Έτερος ποντικός τύπος
Άναράδινες™ έσχηματίσθη κατά τό Άναράδια μετ' άλλης καταλήξεως, έκ τού-
του δέ κατ' άφομοίωσιν προήλθε τό Άραράδιανες καί κατά συγκοπήν

14. Μανωλακάκη , Καρπαθιακά, σ. 175.

15. Αύτ., σ. 129.

16. ΑΛ.

17. Τοπωνυμία Νεράα έν Καλύμνω: Dieterich, Ενθ' άν., σ. 278 — Έν Σύμη φέρεται
τοπωνυμία Νερά, λίμνη της Νεράς (Ζωγρ. άγών Α' 222).

18. Passow, σ. 546, άρ. 653.— Κρήτη: Ξανθουδίδου, Έρωτόκριτος, σ. 624 καί τό
άρσενικόν Νέραγδος αύτόθι (ΑΛ) καί Άνεραγδιάρης ό ύπό πνευμάτων πειραζόμενος
(Ξανθουδίδ., αύτ.).

19. Νεοελλ. Άνάλ. Β\ σ. 159.

20. Βλ. Άθ. Μπούτουραν έν 'Αγωγή 1916 Α', σ. 358.

21. ' I ω ά ν . Καναβούτσης, éd. Lehnert 1890, κεφ. 42. Π ο λί τ ο υ , ΝΕΜ, σ. 95.
Schmidt, ένθ' άν., σ. 99.

22. Λέσβος: Schmidt, ένθ' άν., σ. 99 (Νηραγιδες). Γεωργακής έν Άμαλθεία (έφη-
μερίς Σμύρνης), 21 'Απριλ. 1895. Άναγνώστου, Λεσβιακά, σ. 58. Kr et sc h m er,
Der lesbische Dialekt, σ. 138.

23. Χίος: "Αμαντος έν Χιακ. Χρονικ. Β' 104.

24. Λέσβος: Κ ret sc h m er, ένθ' άν., σ. 138. Schmidt, Ενθ' άν., σ. 99 (Άνεραγίδες).

25. Χίος: Allatii, De qvorvndam Graecorvm opinationibvs, Colon. 1645, σ. 158.
Εσφαλμένως άναφέρουσιν ώς παρ' 'Αλλατίω δήθεν μνημονευομένους ό Ducange (Glossar.,
σ. 983) καί έκ τούτου πιθανώτατα ô Pouqueville (Voyage dans la Grèce, τ. VI, σ. 11) άνυ-
πάρκτους τύπους Ναγαρίδες καί Νοραγι'δες (Ducange, σ. 1003).

26. Μάδυτος: ΑΛ.

27. "Αμαντος, Ενθ' άν., σ. 95 (Καρδάμυλα Χίου). Ό τύπος έσχηματίσθη έκ παρετυμο-
λογίας, κατά τήν είκασίαν τοΰ κ. 'Αμάντου.

28. Ζωγρ. άγών, τ. Β", 1896, σ. 16.

29. Βαλαβάνης έν 'Αρχ. νεωτ. έλληνικής Α' γ', σ. 155.

30. 'Αμισός: Έφημ. Φιλομαθ., 1878, τ. ΚΕ", σ. 331.
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Άράδιανες31 ώς έκ τοΰ άναράντσα (νεράτζι) έγινεν έν Οίνόη ή άραράντσα".
"Αλλην κατάληξιν, τήν συνηθεστάτην έν τή κοινή κατάληξιν προς δήλωσιν
τοΰ θηλυκοΰ γένους είς -ισσα, προσλαμβάνει τό όνομα και έν Σαράντα
Έκκλησιαΐς τής Θράκης, όπου τό Νεράισσες είναι όσον καί τό Νεράιδες έν
χρήσει". Διά τής προσλήψεως έπίσης άλλης καταλήξεως -οϋσα (πρβλ. σα-
ρανταποδαρούσα, βρωμοΰσα κττ.) δύναται ίσως νά έξηγηθή καί ό έν Λέσβω
φερόμενος τύπος Άνιροΰσα34.

Πριν ή μεταβώμεν είς τήν άναγραφήν των άλλων όνομάτων, ών παραλ-
λήλως πρός τάνωτέρω γίνεται χρήσις πρός δήλωσιν τών Νεράιδων, δέν θά ή-
το ίσως άσκοπον νά έξετασθή άκριβέστερον πρώτον μέν πώς έκ τοΰ άρχαίου
Νηρηίς έσχηματίσθησαν οί σημερινοί τύποι, άν δντως έξ αύτοΰ έσχηματίσθη-
σαν καί έπειτα ένεκα τίνος λόγου έπικρατήσαν τό όνομα τών Νηρηίδων, άντι-
κατέστησε τό γενικόν όνομα τών Νυμφών.

Τό Νηρηίδες κανονικώς είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους μόνον είς Νη-
ρΰ5ες ήδύνατο νά μεταβληθή, όπως, καθώς διδάσκουσιν αί άττικαί μάλιστα
έπιγραφαί, τό Οίνηίς κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους έγινεν Οίνίς, τό Αίγηίς
Αίγίς, τό Έρεχθηίς Έρεχθίς, τό Βρισηίς Βρισίς κτλ. Ότι δ' δντως έλέγετό
ποτε καί ό τύπος Νηρίδες, νομίζω ότι δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ τοΰ της
τσακωνικής διαλέκτου έπιθέτου Άναριδιάρικο3*. Ό Albert Thumb36 εϊκασεν
ότι έξ έπιδράσεως τής καταλήξεως τοΰ ύποκοριστικού όνόματος τών Νεράι-
δων Κυράδες προήλθεν ό τύπος Νεράδες, ίσως δ' έκ συμφυρμοΰ τών καταλή-
ξεων τών όνομάτων Νηρίδες καί Κυράδες ό τύπος Νεράιδες. Τήν γνώμην ταύ-
την παραδέχεται άνενδοιάστως ό κ. Γ.Ν. Χατζιδάκις, λέγων37 ότι άφοΰ έκ τοΰ
Νηρηίδες ούδέν άλλο ή Νηρίδες ήδυνάμεθα νά έχωμεν, «άνάγκη μετά τοΰ
Thumb νά όμολογήσωμεν έπίδρασιν τοΰ συνωνύμου κυράδες έκ τής μίξεως
τών όποιων έγένετο τό Νεράιδες·».

'Αλλά τοιαύτη σύμφυρσις τών φωνηέντων δύο παραγωγικών καταλήξεων
είναι λίαν άπίθανος, ώς καί άλλοι παρετήρησαν'8. Επειδή λοιπόν ούτε έκ τοΰ
Νηρηίδες ήτο δυνατός ό σχηματισμός τοΰ Νεράιδες, ούτε έκ συμφυρμοΰ τών
καταλήξεων τών Κυράδες καί Νηρίδες ήτο πιθανόν νά προκύψη, δυνάμεθα
νά ύποθέσωμεν μετά πολλής πιθανότητος, ότι ύπήρχεν άρχαϊος τύπος Νη-
ραΐδες, όστις μετά τήν έπικράτησιν τοΰ ίωτακισμοΰ έν τή προφορά τοΰ η ■

31. 'Αμισός καί ΟΙνόη: ΑΛ.-Οίνόη: Πολίτου, Παραδόσ., σ. 1322.

32. ΑΛ.

33. Θρςικική έπετηρίς, 1897, σ. 191.

34. 'Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ , Λεσβιακά, σ. 58: «'Λι'ηροϋσα (ή) = α' ρεδμα της θαλάσσης β' Νηρηίς».

35. Deffner, Zakon. Grammatik, σ. 25: Άναριδιάρικο τόπο, ό τόπος, όπου ένδιαιτώνται
Νεράιδες.

36. 'Εν Indogerman. Forschungen, τ. II, σ. 82 κέ.

37. Έν Άθηνφ, τ. Δ' , σ. 471. Γλωσσολογικοί μελέται, σ. 229.

38. Κ ret schmer, Der lesbische Dialekt, σ. 123.
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έτράπη είς Νεράιδες δια τό έπακολουθοΰν ρ (ώς έν τοις κηρίον-κερί, ξηρός
-ξερός, μηρός-μερί κττ.). Τήν ΰπαρξιν του τύπου τούτου τακμαιρόμεθα καί έκ
τής γραφής τοΰ όνόματος έν τισι τών χειρογράφων, ών έν τοΰ Θ' αίώνος39
καί έκ της όμοιας έναλλαγης έν τώ όνόματι Ένδηίς-Ένδαΐς, ώς παρετήρησεν
ό Β. Schmidt40.

Είς δέ τήν έπικράτησιν τοΰ όνόματος τών Νηρηίδων καί τήν γενικήν δι'
αύτοΰ άντικατάστασιν τοΰ τών Νυμφών φαίνεται, ότι δύο τινά συνετέλεσαν.
Πρώτον ή άπό τών άρχαίων χρόνων άρξαμένη σύγχυσις καί ταύτισις τών Νη-
ρηίδων καί τών Νυμφών καί έπειτα ή προσδοθεϊσα είς τό όνομα τών Νηρηί-
δων σημασία ώς δαιμονίων τών ύδάτων.

Αί Νηρηίδες έν τή τέχνη ούδέν έχουσι τό έμφαΐνον ότι είναι ένάλιαι δαί-
μονες, εΙμή ότι άπεικονίζονται συνήθως έποχούμεναι θαλασσίων ίππων, δελφί-
νων, κητών κττ.41 Μεταγενέστεροι συγγραφείς δέν κάμνουσι διάκριση τών
Νυμφών άπό τών Νηρηίδων. «Μία Νυμφών ή Νηρηίδων έκ θαλάσσης άνελή-
λυθε» λέγει ό Χαρίτων (Β' δ' 8). «Νυμφέων τών Νηρεΐδων» έρμηνεύει ό
σχολιαστής τοΰ 'Ησιόδου42 καί ό τοΰ Θεοκρίτου: «Νύμφαις ταΐς Νηρηίσιν ή
ταΐς Μούσαις»43. Έν τή έπιτομή παροιμιών τοΰ Ζ η ν ο βίου (521) άναφέ-
ρεται ότι ό Ύλας ήρπάγη ύπό τών Νηρηίδων, έν ώ πάντες οί άλλοι ποιηταί
καί μυθογράφοι άποδίδουσι τήν άρπαγήν είς Νύμφας, άλλως τε καί γενομένην
παρά πηγήν. Κατά τόν Ψ ε λ λ ό ν τούς έν ύγροΐς βιοΰντας δαίμονας έκάλουν
οί Έλληνες Ναϊάδας καί Νηρηίδας καί Δρυάδας44. Λατίνοι γραμματικοί κατα-
I λέγουσι μεταξύ τών Νυμφών καί τάς Νηρηίδας45, ό δέ Σέρβιος46 τήν Νη-
ρηίδα Ώρείθυιαν καλεί νύμφην καί είς λατινικάς έπιγραφάς συνάπτεται ό Nep-
tunus πρός Νύμφας47. Τάς δέ πρός τάς Νηρηίδας πάλιν ταύτιζομένας
Ώκεανίδας ό Καλλίμαχος (Γ' 13) καταλέγει είς τόν χορόν τών περί τήν

39. ΝηραΓδες (νειραειδες) έν κώδικι του Θ' αΙώνος του Μομπελλιέ, όπερ ό έκδοτης Α .
Boucherie (έν Notices et extr. des mss., τ. 23, μέρ. β', σ. 335) διορθώνει Νηρηίδες. Νεραΐ-
δας έν περγαμηνώ Βατικανφ κώδικι, άρ. 2130, φ. 246 παρά Bekker, An. gr., σ. 1097.
ΝεραΓδα έν τώ Λουγδουνείφ κώδ. του Ψευδοκαλλισθένους τοΰ ΙΕ' αΙώνος (Β' 41).

40. Β . S c h m i d t, ένθ' άν., σ. 99. Ένδηίς: Ά π ο λ λ ό δ ω ρ . Γ', ιβ' 6. Π λ ο υ τ .,
Θησ. 10. Ίστορ. παραλλ. 27, σ. 312. Π α υ σ α ν . Β' κθ' 9. ΈνδαΓς: Πινδάρ., Νέμ. Ε' 21.

41. ΑΙ μορφαί τοΰ έν Ξάνθφ της Λυκίας εύρεθέντος μνημείου δηλοΰνται ώς Νηρηίδες διά
παραστάσεων θαλασσίων ζφων έπί τών βάσεων τών άγαλμάτων- αϊ δ' έν 'Επιδαύρφ εύρεθεΐσαι
έπιβαίνουσι κοινών Ιππων.

42. 'Εν Λαυρεντιανω κώδικι 31,22 τοΰ ΙΔ' αΙώνος (Βλ. Ήσιόδ., Θεογον., στ. 245, έκδ.
Σίττλ).

43. Σχολ. Θεοκρίτ. Ε' 12 Dübner (έκ χειρογράφου τοΰ ΙΔ' αΙώνος).

44. Μιχ. Ψελλού, Περί ένεργ. δαιμόνων, σ. 30 Boissonade.

45. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, Lex. d. Myth. III 506.

46. Ad. Aen. X 350.

47. CIL. 3, 3662. 12, 4186. 'Εν ταΐς έπιγραφαϊς ταύταις δέν ύπεμφαΐνεται σχέσις τών Νυμ-
φών πρός τήν θάλασσαν, ώς έπίσης ούδεμία τοιαύτη σχέσις δηλοΰται έν άναθηματική είς τάς

I?
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Άρτεμιν Νυμφών, και όρφικός ύμνος (ΝΑ' 1) καλεί τάς Νύμφας «θυγατέρας
μεγαλήτορος Ώκεανοΐο». Επικλήσεις δέ τών Νυμφών ώς πόντιαι, άλιαι48, ma-
rinae49 εύαρμοστοΰσιμάλλονείς τάς Νηρηίδας. Ταύτα άρκοΰσι, νομίζομεν, νά
δείξωσιν όπόσον εύκολος ήτο ή ταύτισις τών Νυμφών καί τών Νηρηίδων.

Αί Νύμφαι ήσαν θεότητες τοΰ ύγροΰ στοιχείου50, ώς έκ τούτου δ' είναι
εύνόητον ότι πρός δήλωσιν αύτών έξεκίνησε παρά τώ έλληνικφ λαώ ή χρήσις
όνόματος έχοντος άμεσον άναφοράν πρός τό ΰδωρ. Τό όνομα Νεράιδα παρ-
ετυμολογεΐται άπό τοΰ νερό, τής λέξεως δηλ. ή όποία τούλάχιστον άπό τοΰ
ΣΤ' αιώνος μ.Χ. άντικατέστησε τό άρχαΐον ύδωρ51. 'Αληθώς ειπείν δ' όμως
παρετυμολογών ό λαός έτυχε τοΰ όρθοΰ, διότι αί Νηρηίδες καί τό νερόν έ-
χουσι τό αύτό έτυμον. Τό όνομα Νηρεύς, έξ ού τό πατρωνυμικόν Νηρηίς, πα-
ράγεται έκ τοΰ έπιθέτου ναρός, έχοντος τήν αύτήν ρίζαν καί τό νάμα, Ναΐας52.

Νύμφας στήλη έν Μομπελλιέ, έν τί ύπάρχει άπεικόνισις δελφίνος, καθώς ούδ' έν άναγλύφω τίνί
ρωμαϊκώ, παριστώντι τρεις Νύμφας, έποχουμένας δύο ιππόκαμπων (Βλ. Roscher, ένθ' άν.,
σ. 542).

48. Σ ο φ ο κ λ., Φιλοκτ. 1470.

49. Ovid., Met., XIV 556. Numphae pelagi (αύτ. XIII 736).

50. Roscher, ένθ' άν. III 501 κέ. Gruppe, Griech. Myth., σ. 827 κέ.

51. Ή λέξις ύπό τόν τύπον νηρόν είς τήν σημασίαν τοΰ ποσίμου ύδατος άπαντςί τό πρώτον
έν έλληνική έπιγραφτί της ΝουβΙας τοΰ βασιλέως Σιλκώ τοΰ ΣΤ' αΙώνος μ.Χ. (CIG. 5072.
Dittenberger, Orientis graeci inscript, sel., 1903, άρ. 201) καί ύπό τόν τύπον νερόν έν
παπύρω τοϋ Ε' καί ΣΤ' αιώνος (Notices et extr. des mss., τ. 18, 2, σ. 127). Περί τής λέξεως νε-
ρόν έπραγματεύθησαν οί έπόμενοι: Du C a n g e , Gloss, graec., λ. νερόν. Gloss, latin, λ. nero.
Mémoires de Γ Acad, des inscr. (anc. série), τ. 88. Histoire, σ. 63. Κοραή, Πλούταρχ., 1809,
τ. Α', σ. μβ'· Ξενοκράτ. καί Γαλην. 1814, σ. 178. Lüdemann, Neugriech. Grammat., Lpz.
1826, σ. XVI. Kind, Neugriech. Volkslieder έν I k e n , Eunomia, Leipzig 1827, τ. III, σ. 1 Π-
Ι 14. Kind, Beiträge zur bessere Kentniss des neuen Griechenlands, 1831, σ. XII.
Κοραή, "Ατακτα, 1832, τ. Δ', σ. 349. Lobeck, Phrynichus, σ. 42. Pashley, Travels in
Crete, Lond. 1837, τ. I, σ. 35. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, 1871, σ. 81.
Ρ r e 11 e r, Griech. Mythologie, 3η έκδ. 1872, τ. I, σ. 545· 4ης έκδ., σ. 545. Α . Ρ e 11 e g r i -
n i, Il dialetto grecocalabro di Bova, Torino 1880, σ. 195. W . Wagner, Das ABC der Lie-
be, Lpz. 1880, σ. 73. G. Meyer, Ueber die linguistische Stellung des modernen griechisch έν
Deutsch, Rundschau 1877, Χ, σ. 480. Α . Β ο 11 z , Hellenisch, σ. 280 καί έν Magazin f.d. Lit-
teratur des In-u. Auslandes, 1886, σ. 58. Κ. Krumbacher έν Abhandlungen W. Christ
dargedracht, München 1881, σελ. 362-363. I.N. Χατζιδάκις έν Άθηνφ, 1892 Δ', σ. 466-
467. A.N. Jannaris έν Classical Review, 1894, τ. 8, σ. 100 κέ. Α. Thumb, αύτ., σ.
398 κέ. A.N. Jannaris, Historical Greek Grammar, Lond. 1897, § 150c. K.

D i e t e r i c h , Untersuchungen z. Gesch. d. gr. Spache, Lpz. 1898, σ. 47. 57. Wochenschr. f.
klass. Philologie, 1899, σ. 508. J . D a r k ο έν Egyetemes Philologiai Közlöny, 1902, II, σ. 1 Μ-
Ι 16.

52. Curtius, Grundzüge d. Etymolog., 5ης έκδ., σ. 319. Fick, Wörterb. d. indoger-
man. Spr., I, 133.250.
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Τό δ' έπίθετον τοΰτο, σημαίνον κυρίως τό ύγρόν, τό ρευστικόν53, έταυτίσθη
μετά τοΰ κατά συναίρεσιν έκ τοΰ νεαρός προελθόντος νηρός, όπερ συναπτόμε-
νον συνήθως μετά τοΰ ΰδατος, έδήλου τό άριστον ΰδωρ, ήτοι τό πρόσφατον
καί ψυχρόν, καί ΰστερον είς προσηγορικήν χρήσιν έσήμαινεν αύτό τό ΰδωρ.

Τών δέ άλλων όνομάτων τών Νεράιδων τά γενικώτερα, τά έν χρήσει δη-
λονότι πρός δήλωσιν πολλών γενών δαιμονίων, είναι τά έπόμενα.

'Εξωτικές. 'Εξωτικά λέγονται κοινώς πάντα τά δαιμόνια54, έξωτικες δέ ή
ξωτικές55 καί κατά συγκοπήν ίδιωματικώς ξουθιές, ξουθκιές56 αί Νεράιδες.
Παρόμοιοι έπικλήσεις ήσαν συνήθεις έν Ελλάδι τούλάχιστον άπό τοΰ ΙΕ'
αιώνος- ώς μαρτυρεί ό 'Ιωάννης Καναβούτζης, τάς 'Ορεστιάδας νύμφας «αί
σήμερον γυναίκες καλοΰσι τάς Άπ' δξω, ήγουν ώς κατοικούσας έξω εις τά
δρη καί τούς βουνούς». Άκριβώς δέ πρός τό όνομα τοΰτο άντιστοιχεΐ τό άλ-
βανικόν ]άστεσμε-]α ή περϊάστεσμε, τό σημαίνον τά πνεύματα τών δασών καί
τών όρέων κατά τάς άλβανικάς δοξασίας57. Λέγων δ' έξωτικάς δέν έννοεΐ ό
λαός τάς έξω τοΰ χριστιανισμοΰ δυνάμεις, ώς νομίζει ό Β. Schmiât (σ. 91),
στηριζόμενος είς τήν χρήσιν ύπό τών παλαιοτέρων χριστιανικών συγγραφέων
τών λέξεων οί έξω, οί έξωθεν, οί έκτος άντί τοΰ έθνικοί, είδωλολάτραι, άλλά
τάς έξω τής άνθρωπότητος, τάς ύπερφυσικάς δυνάμεις. Αί έξωτικαί άνήκουσιν
είς άλλην πλάσιν, διάφορον τής άνθρωπίνης, αί δέ άσθένειαι, δσαι δέν δύναν-
ται νά άποδοθώσιν είς φυσικήν τινα αίτίαν, νομίζονται προερχόμενοι έξ έπη-
ρείας αύτών καί λέγουσι τότε περί τοΰ πάσχοντος ότι είναι άπόξω ή της άπο-
ξως5*. 'Ενέχει δ' ίσως ή έπίκλησις αΰτη καί έννοιάν τινα άποτροπής, έχουσα
τόν αύτόν σκοπόν καί ή άπευχή ξωθιά μας ή άποξωθιό μας59.

Σκοπόν άποτροπής έχει καί έν Άμισώ τοΰ Πόντου τό όνομα τών Νεράι-
δων Άπ' έμάς καλοί, έν χρήσει δν πλήν τοΰ συνήθους έπιχωρίου τύπου τόΰ

53. Φ ω τ ., Λεξ., σ. 286, 8 (= A Ι σ χ ύ λ., άπ. 347). Έτυμ. μ., σ. 597, 45 (= Σ ο φ ο κ λ.,
άπ. 564). Γουδ., σ. 409, 1. Ώριων, Έτυμ., σ. 110, 2. Σχολ. Ίλ. Σ 38.

54. Β. Schmidt, σ. 91. Ζωγράφ. άγών Α' 325 (Κάρπαθος). 'Εξωτερικά (;) έν Κύθνω
(Έφ. Φιλομ., 1861, σ. 1881).

55. Ξωτικές γυναΓκες έν Κεφαλληνίςι (Schmidt, αύτ.).

56. «Ξωτικαί αϊ μυθολογούμεναι νυκτερινοί νύμφαι» (Ήπειρος: Κίρομμύδη], 'Ακολουθία
τής διατριβής, Βιένν. 1811, σ. 25). «Ξωθικιά. Νεράιδα, συνήθως λέγεται είς πληθ. άριθμόν ξω-
θικαί» (Ήπειρος: Ζωγρ. άγ. Α' 50). Ξωθιές καί σύνθετον ξουθκονέρι έν Ήπείρφ ( Γ. Χ α -
σιώτης, έν Χρυσαλλ. 1865, τ. Γ', σ. 9). Ξουθκές τοπωνυμία έπί τών Πιερίων όρέων, άπό
τών διαιτωμένων έκεϊ Νεράιδων (Βελβεντός: Μπουντώνας έν 'Αρχ. νεωτ. Έλλην. Α' β",
σ. 97 καί Πολίτου, Παραδ., άρ. 684, σ. 402).

57. Hahn, Alban. Studien, I 161, III 18.

58. NEM, σ. 428.

59. Κέρκυρα: Γερασίμου Σαλβάνου, Μελέτη περί τού γλωσσικού Ιδιώματος τών
έν Κερκύρςι 'Αργυράδων, έν Άθ. 1918, σ. 26. Έν Πόντφ άπευχή "Εζου καί μακρά καί Απόμα-
κρα: Βαλαβάνης έν Άρχ. νεωτ. Έλλην., Α' γ', σ. 135.
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όνόματος Άναράδινες. Διά του αύτοΰ όνόματος Άς εμάς καλοί (= μακράν
ήμών ώ άγαθοί) καλοΰνται έν Οίνότι τοΰ Πόντου καί οί Καλλικάντζαροι60.

Άγερικά (τά) καλοΰνται καί αί Νεράιδες έν Σικίνφ61, Άγεραγίδες δέ ή
Γεραγίδες καλοΰνται, ώς είδομεν άνωτέρω (σ. 491) έν Χίφ, κατά συνεκδρομήν
πρός τό άγερικό, όπερ είναι συνηθέστατον γενικόν όνομα δαιμονίων62.

Άνεμικες έν Μακεδονία63 καί Άνεμογαζοΰδες έν Γορτυνία64 λέγονται εί-
δικώτερον αί έν τω άνεμοστροβίλφ έγκεκλεισμέναι Νεράιδες, καθώς καί πάν
μετά τοΰ άνέμου φερόμενον έξωτικόν. Έν δέ Γρεβενοΐς τής Μακεδονίας
Άνεμικες είναι αί Νύμφαι, αί προξενοΰσαι είς τούς άνθρώπους κακά τό έαρ,
μάλιστα τόν Μάρτιον65. ΕΪναι δηλ. αί Άνεμικες αί άλλαχοΰ καλούμενοι Δ ρύ-
μες, περί ών θά γίνη λόγος κατωτέρω.

Ξωνερια (τά) έν Γρεβενοΐς τής Μακεδονίας λέγονται τά δαιμόνια τών
ύδάτων είς τά όποια άποδίδονται Ιαματικοί δυνάμεις (άνεμονέρια)66. Κυρίως δέ
τά δαιμόνια ταΰτα είναι Νεράιδες.

Μάϊσσα ήτοι μάγισσα διά τήν κακοποιόν ένέργειαν αύτης λέγεται έν τώ
Πόντφ ή Νεράιδα67. Έν "Οφει τοΰ Πόντου ή έπίκλησις αΰτη είναι σπανιωτέ-
ρα, σύνηθες δ' είναι τό όνομα Νεραιδή68.

Ώς σημειώνει ό I. Βαλαβάνης έν τώ γλωσσαρίφ του (ΑΛ) ή Μάγισσα πι-
στεύεται ότι είναι δαιμόνιον πνϊγον τά παιδία, δθεν έν Πόντφ, φαίνεται, αί πε-
ρί Νεράιδων δοξασίαι άνεμίγησαν πρός τάς περί παιδολετείρων δαιμόνων καί
άφοΰ έπεκράτησαν αδται, ή Μάγισσα άντιστοιχεΐ παρ' αύτοΐς μάλλον πρός
τήν παιδοπνίκτριαν Γελλώ παρά πρός τήν Νεράιδαν. Ή σύγχυσις αΰτη παρα-
τηρείται καί άλλαχοΰ. Καί ένιαχοΰ μέν εις τάς Νεράιδας άποδίδονται χαρα-
κτηριστικά ιδιώματα τής Γελλοΰς, ώς έν Ρόδφ, όπου πιστεύουσιν ότι αί Νε-
ράιδες πνίγουσι τά βρέφη69. Έν άλλαις δέ νήσοις τοΰ Αίγαίου μόνον τό δνο-
μα Γελλώ ύποκατέστη είς τό όνομα της Νεράιδας, άλλ' ή παράστασις της με-
τονομασθείσης Νεράιδας έμεινεν άμετάβλητος, ούδεμίαν ύποστάσα έπήρειαν
έκ τών περί Γελλοΰς δοξασιών. Καί ένιαχοΰ μέν μόνον τό όνομα αύτό είναι
έν χρήσει πρός δήλωσιν τής Νεράιδας, τό δέ όνομα Νεράιδα είναι άγνωστον,
σπανιώτατα δέ είς τόν αύτόν τόπον είναι έξ ίσου εύχρηστα καί τά δύο όνόμα-

60. Πολίτου, Παραδ., σ. 1258.

61. Ζωγράφ. άγ. Α', σ. 434. „

62. Πολίτου, ΝΕΜ 429. 430. Schmidt, ένθ' άν., σ. 92.

63. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 857. Παρνασσός, τ. ΣΤ", σ. 400.

64. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 856. Πολίτου, ΔΜΜ έν Παρνασσω, τ. Δ" , σ. 765.
Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 383.

65. Λαογρ. ΣΤ' 113.

66. Λρογρ. ΣΤ' 113.

67. Κατ' άνακοίνωσιν Άνθ. Παπαδοπούλου καί ΑΛ.

68. ΚΠ. Σύλλ. ΙΗ', σ. 152.

69. Μπιλιώτη-Κατρέ, Ή νήσος Ρόδος, 1881, σ. 299.
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τα έπί της αύτής σημασίας70. 'Αλλά συνήθως όπου συνυπάρχουσι τά όνόματα
Γελλώ καί Νεράιδα δηλοΰσι δύο διαφόρους καί διακεκριμένος άλλήλων μυθι-
κάς παραστάσεις71. Ή Νεράιδα λοιπόν λέγεται Γελλοϋδα ή Άγελλοΰδα, πληθ.
-ες, έν Καδιάντα της Χίου72, Γιαλλοϋ δες ή Ά γελλοϋδα -ες έν Μυκόνω
και Τήνω7? και Γιαλλοϋ έν Τήλφ (ΑΛ) και Άναγριαλοΰδα -ες έν Σιδερούντι
τής Χίου, ίσως έκ συμφυρμοΰ τοΰ άγρια καί τοΰ Γιαλλοϋ καί κατά συνεκδρο-
μήν πρός τό Άνεραγίδα1*. Τό όνομα Άγελλοϋδες ό Β. Schmidt καί άλλοι
έτυμολογοΰσιν έκ τοΰ αιγιαλός'"' καί συνάγουσιν ότι ύπεμφαίνει ώς ένδιαιτή-
ματα αύτών τούς αιγιαλούς καί τήν θάλασσαν. 'Αλλ' είναι αύτό τό όνομα της
άρχαίας παιδολετείρας δαίμονος Γελλοΰς, περί ής θά γίνη λόγος κατωτέρω έν
σημειώσει είς άρ. 852.

Αί πλεΐσται τών άλλων έπικλήσεων τών Νεράιδων έκφράζουσιν ύποκορι-
σμόν ή σέβας, ένίοτε δ' όμως γίνεται χρήσις τινών έξ αύτών καί πρός εύφημι-
σμόν. Ή συνηθεστάτη έπίκλησις είναι Κυράδες16, Κυράτσες11 καί
'Αρχόντισσες1*, άντιστοιχοΰσαι πρός τάς άρχαίας τών Νυμφών καί άλλων θεο-
τήτων έπικλήσεις Κυρι'αι79 καί παρά Ρωμαίοις Dominae80, παρά δέ τοις άρ-
χαίοις Ίνδοΐς patnis81. Συχνότατα εις τάς έπικλήσεις ταύτας προστίθεται τό

70. 'Ως έν τή νήσφ Τήλφ, όπου έξ ϊσου εύχρηστα είναι τά όνόματα Γιαλοΰδα καί Άνεράδα.

71. Ούτως έν Λέσβω (Γάλου), έν Θήρςι (Γιλλοΰ), έν Άμοργω, Σύμη (Γιαλλοϋ) οΰδέν ίχει
κοινόν πρός τήν Νεράιδαν, άλλ' είναι ή άρπαξ τών βρεφών δαίμων.

72. "Αμαντος έν Χιακ. Χρονικ. Β' 94.

73. Βλ. σημείωσιν είς Παραδ. άρ. 663. Βάλληνδαν έν 'Εφ. Φιλομ. 1861, σ. 1826. Πά-
ρεργα, σ. 40.

74. Χιακά Χρονικά Β' 101.

75. Β . S c h m i d t, ένθ' άν., σ. 101. Th. Β e n t, The Cyclades, σ. 496. Ό Βάλληνδας
ένθ' άν. νομίζει τό Άγελλοΰδες ώς παραφθοράν τοΰ Αίγιαλίδες (νύμφαι).

76. Πολίτου, ΝΕΜ, σ. 96. Schmidt, ένθ' άν., σ. 191 (Αράχοβα Λεβαδείας).
L a w s ο n , ένθ' άν., σ. 32.

77. Schmidt, ένθ' άν., σ. 101 (Κεφαλληνία).

78. Αύτ. (έπίσης). Κανελλάκη, Χιακά άνάλ., σ. 369 (Χίος).

79. «Κυρίαις Νύμφαις» έν άναθηματικαΐς έπιγραφαΐς Θράκης (D u m ο n t, Mélanges d'
archéologie, σ. 427. Bull, de Corresp. hellén., 1897, τ. 21, σ. 119 κέ).

80. <<Dominae Nymphae>> άναθ. έπιγρ. (CIL. 2, 1164).

81. Έπίθετον τών θεαινών τών ύδάτων Apah. (Βλ. ΕΙ. Η. Meyer, Indogermanische
Mythen I, σ. 185). Καί έν τισι χωρίοις τών Πυρρηναίων al Fées έπικαλούνται Les Dames
( Τ r e ν e r e t èv Revue des cours littéraires, τ. V, σ. 536), έν Νορμανδίςι δέ Demoiselles (Mélusi-
ne, τ. I, σ. 12).
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έπίθετον καλός, δθεν Καλές Κυράδες*1, Καλές άρχόντισσε<?3 καί μονολεκτικώς
ΚαλοκυράδεςΜ ή Καλοκεράδες ή Καλοτσιουράδες*!. Τό δέ έπίθετον καλός,
άλλ' ύπό τήν κυρίαν σημασίαν αύτού καί όχι τήν σημερινήν τού άγαθός, συν-
ήπτετο καί κατά τήν άρχαιότητα πρός έπικλήσεις τών Νυμφών86. Καί έν
Γαλλία αί Fées έκαλούντο άπό τών μέσων χρόνων bonnes, bonnes àames87, έν
'Αγγλία, Σκωτία, 'Ιρλανδία καλός λαός ή καλοί γειτόνοι (the good people, doa-
ne chi)88, έν Γερμανία gute holden αί Elben89. Όμοία είναι ή έπίκλησις τών
Νεράιδων έν τισι. νήσοις τοΰ Αιγαίου Καλές γυναίκες90, άντιστοιχοΰσα πρός
τάς μεσαιωνικός θηλέων δαιμονίων bonnes femmes, gute Frauen, bonnae
mulieres91.

Συγγενή πρός ταύτας είναι τά εύχετικά όνόματα: Καλομοίρες92 Καλότυ-

82. Πολίτου, ΝΕΜ, σ. 96. Schmidt, Ενθ' άν., σ. 101. L. Ross, Reisen auf den
griech. Inseln, τ. III, σ. 45 ('Αθήναι καί περίχωρα), σ. 182 ("Αθήναι καί Θηβαι). Νεοελλ. άνάλ.
Α', σ. 323 (Μήλος). Α. Παπαδιαμάντη, Ή φόνισσα, 1912, σ. 136 (Σκιάθος).
Γάσπαρη, Ή νήσος 'Αμοργός, σ. 74 ('Αμοργός). Καλές Κιουράδες αϊ Νεράιδες καί έν Νά-
ξω (κατ' άνακοίνωσιν Γαβρ. Λεγάκη, 1888). Καλές Κυράδες τοπωνυμία πηγής παρά τάς Θήβας
(Η.Ν. Ulrichs, Reisen u. Forschungen in Griechenland, τ. II, σ. 81. Κ. Κοράδες κατά τυ-
πογραφικόν λάθος).

83. Α 11 a t i i, De qvor. opin, σ. 158 (Χίος). Κ ο ρ α ή ς είς Στράβ., τ. Δ' , σ. 176. "Ατακτα,
τ. Β', σελ. 258. Πολίτης, ένθ' άν. Schmidt, ένθ' άν., σ. 100. Lawson, ένθ' άν.
Κανελλάκη, Χιακά άνάλ., σ. 369. " Α μ α ν τ ο ς έν Χιακ. Χρον., σ. 104 (Μεστά Χίου).

84. Π ι τ τ ά κ η ς έν Έφημ. άρχαιολ., 1852, σ. 648.657 (Άθηναι). L . Ross, Erinner, u.
Mittheil, aus Griechenl., σ. 57 ('Αθήναι, Θηβαι). Πολίτου, Παραδ., σ. 400, άρ. 676 (Μή-
λος), σ. 351, άρ. 618.

85. 'Αθήναι, κατ' άνακοίνωσιν Μαριάννης Γρ. Καμπούρογλου καί άλλων.
Καμπούρογλου, Ίστ. 'Αθηναίων, τ. Α', σ. 218.222 (Καλοκιουράδες).

86. «Νύνφαις καλαϊς κούραις» έν άχαϊκη έπιγραφή τών μ. Χ. ρωμαϊκών χρόνων ('Αθήναιον,
τ. Ζ'., σ. 210).

87. Maury, Les fées au moyen âge, σ. 35. Le roman de la rose, Méon, στ. 18637.

88. Irische Elfenmärchen übersetzt von J. Grimm, 1826, σ. IX. XX.

89. Κ. Simrock, Deutsche Mythol., 4η έκδ., § 124, σ. 425.

90. Ζωγρ. άγών Α' 323 (Κάλυμνος). Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σελ. 129. ΑΛ
(Κάρπαθος).

91. Grimm, Deutsche Mythol., έκδ. 4η, σ. 357. 435. 835.

92. 'Ικαρία: Σταματιάδου, Ίκαριακά, σ. 130. Νεολόγου Έπιθεώρησις, σ. 497. Ζωγρ.
άγ. Α' 429.- Κρήνη (Τσεσμές): Ζωγρ. άγ., αύτ. - Χίος: ΑΛ.-Ζάκυνθος: Βλ. Πολίτου,
Παραδ., άρ. 267.-Χαλκιδική: M.Χ. "Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 63.
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/ες93, Καλόγνωμες94, Χαιράμενες, Καλόκαρδες95, Καλοριζικες96. Παραπλήσια
άλβανική έπίκλησις τών Νεράιδων είναι φατ μίρε (εύτυχισμένες)97.

'Υποκοριστικοί δέ έπικλήσεις τών Νεράιδων μοι είναι γνωσταί αί έξης:
Καλούδες9*. Ό "Αμαντος ύπολαμβάνει -ςήν έπίκλησιν ταύτην εύφημητικήν,
άλλά φαίνεται μάλλον ότι πρέπει νά καταλεχθή είς τάς έγκωμιαστικάς. Ή λέ-
ξις καλούδα (έκ τοΰ καλός καί τής θηλ. ύποκοροστικής καταλήξεως -οϋδα) εί-
ναι έν χρήσει πολλαχοΰ είς τήν σημασίαν τής περικαλλοΰς νεάνιδος ή τής
άγαστής έρωμένης99, ώς κύριον δ' όνομα έπιχωριάζει έν Θρςικη, Μακεδονία
καί Πελοποννήσφ καί ύπό τούς τύπους Καλούδω έν Ήπείρφ καί Πελοποννή-
σω καί Καλουδώ έν Μυκόνω100. Χαριτωμένες101, Κοράσια (Κοριτσα, Κου-
ριτσα)102, Κοπέλλες103, άντιστοιχοΰσαι άκριβώς πρός τάς άρχαίας τών Νυμ-
φών έπικλήσεις κόραι (κοΰραι) καί παρθένοι104 καί πρός αύτό τό γενικόν δνο-
μα τούτων Νύμφη, όπερ κυρίως έσήμαινε τήν άκμαίαν νεάνιδα. Καί τό όνομα
Νύφη έπίσης, όπερ φέρεται έν Καλλιάνδρα τής Κασσανδρείας τής Χαλκιδικής
άντί τοΰ Νεράδα105, πρέπει ίσως νά θεωρηθή ώς τοιαύτη νεωτέρα ύποκοριστι-
κή έπίκλησις μάλλον καί δχι ώς αύτό τό άρχαΐον, διατη ρηθέν μέχρις ήμών.

93. Μαγέρη Γρεβενών: Λαογρ. ΣΤ' 113.— Ζαγόρι: Schmidt, Ενθ' άν., σ. 101. Συνήθως
τό Καλότυχη είναι εύφημητικόν όνομα της πανώλους, έν δέ τη Θεσσαλίςι κακοποιών δαιμονίων,
συνοδών τών Μοιρών (Παραδ., άρ. 922).

94. Μεστά Χίου: Χιακά Χρον. σ. 104.—'Ακαρνανία: Παραδ., σ. 417, άρ. 707.

95. Κεφαλληνία: Schmidt, Ενθ' άν., σ. 101. 'Αλλ' άμφότερα τά όνόματα ταΰτα συνηθί-
ζονται μάλλον όταν προσφωνώσι τάς Νεράιδας, τάς όποιας φαντάζονται διερχομένας έν τω
άνεμοστροβίλφ (πρβλ. Schmidt, ένθ' άν., σ. 105).

96. 'Εν Γραλίστα της Θεσσαλίας: Πολίτου, Παραδ., άρ. 698.

97. Hahn, Alb. Stud. I 161.

98. Μεστά Χίου: Χιακά Χρον., σ. 104.

99. Αιτωλία, 'Ικαρία: ΑΛ.— Λέσβος: Kretschmer, Der lesb. Dialekt, σ. 352.

100. Μπούτουρα, Τά νεοελληνικά κύρια όνόματα, σ. 162. Γουσίου, Ή κατά τό
Πάγγαιον χώρα, σ. 82.

101. Μεστά Χίου: Χιακά Χρον., σ. 104.

102. Ζάκυνθος, 'Αράχοβα Λεβαδείας: Schmidt, σ. 100.

103. 'Αράχοβα: Αύτ.

104. Preller-Robert, Griech. Mythol. 1718. El.Η. Meyer, Indogerm. Mythen, σ.
185. Schmidt, ένθ' άν., Σ ί τ τ λ, είς Ήσιόδ. Θεογον. 140. Πρβλ. καί την άνωτέρω μνημο-
νευθεϊσαν άχάίκήν έπιγραφήν (σημ. 86). Ό Schmidt έν Ν. Jahrb. f. k. Altert., 1911, τ. 27, σ.
652 άναφέρει καί όμοίαν έπίκλησιν θηλειών δαιμόνων παραπλήσιων πρός Νύμφας έν έπιγρα-
φαΐς τής Σικελίας αϊ «Παίδες» (παρά G. de Sanctis έν Bolletino di filologia classica, 1901,
τ. 8, σ. 135 κέ). "Ομοιαι Επικλήσεις τών fées, παρά Γάλλοις: bonnes, franches pucelles
(Maury, ένθ' άν.) καί παρά Γερμανοΐς Bergfräulein, Holzfräulein, Waldfräulein, Wasserfräu-
lein, κττ. Παρ' 'Αλβανοΐς δέ νουσ ε μάλλιετ = νύμφαι τών βουνών (Hahn, I 161).

105. M.Χ. Ιωάννου, ΘερμαΤς, Άθ. 1879, σ. 63.
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Εύφημητικά δ' όνόματα τών Νεράιδων πρός τόν σκοπόν του ν' άποτρέ-
ψωσι τήν έπήρειαν αύτών, καθιστώντα αύτάς μειλίχιους, είναι τό έν χρήσει έν
Καστόρια τής Μακεδονίας Μελιτένιες106, ίσως δέ καί τό χιακόν Μελιγάνες
(κατ' άνομοίωσιν άντί Μελιγάλες)101, άμφότερα πλασθέντα έκ τής έπωδής Μέ-
λι και γάλα, τής έκφωνουμένης πρός άποτροπήν κατά τήν έν άνεμοστροβίλω
ύποτιθεμένην διάβασιν αύτών.

Ένιαχού διακρίνουσι διάφορα γένη Νεράιδων, συνήθως κατά τούς τό-
πους όπου διαιτώνται ή καί κατά τάς άποδιδομένας είς αύτάς ένεργείας. Δια-
κρίνουσι δέ είτε δι' έπιθετικού είτε δι' άλλου τίνος προσδιορισμού, οίον Νε-
ράιδες βουνήσιες, θαλασσινές, τοϋ γιαλοϋ, (βλ. σημ. είς άρ. 659) εϊτε δι' Ιδιαιτέ-
ρου όνόματος. Έν Νάξφ Ά νεράιδες μέν καλούνται αί τών ποταμών, λιμνών,
βραχωδών καί άποτόμων παραλιών, όρέων καί σπηλαίων, αί δέ τών πεδιάδων
Καλές Κιουράδες108. Έν Γρεβενοΐς τής Μακεδονίας αί μέν Νεράιδες είναι τών
πηγών καί τών ύδάτων έν γένει, τά Ξωνέρια τών ιαματικών ύδάτων, αί Καλό-
τυχες τών σπηλαίων καί τών άβάτων τόπων καί αί Άνεμικές αί κατά τό έαρ,
ίδίως τόν Μάρτιον, έπηρεάζουσαι τούς άνθρώπους Νύμφαι109. Είναι δέ αί
Άνεμικές αύται αί πολλαχού της Ελλάδος όνομαζόμεναι Δρύμες ή Δρύμνες,
έν Σύμη δ' Άλουστίνες, περί ών έκτενέστερος λόγος γίνεται èv σημειώσει εις
άρ. 657. Ό Κ. Οικονόμος110 παρατηρεί ότι τάς Δρύμνας οί Αίγινήται καλοΰ-
σιν «όρθότερον» Δρυάδας, διατηρούντες μέχρι τής σήμερον τό άρχαΐον δνο-
μα. "Οτι δ' όμως έν Αίγίντι άκούεται άκόμη τό όνομα Δρυάδες, μεθ' δλας τάς
έρεύνας μου δέν έδυνήθην νά έξακριβώσω, πάντως δέ δέν φαίνεται δυνατή ή
διατήρησις παντελώς άδιαφθόρου τοΰ όνόματος καί της περιττοσυλλάβου κλί-
σεως αύτοΰ. Ίδιαίτερον όνομα γένους Νυμφών τών πηγών είναι έν Πόντω
Πεγαδι'σ'τρα, περί οδ έν τή σημειώσει είς άρ. 669. Άς μή παραλίπωμεν δέ καί
τήν Φόραν, τήν δνοσκελή Νεράιδαν περί ής διελάβομεν έν τή προηγουμένη
σημειώσει.

Εξαιρετικώς δέ φέρονται καί δύο ξενικά όνόματα, έν μέν Σινασώ τής
Καππαδοκίας ΖαμπέτταΜ1, είς μέρη δέ τινα τής Θράκης καί τής Μακεδονίας

106. Lawson, Ενθ' άν., σ. 151. Πρβλ. τό άρχαΐον Μελίτη, όνομα Ναϊάδων και μιάς τών Νη-
ρηίδων, καθώς καί τό όνομα Νυμφών Μέλισσα. (Βλ. τάς μαρτυρίας έν Roscher, Lex. d.
Myth., τ. II, σ. 2643 κέ. 2637).

107. Έν Όλύμποις τής Χίου: Χιακ. Χρον., σ. 104.

108. Κατ' άνακοίνωσιν Γαβρ. Λεγάκη.

109. Λαογρ. ΣΤ' 113.

110. Περί προφοράς τής Έλλ. γλώσσης, σ. 768. Καί ό S ί e b e r (Reise nach Kreta, τ. I, σ.
432) γράφει δη καί σήμερον έν Γωνιαϊς τής Κρήτης δέν έχει άκόμη έξαλειφθή ή πίστις είς τάς
Νεράιδας καί τάς Δρυάδας, άλλά βεβαίως δέν έννοεΐ ότι καί τό όνομα Δρυάς σώζεται, όπερ άλ-
λως δέν είναι άκριβές.

111. ' Α ρ χ ε λά ο υ , Σινασός, σ. 10.
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Σαμοντίβα112 ή Σαμοβίλαη\ Καί τό μέν πρώτον τούτων είναι τό ίταλικόν ύπο-
κοριστικόν τοΰ όνόματος 'Ελισάβετ (Elisabetta) έπιχωριάζον ώς βαπτιστικόν
πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος114, άγνωστον δέ τίνος λόγου ένεκα κατήντησε νά ση-
μαίνη τήν Νεράιδαν èv Σινασώ. Ίσως έκ προσωπικού όνόματος μιας Νεράι-
δας, όποια τάναγραφόμενα έν τή ύπ' άρ. 814 παραδόσει, ών τά πλείστα είναι
κοινά βαπτιστικά γυναικεία όνόματα, προήλθεν ή γενικωτέρα χρήσχς πρός δή-
λωσιν δλων τών Νεράιδων. Τά δ' άλλα όνόματα είναι δύο τύποι τοΰ αύτοΰ
όνόματος τών άντιστοιχούντων πρός τάς Νεράιδας δαιμονικών δντων παρά
τοις Βουλγάροις115. Ό μέν τύπος Samodiva έπιχωριάζει έν Θρςικη, ό δέ Sa-
movila έν τη Βουλγαρίςι116· παρ' ήμΐν έσημειώθησάν τό μέν Σαμοντίβα έν
Στενημάχω της έπαρχίας Φιλιππουπόλεως, τό δέ Σαμοβιλα έν Μελενίκω της
βορείου Μακεδονίας. Έν Μακεδονίςι προσέτι, ώς άναφέρει ό Ίω. Μιχαήλ11',
λέγουσι τάς Νεράιδας καί Καλάς Νάβας, δέν σημειώνει δ' όμως πού τής Μακε-
δονίας ήκουσε τήν όνομασίαν ταύτην καί ύπό τίνων λεγομένην. Ίσως τό Νό-
βα είναι τό κουτσοβλαχικόν noâva (νέα).

"Αλλο όνομα τών Νεράιδων, Μιλιαοϋρες φερόμενον έν Άρμοκλείοις της
Χίου118, είναι άδηλου προελεύσεως καί σημασίας. Ό Σίττλ119 ύπολαμβάνει δ-
τι είδικόν όνομα τών Νεράιδων είναι καί τό Άρμυροποΰλα, έμφαΐνον τήν σχέ-
σιν αύτών πρός τόν άλμυρόν πόντον· άλλ' έπλανήθη νομίσας ότι τό όνομα
τοΰτο έν τινι δημοτικώ άσματι120 άναφέρεται εις Νεράιδαν· διότι τό όνομα εί-
ναι έθνικόν (Άρμυροποΰλα «άπό τό Αρμυρό») καί έν πλείσταις παραλλαγαΐς
τοΰ αύτοΰ άσματος κείται Άρμενοποΰλα άντί Άρμυροποΰλα, ούδέν δ' ύπο-
δεικνύει ότι πρόκειται περί Νεράιδας.

ΑΝΑΣΚΕΛΑΔΕΣ

Τό όνομα Άνασκελάς παρετυμολογοΰσιν έν Κρήτη άπό τοΰ άνάσκελα,
«διότι μία τών συνηθεστέρων στάσεων, άς λαμβάνουσι προκειμένου νά έμφα-
νισθώσιν είς άνθρωπον είναι νά έξαπλώνται άνάσκελα έν τω μέσω τής

112. Σκορδέληςέν Πανδώρ., τ. ΙΑ', σ. 472. Ό Β. Schmidt, ένθ' άν., σ. 141,
άνέγνω έσφαλμένως σαμοντίθα ένεκα τού άμυδρώς τυπωθέντος έν ττί Πανδώρα στοιχείου της
λέξεως, έπίσης καί ό G. Meyer, Neugr. Studien, τ. II, σ. 55 καί οί παρά τού Schmidt παρα-
λαμβάνοντες Βούλγαροι D . Matov, Gretchko-Bulgarski Studii, Sofïja 1893, σ. 62 καί Ιν.
Schischmanov, Prinos kum Bulgarski narodna etimologia, Sofija 1893, σ. 113.

113. Abbott, Macedonian Folk-Lore. σ. 242.

114. Μπούτουρα,Τά νεοελληνικά κύρια όνόματα, σ. 123.

115. Βλ. περί τούτων Rosen, Bulgar. Volksdichtungen, Leipzig 1879, σ. 35. Α.
Strauss, Die Bulgaren, σ. 122. 154 κέ.

116. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, σ. 104.

117. Μακεδονικά, σ. 20.

118. Χιακά χρονικά, Β' 104.

119., Είς Ήσιόδ. Θεογον. 243.

120. Παρά Passow, άρ. 522. Πρβλ. Πολίτου, 'Εκλογαί, άρ. 172.
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όδοΰ»121. Προδήλως δ' όμως είναι παραφθορά κατά παρετομολογίαν του άρ-
χαίου όνοσκελής, άντικατασταθέντος τοΰ πρώτου συνθετικού διά της προθέ-
σεως àvàm. Έν Μυκόνω έπιχωριάζει ό τύπος Άδιάσκελας123, ύπεισελθούσης
άντί τής άνά έτέρας προθέσεως, τής διά, κατ' άναφοράν πρός τό διασκελώ,
διασκελίζω. Ή κατάληξις -άς, πληθ. -άδες, φαίνεται ότι ήδη άπό τών μέσων
χρόνων ήτο έν χρήσει καί είς τό όνομα τοΰτο, ώς συνάγομεν έκ τοΰ θηλ.
Όνοσκελοΰ, άπαντώντος έν μεσαιωνικώ κειμένω124.

Κοινόν έν Κρήτη είναι άλλο όνομα τών αύτών δαιμονίων Άτσουπά-
δες125, όπερ ώς όνομα ίδιας κατηγορίας δαιμόνων φέρεται έν τή Σολωμονι-
κή126, έκφερόμενον όμοίως είς πληθυντικόν άριθμόν. Τό όνομα τούτο είναι
νΰν έν χρήσει ώς τοπωνυμικόν έν Κεφαλληνία καί έν Κρήτη127, ώς έπίθετον
δέ τό άτσουπάς φέρεται έν Κύπρω, σημαίνον τόν δύστροπον, ταραξίαν, κατερ-
γάρην128. Έν τή μέση έλληνική Άτζουπάδες (ή Άτσουπάδες), ή Άτζυπάδες
σημαίνει τούς δορυφόρους ή τούς φρουρούς τών πυλών129. Τίς ή πρώτη δ'
όμως καί κυρία σημασία τοΰ όνόματος δέν είναι σαφές· άλλ' ώς συνάγεται έκ
τής μαρτυρίας βυζαντινοΰ χρονογράφου, συνήπτετο πρός τό όνομα ή έννοια
τοΰ σκοτεινοΰ καί μέλανος, διό είς έκ τών συνωμοτών δολοφόνων τοΰ Νικη-
φόρου Φωκά, Θεόδωρος, μελάγχρους τήν δψιν, έπωνομάζετο

121. I. Κονδυλάκης έν 'Εστία, 1884, τ. ΙΖ', σ. 318.

122. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, τ. Β", σ. 313 καί έν ΆθηνςΙ ΚΔ' 27.

123. Κ. Dieterich, Sprache u. Volksüberlieferung d. südl. Sporaden, σ. 225 «άδιάσκε-
Χας— Gespenst an den Kreuzwegen».

124. Διαθήκη του Σολομώντος έν Migne, P.G., τ. 122, σ. 1320 d. Ό Caulminus παραθέ-
των τό χωρίον τούτο έν τή έκδόσει τοΰ Ψελλού, όρθώς άπέφυγε νά παραδιορθώση τό όνομα,
ώς είναι παραδιωρθωμένον (Όνοσκελίδα) έν τή έκδόσει τοΰ Migne (πρβλ. αύτ., σελ. 859).

125. Κατά τόν Γ.Ίακ. Καλαϊσάκην (ΔΙΕ Β' 423) οί Άτσουπάδες μόνον έν ταΐς
άνατολικωτέραις έπαρχίαις τής Κρήτης λέγονται Άνασκελάδες.

126. 'Εθν. βιβλιοθ. 'Αθηνών, κώδ. 1265, φ. 57α: «όρκίζω πάν στοιχεϊον όνομαζόμενον
'Ατζουπάδες καί Βαρυχνάν καί Γιλλοΰδες». Ό κώδιξ έγράφη τόν ΙΣΤ' αιώνα.

127. Άτσουπάδες χωρίον τοΰ πρώην δήμου 'Ελιού, συνοικισμός τής κοινότητος Χιονάτα,
κείμενος είς πρόβουνον τοΰ Αίνου έν Κεφαλληνία. Άτζουπάδες τρία χωρία έν Κρήτη (τοΰ δή-
μου Μεγάλης Βρύσης καί τοΰ δήμου 'Αρκαλοχωρίου τής έπαρχίας Μονοφατσίου καί τοΰ δή-
μου Λάμπης τής έπαρχίας Άγίου Βασιλείου). Άτσουπόπουλο χωρίον τής έπαρχίας Ρεθύμνου,
πρωτεύουσα τού όμωνύμου δήμου.

128. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 478.

129. «Ό δέ Διογένης καί στρατηγός, λογχευθείς παρά δύο άτζυπάδων τοΰ Μαλελεΐνου κακόν
θάνατον έδωκε» (Συνεχιστ. Θεοφάν., σ. 438, 15 Bonn)· «συνεδαυλίζετο (τό πΰρ) ύπό
Άτζυπάδων πολλών» (αύτ., σ. 439, 1)· «άγόμενοι ύπό άτζυπάδων (αύτ., σ. 439, 60)· «Τριακο-
σίους Σαρακηνούς, γέροντας άτσουπάδας έδωκε νά φυλάττωσι τριγύροθεν τές πόρτες» (Διγενής,
Άνδρου, στ. 90, σ. 3 Μηλιαράκη). Μεταξύ τών δώρων, τών δοθέντων εις τόν Διγενή ύπό τοΰ
πενθερού του, καταλέγονται «καί άτζουπάδες δώδεκα ώς διά ύποταγήν του» (Διγενής,
'Εσκωριάλ, στ. 1076= Λαογρ. Γ' 583)· «ώς καί βαϊτζας καί δώδεκα τσουπάδας* [γρ. δώδεκα
άτσουπάδας] (Διγενής Τραπεζ., στ. 1397, σ. 116 Sathas et Legrand). Ό Leg rand καί ό
Η e s s e I i n g (Λαογρ. Γ' 552) ύπολαμβάνουσι τήν λέξιν θηλυκοΰ γένους καί έρμηνεύουσι
θαλαμηπόλους (chambrières).
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Άτζυποθεόδωρος «διά τό τοΰ είδους μελάντερον»1·10. "Οθεν κατά ταΰτα πιθανή
φαίνεται ή εικασία, ότι Άτζυπάδες ήσαν Σαρακηνοί"1, καί δια τό μελαψόν τοΰ
προσώπου τό όνομα κατέστη συνώνυμον τοΰ 'Αράπηδες, εύκόλως διά τοΰτο
μεταπεσόν είς τήν έννοιαν κακοποιών δαιμονίων.

Περί τής έτυμολογίας τοΰ όνόματος τών Άτσουπάδων ό καθηγητής κ.
Π. Καρολίδης μας άνεκοίνωσε τά έπόμενα: «Τό όνομα έχει άρχήν τό άραβι-
κόν χαδζίπ (πληθυντ. χαδζούπ-ουν). Έν τώ Άραβολατινικώ λεξικώ τοΰ Frei-
tag τό όνομα χαδζίπ-ουν έξηγεΐται: Qui velum ostendit, qui prohibet et seclu-
dit, et speciatim janitor. Έκ της πρώτης έννοιας ταύτης τοΰ καλύπτειν, σκε-
πάζειν, άποκλείειν έλαβε τό όνομα έν τή άραβική τό τοΰ θυρωροΰ, ιδιαιτέρως
δέ τοΰ έσωτερικοΰ θυρωροΰ τών ήγεμόνων, τοΰ έχοντος έργον τοΰ αίρειν, τοΰ
καταβάλλειν τό παραπέτασμα της αιθούσης τών ήγεμόνων ή μεγιστάνων κα-
τά τά μέχρι τοΰ νΰν έν ταϊς άσιατικαϊς αύλαΐς τών ήγεμόνων ή καί μεγιστά-
νων Περσών ή Τούρκων είθισμένα. Επειδή δέ τό έργον τοΰτο έν τή αύλή
τοΰ Χαλίφου τής Βαγδάτης άνετίθετο είς άνδρας έπισήμους καί πιστούς, ό
Χαδζίπ-ουν έκτήσατο άξίωμαέν τή χαλιφική αύλή, δμοιον πρός τό τοΰ comes
palatii έν Ευρώπη ή κόμιτος άδμισσιόνουμ έν Βυζαντίω. Ούτω καί ό περίφη-
μος άσιανολόγος Χριστιανός Λάσσεν έν τή λατινική μεταφράσει τών Χρονι-
κών τοΰ Χαλεπίου τοΰ Άραβος χρονογράφου Κεμαλεδδίν μεταφράζει
τό χαδζίπ-ουν comes palatii. 'Αλλ' ένώ έν τή έπισήμω άραβική μετέπεσεν ή
λέξις είς τήν σημασίαν τοΰ αύλάρχου, έν τή περσική ή πρώτη έννοια τοΰ
hadjub μετέπεσεν είς τήν τοΰ παραπετάσματος· έν δέ τή όθωμανική τουρκική
ή λ. χαδζίπ (άνευ τής άραβικής καταλήξεως -ουν) διετήρησε τήν πρώτη ση-
μασίαν τοΰ θυρωροΰ, θρησκευτικώς δέ τήν τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ, ύπηρέ-
του, φίλου.

Έν τή λατινική μεταφράσει τοΰ συνεχιστοΰ τοΰ Θεοφάνους (σ. 439
Bonn) τό Άτζυπάδες άποδίδεται διά τοΰ satellites (δορυφόροι) καί αΰτη φαίνε-
ται ή παρά τοις βυζαντινοΐς χρήσις τοΰ όνόματος. Έντεΰθεν δέ μετέβη καί
είς τήν γενικωτέραν σημασίαν, ώς φαίνεται, τοΰ όπλίτης καί τοιαύτη ίσως ή
σημασία τών κρητικών τοπικών όνομάτων Άτσυπάδες καί Άτσυπόπουλο. Πι-
θανώς δέ τά όνόματα ταΰτα έχουσι σχέσιν πρός όπλίτας μωαμεθανούς, πεμ-
φθέντας έκ Βυζαντίου μετά τήν ύπό τοΰ Νικηφόρου τοΰ Φωκά άνάκτησιν
τής νήσου καί άποτελοΰντας στρατιωτικήν οΰτως ειπείν άποικίαν, ώς ήσαν αί
τών Ρωμαίων coloniae militares».

130. Ζωναράς ΙΣΤ' 28, τ. II, σ. 208 Παρισ.· τ. IV, σ. 90 Dindorf. Πρβλ. τ. Β', σ. 375, 21
Bonn.

131. Πρβλ. Διγεν. "Ανδρου, Ενθ' άν. Ducange, Gloss, graecit. λ. άτζυπάδες: «Ex his igitur
videtur posse copligi Atzypates fuisse famulos ex Mauritania ve Aethiopia, et ex iis quos vulgo
Nigros apellamus».
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'Αξιότιμε φίλε,

Ή λέξις τέρμενο, τό, καί σπανιώτερον κατά μετάθεσιν τρέμενο, περί ής μ'
έρωτάτε, είναι αναμφιβόλως ιταλική (termino ή termine)· ώς τοιαύτην δ' άνε-
γνώρισαν αύτήν καί ό Κοραής (Άτακτα, τ. Β", σ. 347) καί ό G. Meyer (-
Neugr. Studien IV, σ. 89)· ή τροπή τοΰ ι είς ε πρό τοΰ ν είναι συνήθης έκ πα-
λαιών χρόνων (πρβλ. Dieter ich, Untersuchungen zur Gesch. der griech.
Sprache, 1898, σ. 12 κέ. 272).

Ή πρώτη σημασία αύτής είναι ή τοΰ πέρατος, τής λήξεως, έν ταύτη δέ τή
σημασία γίνεται έν Κρήτη χρήσις καί τής Ιταλικής ταύτης λέξεως τέρμενο καί
της άντιστοίχου έλληνικής τέρμα (Jeannarakis, "Ασματα κρητικά, σ.
372). Ετέρα σημασία, ήν έπίσης καί έν τη ιταλική έχει, είναι ή τής τεταγμέ-
νης προθέσμίας. Οΰτω π.χ. έν τή Αιηγήσει 'Απολλώνιου τοϋ Τύρου, στ. 74 (έν'
Wagner, Carmina Graeca med. aevi, σ. .251):

και μέσα ει'ς το τέρμενον άπόκρισιν νά δώσω.

Είδικώτερον δέ λέγεται καί έπί τής τεταγμένης ύπό τής μοίρας προθεσμίας
τής ζωής, έπί τής ώρας τοΰ θανάτου (πρβλ. τό γαλλ. il est à son dernier ter-
me= είναι έπιθάνατος). Οΰτως έν δημοτικφ δσματι παρά Λ ε λ έ κ φ,
Έπιδόρπ., σ. 198 ύποτίθεται λέγων ό Χάρων:,

Έφταξενε τό τρέμενο, θέλεις δέ θέλεις έλα.

Έντεΰθεν ή συνήθης μεταφορική χρήσις έν τή σημασίςι τοΰ μέγα κακόν,
συμφορά, άγωνία κττ., έν ταϊς φράσεσι τοΰ ήρθε τέρμενο, τον έπιασε τέρμενο,
ήτοι κατεπλάγη, έπαθε δεινότατα, κατελήφθη ύπ' άγωνίας, έγινεν έκφρων ύπό
θυμοΰ. 'Υπόκειται τρόπον τινά προσωποποιία τοΰ τέρμενο, καταστάντος συνω-
νύμου τοΰ νόσος, κακόν, δθεν αί φράσεις αδται άντιστοιχοΰσι πρός τάς συνη-
θεστάτας τόν έπιασε, τοΰ ήρθε θέρμη, αρρώστια, τά γλυκό του κττ. -

Μεταφορικώς λέγουσι καί οί 'Ιταλοί: esser ridotto in cattivi termini, ήτοι
ώς λέγομεν ημείς κοινώς κατήντησε σέ κακά χάλια.

Ή δέ πρός τόν μυθολογούμενον ληστήν Τέρμερον συνάφεια τής λ. τέρμε-
νο μοί φαίνεται βεβιασμένη καί άσύστατος. Πρωτίστως άντίκειται αΰτη είς
γλωσσικούς κανόνας, διότι άδύνατον ήτο νά τραπή τό ρ είς ν. Έπειτα ή άρ-
χαία παροιμία Τερμέρ(ε)ια κακά (Μακάρ. 708 καί Leu t sc h, αύτ.,
Σ ο υ ί δ ., λ. Μαγνήτων· τό Τέρμ. Σχολ. Εύριπ. Ρήσ. 505) άναφέρεται συνή-
θως είς τόν κτίστην τών έν Καρίςι ή Λυκία Τερμέρων, έκ δέ τής παρά Πλου-

* Έδημοσιεύθη είς περ. 'Αρμονία, τ. Α', τεύχος Β' (1900), σ. 300-301.
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τάρχω (Θησ. 11) παραλλαγής του μύθου, καθ' ήν ό Τέρμερος άπέκτεινε τούς
έντυχάνοντας παίων τή κεφαλή, όλως άπίθανον είναι νά ύποθέσωμεν ότι
προήλθεν ή σημερινή φράσις, μόνον καί μόνον διότι λέγεται αύτη ένίοτε καί
έπί έγκεφαλικοΰ νοσήματος. "Αλλως δέ άκατανόητον φαίνεται πώς έκ τοϋ
Τερμέρου ή τών Τερμερείων κακών θά έσχηματίζοντο αί φράσεις: τού ήρθε ή
τον έπιασε τέρμενο.

Μετ' έξαιρέτου τιμής ύποσημειοΰμαι.

Έν 'Αθήναις 5 'Απριλίου 1900.

'Υμέτερος
Ν.Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ή λέξις ήσκιος τήν σκιάν κυρίως σημαίνουσα, συνωνυμεΐ καί πρός τήν
λέξιν στοιχειό, έχουσα όμως εύρυτέραν ταύτης σημασίαν, διότι λαμβάνεται
πρός δήλωσιν πάσης δαιμονικής έπιφανείας, ώς καί τάλλα συνώνυμα τοΰ
στοιχειού ζώδια, ζουζουλο κττ. ΕΪναι δέ αύτή ή άρχαία λέξις σκιά, σχηματι-
σθείσα καί μεταπλάσασα τό γένος είς άρσενικόν κατά συνεκδρομήν πρός τό
ήλιος. Ήσκιος σημαίνει καί τήν σκιάν καί τό νυχτερινόν φάσμα, είναι δέ κοι-
νοτάτη άπανταχοΰ τής Ελλάδος ή χρήσις τοΰ όνόματος έν τη έννοια ταύτη·
τήν αύτήν δέ έννοιαν είχε καί ό κατά τούς μέσους χρόνους ένίοτε άπαντών
τύπος τοΰ ούδετέρου τό σκίον1. Τό έκ τούτου παραγόμενον ρήμα ήσκιώνομαι
σημαίνει πάσχω έξ έπηρείας δαίμονος, συνωνυμοΰν πρός τό λαβαίνω ή λαβώ-
νομαι1, έπίσης σημαίνει νοσώ, ώς κοιμηθείς ύπό τήν σκιάν στέγης3, ή ύπό
τήν σκιάν δένδρου έχοντος βαρύν ήσκιον, ένεκα δαιμονικής έπηρείας (όποια
θεωρούνται ή καρύα, ή συκή καί άλλα τινά). Τό δέ ούδέτερον ήσκιωμα έχει
καί ένεργητικήν καί παθητικήν σημασίαν, δηλοΰν καί τόν προξενοΰντα τό κα-
κόν δαίμονα, τόν ήσκιο4, καί τόν παθόντα έκ τούτου. Ήσκιος λέγεται προσέτι
έπιδημική τις νόσος τών αιγών, έκ τοΰ προξενοΰντος βεβαίως ταύτην δαίμο-
νος5· πρός δέ τούτοις τό έν τώ προσώπω τοΰ άνθρώπου έμφαινόμενον ήθος
αύτοΰ, ή έγκατόπτρισις τρόπον τινά τής ψυχής εις τό πρόσωπον· οίον έχει
καλόν ήσκιο (=ή δψις του διαθέτει εύμενώς τόν βλέποντα), τόν πήρα άπό κα-
λόν, άπό κακόν ήσκιο (= διετέθην εύμενώς ή δυσμενώς πρός αύτόν). Ό έχων
καλόν ήσκιον λέγεται καί μονολεκτικώς ήσκιωτικός (έν Ήπείρω). Καί τό ρήμα
σκιάζω έχει καί τήν άρχαίαν σημασίαν (άόρ. έσκιασα) καί τήν τοΰ φοβίζω
(άόρ. έσκιαξα)· παθ. σκιάζομαι, σκιάχτηκα= φοβοΰμαι, έφοβήθην6. Ή δέ δη-

* Έδημοσιεύθη είς περ. Ήμερολόγιον Έθν. Φιλανθρωπικών Καταστημάτων έν Κων/λει,
έτ. 1(1905), σ. 419-421.

1. «Έλέησον τόν δοΰλόν σου ό δεϊνα άπό τό δαιμονικόν σκίον όποΰ έχει» (Περί τοΰ άδελ-
φικού, έκ κώδ. τού ΙΣΤ - ΙΖ' αιώνος έν Vassiliev, Anecd. Graecobyz., σ. 336).

2. Βλ. καί Ζωγράφειον άγώνα, σ. 14.15.192 (Ηπείρου).

3. Ζωγράφειος άγών, σ. 15 (Ηπείρου). 'Αθηνά, έν Ναυπλίφ 1831, σ. 107 (Στερεάς
Ελλάδος). Πρβλ. Έφημ. Φιλομ. 1857, σ. 296. (Στενημαχος, τό ρήμα ούραντώ, οϋραντίζω).

4. Ήσκιώματα τά έξωτικά έν Ήπείρω (Ζωγράιρειος άγών, σ. 42).

5. Βαλαωρίτου, Ποιήματα, τ. Β", σ. 527.

6. Βλ. Κοραή, Άτακτ., τ. Δ', σ. 510. Έν Βούα τής Καλαβρίας τό σ'άζομαι σημαίνει εύ-
ρίσκομαι έν σκιφ καί φοβοΰμαι (Μ ο rosi έν Archivio glottologico italiano, τ. IV, σ. 51).
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μώδης παροιμία φοβάται καί τον ήσκιο του7 έπί τών δειλότατων λεγομένη,
ύποδηλοΐ ότι ό δειλός έξ ύπερβολής φόβου νομίζει ότι διατρέχει και έκ τής
ίδίας αύτοΰ σκιάς τόν κίνδυνον, δν οί δλλοι φοβούνται έκ τών ήσκιων. 'Αλλ' έμ-
φαινα έπίσης ότι ύπήρχε δοξασία, μή πιστευομένη πλέον, ώς παιδαριώδης, καθ'
ήν ή σκιά τοΰ άνθρώπου είναι δν ύπερφυσχκόν αύτοτελές, αύτή ή ψυχή, δυναμένη
και νά βλάψη είς δν ανήκει. Ή δοξασία δ' αΰτη καταφαίνεται σαφώς έν τή
συνήθει έν Μακεδονία νουθεσία τών μητέρων πρός τά τέκνα των: Μήν περγελας
τόν ήσκιο σου, γιατί θά σε πλακώση*.

Αί λέξεις στοιχεϊον καί σκιά ήσαν άνέκαθεν συνώνυμοι. Παρά τω
Άριστοφάνει (Έκκλησ. 651), όπου τό πρώτον εύρίσκεται, ή λέξις στοιχεϊον
σημαίνει τήν σκιάν τοΰ άνθρωπίνου σώματος. Έσήμαινε μέν πιθανώτατα ή
λέξις κατά τόν Ε' π.Χ. αιώνα καί τό γράμμα τοΰ άλφαβήτου, άλλά κατά σύμ-
πτωσιν δέν περιεσώθη κείμενόν τι έχον αύτήν είς ταύτην τήν σημασίαν. Καί
εις συγγραφείς τοΰ Δ" αιώνος κείται δχι σπανίως ή λέξις στοιχεϊον είς δήλω-
σιν τής σκιάς9. Τοΰ λόγου δέ δντος περί προσδιορισμού τής ώρας της ήμέρας,
άδιακρίτως γίνεται χρήσις είς μεταγενεστέρους συγγραφείς τών λέξεων στοι-
χείου καί σκιάς10. Καί έν τή καθ' ήμάς γλώσση είναι συνώνυμα τά όνόματα
στοιχειό καί ήσκιος· τοΰτο δέ καταφαίνεται καί έκ τών συνθέτων· ό άλαφρό-
σκιωτος (ό έχων έλαφρόν τόν ήσκιον, ό δυνάμενος νά βλέπη τά είς τούς άλ-
λους άφανή στοιχειά καί έξωτικά) έλέγετο έν παλαιοτέροις χρόνοις έλαφρό-
στοιχος11, (καί ύπό τών Κυπρίων λέγεται νΰν άλαβροστοισ'ειώτης'2). Ό δέ
βαρϋσκιωτος ύπό τών Κυπρίων λέγεται βαρυστοισ'ειώτης.

Προσέλαβε δέ ή λέξις ήσκιος καί τήν άλλην σημασίαν τοΰ συνωνύμου
στοιχείου, τήν τής άπολελυμένης τοΰ σώματος ψυχής ή τοΰ νυκτιπλανοΰς δαί-
μονος. Είς τοΰτο δέ τά μάλιστα συνετέλεσεν ή άπό τών παλαιοτάτων χρόνων
ύπό τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων καί πλείστων άλλων λαών συνταύτισις
τής σκιάς πρός τήν ψυχήν. Σκιά έλληνιστί καί umbra λατινιστί έσήμαινε καί
τήν ψυχήν τοΰ τεθνεώτος13. «Κατθανών δέ πάς άνήρ | γή καί σκιά» λέγει ό
Εύριπίδης14. Αύτός δέ ό θάνατος κατ' εύφημισμόν ένίοτε λέγεται σκιά13. Τήν

7. Βλ. τάς έμάς Παροιμίας, λ. φοβάμαι 34, όπου άναγράφονται καί αί άρχαΐαι καί αϊ έν άλ-
λοις γλώσσαις παράλληλοι.

8. Μ. Χατζή 'Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 34.

9. D i e I s , Elementum, σ. 60.

10. Βλ. Ή σ ύ χ ., λ. δωδεκάποδος· δεκάπουν στοιχεϊον· έπτάπους σκιά. Σ ο υ ί δ ., λ. δεκά-
πουν σκιάν- δεκάπους σκιά. Σχολ. 'Αριστοφ. 'Εκκλ. 651. Π ο λ υ δ . Δ' 44: «τή σκιςΐ δ' έτεκμαί-
ροντο τόν καιρόν τής έπί δεϊπνον όδοΰ, ή ν καί στοιχεϊον έκάλουν».

11. Σολωμονική, 'Εθν. Βιβλιοθήκης φ. 20 β. Ίστ. έταιρ. φ. 31α. 31 β.

12. Λουκά, Λεξιλόγιον, σ. 25. Φιλολογ. έπισκέψεις, σ. 4-5. Σακελλαρίου, Κυπριακά,
τ. Β', σ. 438 (άλαφροστοιχειώτης), σ. 486 (βαρυστοιχειώτης).

13. Βλ. Roscher, Lex. d. Myth., τ. II, σ. 240. Nägelsbach, Homer. Theologie 2VII
25, σ. 398 κέ. Πρβλ. Roscher έν Jahrbücher f. class. Philol., 1892, σ. 703 κέ.

14. Άπ. 536 Nauck (Στο β., Άνθολ. SH', 4. ΡΚΑ', 25).

15. Ή ρ ώ ν δ . Α, 18. C r u s i u s , Untersuchungen zu den Mimiamben des Herondas, σ. 5.
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συνταύτισιν δέ τής ψυχής πρός τήν σκιάν προϋποθέτει τό ύπό πολλών
Ελλήνων συγγραφέων άναφερόμενον μύθευμα, όπερ έξ άσιατικών λαών παρε-
λήφθη· ότι έάν ή ύαινα έπιβή έπί τήν σκιάν άνθρώπου ή ζφου, τό έχει ύποχεί-
ριον, άποναρκοΰσα καί άφωνον καθιστώσα αύτό16. Ή παράστασις της ψυχής
ώς σκιάς φαίνεται κοινή είς πάντας τούς άνθρώπους. Πάμπολλοι τών κατά
φύσιν λαών φαντάζονται ώς σκιάν τήν ψυχήν, ή δηλοΰσι ταύτην διά λέξεως
σημαινούσης τήν σκιάν17. Οί δ' άρχαίοι Αίγύπτιοι παρίστων, άν καί δχι πάν-
τοτε, τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου ώς μέλαιναν σκιάν18. Καί εις πολλούς δ'
εύρωπαϊκούς λαούς παρατηροΰνται ϊχνη τοιαύτης δοξασίας19. Παρ' ήμΐν δέ
τήν συνταύτισιν τής σκιάς πρός τήν ψυχήν έμφαίνει ό άλλοτε δχι άσυνήθης
έντειχισμός της σκιάς άνυπόπτου γέροντος διαβάτου ύπό τόν θεμέλιον λίθον
οικοδομήματος, πρός άντικατάστασιν άνθρωποθυσίας. Προσέτι ή παρατήρησις
Γερμανού περιηγητοΰ τής άρχής τοΰ ΙΘ' αίώνος, ής τήν άκρίβειαν δέν έδυνή-
θην νά έξελέγξω, ότι οί Έλληνες πατοΰσι τήν σκιάν έκείνου, δν θέλουσι νά
βλάψωσι20.

16. l'Aριστοτέλ.1, Π. θαυμασ. άκουσμ. 145, σελ. 845α 24. ΑΙλιανοϋ Ζ Ίστ. ΣΤ", 14.
Γ', 7. Γεωπον. ΙΕ", α', 10 (όπου όρθώς ό Haupt άναγινώσκει κατάγει αύτόν άντί τοΰ κ. έαυτήν).
Τιμόθ. Γαζαϊος 4, έν Hermes, τ. III, σ. 6: «ότι έν σελήνη έρχομένη (ΰαινα) έάν κυνός
δντος έπί στέγους λάβηται κάτωθεν της αύτοΰ σκιάς, αύτόν καταφέρει άνωθεν τόν κύνα». Ό
Η a u ρ t (έν Hermes, αύτ.) σημειώνει ότι άναφέρεται ή δοξασία αΰτη και ύπό τοΰ "Αραβος συγ-
γραφέως Δαμιρί (παρά Β ο c h a r t, Hierozoicon I, 3, 11).

17. J. Lubbock, Die Entstehung der Civilisation, κεφ. 5, σ. 182 κέ. Edw. Tylor,
Anfänge der Cultur, κεφ. 11, τ. I, σ. 42 κέ. Frazer, The Golden Bough2, τ. I. σ. 285 κέ. Re-
vue de I' hist, des religions, 1900, τ. 42, σ. 231 κέ.

18. Maspero, Histoire des peuples d' Orient, τ. I, σ. 108.

19. Rochholz, Deutscher Glaube u. Brauch, τ. I, σ. 92 κέ.

20. Β a r t h ο I d y , Voyage en Grèce, Par. 1807, τ. II, σ. 57. Κατά τούς μέσους χρόνους τά
γερμανικά νόμιμα έπέτρεπον είς μή έλεύθερον άδικηθέντα νά τιμωρή τήν σκιάν τοΰ άδικήσαν-
τος έλευθέρου (Βλ. R ο c h h ο 1 z , ένθ' άν.).

)
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(Ελληνική μεσαιωνική διήγησις.)

Collection de monuments pour servir à Γ étude de la langue néo-hellénique, No 19. Histoire
de Ptocholéon précédée d'une étude littéraire par C h . G i d e 1 .,Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονί-
μου Μουτζοκουρεμένου ποίημα, wjv τό πρώτον έκ τοΰ έν Παρισίοις χειρογράφου έκδοθέν, έπιμε-
λε/'ρ καί διορθώσει Αίμυλίου Λεγράνδ ίου, Paris 1872, είς 8ον, έκ σελ. 54.

Τό παρόν φυλλάδων άποτελεϊ μέρος τής πρό τριών έτών ύπό τοΰ κ. Le-
grand έκδιδομένης Συλλογής μνημείων πρός σπουδή ν της νεοελληνικής
γλώσσης, έδημοσιεύθη δέ και έν τή τελευταία Έπετηρίδι τού έν Παρισίοις
συλλόγου πρός ένθάρρυνσιν των έλληνικών σπουδών. Περιέχει δέ μικράν διή-
γησιν έκ 384 στίχων έξηγμένην έκ τοΰ ύπ' άριθμ. 360 έλληνικοΰ χειρογρά-
φου τής έν Παρισίοις έθνικής βιβλιοθήκης.

Ή διήγησις αΰτη είναι γεγραμμένη είς στίχους άνομοιοκαταλήκτους, είς
δί μέτρο ν τροχαϊκό ν πεποιη μένους μέτρον· ή στιχουργία όμως είναι πολλαχοΰ
σφαλερά καί άπειρόκαλος, τοΰ άντιγραφέως προδίδουσα τήν άμάθειαν, ήν κα-
ταφανεστέραν ποιοΰσιν οί άπειροι τής γλώσσης βαρβαρισμοί. Ώς δ' έκ της γλώσ-
σης καί τής στιχουργίας δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ό συγγραφεύς ήν ϊσως σύγ-
χρονος τοΰ Έρμονιακοΰ, τοΰ συγγραφέως της περί τοΰ Τρωικού πολέμου
διηγήσεως, της δημοσιευθείσης έν τη Εκλογή μνημείων τής νεωτέρας έλλη-
νικής γλώσσης τοΰ Μαυροφρύδου· τό δέ χειρόγραφον έγράφη, ώς ύποθέτου-
σιν οί συγγραφείς τοΰ καταλόγου τής παρισινής βιβλιοθήκης κατά τήν ΙΕ' έ-
κατονταετηρίδα.

Ή διήγησις αΰτη έπιγράφεται Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονίμου Μουτζοκου-
ρεμένου1 έκτίθεται δ' έν αύτή ή ιστορία τοΰ πτωχοΰ τοΰ Πτωχολέοντος. Ούτος
ήτο φρόνιμος, λόγιος καί πλουσιώτατος:

Ού γάρ ήμπορεϊ τά στόμα
ούτε γλώσσα, ού καρδία

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Παρθενών Β' (1872-73) σ. 1125-1130.

1. Ή λέξις αύτη σημαίνει ϊσως, τού ταλαιπώρου, τού δυστυχούς- ή μέν λέξις μοΰντζες είναι
ταυτώνυμος τη λ. φάσκελα, περί ής έν τω περί καταρών κεφαλαίο) τού β' τόμου, τοΰ Περί τού
βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων συγγράμματος ήμών όμιλοΰμεν· είναι δέ τά φάσκελα χειρονομία
ύβριστική, πρός εύτελεϊς άνθρώπους άπευθυνομένη- ή δέ λέξις κουρεμένος (tondu) είναι συνώ-
νυμος τή καϋμένος (brûlé=le pauvre homme)· συνήθης δ' ή έκφρασις Κουρέματά σου! θωπευτι-
κώς λεγομένη πρός τινα άνόητόν τι είπόντα, έτι δέ συνηθεστέρα ή Δέν πφς νά κουρεύεσαι! έπί-
σης εύχρηστος έπί τών άνοησίας λεγόντων.
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νά είπή τό τ' ειχεν ούτος
ό καλός ό γεροντίτζης.

'Αλλ' ό δαίμων έφθόνησε τοΰ άνδρός τήν εύδαιμονίαν, καί ιδού λησταί
Άραβες, δλον έκεΐνον τόν πλοΰτον κατέστρεψαν. Ό γέρων όπως άπαλλάξη
τούς υιούς, τάς θυγατέρας καί τούς γαμβρούς καί έγγόνους αύτοΰ άπό της
ένδειας συμβουλεύει αύτούς νά τόν δέσωσι καί νά τόν ύπάγωσιν είς τόν βασι-
λέα όπως τόν πωλήσωσιν ώς δοΰλον, άντί πεντάκις χιλίων ύπερπύρων· τά τέ-
κνα του τότε ήρξαντο νά θρηνοϋσι και νά κλαίουν έν τούτοις

πιάνουσιν τόν γέρον,
καί πισταγκωνίσασίν τον.

Τόν έφερον δέ είς τήν πόλιν, όπου τόν ήγόρασεν ό μέγας λογοθέτης, τή
συναινέσει τοΰ βασιλέως, άφ' οδ έμαθεν ότι

τρεις τέχνες καλές ήξεύρει·
Πρώτον, φυσικόν άνθρώπου·
δεύτερον, του χρυσαφίου
καί τούς λίθους τούς τιμίους
τρίτον περί τών άλογων.

Αμέσως δέ ό βασιλεύς τόν έφυλάκισε καί διέταξεν όπως καθ' έκάστην δίδω-
σιν αύτώ έν δίπυρον (πισκοΰττιν) καί μίαν βολάν νά πίνη.

Κατ' έκείνας τάς ήμέρας ήλθεν είς τήν αύλήν εμπορός τις έκ Συρίας, έ-
χων πολύτιμον λίθον έκτιμηθέντα ύπό τών χρυσοχόων άντί έξήκοντα χιλιά-
δων άργυρίου καί χρυσίου(ί)· τοΰτον ήγόρασεν ό βασιλεύς· άλλ' δτε έφερον είς
τόν γέροντα όπως τόν έκτιμήση ούτος είπεν ότι άξίζει τρία κούφια (κούφα)
καρύδια· έθυμώθη τότε ό βασιλεύς ύπερβαλλόντως, άλλ' ό γέρων τώ είπε:

«Τί χολιάζεις, καί τίνα πλήσσεις;
Τόσα, δέσποτά μου, άξίζει,
καί είπόν σου τήν άλήθειαν.
Γροίκα, αφέντη βασιλεϋ,
τό λιθάρι, τό (=όπερ) φουμίζουν,
έχει σκώληκαν άπέσω.
Όταν ουν έλθη τό θέρος
καί νά βράσουσι ήμερες,
θέλει άρχίσει τό σκουλήκιν
νά κατατρυπφ. τόν λίθον.
Καί λέγω δν ούδέν πιστεύης
δρισε τον καβάτοράν σου1
δρισε τόν χρυσοχόν σου,
καί άς σχίσουν τό λιθάριν,
καί νά δής άν είμαι ψεύστης».

2. Καβάτορας, σημαίνει τορευτήν πολυτίμων λίθων είναι δέ λ. Ιταλική (cavatore).
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Οΰτω δέ ποιήσας ό βασιλεύς, εύρεν ότι άληθή ό γέρων έλεγε καί κατέκλει-
σεν αύτόν Εκ νέου είς τήν φυλακήν, διατάξας τόν κελλάρην του νά τω δίδει
δύο δίπυρα καθ' Εκάστην καί δύο φορές νά πίνη.

Μετά τινα χρόνον Εγένετο πρότασις είς τόν βασιλέα νά νυμφευθή νεάνιδά
τινα· ό βασιλεύς τότε έζήτησε τόν γέροντα όπως τω είπη ούτος το φυσικόν (le
naturel) τής νεάνιδος. Παραλαβών δ' ό γέρων αύτήν τήν διέταξε νά έκδυθή
πρό αύτοΰ, ίδών δ' ότι άσυστόλως τοΰτο έκείνη έπραξεν, έπέστρεψε πρός τόν
βασιλέα καί τω εϊπεν ότι κακής γυναικός κόρη είναι, καί αύτόν θά άτιμάση άν
τήν νυμφευθή. Έξετάσας δ' ό βασιλεύς τά κατά τήν μητέρα τής νεάνιδος καί
ίδών ότι άληθή ό γέρων έμάντευσεν, έκ περιεργείας κινούμενος, τόν παρεκά-
λεσε νά τω είπη καί τήν φύσιν αύτοΰ καί έκ τίνος κατάγεται γενεάς3. Ό γέ-
ρων, άφ' οδ πρώτον ένόρκως ό βασιλεύς τώ ύπεσχέθη ότι δέν θά τόν κακο-
ποιήση ό,τι δήποτε καί άν είπη, λέγει αύτφ ότι είναι υίός άρτοποιοΰ (μάγκι-
πος). Πλήρης όργής ό βασιλεύς τρέχει πρός τήν μητέρα του καί δι' άπει-
λών άναγκάζει αύτήν νά όμολογήση τις έστιν ό πατήρ του.

Έκείνη όμολογεΐ ότι τόν έγέννησεν έκ τοΰ άρτοποιοΰ Μουσταφά, έπειδή
ό βασιλεύς Πέρος ήν άγονος. Τότε ό βασιλεύς, τοΰ γέροντος τήν σοφίαν θαυ-
μάζων, δωρεΐ αύτφ μαργαρίτην, άξίας έξήκοντα χιλιάδων χρυσού, καί τόν
έξαποστέλλει είς τήν οίκογένειάν του, όπου έζησε πλούσιος καί εύδαίμων. Τό
δέ διήγημα καταλήγει διά τοΰ έξης έπιμυθίου:

Ούτως δέ τιμά ό Θεός
τούς φρονίμους [τους] άνθρώπους.
Μέ τήν γνώσιν όπου έχει
πάλιν ό πτωχός πλουτίζει.

Ή διήγησις αΰτη ήν ίσως κοινοτάτη, καί πολλαί παραλλαγαί αύτής κατά
πάσαν πιθανότητα έφέροντο. Οί έν άρχή μάλιστα τοΰ ύπό τοΰ κ. Legrand δη-
μοσιευθέντος ποιήματος 19 στίχοι είσίν ϊσως άποσπάσματα έτέρων δύο ποιη-
μάτων, τήν αύτήν έχόντων ύπόθεσιν, τοΰ μέν είς δεκαπεντασυλλάβους πολιτι-
κούς γεγραμμένου στίχους, τοΰ δέ έπίσης είς όκτασυλλάβους. Ή δέ τοΰ κ.
Legrand είκασία, ότι οί δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι έτέθησαν πρό τών όκτα-
συλλάβων, έξ έθους, δός είπεΐν, ποιητικού, διότι τοΰτο καί είς τινα άλλα με-
σαιωνικά ποιήματα συμβαίνει, δέν φαίνεται ήμΐν λίαν πιθανή, τοσούτφ μάλ-
λον, καθ' όσον τό ποίημα άρχεται άναμφηρίστως άπό τοΰ είκοστοΰ στίχου.

Εκτός τών δύο τούτων ποιημάτων κατέχομεν καί ήμεΐς έτερον, άντιγρα-
φέν έκ χειρογράφου, άγνοοΰμεν ποΰ κατακειμένου, ύπό Γεωργίου Τσαφαλο-
πούλου, άρχαίου έλληνοδιδασκάλου έν τή έν Βυτίνη τής Πελοποννήσου
έλληνική σχολή. Τό ποίημα τοΰτο καί στιχουργίαν έχει άπταιστον, καί γλώσ-

3. Τό χειρόγραφον φέρει Νά μ' έπιχαρης τόν λέγει ό βασιλεύς, ώς καί ήμεΐς άκόμη σήμερον
λέγομεν Νά μέ χαρής, Νά σέ χαρώ. "Οθεν έσφαλμένως ό κ. Legrand διορθοΐ Νάμαι 'πιχαρής, τον
λέγει, όπερ ούδέν σημαίνει.
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σαν καθαράν, στερουμένην τών άφορήτων βαρβαρισμών, ών βρίθει τό ύπό
τοΰ κ. Legrand δημοσιευθέν. Καί έν τώ ποιήματι τούτω άναφέρεται ότι γέρων
τις, πολυμελή έχων οίκογένειαν, περιελθών είς ένδειαν, διότι

ήλθε δύστυχος ό χρόνος,
κ' έκουρσεύθηκεν ή χώρα,

λέγει είς τούς υίούς καί τούς έγγόνους του νά τόν δέσωσι, καί τόν φέρωσιν δ-
πως τόν πωλήσωσιν

είς τήν ξακουσμένην πόλιν
τήν μεγάλην Βυζαντίδα.

Έκεΐ άντί έξακισχιλίων ρεαλίων τόν άγοράζουσιν οί μεγιστάνες, κατά πα-
ραγγελίαν τοΰ βασιλέως, μαθόντος ότι είναι λιθογνώστης καί ότι γνωρίζει τήν
φύσιν τών Ανθρώπων καί άλογων. Ό βασιλεύς άγοράσας αύτόν έπρόσταξεν ευ-
θέως

νά τοΰ δώκουνε καμάρα,
νά τον κάμουν καί ταΐνι,
έ'ν άψράτο παξιμάδι
καί κρασάκι μίαν κοΰπαν
νά περνάη τήν ζωήν του.

Μετά δύο μήνας έφερον είς τήν άγοράν ϊππον (φαρίν= ίππάριον), ύπό
πάντων ώραώτατον καί εύγενέστατον όμολογούμενον. Έπιθυμών δέ ό βασι-
λεύς όπως άγοράση αύτόν, Εστειλε τόν γέροντα ϊνα τόν έκτιμήση.
Έκεϊνος πορευθείς είς τήν άγοράν διέταξε τόν πωλητήν νά ίππεύση τόν ϊπ-
πον τούτον- εύθύς δ' ώς τόν είδε τρέχοντα, άνέκραξε:

χοντρομέρι

άργοκίνητο στήν στράτα.
Τοΰτο, γώ καθώς λογιάζω,
πουλαράκι είχε μείνει,
όρφανόν άπό μητέρα,
βουβαλάρη τό έδώκαν,
κ' έφαγε βουβάλας γάλα,
καί βουβάλας τάξιν έχει.

Τούτου δ' άληθοΰς άποδειχθέντος, ηύξύνθη ή έπιχορήγησις αύτοΰ κατά ëv
άκόμη άφράτο παξιμάδι καί έτέραν κοΰπαν κρασάκι. Μετά δύο πάλιν μήνας
ήλθεν £μπορός τις έκ χωρών άπωτάτων, έκ τών 'Ινδιών, φέρων λίθον πολύτι-
μον, έκτιμηθέντα ύπό τών αύλικών άντί έβδομήκοντα χιλιάδων δουκάτων.
Ό βασιλεύς, όπως τόν άγοράση, προσέτρεξεν εις τόν γέροντα, όστις εύθύς ώς
είδε τόν λίθον τόν πολύτιμον άνέκραξε:

Φέρετέ μου βάτου φύλλα,
κ' άπό σπάρτον μίαν ρίζαν,
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νά καπνίσωμεν τον λιθον,
νά ψοφήση τό σκουλήκι,
ποΰ τοΰ δίδει τόσην λάμψιν.

Τούτου δέ πράγματι γενομένου καί πάλιν ηύξύνθη τοΰ γέροντος ό μισθός
κατά Εν Ετι δίπυρον, καί Εν ποτήριον οίνου.

Μεθ' Ετέρους δύο μήνας ό βασιλεύς Επρόκειτο νά νυμφευθή μίαν κορα-
σίδα. Καλέσας δέ τόν γέροντα, τόν παρεκάλεσε νά ύπάγη είς τήν οίκίαν τής
μητρός της νεάνιδος, όπως έκφέρη τήν περί ταύτης γνώμην του. Πορευθείς δ'
ό γέρων έκεΐ καί τό βάδισμα τής κόρης παρατηρήσας, κατενόησεν ότι είναι
κόρη γυναικός διαγωγής κακής, καί ότι πολλήν πίστιν πρός τόν σύζυγόν
της δέν θά τη ρήση. Τάς παρατηρήσεις ταύτας άνεκοίνωσε τω βασιλεϊ, όστις
θαυμάσας τοΰ πρεσβύτου τήν σοφίαν, τόν παρεκάλεσε νά τω είπη άπό τί γε-
νεάν αύτός είναι. Ό δέ γέρων, άφ' οδ πρότερον ό βασιλεύς ώρκίσθη ότι δέν
θά τόν βλάψη οίαδήποτε καί άν ή ή άπάντησις, είπε θαρρήσας:

Kai φουρνάρη γυιός υπάρχεις,
και φουρνάρη τάξιν έχεις
καί τήν βασιλείαν πώχεις
παρά φύσιν τήν έπήρες
κ' είσαι φυσικός χωριάτης.

Ό βασιλεύς τότε έκάλεσε τήν μητέρα του, ήτις γονυπετήσασα τω ώμολό-
γησεν ότι έπειδή ό πατήρ του ήν άτεκνος, καί δέν θά κατέλιπε κληρονόμον
τόν έγέννησεν έκ τοΰ φουρνάρη, όστις ήτο άνδρειωμένον παλληκάρι.

'Ακούσας ταΰτα καί θαυμάσας ό βασιλεύς άπέπεμψε μετά πολλών δώρων
τόν πρεσβύτην, άφ' οδ πρώτον παρ' αύτού έμαθεν, ότι τήν γέννησίν του έμάν-
τευσεν έκ τών παξιμαδιών, άτινα τώ έδώρει, διότι

άνταμοιβήν τοιαύτην
χωριανήν κι άχρειεστάτην
έκαμεν είς τήν σοφίαν,
ωσάν ένας ψωμοπούλης.

Ό κύριος Gidel, ό σοφός συγγραφεύς τών περί της Νεοελληνικής φιλολο-
γίας μελετών (Études sur la littérature grecque moderne), έν αίς μετά πολυμα-
θείας έξετάζει τήν έπήρειαν τών φραγκικών ασμάτων καί διηγήσεων, έπί τών
έλληνικών τοΰ μεσαίωνος ποιημάτων, κατέστησε τοΰ κ. Legrand τήν Εκδοσιν
πολυτιμωτέραν, γράψας πρόλογον, περί της διηγήσεως τοΰ Πτωχολέοντος
πραγματευόμενον.

Έν τώ προλόγφ τούτω ό κ. Gidel, μετά τήν μετάφρασιν τοΰ έλληνικοΰ
ποιήματος, πραγματεύεται περί τής έποχής, είς ήν ή διήγησις άναφέρεται.
Τοιαύτην δ' όρίζει τήν έποχήν τής βασιλείας τοΰ Φράγκου ήγεμόνος Ροβέρ-
του de Courtenay, έκδιωχθέντος τοΰ θρόνου ύπό τών ύπηκόων του έν έτει
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1228 μ.Χ. Φέρει δέ πρός άπόδειξιν τής γνώμης του τά έξης έπιχειρήματα:
Πατήρ τοΰ βασιλέως έν τώ ποιήματι λέγεται (στ. 338) ό κύρ Πέρος (=Πέ-
τρος)· Πέτρος δ' έκ τών αύτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως έλέγετο μό-
νον ό Πέτρος de Courtenay, ό έν έτει 1216 έκλεχθείς αύτοκράτωρ. «"Αν πρός
στιγμήν ύποθέσωμεν τοΰτο άληθές, προσθέτει ό κ. Gidel, τό διήγημα τοΰτο
μέγα παρέχει ήμΐν τό ένδιαφέρον. Βλέπομεν Έλληνα, ύπόδουλον δυναστείας,
ήν άπεχθόνεται, καί ούδόλως πλέον έκπλησσόμεθα διότι έπεννόησε τόν γε-
λοϊον έκεΐνον μΰθον, όπως έκθέση είς τών ύπηκόων του τήν περιφρόνησιν
αύτοκράτορα, κατέχοντα θρόνον, έφ' ού ούδέν έκ της γεννήσεώς του έκέκτητο
δικαίωμα. Ό αύτοκράτωρ ούτος, ό υιός ένός δούλου, ένός ποταπού άνδρός,
ένός Μουσταφά, ήν άντικείμενον καταλληλότατον πρός σατυρισμόν. Ό συγ-
γραφεύς έκτύπα ούτω ταυτοχρόνως καί τούς Φράγκους καί τούς Τούρκους,
διότι τό όνομα Μουσταφάς, όπερ ό δούλος έφερεν, ήν κοινότατον παρά τη
φυλή, ήτις έμελλε νά κατακτήση βραδύτερον τήν Κωνσταντινούπολιν, καί ή-
τις ένωρίς ένέπνεε φόβον τοις Έλλησιν. Ούτως ό Δάντης, έπανελάμβανεν έν
τινι τών άσμάτων τής Θείας αύτοΰ Κωμφδίας τήν άλλόκοτον πλάνην, καθ' ήν
ό Ούγος Καπέτος ήν υιός παρισινού τινός κρεοπώλου».

Εκτός τούτου ό κ. Gidel σημειοΐ τήν καταφανή ομοιότητα τήν ύπάρχου-
σαν μεταξύ τοΰ ποιήματος τοΰ Πτωχολέοντος καί γαλλικοΰ τίνος μυθιστορή-
ματος έπιγραφομένου Eracles, καί συγγραφέντος περί τό 1133 ύπό τοΰ
Gautier d' Arras. Ό Eracles ούτος, όστις ώς έκ πολλών διδομένων ύποθέτει
ό κ. Gidel είναι ό αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Ηράκλειος, έγεννήθη έν Ρώμη
έκ πατρός γερουσιαστοΰ, όνομαζομένου Myriados καί μητρός Κασίνης· άγγε-
λος κατά τήν στιγμήν τοΰ βαπτίσματος αύτοΰ φέρει έπιστολήν, ήν διατάσσει
τήν μητέρα ν' άνοιξη μόνον όταν τό τέκνον μάθη ν' άναγινώσκη. "Οταν δέ
τοΰτο έμαθε τήν άνάγνωσιν ή μήτηρ τώ έγχειρίζει τήν ούρανόπεμπτον έπιστο-
λήν, έξ ής μανθάνουσιν ότι ό Θεός προικίζει αύτό διά τριών δώρων: τής γνώ-
σεως τών πολυτίμων λίθων, τής τών ίππων καί τής τών γυναικών.

Άποθανόντος τοΰ Myriados ή σύζυγος του πρός ψυχική ν του σωτηρίαν
έπώλησεν όλα τά κτήματά της:

Les castiaux, les villes et les ricetés,

Les manoirs, et les fermetés.

Μή έχουσα δέ πλέον χρήματα όπως δώση χάριν τής ψυχής τοΰ συζύγου
της έπώλησε καί τό τέκνον της εϊς τινα μεγιστάνα τοΰ αύτοκράτορος άντί χι-
λίων βυζαντίων, διά τά τρία προτερήματά του. Οί αύλικοί έμπαίζουσι τόν με-
γιστάνα έκεΐνον ώς άπατηθέντα, ό δέ αύτοκράτωρ διατάσσει νά συναθροίσω-
σιν οί ύπήκοοί του τούς πολυτιμωτέρους των λίθους, είς ένα ώρισμένον τό-
πον· τούτου δέ γενομένου διέταξε τόν Eracles ν' άγοράση εις οιανδήποτε τι-
μήν τόν τιμαλφέστερον έξ δλων τών λίθων τούτων· έκεΐνος παριδών δλους
τούς λοιπούς άγοράζει ένα άσημον όλως φαινόμενον παρά τίνος έμπορου πι-
πέρεως καί κόμεως, δίδει δ' είς τόν έμπορον, άντί τών ζητηθέντων έξ δηνα-
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ρίων, τεσσαράκοντα μάρκα. Ό αύτοκράτωρ όργίζεται, άλλ' ό Eracles άποδει-
κνύει αύτω ότι ό λίθος έκεΐνος έχει τήν Ιδιότητα νά διαφυλάττη άπό πυρός,
σιδήρου και ύδατος τόν κατέχοντα, τήν δ' Ιδιότητα ταύτην ήθελεν άπωλέσει
άν ήγοράζετο άνθ' Εξ μόνον δηναρίων. Καί ταΰτα άποδεικνύει καταδύσας έν
ΰδατι, βληθείς διά ξίφους, καί είς πυράν τεθείς καί άβλαβής μείνας. Είς άλλην
περίστασιν άπέδειξεν ό Eracles άληθές τό προτέρημά του της γνώσεως
τών ίππων, καί άλλοτε τό της γνώσεως τών γυναικών έκλέξας διά τόν αύτο-
κράτορα, μεταξύ πολλών θυγατέρων μεγάλων οικογενειών νύμφην έκ γένους
μέν άσήμου, άλλά διά μεγάλων πεπροικισμένην άρετών.

Ό Paulin Paris, όστις έν τη Φιλολογική 'Ιστορία του της Γαλλίας πολλά περί
τοΰ συγγράμματος τούτου τοΰ Gautier d' Arras έγραψε, εύρίσκει όμοιότητα πρός
τήν περί τών προτερημάτων τού Eracles διήγησιν, έν τώ ίνδικώ μύθφ, τω περι-
γράφοντι τά συμβάντα τοΰ Νάλα καί της Δαναϊαντης. 'Εκείό ήρως, μετημφιεσμέ-
νος είς ήνίοχον τοΰ βασιλέως Ριτουπάρνα, λέγεται άπαράμιλλος ώς πρός τήν
γνώσιν τών ίππων, καί μεταξύ πολλών τοιούτων άριστων θεωρουμένων, έκλέγει
ένα κατά τό φαινόμενον εύτελή, όστις όμως μετέπειτα έδείχθη ύπέρτερος πάντων
τών λοιπών.

Πρός τούτοις έν τινι συλλογή άραβικών καί τουρκικών μύθων έκδοθείση
ύπό Δ. Κ. 'Ασλάνη τοΰ Βυζαντίου, έδημοσιεύθη ό άκόλουθος μΰθος, δμοιος
τή ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ένώ ή σκηνή ύποτίθεται έν Περσίςι.

«Περιηγητής τις όδεύων έφθασεν είς ένα κράτος της Περσίας· μαθών δέ δ-
τι αύτό είχεν άπειρα διαμάντια, καλούς ίππους, καί καλούς άνθρώπους, έπα-
ρουσιάσθη δι' άναφοράς του εις τόν σουλτάνον τής έποχής έκείνης, έξαιτών
νά τόν παραλάβη είς τό παλάτιόν του, ώς πραγματογνώμονα τών τριών τού-
των ειδών, άπό τά όποια είχεν ό σουλτάνος πολλά· έδέχθη τήν αϊτησίν του ό
σουλτάνος, καί πα ρουσιάσας τόν περιηγητήν ένώπιόν του, τω έδειξεν ένα
άδάμαντα πολύτιμον διά νά τόν έκτιμήση· ό περιηγητής θεωρήσας τόν άδά-
μαντα, εϊπεν είς τόν σουλτάνον: «έάν ό άδάμας ούτος δέν ήθελεν έχει είς τό
κέντρον του έν ψήγμα μαύρης άμμου, δέν ήθελεν έκτιμηθή μέ όλα τά χρήμα-
τα τοΰ κόσμου». Ό σουλτάνος τώ έζήτησεν άπόδειξιν· ό δέ περιηγητής έζή-
τησεν τήν άδειαν νά σχίση τόν άδάμαντα, καί νά έξάξη τήν μέλαιναν αύτήν
άμμον· τώ έδόθη ή άδεια, έσχισε τόν άδάμαντα, καί έξαγαγών τήν άμμον, τήν
ένεχείρισεν είς τόν σουλτάνον, όστις θαυμάσας τήν γνώσιν τού περιηγητοΰ,
διέταξε νά τώ δίδεται δι' άνταμοιβήν μία όκά κρέατος κάθε ήμέραν έφ' δρφ
ζωής του· τω είπε δέ νά παρουσιασθη τήν έπιοΰσαν διά νά έκτιμήση τούς Ιπ-
πους του.

Έπαρουσιάσθη ό περιηγητής τήν έπιοΰσαν είς τόν σουλτάνον, όστις διέ-
ταξε νά φέρουν τόν καλλίτερον ϊππον του διά νά τόν έκτιμήση· ό περιηγητής
μόλις είδε τόν Γππον, καί εϊπεν είς τόν σουλτάνον: «Όϊππος αύτός ήθελεν εϊ-
σθαι άμίμητος, έάν δέν είχε φυσικόν έλάττωμα τό νά κυλίεται είς τό ύδωρ, ά-
μα δτε ήθελε περάση ρύακα ή κανένα ποταμόν, καθότι μικρός ών έτράφη πο-

4. Paulin Paris, Histoire littéraire de France, τ. XXII, σ. 794-867.
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λύν καιρόν άπό τό γάλα μιας βουβάλου, ήτις ήτον είς τόν αύτόν σταΰλον, δ-
που είχεν άνατραφή καί ό ίππος». Ό σουλτάνος έζήτησε πάλιν άπόδειξιν, ό
δέ περιηγητής είπε νά καβαλικεύση είς ίππεύς τόν Γππον, καί νά περάση τόν
έμπροσθεν τοΰ παλατιού ρύακα, καί θέλει άποδειχθή πραγματικώς· ό δέ
σουλτάνος διέταξεν εύθύς νά γίνη· άλλά μόλις ό ίππος είσήλθεν είς τόν ρύα-
κα καί πάραυτα έπεσε κυλιόμενος είς τό ύδωρ· θαυμάσας δέ ό σουλτάνος καί
τήν περί τούς ίππους γνώσιν τοΰ περιηγητοΰ, διέταξε νά τώ προστεθή άλλη
μία όκά κρέατος, ειπών είς τόν περιηγητήν νά παρουσιασθή πάλιν διά νά
έκτιμήση καί δσους άνθρώπους ήθελε τω παραστήσει.

Τήν έπαύριον έπαρουσιάσθη ό περιηγητής είς τόν σουλτάνον, όστις διατάξας
δλους τούς περί αύτόν νά έξέλθωσιν, είπε πρός τόν περιηγητήν: «Τις ή άνάγκη νά
ζητώμεν διά'νά εύρωμεν τάς φυσικάς άρχάς, τάς ιδιότητας, καί τόν τρόπον άλλων
άνθρώπων; Θέλω νά μέ είπής, έάν έγώ είμαι γνήσιος υιός τοΰ πατρός μου τοΰ
σουλτάνου ή δχι; Ό περιηγητής εύθύς άπεκρίθη: «Όχι, σύ είσαι υιός τού κασάπ-
παση (μακέλη τοΰ παλατιού), καί έάν θέλης άπόδειξιν, βίασον τήν μητέρα σου νά
σοι είπή τήν άλήθειαν, έάν δέ εύρεθώ ψεύστης είς τοΰτο, θανάτωσέ με». Θυμωθείς
έπί τούτφ ό σουλτάνος δράττει τήν σπάθην του, εισέρχεται είς τήν μητέρα του,
τήν βιάζει νά τω είπή τήν άλήθειαν,προσθείς ότι, ώς μητέρα του δέν θέλει τήν βλά-
ψει όπως άν έσχε τό πράγμα, άρκεϊ μόνον νά τω είπή τήν άλήθειαν· βιασθεΐσα ή
μήτηρ τού σουλτάνου, τελευταΐον ώμολόγησεν είς τόν υίόν της: «Ό πατήρ σου,
υίέ μου, ήτον άτεκνος, τό όποιον αύτό θεωρούσα έγώ, καί σκεπτομένη ότι ό θρό-
νος ήθελε πέσει είς άλλου χείρας, είσήξα κρυφίως τόν κασάππασην τοΰ παλατιού
καί σέ συνέλαβον άπό αύτόν, ίδού, υίέ μου, αύτή είναι ή άλήθεια, καί ό,τι άγαπάς
κάμε είς έμέ». Άπορήσας ό σουλτάνος έπί τούτω, έξήλθεν άπό τόν θάλαμον τής
μητρός του, καί προσκαλέσας τόν περιηγητήν, τω είπε: «Δέν είναι τόσον παράδο-
ξον τό νά γνωρίζης τούς άδάμαντας καί τούς ίππους, καθότι αύτό είναι τέχνη·
άλλ' ότι έγώ είμαι υίός τοΰ κασάππαση πόθεν τό έγνώριζες;» Ό περιηγητής άπε-
κρίθη: «Άπό τήν άνταμοιβήν τήν όποίαν μ' έχορήγησες· καθότι έάν ήσο υίός βα-
σιλέως, ήθελες διατάξει νά μοί δοθώσι τόσα χρήματα- έπειδή όμως μέ άντήμειψας
μέ κρέας, έκ τούτου άπέδειξας τήν φυσικήν σου άρχήν ότι είσαι υίός κασάππαση,
καί δχι υίός σουλτάνου». Τότε ό σουλτάνος, χορηγήσας είς αύτόν μίαν ποσότητα
χρημάτων, τω παρήγγειλε ν' άναχωρήση άπό τό κράτος του χωρίς νά έξηγηθή μη-
δέν τι περί τούτου είς κανένα άλλον»5.

Τοιαύτη ή τοΰ Πτωχολέοντος ιστορία, καί τό ύπό τοΰ κ. Legrand έκδοθέν
ποίημα. Ίσως ή λεπτολόγος τών τοιούτων έργων έξέτασις θεωρηθή ύπό τίνων
άσκοπος όλως καί περιττή, καί έλλειψιν έξελέγχουσα άλλων σπουδαιοτέρων
θεμάτων πρός συζήτησιν καί μελέτην. Καί άν μέν τά έργα ταύτα έξητάζοντο
ύπό καλλιλογικήν καί αίσθητικήν έποψιν, ή παρατήρησις αύτη ήθελεν είσθαι
άναμφιλέκτως όρθή. Άλλ' έκ τών τοιούτων έργων ού μόνον πολυτίμους ένίο-

5. Δ. Χ. 'Ασλάνη του Β υ ζ α ν τ ί ο υ , Μΰθοι, μυθιστορίαι καί διηγήματα, 1860, σ.
66-69.
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τε πληροφορίας άρυόμεθα, άλλα καί προς διαφώτισιν της έλληνικής φιλολο-
γίας τοϋ μέσου αίώνος καί τής έν γένει Ιστορίας τοΰ έθνους ήμών πολλά έξά-
γομεν. Οΰτω διά τοΰ συγγράμματος τοΰ κ. Gidel περί της Νεοελληνικής φιλο-
λογίας κατεδείχθη ή έπιρροή τοΰ φραγκικοΰ πνεύματος έπί τών έλληνικών
ποιημάτων άπό τής IB' έκατονταετηρίδος, διά δέ τών ύπό τοΰ κ. Buchon
έκδοθέντων έμμέτρων χρονικών ή Ιστορία της φραγκοκρατίας èv 'Ελλάδι ούκ
όλίγον διεφωτίσθη.



ΔΗΜΩΔΗ ΒΙΒΛΙΑ

Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ*

Α'-

Τών δημωδών βιβλίων, τά όποια άπετέλουν τό συνήθη άναγνώσματα του
έλληνικοΰ λαοΰ μέχρι πρό πεντήκοντα περίπου έτών, ό Έρωτόκριτος ήτο τό
κοινότατον καί προσφιλέστατον. Ήδη περί τό μέσα τοΰ ΙΗ' αΙώνος, ό πολυ-
γράφος στιχουργός Κωνσταντίνος, έν μοναχοϊς δέ Καισάριος Δαπόντες, μαρ-
τυρεί ότι τό έπος τοΰτο καί έθαυμάζετο καί άπλήστως άνεγινώσκετο:

Καί έπαινοϋνται δυνατά, καί τά συγγράμματά τους
πολλοί τά Εχουν, τά βαστούν είς τά προσκέφαλά τους,
μάλιστα τον Ρωτόκριτον, όστις καί έτυπώθη
ώς τώρα τέσσαρες φορές1.

Μέχρις έσχάτων δέ καί άλλαχοΰ μέν τής Ελλάδος, άλλά προπάντων έν Κρή-
τη, πολλοί έκ τής συχνής άναγνώσεως έγίγνωσκον άπό μνήμης μακρά άποσπά-
σματα, ώστε, ώς παρατηρεί ό Κρής I. Μ·. Δαμβέργης2, καί άν ήθελον τυχόν άπολ^
σθη πάντα τάντίτυπα αύτοΰ, τό έπος ήδύνατο ν' άπαρτισθή πάλιν όλόκληρον έκ
τού στόματος Κρησσών καί Κ ρητών, «οίτινες καί νΰν έτι άποστηθίζοντες, μεταδί-
δουσιν αύτό διά στόματος άπ' άρχής μέχρι τέλους είς τά τέκνα καί τούς φίλους
των».

Σχεδόν δ' όσον καί οί Έλληνες ήρέσκοντο ·είς τήν άνάγνωσιν τοΰ
Έρωτοκρίτου καί οί έλληνόγλωσσοι μουσουλμάνοι τής Κρήτης, ών πολλοί
καί άπεμνημόνευον τεμάχια αύτοΰ.

Έκ τών Ελλήνων μετ' άλλων δημωδών βιβλίων παρέλαβον τόν
Έρωτόκριτον καί οί Ρωμοΰνόι- καί προτού άκόμη ό έκ Πατρών ίστοριογρά-

* Έδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 1(1909), σ. 19 - 70.

1. Δ α π ό ν τ ε , Καθρέπτης Γυναικών, έν Λειψίςι 1766, τ. Β", σ. 88. Τό ποίημα του Δαπόν-
τε συνετάχθη πρό τοΰ 1763, διότι άπό Μαρτίου τοΰ έτους τούτου χρονολογείται ή άφιέρωσις,
έξ άλλου δέ έργου αύτοΰ μανθάνομεν, ότι άποστείλας πρός τύπωσιν τό χειρόγραφον τοΰ
Καθρέπτου είς Λειψίανήγνόει τήν τύχην αύτοΰ. "Οθεν έως τότε έγίνωσκεν ό Δαπόντες τέσσα-
ρας έκδόσεις τοΰ Έρωτοκρίτου, ή μάλλον φαίνεται ότι θά είχεν άνά χείρας τήν έν Βενετίςι παρά
Βόρτολι έκδοσιν τοΰ 1748, είς της όποιας τήν προμετωπίδα άναγράφεται: «Τώρα τήν τετάρτην
φοράν μέ πολύν κόπον καί έπιμέλειαν τυπωμένον καί διωρθωμένον».

2. Έβδομάς, 1889, άρ. 22, σ. 10. Βλ. καί Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, 1893, άρθρ.
Έρωτόκριτος.
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φος τής Βλαχίας καί Μολδαυίας Διονύσιος Φωτεινός έκδώση τήν άτυχη είς
κομψοτέραν δήθεν έλληνικήν γλώσσαν διασκευή ν αύτοΰ (1818), ύπήρχον είς
τήν ρωμουνικήν μεταφράσεις ή μιμήσεις τοΰ κρητικού έπους, ώς ή 'Ιστορία
τής 'Αρετούσας καί τού πατρός αύτής αύτοκράτορος 'Ηρακλή καί τού
Έρωτοκρίτου καί τού πατρός αύτού βεζίρη Πεζοστράτου (Istoria Aretusiî §i a
împàratulï Iraclie tâtâl sàu, a lui Ierotocrit §i-a lui Pezostrat, tatàluï saû vizir-
uluï), ή 'Ιστορία τοΰ Φιλέρωτος καί τής Ά νθούσης (Istoria lui Filerot çi a An-
tusei, καί τίνες άλλαι τών άρχών τοΰ παρελθόντος αίώνος, ών σώζονται χειρό-
γραφα άποσπάσματα. Τόν δέ Νέον Έρωτόκριχον τοΰ Φωτεινού έμμέτρως με-
ταφράσας έδημοσίευσεν ό έκδοτης πολλών δημωδών βιβλίων 'Αντώνιος Pann3.

Ένεκα τής μεγάλης διαδόσεως αύτοΰ εύεξήγητος είναι ή ροπή, ήν έσχε
τό βιβλίον πρός τόν βίον τοΰ έλληνικοΰ λαού. Όλίγον άτέχνως, άλλ' ούχί
καί άνακριβώς, έκθέτει ό Φωτεινός έν τώ προλόγω της διασκευής του τά ηθι-
κά διδάγματα, τά όποια δύνανται οί άναγνώσται τοΰ Έρωτοκρίτου ν' άρυσθώ-
σιν έκ τούτου. Ούδέν ήττον διά τήν αύστηρότητα τών έλληνικών ήθών πολ-
λοί γονείς, ύπολαμβάνοντες ότι έκ τής άφηγήσεως καί τής έξυμνήσεως έρωτι-
κών παθών σφόδρα άμφίβολον ήτο τό ήθικόν κέρδος, μάλλον δ' ότι ταΰτα
συντελοΰσιν είς διαφθοράν τών νέων, άπηγόρευον τήν άνάγνωσιν τοΰ βιβλίου
είς τά τέκνα των· τοΰτο δ' όμως ούδαμώς περιέστελλε τήν διάδοσιν τοΰ
Έρωτοκρίτου, τούναντίον δ' ή άπαγόρευσις, προσδίδουσα είς τήν έκ της άνα-
γνώσεως άπόλαυσιν τό δριμύ θέλγητρον τοΰ άπηγορευμένου καρποΰ, έκέντρι-
ζεν είς όρμήν πρός ύπερνίκησιν τών έμποδίων.

Οΰτω δ' όλίγοι τών Ελλήνων ήσαν οί άγνοοΰντες τόν Έρωτόκριτον,
διότι καί οί άναλφάβητοι πολλάκις είχον τήν εύκαιρίαν ν' άκούωσιν άναγινω-
σκόμενα ή άποστηθιζόμενα άποσπάσματα αύτοΰ· δθεν γενική ήτο ή προκύ-
πτουσα έκ τούτου ώφέλεια. Συνετέλει δ' είς μόρφωσιν τοΰ ήθους, άλλά προ-
πάντων τής καλλαισθησίας τοΰ λαοΰ διά τών ποιητικών καλλονών, τών γεν-
ναίων νοημάτων, καί της άδράς, άψογου καί άρμονίκής στιχουργίας. Έν ήμέ-
ραις δουλείας καί έσχάτης έθνικής καταπτώσεως ό έλληνικός λαός ηύτύχησε
νά έχη είς χεΐράς του άνάγνωσμα πολλώ ύπέρτερον τών συνήθων δημωδών
βιβλίων τών άλλων εύρωπαϊκών λαών. Ή βαθεΐα έκ της άναγνώσεως" τοΰ
Έρωτοκρίτου έντύπωσις έκδηλοΰται καί είς πολλά φαινόμενα τοΰ έλληνικοΰ
βίου, ών τά γνωστά ήμϊν άναγράφομεν έν τοΐς έξής.

Έν Κεφαλληνία Άριτόκριτος λέγεται μετωνυμικώς ό εύειδής καί κομψός
νεανίας4. Έν 'Αθήναις δέ είρωνικώς Έρωτόκριτος ένίοτε λέγεται ό έρωτομα-
νής νεανίσκος3.

3. M. G as ter, Literature popularä Romäna, Bucuresti 1883, σ. 129-131.

4. Νεοελλ. Άνάλ., τ. Β', σ. 169.

5. Ώς βαπτιστικόν όνομα οΰτε τό Έρωτόκριτος, ούτε τό Αρετούσα συνηθίζεται· άν δέ
που άκούεται τό όνομα Αρετούσα, ούδέν κοινόν έχει πρός τό έπος, δν ύποκοριστικόν τού συ-
νήθους όνόματος Αρετής. Άλλ' ώς όνόματα λέμβων άμφότερα δέν είναι σπάνια. Ό Ί. Κονδυ-
λάκης δ' όμως βεβαιώνει (Έγκυκλοπαιδ. Λεξικ., 1893, τ. Δ", σ. 30, άρθρ. Έρωτόκριτος) ότι είς
τάς νήσους τού Αίγαίου φέρεται τό όνομα Έρωτόκριτος ώς βαπτιστικόν.
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"Οτι ό Έρωτόκριτος καί ή 'Αρετούσα, τά κύρια πρόσωπα τοΰ έπους θεω-
ρούνται Ιδεώδη πρότυπα κάλλους καί νοημοσύνης έμφαίνεται έκ της κεφαλ-
ληνιακής παροιμιώδους έκφράσεως:

Και ποϋθεμ ποΰ Ρωτόκριτος και ποΰθεμ ποΰ Άρετοΰσα!6

έπιλεγομένης πρός διαμαρτυρίαν πρός έκθειάζοντα τήν ώραιότητα ή τήν εύ-
φυΐαν νέου ή νέας· έν άλλοις λόγοις: άπορώ πώς μάς παριστάνεις αύτόν τόν
νέον έχοντα πάσας σχεδόν τάς άρετάς τοΰ Έρωτοκρίτου, ή τήν νέαν όμοίαν
πρός τήν Άρετοΰσαν, ένφ τάντίθετα άληθεύουσιν.

Είς παροιμιώδη δ' έκφρασιν μετέπεσαν μόνοι οί έπόμενοι στίχοι (Γ"
1355-1356):,

Λέγει της ό Ρωτόκριτος, ήκουσες τά μαντάτα,
ποΰ ό κΰρις σου μ' έξώρισε στης ξενιτειάς τή στράτα;

Έν τή παροιμιώδει έκφράσει ό μέν δεύτερος στίχος ώς έπί τό πλείστον
παραλείπεται, ό δέ πρώτος έκφέρεται διεσκευασμένος ώς έξης:

Τάκουσες, (ή Τάμαθες) Άρετοΰσα μου, τά θλιβερά μαντάτα;

καί λέγεται συνήθως παιγνιωδώς κατά τήν έξαγγελίαν άπροόπτου τινός έναν-
τιώματος, όπερ έπίκειται νά συμβή είς τόν άκούοντα.

"Αλλοι στίχοι τοΰ Έρωτοκρίτου, καθ' όσον τούλάχιστον ήξεύρω, δέν έγι-
ναν παροιμιώδεις. Τάνάπαλιν δέ πολλαί παροιμίαι δημώδεις έγκαταπλέκονται
έν τω ποιήματι, τάς όποιας πάσας καταγράφω είς τήν συλλογήν μου τών έλ-
ληνικών παροιμιών.

Ό λαός, ούδαμώς άμφιβάλλων περί τής άληθείας τών πλασμάτων τοΰ
ποιητοϋ, έζήτησε νά όρίση τούς τόπους τών γεγονότων, έντεΰθεν δέ έπήγασαν
αί πρός τήν Άρετοΰσαν συνδεόμενοι τοπωνυμίαι. Τής Αρετούσας τό παλάτι ή
Παλάτι τής 'Αρετούσας όνομάζονται έν πολλαϊς νήσοις τοΰ Αίγαίου θέσεις, έν
αϊς έρεΐπια παλαιών οίκοδομημάτων1. Έν Αθήναις δέ ή φαντασία τοΰ λαοΰ
ώρισε τόν τόπον, όπου καθείρχθη ύπό τοΰ βασιλέως πατρός της ή Άρετοΰσα.
Σπηλιά ή φυλακή τής Αρετούσας όνομάζεται τό κατά τούς χρόνους ήμών ύπό
τό όνομα φυλακή τοΰ Σωκράτους γνωστότερον πανάρχαιον τριπλούν κατα-
σκεύασμα έν τώ βράχω τοΰ λόφου τοΰ Μουσείου· «γιατί λέγουν» κατά τήν
παράδοσιν, «πώς έκεΐ έφυλάκισε ό βασιλιάς τής Αθήνας τήν κόρη του
Άρετοΰσα, ποΰ ήθελε νά τήν τυραννήση γιά τόν Έρωτόκριτο». Άλλά καί έν
τή Μουνιχία τό σπουδαιότατον τών έν αύτή ύπογείων όρυγμάτων νομίζεται
έπίσης ότι ήτο τής Αρετούσας ή είρκτή καί όνομάζεται διά τοΰτο Σπηλιά τής
Αρετούσας*.

6. Πολίτου, Παροιμίαι (έν τώ μήπω έκδοθέντι Ε' τόμφ, λ. Έρωτόκριτος 1, έξ άνακοι-
νώσεως τοϋ Σπ. Παγώνη).

7. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 793. Βλ. καί Α. Κ. Χ[ούμην] έν 'Ανατολική
'Επιθεωρήσει, 1873, τ. Α', σ. 9.

8. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 79 - 80. 793. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία
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Είς τά έρωτικά φσματα προπάντων άνευρίσκομεν άναμνήσεις τοΰ Επους,
διότι συχνάκις είς λιανοτράγουδα οί δυσέρωτες παραβάλλουσι τά Ερωτικά πά-
θη τοΰ Έρωτοκρίτου καί τής 'Αρετούσας πρός τά ίδια. Δύο τοιαύτα λιανοτρά-
γουδα άναφέρει ό Στέφανος Κανέλλος, ό ποιητής τοΰ θουρίου άσματος της
έπαναστάσεως Ώ λυγερόν και κοπτερόν σπαθί μου.

Τοϋ Ρωτόκριτου τά πάθη
τά 'παθα γιά μιάν άγάπη.
καί

Ξένος γιά σένα κ' έρημος στον κόσμο έγυρνοϋσα,
καθώς ό Έρωτόκριτος διά τήν 'Αρετοΰσά9.

"Αλλα λιανοτράγουδα άναφερόμενα είς τούς έραστάς τού έπους μοί είναι
γνωστά τά έξης:

7α πάθη μου δεν τά 'παθε μηδε ή Αρετοΰσά,
ποΰ 'γάπα τό Ρωτόκριτο καί τήν έτυραγνοϋσα10.
Τά πάθη τοϋ Ρωτόκριτου έπαθα γώ γιά σένα
καί σύ δέν είσαι ή 'Αρετή νά σέ πονή γιά μένα11.
Τά πάθη τοϋ Ρωτόκριτου τά 'παθα γώ γιά σένα,
νά μήν τά πάθη χριστιανός καί κάθε μάννας γέννα12.

Έκ τών άσματίων τούτων κατάδηλον γίνεται, ότι ό Έρωτόκριτος καί ή 'Αρε-
τούσα θεωρούνται ύπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ώς οί τέλειοι τύποι πιστών έραστών,
ών ό έρως μετά δεινοτάτας δοκιμασίας ύπερενίκησεν εύτυχώς πάντα τά έμπόδια.
Όθεν δέν είναι άπορον, ότι οί έρωτόληπτοι έκ τοΰ δχλου στίζουσιν είς τό στήθος

τών 'Αθηναίων, τ. Α', σ. 272. «Μέχρι της σήμερον δεικνύεται έν Πειραιεϊ τό σπήλαιον τής
'Αρετούσας, όπερ έχρησίμευσε τό πρώτον ώς φυλακή, είτα δέ καί ώς τάφος αύτής». Ό
Ε 11 i s s e n (Polyglotte d. europäischen Poesie, 1846, σ. 276, σημ.) άναφέρει ότι δύο 'Αθηναίοι
τοΰ έδειξαν έν 'Αθήναις τούς στύλους τοΰ Όλυμπιείου, λέγοντες ότι είναι έρείπια τοΰ παλατιού
τοΰ παλαιοΰ Ρήγα Ήράκλη, καί ότι τό παλάτιον έκεϊνο συνεκοινώνει δι' ύπονόμων «μέ τό ά-
γιον κάστρον». "Αγνωστον άν οί 'Αθηναίοι έκεΐνοι έπανελάμβανον δημώδη παράδοσιν, ή έπλατ-
τον πρόχειρον έξήγησιν τοΰ άγνώστου είς αύτούς παλαιοΰ μνημείου.

9. I k e n , Leukothea, Leipzig 1825, τ. I, σ. 171. Τά λιανοτράγουδα ταΰτα δέν περιελήφθη-
σαν έν τή συλλογή τοΰ Passow.

10. Θηραϊκόν έξ άνεκδότου συλλογής Ν. Πεταλά. Παραλλαγαί τούτου: Κρητική παρά Α.
Ν. Γιάνναρη, Περί Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ, Άθ. 1889, σ. 49:

7α πάθη σου δέν τά 'παθε μηδέ ή γι 'Αρετούσα,
δντεν τήν είχα στή φλακή καί τήν έτυραννοΰσα.

Αθηναϊκή παρά Δ. Γρ. Καμπούρογλου, ένθ' άν.:

Ά ς εχω τήν ύπομονή ώσάν τήν 'Αρετούσα,
π' άγάπα τόν Ρωτόκριτο καί τήν έτυραννοΰσα.

11. Νεοελλην. άνάλεκτα, Άθ. 1871, σ. 278, άρ. 284 έκ συλλογής Π. Λάμπρου.
Γιάνναρης, ένθ' άν. [Παραλλαγαί: ή γι 'Αρετή νά μ' άγαπρ έμένα].

12. Νεοελλ. άνάλεκτα, σ. 278, άρ. 283.
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ή είς τούς βραχίονας αύτών εικόνας τοΰ Έρωτοκρίτου καί τής 'Αρετούσας13, φι-
λοτιμούμενοι νά έξομοιωθώσι πρός τό ιδεώδη ταύτα πρότυπα, καί νά δείξωσιν ότι
μετά καρτερίας έπίσης ύφίστανται τό έρωτικά βάσανα καί πάθη.

Ό Έρωτόκριτος καί ή Άρετοΰσα·καταλέγονται ώς καί άλλαχοΰ παρετη-
ρήσαμεν, είς τά όλίγα θέματα, τά όποια άρέσκεται ν' άπεικονίζη ή δημώδης
τέχνη, άν δυνάμεθα νά άποκαλέσωμεν έργα τέχνης τάπειρόκαλα καί άξεστα
βαναυσουργήματα, τά κοσμοΰντα τούς τοίχους καπηλειών ή τά έστιγμένα σώ-
ματα βαναυσουργών άνθρώπων. Καί τοΰ μέν Έρωτοκρίτου ό τύπος κατ' ού-
δέν σχεδόν διαφέρει, ειμή ότι παρίσταται άγένειος τοΰ τύπου τοΰ Μακεδόνου,
τοΰ έτέρου προσφιλοΰς θέματος τής δημώδους γραφικής, ήτοι άρχαίου
Έλληνος όπλίτου, ώς φαντάζεται αύτόν ό λαός· φοροΰντος δηλ. χλαμύδα,
κράνος, προσομοιάζον πρός τό κορινθιακόν, καί θώρακα βραχύν, τοΰ όποιου
αί πτέρυγες μόλις που καλύπτουσι τήν κοιλίαν καί έχοντος είς τήν δεξιάν
κοντάριον, είς δέ τήν άριστεράν σκουτάριον, εϊδός τι πέλτης, διάφορον τής
ρωμαϊκής άσπίδος (scutum), ής έχει τό όνομα. Τής δ' Άρετούσης ό τύπος δέν
είναι άκριβώς ώρισμένος, καί άλλοι άλλως γράφουσιν αύτόν· μάλλον δ' έκ
τοΰ άρνητικοΰ χαρακτήρος τής περιβολής τής άπεικονιζομένης είκάζεται ή
πρόθεσις τοΰ τεχνίτου, διότι ή Άρετοΰσα δέν πρέπει νά όμοιάζη πρός τάς ση-
μερινός νεάνιδας, δθεν ζωγραφεΐται άσκεπής τήν κεφαλήν καί γυμνή τόν τρά-
χηλον καί τάς ώλένας. Αί παρατεθειμέναι δύο εικόνες, είλημμέναι πανομοιο-
τύπως έκ βενετικής έκδόσεως τοΰ Έρωτοκρίτου (1881) παρέχουσιν έννοιάν
τινα τών τύπων τούτων14.

Κατά τόν τύπον περίπου τοΰτον τής γραφής τοΰ Έρωτοκρίτου διασκευά-

13. Πολίτου, Ό περί τών Γοργόνων μύθος παρά τώ έλληνικώ λαφ, Άθ. 1878, σ. 3.

14. ΑΙ είκόνες τής βενετικής έκδόσεως ταύτης τοΰ Έρωτοκρίτου είναι πάσαι άντίγραφα ά-
τεχνα τών έπιμελώς καί μετά τινός τέχνης κατεσκευασμένων χαλκογραφιών, αΓτινες κοσμοΰσι
τήν έν Βιέννη έκδοθεϊσαν διασκευήν τοΰ Φωτεινού. Έκ τού Φωτεινού όμοίως άνεδημοσίευσε
λιθογραφήματα τούτων ό έν Κωνσταντινουπόλει δεύτερος έκδοτης τοΰ Νέου Έρωτοκρίτου
(1845). Κακοτεχνοτάτας δέ ξυλογραφικάς άπομιμήσεις περιέχουσιν αϊ άθηναϊκαί λαϊκαί έκδό-
σεις.

Τάς εΙκόνας τοΰ Νέου Έρωτοκρίτου τής Βιέννης έσχεδίασαν δύο καλλιτέχναι, άλλας μέν ό
Έλλην Γ. Μανδάς, άλλας δέ ό Γερμανός Λεοπ. Λεΐπ (Lieb?), άγνωστον άν κατ' Ιδίαν έπίνοιαν,
ή άκολουθοΰντες παλαιότερόν τινα τύπον. Μή ίδών τό έν Λονδίνω ίστορημένον χειρόγραφον
τοΰ Έρωτοκρίτου, άδυνατώ νά κρίνω άν έχουσί τι κοινόν αί Ιστορίαι τούτου πρός τάς βιεν-
ναίας χαλκογραφίας. Άλλ' ή έτέρα τών δημοσιευομένων ώδε Ιστοριών έκ δύο σελίδων τού χει-
ρογράφου, ή άπεικονίζουσα τήν στέψιν τοΰ Έρωτοκρίτου, παρουσιάζει όμοιότητά τινα πρός
τήν παράστασιν τής αύτής σκηνής έν τ. Α', σ. 307 τού Νέου Έρωτοκρίτου, όμοιότητά, μή
προερχομένην πιθανώς έξ άπλής συμπτώσεως.

Αί εικόνες τοΰ Έρωτοκρίτου καί τής Αρετούσας έλήφθησαν έκ τής βενετικής έκδόσεως,
άν καί ταύτης είναι είλημμέναι έκ τού Νέου Έρωτοκρίτου, διότι είς τάντίτυπα τοΰ βιβλίου τοΰ
Φωτεινού τών ένταύθα βιβλιοθηκών, τής Εθνικής καί της Βουλής, δέν εύρίσκονται αδται· πι-
θανώς άποκοπεϊσαι, διότι ή έν Κωνσταντινουπόλει άνατύπωσις περιέχει την εικόνα τής
Αρετούσας, άποκοπείσης Γσως έκ τών ένταύθα άντιτύπων ταύτης τής είκόνος τοΰ
Έρωτοκρίτου.
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ζουσι τήν μεταμφίεσίν των οί θέλοντες νά παραστήσωσι κατά τάς άπόκρεως
τόν ήρωα τοϋ έπους. Διότι δέν είναι όλως άσυνήθης ή έμφάνισις κατά τάς
άπόκρεως προσωπιδοφόρων μετημφιεσμένων είς Έρωτοκρίτους, δυσκόλως δ'
όμως διακρινομένων τών κοινοτάτων καί συνηθεστάτων Μακεδόνων. Καί κα-
τά τάς έφετεινάς άπόκρεως είχομεν έν "Αθήναις ένα Έρωτόκριτον, Εμφανι-
σθέντα κατά τήν Κυριακήν της Κρεωφάγου.

'Αλλά πολλώ σπουδαιότεροι τών μεμονωμένων τούτων μεταμφιέσεων,
έμφαίνουσαι όπόσον γνωστόν καί προσφιλές είναι τό Επος είς τόν έλληνικόν
λαόν, είναι ή παράστασις κατά τάς άπόκρεως σκηνών τοΰ Έρωτοκρίτου καί ή
άπαγγελία μακρών άποσπασμάτων αύτοΰ. Ένιαχοΰ δμιλοι μετημφιεσμένων
ύποκρίνονται πρόσωπα τοΰ έπους καί πρό τοΰ συνηγμένου πλήθους τών θεα-
τών άπαγγέλλουσιν έκαστος τούς άναφερομένους εις τά πρόσωπα, τά όποια
ύποδύονται, στίχους, καί μιμούνται κινήσεις καί πράξεις συμφώνους πρός
τούς λόγους καί πρός τάς περιγραφάς τοΰ ποιητοΰ.

Ό Χαράλ. Άννινος15 περιγράφει έξ άνακοινώσεων άλλου αύτόπτου τοιαύτην
παράστασιν, γενομένην κατά τάς άπόκρεως τοΰ 1889 έν τή Επαρχία τής Κεφαλλη-
νίας Σάμη, όπου άπό πολλού έσυνηθίζετο νά παριστάνωσιν οί χωρικοί έν
ύπαίθρω έν μιά τών Κυριακών της περιόδου τών άπόκρεων, σκηνάς τού Έρωτο-
κρίτου. Ή πάραστασις, τήν όποίαν περιγράφει, έγινεν έν τω πρό τής κωμοπόλεως
τοΰ Αιγιαλού άναπεπταμένου της Σάμης πεδίω.

«Οί ύποκριταί, λέγει, ήσαν κάτοικοι τοΰ χωρίου Πουλάτων, οίτινες άνέκαθεν,
ώς φαίνεται, χαίρουσι τό προνόμιον τοΰτο, τυγχάνοντες έμμουσότεροι τών γειτό-
νων των. Άφοΰ ήσκήθησαν έπί πολλάς ήμέρας έν τή πλατεία τοΰ χωρίου, διανε-
μηθέντες πρότερον τά οικεία μέρη, μετέβησαν έν πομπή κατά τήν ώρισμένην ήμέ-
ραν εις τόν τεταγμένον χώρον, προηγουμένων τών σαλπίγγων, τών βούκινων κα-
τά τόν ποιητήν, καί έπομένου πολλού πλήθους. Έφερον προσωπίδας καί Ιμάτια
προερχόμενα έκ τής άποθήκης τοΰ έν τη πρωτευούση της νήσου θεάτρου...

»Συνήλθον λοιπόν οί χωρικοί είς τόν τεταγμένον χώρον, ένθα είχεν άνε-
γερθή έπίτηδες έξέδρα, τό πατάρι, ώς τό άποκαλεΐ ό ποιητής, καί έπ' αύτοΰ έ-
λαβον θέσιν ό Ρήγας, ή Ρήγισσα, ή Άρετοΰσα μετά της τροφού της
Φροσύνης, οί κήρυκες κλπ. Οί άλλοι, οί ύποκρινόμενοι τόν Έρωτόκριτον καί
τά μετασχόντα τοΰ ίπποτικοΰ άγώνος ρηγόπουλα καί άρχοντόπουλα, τόν
Καραμανίτην, τόν Κρητικόν καί τούς άλλους, έξετέλεσαν τό κονταροκτύπημα,
διότι έξ δλων τών σκηνών τοΰ έκτενοΰς ποιήματος αΰτη συνήθως προτιμάται
διά τάς τοιαύτας παραστάσεις ώς θεαματικωτέρα. Οί ύποκριταί ήγωνίζοντο πε-
ζοί καί δχι έφιπποι, ώς θέλει ό ποιητής, καθότι τό τοιούτο θά καθίστα δυσχε-
ρεστάτην τήν διεξαγωγήν τής παραστάσεως. Μέ διεβεβαίωσεν ό δούς μοι τάς
πληροφορίας ταύτας, ότι οί χωρικοί άπήγγελλον άπταίστως τούς στίχους τοΰ
ποιήματος, ότι ή παράστασις διεξήγετο μετά ζωηρότητος καί έτοιμότητος, ήν

15. Χ. Άννίνου, Παράστασις τοϋ Έρωτοκρίτου (ΕΟιμον τών Άπόκρεων), έν Έστίςι
εικονογραφημένη 1890, τ. Α', σ. 119.
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ήθελον ζηλεύση ήθοποιοί δόκιμοι. Καί αύτός μέν δέν ένθυμεΐται δν ήτο καί
τις άπαγγέλλων τούς στίχους τοΰ ποιητοΰ, οϊτινες άποτελοΰσι τό περιγραφι-
κόν τοΰ ποιήματος μέρος, άνευ τοΰ όποιου άσύνδετον θ' άπέβαινεν έν τή πα-
ραστάσει τό δραματικόν μέρος· άλλ' έγώ πιστεύω ότι οί νοήμονες χωρικοί δέν
θά τό παρέλειψαν».

Τό έθιμον τούτο δέν είναι μοναδικόν έν Ελλάδι, ώς είκάζει ό "Αννινος.
Ώς μ' έβεβαίωσεν ό Α. Καρκαβίτσας, είδε παις έτι ών τοιαύτας παραστάσεις
σκηνών τού Έρωτοκρίτου κατά τάς άπόκρεως είς τήν πατρίδα του Λεχαινά
τής 'Ηλείας. Έπίσης έσυνηθίζετο καί έν Άμφίσση, ώς έμαθον παρά τοΰ
'Αμφισσέως διδάκτορος Άλεξ. Δελμούζου, καί έν Ναυπάκτω κατά τήν βε-
βαίωσιν τοΰ I. Βλαχογιάννη.

Β'

Τήν περί τοΰ Έρωτοκρίτου γνώμην τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τοΰ όποιου καί
τήν ποιητικήν φύσιν καί τήν συναίσθησιν τοΰ καλοΰ έλέγχουσι τά δημώδη ά-
σματα αύτού, άποδεικνύοντα αύτόν κράτιστον τών ποιητικών άρετών γνώμο-
να, έκύρωσαν αί κρίσεις καί τοΰ ήμετέρου Κοραή, «άλλον Όμηρον» άποκαλέ-
σαντος τόν Έρωτόκριτον, καί τών πλείστων τών άλλοεθνών, τών όπωσδήποτε
άσχοληθέντων περί τήν έξέτασιν τοΰ πονήματος16. "Οθεν παράδοξος καί δυσε-
ξήγητος φαίνεται ή πρός τόν Έρωτόκριτον όλιγωρία πάντων σχεδόν τών δη-
μοσιευσάντων Ιστορίας τής νεοελληνικής φιλολογίας Ελλήνων. Ό μέν Ζαβί-
ρας (1805) άρκεΐται άπλώς νά μνημονεύση τό όνομα καί τήν πατρίδα τοΰ
ποιητοΰ καί τήν έπιγραφήν τοΰ έργου του17. Ό δέ Σάθας περιέλαβεν είς 2-3
στίχους τής Νεοελληνικής φιλολογίας αύτοΰ (σ. 603) δσα έκρινεν άναγκαϊον
νά εϊπη περί τοΰ «Κρητός στιχουργού»18. Ό Παπαδόπουλος Βρετός τούλάχι-
στον όλίγα μέν λέγει περί τοΰ Κορνάρου, άλλ' όρθώς κρίνει άποφαινόμενος
ότι «ό Έρωτόκριτος τόν άνέδειξεν άριστον ποιητήν»19. Ό πρώτος δημοσιεύ-

16. Βλ. τάς κρίσεις του Κοραή καί τών άλλοεθνών παρά Γ ι ά ν ν α ρ η , Ενθ' άν., σ. 52. 45
κέ. Πρόσθες είς ταύτας, πλήν τών δημοσιευθεισών μετά τήν έκδοσιν τοΰ βιβλίου τοΰ Γιάνναρη,
και τός έξής: Pouqueville, Voyage de la Grèce, Paris 1820, μέρ. I, κεφ. 32 (όπου δυσμε-
νής κρίσις- έν τή δευτέρςι δ' όμως έκδόσει, τοΰ 1826, ούδείς περί Έρωτοκρίτου γίνεται λόγος).
I k e n , Eunomia, Grimma 1827, τ. I, σ. 11 - 13. R u d N i c ο 1 a i, Geschichte der neugriechi-
schen Literatur, Leipzig 1876, σ. 82 - 84. A d . Ellissen, Versuch einer Polyglotte d. euro-
päischen Poesie, Leipzig 1846, σ. 274 - 290. Mullach, Grammatik der griechischen Vulgar-
sprache, Berlin 1856, σ. 82. Εύχαρίστως δέ πληροφορούμεθα, ότι ό σοφός Νορβηγός Sven
Oftedal, τέως καθηγητής τοΰ έν Press Augsburg τών 'Ηνωμένων Πολιτειών φροντιστηρίου παρα-
σκευάζει μακράν κριτικήν μελέτην περί τοΰ Έρωτοκρίτου, τοΰ όποιου έξαίρει τάς ποιητικός
καλλονάς.

17. Νέα Ελλάς ή Έλληνικόν Θέατρον, έκδοθέν ύπό Γ. Π. Κρέμου, σ. 206.

18. ΕΙς άλλα νεώτερα έργα του ού μόνον δικαιότερον κρίνει ό Σάθας τόν Έρωτόκριτον,
άλλά καί μετά πολλού ένθουσιασμοΰ όμιλεϊ περί τής ποιητικής άξίας αύτοΰ.

19. Νεοελληνική φιλολογία, Άθ. 1857, τ. Β', σ. 285.
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σας Ίστορίαν τής νεοελληνικής γραμματολογίας Ίακωβάκης Ρίζος Νερου-
λός, έπιτηδεύων, κατά τήν εΰστοχον παρατήρησιν τοΰ Elissen, σεμνοπρεπή
μυκτηρισμόν20, φαίνεται ώς αίσχυνόμενος, διότι άναγκάζεται νά μνημόνευση
τό άγοραΐον καί άμορφον έκεϊνο κατασκεύασμα, καί σπεύδει νά βεβαιώση ότι
έλησμονήθη παντελώς, ώς τοΰ ήξιζεν, καί ταΰτα έν χρόνοις, καθ' οϋς ούδείς
τών 'Ελλήνων ήγνόει τόν 'Ερωτόκριτον21. Ό δέ Άλ. Ρ. Ραγκαβής έπίσης αύ-
στηρώς κρίνει τόν ποιητήν, μετριάζων δ' όμως οπωσδήποτε τήν δριμύτητα
τής κατακρίσεως διά τίνων όλιγοστών έπαίνων. Έν τώ πρώτφ σχεδιάσματι
αύτοΰ περί τής νεοελληνικής φιλολογίας έν παρόδιο άναφέρει τόν
Ερωτόκριτον, ώς τό πρώτον ποίημα, τό άποδεχθέν τήν όμοιοκαταληξίαν, ής
ή χρήσις έγινεν έκτοτε μεγάλη, «πρό πάντων παρ' έκείνοις, οίτινες γινώσκου-
σιν ότι ή όμοιοκαταληξία είναι ένίοτε έπιτηδειοτάτη νά συγκαλύπτη τήν ποιη-
τικήν γυμνότητα»22. Έν δέ τή γαλλιστί συγγραφείση Βιβλιακή Ιστορίςι τής
νεωτέρας Ελλάδος κρίνει τόν Ερωτόκριτον ώς τόν άξιολογώτατον καρπόν
τής μιγάδος έκείνης λογοτεχνίας, τής άναπτυχθείσης έν Κρήτη διά της Επι-
δράσεως τής Ενετικής κυριαρχίας, καί έμφαινούσης τήν συγχώνευσιν τών
ιδεών τών συνοικούντων Εν Κρήτη δύο Εθνών, τοΰ Ενός κατερχομένου τάς
βαθμίδας τοΰ πολιτισμοΰ, τοΰ δ' Ετέρου, τοΰ άξέστου καί άμορφώτου, δηλο-
νότι τοΰ έλληνικοΰ, άνερχομένου ταύτας. Ό Έρωτόκριτος, κατά τόν Ραγκα-
βήν, άμοιρεϊ καί εύρέσεως καί πλοκής, καί δέν είναι άπηλλαγμένος παλιλο-
γιών καί άνιαρών μακρηγοριών· άλλ' ούδέν ήττον συχνάκις άνά μέσον κοι-
νών καί πεπατημένων έννοιών εύρίσκονται ποιητικοί τίνες καλλοναί, άξιαι κα-
λυτέρων χρόνων καί καλυτέρου θέματος. 'Υπέρ πάν άλλο δέ λογοτέχνημα, τό
ποίημα τοΰτο ύπενθυμίζει τά γεγονότα καί τούς τόπους, έξ ών ένεπνεύσθη23.

Τά αύτά δέ περίπου έπαναλαμβάνει ό Ραγκαβής καί έν τή γερμανική δια-
σκευή τοΰ αύτοΰ συγγράμματος του καί έν τή έλληνική τούτου περιλήψει24.
Ώς ό Νερουλός καί ό Ραγκαβής καταδικάζει προπάντων τήν λέξιν τοΰ ποιή-
ματος. Καί ένφ εις τήν γαλλικήν έκδοσιν παρατηρεί, ότι είς τήν χάριν καί τάς
πρωτοτύπους καλλονάς τοΰ ποιήματος έπιπροσθέτει άφελές τι θέλγητρον τό
κρητικόν ιδίωμα, άν καί παρεφθαρμένον έκ τών συχνών ίταλισμών, έν τή γερ-
μανική διασκευή λέγει ότι ή γλώσσα τοΰ ποιήματος έλέγχει τόν Κορνάρον οί-
κειότερον έχοντα πρός τό κρητικόν Ιδίωμα καί τήν ίταλικήν γλώσσαν, σχεδόν
δ' άγνοοΰντα τήν άρχαίαν έλληνικήν· καί έν τή έλληνική περιλήψει τήν
γλώσσαν τοΰ Έρωτοκρίτου χαρακτηρίζει ώς άξεστον, άπεριποίητον, παρημε-

20. Ένθ' άν., σ. 274: «manche Griechen affektieren jetzt vornehm die Nase darüber zu rüm-
pfen». Ταΰτα λέγει άναφερόμενος είς τόν Ρίζον Νερουλόν.

21. J. Rhizos Neroulos, Cours de littérature grecque moderne, Genève 1826, σ.
153. Β' έκδ. (1827), σ. 142.

22. Έν Spectateur d' Orient, Athènes 1855, τ. III, σ. 314.

23. Rangabé, Histoire littéraire de la Grèce moderne, Paris 1877, τ. I, a. 16 κέ.

24. A. R. Rangabé u. Daniel Sanders, Geschichte d. neugriechischen Litteratur,
σ. 7 κέ. (Geschichte der Weltlitteratur in Einzeldarstellungen, Leipzig, W. Friedrich (1885). τ..
VI, μέρ. 2). 'Α λ . Ραγκαβή, ΠερΙληψις της νεοελληνικής φιλολογίας, Άθ. 1888, σ. II - 13.
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λημένην, άτελή καί έν πολλοίς διεφθαρμένην ύπό τήν ξένην έπιρροήν25.

Τοιαύται κρίσεις έπιφανών Ελλήνων λογίων, είδικώς άσχοληθέντων περί
τήν ίστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας, έκλόνησαν όπωσδήποτε τήν κρα-
τούσαν άγαθήν περί τοΰ ποιήματος γνώμην. 'Αλλ' δν ό Έρωτόκριτος δέν εί-
ναι πλέον δημώδες βιβλίον, δν ό έλληνικός λαός άποξενοΰται όσημέραι τοΰ
ποιητοΰ αύτοΰ, τά αίτια τοΰ φαινομένου τούτου πρέπει μάλλον άλλαχοΰ ν'
άναζητηθώσιν. Ή μεταβολή τών έκδοτικών δρων έν Ελλάδι έπέφερε καί τών
άναγνωσμάτων τοΰ λαοΰ μεταβολήν. Ή διάδοσις διά τοΰ πρακτορείου τών
έφημερίδων κατά χιλιάδας άντιτύπων παρά τώ λαφ έπιφυλλιδογραφικών μυθι-
στορημάτων πρωτοτύπων ή μεταφρασμένων καί παντοίων άλλων άναγνωσμά-
των, έχόντων τήν άξίωσιν νά γίνωσι δημώδη βιβλία, ούχ ήττον δέ καί ή έπέ-
κτασις είς τάς λαϊκός τάξεις τής κυκλοφορίας τών ήμερησίων φύλλων, είς ών
τήν άνάγνωσιν κατατρίβουσιν αύται τόν όλίγον διαθέσιμον πρός τοΰτο χρό-
νον, έφερον άναγκαίως τήν έγκατάλειψιν τών παλαιών δημωδών βιβλίων.
Άραιαί δέ τίνες έκδόσεις έν Ελλάδι γινόμενοι τών βιβλίων τούτων, καί πρό
τής διαλύσεως τών έν Βενετία έλληνικών τυπογραφείων καί μετά ταύτην, δέν
ήτο δυνατόν ν' άναστείλωσι τήν έπικράτησιν τών πολυπληθών καί διαρκώς
άνανεουμένων έφημέρων άναγνωσμάτων.

Καί ό Έρωτόκριτος κοινήν είχε τήν τύχην μετά τών άλλων δημωδών βι-
βλίων. 'Εξακολουθεί μέν νά έχη άκόμη άναγνώστας όλιγοστούς, ώς συνάγεται
έκ τών άθηναϊκών έκδόσεων αύτοΰ, άλλ' όμως δυστυχώς σήμερον δυνάμεθα
πλησιάζοντες πρός τήν άλήθειαν νά είπωμεν έκεΐνο, όπερ άνακριβώς έβεβαίου
ό Νερουλός ότι συνέβη πρό όγδοήκοντα έτών· ότι δηλ. έλησμονήθη παντε-
λώς ύπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.

Τήν προσήκουσαν αύτώ θέσιν θ' άναλάβη τό ποίημα παρά τώ έλληνικώ
λαώ, καί θά τύχη τής σπουδής καί τής άγάπης ής είναι έπάξιον, όταν καταδει-
χθώσιν αί άρεταί αύτοΰ διά καταλλήλων εισηγήσεων, καί κριτική έκδοσις έπι-
μεμελημένη, άποκαθιστώσα τό γνήσιον κείμενον, άντικαταστήση τάς πλημμε-
λείς καί άπειροκάλους έκδόσεις, τάς κυκλοφορουμένας σήμερον. Τήν έθνικήν
δέ ταύτην άνάγκην συνησθάνθη πρώτη, ώς ήτο φυσικόν, ή Κρήτη. Εύθύς ώς
άπατηλή άκτίς έλευθερίας έφώτισε τήν νήσον, ή γενική συνέλευσις τών Κρη-
τών δι' άποφάσεώς της άνέθηκεν είς τόν Κρήτα λόγιον 'Αντώνιον Γιάνναρην
τήν έκδοσιν τοΰ Έρωτοκρίτου. Ούτος δέ παρεσκεύασε μέν, ώς φαίνεται, κριτι-
κή ν έκδοσιν, τήν όποίαν δέν ήδυνήθη δυστυχώς μέχρι τούδε νά τυπώση, ώς
πρόδρομον δέ ταύτης έδημοσίευσεν έν έτει 1889, έκτενη εύσυνείδητον μελέ-
την περί τοΰ ποιήματος26. Έν τή μονογραφία ταύτη, έμπνεομένη ύπό ένθου-

25. Όπόσον ανακριβής είναι ό Ισχυρισμός ούτος περί διαφθοράς της γλώσσης διά ξενι-
σμών καί πρό πάντων ίταλισμών, έλέγχεται έκ της παρατηρήσεως του έπιμελέστατα τήν λέξιν
τοΰ Έρωτοκρίτου μελετήσαντος Γιάνναρη, όστις έν δλφ τω ποιήματι εύρε μόλις δέκα άραβικάς
λέξεις καί όγδοήκοντα περίπου ίταλικάς ή ένετικάς (Περί Έρωτοκρίτου, σ. 59).

26. Α. Ν. Γιάνναρη, Περί Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ. 'Ιστορική καί κριτι-
κή καί γλωσσική μελέτη μετά γλωσσάριου, έν 'Αθήναις 1889, 8ον, σ. η'+133.
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σιώδους άγάπης πρός τό έργον, έλεγχούση δέ έμβριθή καί έπιμελεστάτην
σπουδήν αύτοΰ, Εξετάζονται μέν λεπτομερώς αί Ενδείξεις, δσας ήδυνήθη ό
συγγραφεύς νά περισυναγάγη, περί τοΰ χρόνου καθ' δν Εποιήθη καί περί τοΰ
ποιητοΰ, άναλύονται κριτικώς τό ποίημα καί αί Εξενεχθεϊσαι κρίσεις περί τού-
του, Εκτίθενται αί περί τοΰ κειμένου γνώμαι τοΰ συγγραφέως, μελετήσαντος
καί τό γνωστόν έξ άνακοινώσεως τοΰ Σάθα έν τώ Βρεταννικώ Μουσείω μονα-
δικόν χειρόγραφον τοΰ Έρωτοκρίτου, καί καθορίζεται ή φθογγική παθολογία
τής γλώσσης αύτοΰ. Έν τέλει δ' έπισυνάπτεται καί γλωσσάριον περιεκτικόγ
τών έν τώ κειμένω λέξεων μετά της έρμηνείας αύτών27.

'Από τής τελευταίας έκδόσεως τής Νεοελληνικής φιλολογίας τοΰ Ραγκα-
βή, δηλονότι άπό είκοσαετίας περίπου, δέν ήκούσθησαν πλέον έν Ελλάδι άδι-
κοι καί άνεπίστατοι κρίσεις περί τοΰ Έρωτοκρίτου28. Καί συνετέλεσε μέν πως
εις τοΰτο ίσως καί ή συγκεκροτημένη πραγματεία τοΰ Γιάνναρη, άλλά προ-
πάντων άδύνατον καθιστή τήν έπανάληψιν άσυστάτων καί έπιπολαίων γνω-
μών περί τών παλαιοτέρων έργων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας ή κατά τά
τελευταία έτη μεγίστη έπίδοσις τών περί τής μέσης έλληνικής φιλολογίας με-
λετών καί ή σύγκρισις τών έλληνικών πρός τά άρχαιότυπα λογοτεχνικά δη-
μιουργήματα τών άλλων εύρωπαϊκών έθνών.

Δέν παρετηρήθη δ' όμως άφ' έτέρου έφεσις πρός άκριβεστέραν μελέτην
τοΰ ποιήματος καί προσπάθεια πρός διδασκαλίαν τών πολλών περί τοΰ άλη-
θοΰς χαρακτήρος αύτοΰ, ή εύλόγως προσδοκωμένη, ώς άναγκαΐον άντίρροπον
τής παραγνωρίσεως καί τής ύποτιμήσεως. Διότι πλήν βραχυτάτης τινός καί
εύστοχου κρίσεως περί τοΰ Έρωτοκρίτου ύπό τοΰ I. Δ. Κονδυλάκη έν τώ
Εγκυκλοπαιδικά» λεξικώ (1893) καί θερμοτάτης συνηγορίας τοΰ Κ. Παλαμά
ύπέρ κριτικής καί σοφής έκδόσεως τοΰ μεγάλου τοΰ έλληνικοΰ έθνους καί
άθανάτου ποιητοΰ, ώς ονομάζει τόν ποιητήν τοΰ Έρωτοκρίτου29, ούδέν άλλο
έγώ τούλάχιστον γινώσκω γενναιότερον έργον περί τούτου.

"Οθεν λίαν εύχάριστον θεωρώ τό γεγονός ότι ό Γεώργιος Σωτηριάδης
έξέλεξεν ώς θέμα διαλέξεως αύτοΰ, γενομένης κατά τόν παρελθόντα
Ίανουάριον έν τώ 'Ωδείω, τόν Έρωτόκριτον. Τήν διάλεξιν ταύτην, δημοσιευ-
θεΐσαν έν τοις Παναθηναίοις καί άνατυπωθεΐσαν έν ίδίω φυλλαδίω30, δυνάμεθα

27. Πληρέστατον γλωσσάριον τοΰ Έρωτοκρίτου έδημοσίευσε καί ό Ρώσος Σεστακώρ
έν Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως, 1906, τ. XIII, σ. 58 κέ, 364 κέ.

28. Κακοφωνίαν άποτελοΰσιν οί λήροι καπήλου τινός τών έλληνικών γραμμάτων περί τοΰ
Έρωτοκρίτου- άλλά πάντα τά γραφόμενα ύπό τούτου είναι παντελώς άνάξια της προσοχής τών
άληθώς έπιστημόνων, ούδέν άλλο συναίσθημα παρ' αύτοϊς κινοΰντα, πλήν τοΰ οίκτου.

29. Κ . Παλαμά, Γράμματα, Άθ. 1907, τ. Β', σ. 154 - 162. Έκ τών λόγων τοΰ Παλαμά
όρμηθείς πιθανώς ό κατά τό παρελθόν θέρος έν τω Παντελιδείφ δραματικώ άγώνι τού Έθνικοΰ
Πανεπιστημίου βραβευθείς άνώνυμος ποιητής τοΰ Βρικόλακα, ύπέβαλεν είς τήν Άκαδημαϊκήν
σύγκλητον αϊτησιν, γενομένην άποδεκτήν, όπως τό άνηκον αύτώ χρηματικόν ποσόν τοΰ βρα-
βείου, κατατιθέμενον έντόκως, διατεθή έν καιρώ ύπέρ έκδόσεως τού Έρωτοκρίτου, άνταξίας καί
τού ποιητικού κάλλους καί της γλωσσικής σπουδαιότητος αύτοΰ. (Βλ. τήν έκθεσίν μου της κρί-
σεως τοΰ Παντελιδείου άγώνος, σ. 67 - 68).

30. Γεώργιος Σωτηριάδης, Έρωτόκριτος, Έν "Αθ. 1909, 12ον, σ. 30. Παναθή-
ναια, έτος Θ", 31 'Ιανουαρίου 1909, σ. 209 - 217.
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νά χαρακτηρίσωμεν ώς άποτελοΰσαν νέον σταθμό ν φιλοστόργου καί πεφρον-
τισμένης άσχολίας περί τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν, διότι είναι έπιτηδειοτά-
τη όπως παρασκευάση τούς πολλούς είς άπόλαοσιν ένός τών κρατίστων δη-
μιουργημάτων αύτής. Ό Σωτηριάδης, γλαφυρός και εύφραδέστατος άγορητής,
έπίσταται εϊπερ τις καί άλλος τήν δυσχερή τέχνην διά διδασκαλίας έπαγωγού
νά καθιστή σαφή καί γνώριμα περίπλοκα ζητήματα καί νά ποιή καταδήλους
δυσδιαγνώστους ένίοτε είς τούς πολλούς καλλονάς.

'Αλλ' άκριβώς αύται αδται αί άρεταί τοΰ λόγου φέρουσι τόν κίνδυνον,
τοΰ νά ριζωθώσι βαθέως καί δυσαπαλλάκτως πλάναι, άν ώς βέβαια πορίσματα
έπιστημονικής ζητήσεως έξαγγέλλωνται δογματικώς είκασίαι άκροσφαλεϊς καί
πλημμελείς δόξαι καί φαντασίαι. Ό Σωτηριάδης έν τή καλλίστη διαλέξει αύ-
τοΰ, έπαναλαμβάνων άνεξελέγκτως τάς περί τοΰ Έρωτοκρίτου γνώμας τοΰ
Γιάνναρη, ήρκέσθη νά περικοσμήση ταύτας δι' άνθηρών χρωμάτων, όπως τάς
καταστήση εύπροσιτωτέρας είς τούς άκροατάς, προσθείς καί ιδίαν αύτοΰ γνώ-
μην περί τών πρώτων άρχών τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, συντελοΰσαν δ-
πως έπισκοτήση εις τήν κρίσιν περί τών πρώτων νεοελληνικών λογοτεχνημά-
των καί άτοπωτάτας περί τούτων έμποιήση έννοιας. "Οθεν δέν θά θεωρηθή ί-
σως περιττή καί άκαιρος ή δημοσίευσις παρατηρήσεών τίνων περί τών γνω-
μών τούτων, όπως έξακριβωθή άν έχωσι βάσιν στερεάν καί είναι προσήκον νά
έπικρατήσωσι, διαδιδόμεναι διά διαλέξεων καί άλλων όμοιων έργων, άποβλε-
πόντων είς τούς πολλούς.

Γ'

Πρός άσφαλεστέραν έκτίμησιν καί πληρεστέραν κατανόησιν τών παλαιοτέρων
λογοτεχνημάτων, έπάναγκες είναι νά γνωσθώσιν ό χρόνος, καθ' δν συνετάχθη
έκαστον καί ή πατρίς τοΰ ποιητοΰ αύτοΰ. Ένεκα τούτου ούδόλως άπορον, ότι
ή κρατούσα πεποίθησις ότι ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου καί ή καταγωγή αύ-
τοΰ είναι γνωστά, γνωστός δέ όπωσδήποτε καί ό χρόνος καθ' δν συνετάχθη
τό ποίημα, παρεπλάνησεν είς πλημμελείς κρίσεις περί τοΰ σκοποΰ καί τοΰ χα-
ρακτήρος αύτοΰ καί είς παρανοήσεις πολλών λεπτομερειών. Εύνόητον έφαίνε-
το, ότι Κρής ποιητής, έξ εύπατριδών Βενετών έλκων τό γένος, ό Βιτσέντζος
Κορνάρος, γράφων κατά τόν ΙΣΤ' αίώνα άρχόμενον ή μεσοΰντα, ή καί κατά
τόν ΙΖ', θά ήτο έμπεφορημένος φραγκικών ίδεών καί θά έμιμεΐτο φραγκικά
πρότυπα. Παρ' δλον δέ τόν άκραιφνη έλληνισμόν, δν άποπνέει τό ποίημα, τόν
κατάδηλον, καί είς τούς έπιπολαιοτάτους τών άναγνωστών εύεπίγνωστον,
προκατειλημμένοι ύπό τής σφαλεράς γνώμης, τό μέν φαινόμενον τοΰτο πει-
ρώνται παντοιοτρόπως νά έξηγήσωσι, προσπαθοΰσι δέ πανταχού ν' άνιχνεύ-
σωσι σημεία τοΰ φραγκισμοΰ καί άναζητοΰσιν έπί ματαίω τάς φραγκικός πη-
γάς, όπόθεν ήντλησεν ό Κορνάρος.

Ή έπήρεια τής πεποιθήσεως ταύτης, ότι Φράγκος έν τή ένετοκρατουμένη
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Κρήτη έποίησε τόν Ερωτόκριτον, προσδίδει τήν έπίφασιν λογικής άκολου-
θίας καί είς τάς άτοπωτάτας τών γνωμών. "Οθεν έπί τή προϋποθέσει της βενε-
τικής καταγωγής τοϋ έξελληνισθέντος ποιητοΰ και της συντάξεως τοΰ ποιή-
ματος περί τά μέσα τοΰ ΙΣΤ' αιώνος", δέν θά έφαίνετο όλως άπίθανος ή γνώ-
μη τοΰ συγγραφέως τής 'Ιστορίας τής νεοελληνικής φιλολογίας Κ. Dieterich,
ότι ό Έρωτόκριτος είναι παιδαγωγικόν σύγγραμμα, πολιτικόν έπιδιώκον σκο-
πόν· ότι δηλ. ό ποιητής αύτοΰ, εύπαίδευτος άνήρ έξ εύγενοΰς βενετικοΰ οί-
κου, έχων έπίγνωσιν τής καταγωγής αύτοΰ, ζών δ' έν μέσφ άγρίων καί τρα-
χέων όρεινών, οίτινες ένεκα τής πανουργίας καί άνυποταξίας αύτών είς τούς
νόμους πολλά θά παρεΐχον βεβαίως πράγματα είς τούς νέους κατοίκους τής
νήσου, ότι ό άνήρ έκείνος έκάθησε καί συνέθεσε ποίημα, σύμφωνον πρός τήν
άντίληψιν τών άπλοϊκών νησιωτών, τών όποιων αί σκέψεις καί τά συναισθή-
ματα ήσαν οικεία αύτφ, τών όποιων τήν γλώσσαν καί τήν ποίησιν έγίνωσκε·
καί ότι τοΰ άνδρός έκείνου ό σκοπός ήτο διά τής ποιήσεως νά διδάξη τούς
δυσηνίους καί στασιώδεις Κρήτας, πάσας τάς άρετάς, άς βλέπομεν τόσον εύ-
ρέως άναπτυσσομένας έν τώ ποιήματι, χρησιμωτάτας δ' είς τούς Βενετούς δέ-
σποτας της νήσου, διότι συνετέλουν νά καταστήσωσι τούς κατοίκους πειθαρ-
χικωτέρους καί εύαγωγοτέρους. Έκ τούτου δ' έξηγεΐται διατί τόσον συχνά
έπαναλαμβάνεται ή πίστις τών ύποτελών καί τοσαύτη άποδίδεται σημασία είς
ταύτην, διήκουσαν δι' δλου τοΰ πονήματος, έκ τούτου καί ή έξαρσις της πί-
στεως καί τής φιλίας, τών άρετών άκριβώς έκείνων, ών πολλάκις κατεδείχθη-
σαν ένδεεΐς οί Κρήτες32.

Ή γνώμη τοΰ Dieterich καταδεικνύει μέχρι τίνος βαθμοΰ δύναται νά
φθάση ή παρανόησις τοΰ σκοποΰ καί τών έννοιών τοΰ ποιήματος, άν ή μελέ-
τη αύτοΰ άφορμάται έξ έσφαλμένης ιδέας περί τοΰ γένους καί τής ήλικίας τοΰ
ποιητοΰ, βέβαιου δντος ότι μεγίστην έχουσιν ροπήν καί είς τόν έξωτερικόν
τύπον, άλλά καί εις τήν ούσίαν αύτήν παντός λογοτεχνικού έργου, είς τήν τε-
χνικήν διάταξιν καί εις τά νοήματα αύτοΰ, ό χρόνος καθ' δν έποιήθη, αί βιοτι-
καί περιστάσεις τοΰ ποιητοΰ, καί πάντες καθόλου οί δροι τοΰ περιβάλλοντος.

"Ας έξακριβώσωμεν νΰν τούς λόγους, έφ' ών στηρίζονται αί κρατοΰσαι
γνώμαι περί τοΰ όνόματος τοΰ ποιητοΰ τοΰ Έρωτοκρίτου, περί της καταγω-
γής αύτοΰ καί περί τών χρόνων καθ' οϋς έγράφη τό ποίημα.

Ή περί τοΰ όνόματος τοΰ ποιητοΰ γνώμη φαίνεται ή βεβαιοτάτη πασών,
διότι στηρίζεται είς ρητή ν μαρτυρίαν αύτοΰ τοΰ ποιήματος, περατουμένου διά
τών έξης στίχων (Ε' 1535 κέ):

Βιτσέντζος είν' ό ποιητής καί τή γενιά Κορνάρος,
ποΰ νά βρεθή άκριμάτιστος, σά θά τον πάρη ό Χάρος.
Στή Στείαν έγεννήθηκε, στή Στείαν ένεθράφη,

31. Ό Κ. Dieterich (Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Litteratur,
Leipzig 1902, o. 83) παραδέχεται ότι ό Έρωτόκριτος συνετάχθη 50 περίπου έτη πρό της
Έρωφίλης τοΰ Χορτάτση, ζήσαντος περί τό 1600.

32. Dieter ich, αύτ., σ. 84.
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έκεΐ έκαμε κ' έκόπιασε έτοΰτα όποΰ σας γράφει.
Στό Κάστρον έπανδρεύθηκε, σάν όρμηνεόγ' ή φύση,
τό τέλος τού 'χει νά γενη, όπου ό θεός όρίση.
Οί στίχοι θέλου διόρθωση καί σάσμα, δσο μποροΰσι,
γι' αύτούς ποΰ τούς διαβάζουσι, καλά νά τούς γροικοΰσι.

Άλλα τίς ή αξία τής μαρτυρίας ταύτης; Καί είναι έπαρκής μόνη αύτη πρός
πίστωσιν τοΰ ότι ό έκ Σητείας τής Κρήτης Κορνάρος είναι ό άληθής ποιητής
τοΰ Έρωτοκρίτου;

Συνηθέστατα έν τοις μεσαιωνικοΐς ήμών ποιήμασιν παρουσιάζονται ώς
ποιηταί διά τοιούτων δηλώσεων έν τώ έπιλόγω, ή ένίοτε έν τή έπιγραφή,
άπλοΐ βιβλιογράφοι ή διασκευασταί. Δέν είναι δ' όμως δίκαιον ώς παρετήρη-
σα άλλαχοΰ33, κρίνοντες τούτους κατά τάς σημερινός περί πνευματικής ιδιο-
κτησίας Ιδέας, νά τούς έλέγξωμεν ώς θρασεΐς λογοκλόπους. Τά είς κοινήν
γλώσσαν γεγραμμένα έργα έθεωροΰντο κατά τούς μέσους χρόνους ώς κοινόν
κτήμα, καί οί βιβλιογράφοι, ένώ πιστώς άντέγραφον τά είς άρχαίαν γλώσσαν
κείμενα, ένόμιζον έπιτρεπομένην πάσαν μεταβολήν καί προσθήκην είς τά δη-
μώδη, καί εύκόλως καί άπό χρηστού τοΰ συνειδότος οίκειοποιοΰντο ταύτα, άν
αί μεταβολαί ήσαν πολλαί καί ούσιώδεις.

Ούτως ό Ζακύνθιος στιχουργός τών άρχών τοΰ ΙΣΤ' αιώνος Μάρκος Δε-
φαράνας είς τούς Λόγους διδακτικούς τοΰ πατρός πρός τόν υίόν παρέλαβε πλεί-
στους στίχους έκ τών παραινέσεων τοΰ Στεφάνου Σαχλήκη, άν καί τά ποιή-
ματα τούτου έχουσι βαθέως άποτυπωμένον τόν προσωπικόν χαρακτήρα. Καί
έν τώ άλλω έργω του, τή 'Ιστορία τής Σωσάννας ό αύτός Δεφαράνας άκολου-
θεΐ παλαιότερον πρότυπον. Καί άμφοτέρων δέ τών στιχουργημάτων τούτων,
ών τό μέγιστον μέρος είς άλλους άνήκεν, έξαγγέλλει έαυτόν ποιητήν. Ό Ρό-
διος Εμμανουήλ Γεωργιλάς έξαιτεΐται παρά τοΰ θεοΰ άφεσιν άμαρτιών έν τέ-
λει τής 'Ιστορικής έξηγήσεως περί Βελισαρίου, ήτις είναι άπλή διασκευή πα-
λαιοτέρας παραλλαγής, διατηρήσασα καί πολλούς στίχους ταύτης άμεταλλά-
κτους. Τοΰ έπους τοΰ Διγενή Άκριτου ή έν χειρογράφφ της "Ανδρου παραλ-
λαγή φέρεται ύπό τό όνομα Εύθυμίου τινός, τής δέ νεωτάτης τών διασκευών
αύτοΰ, τής έκ χειρογράφου τής 'Οξφόρδης ύπό τοΰ Λάμπρου έκδοθείσης,
ποιητής καυχάται ότι είναι ό Χϊος μοναχός 'Ιγνάτιος Πετρίτσης:

Ά ν είν'· λοιπόν καί θέλετε καί μένα τήν πατρίδα
νά μάθετε καί τ' όνομα, νά βγάζετεν μερίδα,
άπό τήν Χίο ν ξεύρετε είναι τά γονικά μου
Ίγνάτιον τό όνομα, Πετρίτζη τήν γενιά μου...
Έγώ λοιπόν έσύνταξα τοΰτο καί σύνθεσά το,
μέ στίχους τούς πολιτικούς είς ρίμα έποισά το3*.

33. Περί του έθνικοϋ έπους τών νεωτέρων 'Ελλήνων, Άθ. 1907, σ. 7.

34. Στ. 3071 κέ = Lambros, Romans grecs, σ. 236.
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Τής Ριμάδας τοϋ 'Απολλώνιου, δν καί είναι διασκευή παλαιοτέρας παραλλαγής
τοϋ ποιήματος, δύο παρουσιάζονται ποιηταί, ό Γαβριήλ Άκοτιάνος ή Κοντιά-
νος καί ό Κωνσταντίνος Τέμενος· δ τελευταίος ούτος λέγει έν τέλει ότι έπερά-
τωσε τό έργον τήν 1 'Ιανουαρίου 1500.

Είς τά Χανιά βρισκόμενος, εις τό νησί στην Κρήτην,

καί έπικαλεΐται τήν έπιείκειαν τοΰ άναγνώστου διά τά σφάλματα αύτού:

Καί άν έσφαλα καί τίποτες, άς έν συμπαθημένος
γιατί έκαμα τό κάτεχα, καί τό 'χα μαθημένο".

'Αλλ' ώς έκ τής ίδιας αύτοΰ ομολογίας έν άρχή τοΰ ποιήματος φαίνεται,
άλλοθεν παρέλαβεν, έργον δ' αύτοΰ είναι ή διασκευή είς στίχους όμοιοκατα-
λήκτους:

Νά γράψω το βουλήθηκα, καί νά τ' άναθιβάλω,
τό 'δα γραμμένο πούβετες, κ' είς ρίμα να τό βάλω36.

Τό ποίημα έχει πολλούς κρητικούς ίδιωτισμούς- δθεν άν δέν ύπήρχεν ή τοΰ
Κοντιάνου παραλλαγή καί δέν έσφζετο ή παλαιοτέρα άμφοτέρων Διήγησις πο-
λυπαθοϋς 'Απολλώνιου τοϋ Τύρου, θά έφαίνετο βεβαιότατον ότι ό ποιητής αύ-
τοΰ είναι ό Τέμενος.

Ταΰτα πείθουσιν ημάς ότι ή έν τέλει τοΰ Έρωτοκρίτου μνεία τοΰ όνόμα-
τος τοΰ Κορνάρου δέν άποδεικνύει ότι ούτος είναι ό ποιητής, άλλ' ότι πιθα-
νώς μόνον όλίγας τινάς μεταβολάς έφερεν είς παλαιότερον ποίημα, ή τό διε-
σκεύασεν είς πολιτικούς όμοιοκαταλήκτους στίχους, τό έβαλεν είς ρίμα, ίσως
δέ τήν λέξιν μετέβαλε κατά τό κρητικόν ιδίωμα, άν τό πρότυπον δέν ήτο γε-
γραμμένον είς τό ιδίωμα τοΰτο. "Αλλως δέ τό χωρίον, έν φ όμιλεΐ περί έαυτοΰ
ό Κορνάρος, δέν συναρθροΰται όργανικώς πρός τό άλλο ποίημα. Τοΰτο προδή-
λως περατοΰται είς έπίλογον, έν ω ό άληθής ποιητής έκφράζει τήν χαράν του
ότι έπέθηκε τήν κορωνίδα είς τό έργον του, δι' εικόνος, ής τήν ποιητικήν καλ-
λονήν θά έκτιμήσωμεν καλύτερον, άν συγκρίνωμεν πρός τήν συνηθεστάτην
τών βιβλιογράφων κατακλείδα, τής όποιας φαίνεται ότι είναι ποιητική παρά-
φρασις:

Ώσπερ ξένοι χαίρουσιν ίδεϊν πατρίδα,
καί οί χειμαζόμενοι εύρεΐν λιμένα,
οΰτω καί τω γράψαντι βιβλίου τέλος.

Ό ποιητής παραβάλλει τήν άποπεράτωσιν τοΰ βιβλίου πρός τήν προσόρ-
μησιν πλοίου είς τόν λιμένα· αί τρικυμίαι, τάς όποιας ύπέστη έλησμονήθησαν,

35. 'Απολλώνιος, Βενετ. 1553, φ. 29ρ.

36. Αύτ., φ. 2°, στ. 27 - 29- έπίσης και έν φ. 21° μνημονεύεται τό παλαιότερον πρότυπον:

Μακάριον έλέγασιν έκεϊνον τον ρουφιάνο,

σάν τό 'δα στην άνάγνιοσιν, ήτις (= έτσι) άναθιβάνω.
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καί μετά χαράς εϊδον τό αϊσιον πέρας, ένδομύχως άποθαυμάζοντες, οί άνα-
γνώσται, οί μακρόθεν παρακολουθοΰντες τάς τύχας τοΰ πλοίου. Άπεκδέχει ;
εύφημο ν μνείαν καί εύμενεϊς εύχάς ώς άμοιβήν τών κόπων, οΰς κατέβαλε. Συν-
αισθάνεται τάς έλλείψεις τοΰ έργου του, καί έπικαλεΐται τήν έπιείκειαν τών
ειδημόνων άλλά μετά δικαίας ύπερηφανείας εκφράζει τήν πεποίθησιν, ότι θ'
άποστομωθώσιν οί κακόβουλοι έπικριταί, οί τά πάντα ψέγοντες, άν καί εϊναι
παντελώς άδαεϊς τής τέχνης37.

Μετά τόν έπίλογον τοΰτον, δν άληθής έγραψεν ποιητής, ό τοΰ Κορνά-
ρου εϊναι φανερόν ότι παρέλκει· ώς παρέμβλημα δέ πεζόν καί άδέξιον έλέγ-
χουσιν αύτόν αί κοινοτοπίαι καί αί άντιφάσεις πρός τό άλλο ποίημα.
'Ακολουθών τό παράδειγμα τών πλείστων διασκευαστών, ό Κορνάρος, κρίνει
άναγκαΐον νά έκφραση τήν εύχήν, όπως εύρεθή άπολελυμένος τών άμαρτιών
αύτοΰ κατά τήν ώραν τοΰ θανάτου. Τοιαύτην εύχήν βλέπομεν έπαναλαμβανο-
μένην καί ύπό άλλων στιχουργών καί βιβλιογράφων έν τέλει τών βιβλίων38,
άλλά φαίνεται ήμΐν παράδοξος έν τω Έρωτοκρίτω, διότι είναι ή μόνη θεολογι-
κή χριστιανική έννοια έν δλφ τω ποιήματι, τοΰ όποιου Ιδιαίτερος καί δυσεξή-
γητος χαρακτήρ εϊναι ή παντελής έλλειψις χριστιανικής χροιάς. Έπίσης όμο-
λογεΐ ό Κορνάρος, ότι οί στίχοι χρήζουσι διορθώσεως, όμοιάζων κατά τοΰτο
μέ τόν Ίγνάτιον Πετρίτζην, όστις έπικαλεΐται τήν συνεργασίαν τών άναγνω-
στών του πρός διόρθωσιν τών σφαλμάτων39. 'Αλλά τοιαύτη όμολογία, προσή-

37. Ε' 1517 κέ:

Λ" έκεΐνον ποΰ έκόπιασεν, άς τον καληνωρίζουν·
κι άς συμπαθοΰν τά σψάρματα έκεϊνοι ποΰ γνωρίζουν.
Έσίμωσε τό ξύλο μου, τό ράζιμο γυρεύγει,
ήρθε σ' άνάβαθα νερά, καί πλιό δεν κινδυνεύγει.
θωρεί τόν ούρανό γελφ, τή γης καί καμαρώνει,
κ' είσέ λιμιώνα άνάπαψην ήραξε τό τιμόνι.
Σ' βάθη πελάγου άρμε'νιζα, μά έδάρθα στό λιμιώνα,
πλιό δε θυμούμαι ταραχές, μάνιτες καί χειμώνα,
θωρώντας έχαρήκασι καί έκουρφοκαμαρώοα,
κι δσοι έκλουθοΰσα άπό μακράς έδά κοντά έσιμώαα.
Ή γής έβγάνει τή βουή, ό άέρας καί μουγκρίζει,
καί μιά βροντή στόν ούρανό τ'ς οχτρούς μου φοβερίζει,
έκείνους τσί κακόγλωσσους, ποΰ ψέγουν ότι ίδοΰσι,
κι άπόκει δέν κατ έχουσι τήν άφρα κιάς νά ποΰσι.

38. Ούτως ό Γεωργιλάς έν Βελισαρίφ, στ. 837 (σ. 347 Wagner):

Μύριες μυριάδες κρίματα καί άλλην μιάν χιλιάδα,

νά 'χη ό γιός τοΰ Γεωργιλά συμπάθησε τον τώρα (Χριστέ μου).

Βλ. και τοΰ αύτοΰ θανατικόν τής Ρόδου, στ. 641 (σ. 52 Wagner). Ή παλαιότατη τών τοιού-
των εύχών ύπέρ συγχωρήσεως τών άμαρτημάτων τοΰ βιβλιογράφου εύρίσκεται έν κώδικι τοΰ
835 (Gard t h au sen, Griechische Paläographie, σ. 377 - 378).

39. Διήγησις Διγενή, στ. 3063 κέ (σ. 236 έκδ. Λάμπρου):

Όσοι τ' άναγινώοκετεν καί δσοι διηγάσθε,

άρ ε/ν' καί σφάλμα εΰρετεν, νά μή μοΰ καταράστεν,
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κουσα είς τόν άμαθη Χΐον μοναχόν, ήτο άναξία τοΰ ποιητοΰ τοΰ
Έρωτοκρίτου, ένδειξις μάλλον ούσα ύπερβολικής καλογηρικής ταπεινοφρο-
σύνης. Ή στιχουργία τοΰ Έρωτοκρίτου είναι τελειοτάτη, συγκρινομένη πρός
τήν τέχνην τοΰ πολιτικοΰ στίχου τών βυζαντινών καί τών μετά τήν άλωσιν
Ελλήνων ποιητών, καί άμιλλάται πρός τήν στιχουργίαν τών δημωδών φσμά-
των. Τής ύπεροχής δ' αύτοΰ ταύτης είχε συνείδησιν ό ποιητής, όστις έν τω
έπιλόγφ του μετά κατΓ·φρονήσεως όμιλεϊ περί τών άμαθών κατηγόρων του,
καί έπικαλεϊται τήν έπιείκειαν τών Ικανών νά κρίνωσιν, έκείνων που γνωρί-
ζουν. Πρός τούς λόγους δέ τούτους άντιφάσκουσυν αί ταπεινόφρονες έκφρά-
σεις τοΰ Κορνάρου.

Τό ποίημα έγράφη περί τό 1500, ώς λέγει ό Σωτηριάδης, στηριζόμενος
είς τά πορίσματα τών έρευνών τοΰ Γιάνναρη. Ούτος ούδαμώς άμφιβάλλων, δ-
τι ό Βιτσέντζος Κορνάρος είναι ό ποιητής, έζήτησε νά καθορίση τόν χρόνον,
καθ' δν ούτος έζησε, βέβαιος ότι καθορίζει οΰτω καί τόν χρόνον, καθ' δν
έποιήθη ό Έρωτόκριτος. Εις τόν καθορισμόν δέ τούτον βοηθήματα είχε δύο
γενεαλογικός βίβλους τών Ενετών καί Ένετοκρήτων εύγενών, συνταχθείσας
τήν μέν ύπό τοΰ Κρητός εύπατρίδου Νικολάου Μουάτ'σου (1770), άποκειμέ-
νην έν τή Μαρκιανή βιβλιοθήκη τής Βενετίας, τήν δέ ύπό τοΰ Fr. Barbara
(περί τά μέσα τοΰ ΙΗ" αίώνος), ής δύο άντίγραφα εύρίσκονται έν τη Μαρκιανή
βιβλιοθήκη καί έν τώ άρχείω Κορρέρ40. Παραλαβών τάς άναφερομένας είς
τήν οίκογένειαν τών Κορνάρων ειδήσεις τούτων, καί συμπληρώσας, ώς λέγει,
διά τίνων σημειώσεων είλημμένων έκ τών άρχείων Frari, κατήρτισε γενεαλο-
γικόν πίνακα τής οικογενείας άπό τών μέσων τοΰ ΙΔ' αίώνος μέχρι τών άρ-
χών τοΰ ΙΖ'. Έκ τών πέντε δέ Κορνάρων, οίτινες φέρουσι τό όνομα Βιτσέν-
τζος, ό παλαιότατος μόνον πρέπει νά θεωρηθή ώς ό ποιητής τοΰ
Έρωτοκρίτου, άποκλειομένων τών λοιπών διά πολλούς λόγους πιθανωτάτους,
ών ό κυριώτατος, ότι έζων μετά τήν καταστροφήν τής Σητείας ύπό τοΰ Βαρ-
βαρόσσα (1537).

Ό Έρωτόκριτος, κατά τόν Γιάνναρην, δέν ήτο δυνατόν νά γραφή μετά
τό 1508, δτε συνέβη φοβερώτατος σεισμός, ό καταστρεπτικώτατος δσων άπ'
αίώνων μνημονεύει ή κρητική ιστορία, κατερειπώσας καί τήν Σητείαν. Μετά
δέ τόν σεισμόν τούτον καί άλλαι δεινόταται συμφοραί ένέσκηψαν είς τήν νη-

ότι έγώ ώς άμαθης πολλά έχω σφαλμένα,
γιά τοΰτο άπό λόγου σας ας είν' διωρθωμένα.

40. Άκατανόητον είναι, ότι μεταξύ τών βοηθημάτων τοΰ Γιάνναρη δέν καταλέγεται και ή
πραγματεία περί τών έν Καρπάθω Κορνάρων τοΰ Hopf, όστις πηγάς έχων πλήν τής τοΰ Μυ-
azzo καί άλλας παλαιοτέρας γενεαλογικός βίβλους καί δημόσια καί συμβολαιογραφικά έγγρα-
φα τών άρχείων τής Βενετίας άκριβέστερον άναγράφει τήν γενεαλογίαν τοΰ οίκου τών Κορνά-
ρων. Έκ τοΰ έργου τοΰ Hopf άποδεικνύεται έσφαλμένος ό ύπό τοΰ Γιάνναρη καταρτισθείς γε-
νεαλογικός πίναξ, καί δή καί είς τάς ειδήσεις περί τοΰ Βικέντιου Κορνάρου, δν δέχεται ούτος
ώς ποιητήν τοΰ Έρωτοκρίτου (Hopf, Veneto-Byzantinische Analekten. Die Cornaro von
Scarpanto έν Sitzungsberichte der k. Akad. d. Wissensch., Wien 1859, τ. 32, σ. 478 - 495).
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σον μέχρι τής ύπό των Τούρκων άλώσεως, λοιμοί, σεισμοί, στάσεις, έπιδρομαί
Τούρκων, ώστε οί χρόνοι έκεΐνοι δέν ήσαν πρόσφοροι πρός γένεσιν μακρού
ποιήματος, έξυμνοΰντος τόν έρωτα καί τήν άνδρείαν.

'Αλλ' ούδέ πρό τοΰ 1383 ήτο δυνατόν νά γραφή ό Έρωτόκριτος, διότι
κατά τό έτος έκεΐνο συνέστη τό δουκάτον τοΰ Ναυπλίου, διατη ρηθέν μέχρι
τοΰ 1540, τό δέ δουκάτον τοΰτο μνημονεύεται έν τώ ποιήματι, ώς πιστεύει
καί βεβαιώνει ό Γιάνναρης. "Οθεν ό ποιητής έζησε μεταξύ τοΰ 1383 καί τοΰ
1508. 'Αλλ' εις τόν γενεαλογικόν πίνακα άναγράφεται εις Βιτσέντζος Κορνά-
ρος, ό παλαιότερος τών πέντε Βιτσέντζων, γεννηθείς τώ 1486, ούτος άρα είναι
ό ποιήσας τόν Έρωτόκριτον. Δέν άναφέρεται μόνον έν τώ πινάκι ό γάμος τοΰ
ποιητοΰ, ό μνημονευόμενος έν τώ ποιήματι, ένώ άλλων Κορνάρων άναγρά-
φονται καί αί σύζυγοι.

Εύλογος δ' όμως έγείρεται άπορία πώς έν ήλικία νεαρωτάτη συνέθεσεν ό
Βιτσέντζος Κορνάρος τόσον μακρόν έπικόν ποίημα. Ό μέν Σωτηριάδης, γρά-
φων ότι ό Κορνάρος έποίησε τόν Έρωτόκριτον τώ 1500, ήθέλησε διά
στρογγύλου άριθμοΰ νά δηλώση τόν χρόνον, διότι βεβαίως δέν έφαντάσθη δε-
κατετραετή τόν ποιητήν τοΰ Έρωτοκρίτου. Ό δέ Γιάνναρης, δν ούτος άκο-
λουθεΐ, παραδέχεται (σ. 30) ότι ό Κορνάρος «εΐχεν ήδη ποιήση τόν
Έρωτόκριτον πρό τοΰ 1508 καί ότι όλίγω πρότερον ή ϋστβρον τοΰ πανω-
λέθρου τούτου σεισμού έπφκησεν είς Ήράκλειον, ένθα καί έγκατέστη νυμφευ-
θείς». ('Αλλ' έκ τοΰ έπιλόγου φαίνεται ότι δτε έπεράτωσε τόν Έρωτόκριτον ή-
το ήδη έγγαμος, νυμφευθείς έν Ήρακλείω). Προσπαθεί δ' ό Γιάνναρης παν-
τοιοτρόπως νά παραστήση ώς πιθανήν τήν άπιθανωτάτην γνώμην ότι ό
Έρωτόκριτος είναι έργον μειρακίου. Καί τόν μέν γάμον τοΰ Κορνάρου μετέ-
θεσεν είς ύστερώτερον χρόνον, παρά τήν ρητήν μαρτυρίαν αύτοΰ. Ή δέ νεαρά
ήλικία τοΰ ποιητοΰ συμβιβάζεται, κατ' αύτόν, άριστα πρός τόν νεανικόν χα-
ρακτήρα τοΰ ποιήματος. «Ό έρως καί ή άνδρεία καί ή άρετή, άτινα άποτελοΰ-
σι τήν κυρίαν ύπόθεσιν, προϋποτίθενται ήλικίαν νεαράν, καρδίαν θερμήν, φαν-
τασίαν ζωηράν». Άς έπιτραπή ήμΐν νά μή άσχοληθώμεν είς τήν άνασκευήν
τοΰ έπιχειρήματος τούτου, εις τό όποιον δέν θ' άποδίδη, πιστεύομεν, πολλήν
σημασίαν ό συγγραφεύς. Έτερον δέ τεκμήριον τής νεαράς ηλικίας τοΰ ποιη-
τοΰ τοΰ Έρωτοκρίτου είναι καί ή άγνοια καί ή άμάθεια αύτοΰ. Διότι «έν τώ
Έρωτοκρίτω έλλείπουσι, πλήν μικρών έξαιρέσεων, αί άλλως άναγκαϊαι περι-
γραφαί χωρών καί τοποθεσιών, ιστορικών έπεισοδίων καί άρχαίων μύθων».
Καί ή άμειγής πάσης άρχαϊζούσης καί λογίας φράσεως γλώσσα τοΰ ποιήμα-
τος προσάγεται ώς πρόσθετον τεκμήριον τής νεαράς ηλικίας τοΰ ποιητοΰ, μή
προφθάσαντος νά διδαχθή τήν άρχαίαν, διότι ύποθέτει φαίνεται ό συγγραφεύς,
ότι άν είχεν έλληνομάθειαν ό ποιητής θά έκάλλυνε τήν γλώσσάν του δι' άρ-
χαιοπρεπών λέξεων καί φράσεων.

'Αλλά τοιούτοι λόγοι, προδήλως ύπαγορευθέντες ύπό τής άμηχανίας
πρός συμβιβασμόν τών άσυμβιβάστων, δυσκόλως πείθουσιν. Ό μακράν άνά-
λυσιν τής μονογραφίας τοΰ Γιάνναρη εύθύς μετά τήν έκδοσιν αύτης δημο-
σιεύσας συμπολίτης αύτοΰ Ίω. Μ. Δαμβέργης, καίπερ άποδεχόμενος πάσας
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τάς δλλας γνώμας τοΰ συγγραφέως, άναγκάζεται νά διαφωνήση αύτώ περί τοΰ
ζητήματος τής ήλικίας τοΰ ποιητοΰ- φέρει δ' εύλογωτάτας παρατηρήσεις πρός
άναίρεσιν τών περί άγνοιας καί άμαθείας αύτοΰ ισχυρισμών. 'Αλλ' όπως μή
γίνη αιτία, λέγει, ν' άμφισβητηθή κατ' Ελάχιστον πάν άλλο προηγούμενον
συμπέρασμα τοΰ έρευνητοΰ, συμβιβάζων τήν διχογνωμίαν ταύτην πρός τήν
παραδοχήν δλων τών άλλων, παραδέχεται ότι ή έν τέλει τοΰ ποιήματος δήλω-
σις τοΰ Κορνάρου είναι σκόπιμος άναχρονισμός καί ποιητικόν τέχνασμα, καί
ότι έν καθεστηκυία ήλικία πολλά έτη μετά τόν σεισμόν τοΰ 1508 έγραψεν ού-
τος τόν Έρωτόκριτον.

Δέν είναι δ' όμως πιθανωτέρα καί ή γνώμη αύτη, προϋποθέτουσα τό μέν
άσκοπα καί άκατανόητα ποιητικά τεχνάσματα, τό δέ τό δυνατόν της συγγρα-
φής τοΰ ποιήματος έν χρόνοις καθ' οϋς ή Κρήτη, καί Ιδιαιτέρως ή Σητεία, ή-
το άνάστατος. Ή παρατήρησις τοΰ Γιάνναρη, περί τοΰ χρονικού όρίου πρό
τοΰ όποιου έποιήθη ό Έρωτόκριτος είναι όρθή, άλλως δέ έπιβεβαιοΰται καί
ύπό άλλων λόγων περί ών ύστερον θά διαλάβωμεν.

'Αλλ' ίσως ή συζήτησις περί τής ήλικίας τοΰ Βιτσέντζου Κορνάρου είναι
ματαιόσχολος, διότι ούτος έγεννήθη κατά τάς άκριβεστέρας έρεύνας τοΰ Hopf
έν έτει 1476 καί ούχί 1486, έδοκιμάσθη δ' είς τούς εύγενεΐς τώ 149841. "Οθεν
είχεν ήλικίαν κατάλληλον, άμφίβολον δ' όμως άν είχε καί έφεσιν πρός σύνθε-
σιν έλληνικών στίχων. Διότι ό Βιτσέντζος μετά τών άδελφών αύτοΰ
'Αντωνίου καί 'Ανδρέου καί τών έξαδέλφων του, τών υίών τοΰ Πέτρου Κορ-
νάρου, ήσαν, ώς άπέδειξεν ό Hopf, οί τελευταίοι Βενετοί κύριοι της Καρπά-
θου, έκδιωχθέντες. αύτής τώ 1538 ύπό τοΰ Βαρβαρόσσα. Δέν φαίνονται δ'
άκριβεΐς αί είκασίαι τοΰ Γιάνναρη, ότι οί Κορνάροι τής Καρπάθου «ύστερον
είς Σητείαν μεταστάντες μακρόν ήδη χρόνον πρό τοΰ ποιητοΰ είχον βαθμηδόν
άφομοιωθή πρός τά έγχώρια στοιχεία» καί είχον έξελληνισθή καί ότι καί ή
άγωγή καί ή γλώσσα της οίκογενείας ήτο έλληνική, διότι «ξένη γενεά οιασδή-
ποτε καταγωγής, έγκαθισταμένη έπί μακρούς χρόνους έν λίαν άποκειμένοις
νησιδίοις ή άκραις, οία ή Κάρπαθος καί Σητεία, άμοιροΰσα δέ πάσης άμέσου
καί συχνής κοινωνίας πρός τήν μητρόπολιν καί τά λοιπά πολιτικά κέντρα...
έξαλλάσσει μικρόν κατά μικρόν τό πατρώα ήθη καί τήν γλώσσαν». Οί Κορνά-
ροι τούναντίον, οί άρχοντες τής Καρπάθου καί έχοντες κτήματα έν Σητείςι,
διετήρησαν συχνήν τήν κοινωνίαν καί πρός τήν μητρόπολιν Βενετίαν καί
πρός τούς 'Ιταλούς εύπατρίδας τής Κρήτης, ώς συνάγεται έκ τών έρευνών
τοΰ Hopf, καί τό φρόνημα διετήρησαν βενετικώτατον. Ό πάππος τοΰ Βιτσέν-
τζου 'Ανδρέας καί οί άλλοι στενοί συγγενείς αύτοΰ έν τή στάσει τοΰ Σήφη
Βλαστοΰ, πιστοί είς τάς οίκογενειακάς παραδόσεις των, έπολέμησαν ώς γνή-
σιοι Βενετοί πρός τούς στασιάσαντας Κρήτας, περιελθόντες μάλιστα μετά τήν
διάλυσιν τής στάσεως καί είς έριδας οικογενειακός περί διανομής τής άμοι-
βής, ήν ή βενετική πολιτεία άπένειμεν είς τούς Κορνάρους, αίχμαλωτίσαντας

41. Hopf, Veneto-Byzantinische Analekten, σ. 494.
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δι' ένέδρας τινός τών στασιαρχών42. Καί έγγονός τις τοϋ άδελφού τοϋ Βιτσέν-
τζου συνέγραψεν ΐταλιστί μακράν ίστορίαν της Κρήτης. Όθεν ή έντελής έξελ-
λήνισις τοΰ Κορνάρου, ήτις είναι άναγκαία προϋπόθεσις της συγγραφής τοΰ
Έρωτοκρίτου, δέν προκύπτει έκ τών εΙδήσεων τάς όποιας έχομεν περί τοΰ
ύποτιθεμένου ποιητοΰ Βιτσέντζου Κορνάρου, τοΰ κατά τά τέλη τοΰ ΙΕ' καί
τάς άρχάς τοΰ ΙΣΤ' αιώνος ζήσαντος.

Θετικώτερα καί άσφαλέστερα είναι τά πορίσματα, τά όποια συνάγομεν έκ
τής έξετάσεως τής έτέρας γνώμης τοΰ Γιάνναρη περί τοΰ χρονικοΰ όρίου μεθ'
δ έποιήθη ό Έρωτόκριτος, διότι άφορμάται έξ έσωτερικών τεκμηρίων. Καί ή
γνώμη αύτη δέν φαίνεται ήμΐν εΰστοχος, αί δ' ένδείξεις αύτοΰ τούτου τού
ποιήματος, είς άς νομίζει ότι στηρίζεται ή γνώμη του, δέν έχουσι τήν άποδο-
θεΐσαν είς αύτάς έννοιαν, μάλλον δ' ίσως άλλαι ένδείξεις δύνανται νά καθοδη-
γήσωσιν ημάς είς προσδιορισμόν τών χρόνων τοΰ ποιητοΰ.

Ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου δέν ήτο, κατά τόν Γιάνναρην, προγενέστε-
ρος τών μέσων τοΰ ΙΔ' αιώνος: Πρώτον μέν, διότι ποιείται χρήσιν της λέξεως
τορνέσια (έν τή έννοια κερματίων, χρημάτων)· τά δέ τορνέσια καλούμενα νο-
μίσματα, κοπέντα τό πρώτον έν Γλαρέντσα κατά μίμησιν τοΰ γαλλικοΰ δηνα-
ρίου τοΰ όνομαζομένου tournois, εισήχθησαν καί είς τάς ένετικάς κτίσεις, άλ-
λά κατά τά μέσα τοΰ ΙΔ' αίώνος, διότι έκόπησαν τό πρώτον έν Βενετία έπί
τοΰ δουκός 'Ανδρέου Δανδόλου (1343 - 1354). Δεύτερον δέ, διότι μνημο-
νεύονται έν τώ Έρωτοκρίτω τά δουκάτα τοΰ Άναπλιοΰ καί τής Μυτιλήνης,
ταΰτα δ' «άναγράφονται έν τή ίστορίςι τό πρώτον κατά τόν ΙΔ' αιώνα τελευ-
τώντα, καί μάλιστα τό μέν τοΰ Άναπλιοΰ πρώτον έν έτει 1380, τό δέ της Μυ-
τιλήνης έν έτει 1355».

Οί λόγοι ούτοι ούδεμίαν άπολύτως έχουσι σημασίαν πρός καθορισμόν
τοΰ χρόνου τής ποιήσεως τοΰ Έρωτοκρίτου.

Ή χρήσις της λέξεως τορνέσια έν τή έλληνική γλώσση (έκ τοΰ ίταλ. tor-
nese) είναι προγενεστέρα της κοπής τοΰ είδους τούτου τών νομισμάτων έν
Ελλάδι. Άλλως δέ συνηθεστάτη είναι έν τή έλληνική ή χρήσις λέξεων σημαι-
νουσών ξένα νομίσματα (πρβλ. τάληρον, κολλωνάτο, ρεγγίνα, σφάντζικα,
ντούπια, ρουπιές κτλ.). Τήν δέ λέξιν τορνέσι ή τουρνέσι εύρίσκομεν είσηγμέ-
νην είς τήν έλληνικήν ήδη πρό τής φραγκοκρατίας, άπό τοΰ IB' αιώνος. Ό
Πτωχοπρόδρομος μεταχειρίζεται ταύτην καθώς καί τό ύποκοριστικόν τορνεσά-
κιν43. Πρό τοΰ τέλους δέ τοΰ ΙΔ' αιώνος τήν εύρίσκομεν καί έν τοις Χρονι-
κοΐς τοΰ Μορέωζ**.

Τί δ' έννοεΐ ό Γιάνναρης λέγων ότι μνημονεύονται έν τώ Έρωτοκρίτω
δουκάτα τής Μυτιλήνης καί τοΰ Ναυπλίου; Δουκάτα ούδαμοΰ τοΰ ποιήματος

42. Αύτ., σ. 490.

43. Γ' 88, σ. 55 Legrand Ικάν τορνεσιοΰ χαβιάριν], ΣΤ' 167, σ. 114 L. [μ' Εναν βελόνιν τορνε-
σιοΰ], ΣΤ' 153 [κίν τορνεσάκιν κάπου 1. Έν τω Ήμπερίω καί Μαργαρώνςι, στ. 960 =
Legrand, Bibl. gr. vulg., τ. 1, σ. 317 [και τώρα δέ μου βρίσκεται τορνέσιν είς τό χέρι].

44. Στ. 2608, σ. 174 J. Schmitt [τών τορνεσίων ή τών τουρνεσίων].
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μνημονεύονται. Άναφέρεται μόνον τό άφεντόπουλο άπό τή Μυτιλήνη (Β' 142
κέ) καί τό βασιλόπουλο ή ρηγόπουλο τοΰ Ναπλιοϋ (Β' 163 κέ), ό γιός ό κανα-
κάρης τοΰ ρήγα τοΰ Ναπλιοΰ Άνδρόμαχος. "Οθεν σαφώς διακρίνονται τά-
ξιώματα αύτών. Έν τώ Έρωτοκρίτω ρηγάδες καί ρηγόπουλα άναφέρονται τών
Αθηνών, τοΰ Βυζαντίου, τής Κύπρου και της Βλαχιάς, οί δ' άλλοι άγωνισταϊ
είς τό κονταροχτύπημα είναι άφέντες ή άφεντόπουλα ή αρχοντόπουλα. Ό ποιη-
τής θεωρεί άρα καί τό Ναύπλιον καί τάς Αθήνας βασίλεια, ώς τό Βυζάντιον,
τήν Κύπρον και τήν Βλαχίαν, πολιτικώς ύπερτέραν κατέχοντα θέσιν τών άλ-
λων, καί αύτής τής Καραμανίας, ήν όμοίως αύθεντίαν ύπολαμβάνει. Τάς
Αθήνας θεωρεί βασίλειον διά τήν παλαιάν δόξαν αύτών, και διά τήν άνύψω-
σιν αύτών έπί τής φραγκοκρατίας είς δουκάτον45, τό δέ Ναύπλιον ίσως διότι
έπί μακρόν διετηρήθη ή μνήμη τοΰ κατά τά τέλη τοΰ IB' αιώνος καί τάς άρ-
χός τοΰ ΙΓ' (1180 - 1208) κραταιοΰ άρχοντος αύτοΰ Λέοντος τοΰ Σγουροΰ,
καί διότι άπό τού θανάτου τούτου μέχρι τής είς τούς Φράγκους ύποταγής
(1212) διετέλει ύπό τήν κυριαρχίαν τού δεσπότου της 'Ηπείρου Μιχαήλ
Αγγέλου. Ό Σγουρός, «ό έπαινετός έκεΐνος στρατιώτης», ώς τόν άποκαλοΰσι
τά Χρονικά τοΰ Μορέως (στ. 1528), όστις «έκ μικρού μέγας έφυ»46, ό
σεβαστοϋπέρτατος41 γαμβρός τοΰ αύτοκράτορος Αλεξίου τοΰ Γ'48, ό δεσπότης
τών όχυρωτάτων τής Πελοποννήσου πόλεων, όνομάζεται μέν τύραννος ύπό
τοΰ Νικήτα Χωνιάτου (σ. 841, 20 Bonn), άλλ' οί ύπήκοοί του καί οί άλλοι
Έλληνες δέν έθεώρουν βεβαίως αύτόν ύποδεέστερον τών άλλων ρηγάδων.

Πάντως δέ έκ τής Ιστορίας τοΰ Ναυπλίου ούδέν συνάγεται πόρισμα περί
τοΰ χρόνου της ποιήσεως τοΰ Έρωτοκρίτου. Αί χρονολογίαι, δς άναφέρει ό
Γιάνναρης (1383 - 1540), ούδέν έχουσι νόημα. Ή μέν δευτέρα είναι ή της πα-
ραδόσεως τοΰ Ναυπλίου είς τούς Τούρκους, ή δέ πρώτη, ή χρονολογία άπο-
φάσεως της ένετικής γερουσίας περί άποστολής μοίρας τοΰ στόλου πρός ύπε-
ράσπισιν τοΰ ύπό τών Καταλωνίων δεσποτών τών Αθηνών καί τών συμμά-
χων αύτών Τούρκων άπειλουμένου Ναυπλίου49. Άλλως δέ καί δν έν τω
Έρωτοκρίτω άνεφέρετο δουκάτον τοΰ Ναυπλίου καί τό έτος της συστάσεως
τοΰ δουκάτου ύπεδήλωνε τόν χρόνον μεθ' δν έγράφη τό ποίημα, πάλιν θά μάς
ήτο άχρηστον τό τεκμήριον τοΰτο. Διότι τό Ναύπλιον δέν ήτο δουκάτον άπό
τού 1383 μέχρι τοΰ 1540, ώς άγνοοΰμεν πόθεν πλανηθείς ύπολαμβάνει ό
Γιάνναρης. Μετά τόν θάνατον τοΰ αύθέντου τού Ναυπλίου, Άργους καί Κι-

45. Καί βυζαντινοί συγγραφείς έπίστευον ότι ήδη άπό του μεγάλου Κωνσταντίνου οί ήγε-
μόνες τών 'Αθηνών είχον τό άξίωμα τοΰ μεγάλου δουκός. (Νικηφόρ. ΓρηγοράςΖ'5,
τ. I, σ. 239 Bonn = ΓρηγοροβΙου - Λάμπρου, 'Ιστορία τών 'Αθηνών, τ. Α', σ. 480 -
481). Είναι δέ γνωστόν, ότι καί ύπό τού Δάντου καί ύπό τοΰ Σαίξπηρ ό μυθικός βασιλεύς τών
'Αθηνών Θησεύς καλείται δούξ τών 'Αθηνών.

46. Εύφραίμιος, στ. 17284.

47. Γρηγοροβίου-Λάμπρου, αύτ., τ. Α", σ. 367.

48. Νικήτ. Χωνιά τ., σ. 804 Bonn.

49. Bue h on, Recherches historiques sur la principauté française de Morèa, τ. II, σ. 402.
Hopf έν Ersch u. Gruber, Encyklopädie, τμήμα I, τ. 86, σ. 25.
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βερίου Γουίδωνος τοΰ Άγγιανοΰ (1377), ή θυγάτηρ αύτοΰ καί κληρονόμος
Μαρία ένυμφεύθη τήν 17 Μαΐου 1377 τόν Βενετόν εύπατρίδην Πέτρον Κορ-
νδρον, όστις διφκησε τάς πόλεις έκείνας διό συγγενούς του καί έπειτα, άπό
τοΰ 1381, διό Βενετού έπιτρόπου, μέχρις δτου μετά τινα χρόνον έλθών μετά
τής συζύγου του έκ Βενετίας άνέλαβεν αύτός τήν διοίκησιν. 'Αποθανόντος δ'
άπαιδος τοΰ Κορνάρου τω 1388, ή χήρα του έπώλησε τήν χώραν είς τήν Βε-
νετίαν, έκτοτε δέ μέχρι τής είς τούς Τούρκους παραδόσεως διωκεΐτο τό Ναύ-
πλιον ύπό Βενετού προνοητοΰ50. Τούς δέ υιούς τών Βενετών προνοητών δέν
φαίνεται πιθανόν, ότι θά ώνόμαζε βασιλόπουλα καί ρηγόπουλα ό ποιητής τοΰ
Έρωτοκρίτου.

Καί ή μνεία τοΰ άφεντόπουλου τής Μυτιλήνης δέν μάς χρησιμεύει πολύ
είς χρονικόν προσδιορισμόν τοΰ ποιήματος. 'Ομιλών ό Γιάνναρης περί τοΰ
δουκάτου τής Μυτιλήνης, έννοεΐ βεβαίως τήν έγκατάστασιν έν Λέσβω τών
Γατελούζων, παραχωρήσαντος τοΰ βασιλέως 'Ιωάννου τοΰ Παλαιολόγου τήν
νήσον ώς προίκα τής άδελφής αύτοΰ είς τόν γαμβρόν του Φραγκίσκον Γατε-
λοΰζον (1355). Ή δυναστεία τών Γατελούζων κατείχε τήν Λέσβον μέχρι τής
ύποταγής εις τούς Τούρκους (1462)· άλλά μή δέν ύπήρχον καί πρό τών Γατε-
λούζων εύγενεΐς βυζαντιναί οίκογένειαι έν τή έλληνική ταύτη νήσφ; Τοΰ βυ-
ζαντινοΰ κράτους άπεσπάσθη ή Λέσβος έπί βραχύν μόνον χρόνον κατά τήν
φραγκοκρατίαν (1204 - 1247), άνακτηθεΐσα ύπό τοΰ βασιλέως τής Νικαίας
'Ιωάννου τοΰ Βατάτση, άν δέν ύπολογίσωμεν τάς παροδικός έπιδρομάς καί
κατακτήσεις. Τό δέ άφεντόπουλο τοΰ Έρωτοκρίτου δύναται έπίσης καλώς νά
προσαρμοσθή καί είς τήν ύπό τούς Γατελούζους περίοδον τής Ιστορίας τής
Λέσβου καί εις τάς προηγουμένας.

"Οθεν τά ιστορικά τεκμήρια τά έσωτερικά, δσα έφερεν ό Γιάνναρης, έξ
αύτοΰ τοΰ ποιήματος, πρός όρισμόν τοΰ χρόνου, μεθ' δν έποιήθη, ούδαμώς
φαίνονται άσφαλή. Άλλ' ούδέν ήττον ύπάρχουσιν άλλα, φανερά, ώς νομίζο-
μεν, καί σαφέστατα, όδηγοΰντα ήμάς είς τήν έξεύρεσιν τών χρόνων τής γενέ-
σεως τοΰ Έρωτοκρίτου, τά όποΐα άπορον είναι πώς δέν έτυχον τής προση-
κούσης προσοχής.

Τά τεκμήρια ταΰτα μάς παρέχουσι προπάντων τά παρασιωπώμενα ύπό
τοΰ ποιήματος. Ούδαμοΰ αύτοΰ άναφέρονται Τοΰρκοι. Ποίημα δέ έλληνικόν,
έξυμνοΰν τήν άνδρείαν καί τάς πολεμικάς άρετάς τών ηρώων του, θά ήτο
άκατανόητον νά μή μνημονεύη τούς Όσμανίδας Τούρκους, άν έγράφη κατά
τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος, δτε ούτοι εϊχον ήδη καταλύση τήν έλληνικήν αύτοκρα-
τορίαν, καταλάβη τήν πρωτεύουσαν αύτής, τήν Πόλιν, πρός ήν πάσα έλληνι-
κή ψυχή μετ' άγάπης καί πόθου άείποτε άτενίζει, καί ήσαν κύριοι άπάσης σχε-
δόν τής έλληνικής γής. Περιφρονήσεως δέ καί χλεύης μάλλον θά έφαίνοντο
άξιοι οί ήρωες, οΐτινες άντί νά πολεμώσι πρός τούς τυράννους της δούλης πα-
τρίδος των έπεδείκνυον τήν άνδρείαν των εις κενοδόξους άγώνας κονταρο-
κτυπημάτων.

50. Hopf, αύτ.
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Τόσον δέ παράδοξον καί άδύνατον φαίνεται ποίημα ήρωικόν έπί τουρκο-
κρατίας γραφέν νά μή άναφέρη Τούρκους, ώστε καί ό Γιάνναρης καί ό Σωτη-
ριάδης πολλαχοΰ τοΰ Έρωτοκρίτου διαβλέπουσι Τούρκους άνυπάρκτους. Ό
πρώτος λέγει ότι èv τή ραψωδία τοΰ κονταροκτυπήματος ραπίζει καί έκδικεΐ-
ται ό ποιητής Τούρκους (έννοών τήν èv τώ ίππικώ άγώνι ήτταν τοΰ Καραμα-
νίτου), τά δέ συναισθήματα αύτοΰ πρός έκάστην τών χωρών, άς έκπροσωποΰ-
σι τά έν τω ποιήματι πρόσωπα, κανονίζονται ύπό τής πολιτείας έκάστης πρός
τόν έξ 'Ασίας έπελαύνοντα κοινόν τοΰ χριστιανισμού έχθρόν. Ό δέ Σωτηριά-
δης παρατηρεί μέν όρθώς, ότι έν τώ Έρωτοκρίτω τιμάται ή άνδρεία ή έχουσα
ήθικήν άξίαν, «ή μόνη δέ δικαία αύτής χρήσις είναι ή ύπηρεσία τής πατρίδος
κατά τοΰ έχθροΰ». 'Αλλά προσθέτει ότι «ό έχθρός ούτος είναι ό προαιώνιος, ό
άπαίσιος δαίμων τοΰ όλέθρου, ό Τοΰρκος, όστις είχεν ήδη έρημώση τό πάν
κτλ.». Εκπροσωπείται δ' ό Τοΰρκος έκ τοΰ Καραμανΐτου τοΰ κονταροκτυπήμα-
τος.

Ή μνεία τοΰ Καραμανΐτου έν ποιήματι, όπερ φαίνεται αγνοούν τούς
Όσμανίδας Τούρκους, άγει ήμάς εις τήν είκασίαν, ότι οί χρόνοι τοΰ ποιητοΰ
συμπίπτουσι πρός τούς τής άκμής τοΰ καραμανικοΰ κράτους. Ή δυναστεία
τοΰ Καραμάν, συνεχίσασα τό καταλυθέν σελτζουκικόν κράτος άπό τοΰ 1277,
έδέσποζε κατά τόν ΙΓ' καί ΙΔ' αιώνα χωρών, αΐτινες ήσαν άλλοτε τό άγλάισμα
καί τό ίσχυρόν έρεισμα τής έλληνικής αύτοκρατορίας. Κύριοι τής Καππαδο-
κίας, τής Λυκαονίας, τής Γαλατίας καί τής Κιλικίας, πολλάκις διά τών έκ τών
παραλίων τής Μικράς 'Ασίας έπιδρομών δηοΰντες καί ποιοΰντες άναστάτους
τάς έλληνικάς νήσους, οί Καραμανΐται ήσαν οί δεινότατοι τών πολεμίων τοΰ
έν 'Ασία έλληνισμοΰ μέχρι τέλους τοΰ ΙΔ' αΙώνος, δτε ήναγκάσθησαν ν' άνα-
γνωρίσωσι τήν έπικυριαρχίαν τοΰ κράτους τών Όσμανιδών. "Οθεν τούς έχ-
θρούς τούτους τών Ελλήνων είναι πιθανόν, ότι έζήτησε νά συμβολίση διά
τοΰ Καραμανΐτου ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου. 'Αδυνατών νά προεικάση τόν
έκ τής ραγδαίως αύξανομένης δυνάμεως τών Όσμανιδών Τούρκων έπικείμε-
νον δλεθρον τοΰ έθνους, έθεώρει τούς Καραμανίτας, ώς τούς μοιραίους άντι-
πάλους, οΐτινες έν τή γιγαντομαχία τής έλληνικής αύτοκρατορίας πρός τούς
'Ασιάτας βαρβάρους κατέλαβον τήν θέσιν, ήν πρό αύτών κατεΐχον οί Σελτζού-
κοι, καί πρότερον οί Σαρακηνοί καί οί Πέρσαι31.

Πλήν τής παρασιωπήσεως τών Όσμανιδών Τούρκων, ό ποιητής τοΰ
Έρωτοκρίτου παρέχει ήμΐν καί έτερον τεκμήριον, άνάγον ήμάς είς τούς πρό
τής τουρκοκρατίας χρόνους. Ή Κωνσταντινούπολις είναι άκόμη έδρα χρι-
στιανού βασιλέως. Τοΰ ίπποτικοΰ άγώνος μετέχει καί ό υίός τοΰ βασιλέως
τού Βυζαντίου· παρίσταται δέ καταλαμβάνων τήν προσήκουσαν αύτφ ένεκα
τοΰ άξιώματος τοΰ πατρός τάξιν, ύπέρτερος θεωρούμενος δχι μόνον τών υίών

51. Ό Καραμανίτης λέγει ό ποιητής, ότι είχεν Εχθρητα πολλή μέ τό νησί τής Κρήτης. "Ισως
ταΰτα αναφέρονται είς τάς ύπό τών Σελτζούκων έπί 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ κακώσεις τής
Κρήτης.
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αύθεντών καί βασιλέων, άλλά καί αύτών τούτων. Ό βασιλόπαις περιγράφεται
Εμφανιζόμενος είς τόν άγώνα μετά παρασκευής μεγαλοπρεπεστάτης, περιστοι-
χούμενος ύπό πολυαρίθμου καί λαμπράς συνοδείας πεζών καί ιππέων, γινόμε-
νος δέ δεκτός ύπό τού βασιλέως τών 'Αθηνών μετ' έξαιρετικών τιμών. Παρα-
θέτομεν ώδε πρός άπόδειξιν τούτων στίχους τινάς τοϋ ποιήματος (Β' 365-
436):

Με στόλιση βασιλική, και πλούσα πλια παρ' άλλη,

καί μ' έπαρσες ρηγατικές, καί μ' άφεντιά μεγάλη,

έπρόβαλεν ώσάν άετός, στ' άλογο καβαλλάρης,

τοΰ βασιλιοΰ τοΰ Βυζαντιοΰ ό γιος ό κανακάρης...

Άδειάσασι, ώς τόν εΐδασι, κ' έκάμασί του τόπο,

κ' έλαμπε ώσάν αυγερινός στή μέση τών άνθρώπω.

Έφάνηκε, ώς έπρόβαλεν, ή άφεντιά, τήν έχει,

καθένας τόν έγνώρισε, κι άς μήν τονε κατέχη,

πώς είν' άφέντης, βασιλιάς, ψηλοΰ δεντροΰ κλωνάρι,

πειδή τόν συντροφιάζουσι πεζοί καί καβαλλάροι...

Έπαίρνετο κ' έρέμπετο στήν άφεντιά τήν τόση,

στήν μεγαλότητα κιανείς δέν είν' νά τοΰ σιμώση...

Σ' κιανένα άλλο ό βασιλιάς (τών 'Αθηνών) τ^ν κεφαλή <5εν κλίνει,

άμή αύτουνοΰ πολλή τιμή δίδει τήν ώρα κείνη.

Μέ πρόσωπο χαιράμενο, μέ λόγια ζαχαρένια

έτοΰτον άποδέχτηκε, δχ' έτσι πλιό κιανένα.

Κι άπ' τό θρονί του τό χρουσό λιγάκι άνεσηκώθη,

πολλή τιμή, παρ' άλλουνοΰ, τουνοΰ τ' άφέντη έδόθη.

Όλοι τά μάτια τως σ' αυτόν στρέφου καί συντηροΰσι

καί <5έν άνεντρανίζουσι κιανένα πλιό νά δοΰσι.

Ταΰτα άρμόζουσι μόνον είς τόν υίόν Έλληνος βασιλέως της Κωνσταντινου-
πόλεως· ούδείς δέ φαντάζεται ότι θά έγραφεν οΰτως ό ποιητής μετά τήν κατά-
λυσιν τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, δτε θ' άνεφέροντο τά έπη εις παϊδας
Σουλτάνων· οΰτε ότι είναι πιθανή ποίησις έκτός τόπων καί χρόνων, συγχέου-
σα κατά τοιούτον τρόπον τά πράγματα διά πλασμάτων άντικειμένων άντικρυς
πρός τήν άλήθειαν, τήν γνωστήν εις πάντας, άφοΰ ό λόγος είναι περί Κων-
σταντινουπόλεως.

Ετέρα παρασιώπησις, παραδοξοτάτη φαινομένη έν έργω Κρητός γραφέν-
τι έν Κρήτη έπί τής ένετοκρατίας, είναι ή τών 'Ενετών καί τών Φράγκων κα-
θόλου. "Οχι μόνον δέν όνομάζονται οί Ενετοί, άλλά καί τά περί Κρήτης έν
τω ποιήματι λεγόμενα προΰποθέτουσι τήν πρό τής ένετοκρατίας πολιτικήν κα-
τάστασιν τής νήσου. Κατά τάς Ιστορικός παραδόσεις τών Κρητών, ή νήσος
άπό τών χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου διωκεΐτο ύπό δώδεκα άρχοντικών γενών,
χριστιανών όρθοδόξων. Τό δέ πιθανόν είναι ότι έπί τών τελευταίων Κομνη-
νών ή έπί τών 'Αγγέλων έδόθησαν είς δώδεκα βυζαντινός οικογενείας μεγάλα
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τιμάρια έν Κρήτη52. Τό ρηγόπουλο της Κρήτης, κατά τόν ποιητήν

τή χώρα τήν έξακουστή, τήν δμορφη Γορτύνην,
ώριζε κι άποφέντευγεν αυτός τήν ώρα κει'νην.

Ή μνεία τής όμορφης Γορτϋνης, ώς τής πόλεως, ής ήρχε τό ρηγόπουλο τής
Κρήτης, μαρτυρεί γνώσιν της πολιτικής καταστάσεως της νήσου πρό της Ενε-
τοκρατίας. 'Αληθώς ή Γόρτυν ήτο ή έπισημοτάτη πόλις της Κρήτης. Άπό
τοΰ Κωνσταντίνου του Μεγάλου πιθανώς, ή νήσος διφκεΐτο ύπό ύπατικοϋ έ-
δραν Εχοντος τήν Γόρτυνα53, ήτις Επί τών ρωμαϊκών χρόνων Εθεωρείτο ώς ή
πρώτη τών κρητικών πόλεων· έπί δέ τής δευτέρας οικουμενικής συνόδου κα-
τεστάθη ή μητρόπολις Γορτύνης, είς ήν ύπήγοντο πάσαι αί έπισκοπαί τής νή-
σου, καί μετά τήν έκδίωξιν τών Σαρακηνών ύπό του Νικηφόρου Φωκά διετη-
ρήθη ή αύτή έκκλησιαστική τάξις. Τό μέγα δ' άξίωμα της πόλεως ταύτης πρό
τής ένετοκρατίας έμφαίνει τό πλάσμα τοΰ ποιητοΰ περί της άρχής τοΰ έκ
Κρήτης άγωνιστοΰ τοΰ κονταροκτυπήματος.

Προσέτι δύναται ίσως νά θεωρηθή ώς ιστορική ένδειξις καί ή μνεία βασι-
λέως τής Βλαχίας, ήτις έγινεν ύποτελής είς τούς Τούρκους τώ 1391.

'Ενδέχεται δ' όμως νά παρατηρήση τις, ότι τοιαΰται ένδείξεις δέν έχουσι
τήν άποδιδομένην είς αύτάς σημασίαν, άφ' οδ τό ποίημα άναφέρεται είς έπο-
χήν παρωχημένην,

στσί περαζόμενους καιρούς, ποϋ οί Έλληνες ώρίζα,

καί άναπαριστά άλλους βίους καί άλλας περιστάσεις, ούδέν κοινόν έχούσας
πρός τούς χρόνους, καθ' οϋς Εζη ό ποιητής. Άλλ' άν καί είς αύτά τά Εργα
τών νεωτέρων ποιητών καί μυθιστοριογράφων, τών βαθυτέραν γνώσιν τοΰ πα-
ρελθόντος έχόντων καί έπιδιωκόντων πιστήν έν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις
άναπαράστασιν αύτοΰ, όσάκις ή ύπόθεσις άπαιτή τοΰτο, άν είς τά έργα έκεϊνα
κατάδηλα είναι τά μαρτύρια τοΰ συγχρόνου βίου, πολλφ μάλλον παρατηρεί-
ται τοΰτο είς τούς ποιητάς τών μέσων χρόνων. Οδτοι ένόμιζον ότι πάν ό,τι
περί αύτούς έβλεπον άείποτε ύπήρξε, καί ότι ό άρχαϊος βίος, δν άλλως ούδα-
μώς ή άτελέστατα έγίνωσκον, δέν διέφερε τοΰ συγχρόνου. Ό παραφράσας τήν
Ίλιάδα Έρμονιακός διηγείται ότι εις τόν Τρωικόν πόλεμον ό Άχιλλεύς

φέρει στράτευμα Βουλγάρων
Ούγγρων τε καί Μυρμιδόνων.

'Εν τώ Άλεξάνδρω τοΰ Γάλλου ποιητοΰ Lambert - le - Court, ό μέν Φιλώτας
όρκίζεται εις τό όνομα τοΰ θεού, τοΰ βοηθήσαντος τούς 'Εβραίους νά διαβώσι
τήν Έρυθράν θάλασσαν, ό δ' Αλέξανδρος κατά τήν στέψιν του διατάσσει νά

52. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters èvErsch u. Gru-
ber, Encyklopädie, Σειρ. I, τ. 85, σ. 178 κέ.

53. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Pauly-Wissowa, Real - Encyklopädie, δρθρ. consularis
(τ. IV, στ. 1141).
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τελεστή λειτουργία καί νά ψαλή άκολουθία, καθόλου δέ είς τούς χρόνους τοΰ
'Αλεξάνδρου τοΰ Μακεδόνος άναφέρονται πάντα τά έθιμα, αί ίδέαι, ή πολιτική
και κοινωνική όργάνωσις τοΰ ΙΓ' αίώνος, καθ' δν έζη ό Γάλλος ποιητής54.
'Ισπανός δέ τις ποιητής, σύγχρονος τούτου, διηγείται, ότι ή μήτηρ τοΰ
'Αχιλλέως, όπως μή στρατεύση έπί τήν Τροίαν, έκρυψεν αύτόν εις μονήν
Βενεδικτίνων55.

Ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου δέν άπετέλει βεβαίως έξαίρεσιν, άλλ' άνεπι-
γνώστως άντικατοπτρίζει έν τω έργφ του τήν σύγχρονον κατάστασιν. Όθεν
οσάκις εύρίσκομεν έν αύτώ ίστορικήν τινα ένδειξιν πρέπει νά θεωρώμεν ταύ-
την ώς μαρτύριον συγχρόνων τώ ποιητή πραγμάτων, καί δχι ώς προσπάθειαν
άτυχή πρός άναπαράστασιν τών χρόνων τών άρχαίων 'Αθηνών, τάς όποιας
δέν έγίνωσκεν, ειμή έκ τής φερομένης κατά τούς μέσους χρόνους φήμης περί
τής άρχαίας αύτών λαμπρότητος καί σοφίας.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, ότι πιθανώς τό άρχέτυπον ποίημα έγράφη
κατά τόν ΙΔ' αιώνα, δτε ήκμαζε τό κράτος τών Καραμανιτών, έν δσω άκόμη
τό κράτος τών Όσμανιδών Τούρκων δέν είχε τήν σπουδαιότητα καί τήν δύ-
ναμιν τήν όποίαν ήρχισε προσλαμβάνον περί τά τέλη τού αίώνος, καί δή άπό
τής έν Κοσσόβω μάχης (1385). Φαίνεται δ' ότι έποιήθη ίσως έκτός τής Κρή-
της, έν χώρα έλληνική μή φραγκοκρατουμένη, διεσκευάσθη δ' ύστερον ύπό
τίνος Κρητός, όστις δέν ήτο ό Βιτσέντζος Κορνάρος, ό άρχων τής Καρπάθου,
ό τω 1476 γεννηθείς. Ό δέ τόν δεύτερον έπίλογον τοΰ Έρωτοκρίτου γράψας
Βιτσέντζος Κορνάρος, πιθανώς ήτο άπλοΰς άντιγραφεύς, όλίγας καί άσημάν-
τους μεταβολάς έπενεγκών είς τό κείμενον. 'Αν δ' ούτος περιλαμβάνεται έν
τώ ύπό τοΰ Γιάνναρη καταρτισθέντι γενεαλογικά) πινάκι τής οίκογενείας Κορ-
νάρων ή εϊναι άλλος τις άγνωστος, άδυνατοΰμεν νά έξακριβώσωμεν.

Δ-
Ή ύποτιθεμένη ένετική καταγωγή τοΰ ποιητοΰ τοΰ Έρωτοκρίτου συνετέλε-
σεν μεγάλως είς τήν διάγνωσιν φραγκικών ήθών καί φραγκικών ίδεών έν τώ ποιή-
ματι. Ήτο τόσον εΰλογον καί τόσον άναγκαΐον, έργον Φράγκου, όσονδήποτε
έξελληνισθέντος, νά φέρη βαθέως έγκεχαραγμένον καί άνεξίτηλον τόν φραγκικόν
τύπον, ώστε πάσα έξέτασις τοΰ Έρωτοκρίτου μή άνευρίσκουσα φραγκικής έπι-
δράσεως ίχνη νά θεωρήται ώς άτελής καί έπιπόλαιος, ν' άναζητώνται δέ πανταχού
αί πηγαί τοΰ ποιήματος.

Οί άπό τοιαύτης άδιασείστου πεποιθήσεως άφορμώμενοι εις τήν σπουδήν
τοΰ Έρωτοκρίτου, εΰκολον ήτο νά έξοκείλωσιν εις άκροτάτας γνώμας, θολού-

54. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque de Roi, Paris, τ. V, σ. Ill - 112.

55. Fabre èv Bibl. universelle, Littérature, 1818, τ. VII, σ. 345.
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σας τήν άντίληψιν τοΰ ποιήματος καί παραπλανώσας τήν κρίσιν περί τούτου
καί περί τών άλλων μνημείων της νεοελληνικής φιλολογίας.

Τοιαΰται δέ είναι αί γνώμαι έπί τών όποιων στηρίζεται ή περί τού
Έρωτοκρίτου διάλεξις τοΰ Σωτηριάδου. "Οχι μόνον ό Έρωτόκριτος, κατ' αύ-
τόν, άλλα καί σύμπασα ή νεοελληνική φιλολογία προήλθεν έκ φραγκικής έπι-
δράσεως. 'Από τών άρχών τοΰ ΙΓ' αΙώνος, κατά τόν Σωτηριάδην, άφότου ή
Ελλάς δλη έγινε λάφυρον τών ξένων κατακτητών, «τό χριστιανικόν έλληνι-
κόν έθνος άπέβαλε τά δύο ούσιωδέστατα γνωρίσματα τής μέχρι πρό όλίγου
Ιστορικής του όντότητος, τήν γνησίαν έθνικήν συνείδησιν καί τήν ένεργόν
τοΰ ύπερόχου πνεύματος δύναμιν». 'Αλλ' άποχωρισθεΐσα ή Ελλάς άπό τής
παλαιάς μοναρχίας είσήλθεν είς τό σύστημα τών φραγκικών κρατών καί παρε-
δόθη μέ τόλμην είς τάς νέας έκ τής Δύσεως έπιδράσεις, ούτω δ' έπανεΰρε τα-
χέως τό παλαιόν τής ψυχής σφρίγος καί φραγκίζουσα άνεπλάσθη. «Ή νέα μας
ιστορία άρχίζει μέ τόν έκφραγκισμόν τής Ελλάδος. Ή ποίησίς μας, ώς ύψι-
στη καί καθαρωτάτη έκφρασις τού πνεύματος καί πιστόν κάτοπτρον τής ψυ-
χής τοΰ λαοΰ, γεννάται έκ τής προσεγγίσεως τής Ελλάδος πρός τήν Δύσιν».
Καί έπάγεται ώς κατακλείδα, ότι «αύτός είναι άκριβώς ό χαρακτήρ τής έθνι-
κής ταύτης άνακαινίσεως, ό τέλειος έκφραγκισμός τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος».

Τοιαύτη άπόλυτος θεωρία, οΰτω περιφανώς άντικειμένη πρός τά πράγμα-
τα, μόνον ώς παραδοξολογία άκατανόητος δύναται νά έκληφθή. Ούδείς βε-
βαίως άρνεΐται, ότι εις τινα τών μνημείων τής μεσαιωνικής ήμών λογοτεχνίας
παρατηρείται φραγκική έπίδρασις, όπως έπίσης καί άσιατική, άλλ' ώς φυσικόν
καί άναγκαΐον έπακολούθημα τής συναφείας καί πνευματικής κοινωνίας τών
λαών. Ή τοιαύτη δ' έπίδρασις, ήτις άλλως καί άμοιβαία ήτο, άπέχει μεγάλως,
παντελώς διάφορον χαρακτήρα έχουσα, τής ολέθριας έπιδράσεως, ήτις ύποτί-
θεται τοσούτον ισχυρά, ώστε νά έπιφέρη τήν έξαφάνισιν τής γνησίας έθνικής
συνειδήσεως καί τόν τέλειον έκφραγκισμόν τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος. Ή
έθνική συνείδησις τών Ελλήνων ούδέποτε έξέλιπεν, ώς μαρτυροΰσι τρανώς
παντοΐαι έκδηλώσεις τοΰ πνευματικοΰ βίου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, προπάντων
δ' ή γλώσσα, ήτις ζή άπό αίώνων, άπορροφήσασα καί έξομοιώσασα πρός τά ί-
δια δσα στοιχεία ξενικά κατά καιρούς παρέλαβεν. Ή δ' άνάπτυξις τής λογοτε-
χνίας ήκολούθησε τήν κανονική ν όδόν αύτής, διατηρούσα τόν έθνικόν χαρα-
κτήρα άκραιφνή, διότι έκ τοΰ έθνους παρελάμβανεν ή λογοτεχνία τά κυριώτα-
τα καί ούσιωδέστατα στοιχεία αύτής, πρόσθες δέ καί τά ύγιέστατα. Καί άν πα-
ρίδωμεν τούς ύμνογράφους τής έκκλησίας καί τήν κορυφήν αύτών, τόν Ρω-
μανόν, καί περιορίσωμεν τήν έξέτασιν είς τήν λαϊκήν ποίησιν τών ΰστερον
χρόνων, εις τίνα ξένην έπίδρασιν πρέπει ν' άποδώσωμεν τήν πλουσίαν ποιητι-
κήν παραγωγήν τοΰ IB' αίώνος; Μόνον δέ τό έπος τοΰ Άκριτου δέν άρκεΐ νά
καταρρίψη έκ θεμελίων τόν ίσχυρισμόν περί γενέσεως τής νεοελληνικής ποιή-
σεως έκ τής προσεγγίσεως τής Ελλάδος πρός τήν Δύσιν καί περί τελείου έκ-
φραγκισμοΰ τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος;

Τό σαθρόν άλλως τής θεωρίας ταύτης καταφαίνεται άριδήλως έκ τών δύο
μόνων συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τά όποια φέρει ό Σωτηριάδης πρός πί-
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στωσιν αύτής, παρέχων ούτως έδαφος πρός θετικήν έξέτασιν καί συζήτησιν.
Πλήν τοΰ Έρωτοκρίτου, τόν έκφραγκισμόν τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος μαρτυ-
ροΰσι, κατ' αύτόν, καί τό έλληνικά έκεΐνα άσματα, ών τήν συλλογήν αύθαιρέ-
τως ώνόμασεν Άλφάβητον τής άγάπης ό πρώτος έκδοτης W. Wagner. Καί πε-
ρί μέν τών φραγκικών έπιδράσεων έν τώ Έρωτοκρίτφ θά διαλάβωμεν μετ'
ολίγον. Τό δέ δημώδη έκεΐνα άσματα ύπέλαβεν ό Wagner ώς ποιηθέντα έν
Ρόδφ, καί άναφερόμενα είς έρωτας Ναϊτών ιπποτών πρός Ροδίας γυναίκας, έκ
ψευδών τεκμηρίων, μάλιστα δ' έκ παρανοήσεων τοΰ κειμένου πλανηθείς. Τήν
γνώμην τοΰ Wagner άντέκρουσα ώς άστήρικτον καί άπίθανον εύθύς μετά τήν
έκδοσιν τής συλλογής έν κρίσει τοΰ βιβλίου τήν όποίαν έδημοσίευσα είς τήν
έφημερίδα τής Τεργέστης Κλειώ τής 1 καί 8 Μαρτίου 1880. Σήμερον δέ ού-
δείς πιστεύει είς τά περί Ναϊτών Ιπποτών είκοτολογήματα τοΰ Wagner, ούδ'
είς τήν ροδίαν προέλευσιν τής όλης συλλογής τών φσμάτων56.

'Αλλά τάς άπό τοσούτου χρόνου άναιρεθείσας εικασίας ταύτας, έπανα-
λαμβάνει ώς άναντιλέκτους άληθείας ό Σωτηριάδης. Καί ου μόνον τοΰτο,
άλλ' ένφ ούδ' αύτός ό Wagner παρετήρησε φραγκικήν έπίδρασιν είς τάσματα,
άλλ' άνεγνώρισεν ότι καί άναφοράν εις τόν βίον τών Βυζαντινών έχουσι καί
όμοια τήν φύσιν είναι πρός τάλλα δημώδη έλληνικά φσματα, τήν δ' έν αύτοΐς
έμφαινομένην σφοδρότητα τοΰ έρωτικοΰ πάθους έζήτησε νά έξηγήση έκ τής
γειτνιάσεως τής Ρόδου πρός τούς φιλέρωτας καί άκολάστους λαούς τής Μι-
κρός Άσίας(!), ό Σωτηριάδης θεωρεί ώς άναμφισβήτητον τήν φραγκικήν έπί-
δρασιν. Τά περιπαθή τών Φράγκων άσματα έκίνησαν, λέγει, νέας χορδάς είς
τήν λύραν τοΰ λαοΰ. Έντεΰθεν έγεννήθη ή θαυμασία ποίησις τοΰ λαοΰ.
«Τοιουτοτρόπως παιδαγωγεΐται τό αίσθημα, πλάσσεται ή γλώσσα καί μορφώ-
νεται ή ποίησις εις τήν προσοικειωθεΐσαν τό πνεύμα τής Δύσεως Ελλάδα».
Είναι δ' άναγκαΐον ίσως νά σημειωθή, ότι, πρός ύποστήριξιν τοΰ δόγματος αύ-
τοΰ, ότι τά περιπαθή τών Φράγκων άσματα τοσαύτην έσχον ροπήν καί είς τά
συναισθήματα καί είς τήν ποίησιν καί είς τήν γλώσσαν αύτήν τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ, ούδέν προσάγει μαρτύριον. "Αλλως δέ ούδέ νά εΰρη ήτο δυνατόν ούδέ
μιας εικόνος, ούδέ μιας ιδέας, ούδέ ένός κάν στίχου τών ροδίων λεγομένων
άσμάτων τό φραγκικόν πρότυπον· ένφ τούναντίον όχι μόνον είς τάλλα δημο-
τικά έλληνικά άσματα, άλλά καί είς μνημεία τής μεσαιωνικής ήμών λογοτε-
χνίας άνευρίσκομεν πάμπολλα τά κοινά, άκόμη καί ςίσμάτια όλα μέ άσημάν-
τους μόνον παραλλαγάς έπαναλαμβανόμενα.

Πλείονα άξίαν καί σπουδαιότητα δέν έχουσι καί οί περί τού φραγκισμοΰ
τοΰ Έρωτοκρίτου λόγοι. Ό Έρωτόκριτος, κατά τόν Σωτηριάδην, «μάς είσά-
γει έντελώς εις φραγκικήν άτμόσφαιραν. Καί φαίνεται άκατανόητον πώς άπό
τήν σύγκρουσιν έκείνην τών δύο άντιθέτων κόσμων γεννάται έν μέσφ λαοΰ
έλληνικοΰ έκ ψυχής έλληνικής τόσον γνήσιον άπαύγασμα φραγκικού πνεύμα-
τος».

56. Βλ. Κ r u m b a c h e r, Geschichte der byzantinischen Litteratur2, σ. 813- της Ελληνικής
μεταφράσεως Γ. Σωτηριάδου, τ. Γ', σ. 56 - 57.
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'Αλλά που κρύπτεται τό φραγκικόν έκεΐνο πνεύμα, περί τοΰ όποιου πάν-
τες όμιλοΰσιν, άλλά τοΰ όποιου τά σημεία ούδείς ήδυνήθη νά έπιδείξη; Τά ή-
θη καί τά πάθη έν τω Έρωτοκρίτω είναι, ώς καί αύτός ό Σωτηριάδης όμολο-
γεΐ, «μέχρι τών λεπτοτάτων άποχρώσεων έλληνικά». Τό φραγκικόν πνεύμα
άνεμένετο σαφώς νά έκδηλωθή προπάντων έν τή έκφράσει τοΰ έρωτικοΰ πά-
θους. Διότι αύτη ιδιαιτέρως χαρακτηρίζει τήν φραγκικήν μεσαιωνικήν ποίη-
σιν, ήτις έν τω έπει τοΰ Τριστάνου και τής Ίσόλδης έξίκετο είς τήν άκροτάτην
διατύπωσιν τοΰ έρωτικοΰ πάθους, τοΰ έντεινομένου πολλάκις καί είς μανικάς
πράξεις. 'Αλλ' ό έρως τοΰ Έρωτοκρίτου είναι ό έλληνικός, ό έρως, δν άνευρί-
σκομεν είς τά δημοτικά άσματα, ό ισχυρός καί βαθύς, άλλ' ούδέποτε έξοκέλ-
λων είς παραφόρους έξωτερικάς έκδηλώσεις. Τοΰτο παρετήρησεν ήδη καί ό
Φωριέλ, ό έπίσης καλώς καί τήν δημώδη έλληνικήν καί τήν φραγκικήν ποίη-
σιν έπιστάμενος, ώς μαρτυροΰσιν ή συλλογή του τών έλληνικών άσμάτων καί
αί συγγραφαί αύτοΰ περί τών ιπποτικών έποποιιών καί περί τής προβηγκια-
κής ποιήσεως. «Ό έρως μάλιστα, λέγει, ύποτυπώνεται έν τω Έρωτοκρίτω με-
τά τίνος δός ειπείν πρωτοτύπου κράματος όρμής καί άπλότητος, έξάρσεως καί
άφελείας, έν φ διακρίνεται έμπνευσις τοΰ έλληνικοΰ κλίματος μάλλον ή τής
Ιπποτικής γυναικολατρείας»57.

Εύρίσκει δ' όμως τήν φραγκικήν έπίδρασιν ό Σωτηριάδης προπάντων είς
τήν ύπόθεσιν τοΰ ποιήματος. Καί άφοΰ έκθέτη ταύτην διά βραχέων, έπιλέγει:
«Δέν είναι άνάγκη τίποτε περισσότερον νά λεχθή διά νά φανή πόσον
άκραιφνώς φραγκική είναι ή ύπόθεσις αύτη τοΰ έπους». 'Αλλ' ούδέν τό Ιδιαι-
τέρως φραγκικόν έχει ή ύπόθεσις, ειμή τούς φραγκικούς δρους, τούς όποιους
έκθέτων αύτήν μεταχειρίζεται ό Σωτηριάδης. «Ή 'Αρετούσα, λέγει, άνταποδί-
δει μέ ίσον πάθος τόν φλογερόν έρωτα τοΰ ίππότου ύποτελοΰς τοΰ πατρός
της. 'Αλλ' ή θέσις μεταξύ κυρίου καί ύποτελοΰς είναι πολύ άνισος». Ούτε ίπ-
πότας, ούτε ύποτελεΐς ή λίζιους γνωρίζει ό Έρωτόκριτος. Ή δ' ύπόθεσις αύ-
τοΰ είναι άπλουστάτη. Ό Έρωτόκριτος άγαπά τήν μονογενή θυγατέρα τοΰ
βασιλέως του καί τήν ζητεί είς γάμον· ό δέ βασιλεύς όργισθείς διό τήν αύθά-
δειαν τόν έξορίζει, τήν δέ θυγατέρα του φυλακίζει, διότι άγαπώσα τόν
Έρωτόκριτον, άρνεΐται νά ύπανδρευθή τόν υίόν τοΰ βασιλέως τοΰ Βυζαντίου.
Ό Έρωτόκριτος φεύγει, άλλ' δτε έμαθεν ότι κινδυνεύει ή πατρίς του, πολε-
μουμένη ύπό τοΰ βασιλέως της Βλαχιάς, τρέχει εις βοήθειαν αύτής άγνώρι-
στος (διότι διά μαγικών φαρμάκων μετέβαλεν όψιν), νικά τούς Βλάχους, σώζει
άπό βεβαίου θανάτου τόν πατέρα τής έρωμένης του, έλευθερώνει τήν πατρίδα
του, καί είς άμοιβήν λαμβάνει γυναίκα τήν Άρετοΰσαν.

Ό μύθος ούτος είναι άπλούστατος καί κοινότατος, καί διά τούτο δέν ήτο
δύσκολον νά εύρεθώσιν άναλογίαι καί όμοιότητες πρός πλείστας διηγήσεις
τής φραγκικής ποιήσεως· άλλ' έπίσης καί πρός άσιατικούς μύθους, όπερ κατα-
δεικνύει όπόσον άκροσφαλές είναι πάν συμπέρασμα περί προτύπων τοΰ

57. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, τ. I, σ. XX.
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Έρωτοκρίτου εις τοιαύτας παρατηρήσεις στηριζόμενον. Είπόν τίνες ότι ή άρ-
χή τοΰ ποιήματος ύπενθυμίζει άνατολικά παραμύθια, διότι ώς έν πολλοίς τού-
των καί έν τω Έρωτοκρίτω βασιλεύς καί βασίλισσα άπαιδες μετά πολλήν
προσδοκίαν γεννώσιν ώραιοτάτην κόρην ή ώραιότατον καί άνδρεΐον υίόν· ώς
νά μή ήτο τοΰτο κοινότατον έπεισόδιον παραμυθιών πλείστων λαών58. Άλλοι
άνευρίσκουσιν ομοιότητας πρός διηγήσεις τοΰ Σάχ - ναμε τοΰ Πέρσου Φιρ-
δούση καί τοΰ δημώδους ιταλικού βιβλίου Reali di Francia (Τά βασιλόπουλα
τής Γαλλίας)59. Ό δέ Γιάνναρης άναφέρει έκ νεωτέρου τινός Ιταλικού βιβλίου
περί κονταροκτυπημάτων (1883) ίστορίαν τινά γενικωτάτας παρουσιάζουσαν
όμοιότητας πρός τήν ύπόθεσιν τοΰ Έρωτοκρίτου, άλλά παρατηρεί ότι τάς πη-
γάς τοΰ βιβλίου έκείνου ούτε αύτός ούτε ό Ém. Legrand ήδυνήθησαν ν' άνεύ-
ρωσιν.

"Οθεν παντελώς άγονος, ώς έκ τών είρημένων συνάγεται, έλέγχεται ή
άναζήτησις φραγκικών προτύπων τοΰ Έρωτοκρίτου. Ακριβέστατα δ' είναι δ-
σα περί τοΰ ζητήματος τούτου λέγει ό Γιάνναρης (σ. 36): «Οί φρονοΰντες ότι
ό Κορνάρος ώφελήθη έκ προγενεστέρων γραπτών μνημείων πολλά είκοτολό-
γησαν, άλλ' ούδέν ώρισμένον άπέδειξαν, εί καί τίνες αύτών έμπείρως τοΰ
πράγματος εϊχον».

Πρός μνημεία δ' όμως τής δημώδους φιλολογίας άνευρίσκονται όμοιότη-
τες, αϊτινες πιθανώς δέν προέρχονται έκ τυχαίας συμπτώσεως. Τό χαρακτηρι-
στικώτατον έπεισόδιον τοΰ μύθου τοΰ Έρωτοκρίτου είναι ή ύπό τοΰ ήρωος,
έχοντος παρηλλαγμένην τήν μορφήν, σωτηρία τοΰ βασιλέως, ή κατανίκησις
τών πολεμίων, καί ή άμοιβή αύτοΰ, άνακτήσαντος τήν προτέραν μορφήν. Πα-
ραπλήσια δ' έπεισόδια έχουσι πολλά παραμύθια καί έλληνικά καί άλλων
λαών60.

58. Εύλογώτερον θά ήτο νά συγκριθή ό Έρωτόκριτος πρός τόν Ήμπέριον καί Μαργαρώ-
ναν, διότι έν τούτω ή βασίλισσα μετά τεσσαρακονταετή στείρωσιν γεννά τήν Μαργαρώναν,
προσέτι δέ άναφέρεται καί κονταροκτύπημα, έν ω άναδεικνύεται νικητής ό έρώμενος τής βασι-
λόπαιδος.

59. Κ. Krumbacher, Byz. Litteraturgeschichte2, στ. 871· έλλ. μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου,
τ. Γ', σ. 171. Ό Krumbacher άναφέρεται είς τήν ποιητικήν διασκευήν τών Reali di Francia τοΰ
Χριστοφόρου τοΰ Φλωρεντινοΰ, τήν έκδοθεΐσαν τω 1534. 'Αλλ' ούτε έν ταύτη, ούτε έν τω πλη-
ρεστέρω καί παλαιοτέρα) είς πεζόν λόγον κειμένψ εύρίσκεται έπεισόδιον τι, παρουσιάζον όμοιό-
τητας άξιας λόγου πρός τά έν τώ 'Ερωτοκρίτφ. Περί τοΰ δημώδους ίταλικοΰ βιβλίου βλ.
Gr äs se, Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte, Dresden 1842, τ. II, τμ. 3, σ. 303 κέ.
Γ ά σ π α ρ η , 'Ιστορία τής Ιταλικής λογοτεχν., μετάφρ. Α. Σ. Βλάχου, τ. II, σ. 327 κέ.

60. 'Εν πολλοίς παραμυθίοις, ό ήρως μετηλλαγμένον έχων τό πρόσωπον (ώς έπί τό πλεί-
στον δι' έπιθέσεως έπί τής κεφαλής δέρματος ή κύστεως ζώου μεταμορφωμένος είς κασσίδην)
διαπράττει πολλούς άθλους, έν τέλει δέ φανερώνεται καί άμείβεται. "Εν τινι έλληνικώ, ό κασσί-
δης μάχεται, νικφ καί σφζει τόν βασιλέα πατέρα του τρις (Ρίο, Νεοελληνικά παραμύθια, σ.
175 κέ). 'Εν έτέρφ τής Σύρου, καί έν παραλλαγή τούτου τής Τήνου, τό είς κασσίδην μετασχη-
ματισθέν βασιλόπουλο, μετά πολλούς άλλους άθλους κατασκευάζον θαυμάσια ένδύματα, νικά
έν ίππικώ άγώνι, καί λαμβάνει έν τέλει γυναίκα τήν βασιλοπούλαν (Hahn, Griechische u. al-
banesische Märchen, άρ. 70, τ. II, σ. 58 κέ, 296). Έν φλαμανδικώ ό ύπηρέτης τοΰ παλατιού μέ
τά χρυσά μαλλιά, ό άποκρύπτων ταΰτα μέ κόκκινον σκοΰφον, σφζει δις τόν βασιλέα, ήττηθέντα
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Άφοΰ δε οΰτε φραγκικά πρότυπα έμιμήθη ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου,
οΰτε τά έκφαινόμενα έν τω ποιήματι ήθη καί πάθη έχουσι φραγκικόν τύπον,
οΰτε ή λέξις έλέγχει έμμεσον φραγκικήν έπίδρασιν, μόνα σημεία φραγκισμοΰ
θά ήσαν έθιμα καί τρόποι βίου φραγκικού, άν ήτο δυνατόν νά καταδειχθώσι
σαφώς τοιαύτα έν αύτω. Κατά τόν Γιάνναρην (σ. 33), «ό καθ' δλου ρομαντι-
κός χαρακτήρ τοΰ ποιήματος είναι άπαύγασμα τής συγχρόνου έποχής, ήτις
παρίσταται ώς εύρύ θέατρον ρωμαντικοΰ βίου καί ιπποτικών άγώνων. Ή γέ-
νεσις τών έθίμων τούτων δύναται μέν νά άναχθή είς παλαιοτέρους χρόνους,
πάντες όμως οί Ιστορικοί συμφωνοΰσιν ότι ταΰτα άνεπτύχθησαν έν Γαλλίςι
καί έντεϋθεν μετεδόθησαν άνά πάσαν τήν Εύρώπην πρός δέ καί αύτήν τήν
Μικράν 'Ασίαν μέχρι τής Παλαιστίνης».

Διά τούτων φαίνεται, ότι έννοεΐ ό Γιάνναρης τούς έν τώ Έρωτοκρίτω πε-
ριγραφομένους άγώνας τοΰ κονταροκτυπήματος, οίτινες άναπτυχθέντες έν
Γαλλία, μετεφυτεύθησαν, ώς νομίζει, καί έν Κρήτη κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΓ'
αίώνος ύπό τών Γάλλων, δτε ήλθεν ή νήσος είς άμεσον κοινωνίαν πρός τούς
Γάλλους σταυροφόρους βοηθοΰντας τοις Ένετοΐς.

"Οθεν πρόκειται περί ένός μόνον έθίμου καί ούχί περί βίου καθόλου ρω-
μαντικοΰ καί φραγκικοΰ. Ένεκα δ' όμως τής έκτάσεως, ήν κατέχει ή περιγρα-
φή τοΰ ίππικοΰ άγώνος έν τω ποιήματι, καταλαμβάνουσα έν δλον τών πέντε
βιβλίων αύτού, ή φραγκική έπίδρασις θά ήτο κατάδηλος, άν τήν ΰλην τοΰ βι-
βλίου τούτου ήρύσθη ό ποιητής έκ τοΰ φραγκικού βίου, ξένα καί άλλότρια
τών έλληνικών έθιμα άφηγούμενος.

'Αλλ' οί Ιππικοί άγώνες, οί διαδορατισμοί, ή ώς διά ξενικών όνομάτων
έλέγοντο, ή τζούστρα (ίταλ. giostra) καί ό τορνεμες ή τά τορνεμέντα ή ό τορνέο
(γαλλ. tornement, ίταλ. torneo) ήσαν γνωστά καί είς τούς Έλληνας. Λέγοντες
δέ γνωστά δέν έννοοΰμεν τήν γνώσιν, ήν είχον οί Έλληνες έκ τής τελέσεως
τών τοιούτων άγώνων ύπό τών Φράγκων έν τή φραγκοκρατουμένη Ελλάδι, ή
έκ τής μνείας αύτών έν έλληνικοΐς ποιήμασιν, άτινα είναι μιμήσεις ή μεταφρά-
σεις φραγκικών61. 'Αλλ' έννοοΰμεν τήν είσαγωγήν είς τά έλληνικά ήθη τοΰ
φραγκικοΰ τούτου άγωνίσματος.

èv μάχη, νικήσας αύτός τή βοηθείςι θαυμασίου ϊππου (Revue des traditions populaires, 1901, σ.
221 - 2). Πρβλ. και δμοιον Ιταλικόν έν Jahrbuch f. roman, u. englische Literatur (τ. VIII, σ. 253
κέ) καί πολλά παράλληλα άναφερόμενα ύπό R . Köhler (αύτ., σ. 256 κέ). "Ομοιον σλαβωνι-
κόν έκ Podgajci τής Srem έν Sbornik της νοτιοσλαβικής άκαδημίας, τ. XI, σ. 290 κέ.

61. Τά χρονικά τοΰ Μορέως (στ. 3367 - 9, σ. 224 J. Schmidt) Ιστοροΰσιν, ότι κατά τήν
άπονομήν συγγνώμης είς τόν άποστάτην άφέντην τής Καρύταινας ύπό τοΰ πρίγκηπα Γυλιάμου
τοΰ Μορέως (1256) έγιναν πολλαί έορταί καί Ιππικοί άγώνες:

Χαράν μεγάλην Εποι καν οί νέοι καβαλλάροι,
τζοΰστρες, κοντάρια έτσάκισαν, χαρές μεγάλες είχαν.

Έπίσης καί κατά τό 1304 κατά τήν σύνοδον τών όμοτίμων τοΰ πριγκιπάτου τοΰ Μορέως
έν Κορίνθφ κατά τό Livre de la Conqueste, σ. 468 - 470. (Πρβλ. Ρ ω μ α ν ο ΰ , Γρατιανός Ζώρ-
ζης, σ. 24). Τζ,οΰστρες πρός έορτασμόν εύφροσύνων γεγονότων άναφέρονται καί είς τά ποιήμα-
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Ό Νικηφόρος Γρηγοράς62 λεπτομερώς περιγράφει τό άγώνισμα έξ άφορ-
μής τών γενομένων άγώνων πρός πανηγυρισμόν έν Διδυμοτείχφ τής γεννή-
σεως υίοΰ τοΰ βασιλέως Άνδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου τοΰ νέου (1332).
'Ιστορεί δ' ό Γρηγοράς, ότι τούς. άγώνας τούτους καί πρότερον πολλάκις έτέ-
λει ό βασιλεύς, τότε δέ φιλοτιμότερον. Ό δέ 'Ιωάννης ό Καντακουζηνός μνη-
μονεύει έπίσης τοιούτους Ιππικούς άγώνας, έν οίς διέπρεπεν ό βασιλεύς
Ανδρόνικος, διδαχθείς παρά τών έκ Σαβοΐας έλθόντων εύπατριδών κατά τούς
γάμους αύτοΰ μετά τής Άννης της Σαβαυδικής (1328) καί τών μετά τούς γά-
μους έκεϊθεν συχνάκις έρχομένων, προσθέτει δ' ότι ούτοι είσήγαγον τό άγνω-
στον τέως άγώνισμα63.

Είς τόν Καντακουζηνόν πειθόμενόι δέχονται, ότι έκ Σαβοΐας τό πρώτον
εισήχθησαν εις τό Βυζάντιον οί Ιππικοί διαδορατισμοί,ό Κοραής64 καί ό Λάμ-
προς65. Άλλ' οί άγώνες ούτοι ήσαν γνωστοί είς τούς Έλληνας πολλώ πρότε-
ρον, είκάζομεν δ' ότι ό Καντακουζηνός ή ήγνόει τό πράγμα, διότι ίσως δέν
έγίνοντο έν τή βυζαντινή αύλή έπί τής μακράς βασιλείας τοΰ Άνδρονίκου
Παλαιολόγου τοΰ γέροντος, ή διά τινας μεταβολάς έθεώρει τόν ύπό τών Σα-
βαυδών ιπποτών διδαχθέντα τρόπον διάφορον τοΰ συνήθους. Ό Λάμπρος
έδημοσίευσεν έκ χειρογράφου τής Βατικανής βιβλιοθήκης Έκφρασιν τών ξυ-
λοκονταριών τοϋ κραταιοΰ καί άγίου ήμών αύθέντου καί αύτοκράτορος?6, ήτοι
περιγραφήν ρητορικήν εικόνος άπεικονιζούσης κονταροκτύπημα, έν τώ όποίφ
πρωταγωνιστεί ό αύτοκράτωρ. ΕΪναι άληθές, ότι ό Λάμπρος ύπολαμβάνει τό
άγώνισμα εις δ άναφέρεται ή Έκφρασις τών ξυλοκονταριών, διάφορον τής
ντζούστρας τοΰ Γρηγορά, τοΰτο μέν διότι ό κώδιξ τής 'Εκφράσεως είναι άρ-
χαιότερος τοΰ χρόνου έκείνου, τοΰτο δέ διότι «ή γινομένη περιγραφή δέν άν-

τα τοϋ Φλώριου καί τής Πλάτζια Φλώρης (στ. 1858, έκδ. Μαυροφρύδου), τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ
Τύρου, τών Θησέως γάμων καί Αιμιλίας. Είς τόν Ήμπέριον καί Μαργαρώναν (στ. 311 κέ, σ. 257
έκδ. Λάμπρου) άναφέρεται κονταροκτύπημα, κατά τό όποιον έπαθλον ήτο ό γάμος μετά της θυ-
γατρός τοΰ βασιλέως.

Ό Γιάνναρης άναφέρει τούς ύπό τοΰ Cornelius (Creta sacra, τ. II, σ. 336. 341 - 342) μαρ-
τυρουμένους Ιππικούς άγώνας έν Κρήτη εις μνήμην της καταστολής της έν έτει 1363 έκραγεί-
σης ένετοκρητικής στάσεως, άγομένους κατ' έτος τακτικώς Γσως μέχρι ΙΖ' αίώνος. Πρός δέ καί
τήν μνείαν τζούστρας έν τή Έρωφίλη τού Χορτάτση (Πράξ. Α', στ. 337. 359. 362).

Καί έν Ζακύνθω κατά τάς άπόκρεως έγίνοντο τζοΰστραι ή τορνέο, άπό τών μέσων τοΰ ΙΖ'
αΙώνος μέχρι τοΰ 1739· άλλ' αδται είχον καταπέση είς άγώνισμα εύθυβολίας δι' άκοντίου, γινό-
μενον ύπό πολυτελώς ήμφιεσμένων προσωπιδοφόρων. (Σ. Δέ Βιάζης έν τώ περιοδικώ
'Ολύμπια, 1896, σ. 84 - 85). Τοιαύτην άλλως μεταβολή ν είχον ύποστή ήδη κατά τόν ΙΖ' αίώνα
οί Ιπποτικοί άγώνες καί έν τή Δύσει.

62. Γ 3, τ. Α', σ. 482 - 3 Bonn. Ό Γρηγοράς όνομάζει τούς άγώνας ντζούστραν καί τορνε-
μέν, διακρίνων δύο εϊδη αύτών.

63. Α 42, τ. Α', σ. 205,14: «καί τήν λεγομένην τζουστρίαν καί τά τερνεμέντα αύτοί πρώτοι
έδίδαξαν Ρωμαίους οΰπω πρότερον περί τών τοιούτων είδότας ούδέν».

64. "Ατακτα, τ. Ε', σ. 346 - 347.

65. Νέος Έλληνομνήμων, 1908, σ. 13.

66. Αύτ., σ. 3 - 18.
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τιστοιχεΐ προς άγώνισμα τελούμενον δι' Ιππικής μονομαχίας, άλλα πρός άμιλ-
λαν, ής καθ' δ φαίνεται πολλοί συμμετεϊχον». 'Αλλ' ήμεϊς τούλάχιστον έν τή
'Εκφράσει ούδέν βλέπομεν τό δυσαρμοστοΰν ή άσυμβίβαστον πρός περιγρα-
φήν κονταροκτυπήματος.

Ό Krumbacher67, μνημονεύων τήν Έκφρασιν ταύτην, λέγει ότι άναφέρε-
ται εις τόν έν ίπποτικαΐς τέχναις έμπειρότατον αύτοκράτορα Μανουήλ τόν
Κομνηνόν, χωρίς νά προσάγη άπόδειξιν της γνώμης αύτοΰ. 'Αλλ' ότι ή
γνώμη ήτο όρθή κατέδειξεν ό Λάμπρος, εύστόχως συνδυάσας τήν έν τή
'Εκφράσει τών ξυλοκονταριών περιγραφήν πρός τάς παρά Κιννάμω ειδήσεις
. περί τών στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κο-
μνηνοΰ. Ούτος, κατά τόν Κίνναμον, μετέβαλεν έπί τό βέλτιον τά τοΰ όπλι-
σμοΰ καί τών άσκήσεων τοΰ βυζαντινού στρατού, παραλαβών έκ της πολεμι-
κής τών δυτικών έθνών δσα Εκρινε ν άναγκαϊα, έν οίς κατελέγοντο καί οί Ιππι-
κοί άγώνες. Βεβαιώνει δ' ό βυζαντινός χρονογράφος, ότι διά τών άσκήσεων
τούτων ταχέως οί τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ άνεδείχθησαν ύπέρτεροι τών
Γερμανών καί Φράγκων, καί ότι αύτός ό βασιλεύς μετείχε τών άσκήσεων,
πρωταγωνιστών διά τήν φυσικήν ρώμην καί τήν φιλοπόλεμον όρμήν αύτοΰ68.

Παραβάλλων τό χωρίον τού Κιννάμου πρός τήν Έκφρασιν, ό Λάμπρος
εύρίσκει ότι αύτη άνταποκρίνεται πληρέστατα πρός αύτό. Τά αύτόξυλα δόρατα
τοΰ Κιννάμου είναι αί ξυλοκονταριαί τής 'Εκφράσεως, καί τό παχύ κατά δρϋν
δόρυ τοΰ βασιλέως τής Εκφράσεως είναι οίον τό περιγραφόμενον ύπό τοΰ
χρονογράφου δόρυ τοΰ Μανουήλ. Άλλά μετά τινας άλλας παρατηρήσεις κα-
ταλήγει είς τό πόρισμα, ότι ή ζωγραφία τήν όποίαν περιγράφει ή Έκφρασις
άπεικόνιζε μίαν τών έξαιρέτων έκείνων ίππικών άσκήσεων, ών μετεΐχεν αύτός
ό αύτοκράτωρ καί δχι άγώνισμά τι ίππικόν.

Είναι βεβαίως άναντίρρητον ότι ταύτόξυλα δόρατα ήσαν τά άλλως άσί-
δηρα λεγόμενα δόρατα ή ξυλοκοντάρια ή μέ έμπεφραγμένα τά στόματα δόρα-
I τα, ών έγίνετο χρήσις εις τά κονταροκτυπήματα. Άλλ' ότι ό ύπό τής
'Εκφράσεως περιγραφόμενος πίναξ άπεικόνιζε συνήθη στρατιωτικήν άσκησιν
δυσκολευόμεθα νά παραδεχθώμεν- μάλλον δέ πιθανόν φαίνεται ότι θά παρί-
στανεν έξαίσιόν τι άνδραγάθημα τοΰ βασιλέως, διεγεΐρον τόν θαυμασμόν καί
κινούν είς πανηγυρισμόν. Τοιούτο δ' άνδραγάθημα έν ίππικώ άγώνι μνημο-
νεύεται άληθώς έν τή Ιστορία τοΰ Μανουήλ Κομνηνοΰ. Κατά τήν έλευσιν αύ-
τοΰ εις Άντιόχειαν (1156), θέλων ό ήρωικός έκεΐνος βασιλεύς νό ταπεινώση
τό φρόνημα τών Φράγκων ιπποτών, έπαιρομένων έπί τή δεξιότητι αύτών είς
τά κονταροκτυπήματα, έθεσεν άγώνα, ού μετέσχον άντίπαλοι όμάδες

67. Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litteratur2, σ. 467.

68. Ί ω . Κ ί ν ν α μ ο ς , σ. 125 Bonn: «Τάς γάρ έκ τών πολέμων άνέσεις πολέμων αύτός
ποιεΐσθαι θέλων παρασκευάς, Ιππεύεσθαι εΐώθει τά πολλά σχήμά τε πολέμου πεποιημένος παρα-
τάξεις τινάς άντιμετώπους άλλήλας ϊστα. Ούτω τε δόρασιν έπελαύνοντες αύτοξύλοις κίνησιν
έγυμνάζοντο τήν έν τοις δπλοις. Τοίνυν καί έν βραχεί Ρωμαίος άνήρ τήν Γερμανών καί
'Ιταλών ύπερήρεν αίχμήν. Ού μήν ούδέ αύτός βασιλεύς τών άγώνων τούτων άπήν, άλλ' έν τοις
πρώτοις έτάττετο δόρυ κραδαίνων μήκει καί μεγέθει ούδενί ξυμβλητόν».
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Ελλήνων καί Φράγκων· καί τούτων μέν ήγεϊτο ό Φράγκος πρίγκηψ τής
'Αντιοχείας Γεράρδος, των δ' Ελλήνων αύτός ό Μανουήλ. Ό άγών έγινε με-
τά πολλής φιλοτιμίας καί πείσματος· οί μέν Έλληνες ήθελον νά ύπερτερήσω-
σι τούς Λατίνους καί είς τό άγώνισμα τοΰτο, οί δέ Φράγκοι ήγανάκτουν μή
άνεχόμενοι «Ρωμαίους κρατεΐν τόν διά τών κοντών πόλεμον». Ένίκησαν δ' οί
περί τόν αύτοκράτορα, όστις δύο όμοΰ ίππότας κατέρριψεν, «καθ' ένός μέν
έλάσας τόν ίππον καί τό δόρυ κραδάνας, έκείνου δέ συγκαταβαλόντος τόν σύν-
εγγυς τή ρώμη τοΰ διακοντίσματος». Οί άθλοι τοΰ αύτοκράτορος ένέπλησαν
θαυμασμού τούς Άντιοχεΐς βλέποντας αύτοΐς δμμασιν, δσα πρότερον έκ φή-
μης ήκουον περί τής έξαισίας ρώμης καί τοΰ πολεμικοΰ μένους αύτοΰ.

Ή άφήγησις τοΰ Νικήτα Χωνιάτου69 περί τοΰ ίππικοΰ τούτου άγώνος εί-
ναι ό κάλλιστος ύπομνηματισμός τοΰ χωρίου τοΰ Κιννάμου καί τής
'Εκφράσεως, πρός ήν μάλιστα παρουσιάζει έν πολλοίς καί άξίαν προσοχής
συμφωνίαν είς τό λεκτικόν. Σαφώς δέ συνάγεται έκ τών ύπό τοΰ Χωνιάτου
ίστορουμένων, ότι ό αύτοκράτωρ Μανουήλ, προνοών περί τής τελειοτέρας
πολεμικής παρασκευής τοΰ βυζαντινοΰ στρατού, πλήν τών άλλων εισήγαγε
καί τό ίπποτικόν άγώνισμα τοΰ διαδορατισμοΰ δι' άσιδήρων δοράτων· διότι
μόνον ιππείς άπό μακρού ήσκημένοι ήτο δυνατόν νά κατανικήσωσι τούς έπί
τω άγωνίσματι έναβρυνομένους Φράγκους. Ότι δέ αύτό τοΰτο τό ίπποτικόν
άγώνισμα ήτο τό ύπό τοΰ Μανουήλ εισαχθέν, κατά Κίνναμον, είς τόν στρα-
τόν, καί δχι άπλή άμιλλα, ής πολλοί όμοΰ συμμετεΐχον, ώς παραδέχεται ό
Λάμπρος, καταφαίνεται καί έκ τής περιγραφής τοΰ Χωνιάτου· έν τώ ίππικώ
άγώνι τής 'Αντιοχείας «συνεπλέκοντο έξ άμφοΐν Ικανοί άλλήλοις διαδορατί-
ζοντες». Καί άληθώς είς τά κονταροκτυπήματα έγίνοντο καί άγώνες ομάδων.
Έν αύτώ τώ Έρωτοκρίτω προηγείται ή καθ' όμίλους συμπλοκή καί έπονται
αί μονομαχίαι70, (έν τή έτέρα τών δημοσιευομένων ώδε ιστοριών έκ τοΰ Λον-
δινείου χειρογράφου τοΰ Έρωτοκρίτου άπεικονίζεται ή καθ' όμίλους συμπλο-
κή). Είναι δ' άναγκαϊον ίσως νά σημειωθή ότι έν άρχή τά κονταροκτυπήματα
(tournois) συνίσταντο είς άγώνας όμάδων μόνον, ύστερον δ' είς τούς άγώνας
τούτων προσετέθησαν καί αί μονομαχίαι (joustes).

Αί άσκήσεις αδται δέν είναι πιθανόν ότι έπαυσαν έπί τών διαδόχων βασι-
λέων. Τοΰτο τούλάχιστον γινώσκομεν, ότι ένα αίώνα ΰστερον, έπί τοΰ βασι-
λέως τής Νικαίας Θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως, τό κονταροκτύπημα ήτο προσ-
φιλές άγώνισμα τών μεγιστάνων τής βυζαντινής αύλής. Ό Παχυμέρης

69. Γ' 3, σ. 141 - 144 Bonn.

70. Β' 1265 - 1266:

Τρεις είχε ποΰ θά πολεμούν, καί δέκα άντικρυτά τως
να δείξουσι τήν τέχνη τως καί τήν παλληκαριά τως.

Αύτ. 1359 - 1360:

Ξαναφυσοΰν τσί σάλπιγγες, κ' ήτονε τό σημάδι
οί καβαλλάροι δυό καί δυό νά τρέξουσιν όμάδι.
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διηγείται (τ. Α', σ. 65 - 66 Bonn), ότι ό Γεώργιος Νοστόγγος «καθ' ήδονήν
διατριβής ίππαζομένοις τοις δρχουσιν έπί κοντών συντριβή... συνιππάζετο».
Ή δέ συντριβή κοντών είναι αύτό τοΰτο τό τσάκισμα κονταριών τών Χρονικών
τοΰ Μορέως (στ. 3369), ό γαλλικός τών tournois δρος «rompre une lance».

Ταΰτα πείθουσιν ήμδς, ότι τά κατά τό κονταροκτύπημα δέν παρέλαβεν ό
ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου έκ τοΰ φραγκικού βίου, καί δέν πρέπει νά προσά-
γονται ώς μαρτύρια φραγκικών έπιδράσεων.

Ε'

Περί τών έκδόσεων τοΰ Έρωτοκρίτου (ών ή πρώτη έγινεν έν έτει 1713, ή
δέ δευτέρα, ή καί καλυτέρα, τώ 1737) διέλαβε διά πολλών καί άκριβέστατα ό
Γιάνναρης (σ. 60 κέ). Χειρόγραφον δ' έν μόνον τοΰ ποιήματος είναι γνωστόν,
τό έν τή Άρλειανή συλλογή τοΰ Βρεταννικοΰ μουσείου (ύπ' άριθ. 5644),
ίστορημένον, γραφέν τω 1710, ήτοι τρία έτη πρό της πρώτης έκδόσεως, ύπό
Ζακυνθίου πιθανώς βιβλιογράφου. Τοΰτο πρώτος έμελέτησεν ό Κ. Σάθας,
σκοπών νά τό έκδώση71. Δυστυχώς δ' όμως, οΰτε ή ύπόσχεσις τοΰ Σάθα έξε-
πληρώθη, άγνωστον διά τίνας λόγους, οΰτε ό μετά τόν Σάθαν έξετάσας τό χει-
ρόγραφον καί λεπτομερώς περιγράψας αύτό Γιάνναρης ήδυνήθη νά φέρη είς
φώς τήν παρασκευασθεΐσαν ύπ' αύτού, έπί τή βάσει καί τοΰ χειρογράφου καί
τής δευτέρας έν Βενετία έκδόσεως, κριτικήν έκδοσιν.

Παρήλθον μέχρι τοΰδε εϊκοσιν όλα έτη άπό τής προκηρύξεως τοΰ Γιάν-
ναρη, καί είκοσιτέσσαρα άπό τής τοΰ Σάθα· νομίζομεν δ' ότι πρέπει νά μή
άναβάλλεται έπί πλέον ή τύπωσις, ή άλλος τις ν' άναλάβη τό έργον, άν είς
τήν ύπό τοΰ Σάθα ή τοΰ Γιάνναρη έκδοσιν παρεμβάλλονται εισέτι δυσχέρειαι.
Ό Γιάνναρης παρετήρησεν είς τό χειρόγραφον καί έπουσιώδεις τινάς ήγουν
φθογγικός διαφοράς γραφής, ούδαμώς άλλοιούσας τό κείμενον, άλλά καί παμ-
πόλλας ούσιώδεις ή γλωσσικός, άλλοιούσας ή τήν λέξιν ή τόν νοΰν τοΰ κει-
μένου ή άμφότερα. 'Ημείς δ' όμως έν τώ άντιγράφφ τής πρώτης σελίδος έξ 28
στίχων, όπερ έδημοσίευσεν έν τή πραγματεία του, παρατηροΰμεν τούναντίον,
ότι τό χειρόγραφον περιέχει βεβαίως πολλάς ούσιώδεις καί έπουσιώδεις δια-
φοράς γραφής, άλλά πλήν εύαρίθμων τινών γραφικών σφαλμάτων72 αί διαφο-
ραί αδται άποδίδουσι γνησιώτερον τό κείμενον, ένιαχοΰ δέ καί τό άλλοιωθέν
νόημα άποκαθιστώσι. Τό αύτό. δέ, άν καί έν μικροτέρφ βαθμφ, παρατηροΰμεν
καί είς τούς 8 στίχους τούς περιεχομένους εις τάς πανομοιοτύπως δημοσιευο-
μένας ώδε δύο σελίδας τοΰ χειρογράφου, όπου πλήν δύο γραφικών σφαλμά-
των (κονταριά άντί κονταρά, έβγέκε άντί εΰγήκε), πάσαι αί άλλαι διαφέρουσαι

71. Κ. Σάθα, "Ελληνες στρατιώται, èv 'Εστίςι 1885, τ. ΙΘ', σ. 375.

72. Είναι ταΰτα: άγουρο, άσχημάδι άντί άσκημάδι, κανένα άντί κιανένα, άφουγκραστήτε άν-
τί άφουκραστήτε, ή πίστη τους άντί ή πίστη τως, μπιστενή άντί μπιστική, άξια άντί άξα.
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γραφαί τοΰ χειρογράφου είναι και αί όρθότεραι. Όθεν τότε μόνον θά δυνάμε-
θα νά εϊπωμεν, ότι έχομεν άκριβές κείμενον τοΰ ποιήματος καί θά κατανοήσω-
μεν έντελώς αύτό, καί τότε μόνον θά δυνάμεθα νά κάμωμεν άσφαλώς χρήσιν
αύτοΰ ώς γλωσσικού μνημείου, όταν γίνη έκδοσις αύτοΰ, κυρίαν βάσιν έχου-
σα τό έν Λονδίνω χειρόγραφον.

Άναγκαίον δ' είναι νά μή παραληφθώσιν έκ της έκδόσεως, ή όπωσδήπο-
τε άλλως νά δημοσιευθώσι, καί αί τοΰ χειρογράφου ίστορίαι, πολύτιμον ούσαι
μνημεΐον τής κοσμικής γραφικής παρ' ήμΐν κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αίώνος,
άξιαι δέ σπουδής καί άπό της άπόψεως τής σχέσεως αύτών πρός τήν ξένη ν
τέχνην καί πρός τά ιστορημένα βυζαντινά χειρόγραφα.

Τών ιστοριών τούτων δημοσιεύομεν ώδε δύο δείγματα, έκ φωτογραφιών
δύο σελίδων τοΰ χειρογράφου, τάς οποίας παρακληθείς ύφ' ήμών έσπευσεν
εύγενώς νά μάς άποστείλη ό έν τώ Πανεπιστημίω τοΰ Όξφορδ διδάσκων τήν
βυζαντινήν καί νεοελληνικήν φιλολογίαν καί γλώσσαν Σΐμος Μενάρδος73.

73. Μεταγράφομεν ώδε τό κείμενον τών σελίδων τούτων ώρθογραφημένον, σημειούντες έν
τέλει τάς διαφόρους γραφάς τής έκδόσεως τοΰ 1737.
φ. 121α

(Μ)' ας πώ καί γιά τήν κονταριά, όπώδωκε κ' έτοΰτος,
μέ τήν όποια έκέρδεσε τοΰ στεφανιοΰ τό πλούτος.
(Η)ΰρηκχ τό ρηγόπουλο τάλύπητο κοντάρι
στό κούτελο, κ' έπήρε του τής αντρείας τή χάρη.

Περί τό πώς έρριξε ό Ρωτόκριτος τόν κυπριώτη καί έκέρδεσε τήν τζόγια ήγουν τό στεφάνι.

(Χ)άνει τζί σκάλες καί τζϊ δυό, τό χαλινάρι άφήκε
έξάπλωσε τά χέρια του, κι άπό τή σέλλα έβιέκε

φ. 122α

Περί τό πώς έπήγε ό Ρωτόκριτος όμπροστά είς τόν ρήγα, καί ή Άρετοΰσα τοΰ έβαλε τό
στεφάνι είς τό κεφάλι.

(Ε)πήγε ομπρός είς τοΰ ρηγός, πεζεύγει, γονατίζει,
καί τή χρυσή του κεφαλή τήν τζόγια τοΰ στολίζει.

Δ.Γ. Μ' άς ποΰμεν καί τήν κονταριάν όποΰ 'δωκε και τοΰτος. — όποίαν — τό ρηγόπουλον — Χ.
τές σκάλες καί τές δυό - έβγήκε — καί τήν χρυσήν του κεφαλήν μέ τζόγια τήν στολίζει.
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Έκθεαις τής έπιτροκείας τών κριτών του Χατζηλαζαρείου Αγώνος
tupi τής λαογραφίας τής Μακεδονίας, άναγνωσθεΐαα έν τω
Έθνικω Πανεπιστημίω τήν 13 'Ιουνίου 1910.

Τοΰ Ιστορικού διαγωνίσματος περί τής Μακεδονίας, του ύπό τοϋ φιλομού-
σου Μακεδόνος κ. Δημοσθένους Χατζηλαζάρου ίδρυθέντος, κάλλιστον άλλά
καί άναγκαιότατον συμπλήρωμα είναι τό λαογραφικόν, τοΰ όποιου έπίσης αύ-
τός έγινεν άγωνοθέτης. Ή λαογραφική έξέτασις είναι εΐπερ τις καί άλλη έπι-
τηδειοτάτη πρός διευκρίνησιν της έθνικής συστάσεως χώρας τινός, καί άσφα-
λή γνώσιν καί κατανόησιν τών συναισθημάτων τών κατοίκων αύτής, την τε-
λεσφόρως πολλάκις ύποβοηθοΰσαν τήν ίστορικήν έρευναν έν τη άναζητήσει
τής άρχής καί τών αίτιων Ιστορικών γεγονότων.

Διευκρινεΐ δ' ή λαογραφία τήν έθνικήν σύστασιν τών χωρών, τάς όποιας
έρευνα, διότι τής έθνικής συνειδήσεως έδραΐον θεμέλιον είναι πρό πάντων ή
κοινότης τών ήθών καί έθίμων, τών δοξασιών καί τών παραδόσεων, τής άντι-
λήψεως τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου καί τής έκδηλώσεως τών συναισθημάτων καί
έπί πάσι, ή κοινότης τών πόθων καί τών έλπίδων. Είναι ταΰτα τά όμότροπα
ήθη, τά όποια έν τή θαυμασία έκείνη διατυπώσει της έννοιας της πατρίδος καί
τής έθνικης άλληλεγγύης περιέλαβον οί 'Αθηναίοι, δτε κατά τάς παραμονάς
τής έν Πλαταιαΐς μάχης, άπορρίπτοντες μεγαλοφρόνως τάς συμφορωτάτας καί
δελεαστικός τοΰ Μαρδονίου προτάσεις, άπεδείκνυον πρός τούς Λακεδαιμο-
νίους, ότι είχον σαφή έπίγνωσιν τών δεσμών, οίτινες συνέδεον αύτούς πρός
τούς άλλους Έλληνας. Τδλλα στοιχεία, τό όποια κατά τόν άττικόν έκεΐνον
όρισμόν συνιστώσι τό έθνος, τό δμαιμον, ήτοι ή κοινότης τής καταγωγής, τό
όμόγλωσσον, καί τής λατρείας ή κοινότης, δυνατόν νά μή συνυπάρχωσι πάντα
είς έν έθνος, ή νά μή άποτελώσι τό διακριτικόν γνώρισμα ένός έθνους άπό άλ-
λου. Άλλά τά όμότροπα ήθη άρκοΰσι καί μόνα, όπως έποικοδομηθή έπ' αύ-
τών ή συνείδησις τής έθνικής ένότητος. Λαοί έτερότροποι τά ήθη δύνανται
βεβαίως ν' άποτελέσωσι πολιτικήν ένωσιν, νά συγκροτήσωσι κράτος, άλλά
τού τεχνητοΰ κατασκευάσματος τούτου ή συνοχή καί ή διάρκεια δρους έχου-
σιν ή τήν έξακολούθησιν τής άνάγκης, ήτις έφερεν έν άρχή τήν ένωσιν, ή τήν
τελειότητα τής κυβερνητικής όργανώσεως. Ένώ όμοεθνεΐς πληθυσμοί κεχωρι-
σμένοι κατά περίστασιν, κυριώτατον ιδεώδες τρέφουσι τήν πρός άλλήλους
προσέγγισιν καί τόν άπαρτισμόν άρρήκτου πολιτικής κοινωνίας.

•'Εδημοσιεύθη είς περ. Λαογραφία 2(1910-11), σ. 249-265.
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Αί λαογραφικοί έρευναι κατά ταΰτα έχουσιν όλως ίδιαιτέραν σημασίαν, όταν γίνωνται είς χώρας άμφιλεγομένης εθνικής συστάσεως. Όταν ή έξ άτε-
λοΰς γνώσεως ή έκ σκοπίμου διαστροφής τών πραγμάτων έπικρατη άσάφεια
περί τοΰ έθνισμοΰ χώρας τινός άπηκριβωμένη καί ευσυνείδητος λαογραφική
έρευνα αύτής δύναται νά προσαγάγη άσφαλή καί έμφανή καί άναμφισβήτητα
μαρτύρια, συντελοΰντα είς διαφώτισιν τών έθνολογικών ζητημάτων. Οΰτω
λ.χ. καλλίστην συμβολήν παρέσχεν ή λαογραφία είς έπίλυσιν τοΰ ζητήματος
περί τής καταγωγής τών σημερινών Ελλήνων, διά προσθέτων έπιχειρημάτων
ένισχύσασα τά πορίσματα τής άπό ιστορικής άπόψεως άνασκευής τών άσυ-
στάτων θεωριών τοΰ Φαλλμεράϋερ.

Προκειμένου δέ περί λαογραφικής εξετάσεως τής Μακεδονίας, πρόδηλος
είναι ή έξαιρετική αύτής σημασία, ούδέ ύπάρχει άνάγκη νά καταδειχθή καί
άναπτυχθή αΰτη. Ή δ' έλληνική έπιστήμη άπό πολλοΰ έπρεπε νά έχη συγκο-
μίσει άφθονώτατον ύλικόν καί νά έχη ήδη έπεξεργασθη αύτό. Δυστυχώς δ' όμως όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, ότι έν τω έργω τούτω παρηυδοκίμησαν
ήμάς άλλοι σύνοικοι τής έλληνικής χερσονήσου λαοί. Πρώτοι μέν οί
Έλληνες παρετήρησαν καί κατέγραψαν ήθη καί δοξασίας έπιχωριαζούσας έν
Μακεδονία, άλλά καί όλιγοστοί ήσαν οδτοι, καί όλίγα καί άσήμαντα τά ύπ'
αύτών παρατηρηθέντα έν παρόδφ καί άνευ σκοπού συστηματικής έξετάσεως
τοΰ βίου τών Μακεδόνων. Ήδη περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΣΤ'
αίώνος ό Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσσάνος, έν τώ «Πρός τούς έλλη-
νίζοντας» συνταγματίω αύτοΰ μεταξύ τών εύαρίθμων παραδειγμάτων δεισι-
δαιμόνων συνηθειών, άντικειμένων πρός τήν χριστιανικήν όρθοδοξίαν, τάς
όποιας θεωρεί λείψανα τής άρχαίας είδωλολατρείας, καταλέγει καί δύο τοιαύ-
τας συνήθειας μακεδονικάς.

Κατά δέ τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος ό έκ Κοζάνης ιερεύς Χαρί-
σιος Μεγδάνος είς τό έν Πέστη τό 1810 έκδοθέν « Έλληνικόν Πάνθεον» αύ-
τοΰ, ήτοι έλληνικήν μυθολογίαν, παρεμβάλλει, συγκρίνων πρός τούς άρχαίους
μύθους, νεωτέρους μακεδονικούς μύθους καί δοξασίας, καί εις τό ήθογραφι-
κόν αύτοΰ βιβλίον «Λύχνον τοΰ Διογένους» (έν Βιέννη 1818) περιλαμβάνει ει-
δήσεις τινάς έκ τοΰ βίου τών Μακεδόνων. Έκτοτε σποράδην καί κατά μακρά
διαλείμματα δημοσιεύονται όλιγοστά, έπί τών δακτύλων άριθμούμενα, μακεδο-
νικά άσματα ύπό τοΰ Fauriel, τοΰ Ζαμπελίου, τοΰ Kind, τοΰ Ούλερίχου, καί
άσήμαντοί τίνες λαογραφικαί έργασίαι, <&ν άξιαι όπωσδήποτε μνείας είναι αί
περιγραφαί τίνων μακεδονικών έθίμων, καθώς καί ή συλλογή δημοτικών
ασμάτων τοΰ κ. Θεοχ. Γερογιάννη, έκδοθεΐσαι έν τώ περιοδικά» Εστία, τό
φυλλάδιον «Μακεδονικά, ήτοι νεώτερα έλληνικά ήθη έν Μακεδονία έν σχέσει
πρός τά άρχαΐα», έκδοθέν έν Έρμουπόλει τώ 1879 ύπό Μιχαήλ, καί όλίγα
άλλ' άκριβέστατα καταγεγραμμένα άσματα καί έν παραμύθιον ύπό Εύθ.
Μπουντώνα έν τή καλλίστη μελέτη αύτοΰ «Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος
Βελβεντού καί τών περιχώρων αύτοΰ» (Άθ. 1892). Πρώτη δέ συστηματική
λαογραφική έξερεύνησις τμήματος τής Μακεδονίας έγινε τό 1894 ύπό τοΰ έν
Λακκοβικίοις διδασκάλου κ. Αστεριού Δ. Γουσίου, τοΰ όποίου τήν πραγμα-



555 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

τείαν περί των ήθών καί έθίμων τών Λακκοβικίων1 έπη.
πλούσιας συλλογής 166 δημωδών άσμάτων2. Μετά τήν δί,,
λογών τούτων παρατηρείται συντονωτέρα τις έργασία έν τη
γραφία, έμφαινομένη έκ τών είς περιοδικά δημοσιεύματα κατ
συχνότερον συναγωγών λαογραφικής ύλης έκ Μακεδονίας. Μεθ
να τής μακεδόνικης λαογραφίας πολλού λόγου άξια έγινεν έπ'
πρωτοβουλία Άγγλων, οϊτινες άνέθεσαν είς τόν κ. G. Abbott, περι
Μακεδονίαν, νά μελετήση τήν λαογραφίαν τών έλληνοφώνων κατοι
τής. Τό κατά τήν άποστολήν έκείνην περισυναχθέν ύλικόν έπεξεργασθεΐ
δωκεν ούτος έν τώ καλλίστφ αύτοΰ συγγράμματι «Maceâonian Folklore
1903 έν Κανταβριγία.

ΕΪναι άληθώς δυσεξήγητος ή όλιγωρία τών Ελλήνων καί προπάντων τών
Μακεδόνων πρός τήν λαογραφίαν τής Μακεδονίας, μεθ' δλην τήν έπίδοσιν, ή-
τις παρατηρείται παρ' ήμϊν είς τάς λαογραφικός μελέτας. Ή δέ πενιχρότης τής
έκ τών έλληνοφώνων κατοίκων τής Μακεδονίας συγκομισθείσης μέχρι τοΰδε
λαογραφικής ύλης γίνεται καταφανεστέρα άν άποβλέψωμεν είς τάς πλούσιας
συλλογάς, άς ήδυνήθησαν νά καταρτίσωσιν άλλοεθνεϊς λόγιοι μελετώντες τόν
βίον καί τήν γλώσσαν τών βλαχοφώνων καί σλαβοφώνων Μακεδόνων. Ώς
πρός μέν τούς βλαχοφώνους, καί άν δέν λάβωμεν ύπ' όψιν τάς μεγάλας καί σπου-
δαιοτάτας έργασίας τοΰ Γερμανοΰ καθηγητοΰ Gust. Weigand καί τάς έν τη Έπε-
τηρίδι τοΰ ύπό τούτου διευθυνομένου Ρωμανικού φροντιστηρίου τοΰ έν Λιψία
Πανεπιστημίου δημοσιευομένας, άφθονώτατον ύλικόν έχει δημοσιευθή έκ Μακε-
δονίας έν ταΐς συλλογαΐς τοΰ Βαγγέλη Πετρέσκου (1880-1881). τοΰ Obedenaru
(1891), έν τώ ύπό καθηγητοΰ τοΰ έν Μοναστηρίω ρωμανικού γυμνασίου διευθυ-
νομένω καί έν Βουκουρεστίω έκδιδομένω περιοδικώ συγγράμματι Frà{ilïa, καί
προπάντων έν τή πολυτόμω συλλογή τών ρωμανικών παροιμιών τοΰ Zanne
(1895 κέ.) καί έν τή ύπό τού ύπουργείου τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας
έκπαιδεύσεως τής Ρωμανίας έκδιδομένη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άκαδημαϊκοΰ
Tocilescu «Λαογραφική ύλη» (Materialuri folkloristice), ής όλος ό Β' τόμος (1900)
έκ 1072 σελίδων είς 4ον άποτελεΐτμήμα τής λαογραφίας τών βλαχοφώνων Μακε-
δόνων.

Ένωρίτερον καί μετά μείζονος ζήλου ήσχολήθησαν είς τήν λαογραφίαν
τής Μακεδονίας, καί προπάντων είς ταύτην, οί Βούλγαροι. Μετά τήν έν Βελι-
γραδίω τό 1860 έκδοσιν τόμου δημοτικών άσμάτων τών Βουλγαρομακεδόνων
ύπό τοΰ Σερβοβουλγάρου άρχαιοδίφου Στεφάνου Βέρκοβιτς, έξεδόθη τό 1861
έν Agram ό πρώτος τόμος τής συλλογής βουλγαρικών άσμάτων τών άδελφών
Μιλαδίνοβ. Ή συλλογή εϊναι πλουσιωτάτη, ώρμήθησαν δ' οδτοι είς τόν κα-
ταρτισμόν αύτής έκ πολιτικών μάλλον ή έπιστημονικών λόγων. Καταγόμενοι

1.Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα Λακκοβηκίων. Τοπογραφία, ήθη, Εθιμα καί γλώσσα. Έν Λει-
ψία 1894, 8ον, σ. 112.

2. Τά τραγούδια της πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών άσμάτων, φδομένων έν
τή κατά Πάγγαιον χώρςι. Έν 'Αθήναις 1901, 8ον, σ. 119.
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Αχρίδος, ήσαν έκ τών πρώτων καί φανατικωτάτων άπο-
αρικής Ιδέας καί πολεμίων τής έλληνικής έκκλησίας· έν
!7πόθεν κατήγοντο, καί όπου ό πρεσβύτερος αύτών έχρημάτισεν
η διδάσκαλος έν βουλγαρικοΐς σχολείοις τοΰ Πριλάπου τό πρώ-
τον έν άλλοις, συνήγαγον σχεδόν δλον τό ύλικόν της συλλογής
άλλοι δέ πολλοί μετά τούτους Βούλγαροι ήσχολήθησαν είς τήν
αν τής Μακεδονίας, μάλιστα μετά τήν άπαλλαγήν τοΰ βουλγαρικοΰ
, _πό τής τουρκικής δεσποτείας· άλλ' Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή ή έρ-
, ή άποθήσαυριζομένη άπό εικοσαετίας είς τό άπό τοΰ 1891 δαπάναις
βουλγαρικού ύπουργείου της δημοσίας έκπαιδεύσεως έκδιδόμενον περιο-
όν σύγγραμμα «Ταμεΐον τών δημωδών παραδόσεων» (Sbornik zu parodni
umotvoreniya).

Έκ της βραχυτάτης ύπομνήσεως ταύτης τών ύπό προσοίκων λαών συντε-
λεσθεισών έν Μακεδονία λαογραφικών έργασιών έναργώς καταφαίνεται όπό-
σον ύπελείφθημεν οί Έλληνες, άμελήσαντες τήν έκτέλεσιν καθήκοντος έπι-
στημονικοΰ, άλλά καί έθνικήν σημασίαν έχοντος μεγίστην. Τήν έλλειψιν ταύ-
την συναισθανόμενος ό φιλόπατρις κ. Δημοσθένης Χατζηλαζάρου, όπως δοθή
γενναία ώθησις είς τήν λαογραφικήν έρευναν τής Μακεδονίας, έθεσεν έν τώ
Έθνικώ Πανεπιστήμια) άγώνα, ού τό έπαθλον χιλιόδραχμον, πρός σύνταξιν
Έλληνικής Λαογραφίας τής Μακεδονίας, ήτοι «πρός πλήρη καί άκριβή συνα-
γωγήν ήθών, έθίμων, δεισιδαιμονιών, δοξασιών καί μνημείων της δημώδους
φιλολογίας».

Είς τόν άγώνα τοΰτον έν μόνον ύπεβλήθη έργον, ίκανώς έκτενές, έκ 32
περίπου τυπογραφικών φύλλων. Άλλά καί ό μετασχών είς τό ιστορικόν δια-
γώνισμα περί τής Μακεδονίας προσέθηκεν έν έπιμέτρω τοΰ υποβληθέντος έρ-
γου του 37 δημοτικά άσματα. Τής μικράς ταύτης συλλογής μόναι άρεταί είναι
ή άκριβής δήλωσις τής προελεύσεως τών άσμάτων καί ή καταγραφή τούτων
ύπ' αύτοΰ τοΰ συλλογέως άπό τοΰ στόματος τοΰ λαοΰ. Προέρχονται δέ τά-
σματα ταΰτα 14 μέν έκ τής Δράμας (τά πλείστα έκ Ροδολίβι), 6 έκ τής Χαλκι-
δικής, 6 έκ τής έπαρχίας Σισανίου, καί άνά δύο έκ Καστορίας, Σερρών, Θεσ-
σαλονίκης καί Σιατίστης. Τά λοιπά σημειοΰται ότι έπιχωριάζουσι πολλαχοΰ
τής Μακεδονίας. Τάσματα ταΰτα, ών πολλά δίστιχα ή όλιγόστιχα ή έλλιπή, εί-
ναι παραλλαγαί κοινών πανελληνίων άσμάτων, πλήν δύο ληστρικών. Άν τό
παράρτημα τούτο τής Ιστορικής διατριβής ήτο πληρέστερον καί άρτιώτερον,
ούδένα θά είχομεν ένδοιασμόν νά χωρίσωμεν αύτό τοΰ ίστορικοΰ διαγωνίσμα-
τος καί νά έπιτρέψωμεν όπως συναγωνισθή έν τω λαογραφικώ. Άλλ' ή παρε-
χομένη δι' αύτοΰ συμβολή είς τήν μακεδονικήν λαογραφίαν είναι τόσον γλίσ-
χρα καί άσήμαντος, ώστε τοιαύτη άπόφασις ούδένα θά είχε σκοπόν. Άλλως
δέ καί ή καταγραφή τών άσμάτων είναι πλημμελεστάτη, ούδαμοΰ διατηρήσα-
σα πιστώς τό γλωσσικόν Ιδίωμα. Τά πάντα έν τή μικρά ταύτη συλλογή είναι
παραδιωρθωμένα κατ' έπήρειαν τής γραφομένης, τών δέ χαρακτήρων τοΰ μα-
κεδονικοΰ ιδιώματος έχει έξαλειφθή πάν ίχνος. "Οθεν άναγκαίως θά περιορι-
σθώμεν είς τήν έξέτασιν μόνον τοΰ είς τόν λαογραφικόν άγώνα ύποβληθέντος
έργου.


