
 

 
 
 

Μαρία Χριστιάνα Πάσσου 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
 
 
 
 
 
 

Κριτική έκδοση του δράµατος Ποιµήν Πιστός (Βενετία 1658) 
του Ζακυνθινού Μιχαήλ Σουµµάκη 

 
Εργασία που κατατίθεται ως διδακτορική διατριβή  
υπό την εποπτεία του καθ. Στέφανου Κακλαµάνη 

Τµήµα Φιλολογίας 
Φιλοσοφική Σχολή 

Πανεπιστηµίου Κρήτης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιούλιος 2014 





Περιεχόμενα 
 

 

Πρόλογος 
 
Βραχυγραφίες – Βιβλιογραφία                                                  1 
     
Εισαγωγή 
 
I. Η βενετική έκδοση του 1658        18 
            
II. Το ποιμενικό δράμα Παστόρ Φίδος ήγουν Ποιμήν Πιστός  
i. υπόθεση           36   
ii. δραματική δομή          40 
  
III. Η ποιμενική τραγικωμωδία Pastor Fido του G. Guarini    
i. η τραγικωμική πρόκληση και η προκλητικότητα της αυλής   85 
ii. η λογοτεχνική παράδοση και οι μοντέρνοι καιροί    92 
  
IV. Το Παστὸρ Φίδος του Μιχαήλ Σουμμάκη 
i. η ιταλική έκδοση που χρησιμοποιήθηκε     118  
ii. η  επίδραση από την κρητική μετάφραση του Pastor Fido   123 
iii. πιστότητα, πληρότητα και μεταφραστική τεχνική    135 
iv. η κρητική βοήθεια (Πιστικός Βοσκός) και η ιταλική αισθητική ‘γραμμή’ 156 
v. η ανυπέρβλητη βάση των έργων της κρητικής ακμής    179 
   
V. Ο Μιχαήλ Σουμμάκης ἐκ πόλεως Ζακύνθου      183 
 
VI. Η γλώσσα του κειμένου                              195  
 
VII. Το μέτρο και η στιχουργία της μετάφρασης                           225 
  
VIII. Οι μέθοδοι και οι αρχές της παρούσας έκδοσης               235 
 

Κείμενο                                        248  
 
Σημειώσεις                     537 
             
Γλωσσάρι                     563 
              
Κατάλογος κυρίων ονομάτων                 630                                                    
 

 
 



 
Πρόλογος 

 

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η κριτική έκδοση του δράματος Ποιμήν Πιστός, που 

τυπώθηκε το 1658 στη Βενετία. Το έργο αποτελεί μετάφραση της ιταλικής ποιμενικής 

τραγικωμωδίας Pastor Fido, η οποία γράφτηκε από τον G. B. Guarini στη δεκαετία του 1580 

και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1590. 

Το Pastor Fido ήταν ένα πρωτοποριακό δράμα, το οποίο εισηγούνταν, κατά τον 

δημιουργό του, το νέο γένος της ποιμενικής τραγικωμωδίας. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ή 

εκδοθεί βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής. Αντιμετώπισε τα πυρά των αυστηρών 

αριστοτελιστών για τη μεικτή δομή του, ενώ δέχθηκε και πολλές κατηγορίες σε ζητήματα που 

σχετίζονταν με τη δυνατότητα παράστασής του και την ηθική του ποιότητα. Ο Guarini, για να 

οχυρώσει το έργο του απέναντι στους επικριτές, έδωσε εξηγήσεις για την άρθρωσή του, 

καθώς και μια δική του δραματική θεωρία –βασισμένη σε μια νέα ανάγνωση της 

αριστοτελικής Ποιητικής. Από τη μία επιχειρηματολόγησε για την αναίρεση της ευρέως 

διαδεδομένης τότε αντίληψης για την ηθική σκοπιμότητα της λογοτεχνίας, από την άλλη 

δικαιολόγησε μέσω του σύγχρονου χριστιανικού κοινού έναν ‘ηθικό’ χαρακτήρα στο Pastor 

Fido, ο οποίος αναδυόταν μέσα από την αλληγορία. Παρά τη δομική καινοτομία του έργου, 

ανέδειξε τα κλασικά του πρότυπα και υπονόησε ότι αυτό στόχευε στην αναμόρφωση του α-

δραματικού και αντι-αριστοτελικού ποιμενικού της Ferrara από τo οποίο είχε προέλθει.  

Το Ποιμήν Πιστός ήταν εργασία του Ζακυνθινού Μιχαήλ Σουμμάκη, που είχε 

γεννηθεί στις αρχές του 17ου αιώνα. Ο Σουμμάκης, με βέβαιους και στενούς δεσμούς με τον 

ιταλικό χώρο, γνώριζε καλά τις τάσεις της ιταλικής λογοτεχνίας. Η μετάφρασή του 

συντάχθηκε όχι με το στιχουργικό σύστημα του πρωτοτύπου, αλλά με τον ζευγαρωτό 

δεκαπεντασύλλαβο της κρητικής λογοτεχνίας. Η έκδοσή της έγινε με τη φροντίδα του ίδιου 

του μεταφραστή. Εκείνος, μετά την παραίτηση των Βενετών τυπογράφων από τα έξοδα 

εκτύπωσης, βρήκε οικονομική βοήθεια απ᾽ τον πλούσιο συμπατριώτη του Νικόλαο Κομμούτο 

Το Ποιμήν Πιστός δεν ήταν η μοναδική προσπάθεια ελληνικής απόδοσης της 

ποιμενικής τραγικωμωδίας του Guarini. Είχε προηγηθεί μια άλλη, γνωστή ως Πιστικός 

Βοσκός, από Κρητικό πιθανώς συντάκτη, στα μέτρα του Pastor Fido και σε κρητική γλώσσα. 

Το Πιστικός Βοσκός, βάσει πολλών τεκμηρίων, χρησιμοποιήθηκε μαζί με το ιταλικό έργο από 

τον Επτανήσιο μεταφραστή. Η παλαιότερη έρευνα, η οποία είχε επισημάνει την επίδραση της 

προγενέστερης μετάφρασης στην επτανησιακή, θεωρούσε ότι η πρώτη ήταν πιστότερη και 

ποιητικά σπουδαιότερη από την κατοπινή. Παρόλ᾽ αυτά, ενδελεχέστεροι συγκριτικοί έλεγχοι 



(ανάμεσα στα έργα) δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις. Αποδεικνύουν πρώτον, ότι η 

μετάφραση του Σουμμάκη ήταν στην πραγματικότητα η πιο πιστή, δεύτερον, ότι η αξία της 

έγκειται στην ακριβή αναπαραγωγή της ποιητικής του πρωτοτοτύπου. Η νεότερη ελληνική 

απόδοση του  Pastor Fido εξαρτήθηκε φραστικά από το Πιστικός Βοσκός, διαφοροποιήθηκε 

όμως από αυτό σε επίπεδο αισθητικής. Ο Κρητικός, επιφέροντας πολλές μεταβολές στο 

ιταλικό δράμα, το αντιμετώπισε με δισταγμούς όμοιους με εκείνους της ιταλικής κριτικής· ο 

Σουμμάκης, αντίθετα,  έδωσε στην ποιητική του ξένου έργου σχεδόν ολοκληρωτική αποδοχή.  

Η ποιητική συγκρότηση του Ποιμήν Πιστός δεν διασταυρώνεται μόνο με το 

πρωτότυπο, αλλά με και τον κανόνα που είχε διαμορφώσει η κρητική λογοτεχνία. Τα σημεία 

επαφής του με τη συγκεκριμένη παράδοση βρίσκονται στη δομή του Προλόγου του και στην 

στιχουργία. Η γλώσσα του, όμοια με άλλων έργων της ίδιας εποχής, αν και δηλώνει την 

εξάρτησή της από κείμενα της κρητικής ακμής, ωστόσο, είναι διαφορετική. Ο Σουμμάκης 

επιλέγει για το έργο του μια γλώσσα μεικτή, αποκαθαρμένη από το αμιγές κρητικό ιδίωμα. 

 

Η παρούσα εργασία, η οποία στοχεύει να φωτίσει (εισαγωγικά) τα σημαντικότερα φιλολογικά 

ζητήματα του δράματος, παρουσιάζει, επιπρόσθετα, στοιχεία για το πρόσωπο του συντάκτη 

του και το κοινωνικό- πολιτιστικό κλίμα της Ζακύνθου την ίδια εποχή. Η αποκατάσταση του 

κειμένου, η οποία γίνεται με βάση τη μοναδική του έκδοση, το 1658, έχει πραγματοποιηθεί 

συντηρητικά, διατηρώντας πολλές ‘ιδιοτυπίες’ του τυπωμένου έργου. Για την καλύτερη 

περιήγηση του αναγνώστη στο υλικό του Ποιμήν Πιστός παρατίθενται Γλωσσάρι και 

Πίνακας κυρίων ονομάτων. Στις Σημειώσεις σχολιάζονται αξιοσημείωτα και σκοτεινά σημεία 

του μεταφράσματος. 

 

Η καλή πορεία και ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την 

οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό κράτος, μέσω 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ – 

Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο) Ηράκλειτος ΙΙ. Καταλυτική, επίσης, για τη δουλειά 

μου στάθηκε η φιλοξενία που μου παρείχε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη 

της τριμελούς μου επιτροπής που υποστήριξαν εγκάρδια την προσπάθειά μου και με 

διευκόλυναν επανειλημμένα σε πρακτικά ζητήματα, ώστε να ασχολούμαι μόνο με 

επιστημονικά θέματα. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στον επόπτη της διατριβής και καθηγητή 

μου Στέφανο Κακλαμάνη, ο οποίος μου προσέφερε γενναιόδωρα πολλές επιστημονικές 

κατευθυντήριες, ενώ με καίριες παρατηρήσεις και κριτικούς ελέγχους συνέβαλε στην 



οργάνωση και στην παρουσίαση της εργασίας μου. Χρωστώ πολλά ευχαριστώ στον καθηγητή 

μου Αλέξη Πολίτη, ο οποίος με πλούτισε πολλές φορές με την κριτική του σκέψη, ενώ μου 

υπέδειξε και διαδρομές επιστημονικής ωφέλειας. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τον 

καθηγητή Alfred Vincent για τις πολύτιμες συμβουλές του και το ευγενικό του ενδιαφέρον για 

την προσπάθειά μου. Σημαντική στάθηκε για τη δουλειά μου και η εξυπηρέτηση που μου 

παρείχαν πρόθυμα οι εργαζόμενοι στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη 

Βιβλιοθήκη της Βουλής, τους ευχαριστώ.  
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Βραχυγραφίες 
 
 

Βοσκοπούλα =     
 

 
Ερωφίλη       = 

 
 

Ζήνων            = 
 
 

Μπουνιαλής  = 
 
 

Μπουμπουλίδου= 
 
 
 
Διακρούσης   = 

 
 

Κατσαΐτης     = 
 
 

 
Κριαράς (1964) = 
 
 
Πανώρια        = 

 
 
Διαθήκη         = 
 
 
 
 
Πηδώνια        = 
 
 
Θυσία             = 
 
 
 Du Cange        = 
 
 
 
 
 
Φαλιέρος       = 

Στυλιανός Αλεξίου, Η Βοσκοπούλα, κρητικό ειδύλλιο του 1600, 
κριτική έκδοση, Ηράκλειο 1963 
 
Στυλιανός Αλεξίου/ Μάρθα Αποσκίτη, Γεωργίου Χορτάτση, 
Ερωφίλη, τραγωδία, Αθήνα (Στιγμή) 1988 
 
--- (επιμ.) Ζήνων, Κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα), Αθήνα 
(Στιγμή) 1991 
 
--- Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669), 
κριτική έκδοση, Αθήνα (Στιγμή) 1995 
 
Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Το θέατρον εν Ζακύνθω 
από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (επί τη βάσει ανεκδότων 
κειμένων), Αθήναι 1958 
 
Στέφανος Κακλαμάνης, Άνθιμου (Ακάκιου) Διακρούση, Ο Κρητικός 
Πόλεμος, κριτική έκδοση, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2008  
 
Εμμανουήλ Κριαράς, Πέτρου Κατσαΐτη, Ιφιγένεια, Θυέστης, 
Κλαυθμός Πελοποννήσου. Ανέκδοτα έργα, κριτική έκδοση με 
εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάριο, Αθήνα 1950 
 
--- «Η μετάφραση του Pastor Fido από τον Ζακυνθινό Μιχαήλ 
Σουμμάκη», Νέα Εστία 76 (Χριστούγεννα 1964) 273-297 
 
--- Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια, κριτική έκδοση με εισαγωγή, 
σχόλια και λεξιλόγιο, Θεσσαλονίκη 1975 
 
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Παλαιά και Νέα Διαθήκη, ανώνυμο κρητικό 
ποίημα (τέλη 15ου- αρχές 16ου αι.), κριτική έκδοση, επιμ. Στ. 
Κακλαμάνης – Γ. Μαυρομάτης, Βενετία (Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας) 2004 
 
Κομνηνή Δ. Πηδώνια, Τα λόγια γλωσσικά στοιχεία στα έργα του 
Χορτάτση, Ιωάννινα (διδ. διατριβή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 1977 
 
W. F. Bakker / A. F. van Gemert, Η Θυσία του Αβραάμ, κριτική 
έκδοση, Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 1996 
 
Carolo Du Fresne Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae 
Graecitatis, in quo graeca vocabula novatae significationis, aut usus 
rarioris… Accedit appendix ad glossarium mediae & infimae latinitatis, 
una cum brevi etymologico linguae gallicae ex utoque glossario, Lugduni, 
Apud Anissonios, 1688 
 
A. F. van Gemert, Μαρίνου Φαλιέρου, Ερωτικά Όνειρα, κριτική 



 2 

 
 
 
Πιστικός         = 
Bοσκός         
 
 
Στάθης            = 
 
 
 
Selmi (1999)     =    
 
 
 
Somavera         = 
 
 
 
Ευγένα            = 
 
 
Weinberg          = 
 
 
 
 

έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο (Βυζαντινή και 
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη 4), Θεσσαλονίκη 1980 
 
P. Joannou (edit.), O Πιστικός Bοσκός. Der True Schäfer, der Pastor Fido 
des G. B. Guarini von einem Anonymous im 17 Jahrhundert in kretische 
Mundartübersetzt, Berlin 1962 
 
L. Martini, Στάθης, κρητική κωμωδία, κριτική έκδοση, με εισαγωγή, 
σημειώσεις και λεξιλόγιο, (Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη 
3), Θεσσαλονίκη 1976 
 
Elisabetta Selmi, Battista Guarini, Il Pastor Fido, Introduzione, testo 
critico e commento (con la collaborazione di Guido Baldassarri), Venezia 
(Marsilio) 1999 
 
Alexis de Sommevoire, Θησαυρός της Ρωμαϊκής και της Φραγκικής 
γλώσσας ήγουν Λεξικόν Ρωμαϊκόν και Φραγκικόν πλουσιότατον, 
Parigi, Appreso Michele Guignard, 1709 
 
Mario Vitti/ Giuseppe Spadaro, Θεοδώρου Μοντσελέζε, Τραγωδία 
ονομαζομένη Ευγένα (1646), Αθήνα (Οδυσσέας) 1995 
 
B. Weinberg, A history of literary criticism in the Italian Renaissance, 2 v. 
Chicago (University Press) 1961 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Βιβλιογραφία 
 

Παναγιώτης Αγαπητός, Μιχάλης Πιερής (επιμ.), Τ ᾽αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται: 
εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασμα 
από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600), Πρακτικά του IV διεθνές συνεδρίου 
Neograeca Medii Aevi (Νοέμβριος 1997 Λευκωσία), Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 2002 
 
Στυλιανός Αλεξίου, «Απόκοπος», Κρητικά Χρονικά 17 (1964) 183- 251 
 
--- Μπεργαδή, Απόκοπος, Η Βοσκοπούλα, Aθήνα (Ερμής) 1971 
 
--- Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοση, Αθήνα (Ερμής) 1980 
 
--- Γλωσσικά Μελετήματα, Αθήνα 1981 
 
--- Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της, Μελέτη φιλολογική και ιστορική, Αθήνα 
(Στιγμή) 1985 
 
--- Η κρητική λογοτεχνία κατά τη Βενετοκρατία, Κρήτη (Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων 
Δήμων & Κοινοτήτων Κρήτης) 1990 
 
--- «Ο Ερωτόκριτος και η ποιητική του», στο Zητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. 
Στ. Κακλαμάνης, Ηράκλειο (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη) 2006, σσ. 25-38. 
 
Στυλιανός Αλεξίου/ Μάρθα Αποσκίτη, Γεωργίου Χορτάτση, Η ελευθερωμένη 
Ιερουσαλήμ (Τα Ιντερμέδια της Ερωφίλης), Αθήνα (Στιγμή) 1992 
 
Μάρθα Αποσκίτη, Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου, Ροδολίνος (τραγωδία), πρόλογος Στ. 
Αλεξίου, Αθήνα (Στιγμή) 1987 
 
--- «Το πρόβλημα του εθνικού χαρακτήρα της ‘Amorosa Fede’», Πεπραγμένα του ΣΤ´ 
Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Β´, Χανιά 1991, σσ. 35-40 
 
Δημήτρης Αρβανιτάκης, Οι αναφορές των Βενετών προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος – 
18ος αι), Βενετία (Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 
Βενετίας) 2000  
 
--- Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου, Το ρεμπελιό των ποπολάρων (1628), 
Αθήνα (Μουσείον Μπενάκη, Ε.Λ.Ι.Α.) 2001  
 
Ν. Βέης, «Κατάλογος των ελληνικών χειρόγραφων κωδίκων της Φωσκολιανής 
Βιβλιοθήκης», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας 9 (1926) 56 
 
Ι. Βελούδος, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία εν Βενετία, Ιστορικόν υπόμνημα, Βενετία 
1893 
 
Γεράσιμος Βλάχος (ο Κρης), Θησαυρός τετράγλωσσος, Εκ διαφόρων παλαιών τε και 
νεωτέρων Λεξικών συλλεχθείς, Μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των 
Λατινικών τε και Ιταλικών Λέξεων Πίνακος, Ενετίησιν, Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, 
αψκγ´ [=1723] 



 4 

 
Φώτος Γιοφύλλης, Η γλώσσα της Ιθάκης (Συλλογή γλωσσικού υλικού), Αθήνα 1950 
 
Ελένη Γουλή, «Συμβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία», Πόρφυρας 114 
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2005) 765-782 
 
--- «Με αφορμή την περίπτωση του Σαβόγια Ρούσμελη. Ασυνέχειες χάσματα και 
προοπτικές για την ανασύσταση της θεατρικής ζωής της Ζακύνθου», Πόρφυρας 114 
(Ιανουάριος Μάρτιος 2005) 643-656 
 
Γιώργος Δανέζης, Καλόανδρος Πιστός. Ένα μυθιστόρημα του 17ου αιώνα και το 
πρότυπό του. Συγκριτική μελέτη, Θεσσαλονίκη (Πουρναράς) 1989 
 
--- «Ελληνικό λογοτεχνικό Μπαρόκ», στο Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, επιμ. 
Στ. Κακλαμάνης, Αθ. Μαρκόπουλος, Γ. Μαυρομάτης, Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 2000, σσ. 171-
186 
 
Σπ. Δε Βιάζης, «Αγώνες εν Ζακύνθω από των αρχαίων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς», Τα 
Ολύμπια, 10 (1896) 76-77 
 
Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», Νεοελληνικά μετρικά, 
επιμ. Νάσος Βαγενάς, Ρέθυμνο (Π.Ε.Κ.) 1991, σσ. 117-130 
 
--- «Ο δημιουργός και η ποιητική του 16ου αιώνα», Καθημερινή 11/6/ 2000 
 
Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία 1600-1900, Εν Αθήναις 
1970 
 
Τρύφων Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Β´, Αθήνα (Καραβίας) 1992 
 
Ευριπίδης, Ιππόλυτος, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια Κώστας Τοπούζης, Αθήνα  
(Επικαιρότητα) 1993 
 
--- Κύκλωψ, μετάφραση Κ. Χ. Μύρης, εισαγωγή και σχόλια Αθ. Φραγκούλης, Αθήνα 
(Πατάκης) 2003 
 
Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, Αθήνα 1872 
 
Γεώργιος Ζευγώλης, Πρωΐας λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης: ορθογραφικόν και 
ερμηνευτικόν, 3 τ., Αθήναι (Δημητράκος) χ.χ. 
 
Λεωνίδας Ζώης, Λεξικόν Φιλολογικόν και Ιστορικόν Ζακύνθου, Εν Ζακύνθω 1898 
 
--- Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955 
- 
-- Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. 1, Αθήναι 1963 
 
Φ. Ηλιού, «Σημειώσεις για τα τραβήγματα των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αιώνα», 
Ελληνικά 28 (1975) 101-179 
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--- «Η διόρθωση των κειμένων: ιστορικές διαστάσεις και κακές συνήθειες» στο Εκδοτικά 
προβλήματα και απορίες. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη (Ιούνιος 
2000 Αθήνα), Αθήνα (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 2002, σσ. 204-212. 
Θεόκριτος, Ειδύλλια, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Σ. Γ. Χατζηκώστα, Αθήνα 
(Καρδαμίτσας) 2005 
 
Στέφανος Κακλαμάνης, «Ειδήσεις για τη διακίνηση του έντυπου δυτικού βιβλίου στον 
βενετοκρατούμενο Xάνδακα (μέσα 16ου αιώνα)», Kρητικά Xρονικά 26 (1986) 152-176 
 
--- Γεωργίου Χορτάτση, Κατσούρμπος, (Πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης της 
«Νέας Σκηνής» με νέα έκδοση της κωμωδίας και διάφορες μελέτες), Αθήνα 1993 
 
--- Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Χορτάτση, Ηράκλειο Κρήτης 
(Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών) 1993 
 
--- «Από το χειρόγραφο στο έντυπο: ‘Θησέος και γάμοι της Αιμίλιας’ (1529)», 
Θησαυρίσματα 27 (1997) 147-223 
 
--- «Ο Πρόλογος εις τον βιβλίον του Θησέου. Εκδοτική διερεύνηση» στο Άνθη Χαρίτων. 
Μελετήματα εόρτια συγγραφέντα υπό των υποτρόφων του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας επί τη πεντακοσιετηρίδι από 
της ιδρύσεως της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Βενετίας, έτι δε επί τη 
τεσσαρακονταετηρίδι από της ενάρξεως της λειτουργίας του Ινστιτούτου, επιμ. Ν. Μ. 
Παναγιωτάκης, Ενετίησιν (Ελληνικόν Ινστιτούτον Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών της Βενετίας) 1998, σσ. 113-174 
 
--- «Από το χειρόγραφο στο έντυπο: το παιχνίδι των γραφών» στο Θεωρία και πράξη των 
εκδόσεων της υστεροβυζαντινής, αναγεννησιακής και μεταβυζαντινής δημώδους 
γραμματείας, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa (Ιανουάριος 
1999, Αμβούργο), επιμ. Hans Eideneier, Ulrich Moennig, Nότης Tουφεξής, Ηράκλειο 
(Π.Ε.Κ.) 2001, σσ. 101-186 
 
Στέφανος Κακλαμάνης, Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), 
Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 2000 
 
Τάσος Καπλάνης, Ioakeim Kyprios’ Struggle (Mid- 17th Century), A study of the text with an 
edition of selected passages, University of Cambridge 2003 
 
--- «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος και οι μοντέρνοι της Αναγέννησης: γενολογική μείξη στον 
Ερωτόκριτο», Διαβάζω 454 (2004) 95-103 
 
Αθανάσιος Καραθανάσης, «Ο Αλοΐσιος-Αμβρόσιος Γραδενίγος στη Βενετία (1650-
1680)», Θησαυρίσματα 7 (1970) 139-150 
 
--- (επιμ.), Άνθη Ευλαβείας, Αθήνα (Ερμής) 1978 
 
--- Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1986 
 
--- Η Βενετία των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 2010 
 
Ν. Κατραμής, Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου, Εν Ζακύνθω 1880 
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Γ. Κεχαγιόγλου, Απολλώνιος της Τύρου, υστερομεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές 
μορφές, κριτική έκδοση, Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) 2004 
 
Δ. Λ. Κόμης, Κυθηραϊκό λεξικό: συλλογή 10.000 λέξεων του κυθηραϊκού γλωσσικού 
ιδιώματος, Αθήνα (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών) 1995 
 
Ντίνος Κονόμος, Ζακυθινό λεξιλόγιο, Αθήνα 1960  
 
--- Κρήτη και Ζάκυνθος, Αθήνα 1968  
 
--- Ζάκυνθος, Πεντακόσια χρόνια (1487-1978), τ. 3, τχ. Α´ (Πολιτική Ιστορία 1478-1800), 
Αθήνα 1981 
 
Πανταζής Κοντομίχης, Λεξικό του λευκαδίτικου γλωσσικού ιδιώματος: ιδιωματικό, 
ερμηνευτικό, λαογραφικό, Αθήνα (Γρηγόρης) 2005 
 
Ν. Γ. Κοντοσόπουλος, Γλωσσογεωγραφικαί διερευνήσεις εις την κρητικήν διάλεκτον, Εν 
Αθήναις 1969 
 
--- «Τα εν Βενετία τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων κατά την Τουρκοκρατίαν», Αθηνά 58 
(1954) 286-342 
 
Aικατερίνη Kουμαριανού, Λουκία Δρούλια, Evro Layton, Tο Eλληνικό Bιβλίο 1476-1830, 
Aθήνα (Eθνική Tράπεζα της Eλλάδος) 1986 
 
Εμμανουήλ Κριαράς, «Ο Ερωτόκριτος και ο Orlando Furioso του Αριόστου», 
Μελετήματα περί τας πηγάς του Ερωτοκρίτου, Αθήναι 1938 
 
--- Γύπαρις, κρητικόν δράμα. Πηγαί-κείμενον, Αθήναι 1940 
 
---«Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα» Ελληνικά 15 (1957) 191-202 
 
--- «Βιβλιοκρισία» (Pericles Joannou (edit.), Ο πιστικός βοσκός. Der treue Schäfer. Der 
Pastor Fido des G. B. Guanini von einem Anonymus im 17. Jahrhundert in kretische Mundart 
übersetzt, Berlin 1962), Orientalische Literaturzeitung 60 (1965) 460-463 και στο Μεσαιωνικά 
Μελετήματα (Γραμματεία και Γλώσσα) Β΄, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 101-102 
 
--- «Bemerkungen zum Text des Πιστικός Βοσκός in der Ausgabe von P. Joannou», 
Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 19 (1966) 277-284 και στο Μεσαιωνικά 
Μελετήματα, ό.π., 1988, σσ. 139-146 
 
--- Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας: 1100-1669, 
Θεσσαλονίκη 1968-   
 
--- «Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για την έκδοση νεοελληνικών κειμένων», 
Ελληνικά 22 (1969) 163-172 και στο Μεσαιωνικά Μελετήματα ό.π., 1988, σσ. 183-192 
 
Δέσποινα Δ. Κωστούλα, Αγάπιος Λάνδος ο Κρής, συμβολή στη μελέτη του έργου του, 
Ιωάννινα 1983 
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Χ. Γ. Λάζαρης, Τα λευκαδίτικα: Ετυμολογικόν και ερμηνευτικόν λεξιλόγιον των 
γλωσσικών ιδιωμάτων της νήσου Λευκάδος, Ιωάννινα 1970 
 
Ν. Ι. Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, 2 τ., Αθήναι 1938  
 
Τίνα Λεντάρη, «Βιβλιοκρισία» (Mario Vitti- Giuseppe Spadaro, Θεoδώρου Μοντσελέζε, 
Τραγωδία ονομαζομένη Ευγένα (1646), Αθήνα 1995), Μαντατοφόρος 41 (1996) 
 
--- Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης (the Vatican version), κριτική έκδοση, Αθήνα 
(Μ.Ι.Ε.Τ.) 2007 
 
Λόγγος, Δάφνης και Χλόη, μετάφραση Ρόδης Ρούφος, Αθήναις (Ίκαρος) 1970  
 
Ερμάννος Λούντζης, Della condizione politica delle Ιsole Jonie: sotto il dominio veneto 
preceduta da un compendio della storia delle Isole stesse dalla divisione dell'impero Bizantino, 
Venezia 1858 
 
Χρύσα Μαλτέζου, «Επτάνησα», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 10, Αθήνα 1974 
 
Μ. Ι. Μανούσακας, Τρωίλου Ιωάννου Ανδρέα, Βασιλεύς ο Ρωδολίνος [τραγωδία, 
Βενετία παρά Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ 1647], πρόλογος Francis R. Walton, Αθήνα 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) 1976 
 
Μ. Ι. Μανούσακας/ Β. Πούχνερ, Ανέκδοτα στιχουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου 
του ΙΖ´ αιώνα, έργα των ορθόδοξων Χίων κληρικών Μιχ. Βεστάρχη, Γρηγ. Κονταράτου, 
Γαβρ. Προσοψά, κριτική έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και ευρετήρια, Αθήνα (Κέντρον 
Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού) 2000 
 
Α. Μίντζα-Μαρκομιχελάκη, The three Cretan Renaissance comedies of the sixteenth and 
seventeenth centuries and their theoretical background, Cambridge (University of Cambridge) 
1991 
 
--- «Η αναγεννησιακή δραματική θεωρία στο ποιμενικό δράμα Πανώρια του Γ. 
Χορτάτση» στο Prosa y verso en grieco medieval. Rapports of the international congress 
Neograeca Medii Aevi III, (Vitoria 1994), επιμ. J. M. Ege, J. Alonso, Amsterdam 1996, σσ. 227-
242 
 
Γιάννης Μαυρομάτης, Το πρότυπο του "Ερωτόκριτου", Ιωάννινα 1982 
 
--- «Ένα άγνωστο θεατρικό κείμενο του τέλους τους 17ου αιώνα από την Πάρο», 
Αριάδνη 3 (1985) 179-190 
 
Γ. Α. Μέγας, Η Θυσία του Αβραάμ, κριτική έκδοσις, Αθήναι 1954 
 
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazione) των ελλήνων 
φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Αθήνα 1995 
 
Στ. Α. Ξανθουδίδης, Βιτσέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοσις (με 
πραγματεία περί γλώσσης του Γ. Ν. Χατζιδάκι), Αθήνα 1973 
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Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Ιταλικές Ακαδημίες και Θέατρο. Οι Stravaganti του Χάνδακα», 
Θέατρο 27-28 (1966) 39-53 και στο Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), επιμ. Στ. Κακλαμάνης, Γ. 
Μαυρομάτης, Αθήνα (Στιγμή) 1998, σσ. 11-63 
 
---«Έρευναι εν Bενετία», Θησαυρίσματα 5/6 (1968-1969) 45-118 
 
--- «Ο ποιητής της γκιόστρας των Χανίων (1594) και η οικογένεια Zancarolo», Δωδώνη 4 
(1975) 113-131 
 
--- «Ο Ιωάννης Κασσιμάτης και το Κρητικό Θέατρο», Αριάδνη 1 (1982) 86-102 και στο 
Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), ό.π., 1998, σσ. 119-140 
 
--- «Ιάσων Δενόρες: Κύπριος θεωρητικός του θεάτρου (1510-1590)», Αριάδνη 3 (1985) 50-
71 και στο Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), ό.π., 1998, σσ. 271-298 
 
--- «Η κρητική περίοδος της ζωής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου», Αφιέρωμα στον 
Νίκο Σβορώνο, τ. Β´, επιμ. Β. Κρεμμυδάς, Χρ. Μαλτέζου, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, 
Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 1986, σσ. 1-121 
 
---«Ο Antonio Molino στην Κέρκυρα, στην Κρήτη και στη Βενετία» Αριάδνη 5 (1989) 261-
278 και στο Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), ό.π., 1998, σσ. 91-118 
 
--- «Το κείμενο της πρώτης έκδοσης του Απόκοπου. Τυπογραφική και φιλολογική 
διερεύνηση», Θησαυρίσματα 21 (1991) 89-209 
 
--- «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», στο Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), επιμ. Στ. 
Κακλαμάνης, Γ. Μαυρομάτης, Αθήνα (Στιγμή) 1998, σσ. 141-157 
 
Ελένη Παναρέτου, «Κειμενικές λειτουργίες της στίξης στα λογοτεχνικά κείμενα» στο 
Εκδοτικά προβλήματα και απορίες. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, 
(Ιούνιος 2000 Αθήνα), Αθήνα (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 2002, σσ. 130-138. 
 
Ειρήνη Παπαδάκη, O Mανόλης Γλυζούνης και η κυκλοφορία των ελληνικών βιβλίων στη 
Mεσόγειο (1540-1596), Ρέθυμνο (ανέκδ. διδ. Διατρ.) 2004 
 
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική φιλολογία, τ. Β´, Εν Αθήναις 1857 
 
Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466-1800), Αθήναι 1984-1986 
 
--- «Βιβλία καθολικών και βιβλία ορθοδόξων», Ερανιστής 19 (1993) 36-65  
 
 Τζουάνες Παπαδόπουλος, Στον καιρό της σχόλης [L’ Occio], εισαγωγή-σχολιασμός 
Alfred Vincent, μετάφραση Ναταλία Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο (Π.E.Κ.) 2012 
 
Ιωάννα Παπαζαφείρη, Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας, 2 τ. Αθήνα (Σμίλη) 1996 
 
Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Ομοιότητες ανάμεσα στον Πιστικό Βοσκό και 
τον Κατζούρμπο» Ελληνικά 24 (1971) 374-478 
 
--- «Ο Πιστικός Βοσκός και τα έργα του Χορτάτζη», Θησαυρίσματα 15 (1978) 80-97 
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Μιχαήλ Πασχάλης, «Από την Orbecche στην Ερωφίλη: Αναζητώντας τους λόγιους 
συνομιλητές του Χορτάτση», στο Παιδεία και Πολιτισμός στην Κρήτη: (Βυζάντιο – 
Βενετοκρατία), Μελέτες αφιερωμένες στον Θεοχάρη Δετοράκη, επιμ. Ι. Βάσσης, Στ. 
Κακλαμάνης, Μ. Λουκάκη, Ηράκλειο (Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών) 2008, σσ. 
263-275 
 
--- «Ο γραμματολογικός χαρακτήρας του Ερωκρίτου», Πρώιμη νεοελληνική δημώδης 
γραμματεία: γλώσσα, παράδοση και ποιητική, Πρακτικά του VI Διεθνούς Συνεδρίου 
Neograeca Medii Aevi, επιμ. Γ. Μαυρομάτης, Ν. Αγιώτης, Ηράκλειο (Βικελαία Δημοτική 
Βιβλιοθήκη) 2012, σσ. 451-472 
 
Γιώργος Πεφάνης, «Το επτανησιακό θέατρο. Μια σύντομη επισκόπηση», στο Η 
άμμος του κειμένου. Αισθητικά και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο, 
Αθήνα (Παπαζήσης) 2008, σσ. 19-73       
  
Κομνηνή Πηδώνια, Γεωργίου Χορτάτση Πανώρια, επανέκδοση και εναθεώρηση της 
έκδοσης του Εμμ. Κριαρά (1975), Θεσσαλονίκη (Ζήτρος) 2007  
 
Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του 
Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος A'. Artisti, 1634-1782)», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 37 (1969-1970) 260-336 

--- Μέρος Β´, Legisti, 1591-1809, Επίμετρον, Μέρος A'. Artisti", Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 38 (1971) 84-206  

---«Μέρος A´, Artisti, Συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)», Θησαυρίσματα 8 (1971) 188-204 

 --- «La stampa greca a Venezia nel secolo XVII», Archivio Veneto 93 (1971) 29-40 

 --- «Οι Έλληνες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας», Δωδώνη 12 (1983) 236-
281 

Αλέξης Πολίτης, Νέα ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου, Αθήνα (Κέντρο Νεοελλληνικών 
Ερευνών Ε.Ι.Ε.) 1983 

--- «Η τελευταία επεξεργασμένη από τον συγγραφέα έκδοση: Αντιρρήσεις, αντιπροτάσεις 
και άλλα», Εκδοτικά προβλήματα και απορίες. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Γ. 
Π. Σαββίδη (Ιούνιος 2000 Αθήνα), Αθήνα (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) 2002, σσ. 
187-197. 
 
Λίνος Πολίτης, «Παρατηρήσεις σε Κρητικά κείμενα. Η απαρνημένη των Χανίων» 
Κρητικά Χρονικά 12 (1958) 300-305 
 
--- Γεωργίου Χορτάτση, Κατζούρμπος, κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο, 
Ηράκλειο (Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών) 1964 
 
--- «Ποιμενική Ποίηση και δράμα στην Κρήτη, ομοιότητες και διαφορές με τα ιταλικά», 
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Πεπραγμένα του Γ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ Β´, Αθήνα 1974, σσ. 371-377 
 
--- Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Μυρσίνη Ζορμπά, Αθήνα 
(Οδυσσέας) 1987  
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I. Η βενετική έκδοση του 1658 
 

Το Παστόρ Φίδος ήγουν Ποιμήν Πιστός αποτελεί ποιμενικό δράμα, το οποίο 

τυπώθηκε στη Βενετία το 1658. Πρόκειται για μετάφραση του δημοφιλούς - πολλές 

φορές εκδεδομένου και μεταφρασμένου-1 ιταλικού Pastor Fido (editio princeps 1590) 

του G. B. Guarini, η βενετική έκδοση της οποίας δηλώνει ρητά το όνομα του 

συντάκτη. Ο μεταφραστής Μιχαήλ Σουμμάκης, από την πόλη της Ζακύνθου, 

αναγράφεται στη σελίδα τίτλου και υπογράφει την έμμετρη αφιέρωση του έργου 

προς τον συντοπίτη και αρωγό του στο εκδοτικό εγχείρημα Νικόλαο Κομμούτο.  

Από την Αφιέρωση, στην οποία εγκωμιάζεται ο επιφανής Ζακύνθιος (Ν. 

Κομμούτος), μαθαίνουμε ότι η μεγάλη φήμη του ξένου δράματος ήταν γνωστή στο 

μεταφραστή (ποίημα … τόσο παινεμένο …κι ἀπ᾽ ὅλους γνωρισμένο στ. 1-18). Αυτή, 

όπως φαίνεται, του επέβαλε και τη χρήση του ευρέως διαδεδομένου ιταλικού τίτλου 

(τοῦ Παστὸρ Φίδου, λέγοντας, καθὼς ᾽νοματισμένο τὸ ἔχει ὁ ἴδιος ποιητής, κι ἀπ᾽ 

ὅλους γνωρισμένο στ. 17-18). Η πρόθεση του Σουμμάκη ήταν να διαθέσει τυπωμένο 

ένα εξαίρετο, κατά τη γνώμη του, ποίημα (ἐνάρετο καὶ τόσο παινεμένου …. τέτοιου 

γένους … ποὺ ὀπίσω οὗλα τ’ ἀφήνει) σε ελληνόφωνο κοινό για την ηθική ωφέλεια 

και την τέρψη του (νὰ τὸ διαβάζουν καὶ ν᾽ ἀκοῦν διατὶ ἀπ’ αὐτεῖνο ἠθικὲς ἀπόφασες 

μαθαίνου στ. 19-26).  Σύμφωνα με την ενότητα της Αφιέρωσης, η εκτύπωση του 

δράματος έγινε με τη φροντίδα του ίδιου του μεταφραστή (θέλοντας ... ἐτοῦτον μου 

τὸν κόπον νὰ τόνε φέρω ... διὰ μέσου τοῦ τυπώματος.. δὲν ηὗρα ν’ ἀκουμπίσω.. 

[παρά σε σένα] ενάρετε Νικόλαε στ. 27-34). Ο Σουμμάκης, αφού εξασφάλισε την 

οικονομική υποστήριξη του Ν. Κομμούτου, αντίκρισε τελικά το πόνημα του 

εκδεδομένο από το βενετικό τυπογραφικό κατάστημα των αδελφών Giuliani.2  

Η έκδοση του 1658, της οποίας αντίτυπα σώζονται σήμερα, τείνουμε να 

πιστεύουμε ότι ήταν και η μοναδική.3 Τα στοιχεία (αντλημένα από τη βιβλιογραφία) 

                                                
1 “Saggio di una Bibliografia del Pastor Fido, Edizioni in lingua italiana”, Vittorio Rossi, Battista 
Guarini ed il Pastor fido: studio biografico-critico con documenti inediti, Torino 1886, σσ. 314-316. 
2 Το τυπογραφείο λειτούργησε ο Giannantonio Giuliani από το 1631 έως το 1656 και ο Andrea 
Giuliani από το 1656 έως το 1690. Βλ. Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, «La stampa greca a Venezia nel 
secolo XVII», Archivio Veneto 93 (1971) 29-40, βλ. και Αικ. Κουμαριανού, Λ. Δρούλια, E. 
Layton, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Αθήνα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), 1986, σ. 289. 
3 Στις μέρες μας σώζονται δύο ακόμη “ελληνοποιήσεις” του ίδιου ιταλικού δράματος: μια 
χειρόγραφη, στα τέλη του 16ου αιώνα (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας Cod. Nan. Gr. cl. IX, N. 
24), για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, και μια τυπωμένη του 19ο αιώνα, που δεν μας 
απασχολεί (μνεία N. Camariano, «Torquato Tasso in literature graeca», Studi Italiene 3 (1936) 110, 
υποσ. 3). Πρόκειται για το Πιστός Βοσκός του κυρίου Καβαλιέρου Βαπτιστού Γουαρίνου, 
μετενεχθείς εκ της ιταλίδος εις την καθ' ημάς κοινήν διάλεκτον παρά του Γεωργίου Σούτζου, 
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που παραθέτει ο V. Rossi4 και για άλλες εκδόσεις της μετάφρασης –όλες 8ου 

σχήματος- τον ίδιο αιώνα, στο Amsterdam (1658), στο Augsburg (1671) και στη 

Βενετία (1688) έχουν ελεγχθεί ως ανακριβή. Σύμφωνα με τον D. H. Thomas,5 η 

αναφερθείσα έκδοση του Amsterdam το 1658 θα πρέπει να συγχέεται με τη βενετική· 

ελληνική έκδοση του Pastor Fido στο Augsburg το 1671 δεν μαρτυρείται από αλλού 

(ενώ μια μετάφραση του ιταλικού έργου που τυπώνεται την ίδια χρονιά στον ίδιο 

τόπο είναι γερμανική)· η υποτιθέμενη δεύτερη βενετική έκδοση του 1688 προέκυψε 

πιθανότατα από εσφαλμένη σημείωση στη χρονολογία 1658 της έκδοσης Giuliani.  

Τα γνωστά αντίτυπα της έκδοσης, σύμφωνα με την έρευνά μας, 

περιορίζονται σε τέσσερα. Δύο σε ελληνικές βιβλιοθήκες, Εθνική [παλαιός 

ταξινομικός Ν. Φ. 906], Γεννάδειος B/MGL 62.9, και δύο στη Βρετανική 241.g.40 

και g.18095 (στη συνέχεια η βιβλιογραφία).6  

1. Emile Legrand, Bibliographie hellénique: ou description raisonnée des ouvrages publiés 

par des Grecs au dix-septième siécle, v. 2, Paris 1894-1903, σ. 108, Biblioteque du Musee 

britannique: 241. g.40.7 

2. Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, Paris 1897-1981, σ.  

433, Yd. 8196 

4. Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Το θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ 

μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (επί τη βάσει ανεκδότων κειμένων), Αθήναι 1958, σ. 38, υποσ. 

4, Εθνικήν Βιβιλιοθήκην Αθηνών Ν. Φ. 906, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη M.G.L. 62. 9 

5. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466-1800), Αθήναι 1984-1986, 

σ. 192, Αθήναι Γεννάδειος Β/MGL. 62.9 

                                                                                                                                     
υιού του εν μακαρία τη λήξει γενομένου Νικολάου Σούτζου, μεγάλου διερμηνεύου [sic] της 
κραταιάς βασιλείας, Ενετίησιν, Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, αωδ' [=1804] (σχ. 
8ο μ., σελ. XVI+224), που αντίτυπό του υπάρχει σήμερα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Βλ. 
σχετικά Εμμ. Κριαράς,  «Η μετάφραση του Pastor Fido από τον Ζακυνθινό Μιχαήλ 
Σουμμάκη», Νέα Εστία 76 (Χριστούγεννα 1964) 273-297, όπου παρατίθεται περιγραφή του 
έργου (πεζή διασκευή, με λίγα έμμετρα κομμάτια, σε καθαρεύουσα), προγενέστερη 
βιβλιογραφία και αναφέρεται ότι ο δημιουργός του δεν φαίνεται να είχε υπόψη τις 
(παλαιότερες) μεταφράσεις των ομοεθνών του. 
4 Rossi, ό.π., 1886, σ. 322. 
5 D. H. Thomas, An annotated checklist of editions of the works of Battista Guarini, Oxford (Taylor 
Institution Library) 2010, σσ. 70, 80, 91. 
6 Απλή μνεία της έκδοσης γίνεται στα Γεώργιος Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, 
Αθήνα 1872, σ. 454, Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική φιλολογία, Αθήνα 1857, 
σ. 33, Κ. N. Σάθας, Nεοελληνική φιλολογία. Bιογραφίαι των εν γράμμασι διαλαμψάντων 
Eλλήνων (1453-1821), Aθήνα 1868, σ. 409. 
7 Ομοίως Emile Legrand, Bibliographie ionienne, description raisonnée des ouvrages publiés par les 
Grecs des Sept-Iles ou concernant ces iles du quinzième siècle a l'année 1900, v. 1, Paris 1910, σ. 55. 
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6. D. H. Thomas, An annotated checklist of editions of the works of Battista Guarini, 

Oxford, Taylor Institution Library, 2010, σ. 70, BL (2 copies): 241.g.40, G.18095. *BN: Yd. 

8196. 

Μολονότι οι πηγές μας αναφέρονται και σε αντίτυπο της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Γαλλίας (Bibliotheque Nationale de France, Yd. 8196), δεν 

επαληθεύσαμε την ύπαρξή του στους ηλεκτρονικούς της καταλόγους. Αν η 

δυσκολία στον εντοπισμό δεν οφείλεται σε ζητήματα καταλογογράφησης, τότε θα 

πρέπει να εικάσουμε ότι το αντίτυπο έχει χαθεί. Σε όμοιες υποθέσεις μας οδήγησε 

και η άκαρπη αναζήτηση αντιτύπων στους καταλόγους των ιταλικών βιβλιοθηκών. 

Θα περιμέναμε το έργο να βρίσκεται τουλάχιστον στην Πάδοβα, όπου οι εκδότες 

της Βενετίας όφειλαν να καταθέτουν αντίτυπα της δουλειάς τους για κρατική 

έγκριση (Con Lecenza de’ Superiori & Privileggio). Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι 

χαμένο πρόσφατα πρέπει να θεωρηθεί και το ίδιο το αντίτυπο της Εθνικής, του 

οποίου φωτοτυπία είχαμε παλαιότερα προμηθευτεί. 

Το Ποιμήν Πιστός αποτελείται από τον Πρόλογο (118 στίχοι) και από πέντε 

Πράξεις παρόμοιας έκτασης, την κάθε μία από τις οποίες ακολουθεί ένας χορός 

(μαζί με τα χορικά η έκταση τους είναι της Α´ πράξης 1459 στίχοι, της Β´ 1386, της 

Γ´ 1512, της Δ´ 1607 της Ε´ 1714). Όλο αυτό το σώμα του κειμένου είναι έμμετρο, 

όπως και το πρωτότυπο. Διαφοροποιείται από εκείνο, συγκροτημένο από 

εφτασύλλαβους και ενδεκασύλλαβους κυρίως στίχους (με ακανόνιστη 

ομοιοκαταληξία), ως προς το ότι αποδίδει σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο (με 

ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία) τον Πρόλογο και τις Πράξεις και σε ιαμβικό 

ενδεκασύλλαβο εναλλασσόμενο με εννεασύλλαβο (κάποτε δεκατρισύλλαβο ακόμη 

και δεκαπεντασύλλαβο) τον κάθε χορό. 

Η περιγραφή της έκδοσης8 που ακολουθεί επιχειρείται με βάση τα δύο από 

τα τέσσερα γνωστά της αντίτυπα: της Γενναδείου και της Εθνικής. Αυτά, όπως 

δείχνει η εξέταση των σελίδων και των υποσελίδιων παραπεμπτικών, δεν 

παρουσιάζουν διαφορές, εμφανίζουν μάλιστα τα τυπογραφικά αβλεπήματα 

μετά το τέλος της πέμπτης πράξης, στο φ. S9v, και πριν τον πέμπτο χορό (φ. 

                                                
8 Για τις αρχές της κειμενικής βιβλιολογίας και το ‘ιδεατό’ αντίτυπο βλ. Conor Fahy, 
Εισαγωγή στην κειμενική βιβλιολογία, μετάφρ. Στ. Κακλαμάνης, Αθήνα (ΜΙΕΤ) 2013, σσ. 7-
110, N. M. Παναγιωτάκης, «Το κείμενο της πρώτης έκδοσης του Απόκοπου. Τυπογραφική 
και φιλολογική διερεύνηση», Θησαυρίσματα 21 (1991) 99-101, Στ. Κακλαμάνης, «Από το 
χειρόγραφο στο έντυπο: 'Θησέος και γάμοι της Αιμίλιας' (1529)», Θησαυρίσματα 27 (1997) 
168-180.  
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S10r), που το φύλλο του στο αντίτυπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης έχει χαθεί.9 Η 

σελίδα, λοιπόν, τίτλου παρουσιάζει τη μορφή: 

ΠΑCΤΩΡ ΦΙΔΟC, | ἬΓΟΥΝ ΠΟΙΜΗΝ ΠΙΣΤΟ`Σ | 

Μεταγλωττισμένος ἀπὸ το Ιδίω- | μα τὸ Ι᾽ταλικὸν | ΠΑΡ᾽ Ε᾽ΜΟΥ῀ | 

ΜΙΧΑΗ`Λ ΣΟΥΜΜΑ´ΚΗ | ἘΚ ΠΟ´ΛΕΩΣ ΖΑΚΥ´ΝΘΟΥ | Εἰς 

κατάνυξιν, καὶ περιδιάβασιν ὠφέλιμον | καὶ εἰς μάθησιν ἠθικῶν 

νοημάτων | ἀφιερωμένος, | ΤΩ῀ ΕΥ᾽ΓΕΝΕΣΤΑ´ΤΩ | ΚΑΙ` 

ἈΞΙΩΤΑ´ΤΩ | ΚΥΡΙ´Ω ΚΥΡΙ´Ω | Ν Ι Κ Ο Λ Α Ω | ΚΟΥΜΜΟΥ´ΤΩ. 

[τυπογραφικό κόσμημα] | ἘΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχνή. [τυπογραφική 

γραμμή] | Παρὰ Ἀνδρέα τῶ Ιουλιανῶ. | Con Licenza de’ Superiori, & 

Privileggio. 

Το βιβλίο έχει σχήμα 8ο (διαστάσεις 16 x 8,5 εκ.) και αποτελείται από 144 

φύλλα χωρίς αρίθμηση. Τα τυπογραφικά του φύλλα φέρουν το καθένα τις 

ενδείξεις a και A, B, C έως S,10 ενώ τα τυπογραφικά του τεύχη είναι 18. Το 

πρώτο περιέχει 6 φύλλα, τα δεκαέξι επόμενα 8 φύλλα και το τελευταίο 10. Τα 

Περιεχόμενα του έχουν ως εξής: Φ. a2r Κάτω από διακοσμητική ταινία με 

φυτικούς κλάδους και πρόσωπο η αφιέρωση του δράματος στον Ν. Κομμούτου, ΤΩ῀ 

ΕΥ’ΓΕΝΕΣΤΆΤΩ | ΚΑΙ` ἈΞΙΩΤΑ´ΤΩ | ΚΥΡΙ´Ω ΚΥΡΙ´Ω | ΝΙΚΟΛΑΩ 

ΚΟΥΜΜΟΎΤΩ· η αφιέρωση αναπτύσσεται σε έμμετρο κείμενο (μετά από κόσμημα 

με κεφάλι τράγου) που ολοκληρώνεται στο φ. a3r. Φ. a3v Κάτω από επίτιτλη ταινία 

η ΥΠΟΘΕCIC | ΤΗ`Σ ΠΡΆΞΕΩΣ, γραμμένη σε πρόζα· τελειώνει στο φ. a5v, του 

οποίου το λευκό υπόλοιπο –όπως ακριβώς και της προηγούμενης ενότητας- 

διακοσμείται από καλάθι με άνθη. Φ. a6r Κάτω από ταινία με φυτικούς κλάδους, 

άνθη και πρόσωπο το περιγραφικό κομμάτι ΤΑ ΠΡΟCΩΠΑ | ὉΠΟΥ῀ 

ΜΙΛΟΥ῀ΣΙ· φθάνει έως το φ. a6v, κοσμημένο στο λευκό του χώρο με βάζο με άνθη.  

Φ. Α1r Κάτω από διακοσμητική ταινία με φυτικούς κλάδους και πρόσωπο Ὁ | 

ΠΡΟΛΟΓΟC | ΑΛΦΕΙΟ`Σ ΠΟΤΑΜΟ`Σ | ΤΗ῀Σ ἈΡΚΑΔΙ´ΑΣ, έμμετρη 

κειμενική ενότητα, η οποία ολοκληρώνεται στο φ. Α3r, όπου συναντάται  

                                                
9 Η συγκρότηση των τυπογραφικών φύλλων σε βιβλιακό σώμα ήταν συνήθως μια διαδικασία 
που δεν γινόταν από τον τυπογράφο (εκείνος αναλάμβανε μόνο τη στοιχειοθεσία, τις 
διορθώσεις και την εκτύπωση του κειμένου). Για τις εργασίες στο τυπογραφείο από τις 
διορθώσεις των κειμένων έως τη στοιχειοθεσία, βλ. Κακλαμάνης, ό.π., 1997, σσ. 181-193.  
10 Οι ενδείξεις a, a2, A, A2 έως και A4 (αρίθμηση των τεσσάρων πρώτων σελίδων σε καθένα 
από τα δεκαεξασέλιδα τυπογραφικά φύλλα που έχει ονομαστεί με λατινικό κεφαλαίο) κάτω 
και δεξιά στις δεξιές σελίδες δίνονται για τη διασφάλιση της άρτιας ακολουθίας και των 
υπολοίπων μετά το δίπλωμα των τυπογραφικών φύλλων. 
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τυπογραφικό κόσμημα με πτηνό. Φ. Α3v ΠΡΑΞΙC ΠΡΩΤΗ (|ΣΚΗΝΗ´ ΠΡΩ´ΤΗ) 

με ξυλογραφία και έμμετρο κείμενο κατανεμημένο σε πέντε σκηνές και χορό έως το 

φ. D6r. Φ. D6v ΠΡΑΞΙC ΔΕΥΤΕΡΑ (ΣΚΗΝΗ´ ΠΡΩ´ΤΗ) με ξυλογραφία και 

έμμετρο κείμενο κατανεμημένο σε έξι σκηνές και χορό έως το φ. G7v. Φ. G8r 

ΠΡΑΞΙC ΤΡΙΤΗ (| ΣΚΗΝΗ´ ΠΡΩ´ΤΗ) με ξυλογραφία και έμμετρο κείμενο 

κατανεμημένο σε εννιά σκηνές και χορό έως το φ. L3v. Φ. L4r ΠΡΑΞΙC ΤΕΤΑΡΤΗ 

(| ΣΚΗΝΗ´ ΠΡΩ´ΤΗ) με ξυλογραφία και έμμετρο κείμενο κατανεμημένο σε εννιά 

σκηνές και χορό έως το φ. P1v, όπου και σφραγίδα με άνθη. Φ. P2r ΠΡΑΞΙC 

ΠΕΜΠΤΗ (| ΣΚΗΝΗ´ ΠΡΩ´ΤΗ) με ξυλογραφία και έμμετρο κείμενο 

κατανεμημένο σε δεκα σκηνές και χορό έως το φ. S9r όπου ΤΈΛΟΣ.  Φ. S9v 

ΣΦΑ´ΛΜΑΤΑ. ΔΙΟΡΘΩ´ΜΑΤΑ. Φ. S10r ΧΟΡΟ`C ΠΕ´ΜΠΤΟΣ και ΤΕΛΟΣ. 

Τα τμήματα της έκδοσης τα οποία απαρτίζονται από στίχους και εκείνα 

που είναι σε πρόζα διαχωρίζονται μορφικά. Όλα τα έμμετρα κομμάτια (το 90% 

της έκδοσης), συμπεριλαμβανομένης της Αφιέρωσης του μεταφραστή και ενός 

εξάστιχου από την περίληψη του δράματος, στοιχειοθετούνται με μία κοινή 

γραμματοσειρά, η πεζή YΠOΘEΣΙΣ TH῀Σ ΠPA´ΞEΩΣ και ΤΑ ΠPOΣΩΠA 

O῾ΠOY῀ MIΛOY῀ΣI με διαφορετικούς τυπογραφικούς χαρακτήρες.  

Η τυπωμένη επιφάνεια έχει πάντα ύψος 15 εκ., ενώ το πλάτος της, 

ανάλογα με το αν φιλοξενεί έμμετρη ή πεζή ενότητα, κυμαίνεται από 5 έως 9 

εκ. Κάθε πλήρης σελίδα ποιητικού κειμένου συγκεντρώνει 28 αράδες στις 
Πράξεις (και τον Πρόλογο), 27 στα χορικά· κάθε πλήρης πεζού συγκεντρώνει, 

επίσης, 27. Τα δίστιχα (ομοιοκατάληκτα) των Πράξεων τυπώνονται με είσθεση 

του δεύτερου στίχου, τα τρίστιχα των χορικών με είσθεση του δεύτερου και 

του τρίτου στίχου· το πρώτο γράμμα κάθε αράδας είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις κεφαλαίο. Όταν το κείμενο μιας σειράς δεν χωρά στον 

προκαθορισμένο διαθέσιμο χώρο (περισσεύουν κάποιες συλλαβές), 

προστίθεται στο τέλος της προηγούμενης. Κάθε σελίδα περιέχει στην κάτω 

δεξιά της άκρη υποσελίδιες ενδείξεις (λίγες αρχικές συλλαβές ή λέξεις) που 

υποδεικνύουν εκείνη που ακολουθεί. Η πυκνή παρουσία (ανά τυπογραφική 

σελίδα) αυτών των παραπεμπτικών μαρτυρεί ότι οι στοιχειοθέτες που 

εργάστηκαν ταυτόχρονα για την έκδοση ήταν πιθανότατα πάνω από δύο.11 

                                                
11 Η παρουσία παραπεμπτικών στο κάτω δεξιό περιθώριο της σελίδας σε ολόκληρο το έντυπο 
φανερώνει ότι η στοιχειοθεσία πρέπει να έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα από δύο ή 
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Η κάθε πράξη ενσωματώνει στην αφετηρία της μια ξυλογραφία 

(διαστάσεις 5, 5 x 6 εκ.) άμεσα συνδεδεμένη με τα διαδραματιζόμενα στο έργο. 

Οι πέντε τούτες εικόνες, που γραφιστικά ανήκουν στην ίδια σειρά, 

αναπαριστούν αφαιρετικά τα περιεχόμενα της κάθε ενότητας. Σε φόντο που 

εικονίζει πάντα φύση και ανοιχτό ορίζοντα, η προοπτική υποδεικνύει τους 

επιμέρους σταθμούς της δράσης. Εκείνοι, μεταφέροντας συνήθως επεισόδιο 

μεμονωμένης σκηνής, συνιστούν μικρογραφημένες παραστάσεις με τις 

φιγούρες των δρώντων προσώπων. Η θέση τους στην ξυλογραφία (πρώτο 

πλάνο, βάθος κ.α.) συμφωνεί με τη θέση που καταλαμβάνουν στην ροή της 

πράξης. Η πρώτη εικόνα, λόγου χάρη, παριστάνει στο βάθος ένα δασώδες 

φυσικό τοπίο. Πάνω σε αυτό έχουν κατανεμηθεί οι φιγούρες των ζευγών 

Σίλβιου–Λίνκου, Μυρτίνου–Έργαστου, Δίδυμου–Μοντάνου καθώς και των 

μοναχικών προσώπων, Κορίσκης, Σατύρου· η ταυτότητά τους δηλώνεται και 

με τη σημείωση του αρχικού γράμματος του ονόματός τους, S-L, M-E, T-M, C, 

S. Μπορούμε να δούμε ότι η παρουσίαση, η στάση ή κίνησή τους αναπαράγει 

τη δράση των σκηνών της πρώτης πράξης· ακόμη, η τοποθέτησή τους στο 

πλάνο συνάδει με τη σειρά εμφάνισής τους. Οι παραστάσεις που έχουν 

μικρύνει στον άξονα της προοπτικής αντιστοιχούν σε γεγονότα που 

εκτυλίσσονται τελευταία. Όμοιες παρατηρήσεις γίνονται και για τις άλλες 

ξυλογραφίες, που παραθέσαμε στο σύνολό τους στο τέλος της ενότητας. Ήδη 

από τα λατινικά σύμβολα στα σκίτσα γίνεται σαφές ότι το υλικό αυτό δεν 

σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκδοσης. Οι εκδότες 

ακολούθησαν την οικονομική και διόλου ασυνήθιστη τακτική της 

επαναχρησιμοποίησης εικόνων από άλλη εργασία (εκτύπωσης). Πιθανότατα 

εκείνη ήταν κάποια από τις πολλές εκδόσεις του ιταλικού πρωτοτύπου που 

υλοποιήθηκαν έως το 1658 μάλλον στη Βενετία. Από τα συγκριτικά λίγα, 

αλήθεια, αντίτυπα ιταλικών εκδόσεων που ελέγξαμε,12 και υποσημειώνουμε,13 η 

                                                                                                                                     
περισσότερους στοιχειοθέτες. Άνθιμος (Ακάκιος) Διακρούσης, Ο Κρητικός Πόλεμος, κριτική 
έκδοση Στ. Κακλαμάνη, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2008, σ. 36. 
12 Περισσότερες από μια δεκάδα, για το χρονικό διάστημα 1602-1658, είναι οι διαφορετικές 
εκδόσεις που εμφανίζονται σήμερα στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των ιταλικών 
βιβλιοθηκών. 
13 1. Il pastor fido (εικονογρ.), Fr. Senese, Venetia 1597 
2. Il pastor fido, (εικονογρ.), Baldini, Ferrara 1599 
3. Opere poetiche [Il pastor fido] (εικονογρ.), Ciotti, Venetia 1600, 
4. Il pastor fido (εικονογρ.), Ciotti, Venetia 1602 
5.  Il pastor fido (εικονογρ. λίγο διαφορετική από εκείνη του 1600), Ciotti, Venetia 1605 
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ταύτιση της εικονογράφησης του Ποιμήν Πιστός δεν στάθηκε δυνατή· 

αξιόλογο θεωρήσαμε ότι οι διαφορετικές ξυλογραφίες στις εκδόσεις ήταν 

μεταξύ τους αρκετά συναφείς (λόγος για τον οποίο ενσωματώσαμε και δεν 

περιγράψαμε στις σελίδες μας τις εικόνες της έκδοσης). Για τη μελλοντική 

έρευνα σημειώνουμε την ύπαρξη της μαρτυρημένης14 σήμερα έκδοσης του 

Pastor Fido, με εικονογράφηση, από το τυπογραφείο Giuliani, τριάντα χρόνια 

νωρίτερα, το 1627. Πάντως, κρίνοντας από το αποτέλεσμα του τυπώματος, η 

ποιότητα των χαρακτικών του Ποιμήν Πιστός δεν θα χαρακτηριζόταν χαμηλή. 

Η καλή αποτύπωση των συγκεκριμένων εικόνων μαρτυρεί ότι οι διαθέσιμες 

μήτρες δεν είχαν ακόμη φθαρεί.  
Πέρα από τα χαρακτικά με στιγμιότυπα του δράματος που αποτελούν 

ένα ενιαίο σύνολο και βοηθούν τον αναγνώστη στην κατανόηση του 

περιεχομένου, υπάρχουν και εκείνα, τα οποία είναι στερεότυπες απεικονίσεις. 

Τα τελευταία λειτουργούν μόνο διακοσμητικά, ενώ η έννοια του να 

συγκροτούν σειρά δεν προκύπτει. Διακοσμητικές (επίτιτλες) ταινίες 

(διαστάσεων 2 x 9 εκ.) υπάρχουν στην Αφιέρωση, στην περίληψη της 

Υπόθεσης, στην παρουσίαση των προσώπων και στον Πρόλογο του Aλφειού 

ποταμού (της Αφιέρωσης επαναλαμβάνεται και στον Προλόγο). Άλλα 

τυπογραφικά κοσμήματα που γεμίζουν, μετά το κείμενο, τον λευκό χώρο της 

σελίδας βρίσκονται στο τέλος κάθε μιας από τις προαναφερθείσες ενότητες και 

μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου χορού.15 Τα πρωτογράμματα, που ως 

γνωστό έχουν κι αυτά καλλωπιστικό χαρακτήρα, εδώ είναι λιτά· απαντούν 

στην αρχή κάθε αυτόνομης κειμενικής ενότητας, ενώ αντλούνται από δύο 

διαφορετικές γραμματοσειρές.16  

Όπως συμβαίνει και σε πολλά άλλα έντυπα της εποχής, έτσι και στο 

Ποιμήν Πιστός γίνεται συχνή χρήση συμπλεγμάτων στοιχείων για τους 

                                                                                                                                     
6. Il pastor fido (εικονογρ.), Alessandro Vecchi, Venetia 1606 
7. Il pastor fido (εικονογρ. ίδια με αυτή του 1606), Domenico Imberti, Venetia 1613 
8. Il pastor fido e le Rime (εικονογρ. ίδια με του Ciotti το 1605), Nicolo Misserini, Venetia 1627 
9. Il pastor fido e le Rime (εικονογρ. ίδια με εκείνη του 1627), Gio. Antonio & Gio. Maria 
Misserini fratelli, Venetia 1637 
10. Il pastor fido (εικονογρ.), [ed.;], [Venetia] 1639 
14 Βλ. Biblioteca Civica Attilio Hortis, Trieste (μέσω διαδικτύου)·  
15 Βλ. Αικ. Κουμαριανού, Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830, ό.π., 1986, τα κοσμήματα του 
τυπογραφείου Giuliani, εικ. 220-221. 
16 Με πρωτογράμματα βυζαντινού τύπου δηλώνονται κάθε φορά οι πράξεις ή τα χορικά. Τα 
ίδια κεφαλαία έχουν χρησιμοποιηθεί για τα μεγαλύτερα στοιχεία της σελίδας τίτλου. 
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φθόγγους αι, αρ, ει, ην, ου, πρ, σθ, σπ, στ, τρ, υι, φρ, ακόμη, τα γεν, κατά, καί, 

μέν, παρά, και τα άρθρα ταῖς, τῶν· συντομογραφημένες συναντώνται κάποτε οι 

λέξεις ἄνθρωπος και οὐρανός. Παρά τις ανορθογραφίες, σύνηθες γνώρισμα 

των ελληνικών λογοτεχνικών εντύπων της Βενετίας, η ορθογράφηση στην 

έκδοση ακολουθεί κάποιους κανόνες. Συνήθειες γραφής αποτελούν οι 

ενωμένες λέξεις, όπου παρατηρείται αφαίρεση τονισμένου φωνήεντος π.χ. 

νάχη, το κόμμα στο τέλος των ημιστιχίων, η τελεία για τη δήλωση της 

ολοκλήρωσης του διστίχου. Η εξόφθαλμη συμβατικότητα της στίξης συμβαίνει 

σποραδικά να καταστρατηγείται· τότε οι παύσεις γίνονται στη φυσική τους 

θέση υποδεικνύοντας τον νοηματικό μετασκελισμό. Συμβατή με τις πρακτικές 

των τυπογραφείων της εποχής είναι και η παρουσία Πίνακα σφαλμάτων, τα 

οποία υποδεικνύονται στους αναγνώστες. Τα είκοσι έξι αβλεπτήματα της 

έκδοσης έχουν προέρθει όλα από εσφαλμένη χρησιμοποίηση τυπογραφικού 

χαρακτήρα και δεν καλύπτουν όλα τα προβλήματα του τυπωμένου κειμένου.17  

 

Στον Πρόλογο  φ.Α1v (αράδα 1=) τότης 

                           φ. Α3r (αρ. 6=) εὔκοσι  

Πράξις Πρώτη  φ. A5r (αρ. 24= στ. 90) Αὔτις 

                            φ. A7v (αρ. 20= στ. 226) ἔχει 

                            φ. A7v (αρ. 27= στ. 233) ἦτανα 

                            φ. B2v (αρ. 17= στ. 387) ἐξέτηξε 

                            φ. B3r (αρ. 17= στ. 415) τὰ 

                             φ. B8v (αρ. 13= στ. 713) ἐσεθυμιὰ 

                φ. C3v (αρ. 2= στ. 882) γνόθω 

                             φ. D1r (αρ. 9= στ. 1177) Κὡσὰν 

                             φ. D3r (αρ. 1= στ. 1281) χεώνεις 

Πράξις δευτέρα φ. D7r (αρ. 10= στ. 20) κακίνο 

                              φ. D7r (αρ. 15= στ. 25) Ἄντιε 

                              φ. D8v (αρ. 8= στ. 102) μπορδού 

                               φ. E3r (αρ.5= στ. 239) στὸ μόμα μου 

                               φ. E7r (αρ. 10= στ. 464) κράξεις  

                               φ. F8vr (αρ. 6= στ. 980) συμβούλεμου 

Πράξις τρίτη   φ. H3r (αρ. 19= στ. 163) ἀγαλλιάσασε  

θέλ. τότες  

θέλ. εἴκοσι  

θέλ. Ἄντις  

θέλ. ἔχω 

θέλ. ἦτουνα 

θέλ. ἔζητηξε  

θέλ. στὰ  

θέλ. ἐπεθυμιὰ  

θέλ. γνώθει  

θέλ. Κἰὡσὰν  

θέλ. χώνης  

θέλ. κόκινο  

θέλ. Ἄντις  

θέλ. μπερδεύ  

θέλ. το στόμα μου  

θέλ. κράζεις  

θέλ. συμβούλεμα  

θέλ. ἀγκαλιασάσε 

                                                
17 Βλ. Κακλαμάνης, «Από το χειρόγραφο στο έντυπο»,  ό.π., 1997, σσ. 190-193. 
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                                φ. H4r (αρ. 2= στ. 204) ἀγαλλιάσω 

                                φ. H4r (αρ. 19= στ. 221) μὴ λύσουν 

                                φ. H4r (αρ. 21= στ. 223) ἂν δο 

                                φ. H8v (αρ. 11= στ. 459) λήπε  

                                φ. I2v (αρ. 21= στ. 577) ποιπὸν  

                                φ. I3r (αρ. 4= στ. 588) σᾶς θαρῆς, κλι 

                                φ.K5r (αρ. 10= στ. 1146) ἐκεδικιώσης  

                                φ. K8v (αρ. 20= στ. 1344) ἀκηθινὰ 

θέλ. ἀγκαλιάσω  

θέλ. με λύσουν  

θέλ. ἂν δὲ  

θέλ. λήπη  

θέλ. λοιπὸν  

θέλ. σἂν θαρῆς, ἀμ᾽  

θέλ. ἐξεδικιώσεις  

θέλ. ἀληθινὰ 
  

  Το ύψος του τραβήγματος της έκδοσης δεν είναι γνωστό. Ο όγκος όμως και 

μόνο του κειμένου, σε συνδυασμό με την υψηλή αξία του χαρτιού (που κάλυπτε το 

μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης) και της τυπογραφικής εργασίας εν γένει, θα 

καθιστούσαν σημαντική τη δαπάνη της, παρά το ότι η εικονογράφηση δεν έγινε με 

πρωτότυπα στοιχεία. Για το λόγο αυτό τα αντίτυπα που έκανε το Ποιμήν Πιστός 

υπολογίζουμε ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνούσαν τα 500.18  
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μετάφραση του Pastor Fido του Μιχαήλ 

Σουμμάκη διασωζόταν τους προηγούμενους αιώνες σε χειρόγραφα αντίγραφα της 

έκδοσης του 1658. Οι αναφορές, συγκεντρωμένες στη μελέτη της Γ. Πρωτοπαπά- 

Μπουμπουλίδου Το θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος), 

Αθήναι 1958, [σσ. 39-40], παραμένουν σήμερα ως επί το πλείστον αδιασταύρωτες, 

καθώς η δυνατότητα πρόσβασης στο αρχειακό υλικό έχει χαθεί. 

1. Δύο χειρόγραφα απόγραφα της βενετικής έκδοσης επισημαίνει ο Ν. Κατραμής, 

Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου, Εν Ζακύνθω 1880, σ. 296.  

Εις τη βιβλιοθήκη του κ. Φ. Κούρτζολα ως και εκείνη του κ.     Σ. 

Πελεκάση εύρον εν χειρογράφοις αρχαίοις την υπό του Σουμμάκη 

μετάφρασιν του Παστόρ Φίδου εις ομοιοκατάληκτους πολιτικούς 

στίχους 

2. Μνεία κώδικα (κολοβού και ανεπίγραφου, του 18ου αιώνα) από τη χαμένη πια 

Φωσκολιανή Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου κάνει ο Ν. Βέης, «Κατάλογος των 

ελληνικών χειρόγραφων κωδίκων της Φωσκολιανής Βιβλιοθήκης», Δελτίον της 

Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, 9 (1926) 56.  

                                           Χάρτης στιλπνός. Διαστ. Ο, 172x 0, 24 

Αιών XVIII. Φ. 61 

Ὁ Πάστορ Φίδο μεταπεφρασμένον ἐκ τῆς ἰταλικῆς 

                                                
18 Κακλαμάνης, ό.π., 1997, σ. 183. 
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παρὰ Μιχαήλ Συμμαχίου του Ζακυνθίου 

   Ανεπίγραφον και κολοβόν 

3. Χαρτώο κώδικα περιγράφει ο Emile Legrand, Bibliographie hellenique, ou description 

raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, v. 2, Paris 1894-1903, 

σ. 108 

χαρτώος κώδικας, σε σχήμα 4ο από 254 φύλλα αριθμημένα.  

Υπάρχει επάνω του η σημείωση (λατινική): αυτό το βιβλίο  

αγοράστηκε για τρία χρυσά νομίσματα στη Βενετία από 

τον κύριο Διονύσιο Σοφιανό, Έλληνα, το έτος 1687, μήνα 

Απρίλη. Η υπογραφή έχει ξυστεί 

4. Τα στοιχεία χειρογράφου, σύμφωνα με τη Μπουμπουλίδου, δίνει ο Λάσκαρης 

πιστεύοντας ότι μιλά για άλλη μετάφραση και δημοσίευση από εκείνη του 1658: Ν. Ι. 

Λάσκαρη, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου, τ. Α´. Αθήνα 1938, σ. 95 (και σ. 296) 

Τρίτη [μετάφραση] η του Ζακυνθίου Μιχ. Συμμαχικού 

εκδοθείσα εν Ενετία το 1770 υπό τον εξής τίτλον: “Ὁ Πατρὸ-

Φίτος ἤγουν δρᾶμα ἡρωϊκὸν μεταγραμματισμένο ἀπὸ τὸ ἰδίομα 

τὸ Ἰταλικὸν πάρε μου Μιχαήλ Συμμαχικοῦ ἐκ πόλεος Ζακύνθου 

εἰς κατάνυξιν και περιδιάβασιν φίλον μου και εἰς μάθησιν 

ἀληθινὸν νοήματον ἀφιερωμένο τὸ εὐγενέστατο καὶ ἀξιότατο 

κίριο Νικόλαο Κομοῦτο. Ἐνετίηση 1770 παρὰ Ἀντρέα τοῦ 

Ἰουλιανοῦ” 

Η παρατήρηση της Μπουμπουλίδου (για την ενίσχυση της άποψης της) ότι το 

τυπογραφείο των Giuliani δεν λειτουργούσε στην αναγραφόμενη χρονολογία 

έκδοσης ευσταθεί.19 

5. Αντίγραφο της βενετικής έκδοσης εντοπίζει η ίδια μελετήτρια στο απρόσιτο 

σήμερα αρχείο του Μαρίνου Σιγούρου. Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Το 

θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (επί τη βάσει ανεκδότων 

κειμένων), Αθήναι 1958, σ. 40 

“Παστροφίδος. Ἤγουν ποίημα πηστὸν. Μεταγλοτισμένον ἀπὸ τὸ ἰδίομα 

τὸ Ἰταλικὸν παρεμοῦ Μιχαήλ Σουμάκι, ἐκ πόλεος Ζακίνθου. Εἰς 

κατάνιξιν καὶ περιδιάβασιν ὠφέλιμον, καὶ εἰς μάθισιν ἡθικὸν νοημάτον 

ἀφιερομένος. Τὸ εὐγενεστάτο καὶ ἀξιοτάτο κιρίο κιρίο Νικολάο 

Κομοῦτο. Ἐνετοίησης 1770.” Παρὰ Ἀνδρέα τὸ Ἰουλιανό. Το 

χειρόγραφο τούτο, σχήματος 15,8 x 22,8 εκατ. του μέτρου, αποτελείται 

                                                
19 Βλ. υποσ. 2 της παρούσας εργασίας. 
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εκ 354 ηριθμημένων σελίδων μετά παλαιάς, εκ ναστού χάρτου 

σταχώσεως. 

Καθώς το τεκμήριό της φέρει την ίδια χρονολογία –χρονολογία όχι έκδοσης, αλλά 

αντιγραφής- με του Λάσκαρη, πιθανολογεί ότι εκείνος στηρίχθηκε στην ίδια πηγή. 

Παρόλ' αυτά η αναγραφή του ονόματος του μεταφραστή εδώ είναι διαφορετική. 

Στο χειρόγραφο της Μπουμπουλίδου το κείμενο της έκδοσης είχε ελαφρώς 

αλλοιωθεί.20 

6. Ένα χειρόγραφο, τέλος, του Ποιμήν Πιστός που περιγράφεται από τον 

Σακκελίωνα μπορεί να ελεγχθεί. Ιω. Σακκελίωνος, Κατάλογος των χειρογράφων της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Εν Αθήναις 1892, σ. 245 (Αρ. χφ. 1355). 

Πρόκειται πράγματι για απόγραφο, το οποίο αποτελείται από 185 αριθμημένα 

φύλλα. Ο κώδικας, συνταγμένος πιθανότατα τον 18ο αιώνα (βλ. φύλλ. 186v ) από δύο 

διαφορετικά χέρια, μιμείται τη διάταξη της έκδοσης και διατηρεί κενούς χώρους για 

εικονογράφηση. Στη λευκή σελίδα, πριν τη σελίδα τίτλου, φέρει τη σημείωση 

Σέργιος Χριστόδουλος Ραφτάνης.21 Το όνομα, το οποίο θα πρέπει να ανήκει στον 

κτήτορά του, πιθανώς αντικατοπτρίζει τον Ηπειρώτη τυπογράφο του 19ου αιώνα Σ. 

Χ. Ραφτάνη, ο οποίος εξέδωσε, μεταξύ άλλων, ποιητικές συλλογές του Σολωμού και 

του Βηλαρά στη Ζάκυνθο. 

Το κείμενο της έκδοσης του 1658 έχει συνταχθεί σε μια μεικτή γλώσσα, κοινή 

στη βάση της, με πολλούς, ωστόσο, κρητικούς ιδιωματισμούς, επτανησιακά στοιχεία 

και αρχαϊσμούς. Η ίδια η φύση της γλώσσας του στέκεται εμπόδιο στο να 

κατανοήσουμε αν τυχόν φέρει ίχνη επεμβάσεων από την τυπογραφική διαδικασία. 

Το έργο διαθέτει ένα ευδιάκριτο κρητικό γλωσσικό στρώμα - οφείλεται σε ένα 

                                                
20 “Ας σημειωθεί ότι ο αντιγραφεύς του χειρογράφου τούτου δεν έμεινε πιστός είς την 
έντυπον έκδοσιν. Ούτως εκ γενομένης συγκριτικής μελέτης της εν τω χειρογράφω 
μεταφράσεως προς το κείμενον της πρώτης εκδόσεως, απειδείχθη ότι πλην τινών 
παραλειπομένων στίχων [Αφιέρωσις 15-16, Πράξις Β 361-362, Πράξις Δ 1316-1317 και 1465-
1466] και τινών άλλων διαφορών, οφειλομένων ασφαλώς είς σφάλματα του αντιγραφέως 
[Πραξις Α 290 τ᾽ αυτεξούσιον ed. το εφταξούσιον χγφ. κλπ.], υπάρχουν και άλλαι, αίτινες 
πρέπει να αποδοθούν εις ηθελημένας υπό του αντιγραφέως παραλλαγάς χωρίων τινών της 
μεταφράσεως [Πράξις Α 44 τ᾽ όμορφον το ροδοπλουμισμένον ed. το γλυκό και το 
χαριτωμένο χγφ. κλπ.]. Χαρακτηριστικόν δε γνώρισμα του εν λόγω χειρογράφου αποτελεί η 
τάσις του αντιγραφέως προς αποκάθαρσιν των αρχαϊκωτέρων τύπων του κειμένου ή 
αντικατάστασιν των ιδιωματικών λέξων της πρώτης εκδόσεως δι᾽ άλλων κοινοτέρων [θηριό 
ed. (πολλαχοῦ) θεριό χφγ. (πάντοτε), Έρωπρικούσης ed.Ἐρoπρικούσας χγφ. (πάντοτε), 
πρικός ed., πικρός χγφ. κλπ.] ως και η διόρθωσις ενίοτε εσφαλμένης ομοιοκαταληξίας.” 
Μπουμπουλίδου, σ. 40. 
21 Βλ. και “Το χειρόγραφο αντεγράφη εκ της εντύπου εκδόσεως υπό δύο διαφόρων χειρών 
κατά τον ΙΗ´ αιώνα, φαίνεται δε ότι ανήκεν εις το Σέργιον Χριστόδουλον Ραφτάνην εκ 
Ζακύνθου.” Μπουμπουλίδου, σ. 39, υποσ. 1. 
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μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο μεταφραστής άντλησε φραστικό υλικό από μια 

προϋπάρχουσα μετάφραση του Pastor Fido σε κρητική γλώσσα22 (βλ. κεφ. IV, ii, iv) - 

όσο και τύπους από την κοινή ή λόγια γλώσσα, την ίδια στιγμή που γνωρίζουμε ότι ο 

αποχρωματισμός του ιδιωματικού υλικού στα έντυπα είναι συχνά δείκτης εκδοτικής 

επιμέλειας· περιέχει ακόμη αρχαϊσμούς, οι οποίοι ενώ έως ένα μεγάλο βαθμό 

αποτελούν βέβαιο συστατικό του ύφους του - το οποίο επηρεάζεται και από την 

γλώσσα της εκκλησίας (βλ. κεφ. VI) - από την άλλη θυμίζουν τις λογιότροπες 

γραφές, που συνήθιζαν να προσθέτουν στα κείμενα οι συντελεστές της 

τυπογραφίας.23 Μολονότι ο εντοπισμός της επενέργειας της τυπογραφικής πράξης 

στο έργο θα ήταν σημαντικός για να αποσαφηνίσουμε τα γλωσσικά του επίπεδα, η 

έλλειψη ενιαίου ύφους κάνει τα πράγματα δυσδιάκριτα.  

Τα περισσότερα γλωσσικά συστατικά του επτανήσιου πονήματος, με έμφαση 

σε εκείνα που παραλλάσσουν π.χ. ἤμουν και ἤμουνε, κυβερνᾶ και κυβερνάει, 

εὐχαριστιά και εὐχαριστία, καθημερινῶς και καθημερνῶς, τῆς φύσης και τῆς 

φύσεως, ἡ κτίσις και ἡ κτίση (και τα δύο σε ρίμα)24 τῶν ἀνθρώπων και τῶν 

ἀνθρώπω,25 ελέγχονται ως γραφές οργανικές, αδιάσειστα συνδεδεμένες με τις 

βαθύτερες δομές του. Ωστόσο, δίπλα σε εκείνα, υπάρχει ένα σημαντικό σώμα μετρικά 

ισοδύναμων λόγιων ή δημωδών, ιδιωματικών ή κοινών τύπων, το οποίο, την ίδια 

στιγμή που επηρεάζει το ύφος, εγείρει προβληματισμούς για την αυθεντικότητά του. 

Οι αμφιλεγόμενες αυτές γραφές είναι: 

1) όλοι οι κυμαινόμενοι τύποι π.χ. κτυπῶ -νὰ χτυποῦν, δενδρῶν – δεντρῶν, 

ἄπταιστης- ἄφταιστης κ.α. που ενέχουν ασταθή συμφωνικά συμπλέγματα, 

καθώς και οι διπλοί αοριστικοί σχηματισμοί π.χ. νὰ πιστεύσω – νὰ πιστέψω  

2)  φωνητικές παραλλαγές που κινούν την υποψία ότι οι λαϊκές γραφές 

διορθώθηκαν προς το λογιότερο π.χ. μὰ εὐγενικὸς δὲν ἤμουνα, γυναίκα 
                                                
22 P. Joannou (edit.), O Πιστικός Bοσκός. Der True Schäfer. Der Pastor Fido des G. B. Guarini von 
einem Anonymous im 17. Jahrhundert in kretische Mundartübersetzt, Berlin 1962. 
23 Για τις συνειδητές ή μη επεμβάσεις (γλωσσική νόθευση) που δέχεται ένα κείμενο στο 
τυπογραφείο (έως ακόμη τις διορθώσεις επί του πιεστηρίου) βλ. Κακλαμάνης, «Από το 
χειρόγραφο στο έντυπο», ό.π., 1997, σσ. 189-222, ο ίδιος «Από το χειρόγραφο στο έντυπο: το 
παιχνίδι των γραφών» στο Θεωρία και Πράξη των Εκδόσεων της Υστεροβυζαντινής 
Αναγεννησιακής και Μεταβυζαντινής Δημώδους Γραμματείας, Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου, Neograeca Medii Aevi Iva, Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 2001, σσ. 101-186, Διακρούσης, σ. 37. 
24 Βλ. λ.χ. Καὶ τί ἀνιμένεις τὸ λοιπὸν πράγμ’ ἄλλο νὰ γροικήσεις,/ ἀνὲν καὶ πόθο δὲ γροικᾶς, 
ὀχ τὸν ὁποιὸν ἡ κτίσις Α 115/116, Γῆ, οὐρανός, ἀήρ, φωτιὰ κι ὅλη τοῦ κόσμου ἡ κτίση/ ἂς 
ξεφαντώσει κι ἂς χαρεῖ, τὴν πίκρα νὰ ξουρίσει Ε 1373/ 1374. 
25 Ο ιδιωματικός τύπος συνήθως αποκαλύπτεται με την αποκατάσταση του μέτρου λ.χ. Ὤ, 
τῶν ἀνθρώπων ἀλύπητε νόμε, π’ ἀνανθρωπίζεις> Ὤ, τῶν ἀνθρώπω ἀλύπητε νόμε, π’ 
ἀνανθρωπίζεις Γ 555. 
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ἐντροπιασμένη Β 1118, τοῦ πλούσιου καὶ τοῦ εὐγενικοῦ χαημένου θησαυροῦ 

μου Γ 10, αὐτὸ τὸ ἴδιο ἐλευθεριὰ σ’ ἐσὲ θέλει χαρίσει Προλ. 89 και η 

γενικευμένη χρήση του κ’ εἰς (αντί καὶ σ᾽). 

3) οι αρχαϊσμοι αἱ και τὰς, ἡμεῖς, διά και διατί, τοῦ πρεσβύτου, νικητοῦ, (κλητ.) 

πρεσβύτα, νικητά, ποιητά, ζευγίτα, τοὺς ὑπηρέτας, που εμφανίζονται 

περιθωριακά· τα επίθετα π.χ. τῆς καθαρᾶς, ἡ ὑπέρλαμπρος που ακολουθούν 

την αρχαία κλίση και σε κάποιους στίχους δείχνουν επείσακτα π.χ. 

Ἀστροπελέκητος θυμὸς ἡ ὄργητα δὲν εἶναι σὲ μεγαλόψυχον καρδιάν Ε 592· 

περιπτώσεις επιρρημάτων π.χ. πρῶτον, ἀνάμεσον, απρόσωπων ρημάτων π.χ. 

ἦτον μπορετόν/πρεπόν και άλλων μερών όπου η παρουσία του –ν είναι 

αμφισβητήσιμη. 

4) το αδικαιολόγητο συνταίριασμα ιδιωματικού άρθρου – λόγιας κλίσης στο 

κύριο σώμα του κειμένου  βλ. τς᾽ Έρωπρικούσης (συχνά). 

5) τέλος, ιδιωματικοί τύποι όπως βάσταμα, σίδερο, θεριά, πρικιαμένος, περίσσα, 

μερά, τῶν ζευγίτω, νὰ κάμου (γ´ πληθ.) που απαντούν μόνο μερικώς και μας 

προβληματίζουν για το αν τυχόν ή σε ποιά έκταση έγινε λείανση της γλώσσας 

προς το κοινότερο. 

Επιζητώντας να εξετάσουμε βαθύτερα την πιθανή επίδραση που μπορεί να 

είχαν στο κείμενο παράγοντες της τυπογραφίας, ελέγξαμε λεπτομερέστερα τη 

γνησιότητα του γλωσσικού του υλικού με εσωτερικά κριτήρια. Χρήσιμα στάθηκαν ο 

δείκτης της ρίμας και του δεκαπεντασυλλάβου, το ‘ειδικό’ βάρος του περιεχομένου, 

οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των λέξεων πάνω στο υπόβαθρο του 

μέτρου.  

Ένα πρώτο συμπέρασμα ήταν το ότι τα –ν της αιτιατικής δεν είναι οργανικά.26 

Προκύπτει από τις περιπτώσεις άμετρων στίχων που ξαναβρίσκουν την αρτιότητά 

                                                
26 Βλ. και τις σχετικές απόψεις και προτάσεις του Κριαρά: ‘Αλλά τί δικαιούμαστε να πούμε 
σήμερα σχετικά με τη γλώσσα της μετάφρασης του Σουμμάκη; Ότι είναι η λαϊκή γλώσσα της 
εποχής. Είναι γι’ αυτό πολύ αμφίβολο αν τα τελικά –ν προέρχονται από τον ίδιο το 
μεταφραστή· γι’ αυτό και μια κριτική έκδοση του μεταφραστικού αυτού κειμένου θα όφειλε 
να τα απομακρύνει από το κείμενο. Στο σημείο αυτό μας καθοδηγεί και μας διδάσκει το ίδιο 
το κείμενο. Όταν λ.χ. βρισκόμαστε μπροστά στις ομοιοκαταληξίες  (Α 691-2): καρδιάν μου – 
σωθικά μου και (Α 671-2): ἀναστενάγματά σου – καρδίαν σου, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι 
ο Σουμμάκης στην περίπτωση και της πρώτης και της δεύτερης ομοιοκαταληξίας 
εχρησιμοποίησε τον τύπο καρδιά αντί καρδιάν και καρδίαν. Ούτε δηλ. τα τελικά –ν έχουν τη 
θέση τους ούτε ο ασυνίζητος τύπος καρδία. Είναι φανερό ότι η δημοσίευση της μετάφρασης 
του Σουμμάκη, και αν δεχτούμε ότι ο ίδιος επιστάτησε σ’ αυτήν, δεν έγινε με όση θα έπρεπε 
προσοχή και επιμέλεια. Γι’ αυτό και, όπως είπα, δε θα δειχνόμαστε καθόλου τολμηροί στην 
αποκατάσταση του γνήσιου κειμένου αν αγνοούσαμε τα τελικά –ν όχι μόνο στις περιπτώσεις 
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τους με την απομάκρυνση κάποιου τέτοιου –ν π.χ.  μὲ δίχως χάρη εὑρίσκετον, κ’ 

ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις Α 520 –ήταν χάριν – από το εξακριβωμένα σταθερό 

σύμφωνο της 14ης συλλαβής βλ. ἀπατός σου/ ἐμαυτόν σου Α 67/68, οἱ θεοί μας/ 

ἐδικήν μας Α 295/6 και τὴν κιλαδισιά του/ ἡ γλυκοπεθυμιά του Α 205/6, λιγότερο 

από τη 15η συλλαβή βλ. δὲ θέλω μετανώσει/γνῶσιν Α 89/90.27 Μολονότι το 

εξαγόμενο ενισχύει τη λαϊκή χροιά του έργου, παρόλ' αυτά δεν μπορεί να γενικευθεί 

και για κάθε του –ν, π.χ. βλέπουσι-ν, σήμερο-ν, πολύ περισσότερο όταν 

διαπιστώνουμε ότι συχνά απαντούν στίχοι όπου συνυπάρχουν τύποι λόγιοι και 

δημοτικοί π.χ. Καὶ τὸ φευγιὸ κι αὐτὸ ἀργό, καὶ τῶν γιατρῶν ἡ πράξις, μὲ δίχως χάρη 

εὑρίσκετον, κ’ ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις τὸν ἰατρὸ γιατρεύοντας Α 519-521, κ’ ἐτούτ᾽ ἡ 

μέρα ὑπέρλαμπρος μέσα σ’ ἐμᾶς ἂς γένει Δ 897, τούτην τὴν ἅγια θυσιὰ μὴ λάχει καὶ 

συγχύσεις Ε 537. Ομοίως αξεδιάλυτο παραμένει και το θέμα του καταληκτικού –ν, 

που η απουσία του ορίζει τις σύμφωνες με το κρητικό ιδίωμα ρηματικές καταλήξεις 

και γενικές πληθυντικού. Κάποιες τέτοιες γραφές αποκαλύπτονται μετά από 

μετρικές διορθώσεις γιατὶ τὸ δύνουνται οἱ πολλοὶ νὰ κάμου ἀνταμωμένοι Α 805 –

ήταν κάμουν, κι ἂν ἀπὸ ᾽κεῖθε τῶν ἀνθρώπω ἡ φύση Α 1388 –ήταν ἀνθρώπων, η 

υπόθεση όμως να είχαν προ της έκδοσης μεγαλύτερη ανάπτυξη (εις βάρος των 

αντίστοιχων της κοινής π.χ. προτίμηση της γραφής τρόπο/ ἀνθρώπω αντί της τρόπον/ 

ἀνθρώπων της έκδοσης) είναι πιθανή όσο και τολμηρή. 

Στους αοριστικούς τύπους νὰ δοξέψω /νὰ δοξεύσω το γεγονός ότι εκείνοι με 

το ψ– αφενός δικαιολογούνται από την περίοδο παραγωγής του έργου,28 αφετέρου 

εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στη ρίμα, σε σχέση με τους τύπους με –σ–, 

ωθεί αρχικά να πιστέψουμε ότι ο μεταφραστής θα πρέπει να έγραφε παντού μόνο 

αυτούς. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη μελέτη των λογιότερων γραφών δεν οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι εκείνες προέκυψαν εξωγενώς. Δείχνει ότι η αρχαία κατάληξη 

στους αορίστους εντοπίζεται σε ρήματα που διατηρούν την παλαιότερή τους μορφή 

και δεν έχουν μεταπλαστεί εξαιτίας του ιδιώματος π.χ. σ᾽ ἑρμηνεύσει Α 1324 (βλ. και 

μ᾽ ἀρμήνεψ᾽ Β 110/ μ᾽ ὁρμήνεψε Γ 286)· συνδυάζεται με παλαιότερες/ λογιότροπες 

συντάξεις π.χ. ὡσὰν ἐμίσευσε Δ 419, ἀφόντις ἐμίσευσε Ε 73· ενισχύεται από την 

                                                                                                                                     
όπου οι ομοιοκαταληξίες με την παρουσία τους χωλαίνουν, αλλά και στις άλλες λέξεις του 
κειμένου που κατά κανόνα και από απροσεξία, όπως είπα, του επιμελητή της έκδοσης 
τυπώθηκαν με τα τελικά –ν των αρχαϊστικών τύπων.’ Κριαράς 1964, σ. 292. 
27 Οι διαφοροποιήσεις των στίχων ως προς το τελικό σύμφωνο (συνήθως -ν), αυτό δηλαδή 
της 15ης συλλαβής, μπορούν να θεωρηθούν ανεκτές, βλ. υποσ. 562. 
28 Πρβλ. Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, Ο Κρητικός Πόλεμος (1645-1669), κριτική έκδοση Στ. 
Αλεξίου/ Μ. Αποσκίτη, Αθήνα (Στιγμή) 1995, σ. 43. 
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παρουσία ρημάτων αντλημένων από την εκκλησιαστική γλώσσα, σ᾽ ἐλάτρευσα Α 

500, εἰρήνευσε Γ 471, σε συμφραζόμενα με τόνο θρησκευτικό· τέλος, δικαιολογείται 

από την ανίχνευση τουλάχιστον δύο διστίχων με ισχυρή αποδεικτική αξία ὀχ τῶν 

κλαδιῶν τὴ μέση/ ποὺ εἶχε προφητεύσει Δ 1459/1460, νὰ τὰ ξεκουράσεις/ τὸ νοῦ σου 

ν’ ἀναπαύσεις Ε 51/52 (σε σχέση με άλλα π.χ. εἶχες προφητεύσεις/ ἀληθεύσεις Α 

χορός 1412/1414, νὰ δοξεύσεις/ νὰ τὸ μαντεύσεις Δ 1315/1316). Μήπως τώρα η 

αποδοχή των συγκεκριμένων λόγιων στοιχείων είναι λογικό να συμπαρασύρει και 

άλλα, όπως ἡ δούλευσις, ὁ πτωχός, νὰ  στοχασθῶ; 

Οι παρατηρήσεις μας στη ρίμα, ότι το φωνήεν της 15ης συλλαβής διατηρείται 

ως επί το πλείστον σταθερό, ενώ το σύμφωνο της 14ης δημιουργεί σε λίγες μόνο 

περιπτώσεις ατελείς ομοιοκαταληξίες, μας δίνουν το δικαίωμα σε στίχους, όπως νὰ 

ζήσω μ’ ἀναστεναγμοὺς καὶ τούραγνο περίσσιο/ κι ὄχι ποτὲ καμιὰ χαρὰ στὸν κόσμο 

νὰ γνωρίσω Α 369/370, Κ’ εἰς λίγα λόγια, λέγω σου, Σίλβιε, πὼς κάθε πράγμα/ 

γροικᾶ τοῦ πόθου τὴ φωτιά, ζῶα κι ἀνθρῶποι ἀντάμα ἀντάμα Α 213/214, να 

θεωρήσουμε τις ιδιωματικές γραφές (περίσσο, πράμα) καταλληλότερες. Τα 

πράγματα δυσκολεύουν πολύ, όταν μετακινούμαστε από τη ρίμα στο κύριο σώμα 

(του κειμένου). Εδώ όχι μόνο μας προβληματίζουν οι ίδιες παραλλαγές, αλλά και 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα πλήθος λέξεων που παραπαίουν ανάμεσα στην 

ιδιωματική και μη γραφή π.χ. ἁρπαγμένο, βάσταμα, σμιμένη, θεριά/ θηριά, 

θεράπευσις-ση, θαράπαψη (μεταξύ αυτών και όσες διαφέρουν στην ορθογράφηση, 

όχι στην εκφώνηση, ως προς μία συλλαβή βλ. πλούσιος/ πλοῦσος, ἀναπαημένος/ 

ἀναπαμένος). Πάντως, μολονότι οι μετρικά ισοδύναμοι τύποι, κοινοί (αρχαιότροποι) 

ή ιδιωματικοί, είναι αδύνατο να μας βγάλουν από την ‘απορία’ (να ξεχωρίσουμε τις 

'αυθεντικές' γραφές), η μελέτη της στιχουργίας του δράματος φανερώνει πως ο 

συντάκτης εκμεταλλεύεται κάποτε τη διαφορετική μετρική/φωνητική αξία που 

έχουν οι ίδιες λέξεις ως κοινές/λόγιες και λαϊκές/ιδιωματικές: /τὸν ἄξιο (2συλλ.) 

θησαυρό μου Ε 75, κόπος τοῦ Σίλβιου τ’ ἄξιου (3συλλ.)/ Δ 894, Πίστεψ’, ἀλήθεια 

(3συλλ.) λέγω σου/ Α 66, /πλιὰ κάλλια τὴν ἀλήθειαν (4συλλ.) Β 966. Αν όμως κάτι 

τέτοιο νομιμοποιεί αυτή την ελάχιστη φωνητική ποικιλία, δεν κάνει κιόλας λιγότερο 

αμφισβητήσιμα τα κειμενικά δεδομένα; 

Λαμβάνοντας υπόψη την τάση των τυπογραφείων προς τον ευπρεπισμό της 

γλώσσας, στίχοι όπως μὰ εὐγενικὸς δὲν ἤμουνα, γυναίκα ἐντροπιασμένη Β 1118 δεν 

μας πείθουν για τη γνησιότητά τους. Θεωρούμε ότι έρχεται φυσικότερα στη γλώσσα 

και τη γραφή ο λαϊκός τύπος βγενικός. Παρόλ᾽ αυτά, ο τρόπος με τον οποίο 
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κατανέμονται οι λέξεις πάνω στο υπόβαθρο του μέτρου δεν ενισχύει τέτοιες 

‘προτιμήσεις’. Οι διαπιστώσεις μας (έπειτα από προσεκτική εξέταση) για τη μερική 

εφαρμογή της συνίζησης ή της αποφυγής της (π.χ. π’ ἀπὸ τὸ φόβο ἐβγαίνουν Α 

1138, γιατὶ στὸ πρῶτ᾽ ἀνάβλεμμα Β 351, κ’ ἔλεγα: «Ἀνίσως καὶ ἐγὼ εὑρίσκομ᾽ ἡ 

ψυχή της Β 859), για την ακανόνιστη και σημαντική ανάπτυξη της χασμωδίας (τὰ 

πάθη της μὲ σι-ωπὴ Β 966, ’χ τὸν πόνον του τὸν ἴδιον, μόνο γιὰ νὰ γλυτώσει Δ 877), 

για την ιδιότυπη κάποιες φορές διατύπωση, ενάντια στην ομαλή πλεύση του ρυθμού 

(λ.χ. Τί ἀναστενάζεις τὸ λοιπόν; Ἄφησ’ ν’ ἀναστενάζει Β 887, Τί ἄλλο περσότερο, 

λοιπόν, γυρεύεις ἀπ᾽ ἐμένα Β 570) δεν μας επιτρέπουν τη βάσιμη αμφίσβητηση της 

δοσμένη διάταξης.  

Ένα μεγάλο πλήθος λόγιων τύπων του μάρτυρα φαίνεται να δικαιολογείται 

από το περιεχόμενο. Οι πομπώδεις αρχαϊσμοί – πολλές φορές μαζί και με λεξιλόγιο 

από την εκκλησιαστική γλώσσα – πυκνώνουν όπου τα χωρία έχουν θρησκευτικό 

χαρακτήρα π.χ. Ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα, χορικά μέρη, Ε σκ. 3 

και σκ. 4, ῍Ω τῶν ὑψίστων Πρόνοια, Θεοί μου καὶ Θεά μου Ε 1149. Ωστόσο, 

υπάρχουν και αρκετοί λογιοτατισμοί που δείχνουν είτε να μην συμπορεύονται με 

αυτή τη συνήθεια π.χ. Ἀστροπελέκητος θυμὸς ἡ ὄργητα δὲν εἶναι σὲ μεγαλόψυχον 

καρδιάν Ε 592, είτε ολωσδιόλου εσφαλμένοι π.χ. τὸ πὼς ὁ γάμος κ’ ἡ παντρειὰ τσ’ 

Ἐρωπρικούσης ᾽γγίζει Α 349. Για να είμαστε ειλικρινείς, σε τέτοιες περιπτώσεις, το τί 

ανήκει στον μεταφραστή και τί σε παράγοντα του τυπογραφείου είναι αδύνατο να 

σταθμιστεί.  

Η έρευνά μας κατέστησε σαφές ότι η γλωσσική ταυτότητα του έργου 

δυσχεραίνει την ανίχνευση κάποιου επιμελητή, από την άλλη έδειξε ότι η αταξία της 

γλώσσας του δεν είναι σίγουρα αποκλειστικά εξωγενής. 

Την εποχή που τυπώθηκε το Ποιμήν Πιστός το τυπογραφείο των Giuliani 

χρησιμοποιούσε ως διορθωτή29 ελληνικών κειμένων τον Κεφαλλονίτη μοναχό 

Άνθιμο Διακρούση. Εκείνος, παράλληλα με αυτή την ασχολία, είχε αναπτύξει 

σημαντική εκδοτική δράση γύρω από θρησκευτικά, λαϊκά βιβλία, καθώς και 

συγγραφική δραστηριότητα.30 Όλο του το έργο απηχεί την εκκλησιαστική του 

                                                
29 Χρησιμοποιούσε και τον Θεοφύλακτο Τζανφουρνάρη, ο οποίος όμως τα χρόνια 1657-1658 
δεν θα πρέπει να ήταν ενεργός (τελευταία του επιμέλεια στους Giuliani Βίοι Αγίων το 1656), 
ενώ πέθανε το 1659. Βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Ελληνική βιβλιογραφία (1466-1800), 
Αθήναι 1984-1986, σσ. 698-699 και Διακρούσης, σσ. 68-72 (και υποσ. 5).  
30 Γ. Σ. Πλουμίδης, «La stampa greca a Venezia nel secolo XVII», Archivio Veneto 93 (1971) 31, 
Διακρούσης, σσ. 48-66 . 
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παιδεία, άμεσα συνδεδεμένη με τη μοναχική του ιδιότητα. Η γλώσσα του στο 

κοσμικό, έμμετρο (σε ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο), ιστορικό του 

σύγγραμμα Κρητικός Πόλεμος (1667)31 - το οποίο εκδόθηκε από το ίδιο κατάστημα 

που του έδινε εργασία επιμελητή - έχει αρκετά κοινά στοιχεία με εκείνη του Ποιμήν 

Πιστός. Επτανησιακοί και κρητικοί τύποι (ανατολικοί και δυτικοί) συνυπάρχουν, 

απαντούν πολλές διπλοτυπίες (γεμίζω γιομίζω, γεμώνω, γιομώνω, παιδευμός, 

παιδεμός), χρησιμοποιείται το γιὰ νὰ στη θέση του νὰ,  είναι συχνές οι διατυπώσεις 

οι επηρεασμένες από τη γλώσσα της εκκλησίας, ενώ κοντά στις κοινές λέξεις 

βρίσκονται και πολλές αρχαϊστικές (ἐξεστηκώς, βασιλεύς, οἱ βλέποντες, οἱ λέγοντες, 

τεθλιμμένοι, στέναξον, ἐν τῶ ἅμα, ἐξ οὐρανοῦ, ἐγελάσθη, εἰς τοὺς πτωχοὺς καί 

πένητας). Ακόμη και η στιχουργία του Κρητικού Πολέμου συγκλίνει σε εκείνη της 

ζακυνθινής μετάφρασης στην παρουσία πολλών και διάφορων χασμωδίων (ποὺ 

ἔκαμε, ποῖ-ος, παιγνίδι-α ). Ειδικότερα, οι συνήθειες γραφής του Διακρούση μας 

είναι οικείες. Οι σποραδικοί του αρχαϊσμοί στα άρθρα και όχι μόνο (αἱ χήραι, αἱ 

παρρησιές, αἱ πέτρες, αἱ πτωχαὶ χηράδες), οι λόγιες αιτιατικές (ὁποὺ διὰ τὰς 

ἀμαρτίας, ἠμέρας ἔκαμαν πολλὰς), η παράλληλη χρήση του ἡμεῖς και ἐμεῖς, η 

χρησιμοποίηση τριγενών και δικατάληκτων επιθέτων (τὴν ἐξάκουστον τὴ Νινευή), η 

αποφυγή της συνίζησης συναντώνται και στο επτανησιακό δράμα. Αν δεν θεωρούμε 

ως ‘ιδιαίτερα’ χαρακτηριστικά πολύ κοινά, ο ιερομόναχος Διακρoύσης θα μπορούσε 

να ήταν ο επιμελητής του κειμένου Σουμμάκη. Η εμπλοκή του στο έργο θα 

δικαιολογούσε γλωσσικά φαινόμενα που υποδείξαμε και ξενίζουν (μεγαλόψυχον 

καρδιάν), ενώ θα εξηγούσε ίσως και κάποιους πρόσθετους αρχαϊσμούς (κυρίως 

τελικά –ν π.χ. ὅταν τὸν πόθο ἐχθρεύεται καὶ τσ’ Oὐρανοὺς ὀργίζει, έκδ. πόθον 

ἐχθραίβεται Α 180) και μικροεπεμβάσεις (π.χ. κάθ’ εἷς αντί καθεεὶς Β 306),32 που 

διασαλεύουν κάποτε μετρικά τους στίχους. Ούτως ή άλλως έως αυτό το επίπεδο 
                                                
31 Μελέτησαμε τη γλώσσα και το ύφος του Διακρούση από τη σύγχρονη κριτική έκδοση του 
Κρητικού Πολέμου του, η οποία περιλάμβανε ήδη πολλές παρατηρήσεις βλ. Διακρούσης, σσ. 
122-130, 35, 145-148. Για τη διασταύρωση των τεκμηρίων της γλώσσας διατρέξαμε και τη 
βενετική έκδοση Βιβλίον καλούμενον Κυριακοδρόμιον ήγουν διδαχαί και ομιλίαι εις τας 
κυριακάς όλου του ενιαυτού.  Συλλεχθείσαι παρά Αγαπίου μοναχού εκ διαφόρων Διδασκάλων. 
Παρά δε Ακακίου ιερομονάχου του Διακρούσση του εκ της νήσσου[sic] Κεφαληνίας, Επιμελώς 
διορθωθείσαι και διαδαπάνης [sic] αυτού τυπωθείσαι εις κοινήν ωφέλειαν. Παρά Ανδρέα τω Ιουλιανώ 
Ενετίησιν 1657, στην οποία υπήρξε επιμελητής. 
32 κι οὐδὲ βοήθεια ἐδύνονταν νά ’βρουν σ’ κανένα πράμα, εκδ. εἰς κανένα πράγμα Α 517, Τὴ 
δυστυχιά μας τὴν πολλὴν ὀχ τὴν ἀρχὴ ᾽φουγκράσου, έκδ. έκδ. ἀρχὴν φουγκράσου Α 463, 
ὅταν τὸν πόθο ἐχθρεύεται καὶ τσ’ Oὐρανοὺς ὀργίζει, έκδ. πόθον ἐχθραίβεται Α 180, ὅταν 
καμιὰ δίχως αἰτιὰ τὸν ποθητὸ ᾽ποβγάλει, έκδ. τὸν ποθητὸν ποβγάλει Α 804. Ἔτσι λοιπὸ ἂν 
θελήσετε Β 153, έκδ. λοιπὸν ἂν υπέρμετρος, κ τὰ σωθικὰ εἶχε δράμει, έκδ. ἐκ τὰ σοθικά 
Πρόλ. 7, τοῦτο τ’ ἀγριότατο θηριό, ποὺ γνωρισμένο ’γίνη, έκδ. γνωρισμένον γίνει Α 13. 
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είναι διακριτά τα ίχνη της τυπογραφίας ή απλά και μόνο του τυπογραφικού κανόνα. 

Πάντως, βάσει των όσων προαναφέραμε, θεωρούμε ότι η επέμβαση του Διακρούση 

ή του όποιου επιμελητή στο Ποιμήν Πιστός, αν υπήρξε, ήταν το πιθανότερο μικρή, 

ίσως πολύ βιαστική (περιορισμένη κυρίως στα τελικά –ν και σε λίγους ακόμη 

αρχαϊσμούς) και δεν μετέβαλε τις επιλογές του συγγραφέα. Εξάλλου, όπως θα 

δούμε παρακάτω (IV, iv), ο μεταφραστής στάθηκε ο ίδιος φιλόπονος 'επιμελητής' της 

ποιητικής του γλώσσας. 

Ο Σουμμάκης, πιθανότατα παρών στη Βενετία τον καιρό της εκτύπωσης 

του Ποιμήν Πιστός, υπάρχει το ενδεχόμενο να ανέλαβε μαζί με τον Νικόλαο 

Κομμούτο και τη δαπάνη της επιμέλειας. Το κόστος για την έκδοση περιόριζε 

βέβαια η έτοιμη εικονογράφηση, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό παρόλ ' αυτά 

παρέμενε ‘άξιο λόγου’ (γιά τό τύπωμα.. δὲν ηὗρα ν’ ἀκουμπίσω, Αφιέρωση στ. 

27-34). Οι Βενετοί τυπογράφοι είχαν παραιτηθεί από τα έξοδα, προφανώς 

επειδή ο όγκος του δράματος ήταν πολύ μεγάλος·33 σε περίπτωση εμπορικής 

αποτυχίας, δεν διακινδύνευαν να χρεωθούν τη ζημία. 

                                                
33 Βλ. τη σημείωση του Αγάπιου Λάνδου για τους τυπογράφους της Βενετίας με αφορμή την 
έκδοση της Καλοκαιρινής (1657, Giuliani, Βενετία): ‘Ἐπειδή ὁ λόγος οὗτος [Καλοκαιρινή] 
ἦταν νσ´ κόλλες χειρόγραμμα καὶ ἐγώ ὁ Ἀγάπιος ὁπού τὸν ἐμεταγλώττισα τὸν ἐσμίκρυνα 
κάμποσον […] ἔτι δε και διά τούς τυπογράφους εἰς τὴν Βενετίαν, οἵτινες ὅταν εἶναι πολλὰ 
μεγάλον τὸ βιβλίον, δὲν τὸ τυπώνουσι, φοβούμενοι μήπως δὲν πωληθῆ και ζημιώσουσι τὴν 
ἔξοδον ἥτις εἶναι πολλή καὶ ἀνείκαστος τόσον διὰ τὲς κόλλες καὶ μελάνην ὡσὰν καὶ διὰ τὴν 
πληρωμὴν τῶν ἀνθρώπων ὀποὺ εἰς τὸν τύπον δουλεύουσιν.’ Δέσποινα Δ. Κωστούλα, 
Αγάπιος Λάνδος ο Κρης, συμβολή στη μελέτη του έργου του, Ιωάννινα, 1983, σσ. 73-74. 
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II. Το ποιμενικό δράμα Παστόρ Φίδος ήγουν Ποιμήν Πιστός: 
i. υπόθεση 

 
Η Αρκαδία, τόπος φιλειρηνικός και αγαπημένος στους θεούς, τα τελευταία χρόνια 

μαστίζεται από συμφορές, επειδή έχει χάσει την εύνοιά τους. Σε παλαιότερη εποχή 

ένας νεαρός ιερέας της Άρτεμης είχε προδοθεί από την αγαπημένη του, πράγμα το 

οποίο προκάλεσε την οργή της θεάς εναντίον των Αρκαδίων. Από τότε, μολονότι οι 

δύο νέοι αυτοκτόνησαν ο ένας για την αγάπη του άλλου, το μένος της Άρτεμης δεν 

έπαψε. Οι Αρκάδιοι, μετά από ουράνια εντολή, υποχρεώθηκαν να θυσιάζουν κάθε 

χρόνο στο βωμό της μια νέα κοπέλα και να θανατώνουν ως άτιμη όποια γυναίκα 

του τόπου αποδεικνυόταν παραβάτης των γαμήλιων όρκων της. Ο μόνος τρόπος να 

γλιτώσει ήταν να θελήσει κάποιος άλλος να πεθάνει στη θέση της. Μοναδική 

δυνατότητα σωτηρίας του λαού από αυτά τα δεινά ήταν, σύμφωνα με προφητεία 

του Απόλλωνα, να ερωτευθούν και να σμίξουν δύο νέοι θεϊκής καταγωγής.  

Σε καιρούς κατοπινούς, κατά τους οποίους διαδραματίζεται η ιστορία, ο 

Μοντάνος και ο Δίδυμος, εξέχοντα πρόσωπα της κοινωνίας και με ουράνια 

καταγωγή, αποφασίζουν να παντρέψουν τα παιδιά τους, Σίλβιο και Ερωπρικούσα, 

ελπίζοντας έτσι να απαλλάξουν την Αρκαδία από τις συμφορές. Ενώ όμως ο Σίλβιος 

και η Ερωπρικούσα αρραβωνιάζονται, έχει ήδη έρθει στην Αρκαδία ένας νέος από 

άλλον τόπο, ο Μυρτίνος, γιατί είναι ερωτευμένος με την κοπέλα. Εκείνος, όπως 

εκμυστηρεύεται στον φίλο του Έργαστο, την είχε πρωτοδεί έναν χρόνο πριν στην 

πατρίδα του, όπου κατά τη διάρκεια ενός κοριτσίστικου παιχνιδιού (στο οποίο 

συμμετείχε μεταμφιεσμένος σε γυναίκα) είχαν κιόλας φιληθεί. Τώρα είναι εντελώς 

απελπισμένος, επειδή δεν μπορεί να της εξομολογηθεί τον έρωτά του και επειδή 

φτάνουν στ᾽ αφτιά του φήμες ότι παντρεύεται.  

Καθώς, πράγματι, ο (ως φαίνεται) υπαγορευμένος από τους θεούς γάμος 

πλησιάζει, ταυτόχρονα δείχνει και ανέφικτος. Αιτίες αποτελούν η απροθυμία της 

Ερωπρικούσας, που από την αρχή δεν είχε συναινέσει, και η αδιαφορία του 

υποψήφιου γαμπρού, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για το κυνήγι, αν και πολιορκείται 

από μια άλλη νέα, τη Δορίντα. 

Αν με όλα αυτά ο επικείμενος γάμος του Σίλβιου και της Ερωπρικούσας 

δείχνει να μην πατά σε στέρεα βάση, και ο έρωτας του Μυρτίνου δεν βλασταίνει σε 

κατάλληλο έδαφος. Μια γυναίκα, η Κορίσκη, που ο Έργαστος φέρνει στο 

προσκήνιο ως φίλη της Ερωπρικούσας, για να βοηθηθεί ο ερωτευμένος φίλος του, 

αποδεικνύεται δόλια και αφερέγγυα. Η ίδια έχει ερωτευτεί τον Μυρτίνο και είναι 
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διατεθειμένη για κάθε πανουργία, προκειμένου να εξοντώσει την ανταγωνίστριά της 

(Ερωπρικούσα). Πάντως, επειδή ακριβώς είναι ανήθικη, έχει και εκείνη έναν εχθρό. 

Πρόκειται για τον πρώην αγαπητικό της, Σάτυρο, που, νιώθοντας προδομένος από 

αυτήν, έχει ορκιστεί να την εκδικηθεί. 

    Η Ερωπρικούσα, η οποία γνωρίζει τα αισθήματα του Μυρτίνου, είναι κι 

εκείνη ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν το ομολογεί. Σε συνάντηση με την Κορίσκη 

παραδέχεται ότι υποφέρει, γιατί πρόκειται να παντρευτεί τον Σίλβιο, αλλά το 

υπομένει, επειδή είναι επιθυμία των θεών και του πατέρα της. Η υποκρίτρια 

γυναίκα, δήθεν συμπάσχοντας, της υπόσχεται να χαλάσει τον επιβεβλημένο γάμο 

της και την πείθει να συναντήσει τον Μυρτίνο, που 'πεθαίνει' για τον έρωτά της. 

Κρυφή της επιθυμία είναι η Ερωπρικούσα να εξουδετερωθεί κατηγορούμενη για 

απιστία προς τον Σίλβιο.  

Με σχέδιο που το ίδιο επικίνδυνο πρόσωπο (η Κορίσκη) καθοδηγεί, οι δύο 

νέοι συναντιούνται στο δάσος (δήθεν τυχαία) την ώρα που η Ερωπρικούσα παίζει 

μαζί με άλλα κορίτσια την τυφλόμυγα. Ο Μυρτίνος της εξομολογείται τα πάθη και 

την αγάπη του και δηλώνει πως αν δεν νιώσει κάποια συμπάθεια από εκείνη 

σκοπεύει να σκοτωθεί. Η Ερωπρικούσα τον κατηγορεί για συμπεριφορά 

παιδιάστικη και απειλητική για την τιμή της, όταν όμως χωρίζουν εκφράζει 

μονολογώντας την αγάπη της γι᾽ αυτόν. 

Η ‘πανταχού παρούσα’ Κορίσκη ακούει τις μύχιες σκέψεις του κοριτσιού και 

φιλικά τάχα την παροτρύνει να ακολουθήσει την καρδιά της. Όταν καταλαβαίνει 

ότι αυτή δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει την τιμή της, αμέσως μηχανεύεται νέα 

παγίδα, η οποία τώρα λειτουργεί. Της συστήνει, για να δημιουργήσει σωστές 

προϋποθέσεις σχέσης με τον Μυρτίνο, να απεμπλακεί από τον γάμο με τον Σϊλβιο, 

κατηγορώντας τον για απιστία. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι γνωρίζει καλά πως αυτός 

διατηρεί παράνομη σχέση, η οποία μπορεί εύκολα να αποκαλυφθεί, αν συλληφθεί 

επ᾽ αυτοφώρω στο ερωτικό του καταφύγιο, μια σπηλιά. Σκοπός της Κορίσκης είναι 

να παρασύρει για το κακό της την Ερωπρικούσα σε σπηλιά. Καθώς αυτή θα 

βρίσκεται εκεί θα στείλει και κάποιον άνδρα και θα ειδοποιήσει τις αρχές. Κατ᾽ 

αυτόν τον τρόπο η κοπέλα θα φανεί ένοχη για μοιχεία. 

Όπως ακριβώς με την Ερωπρικούσα, η Κορίσκη παριστάνει την καλή φίλη 

και στον Μυρτίνο. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να τους χειραγωγεί, αν και 

απέναντι στον Μυρτίνο δύσκολα πια συγκρατεί τα συναισθήματά της. Σε  

συνάντηση μαζί του (αμέσως μετά την αποχώρηση της Ερωπρικούσας) του 
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εκφράζει την αγάπη της, επειδή όμως εκείνος δεν συγκινείται καθόλου, εύκολα 

ξανά καταφεύγει σε ψέματα και μηχανές. Του λέει ότι η αγαπημένη του τον 

αποφεύγει γιατί έχει σχέση με κάποιον άλλον, και τον ισχυρισμό της μπορεί να τον 

επαληθεύσει βλέποντας και ακολουθώντας την τώρα σε μια συγκεκριμένη σπηλιά. Ο 

καταρρακωμένος νέος πράγματι οδεύει προς τη σπηλιά, ενώ συμπτώσεις, κατά 

τρόπο ειρωνικό, ευνοούνε την απατεώνισσα. Ο αδικημένος από αυτήν Σάτυρος, 

παρακολουθώντας τον Μυρτίνο, νομίζει ότι πηγαίνει στη σπηλιά για την Κορίσκη. 

Κλείνει με εκδικητικότητα το στόμιο της, προκειμένου να εγκλωβίσει έτσι τη μισητή 

του γυναίκα. 

Στο μεταξύ η ερωτευμένη με τον Σίλβιο Δορίντα τον ακολουθεί με επιμονή 

στην κυνηγετική του δράση, μολονότι αυτός αδιαφορεί. Κατά την αναμέτρησή του 

με έναν φοβερό κάπρο, που ταλαιπωρεί καιρό τους Αρκάδιους, γίνεται μάρτυρας 

της γενναιότητάς του. Τη στιγμή που όλος ο τόπος πανηγυρίζει την εξόντωση του 

θηρίου, έρχεται η είδηση για τη σύλληψη στη σπηλιά της άπιστης Ερωπρικούσας. To 

πράγμα έχει αποκαλυφθεί με πρωτοβουλία του Σατύρου. Ενώ η Ερωπρικούσα 

αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου, ο Σίλβιος θριαμβολογεί για την αξιοσύνη του 

στο κυνήγι και προκαλεί με την αλαζονεία του το θυμό του θεού Έρωτα. Καθώς 

κυνηγά στο δάσος, μπερδεύει τη νεαρή Δορίντα με θήραμα και την τραυματίζει με 

το βέλος του. Ο αδιάφορος για τον έρωτα νέος, στη συνέχεια, με αφορμή αυτό το 

συμβάν, θα ερωτευθεί την πληγωμένη κοπέλα, την ίδια στιγμή που ο Μυρτίνος θα 

επιβεβαιώσει με τον πλέον μεγαλόψυχο τρόπο την αφοσίωσή του στη δική του 

αγαπημένη. 

Αφού η κατηγορούμενη (για μοιχεία) Ερωπρικούσα δεν μπορεί να αποδείξει 

την αθωότητά της, θα πρέπει όπως ορίζει ο νόμος να θανατωθεί. Την επικείμενη 

εκτέλεσή της ακυρώνει η επιθυμία του Μυρτίνου να πεθάνει στη θέση της. Την ώρα 

που η τελετή της θυσίας του βρίσκεται σε εξέλιξη φτάνει στην Αρκαδία ο πατέρας 

του, Καρίνος, ο οποίος έχει αφήσει τον τόπο του για να τον αναζητήσει. Καθώς ο 

τελευταίος προσπαθεί με διάφορα επιχειρήματα να αποτρέψει τον θάνατο του γιου 

του, αποκαλύπτεται πως εκείνος είναι φυσικό παιδί του Μοντάνου (πατέρα του 

Σίλβιου), που είχε χαθεί σε θεομηνία όταν ήταν βρέφος. Με την παρέμβαση ενός 

μάντη, του Τιρένιου, συνδυάζεται τώρα η ιστορία του Μυρτίνου με την παλιά 

προφητεία για την σωτηρία της Αρκαδίας, η οποία αυτή τη φορά ερμηνεύεται 

σωστά. Είναι ο Μυρτίνος, και όχι ο Σίλβιος, αυτός που θα απαλλάξει τον τόπο από 
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την θεϊκή οργή, σμίγοντας με την Ερωπρικούσα. Το ζευγάρι έχει θεϊκή καταγωγή 

και θα οδηγηθεί σε γάμο με ειλικρινή συναισθήματα αγάπης.   

Τα πράγματα φτάνουν απ᾽ όλες τις πλευρές σε ένα αίσιο τέλος: η Αρκαδία 

έχει λυτρωθεί από τα δεινά χάρη στον Μυρτίνο (και τον Σίλβιο), ο ερωτευμένος 

Σίλβιος χαίρεται την αγάπη του με τη Δορίντα, ο Μυρτίνος και η Ερωπρικούσα 

παντρεύονται πανηγυρικά, ως και η κακόβουλη Κορίσκη μετανοεί.  
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ii. δραματική δομή 
 

Το Ποιμήν Πιστός αποτελείται από Πρόλογο, πέντε πράξεις - που η καθεμία 

διαθέτει το λιγότερο  πέντε και το περισσότερο δέκα σκηνές - και πέντε χορικά, τα 

οποία τις ακολουθούν. Ο αριθμός των στίχων κάθε πράξης μαζί με το χορικό της 

είναι λίγο πολύ σταθερός (περίπου 1500 στίχοι).  

Η δραματική δομή, που παρουσιάζεται στη συνέχεια, αποτυπώνει τις δύο 

σοβαρές δομικές αποκλίσεις του μεταφρασμένου έργου από το πρωτότυπο στον 

Πρόλογο και στην πρώτη σκηνή της πέμπτης πράξης. Αυτές τις συζητάμε σε 

επόμενο κεφάλαιο (IV, iii) μαζί με όλες τις παραλείψεις (αδεξιότητες) τακτικές και 

τεχνικές του μεταφραστή (διαφορές ανάμεσα στα δύο κείμενα, που δεν αναφέρουμε 

στην Εισαγωγή, έχουν σχολιαστεί στις Σημειώσεις). Δεδομένου ότι κατά τα άλλα το 

Ποιμήν Πιστός αποτελεί, όπως θα δούμε, μια πιστή μετάφραση του Pastor Fido (η 

οποία δεν διαφοροποιείται σε νοήματα και δομές), συμπεριλάβαμε στην ακόλουθη 

παρουσίαση καίριες δραματουργικές επισημάνσεις και βασικές υποδείξεις για πεδία 

αξίων και ιδεών, τα οποία απαντούν στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την ξένη 

πηγή. Θεωρήσαμε την ενσωμάτωσή τους αναγκαία, γιατί το έργο, τραγικωμικό, 

στοχαστικό και υπαινικτικό, διαφορετικά δεν ήταν δυνατό να περιγραφεί. Τα ίδια 

στοιχεία, τα οποία πλέον δεσπόζουν στη σύγχρονη κριτική και ερμηνευτική 

προσέγγιση του Pastor Fido, βασίζονται στην εξέταση των συγκεκριμένων 

συνιστωσών δημιουργίας του (ποιητικών μοντέλων, λογοτεχνικών τάσεων και 

σύγχρονων αισθητικών αρχών που αναδείχθηκαν την περίοδο της 

αντιμεταρρύθμισης) και κυρίως στα αποκαλυπτικά για την ποιητική, τις πηγές και το 

μοραλιστικό πνεύμα του έργου θεωρητικά κείμενα (Annotazioni, Compendio = 

επιτομή των δύο Verrati) του ίδιου του Guarini.34 Η χρήση τους, εδώ, δικαιολογείται, 

εκτός από την πιστότητα της μετάφρασης, και από την ηθικοδιδακτική πρόθεση που 

αναγνωρίζει στο δράμα ο ίδιος ο μεταφραστής (Τοῦτο ἐκ τὴν ἰταλικὴ τὴ γλώσσαν 

                                                
34 Ακολουθήσαμε την (ερμηνευτική) γραμμή της E. Selmi, Battista Guarini, Il Pastor Fido, 
Venezia (Marsilio) 1999, και της L. G. Clubb, Italian drama in Shakespeare's time, New Haven 
(Yale University Press) 1989, σσ. 93-152, που λαμβάνει υπόψη τα κείμενα ποιητικής του 
Guarini, και όχι τη γραμμή N. J. Perella, «Fate, Blindness and illusion in the Pastor Fido», Romanic 
Review 4 (1958) 252-268, «Amarilli’s Dilemma, the Pastor Fido and some English authors», 
Comparative Literature 12 (1960) 348-359, The critical fortune of Battista Guarini’s Il Pastor Fido, 
Firenze 1973, σ. 26, 28, η οποία σχεδόν τα εξαιρεί (αποτιμώντας τα ως κίβδηλα για την 
οχύρωση του ποιητή απέναντι στην Εκκλησία). Η πρώτη δέχεται τον αλληγορικό, ηθικό-
θρησκευτικό χαρακτήρα του έργου, η δεύτερη θεωρεί τη φύση του ηδονιστική και 
νατουραλιστική. 
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ἤφερά… διὰ νὰ μποροῦσι μ’ εὐκολιὰ ὅσοι δὲν ἀγροικοῦσι τὴ γλώσσα αὐτὴ τῶν 

Ἰταλῶν …νὰ τὸ διαβάζουν … διατὶ ἀπ’ αὐτεῖνο ἠθικὲς ἀπόφασες μανθαίνου καὶ 

νουθεσιὲς σοφώτατες λαμβάνουσι καὶ παίρνου, Αφιέρωση 19-26). Η χρησιμοποίηση 

τους, εν τέλει, συντείνει, ακριβώς όπως και στο ιταλικό, στην κατανόηση της 

τραγικωμικής άρθρωσης του Ποιμήν Πιστός και στην κατάδειξη, σε τελεία αρμονία 

με το φραστικό του υλικό, του θρησκευτικού (συμβολικού) κάποτε και ηθικιστικού 

του χαρακτήρα. 

 

Πρόλογος. Το δράμα αρχίζει με τον Πρόλογο του γνωστού από την ποιμενική 

παράδοση (προσωποποιημένου) ποταμού Αλφειού.35 Η προσέγγισή του στην 

Αρκαδία36 γίνεται αφορμή για να πληροφορηθούμε ότι η συγκεκριμένη πολιτεία, 

καταφύγιο στο παρελθόν του χρυσού αιώνα,37 τώρα μαστίζεται από δεινά, γιατί έχει 

χάσει τη θεϊκή εύνοια. Η ιστορία που θα ξετυλιχθεί, θα παρουσιάσει το τέλος των 

συμφορών και της θεϊκής οργής. Η αναφορά του Αλφειού σε συγκεκριμένα 

συμβάντα και πρόσωπα του μύθου μαρτυρεί ότι η λειτουργία του Προλόγου (ως 

προς το δράμα) είναι πληροφοριακή. Η ενότητά του ολοκληρώνεται με την 

αναγγελία εισόδου του Σίλβιου, ο οποίος ανοίγει την πρώτη σκηνή. 

Πράξη Πρώτη 

σκηνή πρώτη. Η πρώτη πράξη περιέχει πληροφορίες για όλους τους παράγοντες που 

συμμετέχουν στη δέση της πλοκής (περιπέτεια και αλλαγή της τύχης). Το δράμα 

ξεκινά το χάραμα με τον Σίλβιο, έναν νεαρό με έμμονο πάθος στο κυνήγι. Bοσκός ο 

ίδιος, σε έναν σκηνικό ορίζοντα άγριας φύσης, κάνει την έναρξη της υπόθεσης του 

ποιμενικού να φαντάζει φυσική.38  

Ενώ ο νέος άντρας ετοιμάζεται για την καινούρια του κυνηγετική αποστολή, 

την εξόντωση ενός αγριόχοιρου που βασανίζει τους κατοίκους της Αρκαδίας, 

αντιμετωπίζει την κριτική του κατά πολύ μεγαλύτερου του Λίνκου, ο οποίος 

                                                
35 Η χρήση της μυθολογικής θεότητας στον Πρόλογο του Pastor Fido ανακαλεί τις 
Μεταμορφώσεις του Οβιδίου και την Αινειάδα του Βιργιλίου. Γι᾽ αυτές αλλά και άλλες 
πηγές του έργου (και από την ποιμενική παράδοση της Ferrara) στην ενότητα βλ.  Selmi 1999, 
σσ. 280-283 
36 Η Αρκαδία είχε καθιερωθεί ως λογοτεχνικός τόπος από τα Ειδύλλια του Θεοκρίτου.  
37 Η λογοτεχνική σύμβαση του χρυσού αιώνα (του παρελθόντος), ως κόσμου 
εξιδανικευμένου, που προσέφερε διαφυγή από την πεζή καθημερινότητα, ήταν γνωστή από 
τα Βουκολικά του Βιργιλίου. M. Th. Herrick, Tragicomedy, its origin and development in Italy, 
France and England, Urbana (Univ. of Illinois Press), 1962, σ. 126 
38 Υπόδειγμα για την ανάπτυξη της πλοκής με φυσικό τρόπο στάθηκε για τον Guarini ο 
Τερέντιος. Selmi, σ. 285. 



 42 

συνηθίζει να τον συμβουλεύει. Ο Σίλβιος ακούει από τον Λίκνο ότι η απόλυτη 

αφοσίωσή του στο κυνήγι σε συνδυασμό με την αδιαφορία του για την αγάπη και 

την επίσημη αρραβωνιαστικιά του, Ερωπρικούσα, δεν είναι φυσιολογική. Η 

παρατήρηση όμως του γηραιού άνδρα, που εκτιμά ιδιαίτερα τις ερωτικές 

απολαύσεις, δεν γίνεται σεβαστή από τον Σίλβιο, καθώς εκείνος υπερασπίζεται το 

μοντέλο ζωής που έχει επιλέξει. Η ερώτηση του Λίνκου, μόλις αντιλαμβάνεται την 

αδιαλλαξία του συνομιλητή του, γιατί … γυρεύεις θηριὰ μὲ τόσον κίνδυνο στὰ δάση 

νὰ φονεύεις, ἀνὲν κ’ ηὑρίσκεται σιμὰ σ’ ἐσὲ τὸν ἴδιον ἕνα θηριὸ ἄγριο κι ἀνημέρωτο 

παρὰ θηριὸ κανένα (Α 61-64), κρύβει ένα διανοητικό παιχνίδι. Αφενός θέτει 

μεταφορικά σε σύγκριση την αγριότητα του χαρακτήρα του νέου με τα θηρία, ενώ 

ταυτόχρονα τον παγιδεύει στο κυριολεκτικό νόημα του λόγου, αφετέρου προκαλεί 

μια σειρά ερωταποκρίσεων με δισημία (A 65-71), οι οποίες επιβραδύνουν 

(υπερτονίζοντας το θέμα) τη σκηνή. Τα διπλά νοήματα και ο διεσταλμένος 

εμπαιγμός του κυνηγού δημιουργούν απόλαυση στο ακροατήριο.39 Ωστόσο, ο 

διάλογος των δύο αντρών παίρνει τη μορφή της αντιπαράθεσης ως προς τη θεώρηση 

του έρωτα και της προσπάθειας του Λίκνου να πείσει τον ατίθασο νέο να ερωτευτεί. 

Για τον Λίκνο η αγάπη είναι φυσική ανάγκη, σύμφωνη με τους νομούς του Ουρανού 

και κόσμου, για τον Σίλβιο απειλή (A 87-92, 173-186). 

Μολονότι ο Λίνκος χρησιμοποιεί πολλά επιχειρήματα –χρειάζεται κάνεις να 

δοκιμάσει τον έρωτα για να καταλάβει την άξια του, αν κάποιος αποφεύγει την αγάπη στα 

νιάτα του είναι πιθανό να βασανιστεί στα γηρατειά του, η περιφρόνηση του έρωτα είναι 

ενάντια στη φύση και στους θεϊκούς νομούς (A 73-218)-40 για να παρακινήσει τον Σίλβιο 

να ανοίξει την καρδιά του στον έρωτα και να υποστηρίξει το δεσμό του με την 

Ερωπρικούσα, εκείνος δεν εννοεί να πειστεί. Ο χαρακτηρισμός του από τον ώριμο 

άνδρα ως τυφλωμένο κοπέλι (Α 241), μια και η στάση του εναντιώνεται στην φυσική 

τάξη, βρίσκεται σε παραλληλία με τα περιεχόμενα του πρώτου χορού (A 1421-1441, 

ιδιαιτ. 1440), ενώ μας εισάγει στην έννοια της ανθρώπινης τυφλότητας, η οποία, 

επαναλαμβανομένη σε πολλά σημεία του έργου, γίνεται βασική ιδεολογική του 

                                                
39 Η τέρψη των θεατών ταυτίζεται με τον απολαυστικό αιφνιδιασμό – θαυμαστό (meraviglia) 
- που τους προξενεί η πνευματώδης (ingegnosa) ρητορική. D. Battaglin, «Il linguaggio 
tragicomico del Guarini e l’ elaborazione del Pastor Fido» στο Linqua e strutture del Teatro italiano 
del Rinascimento, Padova (Liviana) 1970, σσ. 304-331, Selmi, σ. 289. 
40 Στο πρωτότυπο η επιχειρηματολογία ανακαλεί τον Aminta του Tasso και τη Fedra του 
Seneca· άλλες φράσεις και μεταφορές παραπέμπουν στον Πετράρχη και πλήθος άλλων πηγών 
(Βουκολικά Βιργιλίου, Βίος Αλεξάνδρου Πλουτάρχου, Stanze Pοliziano, Arcadia Sanazzaro, 
Sacrificio Beccari, Sfortunato Argenti, De rerum natura Λουκρητίου), βλ. σχετικά (και 
αναλυτικά) Selmi, σσ. 285-293. 
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γραμμή.41 Το σχόλιο του Σίλβιου ότι η ερωτική δράση δεν ταιριάζει με τη δική του 

φύση φέρνει στην επιφάνεια το θέμα της θεϊκής του καταγωγής (Α 219-224, 233-

240). Η αγανάχτηση του Λίνκου για τις πλάνες του νέου (A 241-270) τον επαναφέρει 

πιο πιεστικά στο θέμα της σχέσης εκείνου με την Ερωπρικούσα. Η ίδια σχέση, 

παρουσιασμένη αυτή τη φορά ως θεϊκή επιταγή (Α 293-294), αποτελεί νύξη σε 

ουσιώδες στοιχείο της πλοκής. Οι αναφορές του Λίκνου τόσο στον επικείμενο γάμο 

του Σίλβιου με την αρραβωνιαστικιά του, όσο και στα συναισθήματα που τρέφει μια 

άλλη βοσκοπούλα, η Δορίντα, γι᾽ αυτόν (Α 273-280), υπηρετούν την ομαλή 

εξοικείωση του θεατή με τα θέματα που πρόκειται σε λίγο να ξετυλιχθούν. 

σκηνή δεύτερη. Η σκηνή αυτή, στην οποία διαλέγονται οι δύο φίλοι Μυρτίνος και 

Έργαστος, περιλαμβάνει λυρισμό (A 313-384, 411-420) και αφήγηση συμβάντων (A 

450-652) που δεν ανήκουν στη διαδραματιζόμενη πράξη, μια και έχουν προηγηθεί 

χρονικά.42  

Ο ερωτευμένος Μυρτίνος εξομολογείται στον Έργαστο την απελπισία του, 

γιατί η αγαπημένη του, Ερωπρικούσα, τον αντιμετωπίζει με σκληρότητα, ενώ 

ταυτόχρονα κυκλοφορούν φήμες ότι εκείνη πρόκειται να παντρευτεί. Η θρηνολογία 

του, που οικοδομείται πάνω σε πολλά λυρικά μοτίβα (A 314-330, 359-380),43 φέρνει 

στην επιφάνεια το θέμα της χαμηλής κοινωνικής του θέσης, το οποίο συνιστά 

χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για την πλοκή. Ο ψύχραιμος λόγος του Έργαστου (A 

385-386), που καταργεί τη λυρική έξαψη του συνομιλητή του, παρέχει σε εκείνον 

πληροφορίες για την Ερωπρικούσα γύρω από ζητήματα που αγνοεί. Η άγνοια του 

ερωτευμένου νέου δικαιολογείται αληθοφανώς από το γεγονός ότι είναι ξένος στην 

Αρκαδία και επίσης ζει μια μοναχική ζωή (Α 453-458). Ο Έργαστος, λοιπόν, 

επιβεβαιώνει τον αρραβώνα της Ερωπρικούσας και σκιαγραφεί το προφίλ του 

επιφανή Σίλβιου, τον όποιο αυτή θα νυμφευθεί (A 421-424). Από τις πληροφορίες 

που δίνει δεν λείπει και η παρατήρηση ότι σχέση των υποψηφίων συζύγων είναι 

κρύα (Α 434). Ο Μυρτίνος, αν και ακούει πόσο ο ανταγωνιστής του στέκεται 

ευνοημένος από την τύχη, ωστόσο δεν τον φθονεί (A 425-430).44 Η ευγένεια της 

                                                
41 Selmi, σσ. 294, 296. 
42 Το δίδυμο Mirtillo -Ergasto, με τους διαλόγους του, επαναλαμβάνει εκείνο του Aminta-Tirsi 
στον Aminta. Selmi, σσ. 297, 298, 300. 
43 Η αγάπη ως αιτία βασανισμού, η φλόγα του έρωτα, η αυτοκτονία ως μέσο συγκίνησης της 
αγαπημένης, ο θάνατος πιο ευτυχής από τη ζωή: όλα πετραρχικά ή πετραρχικής έμπνευσης, 
γνωστά από τον Tasso (Aminta) και συνήθη στο ποιητικό έργο του Guarini. Selmi, σσ. 299-301. 
44 Ο συνετός λόγος του Mirtillo (“favella morata,” Annotazioni) αποκαλύπτει την ευγένεια της 
ψυχής του, η οποία δικαιολογείται τελικά (στο τέλος της ιστορίας) από την ευγενική του 
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ψυχής του θα αποδειχθεί στη συνέχεια ταιριαστή με την αποκάλυψη της ευγενικής 

του καταγωγής.  

Καθώς ο Έργαστος χρειάζεται να εξηγήσει στον φίλο του γιατί ο Σίλβιος και 

η Ερωπρικούσα, αν και απωθούνται μεταξύ τους, παρόλ' αυτά θα παντρευτούν (Α 

435-452), διηγείται την παλαιά ιστορία ερωτικής προδοσίας της Λουκρίνας προς τον 

ιερέα της Άρτεμης, Αμύντα (A 463-590). Το επεισόδιο αυτό σήμανε για τους 

Αρκάδιους το τέλος μιας χρυσής εποχής και τον συνεχή έκτοτε κατατρεγμό τους 

από τη θεϊκή τιμωρία (A 598-622, βλ. και Πρόλογο).45 Τα λόγια του Έργαστου που 

υπογραμμίζουν τον ερωτικό πόνο του πληγωμένου Αμύντα, ἐσὺ π᾽ἀγάπη ἀγροικᾶς 

μὲ δοκιμὴ στοχάσου το (A 491-492), κάνοντας τον Μυρτίνο μέτοχο στην εμπειρία 

του, προσημαίνουν αλληγορικά την ενθουσιώδη αναγγελία του Τιρένιου ὁ Μυρτίνος 

… ἠθέλησε να χάσει τὴ ζωή του …γιὰ νὰ χαρίσει τὴ ζωὴ στὴν κόρη τὴ δική του… τὸ 

ξόμπλι πιάνει τ’ Ἀμύντα, καὶ μὲ τὴν καρδιὰν ἔρχεται ν’ ἀπεθάνει (Ε 1119-1134), η 

οποία συμπίπτει με τη λύση της πράξης.46 Οι Αρκάδιοι, σύμφωνα με την αφήγηση 

του Έργαστου, υπομένοντας για πολλά χρόνια βάσανα που προέρχονταν από τη 

θεϊκή οργή (λιμό, φόρο αίματος, σκληρούς νόμους) αναζήτησαν και αναζητούν τη 

σωτηρία. Τη μοναδική διέξοδο τους υπέδειξε ένας χρησμός του Απόλλωνα, κατά 

τον οποίον ο λυτρωμός τους θα έρθει, όταν θα σμίξουν δύο νέοι του τόπου με θεϊκή 

καταγωγή (A 631-636). Η συγκεκριμένη προφητεία (σπονδυλική στήλη στον μύθο)47 

δείχνει τώρα, στα μάτια όλων, τον γάμο του Σίλβιου και της Ερωπρικούσας, που και 

οι δύο έχουν ρίζα από τον Ουρανό. Η ερμηνεία βέβαια αυτή δεν σημαίνει ότι είναι 

και σωστή.  

σκηνή τρίτη. Η σκηνή αποτελείται από τον μονόλογο της Κορίσκης που 

περιπλανιέται μόνη στο δάσος. Η Κορίσκη, αν και γνωρίζει την αγάπη του 

Μυρτίνου για την Ερωπρικούσα (A 871-880), δηλώνει ερωτευμένη μαζί του και 

εμφανίζεται δυστυχής και με πάθη που αγγίζουν την υπερβολή (A 677-686, 851-852). 

                                                                                                                                     
καταγωγή. Η συνοχή των χαρακτήρων –ως κομμάτι της θεατρικής αληθοφάνειας που 
επιδιώκει ο 16ο αιώνας– είναι σταθερό ζητούμενο για τον Guarini. Selmi, σ. 301.  
45 Η τραγική ιστορία στον Pastor Fido αφορμάται από το Ελλάδος περιήγησις (vii, 21) του 
Παυσανία (Annotazioni). Η ροή της διήγησης του Ergasto υποδεικνύει το πέρασμα της 
Αρκαδίας από μια εποχή θεϊκής εύνοιας σε μια εποχή πτώσης (In quella età che sacerdozio 
santo e la cura del tempio ancor non era a sacerdote giovane contesa P.F. A 387-389). Selmi, σ. 303. 
46 Ο Aminta γίνεται προεικόνισμα του Mirtillo (η δράση του κωδικοποιείται με χριστιανικούς 
όρους  από τον πρωταγωνιστή  fido amante, fede, pieta P.F.Α  475-479). Selmi, σσ. 303-304, 306. 
47 Ο χρησμός στο κέντρο της πράξης συνδέει ευθέως το μύθο με το υπερφυσικό, θεϊκό 
στοιχείο και του προσδίδει αινιγματικότητα· σύμφωνα με τον Guarini (Compendio) αποτελεί 
δομικό θαυμαστό. Selmi, σσ. 51-52. 
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Η τραγική της φόρτιση, ενώ η ίδια συνιστά κωμικό χαρακτήρα ίντριγκας, φαντάζει 

ειρωνική.48 

Η οπτική της γυναίκας για τους αγαπητικούς (Α 757-770) αποκαλύπτει τον 

εγωϊστικό και πρόστυχο χαρακτήρα της. Ο κυνισμός με τον οποίο ακυρώνει την 

αξία της πίστης (Α 771-798) τη θέτει ενάντια στη δεσπόζουσα συναισθηματική και 

κοινωνική ιδεολογία του έργου. Η Κορίσκη γενικότερα εμφανίζεται 

απομακρυσμένη από το σύνολο της αρκαδικής πολιτείας, καθώς αισθάνεται 

ταυτισμένη περισσότερο με την πόλη και την αστική ζωή (Α 811-812).49 Το χάσιμο, 

σε τρυφερή ηλικία, της αθωότητας της εκεί (A 813-814) εξηγεί κατά κάποιον τρόπο 

την κακή συμπεριφορά της.50 Τα δόλια μέσα, τα οποία αναφέρει ότι θα 

χρησιμοποιήσει για να κάνει δικό της τον Μυρτίνο (A 862-880), θα γίνουν 

προοδευτικά συγκεκριμένες μηχανορραφίες που θα δώσουν ώθηση στην εξέλιξη της 

πλοκής. 

σκηνή τέταρτη. Ο διάλογος, που παριστάνεται εδώ ανάμεσα στον Μοντάνο και τον 

Δίδυμο, γονείς του Σίλβιου και της Ερωπρικούσας, αρχίζει με τρόπο που αφήνει την 

εντύπωση ότι ξεκίνησε εκτός σκηνής (Α 881 κ.ε.).51 Ο ανήσυχος για το μέλλον52 των 

λογοδοσμένων νέων και της Αρκαδίας Δίδυμος εκφράζει στον συνομιλητή του την 

αμφιβολία του για το ότι η ερμηνεία που έχει δοθεί στο χρησμό του Απόλλωνα είναι 

σωστή. Αν η προφητεία σήμαινε πράγματι το σμίξιμο του Σίλβιου και της 

Ερωπρικούσας, αυτό στην τρέχουσα πραγματικότητα θα έτεινε να επαληθευτεί·53 η 

σχέση όμως του ζευγαριού, όπως ο ίδιος παρατηρεί, αντικειμενικά δεν είναι ζεστή 

(Α 881-910). Η άποψή του ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτήν την κατάσταση φέρει 

ο απορροφημένος από το κυνήγι Σίλβιος, που αδιαφορεί για την Ερωπρικούσα, 

                                                
48 Η ειρωνεία προκύπτει από τη σύγκρουση του κωμικού με το τραγικό. Ο Guarini, 
περιγράφοντας την αρχιτεκτονική δομή της Α´ πράξης (Compendio), αναφέρει τη σκηνή ως 
κωμική. Ωστόσο, για τα συναισθήματα της Corisca σημειώνει (Annotazioni) ότι το μοντέλο που 
χρησιμοποίησε ήταν η ηρωίδα Φαίδρα από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη και την ομώνυμη 
τραγωδία του Σενέκα. Selmi, σσ. 308-309. 
49 Selmi, σ. 310. Δες και ότι το ήθος της Corisca ταιριάζει με εκείνο της αστής (και της 
αυλικής), το οποίο καταδικάζεται από τον Guarini στο έργο του Favorito Cortegiano.  
50 Αναδύονται οι αντιθέσεις Αρκαδία-πόλη, φύση-τέχνη, ειλικρινές συναίσθημα-προσποίηση 
(μάλιστα σε σχέση με τα δύο γυναικεία πρόσωπα Amarilli-Corisca). Selmi, σ. 311. Για 
αναλυτικότερο σχολιασμό στα δίπολα βλ. Clubb, «Pastoral Nature and the Happy Ending» στο 
Italian drama in Shakespeare's time, New Haven 1989, σσ. 125-152. 
51 Η πρακτική είναι χαρακτηριστική στον Pastor Fido. Selmi, σ. 312. 
52 Στη σκηνή δεσπόζει το θέμα της αβεβαιότητας με την οποία ο άνθρωπος αντικρίζει το 
πεπρωμένο του. Selmi, σ. 312. 
53 Μέσα από τα λόγια του Δίδυμου (Titiro) οι νόμοι της φύσης συγκατατίθενται στη θεία 
βουλή (Μοίρα). Selmi, σσ. 318-319. 
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οδηγεί τους δύο γέροντας σε διαφωνία ως προς το θέμα της φύσης του έρωτα (A 

928-934).54 Η αντιπαράθεση τους, η οποία βασίζεται σε κοινό λεκτικό (- ἀγάπη 

ἀνθισμένη στοὺς μικροὺς χρόνους - μπορεῖ ν’ ἀνθήσει μὰ πωρικὸ δὲ φέρνει - ἡ  

ἀγάπη στὸν ἀνθὸ τὸ πωρικὸ βασταίνει) που αναπροσαρμόζεται στις διαφορετικές 

οπτικές, αποκαλύπτει ένα παιχνίδι ρητορικής.55  

Ο Μοντάνος, που δεν δείχνει να συμφωνεί με τις παρατηρήσεις (και τη 

συλλογιστική) του Δίδυμου ούτε και να συμμερίζεται τους έντονους φόβους του, 

έχει την πεποίθηση ότι η εξέλιξη των πραγμάτων που τώρα τους προβληματίζουν θα 

είναι καλή. Με εμπιστοσύνη, ως ιερέας, στην ενόραση (ὅταν οἱ αἴσθησες βρίσκονται 

κοιμισμένες… οἱ ψυχές μας στέκουσι ἔξυπνες στὰ πράγματα ποὺ μέλλουσι νὰ 

’ρθοῦσι A 1067-1072)56 προσπαθεί να καθησυχάσει τον συνομιλητή του, διηγούμενος 

ένα πρόσφατο όνειρό του,57 το όποιο, όπως πιστεύει, προμηνύει ευχάριστα συμβάντα 

(Α 957-968). Το όνειρο αυτό, συναρμοσμένο λειτουργικά μέσα στην πλοκή, αποτελεί 

αφορμή για να έλθουν στην επιφάνεια γεγονότα του παρελθόντος A 971-1000 

(αξιοποιήσιμα στην αναγνώριση, λύση), ενώ (πράγματι) λαμβάνει αξία προφητική (A 

1011-1062).58 Έτσι μαθαίνουμε ότι πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε ξεχειλίσει ο 

ποταμός Αλφειός, ο Μοντάνος είχε χάσει έναν γιο, βρέφος σε κούνια. Στην ονειρική 

αφήγηση το παιδί αυτό του επιστρέφεται από έναν ποταμίσιο γέροντα, ο όποιος 

θυμίζει τον Καρίνο της πέμπτης πράξης που φωτίζει την ταυτότητα του 

πρωταγωνιστή, Μυρτίνου (E 697-710). Η προειδοποίηση, που έρχεται μέσα από την 

εξωπραγματική ατμόσφαιρα, προς τον Μοντάνο βλέπου μὴν τὸ σφάξει ἐσὲ ἡ χέρα ἡ 

ἐδική σου (Α 1038) επικοινωνεί με την πιο τραγική σκηνή της ιστορίας, εκείνη της 

παρ᾽ολίγο θυσίας του Μυρτίνου από τον φυσικό του πατέρα (Ε, 891-898).59 Παρά τα 

                                                
54 Για τον Δίδυμο ο έρωτας ταυτίζεται με φυσική ανάγκη που εμφανίζεται στον άνθρωπο σε 
νεαρή ηλικία, για τον Μοντάνο ισοδυναμεί με διανοητικό κατασκεύασμα που συναρτάται με 
την ωρίμανση της ψυχής. 
55 Το ρητορικό παιχνίδι αποσκοπεί στο θαυμαστό, τον εντυπωσιασμό δηλαδή του ακροατή. 
Ενσαρκώνει την ιδέα της αμφιλεγόμενης/ διττής πάντα αλήθειας στην ανθρώπινη ζωή. Selmi, 
σ. 313. 
56 Ο Montano εμφορείται από μυστικισμό, ενώ ο Titiro (έως ένα βαθμό) από ορθολογισμό. 
Selmi, σσ. 312, 314, 318-319. 
57 Το όνειρο του Montano συνδυάζει τον κώδικα ονείρων της σύγχρονης τραγωδίας 
(Sofonisba, Orbecche) και τον κώδικα ονείρων του έπους (Ιλιάδα, Gerus. Liberata). Δες 
αναλυτικά Selmi, σσ. 314-315. 
58 Το συγκεκριμένο όνειρο ως υπερφυσική ατμόσφαιρα που προαναγγέλλει τα μελλούμενα, 
αλλά και ως δραματικό τέχνασμα που συμπυκνώνει το σύνολο της ιστορίας σε μια 
αινιγματική φόρμα σαγηνεύει τον θεατή. Selmi, σσ. 314-315, 317. 
59 Μέσα στο όνειρο συναθροίζονται η προφητεία για τον χαμένο γιο του Montano (Ε πράξη) 
και η ερμηνεία του χρησμού του Απόλλωνα για το μέλλον της Αρκαδίας, βλ. και Selmi, σ. 
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στοιχεία αγωνίας (ἀπὸ τὴν τρομάρα μου ἐτότες ... ἔσφιξα, νὰ κρύψω τὸ παιδί μου A 

1037-1048),60 το όνειρο, που ολοκληρώνεται με μια εικόνα γαλήνης (Α 1049-1058), 

εκλαμβάνεται από τον ιερέα ως καλή ένδειξη για τα μελλούμενα.  

Ο Δίδυμος, διστακτικός απέναντι στην αισιοδοξία -αντλημένη από το 

όνειρο- του Μοντάνου (A 1063-1066), τονίζει ότι το μέλλον των παιδιών τους και της 

Αρκαδίας εναπόκειται στη θεία βούληση, η οποία είναι πάντα σκοτεινή για την 

ανθρωπινή διάνοια (A 1073-1074).61 Έπειτα, επανερχόμενος στους πρώτους του 

φόβους, εκφράζει το κακό του προαίσθημα για το μέλλον της κόρης του, 

Ερωπρικούσας, μέσα από μια παραβολή (του ρόδου και της νεαρής κοπέλας A 1075-

1132).62 

σκηνή πέμπτη. Η σκηνή αποτελείται από τον μονόλογο του Σατύρου, προδομένου 

πρώην αγαπητικού της Κορίσκης και χαρακτήρα κωμικού.63  

Ο λόγος του Σατύρου αποτελεί ένα χειμαρρώδες αντι-λυρικό κατηγορητήριο 

για τον έρωτα, το όποιο μετατρέπεται σε δριμεία καταγγελία εναντίον της γυναίκας 

(A 1165-1228). Η κακή φύση των γυναικών ‘τεκμαίρεται’ από τους υποκριτικούς 

τους τρόπους (στη συμπεριφορά) καθώς και όλες τις τέχνες καλλωπισμού τους, τα 

οποία περιγράφονται με επικριτική διάθεση και σαρκασμό (A 1229-1274).64 Το 

απεχθές θηλυκό, με την ψεύτικη ομορφιά και το δολερό ήθος, που καυτηριάζεται, 

πλησιάζει στο μοντέλο γυναίκας που αντιπροσωπεύει η Κορίσκη. Τα πάθη που 

ομολογεί ο Σάτυρος ότι βιώνει εξαιτίας της μαρτυρούν την ανηθικότητα της ίδιας (A 

1275-1290), ενώ δείχνουν εκείνον ως ένα ακόμη βασανισμένο από το έρωτα (A 1275-

                                                                                                                                     
317. 
60 Η ονειρική αφήγηση ολοκληρώνεται με δύο διαδοχικές εικόνες, μία καταστροφικής 
θύελλας και μία ανακουφιστικού γαληνέματος (P.F. A 802-819). Αυτές προοικονομούν τα 
συμβάντα της πέμπτης πράξης και το πέρασμα από την τραγωδία στην κωμωδία. Selmi, σ. 
317. 
61 Η θεία βουλή είναι υπερβατική και απρόσιτη για την ανθρώπινη διάνοια που εξαρτάται 
από τις αισθήσεις (Insomma, quell che s’ abbia.. nol provi, P.F. A 842-850). Selmi, σσ. 318-319. 
62 Ο μεταφορικός λόγος του Titiro μαζί με το συμβολικό όνειρο του Montano κάνει τους δύο 
γέροντες φορείς της αινιγματικότητας που διατηρεί μέχρι στιγμής η πλοκή· όνειρο και 
παραβολή αποτελούν συστατικά του μύθου που κερδίζουν το ενδιαφέρον (συγκίνηση) του 
ακροατή. Selmi, σ. 320. 
63 Ο Guarini περιγράφει τον Satiro (Compendio) ως ‘εργαλείο γέλιου’. Το πρόσωπο συνιστούσε 
φορέα ίντριγκας ήδη από την ποιμενική παράδοση της Ferrara, όπου επίσης ταυτιζόταν με 
την αχρειότητα και τη ζωϊκή δύναμη. Στον Guarini διατήρησε αυτά τα χαρακτηριστικά, 
μετριάζοντας κάπως την αχρειότητα με στοιχεία πιο ευγενή (ευγλωττία), τα οποία 
πιθανότατα άντλησε από τον χαρακτήρα του σοφολογιότατου της αναγεννησιακής 
κωμωδίας. Η συναρμογή στάθηκε οπωσδήποτε και ειρωνική. Selmi, σσ. 321-326 (και 412). 
64 Πηγές για το κατηγορητήριο εναντίον του έρωτα και τις τέχνες του γυναικείου 
καλλωπισμού στάθηκαν για τον ιταλό ποιητή τα Ειδύλλια, VIII, του Θεοκρίτου και η Cassaria 
του Ariosto. ό.π., σσ. 321, 324. 
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1276), μολονότι πολύ άξεστο (A 1280), αρσενικό. Η τραχύτητα του χαρακτήρα του, 

όχι λιγότερο και της μορφής του (Β 1232), συγκρούεται στη συνέχεια κωμικά με την 

διδακτική αποστολή που αναλαμβάνει (ως παθών) απέναντι στους άλλους άνδρες (A 

1291-1336). Ο μισογυνικός του λόγος (γιατ’ ἡ γυναίκα, ὅσο θωρεῖ κ’ εἶναι 

προσκυνημένη θεὰ τοῦ Ἅδους γίνεται καὶ τὲς ψυχὲς μαραίνει Α 1295-1296) 

αποδομεί την κυρίαρχη στο κείμενο πετραρχική ρητορική (πρβλ. λ.χ. ἄντις μπορῶ νὰ 

τὴν εἰπῶ θεὰ χαριτωμένη A 72), ενώ οι μελοδραματικοί κάποτε τόνοι του (Ἕναν 

καιρὸν ἐπίστευα κ’ ἐγὼ τὸ πὼς θρηνώντας κι ἀναστενάζοντας συχνά ... ἀτσάλι 

δυνατὸ νὰ τη βαρυχτυπήσει Α 1309-1318) συγκλίνουν σε ένα αποτέλεσμα παρωδίας 

του λεπτεπίλεπτου (πετραρχικά) ερωτευμένου νέου (ὁ πόθος… στὰ δάκρυα μας… 

θρέφεται Α 661-664).65 Το απόφθεγμά του «η σκληρή καρδιά της γυναίκας για να 

νιώσει τη φλόγα του έρωτα χρειάζεται να χτυπηθεί από κάτι πολύ πιο δυνατό από 

δάκρυα και αναστεναγμούς» (Α 1315-1318) στιγματίζει κωμικά την χυδαιότητά του, 

ενώ η βούλησή του, στους τελευταίους στίχους, να βιάσει την Κορίσκη (Α 1349-

1354) φανερώνει τον ρόλο του στο δράμα ως εργαλείου ίντριγκας. 

Ο πρώτος χορός66  είναι ένας ύμνος στον θεό, ο οποίος ελέγχει και τον ζωοδότη 

πόθο (Α 1361-1369). Το θείο ταυτίζεται με την αιωνιότητα, (παντοτινή του 

δεσποτεία), την αφθαρσία και το πνεύμα (τὴν αἰτία τὴν ἐσωτερικὴ κυβερνάει) και 

αντιπαραβάλλεται με την ανθρώπινη φύση, η οποία γίνεται συνώνυμο του θανάτου, 

της φθαρτής ύλης και της αίσθησης (ὄχι τὴ φλούδα τὴ φθαρτή …σβήνεται καὶ δὲν 

ἀναστορᾶται, A 1370-1378). Το θείο παρουσιάζεται ως η κινητήρια δύναμη όλου του 

γήινου κόσμου (κι ἀνίσως, ὅθεν τρέχουν … ὁ ἥλιος.. ζῶα καὶ φυτὰ λαμβάνουν 

ζήση… ἀπὸ τὴν παντοτινὴ τὴν ἐδική σου βρύση … τὴ χάρη παίρνουν A 1379-1393) 

και ο μοναδικός αληθινός παράγοντας της ανθρώπινης ευτυχίας ή δυστυχίας (ὅ,τι 

τρέφει ἐλπίδα ὀρεκτικὴ… π’ ἐδῶ στὴ γῆ.. σὲ πλανήτη εὐτυχισμένο τ’ ἀκουμποῦσι A 

1394-1405). Ο θεός εκφράζεται με σταθερό και αληθινό λόγο (λόγε σταθερὲ μ’ 

ἀληθειοσύνη), μέσα από τους χρησμούς των ειδώλων, και δείχνει τη λύτρωση της 

Αρκαδίας· ο ανθρώπινος όμως νους - εκπροσωπείται και από το χορό- αδυνατώντας 

να κατανοήσει τη βούλησή του (κι ἀνίσως στὴν παντοτινή σου τὴν ἄβυσσο), 

βρίσκεται διαρκώς σε αγωνία (για το μέλλον) και κατασκευάζει μόνος τα αδιέξοδά 

του (Α 1406-1420). Δύο θλιβερά παραδείγματα της ανθρώπινης πλάνης, ένας νέος 

που εχθρεύεται τον πόθο (Ἰδὲς τῆς λύπης καὶ τοῦ πόθου πῶς ἐχθρεύει  Α 1421-1423) 

                                                
65 ό.π., σσ. 321-322, 325-326. 
66  και ό.π., σσ. 326-331. 
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και ένας δεύτερος που με τον φλογερό του έρωτα απειλεί την τιμή μιας κοπέλας (ποὺ 

τὴ δική σου χάρη μὲ τὴ λάβρα του μαραίνει Α 1426), εμφανίζουν δράση ενοχλητική 

για τον Ουρανό (Α 1421-1438) και επικίνδυνη για το μέλλον της Αρκαδίας. 

Εκφράζεται η παράκληση στον ὕψιστο Κινητή να δείξει συμπάθεια στον φοβισμένο 

τόπο (τ’ ἀμφίβολό στάσιμο μας) και να βοηθήσει να τιθασευτούν τα ανθρωπινά 

πάθη, για να επέλθει η πολυπόθητη σωτηρία (ταμένο σπλάχνος Α 1442-1459). 

Πράξη Δεύτερη 

σκηνή πρώτη. Η δεύτερη πράξη μας εισάγει στη δέση του μύθου – εκτίθενται οι 

παράγοντες της περιπέτειας - και σε γεγονότα της δευτερεύουσας ιστορίας που 

συνοδεύει την κύρια πλοκή. Καθώς τα στοιχεία ίντριγκας που περιέχονται είναι 

αρκετά, η πράξη αποκτά μια χροιά κωμική.67  

Η πρώτη σκηνή (πλούσια σε λυρισμό, B 49-98, 195- 278, 333-358) αρχίζει με 

την έλευση του Έργαστου, ο οποίος σπεύδει με ενθουσιασμό στον Μυρτίνο, για να 

του μεταφέρει ευχάριστα νέα.68 Έχει έρθει σε επαφή με μια νέα, αλλά στενή φίλη της 

Ερωπρικούσας, την Κορίσκη, από την οποία πιστεύει ότι ο φίλος του θα έχει την 

τύχη να βοηθηθεί (B 26-30). Η πεποίθησή του αυτή, συγκρινόμενη στη συνέχεια με 

τη σκέψη της πονηρής γυναίκας (Β, 4η σκηνή), δημιουργεί μια ισχυρή ειρωνεία. Η 

ίδια εσφαλμένη εκτίμηση - επικοινωνεί με ό,τι αναφέρεται για την Τύχη στον πρώτο 

χορό A 1396-1399 -  συντείνει προς την ιδέα του έργου ότι είναι ίδιον των ανθρώπων 

να ερμηνεύουν τα συμβάντα κοντόφθαλμα, εμπλεκόμενοι σε πλάνες.69 

Εφόσον ο Έργαστος μεσολαβεί για να ωφεληθεί ο φίλος του από την 

Κορίσκη, του ζητά να διηγηθεί κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον έρωτά του για την 

Ερωπρικούσα, για να της την μεταφέρει (A 39-48). Η ενότητα, εκτός από το ότι 

δικαιολογεί την παρέμβαση της δολοπλόκου στις ζωές των πρωταγωνιστών, 

δραματικά υπηρετεί και την ανάγκη να εκτεθούν (από τον Μυρτίνο) γεγονότα από 

το παρελθόν. Μετά τις αναδρομές στην πρώτη πράξη, που συσχετίζονται με το 

πεπρωμένο του Μυρτίνου ως σωτήρα της Αρκαδίας, θα παρουσιαστούν τώρα, σε 

πιο ανάλαφρα συμφραζόμενα, παρελθοντικά συμβάντα που αφορούν στην 

προσωπική ερωτική του ζωή.70  

                                                
67  ό.π., σ. 331 
68 Η πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης στον Pastor Fido παρουσιάζει αναλογίες με τη 
δεύτερη της πρώτης πράξης του Aminta. Ο Guarini αντιμετώπιζε τον Tasso ως ανταγωνιστή. 
βλ. ό.π., σσ. 331-332, 333-334, 336. 337-338. 
69 Βλ. ό.π., σσ. 332 -333.  
70 Τα παρελθοντικά συμβάντα δεν σωρεύονται σε μια πράξη ή σκηνή· είναι εγκατεσπαρμένα 
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Καθώς ο Μυρτίνος ξεκινά την αφήγησή του (B 67-84) για το πώς άρχισε η 

αγάπη του για την Ερωπρικούσα, αναφέρει ότι η εποχή ήταν άνοιξη και η στιγμή 

τώρα είναι επετειακή. Ήταν λοιπόν ακριβώς ένας χρόνος πριν (θέλ’ εἶσται τώρα 

ἕνας σωστὸς χρόνος ἀπερασμένος, Β 69), όταν πρωτοσυνάντησε και ερωτεύτηκε τη 

νέα σε τόπο της δικής του πατρίδας. Η άνοιξη, όποτε συνέβη η πρώτη τους επαφή, 

ταυτίζεται λυρικά με την αρχή του νέου έρωτα, αλλά και την μορφή της 

Ερωπρικούσας (B 67-73).71 Ο Μυρτίνος εξιστορεί τη μεταμφίεσή του σε γυναίκα για 

να πλησιάσει τη νέα, τη συμμετοχή του για την προσέγγισή της σε κοριτσίστικο 

παιχνίδι,72 τη γλύκα που δοκίμασε όταν της απέσπασε ένα φιλί (B 105-278). Παρά 

τον αισθησιασμό της αφηγημένης πράξης, η Ερωπρικούσα αναδίδει αρετή (ὡς μιᾶς 

θεϊκῆς ψυχῆς πνεῦμα… ἐξύπνησε τὴ διάκριση στὸ νοῦ μου B 275-278).73 Το φιλί και 

ένα στεφάνι που έλαβε από τα χέρια της αγαπημένης ήταν οι τελευταίες καλές 

αναμνήσεις του νέου από την κοπέλα, καθώς στη συνέχεια πάντοτε τον απέφευγε ή 

του έδειχνε οργή (B 281-358). Έπειτα ο Μυρτίνος, αν και ξένος από την Αρκαδία, 

ακoλούθησε την Ερωπρικούσα εκεί, γύρισε στο πατρικό σπίτι, εξαιτίας της 

ασθένειας του πατέρα του, επέστρεψε ξανά στον τόπο της αγαπημένης, επειδή η 

λαχτάρα της τον είχε αρρωστήσει (A 341-382). Τα γεγονότα που παραθέτει ο 

Μυρτίνος είναι όλα χρονικά προσδιορισμένα με συνέπεια (βλ. B 69, 369-370) και γι᾽ 

αυτό αληθοφανή.74  

σκηνή δεύτερη. Το επεισόδιο αφορά στη δράση του Σίλβιου και της Δορίντας και 

δεν αποτελεί μέρος της κύριας πλοκής.75 Η Δορίντα,76 ακολουθώντας με τον έμπιστό 

                                                                                                                                     
σε διαφορετικά σημεία του έργου με δραματική οικονομία. ό.π., σ. 333. 
71 Η αφήγηση του Mirtillo εγκολπώνει πολλά πετραρχικά μοτίβα (λ.χ. η άνοιξη σε συνδυασμό 
με τη γέννηση ενός νέου έρωτα, η μεταφορά του ήλιου για την όψη της κοπέλας, τα μάτια 
που σπινθηροβολούν, η πεθαμένη ελπίδα). βλ. ό.π., σσ. 334, 338-340. 
72 Για το οποίο πηγή έμπνευσης στάθηκαν τα Ειδύλλια (XII) του Θεοκρίτου. ό.π., σσ. 335-336. 
73 Ο Guarini (P.F. B 235-240) χρησιμοποίησε την ποιητική μνήμη του Πετράρχη (Canzoniere, 
CXCIV, 1-3) για να αναδείξει την ηθική ομορφιά της κόρης. Οι τολμηρές σκηνές χρεώνονται 
αποκλειστικά στον παράτολμο αφηγητή. ό.π., σσ. 338.  
74 Προσεγμένη λεπτομέρεια στο ίδιο πλαίσιο είναι η έλλειψη τριχοφυΐας στο πρόσωπο του 
Mirtillo (P.F. B 97-106), όταν εκείνος είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό φιλιού των κοριτσιών. 
Η ιδιαιτερότητα αυτή έκανε την εμφάνισή του ως κοπέλα πειστική. ό.π., σσ. 335.  
75 Η δευτερεύουσα ιστορία (επεισόδιο) δημιουργεί απολαυστική ποικιλία στο δράμα χωρίς να 
διαρρηγνύει την ενότητα της πράξης του. Ο διπλασιασμός στην ουσία του ζευγαριού των 
ερωτευμένων προσφέρει ζωντάνια και κινητικότητα στη σκηνή. Ο Silvio και η Dorinda 
προσθέτουν στον λυρισμό και τον μελοδραματισμό των πρωταγωνιστών δράση κωμική. ό.π., 
σ. 341. 
76 Η Dorinda ως ερωτευμένη νέα φέρει χαρακτηριστικά από την μακρά παράδοση της 
εκλογής (κωμική, συγκινητική), όπου το ερωτικό παιχνίδι συμπεριλάμβανε ελεύθερα την 
ηδονή (χωρίς χριστιανικούς τόνους, βλ. λ.χ. Aminta, Tasso). Την ηρωίδα περιγράφει ελεύθερη 
και φυσική ο δημιουργός στα Annotazioni: ‘Dorinda, secondo che l’ affetto la muove, così parla e 
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της Λουπίνο τον Σίλβιο στα δάση, βρίσκει τυχαία τον σκύλο του, στον οποίο 

εκφράζει ζήλια (νὰ ᾽μουν τοῦ ριζικοῦ σου, Β 399) για την αγάπη που του δείχνει ο 

αφέντης του, την ίδια ώρα που για εκείνη αδιαφορεί. Το χάσιμο του ζώου, ωστόσο, 

γίνεται η αιτία για την οποία ο Σίλβιος, που βρίσκεται σε κυνηγετική αποστολή (A, 1η 

σκηνή), τώρα κινείται μόνος προς τα πίσω (προς την κοπέλα) για να το αναζητήσει 

(B 445-450). Η Δορίντα, αντιλαμβανόμενη την παρουσία του, παραγγέλλει στον 

υπηρέτη της να πάρει τον σκύλο και να κρυφτεί. Έτσι ο Σίλβιος εισέρχεται, εν 

αγνοία του, σε μια ήδη γεμάτη (Β 423-427) σκηνή. Με τον Λουπίνο κρυμμένο, από το 

σημείο αυτό, το ίδιο το δράμα, αντί σκηνικών οδηγιών, μαρτυρεί τα διάφορα στάδια 

επικοινωνίας των δύο προσώπων. Ο μονόλογος του νέου, κατά την είσοδό του (Β 

445-454), αποκαλύπτει την εντύπωσή του ότι είναι μόνος, τα χαμηλά διατυπωμένα 

λόγια του (‘κατ᾽ ιδίαν’, Β 457-459) συμπίπτουν με τον εντοπισμό της Δορίντας, ενώ 

τελικά η προσφώνησή της (Β 459-462) σημαίνει το τέλος της μειωμένης επικοινωνίας 

και την αρχή του διαλόγου.  

            Η Δορίντα, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το σκυλί ως δόλωμα για να 

κερδίσει το ενδιαφέρον του Σίλβιου. Για να ενισχύσει τη θέση της ισχυρίζεται 

ψευδώς ότι εκτός από αυτό έχει στα χέρια της και το θήραμά του, πράγμα που 

δείχνει πιστευτό. Το γεγονός ότι η κοπέλα άκουσε τα λεγόμενα του Σίλβιου, πριν να 

την καταλάβει, και επιπλέον μίλησε μαζί του της δίνει τώρα τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει ένα ‘αληθοφανές ψέμα’ (Ὁ σκύλος καὶ τ’ ἀλάφι αὐτὸ βρίσκονται 

στὴν ἀξιά μου Β, 494).77 Αυτό στη συνέχεια μετασχηματίζεται ευφυώς σε 

μεταφορικό λόγο (βλ. επόμενη σκηνή στ. 661 κ.ε.).78  

 Καθώς ο διάλογος των δύο νέων εξαντλείται  στο παζάρεμα του σκύλου, 

που η Δορίντα ελπίζει να ανταλλάξει με ένα φιλί, η σκηνή γίνεται ιδιαίτερα κωμική. 

Τις πονηριές της κοπέλας (B 501-502, 601-604) διαδέχονται οι αφέλειες του νέου (B 

505-506, 605-608), ενώ έξυπνη όσο και απολαυστική είναι η στιγμή που ο Σίλβιος 

εμπαίζει τη συναισθηματικά φορτισμένη Δορίντα (B 547-550) στα όρια της 

διαπραγμάτευσης που η ίδια έχει μηχανευτεί (Δῶσ’ μου κ’ ἐσὺ τὸν πόθο σου πρῶτα 

B 565). Παραδοξολογεί ταλαντευόμενος ανάμεσα στη νοητή υπόσταση του έρωτα 

                                                                                                                                     
adopera senz’ arte e senza frode, con purità naturale. …Alle quali tre donne corrispondono amanti 
simili: a Dorinda, che ama naturalmente, Silvio, che odia naturalmente: e che sia vero: poiché l’ 
affetto di pieta ebbe consumato quell rigor naturale, subito amò’. ό.π., σσ. 341-342 και 475. 
77 Βλ. και ό.π., σ. 343. 
78 Η Dorinda ταυτίζεται με το θήραμα του Silvio· στη δική της ιστορία αγάπης το κυνήγι 
(επιθετικότητα) γίνεται η άλλη όψη του έρωτα (ερωτικό ένστικτο). Δες και ό.π., σ. 343.  
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και στον πρακτικό διακανονισμό του (Β 566-570, 573-574).79 Τελικά η αναμέτρηση 

των δύο γέρνει υπέρ του σκληρότερου και πονηρότερου διαπραγματευτή Σίλβιου. 

Μετά την παράδοση του σκύλου, για εκείνον η Δορίντα έχει πλέον εξαφανιστεί (B 

635-642). Παρόλ᾽ αυτά η κοπέλα διώχνει τον Λουπίνο περιμένοντας ακόμη το φιλί. 

σκηνή τρίτη. Η σκηνή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. O Σίλβιος, έχοντας 

πάρει το σκύλο του, ζητά και το θήραμα, για το οποίο του είχε μιλήσει η κόρη. Τώρα 

όμως γνωρίζει εκείνος τον εμπαιγμό. Η Δορίντα με μεταφορικό λόγο του λέει ότι το 

θήραμα είναι η ίδια, ανατρέποντας την προσδοκία του και προκαλώντας του 

εκνευρισμό (B 645-666).80 Έπειτα, αν και η κοπέλα παραπονιέται για τη 

συμπεριφορά του, ορκίζεται την μέχρις εσχάτων αφοσίωση σ’ αυτόν (B 667-704). 

Στα παραληρηματικά της λόγια κι ὅταν στὰ δάση ἀγριμικὰ λείψουν νὰ σαϊτεύεις, 

θὲς ἔχει πάντα τὴ φτωχὴ Δορίντα νὰ δοξεύεις (Γ 689-694) προοικονομείται η 

μελλοντική τύχη του ζευγαριού.81 

σκηνή τέταρτη. Η σκηνή μάς ξαναγυρίζει στην ιστορία του Μυρτίνου και της 

Ερωπρικούσας και στα σχέδια της Κορίσκης να βλάψει το ζευγάρι, υποκρινόμενη 

ότι το βοηθά. Ο νέος αυτός μονόλογος της Κορίσκης, με γνωμικά (B 735-738) και 

πονηρούς συλλογισμούς (B 739-760) που εγκυμονούν δράση, συντείνει στην κωμική 

της παρουσία ως εργαλείου ίντριγκας στο κύριο μέρος της πλοκής.82 Η γυναίκα, που 

θέλει να εξολοθρεύσει την αντίζηλό της, Ερωπρικούσα, καμαρώνει ότι η έξυπνη 

απόφαση να της παριστάνει τη φίλη ήδη λειτουργεί. Η ευφυΐα της, όπως πιστεύει, 

έχει ενεργοποιήσει τη συνέργεια της Τύχης, η οποία την ευνοεί (B 705-722). Καθώς η 

άποψη της για την Τύχη αναιρείται από τον πρώτο χορό, ενώ οι μηχανορραφίες της 

στη συνέχεια υποσκελίζονται από τη θεία βούληση (E, σκ. 8η, 9η ), η Κορίσκη δεν 

στέκει ένας γνήσιος χαρακτήρας πλεκτάνης και ανατροπής.83 Παγιδεύεται (όπως 

νωρίτερα και ο Έργαστος) στην πλάνη των προσδοκιών της, πράγμα που 

τροφοδοτεί την ιδεολογική γραμμή του κειμένου για την αβεβαιότητα και τη 

σύγχυση που κυριαρχεί στην ανθρωπινή ζωή. Στο κλείσιμο της σκηνής, που 

                                                
79 Η ακύρωση του συναισθηματικά φορτισμένου λόγου μέσω του ρεαλισμού βρίσκεται και 
στην κωμωδία της αναγέννησης. ό.π., σ. 344. 
80 Βλ. και ό.π., σ. 345. 
81 ό.π., σ. 343, 346 (Δες και το ότι ο συναισθηματικός λόγος της Dorinda είναι εμπνευσμένος 
από τη Φαίδρα του Σενέκα). 
82 ό.π., σσ. 346-347 (όπου αναφέρεται και ότι η Corisca έχει χαρακτηριστικά από τον ρόλο των 
κωμικών προσώπων - δούλων, ρουφιάνων- της αναγεννησιακής κωμωδίας). 
83 ό.π., σσ. 346-347. 
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συμπίπτει με τον ερχομό της Ερωπρικούσας (αναγγελία εισόδου της), κρύβεται για 

να την παρακολουθεί.  

σκηνή πέμπτη. Η σκηνή μοιράζεται ανάμεσα στον μονόλογο της όψιμα 

εμφανιζόμενης πρωταγωνίστριας και στον διάλογό της με την αρχικά κρυμμένη 

Κορίσκη. Η αποστροφή (της Ερωπρικούσας) Χαριτωμένα δάση μου (Β 769-774) 

προϋποθέτει μια ανάλογη παράσταση (ζωγραφική).   

Η είσοδος της Ερωπρικούσας στη σκηνή συνοδεύεται από ένα διπλό 

παράπονο: τη δυσφορία της για τις ασφυκτικές κοινωνικές συμβάσεις που της 

στερούν την επιλογή για μια φυσική και απροσποίητη ζωή· τη θλίψη της για τον 

γάμο που της έχει επιβληθεί (B 769-800). Η λαχταρά της για ελευθερία στα 

προσωπικά της την κάνει να αντιμετωπίζει απαξιωτικά τις κοινωνικές τιμές και τα 

πλούτη (B 783-800),84 τα οποία καταδικάζονται επίσης στον δεύτερο χορό (Β 1330-

1341). Το εγκώμιο που πλέκει για τη φτώχεια, (Β 801-844) με ντελικάτες εικόνες που 

αποπνέουν αισθησιασμό,85 εκφράζει νόστο για την απλή ζωή και τη φυσικότητα των 

συναισθημάτων -που συχνά χάνεται στον κοινωνικό βίο- δεν αναιρεί όμως την 

έννοια της αξιοπρέπειας και της αρετής. Η Ερωπρικούσα, όπως προκύπτει από τους 

στίχους 925-938, δεν είναι αρνητής του πολιτισμού και της κοινωνίας, ούτε και  των 

ανθρώπινων και θεϊκών κανόνων. Ο έπαινός της για τη φτώχεια και τη φυσική ζωή 

κατανοείται καλύτερα, σε σχέση με τα περιεχόμενα του τετάρτου χορού, ως 

αποδοκιμασία μιας κοινωνικής νοοτροπίας, όπου η ειλικρίνεια ανάμεσα στους 

ανθρώπους και οι αληθινές αξίες έχουν χαθεί.86 Η κοπέλα λυπάται που η ρηχότητα 

του κοινωνικού κατεστημένου δεν θα της επέτρεπε ποτέ, για ταξικούς λόγους, μια 

σχέση με τον Μυρτίνο (Β 793-800), κάτι τέτοιο όμως δεν το αναφέρει. Τα λόγια της, 

εναρμονισμένα με τη σεμνότητά της, αποκαλύπτουν μόνο γενικούς, θεωρητικούς 

στοχασμούς και όχι μύχιες επιθυμίες.87 

Η Κορίσκη, που εμφανίζεται δεύτερη στη σκηνή, αντίθετα με την 

Ερωπρικούσα, δεν γνωρίζει την αυτοσυγκράτηση και τη συστολή. Λίγο νωρίτερα 

είχε κρυφτεί για να παρακολουθήσει την κόρη, τώρα τη συναντά δήθεν 

                                                
84 ‘Όσο περισσότερα κατέχεις τόσο λιγότερο είσαι ελεύθερος, γιατί γίνεσαι σκλάβος του 
πλούτου.’ Αυτό το θέμα είναι κοινό στην τραγωδία του αιώνα. ό.π., σ. 350. 
85 “Crea analogia e scambio tra la sfera della realtà sensibili della natura e quella delle apparenze 
sensuali della giovinetta. L᾽ artificio intende sottolineare l᾽ armonia che esiste fra la natura e la vita 
dei sensi nella condizione felice della pastorella, con quel gusto dei misti tipico delle acutezze 
barocche”. Selmi, σ. 351, δες και Battaglin, ό.π., 1970, σ. 307. 
86 Δες και Selmi, σ. 351. 
87 ό.π., σ. 351. 
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ανυποψίαστη (Β 847-851). Με επίπλαστη αθωότητα και επιδέξιες ερωτήσεις 

(υποκρινόμενη πάντα τη φίλη) προσπαθεί να της αποσπάσει την παραδοχή του 

έρωτά της για τον Μυρτίνο (855-912). Αυτό όμως δεν προκύπτει, καθώς η 

Ερωπρικούσα υπεκφεύγει από ντροπή.88 Ενώ εκείνη καταθέτει μόνο την 

αγανάκτησή της για τον επικείμενο γάμο της με τον αδιάφορο Σίλβιο (Β 913-924), η 

Κορίσκη δεν χάνει την ευκαιρία να οδηγήσει το πράγμα όπου θέλει αυτή. Αφού 

ισχυρίζεται ψευδώς ότι μπορεί πολύ εύκολα να απαλλάξει την κοπέλα από τον γάμο 

που αποστρέφεται (B 971-976), αποπειράται έπειτα να την πείσει να παραδοθεί στον 

έρωτα του Μυρτίνου (B 965-1006), σχέση μέσα από την οποία θα είναι εύκολο να 

εκτεθεί (B 1069-1072). Ο διάλογος των δύο γυναικών αποκαλύπτει το υψηλό ήθος 

της Ερωπρικούσας, που αισθάνεται σεβασμό απέναντι σε γονείς και θείο και έχει 

μεγάλη έγνοια για την τιμή της (B 925-938),89 και την ηθική αναισθησία της 

Κορίσκης που με υποκρισία και διαρκείς μεταβολές του ύφους της (B 952-954, 981-

988)90 ζητά επίμονα να την χειραγωγεί. Εντέλει, μολονότι η δολερή γυναίκα δεν 

πετυχαίνει να ωθήσει την Ερωπρικούσα σε έναν παράνομο δεσμό, καταφέρνει όμως, 

μέσα από διαπραγματεύσεις, εκείνη να δεχθεί να συναντήσει τον Μυρτίνο (B 981-

1030). Σύμφωνα με σχέδιο της Κορίσκης, οι δύο νέοι θα έρθουν σε επαφή με το 

πρόσχημα ενός παιχνιδιού (B 1035-1050). Η αναφορά στο κρυφτούλι προετοιμάζει 

τη ‘χορογραφική παράσταση’ που θα λάβει χώρα στην τρίτη πράξη, στη 2η σκηνή. 

σκηνή έκτη. Η έκτη σκηνή αφορά στον Σάτυρο και την Κορίσκη και επικοινωνεί 

δραματικά με την πέμπτη της πρώτης πράξης (Α 1345-1346).91 

Ο προδομένος αγαπητικός Σάτυρος έχει συλλάβει την Κορίσκη με σκοπό να 

την εκδικηθεί. Ενώ την κρατά από τα μαλλιά, δέχεται τα παρακάλια και τις 

κολακείες της, προκειμένου να την ελευθερώσει (B 1091-1230).92 Η χαιρέκακη 

δήλωσή του …δὲ φεύγεις στανικῶς μου· ἂν πρῶτα τὸ κεφάλι σου στὰ χέρια δὲ μ’ 

ἀφήσεις, εὔκαιρ’ ἀνακατώνεσαι ἐδῶθε νὰ μοῦ γλύσεις (Β 1146-1148) δημιουργεί 

κωμική ειρωνεία σε σχέση με ό,τι ακολουθεί. Προοδευτικά η σκηνική κινητικότητα 

                                                
88 H σύνεση της Amarilli, που ταυτίζεται με την προσπάθειά της να χαλιναγωγήσει το 
συναίσθημα, είναι θέμα σύνηθες στο δράμα της αντιμεταρρύθμισης. ό.π., σ. 352. 
89 Δες και ό.π.,  σ. 353. 
90 Η Corisca αλλάζει το ύφος της από γλυκό και παρηγορητικό σε χυδαίο προσεγγίζοντας το 
λεκτικό της πανουργίας στην κωμωδία της αναγέννησης. Η ορολογία που χρησιμοποιεί δεν 
έχει καμία σχέση με εκείνη της Amarilli. ό.π., σσ. 352-354. 
91 Στον Pastor Fido ανακαλεί το επεισόδιο με τον Satiro και τη Stellinia στο Sacrificio του 
Beccari και τον Satiro και τη Silvia στον Aminta του Tasso. ό.π., σ. 355. 
92 Η Corisca για να συγκινήσει τον Satiro απευθύνεται στη ματαιοδοξία του, χαρακτηριστική 
και για τον Satiro του Aminta. ό.π., σσ. 355-356. 
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πλεονάζει και τα κωμικά στοιχεία πολλαπλασιάζονται (βρισιές και ξυλοδαρμοί B 

1141, 1215, 1231 κ.ε).93 Η γυναίκα, μετά τα ψεύτικα καλοπιάσματα, πετά τη μάσκα 

και επιτίθεται υβριστικά εναντίον του βασανιστή της (B 1231-1262).94 Φαίνεται ότι 

στο μεταξύ έχει εντοπίσει κάποιον τρόπο διαφυγής. Πράγματι προς έκπληξη του 

Σατύρου, που πίστευε πως εκείνη είχε βάλει τα χέρια στα μαλλιά της για να 

αντισταθεί στην πίεση που της ασκεί, η Κορίσκη λύνει την περούκα της και φεύγει 

προκαλώντας του πτώση (B 1263-1275). Το κωμικό επεισόδιο εντείνεται από την 

αφέλεια του άνδρα (θαῦμα μαγικὸ βλ. Β 1275-1282), ο οποίος νομίζει ότι έμεινε το 

κεφάλι της στα χέρια του. Η μακάβρια παρατήρηση για το βάρος του κεφαλιού 

μοιάζει παρωδία άλλων σοβαρότερων σκηνών του έργου όπου ένα φρικιαστικό 

θέαμα έχει διασταλεί (λ.χ. Α, 2 583-588).95  

Τελικά το φαρσικό επεισόδιο διαδέχεται ο ‘θρήνος’ του Σατύρου,96 ως μιας 

ακόμη ‘ερωτευμένης και δυστυχισμένης ψυχής’ (B 1285-1314 βλ. και 1201-1204). Με 

αφετηρία την αναξιόπιστη αγαπημένη του το πρόσωπο καταγγέλλει τη γυναικεία 

αναισθησία και προσποίηση (B 1291-1294)· έπειτα ξεσπά σε ένα σφοδρό λίβελο 

εναντίον των ποιητών και της ποίησης. Ταυτίζει (κραδαίνοντας την ξανθιά περούκα 

της Κορίσκης) το αντικείμενο της ποιητικής έμπνευσης, τη γυναίκεια ομορφιά,97 με 

πράγματα απεχθή (Β 1295-1304) και ειρωνεύεται, σε μακάβρια συμφραζόμενα (B 

1305-1310), τα ερωτικά βάσανα που τροφοδοτούν τις αισθηματολογίες ενός λυρικού 

ποιητή.  

Ο χορός,98 μετά από μια αναδρομή στο παλαιό σφάλμα (απιστία) της Λουκρίνας, 

που ήγειρε την θεϊκή οργή (εναντίον της Αρκαδίας) (Β 1315-1323), υμνεί την πίστη 

και την αγάπη. Η πίστη θεωρείται ως η πρωτεύουσα αρετή στον Ουρανό (ἡ πίστη, 

ρίζα σ’ πάσα χάρη B 1324- 1326) και προϋπόθεση για όλες τις άλλες. Από την πίστη 

εκπορεύεται η αγάπη, η οποία είναι το κυρίαρχο συναίσθημα του θεού απέναντι 
                                                
93 ό.π., σσ. 356-357. 
94 Όταν η Κορίσκη αποκαλεί τον Σάτυρο μισάνθρωπε, μισότραγε, κι ὅλος θηριὸ καθάριο Β, 
1231-1232, ο λόγος της είναι μεταφορικός. Ο Guarini (P. F. B 937) χρησιμοποίησε αυτή την 
αναφορά για να συνδεθεί με την προγενέστερη ποιμενική παράδοση, ιδιαίτερα με το Egle του 
Giraldi. ό.π., σσ. 357-358. Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι ο όρος nimfa της ποιμενικής 
παράδοσης και του Guarini γίνεται στην επτανήσια (και την κρητική) μετάφραση νεράιδα. 
95 Δες και ό.π., σ. 358. 
96 ‘profilo serioso e eloquente’, ‘fra parodia melodrammatica e canzonatura comica.’ ό.π., 355, 358, 
359. 
97 Μέσα από τα λόγια του Satiro Ecco! poeti, questo e l’ oro nativo e l’ ambra pura che pazzamente 
voi lodate, P.F. B 984-986 ανακαλείται ευθέως ο Πετράρχης ως υμνητής της χρυσής 
γυναικείας κώμης. Η καταληκτική ενότητα του μονολόγου του θεωρείται ειρωνική και έχει 
ερμηνευτεί ως κατάθεση της λογοτεχνικής αυτεπίγνωσης του ποιητή. ό.π., σ. 359. 
98 Βλ. και ό.π., σσ. 360-362. 
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στον άνθρωπο (ἔγνοια), καθώς και η συνθήκη που εγγυάται την ευτυχία στα 

ανθρώπινα (᾽κεῖθεν τρέχει πάσα καλομοιριὰ στὴ φύση τὴ δική μας, Β 1327-1329). Οι 

θνητοί, όμως, εξαιτίας της ελλειμματικής του φύσης (τυφλοὶ θνητοί), συχνά 

αποδεικνύονται ανίκανοι να φτάσουν στην (αληθινή) αγάπη. Αναπτύσσουν 

συναισθήματα για πράγματα άψυχα, αναίσθητα και νεκρωμένα, όπως οι θησαυροί 

και τα πλούτη (λεκάνη ἀναίστητη..λείψανο χρυσόν… ἰσκιάδα γδυμένη) 99 και όχι για 

την ψυχή, η οποία είναι η μόνη που το αξίζει (Β 1330-1347). Η αγάπη γνωρίζει την 

ολοκλήρωσή της, όταν τη μοιράζονται δύο ψυχές που επικοινωνούν με 

αμοιβαιότητα (πεῖ θέλει νεκρωμένο τὸ φιλὶ στ’ ὁποῖον ἡ φιλημένη εὐμορφιὰ φιλὶ δὲ 

στρέφει). Η σύμπτωση των ψυχών βρίσκει τέλεια αποτύπωση στο φιλί που δίνεται 

στο στόμα (B 1348-1356). Οι τελευταίοι στίχοι του χορού περιγράφουν την 

αμοιβαιότητα στην επικοινωνία των ψυχών μέσα από μια κοινή λαχτάρα και 

προσέγγιση για ένα φιλί στο στόμα (ὅταν νὰ κτυπηθοῦν στόμα μὲ στόμα πᾶσι.. 

ἀληθινὰ φιλιὰ πασένας πιάνει, ὅθενε μ’ ὄρεξη καὶ θέλησ᾽ ὅμοια, B 1357-1386). Σε 

αντίθεση με τους υλικούς θησαυρούς, τους νεκρωμένους, τα χείλη αποτελούν 

θησαυρό ζωντανό (τ’ ὄμορφου θησαυροῦ ζωὴ χαρίζουν τῶν πορφυρένιων 

ρουμπινιῶν, τῶν φιλημένων), γιατί φιλοξενούν την ψυχή (πνεῦμα ζωντανό) κατά τη 

διάρκεια του φιλήματος. 

Πράξη τρίτη  

σκηνή πρώτη. Η τρίτη πράξη ολοκληρώνει το ξετύλιγμα των συστατικών που 

συνεισφέρουν στην περιπέτεια.100 Στην πρώτη της σκηνή, ο μονόλογος του Μυρτίνου 

συνοψίζει λυρικά (πετραρχικά) τη συναισθηματική διαδρομή που διένυσε από τότε 

που γνώρισε την Ερωπρικούσα (περασμένη άνοιξη) έως τούτη τη στιγμή, που 

βρίσκεται σε αναμονή για να τη συναντήσει (Γ 1-14).101 Μεταφορές (Γ 29-44) που 

σχετίζονται με τα μάτια του πρωταγωνιστή (που αναζητούν το φως τους ή τροφή 

                                                
99 Ο αποθησαυρισμός, ηθικό κατάντημα (πάθoς), αποδίδεται μεταφορικά ως λαχτάρα για 
μια λεκάνη ἀναίστητη, ένα άψυχο δηλαδή σεντούκι (l’ urna amata guardando P. F. Β 1024). Οι 
θησαυροί συγκρίνονται με άψυχο κουφάρι (λείψανο χρυσό) ή σκιά νεκρού (γδυμένη 
ἰσκιάδα) σε μνήμα.  
100 ό.π., σ. 362. Δες ακόμη (σσ. 363-365) ότι στην πράξη αυτή του Pastor Fido κυριαρχεί η 
λυρική συγκίνηση (που φτάνει έως τη μελοδραματική τραγικότητα), η οποία επιτυγχάνεται 
σε πολλές περιπτώσεις με τους τρόπους (μοτίβα-ρητορικά τεχνάσματα, μουσικότητα π.χ. O 
dolcezze amarissime…si dileguasse! P. F. C 15-22) του μανδριγαλίου της nuova pratica του 
τέλους του αιώνα. Οι μουσικότατοι στίχοι αντλούν σταθερά υλικό από τη μεγάλη δεξαμενή 
του Πετράρχη, αλλά και την προγενέστερη ποιμενική παράδοση, κυρίως τον Aminta του 
Tasso.  
101 P.F. C 15-22: dolce/ amaro, presenza/ assenza, pienezza d᾽ amore/ perdita/ rimembranza. ό.π., σ. 
363. 
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στην παρουσία της Ερωπρικούσας) και το βλέμμα της Ερωπρικούσας αποδίδουν τη 

μεγάλη του επιθυμία να τη δει, αλλά και την αγωνία του για το μέλλον της σχέσης.102 

Τα μάτια και η όραση, στο κέντρο του ρητορικού παιχνιδιού, ενσπείρουν αντιθέσεις 

γύρω από το φως και το σκοτάδι (Γ 45-62), οι οποίες όχι μόνο σκιαγραφούν την 

ψυχολογική κατάσταση του Μυρτίνου, αλλά και προσημαίνουν κυριολεκτικά και 

μεταφορικά το πλαίσιο της συνάντησής του με την αγαπημένη. Η φράση του νέου 

μὰ ’γὼ δὲ βλέπω ἄλλη τυφλὴ τὸ γύρο οὐδὲ σιμά μου, μὰ σκοτεινὴ κι ὁλότυφλη θωρῶ 

τὴν πεθυμιά μου… κι ὅθ’ ἄλλη σκοτεινότερη τυφλάγρα τὴν τραβίζει … (Γ 57-62), σε 

διάλογο με τον πρώτο χορό (A 1424-6, 1436-40), αποτελεί επισήμανση για το ερωτικό 

συναίσθημα που του στερεί τη λογική, επιπλέον ειρωνικό σχόλιο για τη ῾βοήθεια᾽ 

που εκείνος λαμβάνει από την Κορίσκη.103 

σκηνή δεύτερη. Το σκηνικό αλλάζει και ο Μυρτίνος, που αδημονεί να δει την 

αγαπημένη, λαμβάνει τώρα θέση περιθωριακή (Γ 165-168). Κυριαρχούν η 

Ερωπρικούσα και ο χορός της τυφλωμένης, ενώ η Κορίσκη, που εισέρχεται μαζί 

τους, στέκει επίσης απομονωμένη, κρυμμένη, στο μεγαλύτερο μέρος της σκηνής (Γ 

171-172).  

Η παρατήρηση του Μυρτίνου, στο αντίκρισμα της τυφλής Ερωπρικούσας, 

Τώρα μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς πὼς εἶναι τυφλωμένος ὁ Ἔρωτας, καὶ στέκεται στὰ μάτια 

σκεπασμένος Γ 83-84 είναι πνευματώδης για τους θεατές, ενώ μας εισάγει στο 

χορικό που έπεται.104 Ο χορός της τυφλόμυγας, που εκτυλίσσεται, συνυφασμένος με 

την ιδέα της αναπαράστασης του ομώνυμου ομαδικού παιχνιδιού, αποτελεί 

οργανικό κομμάτι της πλοκής. Το κοριτσίστικο παιχνίδι, απαραίτητο προκάλυμμα 

για τη συνάντηση των δύο νέων, δικαιολογεί τόσο το τραγούδισμα όσο και κάποια 

κίνηση πιθανώς χορευτική.105 Η Ἐρωπρικούσα, στη θέση του προσωποποιημένου 

                                                
102 ‘cellule petrarcheshe è l' imagine della donna empia e superba con il suo corredo usuale di antitesi 
(dolci/fère; amorosa gioia…moia), che intendono esprimere il desiderio estremo dell’ amante di 
godere dell’ amata, anche nel paradosso della morte, secondo un modulo patetico gia sperimentato 
dall’ Aminta tassiano ad imitazione del Petrarca.’ ό.π., σ. 364. 
103 ό.π., σ. 365. 
104 Ο συμβολισμός του τυφλού έρωτα, από τον οποίο παίρνει αφορμή το χορικό/ 
διαδραματιζόμενο παιχνίδι, προσωποποιείται ευφυώς στην ψυχή αλλά και στα μάτια του 
ερωτευμένου Mirtillo από την Amarilli. Η συνθήκη της τυφλότητας, στη συνέχεια, όση ώρα η 
διασκεδαστική αυτή παρένθεση διαρκεί, χαλαρώνει τον κώδικα ευπρέπειας, προσφέροντας 
αισθησιασμό στη σκηνή. ό.π., σ. 366. 
105 Στο «ballo della moscacieca» ο Guarini, ως μανδριγαλίστας ποιητής, αναζήτησε την 
αρμονική σύνδεση των στίχων του με τη μουσική, ως γνώστης του κλασικού δραματικού 
κανόνα, δεν παρέλειψε το κομμάτι αυτό να μην διαρρηγνύει την ενότητα της πλοκής. ό.π., 
σσ. 365-366. 
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τυφλού έρωτα,106 προσπαθεί να παγιδέψει κάποια από τις ψυχές/ κοπέλες που 

βρίσκονται γύρω της (καὶ τὸ γύρο μου … σταθεῖτε, Γ 85-94). Εκείνες εκφωνούν 

χορωδιακά ένα πείραγμα (άσμα) προς τον δυνάστη Έρωτα, ενώ ταυτόχρονα 

μετακινούνται στο χώρο (Νὰ φεύγετε εἶναι τὸ πρεπό, μὰ πρέπει νὰ βαρεῖτε πρῶτα Γ 

107-126) σε μια σύνθεση σχεδόν ορχηστική. Σε αντίθεση με την τυποποιημένη στα 

όρια του παιχνιδιού σκηνική παρουσία των άλλων κοριτσιών, η Ερωπρικούσα ως 

‘μάνα’ διατηρεί το δικαίωμα μιας αυθόρμητης έκφρασης (Γ 133-144, 151-164, 181-

202).  

Ο συμβολισμός του τυφλού έρωτα, που προσφέρει ζωντάνια σε αυτή σκηνή, 

συνιστά έκφραση της έννοιας της τυφλότητας που διατρέχει όλο το έργο. Η 

‘τύφλωση’ της Ερωπρικούσας υποδηλώνει τη δεινή θέση, στην οποία στη συνέχεια 

θα βρεθεί ως αθώο θύμα της Κορίσκης.  

Η αδράνεια (φόβος) του Μυρτίνου και η πανουργία της Κορίσκης, και οι 

δυο τους στο περιθώριο του παριστανόμενου παιχνιδιού, συνεργούν για το πέρασμα 

στην επόμενη σκηνή (Γ 165-180, 205-6). Η Κορίσκη παροτρύνει με νεύματα τον 

νεαρό να πλησιάσει την Ερωπρικούσα και τελικά τον σπρώχνει επάνω σε αυτήν.  

σκηνή τρίτη. Η σκηνή, πλούσια σε σκηνικές οδηγίες107 που εμπεριέχονται στη δράση 

(Γ 223-224, 233), αφορά στον διάλογο της Ερωπρικούσας με τον Μυρτίνο. Αρχίζει 

με τους δυο νέους να βρίσκονται στιγμιαία αγκαλιασμένοι, καθώς η τυφλωμένη 

Ερωπρικούσα συλλαμβάνει τον άνδρα ως αιχμάλωτη ψυχή (Γ 211-212). Έχει 

πιστέψει ότι εκείνος είναι η Κορίσκη, ταύτιση που δείχνει αληθοφανής, αφού κατά 

αξιοσημείωτο τρόπο αιτιολογείται από χαρακτηριστικά της γυναίκας που έχουν ήδη 

επισημανθεί. Η Κορίσκη μπορεί πράγματι να μοιάζει με αγόρι, πρώτον, γιατί είναι 

ψηλή, κάτι που γνωρίζουμε από την δεύτερη πράξη (Β 22), και δεύτερον, γιατί έχει 

λίγα μαλλιά, χωρίς την περούκα της, την οποία, όπως ξέρουμε, τώρα έχει 

αποχωριστεί εξαιτίας του Σατύρου (Β σκ. 6η).108 

                                                
106 Σύμφωνα με τα Annotazioni ο χορός έπρεπε να συμβολίζει από τη μια, μέσω του τυφλού 
άτομου, τον Έρωτα (τύραννο) που ζητά να κυριαρχήσει σε όσο περισσότερες καρδιές 
μπορεί, από την άλλη, μέσω του χορού, τις καρδιές /ψυχές που προσπαθούν να αντισταθούν 
στην κατακτητική του μανία. ό.π., σ. 367. 
107 Ο Guarini δείχνει μεγάλη επίμονη στην αναπαράσταση· τα λυρικά (ερωτικά) μοτίβα που 
απαντούν κατά τη συνάντηση των ερωτευμένων (amore- virtù, amore-pena βλ. και Aminta), 
κοινά στο ποιμενικό και την εκλογή, εδώ όχι μόνο δεν εναπόκεινται στην αφήγηση, αλλά 
παρουσιάζονται με θεατρική ζωντάνια, που δεν αφήνει τίποτα στη σκηνική οδηγία, ενώ 
επίσης ενεργοποιεί τη στιχομυθία της τραγωδίας. ό.π., σσ. 369-370. 
108 ό.π., σ. 370. 
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Μέσα στα επόμενα λεπτά η Ερωπρικούσα δεν είναι πλέον τυφλή (Γ 229). 

Καθώς το αντίκρισμα του Μυρτίνου την τρέπει σε πανικό και σε φυγή, η απειλή 

εκείνου ότι θα αυτοχειριαστεί την ακινητοποιεί (Γ 232-248). Τα γεγονότα δίνουν 

αιτία στον διάλογο που ακολουθεί. Αυτός με τη σειρά του αποκαλύπτει ότι τα δύο 

πρόσωπα δεν εκφράζουν με όμοιο τρόπο τον ψυχισμό τους. Ο Μυρτίνος είναι 

οπαδός της αυθόρμητης έκφρασης και πιστεύει στη δύναμη του πάθους και της 

συγκίνησης· η Ερωπρικούσα, αντίθετα, λειτουργεί με τη λογική, φανερώνει δύσκολα 

τα συναισθήματά της, και είναι φίλη της σύνεσης και της αρετής. 109 

Ο Μυρτίνος, ένοχος, σύμφωνα με την κοπέλα για απρέπεια, δικαιολογεί τη 

συμπεριφορά του μέσω του έρωτα που αισθάνεται γι' αυτή (Γ 251-266). Επιστρατεύει 

πολλές λυρικές εικόνες, για να εξηγήσει τον παρορμητισμό του (εξαιτίας του πάθους 

του), να εμπνεύσει στην αγαπημένη του ερωτική συγκίνηση, έως ακόμη και αίσθημα 

ευθύνης για τον ψυχικό του πόνο, προκειμένου αυτή να τον λυπηθεί (Γ 273-392).110 

Αν δεν κερδίσει την ευσπλαχνία της ο θάνατος είναι η μοναδική του επιλογή. Η 

Ερωπρικούσα, ασυγκίνητη στις θρηνολογίες του Μυρτίνου, και κατηγορούμενη ως 

άπονη από εκείνον, του δίνει τη δική της οπτική (Γ 393-478).111 Αφού με 

εκλογικευτική διάθεση καταλογίζει στον συνομιλητή της ψυχαναγκαστική 

συμπεριφορά, του εκθέτει την άποψή της ότι η σκληρότητα, ως έλλειψη συμπόνιας 

για τον άλλον, είναι μεμπτή, η σκληρότητα όμως μιας κοπέλας προς κάποιον 

ερωτευμένο μαζί της (που επιδιώκει το ξελόγιασμά της) είναι αρετή και τιμή. Η ίδια 

μπορεί να μην έδειξε ποτέ στον απόκοτο Μυρτίνο την ευσπλαχνία που εκείνος θα 

ήθελε, ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ αδικαιολόγητα αυστηρή και σκληρή μαζί του, όπως 

τώρα την κατηγορεί. Απόδειξη αποτελεί το επεισόδιο με τον διαγωνισμό του φιλιού 

στο παρελθόν, όπου, παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε λειτουργήσει άσεμνα, κατά 

τρόπο που θα του άξιζε να τιμωρηθεί, αυτή τον λυπήθηκε και του στάθηκε 

προστατευτική. Η νέα αφού εξηγεί στον Μυρτίνο ότι έχει λάβει από αυτή μια αθώα 

                                                
109 Αφοσίωση και παρορμητισμός (λόγω του πάθους του) διακρίνουν τον Mirtillo, αφοσίωση 
με το συναίσθημα ελεγχόμενο από τη λογική θέλει η συνετή Amarilli. Δες και στα Annotazioni 
σχετικά με τη επικείμενη μεταβολή των αξιών που διέπουν τον πρωταγωνιστή: ‘Amarilli è la 
felicità [per Mirtillo]. Questa felicità non è altro che la virtù: né può essere consequita da chi non l’ 
ama, da chi non s’ affatica per acquistarla. La fatica sta nel combattere con gli affetti, vincere, 
soggiogarli, e renderli ubbidienti alla ragione, li quali si riducono a que’ due tanto famosi capi… l’ 
uno è il diletto e l’ altro il dolore… La fede in lui [Mirtillo] è il lume della ragione, che di soverchi 
affetti purgato scorge il mezzo, nella buona opera. Con questo è forte, che non teme il morire; è 
temperato, che non si lascia vincere alle lusinghe dell’ appetito; è liberale, che dà la vita per salvar 
Amarilli…’. ό.π., σσ. 371 και 475. 
110 ό.π., σσ. 371-374. 
111 Βλ. και ό.π., σσ. 375-377. 
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ευσπλαχνία (σπλάχνος) και είναι ανώφελο να ελπίζει στην αγάπη της (λύπη τοῦ 

πόθου), του ζητά, αν την αγαπά πραγματικά, να σεβαστεί την τιμή της (σταθερὸ 

σκουτάρι εἶν’ ἡ τιμή)·112 τον προτρέπει, επιπλέον, να επιδιώξει την αρετή, 

χαλιναγωγώντας τα πάθη του (ν’ ἀφήσεις τὴ ζωὴ γιὰ τὸν περίσσιο πόνο εἶναι σημάδι 

μιᾶς δειλῆς καρδιᾶς) και παραιτούμενος απ᾽ όσα επιθυμεί (εἶν’ ἀρετὴ ν’ ἀντισταθεῖ 

κανεὶς στὴν πεθυμιά του).113 

Η μεγαλοψυχία που προτείνει η Ερωπρικούσα δεν είναι εφικτή για τον 

Μυρτίνο, ο οποίος δηλώνει απόλυτα εγκλωβισμένος στον έρωτά του και 

διατεθειμένος γι' αυτό να πεθάνει (Γ 484-492). Καθώς η αποτροπή της αυτοκτονίας 

του έχει αρχίσει να φαντάζει στην Ερωπρικούσα δύσκολη, εκείνη χρησιμοποιεί ένα 

τελευταίο επιχείρημα, το οποίο πράγματι γεφυρώνει τις οπτικές τους: αν ο Μυρτίνος 

πεθάνει, θέτει σε κίνδυνο την τιμή της (Γ 493-510). Μετά τη διατύπωση αυτού του 

φόβου τίποτα πια δεν θα είναι ίδιο στο εξής. Η ζωή και ο θάνατος του καθενός 

συμπλέκεται αδιάλειπτα με τη ζωή και τον θάνατο του άλλου. Η σκηνή 

ολοκληρώνεται, καθώς ο ‘δραματικός’ διάλογος του ζευγαριού δίνει τη σκυτάλη 

στη λυρική αισθηματολογία (Γ 523-536) του απελπισμένου πρωταγωνιστή.114  

σκηνή τέταρτη. Μετά την απομάκρυνση του νέου, η Ερωπρικούσα μένει μόνη και 

θρηνεί. Ο μονόλογός της φανερώνει τα πραγματικά της συναισθήματα και η 

μεταστροφή της από τη σκληρότητα και τη λογική στην ανθρώπινη πλευρά μιας 

ερωτευμένης ψυχής συγκινεί. (Γ 537-544).115  Σε μια έκφανση σκοτεινού πάθους 

τείνει να αντιθέσει τον φυσικό νόμο των ενστίκτων -που φαίνεται πιο σωστός- σε 

εκείνον της ανθρώπινης λογικής -που προκαλεί δυστυχία (551-562).  Με τα ίδια 

συναισθήματα θεωρεί ότι και το μελλάμενο την κάνει να δυστυχεί  (μελλάμενο 

ἄσπλαχνο, ἔτσι μᾶς ξεχωρίζεις Γ 547-548).   Η απελπισία / πλάνη της  για το θλιβερό 

πεπρωμένο εντείνει το θαυμαστό τέλος της  ιστορίας,     όπου            αποκαλύπτονται 
                                                
112 “magnanimita eroica e virtuosa.” ό.π., σ.  377. 
113 Η κοπέλα συμβουλεύει τον Mirtillo να υπερνικήσει τα πάθη του εγκαταλείποντας και την 
ιδέα της αυτοκτονίας. Το επιχείρημα με το όποιο καταδικάζει την πρόθεσή του να 
αυτοχειριαστεί έχει αριστοτελική καταγωγή (Ηθικά Νικομάχεια III, 7, 1116a ). Γενικά οι ιδέες 
της για το έλεγχο των παθών από τη λογική και την αποφυγή των ακραίων συμπεριφορών 
παραπέμπουν στη μεσότητα της αρετής του Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια II, 6-7). ό.π., σ. 
377. 
114 ‘Il dialogo ritorna alla consueta chiave melodrammatica […] La virtualità tragica della scena 
sfocia cosi nella poetica del commovente affetto che abbassa di tono le tensioni [e stempera il drama 
in una cifra cantabile]…’ ό.π., σσ. 378-379. 
115 Η σκηνή εστιάζει στη διάσταση ανάμεσα στην τιμή και την αγάπη. Η θλίψη και η 
συμπόνια που αισθάνεται η Amarilli για τον Mirtillo, τα οποία εκφράζονται αφού η σχέση 
τους έχει καταδικαστεί, δείχνουν ένα χαρακτήρα ηρωικό και ασκητικό, ταιριαστό στη 
συνέχεια με κάθε απόφαση αυτοθυσίας. ό.π., σ. 380. 
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τα αληθινά σχέδια της θείας βουλής.116 Με το γνωμικό Μὰ τί; Ὅποιος λίγον ἀγαπᾶ, 

τὸ θάνατο φοβᾶται καὶ τὴ γλυκιά του τὴ ζωὴ ποσῶς δὲν τὴν ἀρνᾶται (Γ 563-564) 

δείχνει να συναισθάνεται το μέγεθος της αγάπης του Μυρτίνου. Στα επόμενα λόγια 

της το πάθος της έχει υποχωρήσει υπέρ της ευπρέπειας και της αρετής.117 Ο θάνατος 

του αγαπημένου ακόμη και της ίδιας φαντάζουν τώρα στη συνείδησή της μικρότερη 

ποινή από τη βλάβη της τιμής (Γ 565-566). Με την σκέψη αυτή η Ερωπρικούσα 

φρονεί ότι για τη διασφάλιση της τιμής της πρέπει να θυσιάσει τον έρωτά της. Ο 

λόγος της ορίζει την τελετή θυσίας του πόθου της στη θεοποιημένη τιμή (τὴν ὄρεξην 

…ὡς ἀρνίον καθαρὸν σοῦ τήνε θυσιάζω Γ 567-572), έπειτα γίνεται βαρύς όρκος 

αιώνιας αφοσίωσης στον Μυρτίνο (Γ 573-588).  

σκηνή πέμπτη. Η σκηνή ανοίγει με την αποκάλυψη της Κορίσκης που τόση ώρα 

άκουγε την Ερωπρικούσα και τώρα της δηλώνει ότι γνωρίζει όλα της τα μυστικά (Γ 

589-600). Με την πρόθεση πάντα να εκθέσει την κοπέλα, ενώ της παριστάνει τη φίλη, 

η γυναίκα προσποιείται πως δεν καταλαβαίνει για ποιό λόγο εκείνη καταπιέζει τον 

έρωτά της για τον Μυρτίνο (Γ 601-608). Όταν η Ερωπρικούσα της απαντά αφελώς 

το αυτονόητο, ότι δηλαδή αιτία στέκεται ο θεϊκός νόμος (Γ 609-620), η Κορίσκη 

προσπαθεί να την πείσει ότι είναι δυνατό και αξίζει να γευτεί αυτή την εμπειρία. Τα 

επιχειρήματά της (Γ 621-702) για την ανωτερότητα του νόμου της αγάπης (έναντι 

του νομού των ανθρώπων και των θέων), τη μικρή διάρκεια της ζωής και τα θλιβερά 

γηρατειά, αναμεμειγμένα με χυδαίες σκέψεις και συμπερασμούς (παροιμιακό λόγο), 

δίνουν μια κωμική χροιά στη σκηνή (ἡ τάξις κ’ ἡ τιμὴ μὲ τέχν’ εἶναι δοσμένη εἰς τὴ 

γυναίκα, νὰ μπορεῖ νὰ δείχνει τιμημένη Γ 647-648, Στὲς ἄσπρες τρίχες, ἀδελφή… 

γυρίζει ὁ πόθος Γ 701-2).118 Καθώς η νέα διαφωνεί με όσα ακούει, μια και όλα 

αντιτίθενται στην ηθική της και την έγνοια της για την τιμή (Ἐσύ, στὸν τρόπο 

τούτονε, Κορίσκα, εἶχες λογιάσεις, πιστεύω, νὰ μοῦ δηγηθεῖς, γιὰ νὰ μὲ δοκιμάσεις, 

Γ 703-712),119 η δολοπλόκος καταλαβαίνει ότι εκείνη δεν πρόκειται να παραδοθεί 

στις απολαύσεις του παράνομου έρωτα και κατά συνέπεια ούτε και να βρεθεί 

μπλεγμένη μέσα από μια τέτοια επιλογή. Ο σκοπός της, να εκθέσει την κοπέλα, 
                                                
116 ό.π., σσ. 380-381. Το θλιβερό αντίκρισμα της επερχόμενης δυστυχίας και η ανακουφιστική 
έπειτα θεϊκή παρέμβαση απαντούν και στην commedia grave της αντιμεταρρύθμισης, βλ. 
Clubb, «The making of pastoral play» Italian drama in Shakespeare's time, New Haven 1989, σ. 110. 
117 Δες και Selmi, σ. 381. 
118 Τα λόγια της Corisca ανακαλούν τον ερωτικό ηδονισμό της λυρικής παράδοσης 
(συμπεριλαμβανομένου και του Aminta), ο οποίος όμως τώρα (χάνει τον στοχαστικό του 
χαρακτήρα, παρωδείται) έχει εκχυδαϊστεί. ό.π., σσ. 382-385. 
119 Η φράση της Amarilli Tu parli per tentarmi (P.F. C 676) συνοψίζει την αδυναμία 
επικοινωνίας των δύο γυναικών, εξαιτίας της διαφορετικής τους ηθικής. ό.π., σ. 385. 
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επανέρχεται τώρα μέσα από ένα νέο σχέδιο,120 στο οποίο συνυπολογίζεται η 

ανεδαφική επιθυμία της Ερωπρικούσας να κερδίσει ευκαιρίες για μια σχέση με τον 

Μυρτίνο με τρόπο έννομο και σωστό (Γ 707-712). Η ιδέα/παγίδα (Γ 713-838) αυτή τη 

φορά δεν είναι εμπνευσμένη από τον ερωτευμένο Μυρτίνο, αλλά από τον κυνηγό 

Σίλβιο. Η Κορίσκη, με ‘κραυγαλέα’ ψέματα, κάνει την Ερωπρικούσα να πιστέψει ότι 

ο αρραβωνιαστικός της διατηρεί δήθεν παράνομη σχέση με ερωτικό καταφύγιο μια 

συγκεκριμένη σπηλιά. Αν η κόρη αποφασίσει, με τη βοήθειά της, να τον 

παραμονέψει και να τον πιάσει επ' αυτοφώρω μέσα εκεί, μπορεί να καταγγείλει την 

απιστία του και να τον ξεφορτωθεί (Γ 713-828). Οι τοποθετήσεις της γυναίκας, από 

ιδιοτέλεια, τη μία κατά, την άλλη υπέρ των θεσπισμένων νόμων, προξενούν μειδίαμα 

στο κοινό (Γ 637-649, 764-769, 829-836).121 Η Ερωπρικούσα, ανυποψίαστη για την 

πλεκτάνη, θέλει τώρα να συνεργαστεί με την Κορίσκη και θα μπει στη σπηλιά.122 Η 

εμπιστοσύνη που δείχνει στη ‘φίλη της’, μέσα στην αθωότητα της, είναι τυφλή. Η 

φράση της Τώρα λοιπόν, τὰ μάτια μου, πιστότατοι ὁδηγοί μου, τὰ κλειῶ, κ’ ἐσὺ 

κυβέρνα με, σὰ θέλεις, ἀδελφή μου (Γ 839-840) επικοινωνεί συμβολικά με τα λόγια 

του Μυρτίνου, που είδαμε στην ίδια πράξη, στην πρώτη σκηνή (Γ 57-62), και το 

παιχνίδι της τυφλόμυγας (Γ 2η σκηνή).123 Όλα συμμετέχουν στην ανάδειξη της 

τυφλότητας σε κεντρική θεματική. 

Η Ερωπρικούσα, χαρούμενη για την αισιόδοξη προοπτική που της ανοίγεται, 

αποσύρεται στον ναό για να προσευχηθεί (Γ 842-846). Η Κορίσκη, μόνη, ομολογεί τη 

βούλησή της να μεθοδεύσει τη σύλληψη της κοπέλας: να στείλει εν αγνοία της στη 

σπηλιά κάποιον άνδρα  - συγκεκριμένα τον αρραβωνιαστικό της, Κορυδώνα- και να 

ειδοποιήσει τις αρχές για απιστία (Γ 851-874). Η σκηνή κλείνει με την αναγγελία 

εισόδου του Μυρτίνου. 

σκηνή έκτη. Ο Μυρτίνος εισέρχεται οδυρόμενος εξαιτίας της απόφασης της 

αγαπημένης του να του αποκλείσει τη λύτρωση του θανάτου (νὰ ζήσω μ’ 

ἀποφάσισε, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ γένει χίλιων θανάτων μάζωξις ζωή μου ἡ πικραμένη Γ 

889-890). Το παραλήρημά του δεν τον αφήνει να αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνος (Γ 

                                                
120 Η πλεκτάνη της Corisca ακουμπά μεν στην κωμική παράδοση, αλλά φτάνει έως τα όρια 
του τραγικού, καθώς σκοπεύει στο θάνατο ης πρωταγωνίστριας. Δες και στα Annotazioni: 
‘Corisca, … mossa da furia non pur libidinosa e sfacciata, ma scellerata e crudele’ ό.π., σσ. 385 και 
475. 
121 ‘autentica incarnazione di un machiavelismo.’ ό.π., σ. 386. 
122 Πηγές του Guarini για τη σπηλιά ως ειδυλλιακό τόπο στάθηκαν κυρίως τα Δάφνης και 
Χλόη και Gerusalemme Liberata ό.π., σ. 386. 
123 ό.π., σ. 366. 
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879-894). Έτσι μέχρι να του απευθύνει τον λόγο η Κορίσκη, υποκρινόμενη πως μόλις 

τον είδε, τα δύο πρόσωπα συνυπάρχουν, αλλά δεν επικοινωνούν.  

Η σκηνική κατάσταση αλλάζει (και έχουμε πλέον διάλογο), όταν η Κορίσκη 

με διάθεση δήθεν φιλική πλησιάζει τον νέο και τον ρωτά για την Ερωπρικούσα. Στη 

συζήτηση μεταξύ τους, ο Μυρτίνος παρουσιάζεται αφενός, συναισθηματικά 

καταρρακωμένος από τη συμπεριφορά της κοπέλας, αφετέρου, αμετανόητα 

ερωτευμένος μαζί της (Γ 910-895, 937-944). Η πονηρή γυναίκα, που θα ήθελε τον 

άνδρα δικό της, επιχειρηματολογεί για να τον πείσει να εγκαταλείψει αυτά του τα 

συναισθήματα (Γ 911-936, 971-994, 1039-1062). Τον προειδοποιεί ότι ο έρωτας 

διογκούμενος μπορεί να αποβεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη μανία (δὲν εἶναι πλιὰ 

χειρότερη πανούκλα νὰ λαβώνει… σὰν εἶν’ ἡ πίστη σ’ μιὰ ψυχὴ) και του προτείνει να 

τον ελέγξει αλλάζοντας συχνά ερωτικούς συντρόφους (φρόνιμη εἶναι ἡ καρδιὰ αὐτὴ 

ποὺ συχναλλάσσει τὸν πόθο, καὶ δὲ στέκεται μ’ ἕνανε νὰ γεράσει) ή προτιμώντας μια 

σχέση με αμοιβαιότητα (ν’ ἀγροικᾶς τὴν κόρη σου στοὺς ἀναστεναγμούς σου ν’ 

ἀναστενάζει πλιὰ θερμὰ ἀπὸ τοὺς ἐδικούς σου). Οι συμβουλές της, για άλλη μια 

φορά, αντανακλούν τον πρόστυχο, ταπεινό (κωμικό) της χαρακτήρα.124 Μολονότι ο 

Μυρτίνος δηλώνει αποφασισμένος να μην παραιτηθεί από την αφοσίωση στην 

αγαπημένη του (Ὡς τὸ χρυσάφι στὴ φωτιὰ λαμπραίνει κι ὀμορφίζει ἔτσι κ’ ἡ πίστις 

πάντα της στοὺς πόνους της λαμπρίζει …. παρὰ τοῦ πόθου της ποτὲ ἡ πίστις νὰ 

χαλάσει Γ 951-966), υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι θα υπομείνει για χάρη της 

καρτερικά πόνους και καημούς (κώδικας αξιών ασκητισμού),125 η Κορίσκη τον 

προτρέπει έμμεσα να συγκατανεύσει στη δική της αγάπη (Γ 1065-1100). Όταν 

καταλαβαίνει πως τα λόγια της δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα (Γ 1101-1120), με την 

ίδια κλιμάκωση που είχαμε δει και με την Ερωπρικούσα, καταφεύγει στην πλέον 

                                                
124 ό.π., σ. 389. Δες και ότι οι σοφιστείες που χρησιμοποίει η Corisca, σε αυτόν τον διάλογό της 
με τον Mirtillo, βρίσκονται σε αναλογία, αλλά και σε αντίθεση με τα λόγια της Amarilli προς 
το ίδιο πρόσωπο στην τρίτη σκηνή της πράξης.  
125 ‘i protagonisti incarnano le due virtù dell' onestà e delle fede, propositive della nuova tipologia 
eroica e magmanima promossa dalla casistica postridentina, su base aristotelica, per la ritrattistica 
femminile e maschile […] per un autore che afferma il fine dilettevole ma non predicatorio […] di un 
verosimile teatrale conforme all’ uso dei tempi […] La tipologia che Mirtillo vienne  
progressivamente incarnando fra la scena sesta e l’ ottava si costruisce su riferimenti aristotelici e 
trasfigura in metafora poetica l’ idea che la conquista della vera virtù si ottenga con la vittoria sul 
piacere e il dolore’ και ‘La replica antiedonistica del protagonista intende sconfessare l’ idea della 
ninfa che amore sia subordinato alla realizzazione del piacere, opponendovi una nuova misura di 
valori che individuano la virtù del perfetto amante nella sua capacita di rinuncia e d’ oblazione.’ 
Selmi, σσ. 387-388, 390, βλ. παράλληλα και B. Weinberg, A history of literary criticism in the 
Italian Renaissance, Chicago (University Press) 1961, (Verrato 1588, Verrato 1593), σσ. 660-661, 
1079, 1086. 
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ανήθικη διέξοδο: ισχυρίζεται ψευδώς ότι η κοπέλα δεν αξίζει την αγάπη του, γιατί 

διατηρεί παράνομη σχέση με ερωτικό καταφύγιο μια σπηλιά (Γ 1121-1160). 

Προκαλώντας τον (δύσπιστο αρχικά) Μυρτίνο να ελέγξει μόνος του τα πράγματα, 

έχει την ευκαιρία να του βεβαιώσει την ‘αλήθεια των ισχυρισμών’ της δείχνοντας 

την ίδια στιγμή την Ερωπρικούσα να οδεύει από τον ναό προς τη σπηλιά (Γ 1161-

1186). 

σκηνή έβδομη. Ο σύντομος αυτός μονόλογος της Ερωπρικούσας, μπροστά στη 

σπηλιά, συμπυκνώνει αλληγορικά126 τα θέματα της αμφιλεγόμενης (διττής) 

πραγματικότητας στη θνητή ζωή και της αναποτελεσματικής προσπάθειας του 

ανθρώπου να ελέγξει το πεπρωμένο του που 'αναποδογυρίζει'.  

Η σκηνή αποτυπώνει για άλλη μια φορά τη σεμνότητα της κόρης που πριν να 

εισέλθει στη σπηλιά (για να συλλάβει, όπως νομίζει, έπ' αυτοφώρω τον μοιχό Σίλβιο) 

πήγε στο ναό της θεάς Άρτεμης για να προσευχηθεί. Η ενθάρρυνση, την οποία 

αναφέρει ότι έλαβε από εκεί (Γ 1189-1198), λειτουργεί ειρωνικά σε σχέση με τα 

τραγικά γεγονότα που ακολουθούν, αλλά προφητικά ως προς την έκβαση της 

ιστορίας. Οι προσδοκίες που εκφράζει (στην παράκλησή της προς την Αφροδίτη και 

τη σπηλιά Γ 1201-1218) για το μέλλον της προσωπικής της ζωής ενέχουν μια 

αοριστία που μπορεί να παρεξηγηθεί. Αυτό ακριβώς πρόκειται να συμβεί αμέσως 

μετά. Τα λόγια της παρερμηνεύονται από τον Μυρτίνο στη λογική των υποψιών που 

του έχει ενσπείρει η Κορίσκη. 

σκηνή όγδοη. Μετά την είσοδο της Ερωπρικούσας στη σπηλιά, ο Μυρτίνος, που 

(από την έκτη σκηνή) την παρακολουθεί και την ακολουθεί, εμφανίζεται στη σκηνή 

μόνος. Μπροστά από το σπήλαιο έρχεται αντιμέτωπος με τα ολέθρια πάθη και τους 

φόβους του. Οι υποψίες που του καλλιέργησε η Κορίσκη, σε συνδυασμό με ό,τι είδε 

να πράττει και άκουσε να λέει η κοπέλα, τον οδηγούν τώρα στην πίστη ότι εκείνη 

τον κορόιδεψε αποπέμποντάς τον με ψεύτικους ισχυρισμούς (δες και Γ 1241-1246). 

Τα πρώτα του λόγια (Γ 1219-1220) αποτελούν απάντηση στα τελευταία της 

Ερωπρικούσας, τα οποία εκλαμβάνει ως ειρωνικά. Στη συνέχεια το ψυχόδραμά του 

αγγίζει υψηλούς τόνους. Ο Μυρτίνος, εμφορούμενος από απελπισία, συλλογίζεται 

                                                
126 O μονόλογος της Amarilli υπηρετεί το παιχνίδι της διπλής οπτικής που διακρίνει το έργο, 
μέσω της οποίας ενισχύεται το κεντρικό του θέμα, αυτό της ανθρώπινης σύγχυσης και 
πλάνης. Selmi, σσ. 393-394. Η διπλή οπτική αποτυπώνεται, όπως σε αυτή τη σκηνή, με τη 
δισημία των λόγων που παρερμηνεύονται, με την αντιπαράθεση των προσώπων μέσα από 
ένα κοινό λεκτικό (Α, 1η σκηνή), με την επαναλαμβανόμενη διάσταση ανάμεσα στο 
φαίνεσθαι και το είναι (Δ, 5η σκ.). 
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αρχικά μονό τον θάνατό του (Γ 1223-1262). Η ζήλεια του, έπειτα, του υπαγορεύει να 

προτάξει την ύπουλη εξόντωση του αντιζήλου (Γ 1263-1284). Η αντίδραση της 

συνείδησης του, στον άνανδρο αυτόν τρόπο, τον καθοδηγεί εκ νέου στη λύση της 

μονομαχίας (Γ 1285-1290). Το καινούριο πλάνο και πάλι αποσύρεται, αυτή τη φορά 

εξαιτίας της έγνοιας για την τιμή της αγαπημένης, παρά την προδοσία (βλ. και τους 

τελευταίους στίχους του τρίτου χορού Γ 1510-1512)· ο δημόσιος χαρακτήρας της 

μονομαχίας θα εξέθετε άμεσα την Ερωπρικούσα (Γ 1291-1312).127 Η μεγαλοψυχία 

του πρωταγωνιστή, εδώ, προετοιμάζει τη δεύτερη σκηνή της πέμπτης πράξης, όπου 

η άμετρη αγάπη του για την κοπέλα γίνεται αίτια αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Ως 

τότε βέβαια ο Μυρτίνος θα έχει ανακαλύψει ότι η κόρη είναι αθώα και δεν ευσταθεί 

για εκείνη καμία κατηγορία.128 Για την ώρα, η τελευταία του σκέψη, να αποφύγει 

τον ανοικτό χώρο, υποδεικνύει τη σπηλιά ως ιδανικό τόπο εκδίκησης και τιμωρίας. 

Το σπήλαιο θα σφραγίσει παντοτινά το αίμα και το κρίμα (Γ 1313-1340).  

Ικανοποιημένος με αυτό το σχέδιο ο νέος θα εισέρθει στη σπηλιά σε θέση άλλη από 

αυτή της Ερωπρικούσας. 

σκηνή ένατη. Η σπηλιά,129 τόπος δράσης και σ' αυτή τη σκηνή, συμβολίζει την 

‘απάτη’ (εξαπάτηση) και την ‘αυταπάτη’ των προσώπων και σηματοδοτεί την 

αλλαγή της τύχης που ακολουθεί.  

Ο Σάτυρος, ακούγοντας τον κατευθυνόμενο στη σπηλιά Μυρτίνο να 

μνημονεύει την Κορίσκη (Γ 1341-1344 για την αλήθεια των λόγων της), οδηγείται σε 

λάθος συμπεράσματα. Θεωρεί τον Μυρτίνο αγαπητικό εκείνης που τώρα πηγαίνει 

για να συνευρεθεί μ' αυτή (Γ 1345-1358). Κινημένος από ζήλια και λαχταρά 

εκδίκησης για την πρόστυχη Κορίσκη (τὴν ντροπιασμένη πραματειὰ τοῦ δίδει στὴν 

ἀλήθεια), προσπαθεί να μετακινήσει έναν βράχο, έτσι ώστε να την εγκλωβίσει και να 

καταγγείλει έπειτα τα αισχρά της έργα (Γ 1359-1387). Όταν διαπιστώνει το έλλειμμα 

της φυσικής του δύναμης, επικαλείται τον Πάνα (Γ 1388-1410). Η προσευχή του 

στον θεό για την τιμωρία της γυναίκας μοιάζει παρωδία της δέησης στην Άρτεμη 

του προδομένου Αμύντα (Α 495-510). Η εκδικητική του μανία απέναντι στην άπιστη 
                                                
127 Selmi, σσ. 394-398. Βλέπε στις ίδιες σελίδες την άποψη ότι ο Mirtillo βαθμιαία διαχειρίζεται 
τα πάθη του και με τη λογική και εσωτερικεύει τον πόνο που αισθάνεται· αναζητά την 
αληθινή τιμή (βλ. τέταρτο χορό) αποκλείοντας την έννοια της ιπποτικής τιμής (φεουδαρχικό 
ιδεώδες), συνώνυμου της επίδειξης. 
128 ό.π., σσ. 397.  
129 Η σπηλιά δεν συνιστά μόνο τόπο καίριας δράσης, αλλά και σταθμό των σημαντικότερων 
ιδεολογικών γραμμών του έργου (αιώρηση, σύγχυση, κρίση). Γύρω της συγκεντρώνονται 
πρόσωπα που μέσα στην απόλυτή τους πλάνη στοχεύουν στην αγάπη και στην εκδίκηση. ό.π.,  
σσ. 394, 398. 
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(κρίνω ἐδῶ νὰ σ’ ἔστειλε ἡ μοίρα ἡ δική μου γιὰ παίδευσή σου ἐσένανε κ’ ἐμὲ 

ξεδίκησή μου.. τώρα τὴν πονηρὴ ἀλουποὺ Γ 1359-1364) μπορεί επίσης να ιδωθεί ως 

κωμική επανάληψη της συμπεριφοράς του Μυρτίνου στην όγδοη σκηνή.130 Πάντως 

το σίγουρο είναι ότι η εσφαλμένη εντύπωση/ πλάνη του Σατύρου επηρεάζει τη 

δεδομένη τάξη πραγμάτων -το στόμιο της σπηλιάς σφαλίζει Γ 1413- δίνοντας ώθηση 

στην πλοκή. 

Ο τρίτος χορός, ο οποίος περιέχει αξιοσημείωτη λυρική ένταση και νοήματα που, 

μέσα από την ρητορική, φτάνουν στην υπερβολή, αποτελεί ύμνο στον έρωτα και τη 

γυναίκα.131 Στο πρώτο του μέρος εξυμνείται ο έρωτας ως θαύμα - παράδοξο του 

κόσμου (τῆς φύσης νέο θαῦμα καὶ τοῦ κόσμου) και ως ακαταμάχητος στρατηλάτης 

που φλέγει τις καρδιές των ανθρώπων (τὴ λάβρα σου καταλαβαίνει κι ἀπ’ αὔτη νὰ 

μὴ μείνει νικημένος, Γ 1417-1425)· έπειτα περιγράφεται η διπλή του φύση (Γ 1426-

1443). Ο έρωτας διαθέτει υπόσταση θνητή (Πνεῦμα», σοῦ θέλ’ εἰπεῖ, «θνητό, σὺ 

βασιλεύεις), καθώς ελέγχει τα ένστικτα και τις ορμές του σώματος, και αθάνατη 

/διανοητική, αφού μπορεί να εμπνεύσει την αρετή και τη χαλιναγώγηση των παθών 

(νὰ κάμει τὴ φωτιὰ τοῦ πόθου…. Τρεμουλιασμένη… Πνεῦμ᾽ ἀθάνατον)· έτσι έχει 

μερίδιο στον κόσμο των θεών και των ανθρώπων (στὴ βλέψη τῶν θεῶν καὶ τῶν 

ἀνθρώπων). Το ξετύλιγμα της διττής (αισθητηριακής και πνευματικής) 

ιδιοσυγκρασίας του και συνάμα της αμφιλεγόμενης (ακατανόητης) για τους 

ανθρώπους υπόστασής του ολοκληρώνουν μια σειρά από οξύμωρα (Γ 1441-1449). 

Στο δεύτερο μέρος εγκωμιάζεται η γυναίκα (εὐμορφιὰ γυναίκας), ως δύναμη 

υπέρτερη και από τον ίδιο τον έρωτα (Γ 1450-1458). Η γυναίκα λογίζεται όχι μόνο 

ως ουράνιο δώρο, αλλά και ως πλάσμα στο οποίο ο δημιουργός χάρισε ομορφιά 

μεγαλύτερη και από τον ουρανό (γυναίκας εὐμορφιὰ.. ποὺ ξαπερνάει τοῦ οὐρανοῦ 

τὸ κάλλος 1459-1464). Ακολουθεί ρητορικό σχήμα (Γ 1468-1488), μέσα από το οποίο 

ο ουρανός, ως άλλος κύκλωπας (ρίχνει ἀστροπελέκια καὶ ζημιώνει), με το μοναδικό 

του μάτι, τον ήλιο, συγκρίνεται με την ἀγγελικὴ θωριά της γυναίκας (ἀνάπαυση 

γλυκιὰ .. χαρίζεις). Ο ήλιος παρουσιάζεται ως αιτία τυφλότητας (φῶς δὲ δίδει σ’ 

ὅποιον τὸν κοιτάξει), και τα μάτια της γυναίκας ως όχημα για το φωτισμό, τη 

γαληνή και το ημέρωμα της ψυχής (μὲ ἥλιους δυὸ καθάριους τῆς μορφῆς σου… 

                                                
130 ό.π.,  σσ. 399-400. 
131 ό.π.,  σσ. 400-402. 
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ἀνάπαυση γλυκιὰ .. χαρίζεις).132 Η γυναίκα δείχνεται στη συνέχεια ανώτερη απ' όλα 

τα πλάσματα του θνητού κόσμου και από τον άνδρα που τα κυβερνάει. 

Υποτάσσοντας εκείνον στην εξουσία της, κάνει την αξία του δικό της λάφυρο (ὅσο 

πλιὰ τὸ νικημένο ἀξίζει, τόσον ὁ νικητὴς πλέο τιμᾶται Γ 1495-1506). Στους 

τελευταίους στίχους του χορού η αφοσίωση στη γυναίκα παραβάλλεται με τη 

θρησκευτική πίστη. Διατυπώνεται η πεποίθηση ότι η λατρεία της θα μπορούσε να 

σταθεί ακόμη και δίχως ἐλπίδα (Γ 1507-1512). 

Πράξη Τέταρτη 

σκηνή πρώτη. Η τέταρτη πράξη περιέχει την αλλαγή της τύχης των προσώπων της 

κύριας και της δευτερεύουσας ιστορίας.133 Η πρώτη της σκηνή συνιστά τον έναν από 

τους δύο μονολόγους της Κορίσκης που απαντούν σ᾽ αυτό το επεισόδιο. Έχει ρόλο 

πληροφοριακό και επιπλέον ενισχύει τη συνοχή του δράματος, υπογραμμίζοντας την 

ενότητα της πράξης.134 Η Κορίσκη, αγνοώντας την εξέλιξη του σχεδίου της για την 

εξόντωση της Ερωπρικούσας, οδεύει προς τη σπηλιά, για να διαπιστώσει τί έχει 

συμβεί. Καθώς, εν τω μεταξύ, θυμάται την απώλεια της περούκας της, ξεσπά 

υβριστικά εναντίον του Σατύρου (Δ 1-28). Η γυναίκα είχε εντάξει στην πλεκτάνη της 

(5η σκηνή της τρίτης πράξης) τον επίσημο αρραβωνιαστικό της, Κορυδώνα, όμως το 

τί εκείνος έπραξε δεν το γνωρίζει (Δ 29-30). Μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς 

αντιμετωπίζει μια απροσδόκητη έκπληξη: το στόμιό της είναι κλειστό (Δ 31-40). Ο 

βέβαιος εγκλεισμός της αντιζήλου της τη γεμίζει χαρά, ενώ το σύρσιμο του βράχου 

της μοιάζει μάλλον έργο του Μυρτίνου (Δ 41-60). Η περιέργειά της θα την οδηγήσει 

στην άλλη είσοδο του άνδρου και έξω από τη σκηνή. 

σκηνή δεύτερη. Η ενότητα αυτή μας ξαναγυρίζει στη δράση ανάμεσα στον Σίλβιο 

και τη Δορίντα, που από την τρίτη σκηνή της δεύτερης πράξης έχει διακοπεί. Η 

Δορίντα, ντυμένη με το τομάρι ενός λύκου, έχει συναντήσει τυχαία στο δάσος τον 

βοσκό Λίνκο. Ο διάλογος που εκτυλίσσεται ανάμεσά τους - δίνει την εντύπωση ότι 

άρχισε εκτός σκηνής, Δ 61-62 κ.ε. - αφορά στο χάσιμο της αρχικής ταυτότητας της 

                                                
132 Στις υπερβολές του Guarini έχει κρυφτεί πιθανότατα μια γενναία δόση ειρωνείας για τη 
λογοτεχνία της εποχής του (P. Bembo) που ήταν δεμένη στο άρμα του νεοπλατωνισμού. Αυτή 
εξήρε την ‘ιδεατή’ ομορφιά, η οποία, αποσυνδεδεμένη απο την αίσθηση και τη 
σεξουαλικότητα, συνέτεινε στην ενατένιση της τελειότητας (του Θεού). ό.π., σσ. 400-402. 
133 Η τέταρτη πράξη της τραγικωμωδίας, που περιλαμβάνει την αλλαγή της τύχης των 
προσώπων, ανακαλεί την ιδέα της τραγωδίας (το επισημαίνει ο ίδιος ο Guarini στο 
Compendio), η οποία στη συνέχεια διαψεύδεται από μια κωμική λύση. Η ίδια πράξη περιέχει, 
για λόγους αριστοτελικής οικονομίας, την ολοκλήρωση της δευτερεύουσας ιστορίας. ό.π., σσ. 
402-403. 
134 ό.π., σ. 403.  
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κοπέλας (από νεαρό κορίτσι - λύκος, Δ 61-66), αλλά και στην ψυχολογική της 

στροφή (από τον φόβο στην τόλμη και την 'αποφασιστικότητα' Δ 68-92). Η νέα 

μορφή της κόρης (λύκου μεταμόρφωμα και μεταφ. ἀρνάκι τρυφερὸ Δ 89-102) 

επικοινωνεί με προηγούμενες αναφορές της, όπου παρομοιαζόταν με θήραμα και 

ζώο (Β, σκ. 3η και 4η)· ταυτόχρονα σηματοδοτεί έναν ευρύ συμβολισμό, κατά τον 

οποίο τα συναισθήματα του αγαπημένου της (Σίλβιου) πρόκειται να αλλάξουν για 

εκείνη, όταν θα του παραδοθεί ως κυνηγητική λεία.135  

Η Δορίντα, προσπαθώντας να εξηγήσει στον Λίνκο πώς και γιατί βρίσκεται 

με αυτήν την περιβολή, του αφηγείται μια σειρά γεγονότων που είχαν σημείο 

αναφοράς την κυνηγετική αποστολή του Σίλβιου για την εξολόθρευση του 

ερυμάνθειου κάπρου. Σε όλη τη διάρκειά της εκείνη δεν σταμάτησε να τον 

ακολουθεί (Δ 105-111). Κάποια στιγμή δανείστηκε από τον έμπιστό της Λουπίνο 

αυτή τη φορεσιά του λύκου, για να μπορεί να τον παρακολουθεί στενότερα, χωρίς 

να αναγνωριστεί (Δ 149-178).136 Η διήγηση της Δορίντας περιλαμβάνει όσα 

διαδραματίστηκαν στη δεύτερη πράξη, ανάμεσα σε εκείνη και τον Σίλβιο (Δ 112-

144), ενώ επίσης καλύπτει και ολοκληρώνει το θέμα του κυνηγιού του κάπρου, το 

όποιο έχει τελειώσει χωρίς να παρασταθεί (Δ 179-248). Σύμφωνα με την επική 

εξιστόρηση της κοπέλας (τὰ δοξάρια σκορπιστά, κοντάρια τσακισμένα καὶ τῶν 

ἀνθρώπων τὰ κορμιὰ ἄπονα ξεσκισμένα [...] Σὰ λέων ὅταν βρίσκεται περίσσια 

θυμωμένος...) το επικίνδυνο ζώο εξοντώθηκε χάρη στον ηρωισμό του σκύλου του 

καλού της και ... του ίδιου φυσικά·137 το κεφάλι του τώρα πρόκειται να οδηγηθεί 

στον ναό της Άρτεμης για να της αφιερωθεί.  

                                                
135 Η μεταμφίεση της Dorinda σε λύκο προετοιμάζει τον τραυματισμό της από τον Silvio και 
τη μεταστροφή, έπειτα, των συναισθημάτων εκείνου. Το ξύπνημα του έρωτα στην καρδιά 
του αναίσθητου κυνηγού τοποθετείται συμβολικά μέσα στο ίδιο το κυνήγι και συγκεκριμένα 
κατά τη στιγμή που η Dorinda, αδρανής και ανυπεράσπιστη, του προσφέρεται ως άγριο 
θηρίο. Η αλλαγή της ταυτότητας της κοπέλας, σε συμβολικό και πάλι επίπεδο, υποδηλώνει 
κάποιο είδος ψυχολογικής μεταμόρφωσης σ' αυτή, παραπέμπει στο γνωστό μοτίβο της 
συγγένειας έρωτα-κυνηγιού, ενώ δείχνει, επίσης, πόσο εύκολα αντιστρέψιμοι είναι οι ρόλοι 
του κυνηγού και του κυνηγημένου στο ερωτικό παιχνίδι. ό.π.,  σσ. 404-406. 
136 Το μοτίβο της μεταμόρφωσης σε λύκο, που καταλήγει στον τραυματισμό του 
μεταμφιεσμένου, έχει προέλθει από την μυθιστορία του Λόγγου Δάφνης και Χλόη, (i, 20), η 
οποία ήταν πολύ γνωστή την ίδια εποχή και είχε επιδράσει στο ποιμενικό της Ferrara. ό.π.,  σ. 
407. 
137 Για την πρόθεση (Annotazioni) και την τακτική του Guarini να ενσωματώνει στοιχεία του 
έπους βλ. C. Scarpati, «Poetica e retorica in Battista Guarini», στο Studi sul Cinquecento italiano, 
Milano (Vita e Pensiero) 1985, σσ. 235-236. Δες και το ότι στην ψευδο-επική αφήγηση της 
Dorinda (όπου ακούγονται οβιδιακές μνήμες, Μεταμορφώσεις viii), ο πρωτοφανής ηρωισμός 
του σκύλου, μεγαλύτερος ακόμη κι από του Silvio, μπορεί εύκολα να εκλειφθεί ως ειρωνεία. 
Selmi, σσ. 407-409.  
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Η ενότητα κλείνει με την Δορίντα να λέει στο Λίνκο ότι είναι αναγκαίο να 

βρει τον Λουπίνο (που βρίσκεται κάπου εκεί γύρω) για να πάρει πίσω τα ρούχα της, 

πριν επιστρέψει σπίτι. Καθώς εκείνος αναλαμβάνει να το κάνει για λογαριασμό της, 

η Δορίντα, κουρασμένη, αποκοιμιέται επί σκηνής (Δ 273-276). 

σκηνή τρίτη. Η σκηνή αποτελεί διάλογο ανάμεσα στον χορό των βοσκών, που 

αντιπροσωπεύει τον λαό της Αρκαδίας,138 και τον Έργαστο. Ενώ οι βοσκοί 

συζητούν το κατόρθωμα του Σίλβιου και ετοιμάζουν την υποδοχή του έξω από το 

ναό, διακόπτονται από τον οδυρόμενο Έργαστο που κατευθύνεται επίσης στον ναό 

(Δ 281-334). Ο θρήνος του για την Ερωπρικούσα και την Αρκαδία τους προκαλεί 

ανησυχία. Οι ερωτήσεις που του απευθύνουν φέρνουν στο φως γεγονότα που 

ακολούθησαν τον εγκλεισμό του Μυρτίνου και της Ερωπρικούσας στο σπήλαιο (9η 

σκηνή της τρίτης πράξης). Ο Έργαστος ενημερώνει τους βοσκούς ότι η ευγενική 

Ερωπρικούσα έχει συλληφθεί για μοιχεία και αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου 

(Δ 339-370). Όταν του ζητούνται περισσότερα στοιχεία, διηγείται τις λεπτομέρειες 

που γνωρίζει γύρω από το θέμα (Δ 385-508), με την ιδιότητα του αυτόπτη μάρτυρα 

(μικρού υπηρέτη του ναού). Από νωρίς το πρωί οι γονείς του Σίλβιου και της 

Ερωπρικούσας έκαναν θυσία στο ναό της Άρτεμης για το μέλλον των παιδιών τους 

και της Αρκαδίας. Τα σημάδια που τους φανερώθηκαν αρχικά ήταν πολύ καλά, 

έπειτα όμως, κατά περίεργο τρόπο, απογοητευτικά.139 Την ώρα εκείνη εισέβαλε στον 

ναό ο Σάτυρος, αναφέροντας ότι συμβαίνει κρίμα σε σπηλιά. Αφού όλοι συνέδεσαν 

την καταγγελία του με τους ζοφερούς οιωνούς (της θυσίας), ο Μοντάνος, για να 

ερευνήσει την αλήθεια του πράγματος, έστειλε ένα ιερατικό επιτελείο (μαζί με τον 

Σάτυρο)140 στον υπεδεδειγμένο τόπο του κρίματος. Τα πρόσωπα που εισέδυσαν, με 

την καθοδήγηση του Σατύρου, μέσα στη σπηλιά ανακάλυψαν με μεγάλη έκπληξη 

εκεί την Ερωπρικούσα. Καθώς η τρομαγμένη κόρη αναζήτησε τρόπο διαφυγής, 

ξεπήδησε (απρόσμενα) από κάποιο σκοτεινό σημείο κι ο Μυρτίνος, ο οποίος 

                                                
138 Η παρουσία του χορού (βοσκοί= λαός της Αρκαδίας) σε ρόλο υποκριτή προέρχεται από 
το αρχαίο ελληνικό δράμα. Selmi, σ. 409. 
139 Η πυρομαντεία προμηνύει τόσο το αίσιο τέλος των περιπετειών, όσο και την αντάρα που 
ακολουθεί. Όπως όνειρα και προφητείες υπηρετεί το θαυμαστό. Έχει ενδιαφέρον ότι οι 
κακοί της οιωνοί συνδέονται εύκολα με την ενοχή της Amarilli και του Mirtillo. Η εναλλαγή 
των θεϊκών σημαδιών ως αίτια σύγχυσης για τους Αρκάδιους υποδηλώνει την αδυναμία των 
ανθρώπων να αντιληφθούν τη θεία βουλή. Βλ. και  ό.π., σ. 411. 
140 Ο Satiro, φορέας μέχρι τώρα ίντριγκας, αποκαλύπτεται προοδευτικά ως όργανο στην 
υπηρεσία των σχεδίων της θείας Πρόνοιας. Ο Satiro εδώ (P.F. D 454-455) μαζί με τον Mirtillo 
(P.F. D 464-471) μοιάζουν να ανακαλούν αντίστοιχα τις εικόνες του Ιούδα και του Πέτρου 
στην βιβλική ιστορία της σύλληψης του Ιησού. ό.π., σσ. 412-413. 
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επιτέθηκε στους ιερείς για να την υπερασπιστεί. Ο Έργαστος κλείνει την αφήγησή 

του λέγοντας ότι οι δύο νέοι τελικά συνελήφθησαν και κρατούνται για να 

ανακριθούν (Δ 508-518). Τώρα εκείνος βαθιά θλιμμένος για την τύχη τους πηγαίνει 

να προσευχηθεί (Δ 525-532).  

Η ενότητα προετοιμάζει τους πανηγυρισμούς για τον άθλο του Σίλβιου, τον 

έλεγχο της Ερωπρικούσας για την ενοχή της, το αναπάντεχο εντέλει 

αναποδογύρισμα της ιστορίας (σύμφωνα με τους οιωνούς). Το ξάφνιασμα των 

Αρκαδίων στην εναλλαγή των θεϊκών σημαδιών υπογραμμίζει (όπως και άλλα μέρη 

του δράματος) τη διάσταση ανάμεσα στην πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια και την 

Πρόνοια του Ουρανού.  

σκηνή τέταρτη. Η Κορίσκη, έχοντας μάθει τα νέα για την Ερωπρικούσα και τον 

Μυρτίνο - καθώς αυτά μέσω του Έργαστου κυκλοφόρησαν σε όλη την Αρκαδία - 

τώρα μόνη στο δάσος εκφράζει την απέραντη χαρά της για την επιτυχία των 

σχεδίων της και την εκπλήρωση των προσδοκιών της. Οι δυσάρεστες εξελίξεις, που 

αφορούν στο κατηγορούμενο ζευγάρι, προσλαμβάνονται από τη μοχθηρή γυναίκα 

ως δικός της θρίαμβος, καθώς αποτελούν απόδειξη ότι οι πανουργίες την ωφέλησαν 

και η τύχη την ευνοεί (Δ 537-564). Στην αντίληψή της οι πλεκτάνες της ενισχύθηκαν 

ανέλπιστα ακόμη κι από τον Μυρτίνο και τον Σάτυρο που τη μισεί. Με τόσα 

σημάδια καλοτυχίας η Κορίσκη θεωρεί τώρα τον δρόμο που οδηγεί στην αγάπη του 

Μυρτίνου ανοιχτό και τον εαυτό της ήδη νικητή στον πόλεμο της ἐρωτιᾶς, Δ 542. Η 

θανάτωση της Ερωπρικούσας, φυσικά, καθώς ήταν εξαρχής σκόπιμη, δεν την 

απασχολεί· όσο για τον Μυρτίνο, εκείνος, όπως πιστεύει, θα είναι πολύ σύντομα στη 

διάθεσή της, εφόσον ως άνδρας δεν προβλέπεται, σύμφωνα με τον νόμο της 

Αρκαδίας, να τιμωρηθεί (Δ 550-558). Τελευταίο μέλημα της γυναίκας (ενδεικτικό κι 

αυτό της φαυλότητάς της) είναι να κρυφτεί για την ώρα, ώστε να μην είναι 

διαθέσιμη στις αρχές και σε κανέναν, έως ότου η αντίζηλός της θανατωθεί (Δ 566-

582). 

Η Κορίσκη, ως θνητή, δεν εξαιρείται από τη δίνη της πλάνης (τυφλότητα) 

που αγγίζει σχεδόν όλα τα πρόσωπα του δράματος. Πιστεύει ότι η πονηριά της 

έκανε τους άλλους όργανα στις διαθέσεις και τις επιθυμίες της, η εξέλιξη όμως της 

ιστορίας θα την διαψεύσει. Θα αποδειχθεί εκείνη όργανο στην υπηρεσία μιας 

ανώτερης δύναμης (Ε 1639-1650).141 Ο τελευταίος τούτος μονόλογός της κλείνει τον 

                                                
141 ό.π., σσ. 413-414. 
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(κωμικό) ρολό της ως παράγοντα της πλοκής. Μετά την έξοδό της θα την 

ξαναβρούμε μόνο στο τέλος της πέμπτης πράξης, όπου μετανοεί. 

σκηνή πέμπτη. Η ενότητα αυτή έχει τραγική βαρύτητα. Αποτελεί διάλογο ανάμεσα 

στην Ερωπρικούσα και τον Νίκανδρο, στην ουσία όμως είναι η ανάκριση της νέας 

για την ομολογία του σφάλματός της. Ο εισαγωγικός λόγος του Νίκανδρου 

υπογραμμίζει τη μεταστροφή της τύχης της κόρης από την ευτυχία στη δυστυχία (Δ 

583-614). Η θεϊκή καταγωγή της, η αξιόλογη ομορφιά της, η ξεχωριστή κοινωνική 

της θέση κάνουν την θανατική ποινή, που τώρα την περιμένει, να φαντάζει πολύ 

τραγική. Η Ερωπρικούσα υποστηρίζει με αξιοπρέπεια (Ἂν τούτη μου ἡ κακομοιριὰ 

ἤτουν γιὰ φταίσιμό μου.. λίγο πολλὰ εἶχε μοῦ φανεῖ.. γι’ ἀντίμεψη τέτοιου κακοῦ τὸ 

θάνατο νὰ πάρω Δ 615-620) ότι δεν παραβίασε το νόμο και κατηγορείται άδικα.142 Ο 

ανακριτής, χρησιμοποιώντας ως τεκμήρια τα ίδια γεγονότα, παρερμηνεύει τα λόγια 

της (Θέλεις νὰ πεῖς δὲν ἔφταισες στὸ νόμονε τῆς φύσης), δείχνοντας ότι έχει ήδη 

προδικάσει την ενοχή της (Δ 635-658).143 Η παρατήρηση της κοπέλας ότι δεν έσφαλε 

απέναντι σε θεούς και ανθρώπους, αλλά αντίθετα εκείνοι σφάλλουν 

καταδικάζοντάς την (Δ 659-664) ωθεί τον Νίκανδρο να της καταλογίσει βλασφημία, 

σημειώνοντας ότι η ίδια είναι υπεύθυνη για τις πράξεις της και τις συνέπειες τους 

(ὅσες θλίψες μᾶς φτάνουν, ἐμεῖς χαλκιάδες εἴμαστεν οἱ ἴδιοι ποὺ τὲς φτιάνουν, Δ 

665-672).144 Καθώς η νέα προσπαθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της, μιλώντας για ένα 

άσχημο παιχνίδι της μοίρας της και για δόλο που εξυφάνθηκε εις βάρος της, η 

                                                
142 Ο Guarini επαναπροσεγγίζει θέματα του ελληνικού κλασικού δράματος, όπως το 
πρόβλημα του σφάλματος, του ακούσιου λάθους, της σύγκρουσης του ανθρώπου με το 
πεπρωμένο του, της ανεξήγητης συμφοράς, με μια νέα αίσθηση θεολογική. Η ίδια η γλώσσα 
του κειμένου (mortificare i sensi, avvezarsi al idea della morte, il varco alla vita P.F. D 593-598) 
δείχνει συχνά τα χριστιανικά του νοήματα. ό.π., σσ. 414-415. 
143 Η αντίθεση ανάμεσα στον νόμο των ανθρώπων/Ουρανού (Amarilli) και τον νόμο της 
φύσης, του ελεύθερου δηλαδή έρωτα (Nicandro), συνιστά θεματική πάνω στην οποία το 
Pastor Fido θεωρείται ότι ανταγωνίζεται με το έργο του Tasso Aminta. Το ama, se piace του 
πρώτου χορού του Aminta τρέπεται από τον Guarini σε ama, se lice στον τέταρτό του χορό. 
ό.π.,  σ. 416. 
144 Η παρατήρηση του Nicandro συγκρούεται στη συνέχεια με τη θέση του ότι “κάθε τι καλό 
και κάθε τι κακό πηγάζει από τον Ουρανό” (P.F. D 690-693, Π.Π. Δ 763-770). Γι᾽ αυτό το 
λόγο, ο Guarini στα Annotazioni του εξήγησε το τελευταίο χωρίο, ευθυγραμμίζοντας το με την 
έννοια της ελεύθερης βούλησης. Selmi, σ. 419. Η αλήθεια είναι ότι το χριστιανικό ζήτημα της 
ελεύθερης βούλησης και το παγανιστικό της απόλυτης κυριαρχίας της μοίρας συνυπάρχουν 
στο έργο, αποδεικνύοντας ότι απασχολούν εξίσου τον ποιητή. Εξάλλου ο ίδιος ο μύθος 
καθοδηγείται τόσο από το προδιαγεγραμμένο θεϊκό σχέδιο όσο και από τη συνειδητή και 
εκούσια απόφαση του Mirtillo να θυσιαστεί. Εκτός από αυτή τη σκηνή, τα ίδια θέματα 
θίγονται και στον διάλογο του Montano με τον Titiro στην πρώτη πράξη, βλ. και  Selmi,  σσ. 
312-321. 
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απορριπτική στάση του Νίκανδρου για τους ισχυρισμούς της (Δ 673-684) παράγει 

δραματική ένταση (Λοιπὸν γιὰ τόσο μὲ κρατεῖς … γυναίκα τόσης ἐντροπῆς). 

Στη συνέχεια ο διάλογος εξακολουθεί, με τον άνδρα να στέκει απέναντι στην 

κόρη το ίδιο δυσμενής. Οι συνομιλούντες συγκρούονται τώρα πάνω στην αντίθεση 

φαίνεσθαι – είναι και τα λόγια τους προοικονομούν τη λύση των αινιγμάτων και της 

πλοκής (Δ 685-700). Η ρήση της Ερωπρικούσας ότι τα φαινόμενα απατούν και μόνο 

τα μάτια της ψυχής λένε την αλήθεια (τὰ μάτια τοῦ νοὸς καλότατα μποροῦσι τὲς 

σκεπασμένες μας καρδιὲς καθάρια νὰ θωροῦσι) φέρνει στον νου τα λόγια του 

τυφλού μάντη (Τιρένιου) που αποκαλύπτει στην πέμπτη πράξη στους Αρκάδιους το 

πραγματικό νόημα του χρησμού. Ο Νίκανδρος, ως άλλος τραγικός δογματικός 

ήρωας,145 είναι πολύ εριστικός. Απευθύνει στην κόρη ρητορικές ερωτήσεις και 

ερμηνεύει τα λόγια της σαν ακούσια παραδοχή του λάθους της (Δ 701-710). Ακόμη 

και όταν ο φταίχτης δείχνεται, εκείνος αντιμετωπίζει την κατηγορούμενη με 

ειρωνεία (Δ 711-718). Το αδιέξοδο της Ερωπρικούσας, και το γεμάτο αγωνία 

αντίκρισμα της καταστροφής της, παρά την αθωότητα, προκαλούν ισχυρή 

συγκίνηση στον θεατή.146 

Η ανάκριση τελειώνει, όπως άρχισε, έχοντας δηλαδή καταστήσει άχρηστη 

την ομολογία του ανακρινόμενου. Ο άνδρας, αφού δηλώνει στην κοπέλα ότι τα 

ψεύδη που ανέφερε είναι αδύνατο να υπερκεράσουν την αλήθεια των άνομων 

έργων της (Δ 721-748), την παρακινεί να δείξει σύνεση τουλάχιστον τούτη την 

έσχατη στιγμή, να ειρηνεύσει το νου της, να συμφιλιωθεί με τη μοίρα της και να 

εμπιστευτεί τον Ουρανό (Δ 757-830). Ακολουθεί ο θρήνος της κόρης με φράσεις που 

θυμίζουν τον Ιησού στον σταυρό (Tοῦτό ’ναι, ὀϊμένανε, πικρότατο ποτήρι Δ 794, 

Κύρη μου ἀγαπημένε μου, κύρη μου, τὴν καημένη πῶς καὶ ἐσὺ μ’ ἀπαρατᾶς Δ 811-

812 ).147 Η Ερωπρικούσα αποχαιρετά εντέλει τα πολυαγαπημένα της δάση (Ἀφήνω 

                                                
145 Η αδιαλλαξία του Nicandro (που στη συνέχεια θα αποδειχτεί αμβλύνοια) έχει καταγωγή 
από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Η διαφορετική σημασία που παίρνουν στην οπτική του 
τα λόγια της Amarilli ταυτίζεται με μια δραματική τεχνική που ο Guarini πορίστηκε από τον 
Σενέκα. ό.π., σσ. 416-417. 
146 Έτσι εξάλλου πρέπει να οικοδομηθεί η τραγικωμωδία σύμφωνα με τον ποιητή: να 
υποβληθεί ο φόβος από τον κίνδυνο του θανάτου και μετά να αναιρεθεί από ένα ευτυχές 
τέλος. ό.π., σ. 415. 
147 Οι ευδιάκριτοι υπαινιγμοί στην ιστορία του Χριστού (la fatal pena, l’ amaro calice, padre 
mio m’ abbandoni P.F. D 733-745) εμφανίζονται συνυφασμένοι με μνήμες από κλασική πηγή. 
Πρόκειται για την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, όπου η πρωταγωνίστρια γίνεται επίσης 
αθώο, εξιλαστήριο θύμα, όπως και η Amarilli. Το κείμενο του Guarini πλησιάζει πολύ στο 
αρχαίο ελληνικό και πάλι στην προσφώνηση του πατέρα (με εγκαταλείπεις), στο αίτημα του 
φιλιού (προς εκείνον), στην αντίθεση νύφη-θύμα. ό.π., σσ. 419-420. 
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σας ὑγειὰ λοιπόν δάση μου ἀγαπημένα)148 και λιποθυμά με το όνομα του Μυρτίνου 

στα χείλη (Δ 831-862). 

σκηνή έκτη. Η σκηνή εκτυλίσσεται στο ναό της θέας Άρτεμης. Παριστάνει την 

πανηγυρική τελετή με την οποία οι Αρκάδιοι τιμούν τον Σίλβιο για τη θανάτωση του 

κάπρου, ενώ εκείνος προσφέρει το κεφάλι του στο βωμό της αρωγού θεάς. Η 

ενότητα, όπως και ο χορός της τυφλόμυγας, έχει αξία χορικού, συνδέεται ωστόσο  

με τη δευτερεύουσα ιστορία και αντικειμενικά δεν συνιστά οργανικό κομμάτι της 

πλοκής. Αποτελείται από το εγκωμιαστικό άσμα για τον Σίλβιο/λυτρωτή της 

Αρκαδίας, που λέγεται από τον χορό των βοσκών, και την επωδό του, που 

εκφωνείται από τον χορό των κυνηγών. Οι ύμνοι συνοδεύουν το τελετουργικό 

αφιέρωσης του ζώου στη θεά (Δ 951-964). 

 Ο Σίλβιος, όπως στη συνέχεια και ο Μυρτίνος, γίνεται ο ήρωας που με 

αυτοθυσία (ποὺ τὴ ζωή σου δίδεις γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀλλονῶν Δ 903-904) καταφέρνει 

να απαλλάξει τους συμπολίτες του από τα δεινά ενός αμείλικτου εχθρού (βλ. 

Πρόλογο).149 Η ιστορία του, παρουσιάζοντας αναλογίες με εκείνη του 

πρωταγωνιστή, φέρνει την ποικιλία της δευτερεύουσας πράξης (βλ. κεφ. III, ii) μέσα 

στην αρμονία μιας συμπαγούς πλοκής. 

σκηνή έβδομη. Ο μονόλογος αυτός του Κορυδώνα υπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά 

την αληθοφάνεια. Δικαιολογεί τη δράση που είχε προδιαγραφεί από την Κορίσκη 

και μένει μετέωρη, καθώς η ιστορία –εξαιτίας τυχαίων γεγονότων- ακολούθησε 

διαφορετική ροή. Γνωρίζουμε ότι η πονηρή γυναίκα, αφού είχε πείσει την 

Ερωπρικούσα να μπει στο σπήλαιο, σκόπευε να στείλει εκεί και τον επίσημο 

αγαπημένο της. Τώρα που έχουμε δει πλέον τί έχει συμβεί, μαθαίνουμε και τί απέγινε 

μ᾽ εκείνον. Ο Κορυδώνας είχε πράγματι ειδοποιηθεί για να συναντήσει τάχα την 

αρραβωνιαστικιά του στη σπηλιά, φθάνει όμως εκεί καθυστερημένα (Δ 1003-006). Η 

πίστη του ότι βρίσκεται μέσα η Κορίσκη διαπράττοντας μοιχεία, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του Σατύρου (Δ 969-974, βλ. και Γ 1380-1382), δείχνει πως τα γεγονότα τον 

έχουν ξεπεράσει ήδη πολύ. Έτσι ο λόγος του βοσκού υπογραμμίζει τη 

συνεκτικότητα της πλοκής, χωρίς να την επηρεάζει. Η στάση του, ως προδομένου 

στην αγάπη, ανακαλεί τον Μυρτίνο (Δ 1007-1024), αλλά και αντιτίθεται σε αυτόν (Δ 

1025-1060). Η ανήθικη Κορίσκη θα απαξιωθεί (Δ 1061-1076).  
                                                
148 Το θρηνητικό αντίο προς τα δάση αποτελεί κοινό τόπο στο βουκολικό της Ferrara (βλ. 
Sfortunato, Argenti, Aretusa, Lollio, Aminta Tasso). ό.π., σ. 420. 
149 Δες και το ότι ο Silvio και ο κώδικας αξιών που τον σημαδεύει (ειδικά στην εξέλιξη της 
ιστορίας του) είναι αμφίβολο αν αντιμετωπίζεται θετικά από τον ποιητή. ό.π., σσ. 421-422. 
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σκηνή όγδοη. Η σκηνή, η οποία αφορά στον Σίλβιο και περιλαμβάνει θεϊκή 

παρουσία, αποσκοπεί στην παρουσίαση της αλλαγής της τύχης των προσώπων στην 

δευτερεύουσα ιστορία κατ' αναλογία με την κύρια.150 O ήρωας Σίλβιος, μετά τον 

θρίαμβό του, οδηγείται σε μεγάλο κίνδυνο από αλαζονεία.  

Ο κυνηγός, μόνος στο δάσος, εγκωμιάζει την Άρτεμη και εκφράζεται 

υποτιμητικά για την Αφροδίτη και τον γιο της (Δ 1077-1150). Η ασέβειά του (ύβρις) 

προκαλεί την άυλη παρουσία του Έρωτα. Κατά τρόπο θαυμαστό ο θεός γίνεται 

αντιληπτός και απευθύνεται στον Σίλβιο μέσα από τον αντίλαλο των λόγων εκείνου 

(Δ 1050-1196). Σε ένα σύντομο ‘εξωπραγματικό’ διάλογο ανάμεσα τους, όπου ο νέος 

εξακολουθεί να είναι προσβλητικός (απέναντι στον θεό), ο Έρωτας τον 

προειδοποιεί ότι πολύ σύντομα θα αναγνωρίσει τη αξία του, νικημένος απ' τα ίδια 

του τα όπλα. Την επόμενη στιγμή, ο Σίλβιος, προσπερνώντας απαξιωτικά το 

επεισόδιο, δίνει όλη του την προσοχή σε κάποια κίνηση σε θάμνο. Αυτή τον 

καθοδηγεί προς τον εντοπισμό, όπως πιστεύει, ενός νέου πολύ μεγάλου θηράματος 

(ενός λύκου, Δ 1197-1202). Αφού ολόχαρος, επικαλείται την Άρτεμη και το τοξεύει, 

ξαφνικά ανακαλύπτει ότι αυτό είναι κάποιος βοσκός ντυμένος με δέρμα λύκου. 

Καθώς, παγωμένος από τη δυσάρεστη έκπληξη, παρακολουθεί από μακριά τον 

πληγωμένο, καταλαβαίνει ότι στο όνομα της Άρτεμης έγινε, αυτή τη φορά, κάτι 

'φοβερό' (Δ1203-1248). 

σκηνή ένατη. Η σκηνή, συνέχεια της προηγούμενης, μοιράζεται συμβατικά σε δύο 

απομακρυσμένους τόπους. Στον πρώτο βρίσκεται το θύμα του τοξότη, η Δορίντα, 

μαζί με τον Λίνκο (Δ 1249-1250), στον δεύτερο ο Σίλβιος που τους παρακολουθεί και 

γεμάτος απελπισία καταλαβαίνει τί ακριβώς έχει συμβεί (Δ 1251). Ενώ ο Λίνκος 

βοηθά και παρηγορεί την τραυματισμένη κοπέλα, ο Σίλβιος, κρυμμένος, αισθάνεται 

θλίψη και φόβο να αποκαλυφθεί. Παρόλ᾽ αυτά αρχίζει να πλησιάζει. Καθώς μπαίνει 

στο οπτικό πεδίο του Λίνκου, τώρα όλα τα πρόσωπα βρίσκονται μαζί (Δ 1249-1295). 

Ο γηραιός άνδρας κατακεραυνώνει τον ταπεινωμένο Σίλβιο για την αστόχαστη 

πράξη του, τονίζοντας ότι η ατίμωση που χρεώνεται είναι θεϊκή τιμωρία, γιατί η 

κακή του σχέση με τον έρωτα εξερέθιζε τον Ουρανό (Δ 1299-1338).151 Η Δορίντα, 

αντίθετα, δεν κατηγορεί τον αγαπημένο της, δείχνοντας με υπερβολή ότι ακόμη και 

το κακό που της προξενεί είναι για εκείνη δεκτό και αγαπητό (Δ 1339-1346). 

Νιώθοντας ότι πεθαίνει, ζητά από τον Σίλβιο μια τελευταία τουλάχιστον έκφραση 

                                                
150 ό.π., σ. 424-428. 
151 ό.π., σ. 430 
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συμπάθειας προς αυτή. Ο νέος, πολύ συγκινημένος, της ομολογεί την αγάπη του και 

την προτρέπει, για να ικανοποιηθεί, να τον εκδικηθεί. Εκείνη δεν θα το κάνει, καθώς 

έρωτάς του είναι ικανοποίηση που της αρκεί (Δ 1347-428). Οι δυο τους συμφωνούν, 

για να βρει δικαίωση το κακό που συνέβη στη Δορίντα, να καταστραφούν τα όπλα 

του κυνηγού που το προκάλεσαν (Δ 1429-1449). Ο Σίλβιος τα τσακίζει, 

αποδεχόμενος την αλήθεια τον λόγων του Έρωτα, καθώς και το γεγονός ότι στην 

αναμέτρησή τους υπήρξε νικητής (Δ 1450-1464). Ο νέος, δεδομένης της κατάστασης 

με την Ερωπρικούσα, θα οδηγήσει τη Δορίντα ως νύφη στο πατρικό του σπίτι, όπου 

θα της περιποιηθεί την πληγή (Δ 1479-1520).  

Ο χορός εγκωμιάζει τη μυθική, χρυσή εποχή της αυθεντικότητας, ένα θέμα 

επαναλαμβανόμενο στη μακρά παράδοση του ποιμενικού είδους.152 Η χρυσή εποχή 

νοείται ως μια παρελθούσα περίοδος φυσικής απλότητας (βόσκοντας μὲ χαρά τους 

τὰ κοπάδια), ειρήνης (καὶ μήτ’ ὁ κόσμος εἶχε φόβ’ οὐδένα ἀπὸ σπαθί, ᾽πὸ λόγχες, 

οὐδ’ ἀπ’ ἄλλο), καλοσύνης και αθωότητας (ἔζειε ἀμέριμνος κι ἀναπαημένα), όπου οι 

θνητοί είχαν νοητική επικοινωνία με τον θεό (μήτε λογισμοὶ θωλοὶ τοῦ βίου ἔκαναν 

σκέπη τότε νὰ θαμπώνουν τὸν ἥλιο τοῦ φωτός τοῦ αἰωνίου, Δ 1521-1532). Αυτός ο 

κύκλος έκλεισε, όταν οι άνθρωποι έχασαν την επαφή τους με τον Ουρανό (τὸν 

οὐρανὸ μᾶς κλεῖ καὶ σκοτεινιάζει), παραδομένοι στα πάθη του γήινου, αισθητού 

κόσμου (τὸ λογικό χειμωνιάζει στὰ γνέφη τῶν αἰστήσεών μας) - ανάμεσά τους και 

το πάθος για εξουσία153 (Δ 1533-1538). Έκτοτε όλες οι αρετές εξέλειψαν (Δ 1534-

1568). Η πίστη (ἡ πίστη μοναχὴ γιὰ νόμο ἐνέργα), η αγάπη με αφοσίωση (τότες τὰ 

λόγια, τὰ φιλιὰ καὶ τὰ παιγνίδια… ἀγάπης νομικῆς ἦσαν δεσίδια), η ειλικρίνεια 

(εἴχασιν οἱ βοσκοὶ κ’ οἱ βοσκοποῦλες στὰ λόγια τὴν καρδιὰ ξεσκεπασμένη), η 

τιμιότητα των συντρόφων (τὰ φιλιὰ τ’ ἀγαπημένα τοὺς τά ᾽διδε <ὁ> 

῾Υμέναιος…ἕνας καὶ μοναχὸς μόν’ ἐχαιρότου γδυμνὰ τὰ ζωντανὰ ρόδα τοῦ πόθου) 

χάθηκαν, και στη θέση τους αναδείχθηκαν οι κατακριτέοι κοινωνικοί και ηθικοί 

όροι του σύγχρονου καιρού (Δ 1569-1586). Θριάμβευσαν η ακολασία (Ὢ δύστυχε 

καιρέ… ἔβγαλες ἔπειτα τὸ χαλινάρι τῶν ἔργων τῶν κρυφῶν, τῶν ἀκαθάρτων!) και η 
                                                
152 ό.π., σσ. 432-437· δες και ότι η χρυσή εποχή υμνείται και στον Aminta του Tasso (i coro), με 
τον οποίο διαλέγεται ο Guarini (Aminta και Pastor Fido μοιράζονται κοινό φραστικό υλικό). Η 
χρυσή εποχή στον Tasso ταυτίζεται με μια ουτοπική συνθήκη ελευθερίας, μέσα στην οποία 
μπορεί να ανακτηθεί η χαμένη φυσικότητα των ενστίκτων· η χρυσή εποχή, στον Guarini, 
αντίθετα, γίνεται ‘κανόνας’ ηθικής.  
153 Η κουκουνάρα (πολεμικός στόλος, συνεκδ.) που πλέει στῶν ἀλλονῶν τοὺς τόπους 
εκφράζει τη διάθεση του σύγχρονου ανθρώπου για επεκτατική πολιτική (ὅθεν δι’ αὐτὸ ὁ 
ξένος τριγυρίζει/ καὶ πορπατᾶ στῶν ἀλλονῶν τοὺς τόπους,/ κ’ ἡ κουκουνάρα τὸ γιαλὸ 
συγχύζει Δ 1536-1538). 
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ψεύτικη τιμή, συνώνυμο της στείρας ματαιοδοξίας (ἡ λαλιὰ της εὐκαιρίας, αὐτὸ τ’ 

ἀνωφελὲς κι ἄκαρπον εἶδος τῆς πλάνης, τίτλου καὶ τῆς κολακίας) και της 

φαινομενικής μόνο ευπρέπειας (δὲν ἐγνοιάζεις τίποτις … στοῦ πόθου τὴν κλεψιά, μὰ 

θὲς νὰ γένει κρατώντας τὴν τιμή).154 Στους τελευταίους στίχους διατυπώνεται η ευχή 

για την επιστροφή της ἀληθινὴς τιμής των περασμένων, καλών χρόνων (τῶν 

παλαιῶν μας τὴν τιμὴν ἐκείνη) στο παρόν (Δ 1587-1607). Μονό η ἀληθινὴ τιμή, ως 

αξία υπέρτατη (τῶν ὕψιστων θεῶν χάριτα πρώτη), μπορεί να εξυγιάνει τις συνθήκες 

της σύγχρονης ζωής (ξανάλα στοὺς παρὼν καιρούς, τὶ δίχως σένα μακάριοι νὰ 

γενοῦν δὲν ἠμποροῦσι). Εκφράζεται μήνυμα ελπίδας (μεταφορά με τον ἥλιο Ε 1599-

1607) για την εξάλειψη του κακού και την ανατολή ξανά της αθωότητας.  

Πράξη Πέμπτη 

σκηνή πρώτη. Η πέμπτη πράξη, η οποία συνιστά τη λύση του δράματος, ανοίγει 

παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τους ηλικιωμένους άνδρες, Ουράνιο και Καρίνο. 

Τα δύο πρόσωπα, τα οποία κατά τη συνήθεια του ποιητή εμφανίζονται ως 

συνομιλητές σε διάλογο που έχει αρχίσει εκτός σκηνής, είναι φίλοι και συνοδοιπόροι 

με προορισμό την Αρκαδία. Η είσοδός τους στην αρκαδική επαρχία προξενεί στον 

Καρίνο ευφορία, γιατί ο τόπος αυτός είναι η πατρική του γη (E 5-42). Ο Ουράνιος, 

χωρίς δεσμούς με την Αρκαδία, εκφράζει μόνο την αγανάκτησή του από την 

κούραση της διαδρομής (E 47-66). Ο σύντροφός του, στον οποίο ανήκε η 

πρωτοβουλία του ταξιδιού, για να αλλάξει τη διάθεση του φίλου του, του θυμίζει ότι 

η αιτία που τους έβαλε σε τούτη την ταλαιπωρία ήταν για τον ίδιο πολύ σημαντική· 

έπρεπε να αναζητήσει τον γιο του Μυρτίνο, που, σύμφωνα με χρησμό του 

Απόλλωνα, επρόκειτο να ευτυχήσει εκεί (Ε 67-84). Στα τρυφερά λόγια του γηραιού 

άντρα για τον Μυρτίνο, ὁ γλυκύτατός μου Μυρτίνος, π’ ὀχ τὸν Oὐρανὸ μοῦ ’δόθη 

γιὰ υἱός μου (Ε 67-68), περιέχεται νύξη σε ουσιώδες στοιχείο της πλοκής. 

σκηνή δεύτερη. Η σκηνή είναι θλιβερή, με στοιχεία αρχαίας τραγωδίας, 

μελοδραματικούς τόνους, παράδοξα και θαύματα που υπηρετούν τον 

εντυπωσιασμό του θεατή.155 

Ο πατέρας της Ερωπρικούσας, Δίδυμος, μόνος, έξω από την κατοικία του 

(βλ. Ε 131-133), οδύρεται για την ατίμωσή του, για την κακή τύχη της κόρης του και 

                                                
154 Γίνεται υπαινιγμός στο ήθος και στη δράση της Κορίσκης, η οποία 'προσωποποιεί' στο 
δράμα την ατιμία με το προκάλυμμα της τιμής (Κ’ ἔτσι, μὲ τέτοιο δίκτυν ηὗρες χάρη.. Δ 1577-
1586· πρβλ. Cosi, qual tesa rete/ tra fiori e fronde sparte,/ celi pensier lascivi/ con atti santi e schivi 
P.F. D 1439-1442). Selmi, σ. 436. 
155 ό.π., σσ. 442-445. 
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τη σπίλωση της τιμής της. Προκειμένου να δικαιολογήσει την κατηγορούμενη 

Ερωπρικούσα, καταγγέλλει τη συμπεριφορά του αρραβωνιαστικού της Σίλβιου και 

τη δεισιδαιμονία του πατέρα του, Μοντάνου (E 107-130). Ένας μαντατοφόρος 

(σταλμένος από τον Μοντάνο) βρίσκει τον γέροντα και του μεταφέρει την είδηση ότι 

η κόρη του έχει διαφύγει τον επιβεβλημένο από τον νόμο θάνατο, αν και επιθυμεί να 

πεθάνει. Ο Δίδυμος, φανερά ανακουφισμένος, βρίσκει το κουράγιο να ρωτήσει τί 

ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι ο μαντατοφόρος, ‘απρόσωπος’ κι ανεξάρτητος κατά τα 

άλλα από την ‘πράξη’, όπως και στην αρχαία τραγωδία,156 θα αφηγηθεί συμβάντα 

για την Ερωπρικούσα που προηγήθηκαν και δεν παραστάθηκαν στη σκηνή (E 169- 

248). Σύμφωνα με τη διήγησή του, η θανάτωση της Ερωπρικούσας, μετά την 

μεταφορά της από τη σπηλιά στον ναό, έδειχνε αναπόφευκτη. Η αθωότητά της δεν 

μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποδειχθεί, ενώ επιπλέον τρομερά θεϊκά σημάδια 

(αἷμα ἱδρώνει ἡ θεὰ, τρέμ’ ἡ γῆ, ἡ ἅγια σπηλιὰ μουγκᾶται) ενίσχυαν την ενοχή της. 

Καθώς, σε ατμόσφαιρα υποβλητική και τρομακτική, ξεκίνησε η πομπή που θα 

κατέληγε στη θυσία της, κατά αναπάντεχο τρόπο παρενέβη ο Μυρτίνος, ζητώντας 

(με το δικαίωμα που του έδινε ο νόμος) να πεθάνει εκείνος στη θέση της. Κοντά στα 

ουράνια θαύματα, ένα ακόμη επρόκειτο να φανερωθεί (Ἄκουσε τώρα θαύμασμα Ε 

223). Αμέσως οι δύο νέοι άρχισαν να φιλονικούν διεκδικώντας ο καθένας για τον 

εαυτό του τον θάνατο. Η αναμέτρησή τους – με πρόδηλους λυρικούς και 

μελοδραματικούς τόνους (῍Ω θαῦμα ἀδικότατο! Πηρέτες, σηκωθεῖτε Ε 233-242)157 – 

γινόταν, με θαυμαστό τρόπο, η έμπρακτη απόδειξη ότι ο καθένας τους αναγνώριζε 

τη ζωή του στη ζωή του άλλου. Η ολόψυχη αφοσίωση των ερωτευμένων, που 

έφτανε ως τον θάνατο, ήταν τόσο εντυπωσιακή (σὰ νὰ τοὺς ἦτ’ ὁ θάνατος ζωὴ 

χαριτωμένη καὶ ἡ ζωή τους θάνατος κόλασις μαυρισμένη), ώστε θα άξιζε, για τον 

μαντατοφόρο, να απαθανατιστεί (E 249-262).  

Οι τελευταίοι στίχοι της σκηνής παρουσιάζουν τον αγγελιοφόρο να εξηγεί 

στον Δίδυμο πώς από την ‘αναμέτρηση αναδείχθηκε νικητής’ ο Μυρτίνος (E 264-

274). Η συμπεριφορά των δύο νέων και η μεγάλη αμοιβαία αγάπη τους - που 

ανακαλεί την όψιμα φανερωμένη αγάπη του Αμύντα και της Λουκρίνας - 

δείχνουν εμφατικά πως αυτοί εμφορούνται από τις αξίες της πίστης και της 

τιμής, οι οποίες πρόκειται να ανασκευάσουν το παλαιό σφάλμα.  

σκηνή τρίτη. Σ᾽ αυτό το σημείο παριστάνεται το τελετουργικό της θυσίας του 

                                                
156 ό.π., σ. 443. 
157 ό.π., σ. 444. 
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Μυρτίνου, την οποία  θα εκτελέσει ο αρχιερέας Μοντάνος. Στην τελετή, που 

διαδραματίζεται σε ανοικτό χώρο (E 295-302), συμμετέχει χορός ιερέων και βοσκών, 

ενώ, όπως μαθαίνουμε από τους στίχους Ε 407-424, το σκηνικό συμπεριλαμβάνει 

βωμό, πολλά ιερά σκεύη και πλήθος βουβών προσώπων, που αποτελεί τον λαό της 

Αρκαδίας. Οι ψαλμωδίες των ιερέων και των βοσκών δίνουν στην ατμόσφαιρα τόνο 

χριστιανικής λειτουργίας.158 Η προσευχή των ιερέων στη θεά Άρτεμη (E 311-326) 

συνιστά δέηση για την καταπράυνση της οργής της απέναντι στην Αρκαδία.  

Ο Μοντάνος συνομιλεί με τον μελλοθάνατο Μυρτίνο δείχνοντάς  του μεγάλη 

συμπάθεια. Τα λόγια του, που εξαίρουν την ηρωϊκή μεγαλοψυχία του πρωταγωνιστή 

(γιὰ νὰ γλυτώσεις τῶν ἀλλονῶνε τὴ ζωή, ἦλθες νὰ παραδόσεις τὴν ἐδική σου εἰς 

θάνατο, γιὰ ξόμπλι τῆς πίστης σου τῆς καθαρῆς Ε 343-346),  φέρνουν τον πιστό 

βοσκό του μύθου κοντά στην εικόνα του χριστιανού μάρτυρα (του Ιησού).159 Ο 

θρίαμβος της πίστης του Μυρτίνου - κατά τον αρχιερέα - πάνω στον θάνατο και 

στον χρόνο (θέλεις πεθάνει ἀθάνατα… σὲ χίλιους χρόνους… θέλεις ζεῖς ἐσὺ Ε 347-

354) δίνει συμβολικά χριστιανική χροιά στην ιστορία.160 Όταν ο Μοντάνος προτρέπει 

τον νέο να εκφράσει την τελευταία του επιθυμία, εκείνος, με τραγική ειρωνεία σε 

σχέση με όσα ακολουθούν, τον προσφωνεί πατέρα, έπειτα ζητά να διασφαλιστεί, 

μετά τη θανάτωσή του, η ζωή της Ερωπρικούσας (E 359-382). Ο τελευταίος του 

λόγος, πριν να σιωπήσει (όρκος σιωπής), για να θυσιαστεί, είναι ένα λυρικό 

ξέσπασμα που ταυτίζει τον θάνατό του με την αγάπη του για την κοπέλα (E 389-396, 

βλ. και αναλογία με την πέμπτη σκηνή της τέταρτης πράξης). Παρόλ᾽ αυτή η φράση 

του Δέξου E 389, έχοντας θρησκευτικό άρωμα, συνδέει υπαινικτικά την πράξη του 

με χριστιανική αυτοθυσία.161 Στο τέλος της σκηνής ο αρχιερέας ετοιμάζει τον βωμό 

για την ανθρωποθυσία. 

σκηνή τέταρτη. Η αναπαράσταση της θυσίας του Μυρτίνου εκτείνεται και σε αυτή 

τη σκηνή. Η διαφοροποίησή της από την προηγούμενη βρίσκεται στην παρουσία του 

Καρίνου, που τώρα πλησιάζει (Ε 407-412). Το πρόσωπο θα συμμετάσχει στην 

αναγνώριση του Μυρτίνου από τον φυσικό του πατέρα, η οποία οικοδομήθηκε κατά 

                                                
158 ό.π., σ. 446. 
159 (Giovane valoroso, che per dar vita altrui, vita abbandoni P.F. E 401-403).Έτσι ο νέος 
διαβαίνει από τον πετραρχικό έρωτα στο ιδεώδες της ταπείνωσης και της αυτοθυσίας, μέσα 
από το οποίο θα αναδειχθεί λυτρωτής μιας ανθρώπινης κοινωνίας. ό.π., σ. 446-448. 
160 (immortalmente al tuo morir t’ involi...dopo mill’ anni e mille... vivrai tu allor, di vera fede 
esempio.. P.F. E 404-410). Ο Guarini με συστατικά της κλασικής παράδοσης και συμβολισμό 
πλάθει ένα νέο μύθο των μοντέρνων. ό.π., σ. 446. 
161 (Ricevi il tuo Mirtillo P.F. E 442) ό.π., σ. 447-448. 
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μίμηση της (αριστοτελικής) αναγνώρισης που υπήρχε στον Οιδίποδα Τύραννο του 

Σοφοκλή.162 Καθώς ο φρεσκοφερμένος στην Αρκαδία Καρίνος αντιλαμβάνεται 

σταδιακά τη φύση των γεγονότων που συμβαίνουν μπροστά του (βέβια κάνουσι 

θυσιά… τί πράγμα θυσιάζουσι δὲ τ’ ἀναντρανίζω E 425-426), η εξιλαστήρια τελετή 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Παγανιστικά δρώμενα (καθὼς τὴ λάβρα τούτηνε σβένει… 

ἐτοῦτο τ’ ἅγιο κρασί Ε 417-418) και ορολογία εκκλησιαστική (τὸ αἷμα τ’ ἄπταιστον 

Ε 415) δίνουν στον μύθο, που αναπτύσσεται κλασικά, μια χριστιανική προοπτική.163  

Αν και ο πατέρας του Μυρτίνου έχει πλέον καταλάβει ότι βρίσκεται ενώπιον 

μιας ανθρωποθυσίας (Ε 429-438), δεν μπορεί να δει καλά το πρόσωπο στον βωμό. 

Την ίδια στιγμή ο Μοντάνος, ο οποίος πρέπει να καρατομήσει το θύμα, λιποψυχεί (Ε 

465-470). Η εξήγηση που δίνει στην αδυναμία του (δεισιδαιμονία) προκαλεί τη 

στροφή του Μυρτίνου προς άλλη κατεύθυνση (E 475-483). Καθώς ο αρχιερέας 

ανακτά το σθένος του, η μετατόπιση του θυσιαζόμενου προξενεί αυτόματα την 

αναγνώρισή του από τον Καρίνο. Έτσι ο γηραιός άνδρας, με φυσικό τρόπο, 

παρεμβαίνει στη διαδικασία και προς μεγάλη ενόχληση του Μοντάνου τη διακόπτει 

(E 483-492). Όταν μαθαίνει ότι ο γιος του θυσιάζεται στη θέση κάποιου αλλού, ζητά 

κι εκείνος να κάνει το ίδιο, η παράκλησή του όμως δεν μπορεί να γίνει δεκτή για 

λόγους εντοπιότητας (Ε 503-521). Ενώ ο Καρίνος υποστηρίζει ότι είναι Αρκάδιος 

στην καταγωγή, η ιδέα του ξένου,164 που εξαιρείται από την θυσία, ανοίγει τον 

δρόμο για την αναγνώριση του Μυρτίνου από τον Μοντάνο. Ο μελλοθάνατος νέος, 

επηρεασμένος από τη συντριβή του πατέρα του, σπάει τον όρκο της σιωπής του, και 

ο Μοντάνος, δίνοντας το στίγμα του χρόνου της δράσης (λίγο πριν τη δύση), κλείνει 

τη σκηνή, ορίζοντας ότι η τελετή πρέπει να γίνει από την αρχή (E 551-570). 

σκηνή πέμπτη. Όταν ο Μυρτίνος, ο Νίκανδρος και κάποιοι ακόμη υπηρέτες της 

Άρτεμης φεύγουν για τον ναό της (για να επαναληφθεί το τελετουργικό από την 

αρχή Ε 563-570), ξεκινά τούτη η νέα σκηνή που αφόρα στην αντιπαράθεση και στον 

διάλογο του Καρίνου με τον πρεσβύτη. Ο Μοντάνος, κατηγορεί τον πατέρα του 

νέου για αυθάδεια και, επιδεικνύοντας την πολιτική του εξουσία, του λέει ότι με 

δυσκολία πλέον συγκρατεί την οργή εναντίον του (E 571-590). Ο Καρίνος, 

                                                
162 Το αναφέρει ο ίδιος ο ποιητής στα Annotazioni. Η αναγνώριση στον Pastor Fido έχει 
οικοδομηθεί σε δύο στάδια, όπως και στο αρχαιοελληνικό αρχέτυπο. ό.π., σ. 448, 453. 
163 (come rammorbisce l’ incenerita ed arida favilla questa d’ almo licor cadente stilla και  cosi il 
sangue innocente ammollisca il tuo petto, o santa dea..P.F. E 465-471) ό.π., σσ. 448-449. 
164 Βλ. και την αντιστροφή της σοφόκλειας και κλασικής ιδέας του καταραμένου ξένου που 
νομιζόταν λυτρωτής· εδώ, ο ευλογημένος 'γηγενής' που αποδεικνύεται λυτρωτής. ό.π., σ. 450. 
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σταθμίζοντας έξυπνα τη θέση του συνομιλητή του, τον κολακεύει, παρατηρώντας 

ότι η οργή των ευγενών προσώπων δεν είναι πραγματική οργή, αλλά μια εξώθηση 

(πνεύσις μοναχή) για μεγαλόψυχα έργα. Αφού ταυτίζει τον Μοντάνο με 

μεγαλόψυχο όσο και νομοταγή άρχοντα, διεκδικεί έπειτα δικαιοσύνη για το ζήτημα 

του γιου του (E 590-610). Αν ο νόμος εμποδίζει τη θυσία ενός ξένου, ο Μυρτίνος 

είναι ξένος (Ε 612-616). Από το σημείο αυτό αρχίζει η αναζήτηση για την 

‘καταγωγή’ του πρωταγωνιστή, η οποία θα οδηγήσει, μέσα από μια συλλογιστική 

διαδρομή, στην αναγνώρισή του από τον φυσικό του πατέρα.165 

Ο διάλογος ανάμεσα  στον Μοντάνο και τον Καρίνο παίρνει τον χαρακτήρα 

τραγικής στιχομυθίας, με φράσεις που επαναλαμβάνονται από παρεξήγηση ή 

προτείνοντας μια διαφορετική οπτική (Ε 615-632). Κυριαρχούν οι αντιθέσεις 

ξένος/υιός, φυσικός/ θετός υιός.166 Καθώς οι δύο γέροντες δεν συνεννοούνται, ο 

ιερέας θεωρεί τον Καρίνο ψεύτη και παγιδευμένο στις αντιφάσεις του, ενώ ο 

Καρίνος παρατηρεί ότι η γλώσσα, μόνη της, δεν είναι αρκετή για να εκφράσει την 

αλήθεια (Ε 633-640). Ο τελευταίος, που απέφευγε μέχρι εδώ να μιλήσει ξεκάθαρα 

για την καταγωγή του Μυρτίνου, ομολογεί τώρα ότι δεν έχει σχέση αίματος με 

αυτόν και η πατρότητά του δεν του είναι γνωστή (E 649-661). Το παιδί αυτό, το είχε 

βρει, πριν πολλά χρόνια, βρέφος σε κούνια, στις όχθες του ποταμού Αλφειού.167 Οι 

πληροφορίες του Καρίνου (προς τον εριστικό Μοντάνο) για το βρέφος (Μυρτίνο), το 

οποίο βρήκε και έπειτα ανέλαβε να αναθρέψει, με τη σύμφωνη γνώμη ενός άντρα 

που είχε την ευθύνη του, προξενούν στιγμιαία παύση στην σκηνή (E 663-710). Ο 

Μοντάνος ‘παγωμένος’ σκέφτεται ότι το παιδί αυτό μπορεί να είναι δικό του (‘το 

χαμένο του παιδί’)· ο Καρίνος συλλογίζεται την έπαρση του πρεσβύτη (E 711-722). 

Ευθύς αμέσως ο Μοντάνος ρωτά τον συνομιλητή του για τον άνθρωπο που του 

παρέδωσε το παιδί. Από τις περιγραφές εκείνου οδηγείται στον βοσκό Δαμέτα, ο 

οποίος βρίσκεται στην υπηρεσία του (Ε 723-744). Από τον Δαμέτα ζητά εξηγήσεις 

για το παρασυρμένο από τον Αλφειό βρέφος του, που πριν χρόνια του είχε αναθέσει 

να αναζητήσει και εκείνος είπε πως δεν το είχε βρει. Ο βοσκός ομολογεί ότι 

πράγματι είχε χαρίσει το παιδί (στον Καρίνο), εξαιτίας χρησμού του Απόλλωνα, και 

ο Μυρτίνος αποδεικνύεται φυσικός γιος του Μοντάνου (E 745-809).  

                                                
165 ό.π., σσ. 453. 
166 Κατά μίμηση του πατέρας/ όχι πατέρας στον Οιδίποδα του Σοφοκλή ό.π., σσ. 454. 
167 Καθώς ο σωσμένος από τα νερά Μυρτίνος ανακαλεί τώρα τον Μωυσή, η ιστορία 
λαμβάνει μια πρόσθετη χροιά χριστιανική ό.π., σσ. 455. 
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Η προφητεία που έλαβε ο Δαμέτας, η οποία προέβλεπε ότι το βρέφος κάποτε 

θα κινδύνευε από το πατρικό χέρι, δείχνει αντεστραμμένο το σοφόκλειο υπόδειγμα 

και το μύθο προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο παιδοκτονίας (πιθανότατα εκείνο 

της βιβλικής ιστορίας του Ισαάκ).168 Η συναρπαστική αναγνώριση του Μυρτίνου 

ακολουθείται από το δράμα του πατέρα, ο οποίος πρέπει να σκοτώσει τον γιο του 

(Ε 821-840, 849-868, 891-930). Ο θρήνος του Μοντάνου προξενεί ισχυρή συγκίνηση 

στον θεατή. Η παρατήρηση του Καρίνου, ότι κάθε τι κακό, που ήρθε στην 

επιφάνεια, πρόκειται να έχει μια άγνωστη κατάληξη που θα καθοριστεί από τη θεία 

Πρόνοια (E 841-848), προοικονομεί τη δεύτερη σημαντική αναγνώριση που οδηγεί 

στη λύση.  

σκηνή έκτη. Η σκηνή αρχίζει με το τυφλό μάντη Τιρένιο που εισέρχεται στον χώρο 

της θυσίας οδηγούμενος από ένα παιδί. Ο μάντης είναι το πρόσωπο που θα δώσει τη 

λύση στην πλοκή.169  

Ο Τιρένιος, ο οποίος συνάντησε στον ναό τον Μυρτίνο και το ιερατικό 

τάγμα, παρατήρησε στον ίδιο ιερό χώρο θεϊκά σημάδια, τα οποία θεώρησε 

σπουδαία. Για το λόγο αυτό έθεσε τον Νίκανδρο σε αναμονή και έσπευσε να 

ειδοποιήσει τον Μοντάνο (Ε 961-1002). Η είσοδός του σκηνή (στον τόπο όπου η 

θυσία του Μυρτίνου είχε διακοπεί) σημαδεύεται από δύο θέματα που έχουν ήδη 

αναπτυχθεί πολύ στο δράμα. Τα τυφλά του μάτια και τα λόγια που ανταλλάσσει με 

τον αρχιερέα επαναφέρουν τις ιδέες της τυφλότητας που δημιουργεί στον άνθρωπο 

η ‘αίσθηση’ και της αδυναμίας των θνητών να κατανοήσουν τη θεία βουλή (Ε 937-

988). Ο Τιρένιος ενημερώνει τον Μοντάνο για τα ουράνια μηνύματα που έκαναν τη 

εμφάνισή τους στο ναό, όχι όμως και για τη σημασία τους, που και εκείνος ως 

θνητός δεν μπορεί να αντιληφθεί (E 1005-1016). Με αφορμή την ερμηνεία των 

θεϊκών σημείων τοποθετεί τις διανοητικές και μαντικές δυνάμεις του σε μια βάση 

χριστιανική (θεολογική): οι ικανότητές του δεν είναι πάγιες, αλλά συναρτώνται με το 

φωτισμό που δέχεται από τη θεία χάρη (E 1011-1016).170 Σε αυτό το πλαίσιο η 

διαύγεια του νου του Τιρένιου, σε αντίθεση ή σύμπλευση με το βέβαιο σκοτάδι των 

ματιών του, τίθεται και αίρεται στη σκηνή, έως στο τέλος να θριαμβεύσει (E 947-948, 

965-966, E 1005-1010, 1031-1034, 1077-1078 ).  

                                                
168 ό.π., σσ. 457-458. 
169 Ο Tirenio έχει πλαστεί με την επίδραση του Τειρεσία του Οιδίποδα Τυράννου. ό.π., σσ. 
460-461. 
170 ό.π., σ. 462. 
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Ο Τιρένιος, πριν παρουσιαστεί στον Μοντάνο, είχε μάθει από τον Νίκανδρο 

ότι η θυσία του Μυρτίνου είχε διακοπεί ανορθόδοξα από την έλευση του πατέρα 

του· τις αποκαλύψεις όμως που ακολούθησαν δεν τις γνωρίζει. Καθώς υποψιάζεται 

ότι τα θεϊκά σημάδια στο ναό μπορεί να έχουν σχέση με τον νεαρό της θυσίας, ρωτά 

τον Μοντάνο ποιός είναι ο πατέρας του (E 1023-1030). Όταν εκείνος, σχολιάζοντας 

την τυφλότητα της μαντικής του (E 1031-1034), του αποκαλύπτει ότι είναι ο ίδιος, ο 

Τιρένιος, με την αρωγή του θείου φωτός, ανοίγει αμέσως τα μάτια της ψυχής του 

στην ουράνια θέληση (E 1035-1049). Το διαυγές θεϊκό σχέδιο αντιτίθεται τώρα, στη 

συνείδησή του, με την τυφλάγρα της ανθρώπινης λογικής/λογισμού (E 1055-1066). Ο 

μάντης, συγκινημένος, εξηγεί στον Μοντάνο ότι ο Μυρτίνος, ο οποίος προσφέρθηκε 

να θυσιαστεί στο ‘βωμό της αγάπης’, ως γιος δικός του και άρα με ουρανική 

καταγωγή, είναι ο πιστός βοσκός του χρησμού που είχε λάβει η Αρκαδία. Η 

αυτοθυσία του για την αγαπημένη, όπως εκείνη του παλαιού Αμύντα, αίρει το 

μίασμα της προδοσίας (της Λουκρίνας), δίνοντας στον τόπο την παλιά του ευτυχία 

(E 1067-1134).171 Ο ‘ταπεινωμένος’ νέος έτσι απαλλάσσεται από τα δεινά και 

ανυψώνεται στη θέση του σωτήρα.172 

Ο Τιρένιος, έχοντας κατανοήσει τους τελευταίους οιωνούς, και έχοντας 

συνδυάσει σωστά τον Μύρτινο και όχι τον Σίλβιο με τον χρησμό, υμνεί 

εκστασιαμένος την αποκάλυψη της θείας Πρόνοιας (E 1135-1164). Στον καιρό της 

αγάπης, που αρχίζει (καιρὸς ἀγάπης εἶναι), το ξεχωριστό και επιλεγμένο από τους 

θεούς ζευγάρι θα παντρευτεί (E 1199-1203).  

σκηνή έβδομη. Αυτή και οι τρεις επόμενες σκηνές συνιστούν τον επίλογο του έργου. 

Εδώ συμπληρώνεται η κατάληξη της δευτερεύουσας ιστορίας, του Σίλβιου και της 

Δορίντας, ευθυγραμμίζεται κάθε εκκρεμότητα της δράσης προς ένα ευχάριστο τέλος 

και παριστάνεται γάμος.  

Στην έβδομη σκηνή, η Κορίσκη, που είχε εξαφανιστεί μετά τη σύλληψη της 

ανταγωνίστριάς της (Δ 566-582) και έχει επιστρέψει τώρα για να μάθει τα συμβάντα 

(Ε 1365), βρίσκεται να συζητά με τον Λίνκο. Μολονότι ενδιαφέρεται να μάθει τί 

απέγινε με την Ερωπρικούσα, ο συνομιλητής της δεν είναι καλά ενημερωμένος για 

                                                
171 Μ’ ἐτοῦτο τὸ ἐξαίσιο καὶ τὸ φρικτό του σχῆμα.. σβήνει τὸ κάθε κρίμα, Ε 1131-1132: η 
απόδειξη της ολοκληρωτικής αφοσίωσης του Μυρτίνου στην αγαπημένη του γίνεται δεκτή 
από τους θεούς καλύτερα από ανθρωποθυσία.  
172 Ο πρωταγωνιστής, εξιλαστήριο θύμα αμαρτιών που έπραξαν άλλοι, ταπεινώνεται, όχι για 
να οδηγηθεί στην πτώση του τραγικού ήρωα, αλλά για να ανυψωθεί στη θέση του σωτήρα. 
ό.π., σ. 447. 
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το θέμα (Ε 1264-1268)· έτσι της μεταφέρει λανθασμένα την είδηση ότι ‘πιθανώς’ 

επίκειται η θανάτωση της κοπέλας. Ενώ η πληροφορία εντείνει την αγωνία της 

Κορίσκης, όσο και την προσδοκία της να δρέψει τους καρπούς της πανουργίας της 

(Ε 1363-1366), εν τω μεταξύ η ίδια γίνεται δέκτης της εξιστόρησης του καλού τέλους 

(E 1269-1270, 1343-1356) που είχε η ιστορία του Σίλβιου και Δορίντας. Όπως 

συμπεραίνουμε από τους στίχους E 1247-1250, η Κορίσκη άκουσε από τον Λίνκο για 

το ειδύλλιο των δύο νέων από την αρχή του. Αυτό όμως είναι γνωστό στον θεατή. 

Έτσι η σκηνή μεταφέρει τη διήγηση μόνο όσων δεν παραστάθηκαν (E 1272-1338). 

Μετά τη μεταφορά της πληγωμένης Δορίντας στο σπίτι του αγαπημένου της, εκείνος 

φρόντισε (μόνος του) το τραύμα της. Με θεραπευτικά βότανα επούλωσε με 

θαυμαστό τρόπο την πληγή της και σταμάτησε την αιμορραγία. 

σκηνή όγδοη. Έχοντας αφήσει πίσω της τον Λίνκο, η Κορίσκη, που επιθυμεί να 

επαληθεύσει τη θανάτωση της Ερωπρικούσας, βλέπει από μακριά τον Έργαστο, 

γεμάτο χαρά, να την πλησιάζει - και οι δύο βρίσκονται κοντά στον ναό (Ε 1430). 

Καθώς τον ακούει να πανηγυρίζει τους γάμους δύο νέων, υποθέτει ότι εκείνος 

αναφέρεται στον Σίλβιο και τη Δορίντα (Ε 1367-1399). Όταν συναντιούνται και ο 

Έργαστος της επιβεβαιώνει ότι η χαρά του οφείλεται σε γαμήλιο γεγονός, οι 

σκέψεις της, και η μύχια επιθυμία της να έχει πεθάνει η ανταγωνίστριά της, δεν την 

βοηθούν να αντιληφθεί την είδηση των γάμων της Ερωπρικούσας και του Μυρτίνου 

που της μεταφέρει (Ε 1400-1423). Αφού τον ρωτά πολλές φόρες για την αλήθεια των 

λόγων του (E 423-1428), η παγωμένη έπειτα σιωπή της δίνει την ευκαιρία στον 

ανυποψίαστο συνομιλητή να της αφηγηθεί λεπτομέρειες από την τελετή του γάμου 

με αποκορύφωμα το γαμήλιο φιλί (E 1429-1508). Η Κορίσκη, μετά από μεγάλη 

απογοήτευση (και υποκριτική έκφραση χαράς E 1473), καταλαβαίνει ότι μέσα της 

έχει κλονιστεί (ἢ χάνω ολότελα τὸ νοῦ ἢ ὅλον τὸν κερδαίνω E 1509-1510). 

σκηνή ένατη. Η ένατη σκηνή, με την υπόκρουση επιθαλάμιων ύμνων, είναι 

αφιερωμένη στη μεταμέλεια της Κορίσκης. Η Κορίσκη, συνειδητοποιώντας πόσο 

ανήθικα συμπεριφέρθηκε στον Μυρτίνο και στην Ερωπρικούσα, μετανιώνει και 

αποφασίζει να στραφεί σε μια καινούρια ζωή έντιμου βίου (Ε 1521-1530, 1579-1590). 

Ομολογεί τα σφάλματά της στο ζευγάρι που ήθελε να βλάψει και λαμβάνει 

απλόχερα συγχώρεση από εκείνο, λογιζόμενη ως όργανο στα χέρια της μοίρας που 

του επεφύλασσε μεγάλη ευτυχία (Ε 1601-1658). 

σκηνή δέκατη. Το δράμα κλείνει με τα ερωτικά πειράγματα των πρωταγωνιστών 

στην εορταστική γαμήλια ατμόσφαιρα.  
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Ο τελευταίος χορός συνιστά έναν ηθικολογικό επίλογο (ξόμπλι ἐπάρτε οἱ ἁπαλοὶ 

θνητοὶ καὶ τυφλωμένοι Ε 1704-1705). Με το παράδειγμα της ιστορίας των 

πρωταγωνιστών συζητά το θέμα της αναζήτησης της ευτυχίας στον θνητό βίο και 

της αναπόφευκτης εμπειρίας του πόνου (Xαρὰ δὲν εἶν’ καμιὰ μὲ δίχως θλίψη Ε 

1709). Μεταφέρει το μήνυμα ότι η αληθινή χαρά γεννιέται από την αρετή και 

κατακτάται με κοπιαστική προσπάθεια και υπομονή (Ε 1712-1714).  
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III. Η ποιμενική τραγικωμωδία Pastor Fido του G. Guarini  

 i. η τραγικωμική πρόκληση και η προκλητικότητα της αυλής 
 

Το ιταλικό θεατρικό Pastor Fido αποτελεί την πρώτη ακαδημαϊκή173 και επίσημη 

πρόταση για ποιμενική τραγικωμωδία στον δυτικό πολιτισμό. Η εμφάνισή του, στο 

τέλος του 16ου αιώνα, κλόνισε τις παραδεδομένες αρχές δραματουργίας στον τόπο 

παραγωγής, ενώ επηρέασε και την ευρωπαϊκή δραματική πρακτική. 

Ο δημιουργός G. B. Guarini,174 γεννήθηκε το 1538 στη Ferrara και σπούδασε 

ρητορική και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Padova, γνωστό για την ενασχόλησή 

του τότε με την αριστοτελική κριτική. Από το 1557, και άγνωστο έως πότε, άσκησε 

στη γενέτειρά του το επάγγελμα του καθηγητή της ποιητικής (Archiginnasio)· το 1564 

εντάχθηκε στην ακαδημία των Eterei στην Padova175 και τo 1567 εισήρθε στην αυλή 

και στις υπηρεσίες του Alfonso του II (Ferrara),176 όπου συνυπήρξε με τον ομότεχνό 

του και ανταγωνιστή T. Tasso. Μετά την απομάκρυνση του τελευταίου, στη δεκαετία 

του -70, ο Guarini έγινε στο περιβάλλον των Este ο επίσημος ποιητής. Τότε άρχισε για 

εκείνον μια γόνιμη περίοδος λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά και προπαρασκευής, η 

οποία σημαδεύτηκε κυρίως από την ενασχόλησή του με το μανδριγάλι.177 Οι 

                                                
 173 Ο χαρακτηρισμός δικαιολογείται από το γεγονός ότι το Pastor Fido, όπως και το 
θεωρητικό του υπόστρωμα (υπεράσπιση στην ουσία του δράματος), δημιουργήθηκε 
συμμετέχοντας ενεργά στους ποιητικούς και φιλοσοφικούς προβληματισμούς που 
απασχόλησαν την ίδια εποχή τις λαϊκές ακαδημίες (όπως των Eterei) και τους κύκλους του 
πανεπιστημίου της Padova. Εξάλλου τα ίδια περιβάλλοντα ήταν εκείνα στα οποία ο Guarini 
βρήκε συνομιλητές, κριτές και επικριτές. Τα θεωρητικά του κείμενα συμπεριλαμβάνονται 
στις σημαντικές εργασίες ποιητικής του β´ μισού του 16ου αιώνα. C. Scarpati, «Poetica e 
retorica in Battista Guarini», στο Studi sul Cinquecento italiano, Milano (Vita e Pensiero) 1985, σ. 
220. 
174 Για βιογραφικά στοιχεία του ποιητή βλ. Selmi 1999, σσ. 25-34, 35-63 και E. Selmi, «Guarini 
Battista», Dizionario Biografico degli Italiani, v. 60, Roma 1960, σσ. 345-352. 
175 Ο Guarini βρεθηκε στην ακαδημία των Eterei, μετά από πρόσκληση του ιδρυτή της Sc. 
Gonzaga - φιλοσόφου (θεολόγου) και καρδιναλίου έπειτα στη Ρωμη. Η ποίησή του σε αυτό το 
περιβάλλον γνώρισε θερμή υποδοχή. Το έργο του μαζί με εκείνο του νεαρού Tasso 
ταυτίστηκε με μια νεοπετραρχική φρέσκια ποιητική πνοή. Ο διανοητικός κύκλος των Eterei 
στάθηκε για τον Guarini, όπως ο ίδιος έγραφε στην αλληλογραφία του, ο μόνος χώρος, σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του, που του προσέφερε μια γαλήνια πνευματική διαδρομή και τη 
δυνατότητα να υπηρετεί ελεύθερα την ποίηση. Selmi, ό.π, 1960, σ. 345. 
176 Κατά τα πρώτα χρόνια (περίπου μια δεκαετία) της παραμονής του στην αυλή των Este, ο 
Guarini ασχολήθηκε κυρίως με πολιτικά καθήκοντα και διπλωματικές αποστολές (για 
λογαριασμό του δούκα) και ελάχιστα με τη λογοτεχνία. Την ίδια πάντως εποχή είχε την 
ευκαιρία να ασκηθεί στην ρητορική και στην (πολιτική) γλώσσα της απόκρυψης. Selmi, ό.π, 
1960, σ. 346. 
177 Συνεργάστηκε με τον L. Luzzaschi, που η ποιητική του παραγωγή σφράγισε τις καινοτόμες 
τάσεις του μανδριγαλίου στο τέλος του 16ου αιώνα. Το νέο μανδριγάλι (της nuova pratica) 
χαρακτηριζόταν από ενισχυμένη μουσικότητα και εντυπωσιακή (ευφυή) ρητορική. Selmi  
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πειραματισμοί του στο είδος και η συνεισφορά του στην ανανέωσή του συνέβαλαν 

δραστικά στη διαμόρφωση του προσωπικού του ύφους.178 Η ποιμενική του 

τραγικωμωδία ήρθε στο φως τα χρόνια 1580-1590. Επρόκειτο για μια χρυσή 

ποιητικά, για τον Guarini, εποχή,179 μολονότι στιγματίστηκε από τις συγκρούσεις του 

με τον δούκα180 και τη φυγή του από την αυλή (σχολείο της υπομονής, της 

δουλικότητας και της υποκρισίας). Τα γεγονότα αυτά δεν θα άφηναν ανεπηρέαστη 

τη συγγραφική του παραγωγή. Την ίδια περίοδο ο δημιουργός συνέθεσε, εκτός από 

τον Pastor Fido, πολλά μανδριγάλια και την κωμωδία Idropica. Σε ασταθή 

κατάσταση, κοντά και μακριά από την προστασία του Alfonso, ο Guarini, που ποτέ 

δεν έπαψε να αναζητεί περιβάλλοντα διανοητικά ενεργά, όσο και ελεύθερα για το 

πνεύμα του,181 έμελλε να ῾γευτεί᾽ τη μεγάλη ῾φήμη᾽ που γνώρισε το ποιμενικό του 

έργο, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η εκδοθεί.182 Μερίδιο στη δημοσιότητα που αυτό 

έλαβε είχε η κοινοποίησή του στους επιφανείς λογίους Sc. Conzaga και L. Salviati, 

που είχαν επιλεγεί ως κριτές του Pastor Fido από τον ίδιο τον ποιητή. Ο πρώτος - 

όπως γνωρίζουμε από την αλληλογραφία του Guarini (1586-1587) - είχε βρει το έργο 

                                                                                                                                     
1999, σσ. 28-29, 363-365 και Selmi, ό.π., 1960, σ. 346. 
178 Φόρος τιμής στη μανδριγαλιστική θητεία του Guarini έχουν θεωρηθεί πολλές θεματικές 
(π.χ. όπως partire/morire) και ρητορικοί τρόποι (π.χ. μου έδωσε πεθαίνοντας ζωή και θάνατο) 

που απαντούν από κοινού στην ποίηση και στο δράμα του, ακόμη, το μουσικό πλάσιμο 
πολλών στίχων στον Pastor Fido (π.χ ardenti/venti, core/maggiore/amore, amanti/pianti Α, ii, 538-
545), οι αποφθεγματικοί του διάλογοι στις ενότητες P.F. C 449-462, D 641-669, E 641-665 και 
ο χορός της τυφλόμυγας P.F. C, ii. Selmi 1999, σσ. 29, 306, 308, 365-366. 
179 Να σημειωθεί ότι στο περιβάλλον της αυλής των Este ο Guarini είχε την ευκαιρία να 
ωφεληθεί πνευματικά και καλλιτεχνικά τόσο από συναναστροφές με ανθρώπους της 
επιστήμης (F. Patrizi, A. Barisano) και των τεχνών (C. Monteverdi, Guidubaldo Bonarelli, Orsina 
Cavaletta), όσο και από ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις ("concerto delle dame"). Selmi, ό.π., 1960, 
σ. 346. 
180 O Guarini συγκρούστηκε πολλές φορές με τον δούκα Alfonso τον II, δυσαρεστημένος 
συνήθως από τις θέσεις και τους ρόλους που του προσέφερε, καθώς και από τις οικονομικές 
του απολαβές. Το 1583 προέβη σε μια πρώτη προσωρινή απομάκρυνση από εκείνον και το 
1588 στην οριστική. Αν και κατά τη διάρκεια ακόμη της παραμονής του στην αυλή των Este 
διαπραγματευόταν την είσοδο του σε άλλες, μετά το 1588 οι ίδιες αναζητήσεις του ήταν 
αγωνιώδεις και επιτακτικές. Selmi, ό.π., 1960, σσ. 347-348. 
181 O Guarini, πικραμένος από τον Alfonso, βρέθηκε στην αγαπημένη του Padova και κατά την 
περίοδο σύνθεσης του Pastor Fido. Selmi, ό.π., 1960, σ. 347. Εκεί, φαίνεται, ότι, ανάμεσα σε 
άλλες επαφές που είχε με ανθρώπους της διανόησης (του Πανεπιστημίου), ανέπτυξε στενές 
σχέσεις και με τον αριστοτελιστή φιλόσοφο Giacomo Zabarella. Οι απόψεις του για την 
διαφοροποίηση της ποιητικής (κυρίως στους δύο Verrati του) και της ρητορικής (κυρίως στο 
Segretario) από την πολιτική συγκλίνουν σε πολλά σημεία στη συλλογιστική του φιλοσόφου, 
που είχε υποστηρίξει το ρασιοναλιστικό τους χαρακτήρα (μέσω του συλλογισμού και του 
παραδείγματος). Πιθανότατα ο δραματουργός έλαβε υπ᾽όψη (μέσω του Antonio Riccoboni) 
τις εν λόγω θέσεις για να αντιταχθεί στον ηθικό ντετερμινισμό του επικριτή του J. De Nores. 
Ο τελευταίος, την ίδια στιγμή, αντλούσε επιχειρήματα από τον αντίπαλο του Zabarella, 
Francesco Piccolomini. Scarpati, ό.π., 1985, σσ. 201-238.  
182 Selmi 1999, σσ. 31-32, 37-38. 
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αξιέπαινο, ενώ και ο δεύτερος είχε εκφράσει γι᾽ αυτό πολύ θετικά σχόλια, παρά το 

γεγονός ότι πρότεινε υφολογικές μεταβολές για τον ευπρεπισμό της γλώσσας του.183 

Σημαντική για την επαφή του δράματος με τον κόσμο της διανόησης υπήρξε η 

δημόσια ανάγνωσή του, το 1585 - ενώ ήταν ανολοκλήρωτο - σε χώρο πνευματικής 

δράσης στην Padova· οπωσδήποτε καταλυτική για το ενδιαφέρον που το ίδιο ήγειρε, 

στάθηκε η ίδια η πρωτότυπη δομή του, η οποία ήταν κωμικοτραγική. Το Pastor Fido, 

έτσι, πριν ακόμη από την έντυπη κυκλοφορία του, ήταν γνωστό και είχε κερδίσει την 

προσοχή του κοινού και της κριτικής. Έγινε αντικείμενο συζήτησης, αλλά και 

ζωηρής φιλονικίας στους λογοτεχνικούς κύκλους για την ιδιαίτερη τραγικωμική του 

μορφή. Επρόκειτο για την τελευταία λογοτεχνική διαμάχη ευρείας απήχησης του 

16ου αιώνα. Μαζί με εκείνη της ηρωικής ποίησης του Tasso184 αντιπροσώπευε μια 

σπουδαία προσπάθεια επανεξέτασης των αριστοτελικών γενών, που μάλιστα 

λάμβανε υπόψη τις πολιτιστικές συνθήκες των σύγχρονων καιρών.185 Ο Guarini 

τύπωσε τελικά το πόνημά του τον Δεκέμβριο του 1589. Η έκδοση, που έγινε με τη 

στήριξη του δούκα Ferdinando I των Medici (Toscana), πραγματοποιήθηκε από το 

τυπογραφείο των Bonfadini στη Βενετία και πήρε πάνω στη σελίδα τίτλου τη 

χρονολογία 1590.186 

Η αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από τον Pastor Fido αποτυπώνεται κατά 

πρώτο λόγο στα κείμενα Discorso intorno a que’ principi, cause et accrescimenti che la 

commedia, la tragedia et il poema heroico ricevono dalla pholosophia morale et civile et 

                                                
183 Η σύνδεση του Pastor Fido με τον φιλόσοφο και μετέπειτα καρδινάλιο Sc. Conzaga καθώς 
και με τον Φιορεντίνο φιλολόγο, L. Salviati (γνωστό για το έργο και τις τοποθετήσεις του σε 
γλωσσικά ζητήματα) ήταν σημαντική για το κύρος του, ενώ και η επίδραση που δέχθηκε από 
εκείνους αποτιμάται ως ουσιαστική. Η άμεση σχέση του Sc. Conzaga με το ποιμενικό έργο δεν 
τεκμαίρεται από τα διαθέσιμα στοιχεία, τα θεολογικά ζητήματα όμως του δράματος μας 
επιτρέπουν πολλούς συσχετισμούς. Η συμβολή από την άλλη του Salviati, σύμφωνα με πολλά 
τεκμήρια, στην τελική μορφή του Pastor Fido ξέρουμε οτι υπήρξε αρκετά σοβαρή. Ο 
Φιορεντίνος εισηγήθηκε πολλές υφολογικές διορθώσεις (εξοβελισμούς λατινισμών, 
ιδιωματισμών και ‘πεζότητας’), προκειμένου η γλώσσα του κειμένου να γίνει ακόμη πιο 
κομψή. Οι περισσότερες προτάσεις του έγιναν δεκτές από τον ποιητή. Επίσης, με τη 
συναίνεση του Guarini, ο Salviati επηρέασε και την καταληκτική δομή του έργου, ως προς το 
ζήτημα των θεμένων όρκων πίστης ανάμεσα στον Silvio και την Amarilli (Ε, vi). Βλ. Selmi 
1999, σσ. 37-38, 291, 466, D. Battaglin, «Leonardo Salviati e le Osservazioni al Pastor Fido del 
Guarini» στο Atti e Memorie del Accademia Patavina di Scienze, LXXVIII (1964-65) 249-284. 
184 Ο Tasso, οπαδός των κλασικών κανόνων, υποστήριξε τη συγγραφή νέων επών με την 
αυστηρή συγκρότηση της συμπαγούς υπόθεσης και την αριστοτελική ενότητα της πράξης. 
Επέκρινε τον Orlando Furioso του Ariosto, επειδή δεν ακολουθούσε αυτές τις αρχές. Πρότεινε 
ως υπόδειγμα νέου (‘κλασικού’) έπους το έργο του Gerusalemme Liberata. Weinberg, σσ. 954-
1073. 
185 Selmi 1999, σ. 32, Weinberg, σσ. (628-632), 646-653, 711-714, 1074. 
186 Selmi 1999, σ. 38. 
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da’ governatori delle republiche (1587) και Apologia contra l’ autor del Verrato (1590) 

του Κύπριου καθηγητή ρητορικής, στο Πανεπιστήμιο της Padova, Giason De Nores 

και στα Verrato ovvero difesa di quanto ha scritto messer Giason De Nores contro le 

tragicommedie e le pastorali (1588), Verrato secondo ovvero replica dell’ Atizzato 

accademico ferrarese (1593) του Guarini. Με αφετηρία την καταδίκη της 

τραγικωμωδίας από τον De Nores, το 1587, οι δύο άνδρες διαξιφίσθηκαν 

ανασκευάζοντας διαδοχικά ο ένας τις θέσεις του άλλου.187 Ο De Nores, 

υποστηρικτής της κλασικιστικής ποιητικής και της σαφούς διάκρισης των ειδών 

(τραγωδίας, κωμωδίας) και των υφών (υψηλό ύφος της τραγωδίας, απλό οικείο 

ύφος της κωμωδίας), κατήγγελλε την ποιμενική τραγικωμωδία ως τερατώδες 

υβρίδιο. Η μείξη των ασυμβάτων κωμικών και τραγικών στοιχείων που παρουσίαζε 

- άγνωστη στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη- θεωρούσε ότι δεν ήταν θεμιτή, ενώ 

συνεπακόλουθα οδηγούσε στην παραβίαση της θεμελιακής αρχής για την ενότητα 

της υπόθεσης (Οράτιος, Ars Poetica). Ο Κύπριος λόγιος, υπέρμαχος, εξάλλου, της 

συντηρητικής αντίληψης ότι η ποίηση υποτάσσεται στη σφαίρα της πολιτικής και 

ηθικής, αποτιμούσε την ποιμενική τραγικωμωδία και ως αποτυχημένη αναφορικά με 

τον (κοινωνικό) σκοπό που έπρεπε να υπηρετεί· οι ταπεινοί (βοσκοί) και 

αλλοπρόσαλλοι χαρακτήρες της (ούτε κωμικοί ούτε τραγικοί) ήταν εντελώς 

ακατάλληλοι για να συμβάλουν στο δημόσιο συμφέρον και να παραδειγματίσουν. Ο 

Guarini αντέδρασε στις κατηγορίες του επικριτή του σε βάση φιλολογική και 

φιλοσοφική. Για να αποδείξει ότι τα δομικά σφάλματα που του είχε καταλογίσει 

ήταν αβάσιμα, υποστήριξε ότι η μείξη στην τραγικωμωδία δεν συμπεριλάμβανε 

αλληλοσυγκρουόμενες ποιότητες από τα δύο γένη αφετηρίας, γι' αυτό και ήταν 

επιτρεπτή. Το νέο είδος συγκροτούσε μια συμπαγή δραματική μορφή, συνδυάζοντας 

εκείνα τα τραγικά και κωμικά μέρη που μπορούσαν με αληθοφάνεια και ευπρέπεια 

να τοποθετηθούν μαζί. Για να αντικρούσει τις αιχμές του De Nores που στηριζόταν 

στη θέση του ότι η στόχευση της ποίησης είναι αμιγώς διδακτική, ο δημιουργός του 

Pastor Fido παρουσίασε, με αναφορές στην αυθεντία του Αριστοτέλη, μια θεωρία 

αρκετά νεωτερική. Σύμφωνα με αυτή, υπογράμμισε την πνευματική/διανοητική 

φύση του ποιητικού αντικείμενου και το αποδέσμευσε από ηθικούς-πρακτικούς 

ρόλους. Αναζήτησε τον σκοπό του στα όρια της ίδιας της τέχνης και τον ταύτισε με 

                                                
187 Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Ιάσων Δενόρες: Κύπριος θεωρητικός του θεάτρου (1510-1590)», 
Κρητικό Θέατρο (Μελέτες), επιμ. Στ. Κακλαμάνης, Γ. Μαυρομάτης, Αθήνα (Στιγμή) 1998, 
σσ. 289-297, Weinberg, σσ. 656-662, 679-684, 1078-1083, 1085-1090. 
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την μίμηση που συνοδεύεται από την τέρψη.188 Υπερασπίστηκε εντέλει την ποιότητα 

και νομιμότητα του δράματος του – διαμορφωμένου με τις πολιτιστικές 

συντεταγμένες της εποχής - μέσω της ικανότητάς του να προσφέρει απόλαυση στον 

σύγχρονο θεατή.189  

Καθώς ο De Nores απεβίωσε το 1590, τη θέση του στη διαμάχη190 γύρω από 

την τραγικωμωδία πήραν ο F. Summo (μαθητής του) και ο P. Malacreta με νέες 

‘αιχμηρές εκδόσεις’ (1600- 1601) ενάντια στον Pastor Fido. Οι νέοι τιμητές, περά από 

το ότι επαναδιατύπωσαν τις γνωστές ενστάσεις για το γένος και τη σκοπιμότητα του 

δράματος, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σκανδαλιστική του φύση (απρεπή λόγια 

στο στόμα νεαρών κοριτσιών, B, i, άσεμνη συμπεριφορά από την Dorinda B, ii), στον 

αφύσικα υψηλό πολιτισμό των χαρακτήρων του, στον άκρατο λυρισμό και την 

εξεζητημένη ρητορική του, που έκανε την παράσταση αδύνατη. Ο Guarini για να 

απαλλαγεί απ' όλες τις αναδυόμενες παρεξηγήσεις και τις επικρίσεις των ‘ειδικών’ 

δημοσίευσε το 1602, στη Βενετία, μια επιτομή των δυο Verrati, το Compendio della 

poesia tragicomica, και μια νέα ελαφρώς αναθεωρημένη -ως προς τους μουσικούς 

τόνους -191 εκδοχή του ποιμενικού με σχόλια (Annotazioni). Τα Annotazioni της 

επίσημης έκδοσης του Pastor Fido, αποτέλεσαν ένα συνονθύλευμα απολογητικής και 

ποιητικής, το όποιο έκανε φανερή την πρόθεση του συγγραφέα για ηθικισμό και 

αποκάλυπτε την ευρεία χρήση της αλληγορίας.192 Η φιλονικία γύρω από το έργο 

συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια με τη συμμετοχή κι άλλων φωνών που τέθηκαν 

ενάντια στον Guarini (P. Beni) ή και διπλά σε αυτόν (G. Savio, O. Pescetti)193· στις 

                                                
188 Ο πρωταρχικός σκοπός της ποίησης (οργανικός σκοπός), κατά τον Guarini, ήταν να 
μιμηθεί καλά και όχι να μιμηθεί το καλό. Αναγνώριζε ότι η ποίηση μπορούσε να επιφέρει 
κάποιο ηθικό όφελος (αρχιτεκτονικός σκοπός), αυτό όμως ήταν περιορισμένο, έξω από την 
ίδια την τέχνη, και σχεδόν συμπτωματικό (φυσικά όλα αυτά ίσχυαν και για την 
τραγικωμωδία). (Verrato 1588, Verrato 1593) Weinberg, σσ. 656-659, 680-681, 1080-1081. 
189 Σύμφωνα με τον Guarini η τραγωδία και η κωμωδία δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τα 
σύγχρονα ακροατήρια, επειδή εκείνα είχαν διαφορετικά γούστα από τα ακροατήρια της 
αρχαιότητας. Αυτό έκανε κατάλληλη για τους συγκαιρινούς την τραγικωμωδία, γιατί 
ανταποκρινόταν στην ανάγκη τους για ψυχαγωγία και καταπολέμηση της μελαγχολίας. Η 
προσαρμογή της ποίησης στη φύση του κοινού της ήταν για τον θεωρητικό αρχή 
αριστοτελική (Πολιτική) και θεμελιώδης. (Verrato 1588, Verrato 1593) Weinberg, σσ. 660-661, 
1079, 1086. 
190 N. J. Perella, The critical fortune of Battista Guarini’s Il Pastor Fido, Firenze (Leo S. Olschki) 
1973, σσ. 14-24. 
191 Η αναθεωρημένη έκδοση του 1602 περιείχε σε σχέση με εκείνη του 1590, βελτιώσεις 
μετρικές και μουσικές. Selmi 1999, σ. 39.  
192 Perella, ό.π., 1973, σ. 26-28,  Selmi 1999, σ. 39, Selmi, ό.π., 1960, σ. 349. 
193 Υποστηρικτής και θαυμαστής του Guarini υπήρξε και ο ποιητής Marino. Εκείνος έγραψε 
Πρόλογο στον Pastor Fido για παράστασή του στη Nola. Perella, ό.π., 1973, σ. 35-36. Selmi 
1999, σ. 34. 
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αρχές του 17ου αιώνα μεταφέρθηκε με τα ίδια διακυβεύματα στους κόλπους της 

γαλλικής λογοτεχνικής κριτικής.194 

Την τελευταία εικοσαετία της ζωής του, ο Guarini, που το 1588 διέκοψε τις 

σχέσεις του με τον Alfonso τον ΙΙ, δεν σταμάτησε να αναζητεί επίμονα όσο και 

μάταια τη μόνιμη εγκατάστασή του σε κάποια άλλη ιταλική αυλή (Carlo Emanuele I 

di Savoia, Torino| Vincenzo I Gonzaga di Medici, Mantova| duca di Medici, Firenze| 

Francesco Maria II Della Rovere, Urbino).195 Αιτία της σύγκρουσής του με τον δούκα, 

είχε σταθεί, μεταξύ άλλων, η καταπίεση και η πνευματική ανελευθερία, που, όπως 

περιέγραφε στην αλληλογραφία του, βίωνε στην αυλή.196 Ο Guarini θα ήθελε να 

αντικρίζει το αυλικό περιβάλλον ως έναν χώρο στον οποίο ένας ποιητής ή 

διανοούμενος θα μπορούσε να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στο έργο και στην τέχνη του, 

χωρίς άλλες υποχρεώσεις. Αυτό, όπως θα διαπίστωνε, στην πράξη ήταν αδύνατο να 

βρεθεί, καθώς οι πριγκιπικές επιταγές κατά κανόνα περιόριζαν και εκφύλιζαν τον 

διανοητικό μόχθο. Η οπτική του για το βάρβαρο δεσποτισμό της αυλής, που έπνιγε 

στους κόλπους της την ελευθερία του πνεύματος, σε συνδυασμό με την ιστορική 

κρίση του αριστοκρατικού ιδεώδους, που προέκυπτε από τη διείσδυση αστών στο 

κοινωνικό σώμα των ευγενών,197 τροφοδότησαν την πολιτική του σκέψη και κριτική, 

η οποία εκφράστηκε στον Pastor Fido, καθώς και σε αλλά μη λογοτεχνικά του 

έργα.198 Στην πραγματεία του με τίτλο Segretario, εστιασμένη στην τέχνη της 

ρητορικής και συντεθειμένη την εποχή που εγκατέλειπε την αυλή των Εste, έθιγε τα 

θέματα της καταπίεσης των διανοουμένων από την εξουσία και του δικαιώματος 

μιας πνευματικής ελίτ να κρίνει το ηθικό μοντέλο δράσης της αυλής. Στο σύγγραμμά 

του Della politica libertà (όπου, με ιστορική αλήθεια, αναφερόταν στην ενίσχυση των 

προνομίων των αστών) έκανε λόγο για την ανάγκη να οικοδομηθεί μια νέα 

‘κοινωνική τάξη’, όπου ο πρίγκιπας σε συνεργασία με ένα σύγχρονο τύπο ευγενή 

(όχι φεουδαρχικό) θα διασφάλιζε τη νομιμοφροσύνη. Στο κείμενο του Favorito 

Cortegiano, γραμμένο, όπως και το προηγούμενο, όψιμα, σχολίαζε επικριτικά το 

σύστημα αξιών της φεουδαρχίας και τα στερεότυπα της αυλής. Το Pastor Fido, έργο 

ποιμενικό, και γι' αυτό παραδοσιακά συνώνυμο της ‘διαφυγής’ από το παρόν, 

                                                
194 Βλ. D. Dalla Valle, Pastorale barocca, forme e contenuti dal 'Pastor Fido' al drama pastorale 
francese, Ravenna (Longo) 1973, σσ. 19-66. 
195 Selmi, ό.π., 1960, σσ. 347-348. 
196 Selmi, ό.π., 1960, σσ. 345-352. 
197 Selmi, ό.π., 1960, σ. 348, Δ. Αρβανιτάκης, Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου, 
Αθήνα 2001, σσ. 47-65, 67-78, 361-369 (όπου και σχετική βιβλιογραφία). 
198 Selmi, ό.π., 1960, σσ. 345-352, Selmi 1999, σ. 310. 
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περιείχε κι αυτό αιχμές για τα κακώς κείμενα της πολιτικής ζωής.199 Ο Πρόλογός του 

(εκείνος με τον οποίο τυπώθηκε), με το εγκώμιο της αυλής της Savoia, προδιέθετε για 

μια συμβολική πολιτική ανάγνωση του δράματος. Ο δημιουργός, στην πρώτη σκηνή 

της πέμπτης πράξης (P.F. Ε, i), ανέπτυξε κεκαλυμμένη αρνητική κριτική της ‘αυλής’, 

παρουσιάζοντάς την όχι (όπως συνηθιζόταν) ως χώρο διανοητικής ανόρθωσης, 

αλλά ως τόπο πνευματικής αλλοτρίωσης· στην όγδοη σκηνή της τρίτης πράξης (P.F. 

C, viii) και στον 4ο χορό αμφισβήτησε έμμεσα το παλαιό φεουδαρχικό ιδεώδες της 

ιπποτικής τιμής, ταυτίζοντας την αληθινή τιμή με αξία εκπορευόμενη από την 

ειρηνική καλλιέργεια της ψυχής και όχι από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος·200 

μέσα από την διαδρομή του Mirtillo προς την ανάδειξή του σε σωτήρα (ηγέτη) της 

Αρκαδίας έδωσε έμφαση και στην έννοια της ατομικής ικανότητας - όχι μονομερώς 

της καταγωγής- που με εφόδιο την (αριστοτελική) αρετή (P.F. C, iii) μπορούσε να 

οδηγήσει στην κοινωνική καταξίωση.  

              Ο Guarini διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του (το 1612) έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στα λογοτεχνικά πράγματα του καιρού του. Η συμμετοχή του 

σε πολλές άλλες ακαδημίες, εκτός των Eterei (Innominati, Olimpici, Umoristi), είναι 

ενδεικτική. Αξιοσημείωτη ήταν η δεκτικότητα του, σε όλα τα επίπεδα, στις αλλαγές 

που υπαγόρευε η κάθε νέα εποχή.  

 

                                                
199 Selmi 1999, σσ. 437-442, 394-398, 432-437, 377. 
200 Το ποιμενικό πλαίσιο με τον χρυσό αιώνα και τη διάκριση ενός φθαρμένου κόσμου στο 
παρόν κι ενός εξιδανικευμένου στο παρελθόν έδινε στον Guarini την ευκαιρία της 
στοχαστικής περιδιάβασης στο πεδίο των αξιών. 
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ii. η λογοτεχνική παράδοση και οι μοντέρνοι καιροί 
 

Το Pastor Fido ταυτίζεται με ένα νέο και πρωτοποριακό δραματικό είδος, το οποίο 

ανανεώνει στο τέλος του 16ου αιώνα τη θέαση για τις απαιτήσεις της σκηνής, ενώ 

υπεισέρχεται στο μεγάλο θέμα της μείξης των γενών. Σε μια ευρεία χρονικά οπτική, 

η εμφάνισή του, όπως θα ήταν φυσικό, δικαιολογείται μέσα από το παρελθόν. Στο 

διάστημα που προηγείται της δημιουργίας του παρουσιάζονται θεωρητικές 

προσεγγίσεις, αλλά και δραματικά μορφώματα που προμηνύουν κάποιους τρόπους 

του. Αν και όλα δεν συναρτώνται άμεσα με την κατασκευή του, προσφέρουν 

ωστόσο οπωσδήποτε το κλίμα μέσα από το οποίο ξεπήδησε.  

Λιγότερο από έναν αιώνα πριν από την έντυπη κυκλοφορία του Pastor Fido 

(1590) η Ιταλία, που πρωτοστατούσε στην αναβίωση του αρχαίου δράματος, 

διαμόρφωνε την τραγωδία και την κωμωδία201 με τη ρητορική παράδοση που 

κυριαρχούσε στον μεσαίωνα (Διομήδης γραμματικός, Δονάτος, Ερμογένης, 

Δημήτριος Φαληρέας),202 τις διδαχές και πρακτικές αυθεντιών της ελληνικής και 

ρωμαϊκής αρχαιότητας (Πλάτωνας, Κικέρωνας, Οράτιος, Αριστοτέλης, Τερέντιος 

Σενέκας). Τα δύο είδη, σύμφωνα με ορισμό του Δονάτου, διέφεραν ως προς τους 

ταπεινούς ή επιφανείς χαρακτήρες, τις μικρές βλάβες ή τον θανάσιμο κίνδυνο, την 

ευχάριστη ή τη δυσάρεστη λύση, την επινοημένη ή την αντλημένη από την ιστορία 

πλοκή. Η σύσταση του ύφους τους, με σύγχρονους όρους –καθιερωμένους κυρίως 

από τον Ερμογένη και τον Δημήτριο Φαληρέα– ήταν επίσης απαράβατα 

διαφορετική. Η ακεραιότητα του καθενός ενισχυόταν από τη ρήση του Κικέρωνα 

(De optimo genere oratorun) ότι καθετί κωμικό αποτελούσε μειονέκτημα στην 

τραγωδία, όπως και καθετί τραγικό στην κωμωδία, την υπόδειξη του Αριστοτέλη 

(Ποιητική) ότι η τραγωδία και η κωμωδία συνιστούσαν αντίστοιχα μιμήσεις 

πράξεων ανθρώπων καλύτερων και χειρότερων από το μέσο όρο. Κατά συνέπεια η 

                                                
201 M. Th. Herrick, Tragicomedy: its origin and development in Italy, France and England, Urbana (Univ. of 
Illinois Press), 1962, σσ. 1-3, Weinberg, σσ. 476, 559-563, 564-565. 
202 Οι γραμματικοί του 4ου αιώνα Διομήδης και Δονάτος ασχολήθηκαν με τη μελέτη της λατινικής γλώσσας και 
λογοτεχνίας μέσα από κείμενα κλασικών Λατίνων ποιητών, κυρίως του Βιργιλίου και του Τερεντίου. Το έργο τους, 
γνωστό στον μεσαίωνα, κληροδοτήθηκε και στην αναγέννηση, οπότε πολλά περιεχόμενα των εγχειριδίων τους για 
ζητήματα γλώσσας, ύφους ή δραματουργίας παρατίθεντο σε βιβλία λογοτεχνικής κριτικής. Herrick, ό.π., σ. 2, υποσ. 
6. Ο Ερμογένης, Έλληνας ρήτορας του 2ου αιώνα (έγραψε μια σειρά βιβλίων ρητορικής), καθιερώθηκε στη Δύση 
της αναγέννησης μέσω των Βυζαντινών λογίων. Οι αρχές ρητορικής του (καθαρότητα της έκφρασης) θεωρήθηκαν 
τόσο σημαντικές όσο και του Κικέρωνα. Peter Mach (edit.), Renaissance Rhetoric, New York 1994, σσ. 2, 3, 5. Ο 
Δημήτριος Φαληρέας, περιπατητικός φιλόσοφος του 3ου αιώνα π.Χ. (με συγγραφική δραστηριότητα που 
απλωνόταν μεταξύ άλλων και στη ρητορική) αναφερόταν συχνά σε συγγράμματα του (14ου) 15ου έως και 17ου 
αιώνα, που πραγματεύονταν ζητήματα ευγλωττίας και ύφους. Το έργο Περί ερμηνείας, με το οποίο επηρεάσε την 
γλωσσική έκφραση της ίδιας εποχής (Petri Victorii Commentarii in librum Demetrii Phalerei de elocutione) […] Florentiae 
1562), σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν του ανήκει. Wayne A. Rebhorn (edit.), Renaissance debates on rhetoric, Ithaca, New 
York, (Cornell University Press), 2000, σσ. 20, 130, 167, 274, 287, 300. 
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διάσταση ανάμεσά τους λογιζόταν ισχυρή. Οι συγκαιρινοί, αν και γνώριζαν ότι ο 

αρχαίος κόσμος διέθετε και δράματα (ρωμαϊκή praetextata, τραγικωμωδία 

Αμφιτρύωνας του Πλαύτου, Κύκλωψ του Ευριπίδη) που ήταν μεικτές μορφές και η 

κατηγοριοποίησή τους στην τραγωδία ή την κωμωδία δύσκολα ικανοποιούσε, 

έτειναν ωστόσο να θεωρούν ότι, σύμφωνα με τα διδάγματα και παραδείγματα των 

αρχαίων/κλασικών, η τομή ανάμεσα στα δύο είδη ήταν σαφής. 

Με το πέρασμα του χρόνου η πιο επίμονη μελέτη, ερμηνεία και κριτική των 

αρχαίων θεωριών (του Ορατίου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη) και δραμάτων, 

πολύ περισσότερο το αναδυόμενο ενδιαφέρον η μοντέρνα λογοτεχνία να 

ανταποκρίνεται στα γούστα της εποχής δεν θα άφηναν αδιαμφισβήτητο ό,τι στην 

αντίληψη των σύγχρονων είχε γίνει συνώνυμο του κλασικού.203 Στα μέσα του 16ου 

αιώνα ο Scaliger, αν και εννοούσε την ‘τραγικωμωδία’ Αμφιτρύωνας του Πλαύτου 

ως ένα ιδιάζον, καινοτόμο δράμα (το ονόμαζε κωμωδία), παρατηρούσε ότι η αρχαία 

κωμωδία και τραγωδία κάποτε συνέκλιναν σε κοινά χαρακτηριστικά. Υπήρχαν 

κωμωδίες, όπως οι Miles Gloriosus, Persa, Asinaria του Πλαύτου, που έληγαν 

δυσάρεστα για κάποιους χαρακτήρες και συγκεκριμένες τραγωδίες, όπως οι 

Ηλέκτρα, Ίων, Ελένη του Ευριπίδη, που είχαν ευχάριστο τέλος.204 Το 1570 η έκδοση 

της ιταλικής μετάφρασης της Ποιητικής του Αριστοτέλη από τον Castelvetro 

περιλάμβανε σχόλια και προτάσεις που εκτείνονταν πέρα από τα παραδεδομένα 

(αριστοτελικά) δόγματα για την ηθική ποιότητα των τραγικών χαρακτήρων και την 

ενότητα της πλοκής. Στη δεκαετία του 1580, η κορυφούμενη, στα πλαίσια της 

λογοτεχνικής κριτικής, διαμάχη γύρω από το έπος και την μυθιστορία, αναδείκνυε 

ξεκάθαρα μια ισχυρά προοδευτική φωνή -υποστηρικτές και θαυμαστές του Ariosto 

και της μυθιστορίας. Εκείνη υπονόμευε τη μοναδικότητα των παλαιών γενών, 

υποστηρίζοντας σε βάρος του έπους την αξία μιας φρέσκιας και υπαγόμενης σε 

νέους κανόνες λογοτεχνικής μορφής.205 

Σημαντική συνεισφορά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σκέψης που μείωνε 

την απόσταση ανάμεσα στην κωμωδία και την τραγωδία προσέφερε το αρχαίο 

σατυρικό δράμα, από το οποίο είχε σωθεί μόνο ο Κύκλωψ του Ευριπίδη.206 Το 

                                                
203 Herrick, ό.π., σσ. 1-15, Weinberg, σσ. 474-477, 559-563, 632-634, 711-714. 
204 Herrick, ό.π., 3-4. 
205 Weinberg, σσ. 570-572, 630-632, 646-653, Τάσος Καπλάνης,  «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος και 
οι μοντέρνοι της Αναγέννησης: γενολογική μείξη στον Ερωτόκριτο», Διαβάζω 454 (2004) 95-
103. 
206 Herrich, ό.π., σσ. 7-13. 
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σατυρικό δράμα, γνωστό στους σύγχρονους από την μικρή αναφορά του Ορατίου 

(Ars Poetica), αν και λογιζόταν στενά συνδεδεμένο με την τραγωδία, αναγνωριζόταν 

όμως ως μεικτή μορφή. Μπορούσε να συνδυάζει το σοβαρό με το παιχνιδιάρικο 

ύφος και να συμπεριλαμβάνει το αστείο, εφόσον δεν ήταν χυδαίο και ταπεινό. Η 

μεικτή του φύση, που έλκυε το ενδιαφέρον των σύγχρονων, αποτυπωνόταν και σε 

νέους ορισμούς. Στα χνάρια του Ορατίου, η Tragica Satyra του Minturno (L’ arte 

poetica 1564) συγκέντρωνε χαρακτηριστικά πολύ κοντά σε εκείνα, που ο Guarini 

απέδιδε αργότερα στην ποιμενική του τραγικωμωδία. Tο ίδιο συνέβαινε και με το 

ανεξάρτητο από την κωμωδία και τραγωδία σατυρικό δράμα του Giraldi (Lettera 

ovvero discorso sopra il comporre le satire atte alle scene, 1554). Ο Giraldi όχι μόνο 

έδωσε για το αρχαίο είδος μια ικανοποιητική - έξω από τη σφαίρα της τραγωδίας - 

περιγραφή, αλλά και με το παράδειγμα του Κύκλωπα του Ευριπίδη δοκίμασε την 

αναβίωση της μεικτής του φόρμας στη σύγχρονη σκηνή. Το πρωτότυπο δράμα του 

Egle, με ‘σατυρικό’ σκηνικό και χορό σε ρόλο ηθοποιού, επίσης, με θέμα, ενάντια 

στο κλασικό μοντέλο, ερωτικό, προλάμβανε πολλά από τα γνωρίσματα του 

ποιμενικού του τέλους του 16ου αιώνα που με τη συμβολή του Guarini θα γινόταν 

ένα επίσημα τραγικωμικό είδος.207 

Σπουδαίος παράγοντας για την επανεκτίμηση των διακρίσεων ανάμεσα 

κωμωδία και την τραγωδία στάθηκε η ‘δημοφιλής’ τραγωδία διπλής σύστασης της 

Ποιητικής, η οποία έληγε αίσια για του καλούς χαρακτήρες και δυσάρεστα για τους 

κακούς. Η αριστοτελική αναφορά, μολονότι συνοδευόταν από το σχόλιο ότι η 

συγκεκριμένη τραγωδία ήταν καλλιτεχνικά κατώτερη από την κανονική (το μοντέλο 

της προσέγγιζε την κωμωδία), παρόλ᾽αυτά επανέφερε σχεδόν νομιμοποιητικά το 

ζήτημα των επικαλύψεων μεταξύ των δύο γενών.208 Η τραγωδία διπλής σύστασης 

της Ποιητικής (παρά τις αντιρρήσεις του Αριστοτέλη) υπήρξε η βάση για τη σύνθεση 

της πρωτοποριακής μεικτής τραγωδίας ευχάριστου τέλους του Giraldi, καθώς και 

αφορμή για την ανάπτυξη της αντισυμβατικής άποψής του ότι τραγωδίες με ευτυχή 

έκβαση ήταν περισσότερο ταιριαστές στο γούστο του σύγχρονου θεατή.209 

                                                
207 Ο Giraldi, αν και θεωρούσε ότι αναβιώνει το αρχαίο σατυρικό δράμα (Κύκλωψ), 
τροποποίησε αρκετά τον Ευριπίδη. Εισήγαγε τη θεματική του έρωτα, απάλειψε τους 
αστεϊσμούς του αρχαίου προτύπου και συμπεριέλαβε διαλόγους με ρητορικά επιχειρήματα 
και ερωτικά παράπονα, πλησιάζοντας το ποιμενικό του τέλους του αιώνα, του Tasso και του 
Guarini. ό.π., σ. 13. 
208 ό.π.,  σσ. 14-15, 67-73, 103. 
209 Herrick, ό.π.,  σσ. 67-73, Weinberg, σ. 476. 
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Η μεικτή τραγωδία του Giraldi, καθώς και η θεωρία που τη συνόδευε, 

επρόκειτο να αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία που οδηγούσε προς την 

τραγικωμωδία.210 Καταστρατηγούσε τον κλασικό κανόνα με την αίσια λύση, το 

(ταπεινό) θέμα του έρωτα και την επινοημένη πλοκή. Η νέα τραγωδία του Giraldi, 

που στηριζόταν στην εγκεκριμένη δομή των κωμωδιών του Τερεντίου (διπλή πλοκή), 

όχι λιγότερο και στην Ποιητική (περιπέτεια, αναγνώριση), τιμωρούσε καταληκτικά 

τους φαύλους, αντάμειβε τους καλούς, ενώ είχε ενισχυμένη (την αγωνία και) τη 

συγκίνηση (όχι τόσο τον φόβο) ικανοποιώντας πολύ το κοινό της εποχής.  

Πιθανότατα, όπως έχει υποστηριχτεί,211 ο Giraldi επηρέασε σε μεγάλη έκταση 

την παραγωγή εν γένει δράματος στην Ιταλία, στο β´ μισό του 16ου αιώνα, 

διαχέοντας αντικλασικούς νεωτερισμούς. Μετά τα Altile του, Selene, Antivalomeni, 

πολλές τραγωδίες δεν στηρίζονταν στην ιστορία, ενώ είχαν θέμα ερωτικό (Andriana 

Grotto, Marianna Dolce, Il Re Torrismondo Tasso). Πάντως κι από την λογοτεχνική 

κριτική της ίδιας εποχής γνωρίζουμε την υποχώρηση των καθιερωμένων κανόνων 

(ενότητα πλοκής, συγκεκριμένη σύσταση των χαρακτήρων σε κάθε είδος), η οποία 

μάλιστα συμπορεύτηκε με το 'καλωσόρισμα' νέων γενών.212 Το προσπέρασμα του 

κλασικιστικού πρωτοκόλλου τεκμηριώνεται κι από την κωμωδία των τελευταίων 

δεκαετιών του αιώνα, θέαμα πλέον αρκετά σοβαρό. 213 

Στο τέλος του 16ου αιώνα ο Angelo Ingegneri (Della poesia rappresentativa, 

1598), ο οποίος  παρουσίαζε το θέατρο του τόπου (Ferrara) και της εποχής του - 

πιστοποιώντας ότι δεν αποτελούσε απλή αναπαραγωγή αρχαίων δραμάτων- 

περιέγραφε μια ακόμη νεόφερτη μεικτή μορφή.214 Ήταν το κάπως λαϊκό ποιμενικό, 

με καταγωγή από την εκλογή,215 που εμφάνιζε ομοιότητες με τη νέα τραγωδία του 

Giraldi και την κωμωδία και διεκδικούσε, ισάξια με το κλασικό δράμα, την είσοδό 

του στη σκηνή. Ο Ingegneri, αν και συντηρητικός,216 παραδεχόταν τους λόγους για 

τους οποίους το συγκεκριμένο μόρφωμα γινόταν δημοφιλές. Το ιταλικό ποιμενικό 

                                                
210 Herrick, ό.π.,  σσ. 15, 63-92, 121-124. 
211 ό.π.,  σσ. 93-124. 
212 Weinberg, σσ. 711-714. 
213 Herrick, ό.π., σ. 124, Clubb, ό.π.,  1989, σσ. 110, 122. 
214 Herrick, ό.π., σσ. 123-124 (όπου αναφέρεται ότι το ιταλικό ποιμενικό δράμα είχε 
φανταστική ιστορία, ερωτική ίντριγκα και ευχάριστη λύση, ενώ συμπεριλάμβανε και το 
τερπνό αστείο και παρουσιαζόταν σε γλώσσα απλή). Βλ. και στη συνέχεια σσ. 125-142. 
215 Βλ. και W. W. Greg, Pastoral Poetry and Pastoral Drama, London 1905 (επανέκδ. New York 
1959). 
216 Δεν συμφωνούσε με τη μείξη φανταστικών και ιστορικών προσώπων, γέλιου και 
δακρύων.  
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δράμα - το ποιητικό καταστατικό που χρησιμοποίησε και ο Guarini- προϋπόθετε 

χαμηλές δαπάνες παράστασης και κυρίως προσέφερε ένα ικανοποιητικό όσο και 

απολαυστικό θέαμα συνδυάζοντας κάποιες από τις καλύτερες ποιότητες της 

κωμωδίας και της τραγωδίας.217 

Αν στην παραπάνω διαδρομή θίγονται παράγοντες που συνετέλεσαν στη 

σύλληψη της ποιμενικής τραγικωδίας Pastor Fido με την πανοραμική ματιά της 

ιστορίας της λογοτεχνίας, πιο ειδικές ωστόσο έρευνες εστιάζουν κυρίως στον 

συσχετισμό της με τη λογοτεχνική παραγωγή της Ferrara και συγκεκριμένα τη 

βουκολική.218 Από τα θεωρητικά κείμενα που άφησε ο Guarini, αλλά και τις 

πρακτικές του φαίνεται ότι ήταν το ποιητικό εργαστήρι της Ferrara αυτό, στο οποίο ο 

δημιουργός αντίκριζε τους παλαιότερους ομότεχνούς του (Sanazzaro, Giraldi, Beccari, 

Lollio, Argenti, Tasso) και τη δική του (ενιαία) παράδοση. Τα ποιμενικά έργα που τη 

συναποτελούσαν διέθεταν ήδη έναν διαμορφωμένο γλωσσικό κώδικα και 

μοιράζονταν πολλούς κοινούς τόπους. Το ειδυλλιακό περιβάλλον, οι ερωτικές 

περιπέτειες και η συγκίνηση, τα εντυπωσιακά εξωπραγματικά συμβάντα, οι 

ίντριγκες χυδαίων προσώπων, ο αλληγορικός λόγος ή οι νύξεις στη σύγχρονη 

πολιτική ζωή συνιστούσαν χαρακτηριστικά που μεταγγίζονταν από το ένα έργο στο 

άλλο.219 Καθώς ωστόσο το ίδιο σύνολο συγγραφικού μόχθου κερματιζόταν από 

τάσεις συμμόρφωσης με το κλασικιστικό θέατρο και από λαϊκίζοντες 

πειραματισμούς, αιωρούμενους ανάμεσα στην επί σκηνής παράσταση και την 

ανάγνωση, ο Guarini θέλησε να του προσδώσει έναν βέβαιο δραματικό χαρακτήρα 

                                                
217 ‘Giraldi Cinthio and his followers successfully introduced the new tragedy in Italy, but apparently 
they could not compete in popularity with the new pastoral, which extended Cinthio’s tragicomic 
innovations still furtherer. The new tragedy broke with the prescription demanding a historical 
argument; the new pastoral took for granted that the argument should be a fiction. Some of the new 
tragedies had happy endings; virtually all the new pastorals had happy endings. Many new tragedies 
introduced love intriques; the pastoral made romantic love intrigue a sine qua non. The new tragedy 
retained royal and noble characters; the new pastoral kept these great personages but freely added 
humble characters as well. Some of the new tragic poets tempered the lofty tragic style somewhat, but 
most of them tried to retain a Senecan elevation of sentiment and diction. The new pastoral poets 
retained some lofty sentiments, but consciously brought dramatic thought and diction closer to 
common usage. Neither Cinthio nor his followers ever permitted the ridiculus to enter their 
tragicomedies. Guarini and his followers, howewer, boasted that their pastoral tragicomedies drew 
upon comedy just as much upon as upon tragedy, and consequently laughter became just as important 
as tragic danger and suspence.’ Herrick, ό.π.,  σ. 124. 
218 E. Selmi 'Classici e Moderni'' nell'officina del Pastor fido, Alessandria (Edizioni dell'Orso) 2001, 
σσ. 141-158. Δες και Clubb, ό.π., 1989, σσ. 93-123. Στο άρθρο παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά που διέκριναν το ιταλικό ποιμενικό δράμα σε όλο τον 16ο αιώνα. Καθώς 
υποδεικνύονται στοιχεία συνέχειας και μεταβολών, συζητούνται οι πολλές οφειλές του 
είδους στην κωμωδία και οι γενικότερες τάσεις του δράματος (ανεξάρτητες γενών). 
219 Είναι βέβαιο ότι τα έργα επικοινωνούσαν διακειμενικά. Selmi, ό.π., 2001, σ. 142. 
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και αίγλη κλασικιστική. Ήταν στην ουσία οι ποιότητες που θεωρούσε πως ο ίδιος 

είχε αντλήσει από την παράδοση και ‘ανανέωνε’ με την τέχνη του. Στο Verrato 

secondo (1593), αφού εξέθεσε πειστικά τους πυρήνες μίμησης και κωμικού στο 

ειδύλλιο του Θεοκρίτου, εξάρτησε τη σύγχρονή του ποιμενική κωμωδία κατευθείαν 

από αυτό. Βεβαίωσε έτσι τη θεατρική της φύση, η οποία ήδη βρισκόταν στις ρίζες 

της (την εκλογή), και υπογράμμισε την κλασική της ανωτερότητα μέσω του αρχαίου 

μίμου.220 Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο υπέδειξε την εξελικτική πορεία που οδηγούσε στο 

δικό του δράμα, αναγνωρίζοντας μάλιστα εμφατικά ως πρώτο μοντέρνο ποιμενικό 

συγγραφέα (ανάμεσα στους κωμικούς) τον ‘αριστοτελικό’ αλλά ταυτόχρονα και 

κάπως ‘κωμικό-τραγικό’ Beccari (Sacrificio). Με την ίδια λογική o ποιητής 

διαφοροποιήθηκε από φωνές της εποχής (όπως του Giraldi, Lettera sovra il comporre 

le satire) που απέκλειαν την εκλογή από τη σκηνική προσαρμογή, πήρε απόσταση και 

από τον ανταγωνιστή του ποιητή Tasso, που είχε διογκώσει στο ποιμενικό του 

(Aminta) υπερβολικά την αφήγηση.221 Οι τρόποι ανάπτυξης του Pastor Fido 

επαληθεύουν το βάρος που δόθηκε στην αξία της αναπαράστασης.222 

Η διαχείριση της κληρονομιάς της Ferrara, το αίτημα για κλασική 

(δραματική) μεγαλοπρέπεια, αλλά και η επανεξέταση των ποιητικών στερεοτύπων 

της σύγχρονης σκηνής στάθηκε για τον Guarini η πολυμερής πρόκληση με την οποία 

ασχολήθηκε κατά την συγγραφή του Pastor Fido. Η σύνθεσή του, που έγινε 

βαθμηδόν (από το 1580/81 έως και το 1585/87), και κατέληξε, μετά από πολλούς 

πειραματισμούς, στο τραγικωμικό δομικό σχήμα, δοκίμασε και συνταίριαξε ένα 

πλήθος ποιητικών αρχών, παραδόσεων και πηγών. Το πράγμα γίνεται αισθητό όχι 

μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στην πορεία της δημιουργίας – όπως 

ανασυγκροτήθηκε από τους ερευνητές223 – στο θεωρητικό έργο (Verrati και 

                                                
220 ‘Guarini intendeva licenziare una discussione che, protrattasi per oltre un ventennio nelle poetiche 
cinquecentesche, aveva ostacolato il cammino scenico dell' ecloga, negando soluzioni di continuità fra 
la forma bucolica dei classici e la novità drammatica della moderna pastorale’. ό.π., σ. 152. 
221 Βλ. Selmi, ό.π., 2001, σσ. 141-158 και Herrick, ό.π., 1962, σ. 127. 
222 ‘Tο τέλος της δευτερεύουσας ιστορίας (Silvio–Dorinda) του Pastor Fido πιθανότατα 
δομήθηκε ευφυώς σε αντιδιαστολή με τον επίλογο του Aminta, για να υποδειχθεί υπαινικτικά 
το χάσιμο της θεατρικότητας εκείνου’. Selmi, ό.π., 2001, σσ. 156-158. 
223 Οι μάρτυρες που μας προσφέρουν πολύτιμο υλικό για την ιστορία της σύνταξης του 
έργου (και τα στάδια της επεξεργασίας του προ της έκδοσης του 1590) είναι: 
1. Ο κώδικας Zanetti Ital. LXV (=4782), φ. 284, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana  
2. Ο κώδικας Classe I H, φ. 117, Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea 
3. Ο κώδικας του Torino (υπήρχε στην Biblioteca Nazionale) γνωστός σήμερα μόνο από την 
περιγραφή του Rossi (1886), καθώς καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1904. 
Ο μαρκιανός κώδικας απαρτίζεται από τρία τμήματα: το πρώτο (3r-142v) περιέχει μια 
πρώιμη εκδοχή του Pastor Fido –αυτόγραφο- στην οποία λείπουν κομμάτια [Μ1]· το δεύτερο 
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Compendio) του ποιητή, συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεών του 

(Annotazioni) που προσφέρουν πολλά κλειδιά ανάγνωσης.  

Από την αλληλογραφία του Guarini είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια του 

χρόνου σύνθεσης του Pastor Fido εκείνος ετοίμασε και την κωμωδία Idropica. Η 

τελευταία, σοβαρή κωμωδία (commedia grave), κατά μίμηση, όπως και το ποιμενικό, 

της Andria του Τερεντίου, μαρτυρεί ότι οι πειραματισμοί του ποιητή στο μεικτό είδος 

είχαν αρχίσει από το έργο αυτό.224 Η Idropica στάθηκε το κείμενο, στο οποίο 

δοκιμάστηκαν δραματικές λύσεις που χρησιμοποιήθηκαν πιο ώριμες στο Pastor Fido. 

Τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στα δύο δράματα, ως προς τη δομή (που μεταξύ άλλων 

συμπεριλάμβανε και στις δύο περιπτώσεις έναν ανεξάρτητο από το δράμα 

Πρόλογο)225 και τους χαρακτήρες, πιστοποιούν ήδη τη βούληση για έναν νέο 

σκηνικό μύθο, σύνθετο ή διπλό (complessa, duplex).226 Η ιδέα για μια πλοκή, όπου η 

κύρια πράξη θα συνυφαινόταν με μια δευτερεύουσα (fabula innestata), βρισκόταν 

κάπως πέρα από το γράμμα της Ποιητικής του Αριστοτέλη, αντιμετωπιζόταν 

ωστόσο θετικά –ως φόρμα ιδιαίτερα πλούσια- από κάποιους σύγχρονους κριτικούς 

(Vettori, Castelvetro). Ο προβληματισμός του Guarini στρεφόταν από τη μία προς την 

άκαμπτη αριστοτελική ενότητα της μίας πράξης, που απέβαινε βέβαιο όριο στη 

σκηνική τέρψη/απόλαυση, από την άλλη προς την ποικιλία των επεισοδίων (varieta 

degli episodi) σύγχρονων μυθιστοριών που γίνονταν φορείς ενός μοντέρνου γούστου. 

                                                                                                                                     
(143r-196v) συνιστά ένα corpus από τα πρώτα σχεδιαγράμματα του ποιμενικού· το τρίτο 
(197r-283v) αποτελεί μια όψιμη, ακέραιη γραφή του έργου –αυτόγραφο- κοντά στο πρώτο 
του τύπωμα [M2]. Ο κώδικας της Ferrara [F] διασώζει μια ακέραιη γραφή του δράματος –
απόγραφο- και ένα σώμα χειρογράφων που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάγνωσης και 
διόρθωσης του Pastor Fido από τον Lionardo Salviati. Ο κώδικας του Torino [T] γνωρίζουμε 
ότι ήταν εκείνος δια του οποίου παραστάθηκε το έργο στον δούκα Carlo Emanuele της Savoia.  
Η χρονολόγηση των χειρογράφων σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ερευνητών έχει 
ως εξής: ο χαμένος κώδικας του Torino θα πρέπει να ήταν ολοκληρωμένος το Σεπτέμβριο του 
1585, οπότε το έργο παραστάθηκε στον δούκα της Σαβοΐας· οι κώδικες Μ1 και F (με τον 
πρώτο πρωϊμότερο του δεύτερου) είναι παλαιότεροι του χρονολογικά, ενώ ο Μ2 και τα 
χειρόγραφα του Salviati τοποθετούνται πιθανότατα μετά το 1585 (μεταξύ 14 Ιουλίου και 8 
Οκτωβρίου 1586, οπότε η αποστολή του κειμένου στον διορθωτή και η επιστροφή του στον 
ποιητή). Βλ. Rossi, ό.π., 1886,  σσ. 189-223, Selmi 1999, σσ. 35-37 [και C. Molinari, “Per il Pastor 
fido di Battista Guarini,” Studi di Filologia. italiana 43 (1985) 161-236]. 
224 Selmi 1999, σσ. 37, 40-46. 
225 Αξιοσημείωτη επίσης ομοιότητα ανάμεσα στα δύο δράματα είναι η παρουσίαση 
πρωταγωνιστικών προσώπων όχι μέσα από τη σκηνική τους δράση, αλλά μέσα από τα λόγια 
άλλων. Η τεχνική εφαρμόζεται για την Amarilli στον Pastor Fido και για την Cassandra στο 
Idropica· ανάγεται στην Andria του Τερεντίου όπου είχε χρησιμοποιηθεί για τη νεαρή 
Glycerium. Selmi 1999, σ. 295. 
226 Η σημασία των όρων δεν ήταν σαφής τον 16ο αιώνα. Συνήθως και οι δύο περιέγραφαν το 
δράμα που περιείχε μια κύρια ιστορία και ένα επεισόδιο, όσο και εκείνο που περιλάμβανε 
αναγνώριση και μεταστροφή της τύχης. Herrick, ό.π., 1962, σσ. 69-70, Weinberg, σσ. 1074-1075. 
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Παρακολουθώντας με προσοχή τη διαμάχη γύρω από το έπος, που ωστόσο 

ελάμβανε χώρα αντιμετωπίζοντας όμοια θέματα, ο δραματουργός επιζητούσε να 

συνταιριάξει το κατά τρόπο κλασικιστικό δραματουργικά νόμιμο (ενότητα πράξης) 

με τις σύγχρονες τάσεις (εξοικείωση με πιο πλούσιες και απολαυστικές λογοτεχνικές 

μορφές) που αναπτύσσονταν σε άμεση σχέση με το χαρακτήρα του σύγχρονου 

κοινού και την ανάγκη του για ψυχαγωγία.227 Στην Idropica ο δημιουργός έδωσε για 

πρώτη φορά το διπλό κωμικό σχήμα, fabula innestata, (νομιμοποιώντας το με το 

παράδειγμα του Ariosto στον Πρόλογο), το θέμα του επιβεβλημένου γάμου, τις δύο 

ερωτικές ιστορίες, γύρω από τις οποίες περιστρέφονταν οι δολοπλοκίες των 

δευτερευόντων προσώπων, την αναγνώριση που ορίζει τη λύση. Στο έργο αυτό, 

συντεθειμένο με μοναδικό πρωτόκολλο το κωμικό, διαπιστώνεται ήδη η ύπαρξη 

ενός λανθάνοντα τραγικωμικού πυρήνα.228 Διακρίνεται στα δύο εμφανώς 

απομακρυσμένα επίπεδά του, το σοβαρό (τραγικό), που κυβερνά την πλοκή, και το 

ιλαρό (κωμικό), που προσφέρει τους απολαυστικούς χαρακτήρες ίντριγκας. Ο 

σοβαρός ιδεολογικός του άξονας, οι κωμικοί του χαρακτήρες που δεν έχουν τη 

δυναμική να ανατρέψουν την πράξη και η λύση που προκύπτει όχι από την ενεργή 

δράση και τη ραδιουργία, αλλά μηχανικά, από τη μοίρα, ταυτίζονται με την 

καταστρατήγηση του παραδοσιακού κωμικού καταστατικού και την αποκάλυψη 

μιας κεκαλυμμένης μεικτής φόρμας. Το Pastor Fido, σε μια όμοια διαδρομή, με μύθο 

επίσης διπλό, τερεντιανό (κύριο και εμβόλιμο επεισόδιο) και θεματικούς άξονες που 

είχαν προταθεί και στον σκελετό της Idropica συνιστά μια δουλειά πιο διευρυμένη, 

προσεκτική και συνειδητά πιο κλασικιστική όσο και πρωτοποριακή (unita mista). 

Είναι το εύρημα της τραγικωμικής διάταξης, εδώ, το οποίο μετατρέπει τον γάμο για 

την προίκα στην Idropica σε μοιραία ένωση για τη σωτηρία της Αρκαδίας, και 

συνδυάζει πιο επιτυχημένα τη σοβαρότητα του δράματος με τους κωμικούς του 

χαρακτήρες. Και στο έργο αυτό τα πρόσωπα της ιλαρότητας και της πανουργίας 

εμφανίζονται αποξενωμένα από την έκβαση του μύθου, ωστόσο, η τραγικωμική 

δομή έχει αναδιοργανώσει με έναν πιο συμπαγή σκηνικό ειρμό τη σχέση ανάμεσα 

στους κωμικούς ‘δολοπλόκους’ που εκκινούν την περιπέτεια (Corisca, Satiro) και τη 

                                                
227 To τραγικωμικό είδος ήταν για τον Guarini η καλύτερη λύση για να υλοποιήσει την ιδέα 
του για μια σύνθεση δραματική ανάμεσα στην ενότητα και την ποικιλία, το κλασικό και το 
μοντέρνο. Selmi 1999, σ. 41. 
228 M. Guglielminetti, «Introduzione», στο Opere di Battista Guarini, Torino (Utet) 1971, F. 
Vazzoler, «La crisi del meccanismo comico nell’ Idropica del Guarini» στο Studi in onore di 
Natalino Sapegno, Roma  (Bulzoni) 1977, σσ. 253-273. 
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λύση που έρχεται από αλλού (εξ Ουρανού). Η τραγικής βαρύτητας εισδοχή, από την 

αρχή, του θείου (προφητεία και γάμος που στοχεύει στην λυτρωτική εκπλήρωσή 

της), το οποίο προοδευτικά υποσκελίζει τη δράση των κωμικών χαρακτήρων - 

καθώς αποδεικνύεται ρυθμιστής της μοίρας όλων των προσώπων- δικαιολογεί κατά 

τρόπο εύπεπτο την εξάρτηση της έκβασης του μύθου από αυτό. Κατασταλαγμένη 

θεώρηση των τραγικωμικών ισορροπιών, της ενότητας και της ποικιλίας, στο Pastor 

Fido αποτελεί η επιλογή ξεχωριστού τέλους (4η, 5η πράξη) των δύο αισθηματικών 

ιστοριών, οπότε η λύση, κατά τρόπο αριστοτελικό, αφορά μόνο στα πρωταγωνιστικά 

πρόσωπα.229 Εξάλλου, την υψηλή επεξεργασία που έχει δεχθεί το δεύτερο δράμα 

μαρτυρεί η ευδιάκριτη αλληγορική του αρχιτεκτονική. Πολλά και ποικίλα σύμβολα 

(π.χ. παιχνίδι της τυφλόμυγας ως έκφραση της σύγχυσης του θνητού κόσμου), που 

ορίζει συνήθως η ρητορική (λ.χ. C, i 49-53), σηματοδοτούν την εξέλιξη της δράσης, 

ενώ χριστιανικοί τόνοι, που ξεπηδούν από την επιλογή των λέξεων ή μνήμες του 

Ευαγγελίου (π.χ. Α, ii 387-389, E, iii 442, E, iii 401-410, E, v 893-894), συνδέουν την 

παρελθούσα χρυσή εποχή της ποιμενικής παράδοσης με τη χαμένη Εδέμ και τον 

πρωταγωνιστή Mirtillo με Μεσσία. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο το δράμα προσλαμβάνει 

και εκσυγχρονίζει τη θεματική ενός κόσμου φθοράς που αναζητεί έναν λυτρωτή. Το 

Pastor Fido, μια σύνθεση ωριμότερη από εκείνη της Idropica, αντιπροσωπεύει πλέον 

έναν συμπαγή τύπο κωμωδίας-τραγωδίας του μοιραίου γεγονότος. Έχει 

συγκροτηθεί, όπως δηλώνει ο δραματουργός, σύμφωνα με τις πολιτιστικές 

προσδοκίες του κοινού της εποχής.230  

Από χειρόγραφα του ποιητή, σωσμένα σε μαρκιανό κώδικα (Prima Lista, 

Partitura, M1), γνωρίζουμε τη μορφή του Pastor Fido στη φάση των αρχικών του 

σχεδιασμάτων.231  Μια πρώτη λίστα, όπου έχουν καταγραφεί τα δραματικά 

πρόσωπα, δείχνει ότι το έργο διαμορφωνόταν σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο σαν μια 

βουκολική ίντριγκα με πολλαπλές (χάριν ποικιλίας) ιστορίες αγάπης (δύο αμοιβαίου 

έρωτα και δύο έρωτα χωρίς ανταπόκριση). H τυπολογία της ερωτικής περιπέτειας, 

πολύ γνωστή από τον Aminta του Tasso, και η διάταξη των πολλών ζευγαριών, 

δοκιμασμένη ήδη στο Sacrificio του Beccari και στο Sfortunato του Argenti, πείθουν 

                                                
229 Ο Guarini στο θεωρητικό του έργο (Compendio) εξάρτησε τη νομιμοποίηση της μεικτής 
ενότητας του Pastor Fido από την υπεράσπιση της διπλής πράξης της Andria του Τερεντίου. Η 
δομή της τερεντιανής κωμωδίας, όπως και του δικού του δράματος, ήταν αριστοτελικά 
νόμιμη, γιατί άφηνε τη λύση μόνο για τον πρωταγωνιστή. Selmi 1999, σσ. 42, 331. 
230 Selmi 1999, σσ. 44-46 και (Verrato 1593) Weinberg, σσ. 683, 1088-1089. 
231 Rossi, ό.π., 1886, σσ. 195-208. 
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ότι το δράμα του Guarini γεννιόταν άμεσα εξαρτημένο από την ποιμενική παράδοση 

των Este. Ένα μεταγένεστερο διάγραμμα των πέντε πράξεων, παρόλο που εδώ ο 

αριθμός των ερωτικών υποθέσεων έχει μειωθεί (σε δύο), συμπληρώνει και ενισχύει 

την εντύπωση για μια εργασία καθολικά βουκολική.232 Η διαγεγραμμένη κωμική 

πλεκτάνη, ο σκηνικός ρόλος μιας δολοπλόκου νύμφης που ξεγελά έναν Σάτυρο - 

όπως στο Sacrificio - ακόμη οι δραματουργικές λύσεις που αξιοποιούν τη μαγεία και 

τη θαυματουργία (νεκραναστάσεις, μεταμορφώσεις για ένα αποτέλεσμα 

εντυπωσιακά θαυμαστό)233 συνιστούν τεκμήρια ότι ο γενετικός πυρήνας του Pastor 

Fido αντλούσε πάρα πολλά επιμέρους συστατικά από το ποιμενικό δράμα της 

Ferrara. Σε ακόλουθη διαρθρωτική φάση, όπως προκύπτει από τη θεώρηση του 

κώδικα M1, το προηγούμενο μοντέλο ανάπτυξης δεν στάθηκε το ίδιο καθοριστικό, 

καθώς το έργο δέχθηκε την επίδραση πολλών άλλων πηγών (κλασικών ή μοντέρνων, 

που εγγράφονταν σε διάφορα λογοτεχνικά είδη: Μεταμορφώσεις Οβιδίου, Δάφνης 

και Χλόη Λόγγου, Φαίδρα Σενέκα, Αιθιοπικά Ηλιοδώρου, Οιδίπους Τύραννος 

Σοφόκλη, Orlando Furioso Ariosto). Το νέο σχέδιο μαρτυρεί τη μερική αποξένωση 

του ποιητή από τις πρώτες του ιδέες και την αναζήτηση άλλων δραματουργικών 

επιλογών.234 Η διπλή πράξη, με τα δύο ζευγάρια, του διαγράμματος (Partitura), 

έρχεται τώρα καθαρά μέσα στα όρια της αριστοτελικής κανονικότητας, με μια 

ιεραρχική τάξη ανάμεσα στον κύριο μύθο και το επεισόδιο. Η ερωτική υπόθεση, 

βασισμένη στην (ποιμενική) συγκινητική θεματική του έρωτα-θανάτου, συμπλέκεται 

και εμπλουτίζεται με κλασικές μνήμες. Η τραγική ανάκριση της Amarilli, το επικό 

κατόρθωμα του Silvio, τα ίχνη του Οιδίποδα Τυράννου στην περιπέτεια του Mirtillo, 

τα οποία προστίθενται στις δύο τελευταίες πράξεις, σε τούτη τη γραφή, συνιστούν 

ψηφίδες από τα δύο υψηλότερα γένη της αριστοτελικής παράδοσης (το τραγικό και 

το επικό). Αυτές προσδίδουν στο έργο χροιά κλασική, όσο και τραγική. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο οι ποιμενικές του επιρροές αποδυναμώνονται ή αλλιώς ο αρκαδικός του 

μύθος, με τη συρροή των κλασικών αναφορών, τείνει να εξευγενιστεί. Ακολούθως 

και τα μαγικά στοιχεία (όπως σημειώνει ο ίδιος ο ποιητής)235 αφαιρούνται ως 

                                                
232 Selmi 1999, σσ. 48-50. Δες και για το εμπνευσμένο από τον Beccari επεισόδιο με τα ψεύτικα 
μαλλιά της Corisca (P.F. B, vi) στις σελίδες 354-356. 
233 Για το παραμυθένιο και μαγικό στοιχείο στο ποιμενικό δράμα (της Ferrara) βλ. M. Pieri, La 
scena boschereccia nel Rinascimento italiano, Padova (Liviana) 1983, σσ. 151-180, Clubb, ο.π., 
1989, σσ. 93-123, Selmi 1999,  σ. 51. 
234 Selmi 1999, σσ. 50-53, 55. 
235 Ο Guarini στα θεωρητικά του κείμενα (Verrato secondo, Annotazioni) καταδίκαζε τα 
απίθανα στοιχεία που οι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν για να επιτύχουν το θαυμαστό (το να 
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απίθανα και (αριστοτελικά) αναληθή.236 Η τελευταία αυτή παρέμβαση, η οποία 

αναιρεί τους όρους του παλαιού ποιμενικού, φέρνει το έργο σε μια εκλογικευτική 

γραμμή, μέσα στην οποία ωστόσο το εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει διατηρηθεί. Ο 

δραματουργός, στο δρόμο που χάραξε ο Tasso (θαυμαστή αληθοφάνεια),237 αντλεί 

το παράδοξο/θαυμαστό, που είναι όμως και πιστευτό, από τις παραστάσεις 

πολιτισμού του κοινού της εποχής.238 Καθώς η τραγικωμική δομή του Pastor Fido 

ολοκληρώνεται, το θαυμαστό έχει μετατραπεί σε δομική κατηγορία. Είναι η 

απροσδόκητη παρέμβαση της θείας Πρόνοιας που καθορίζει την έκβαση του μύθου.  

Από χειρόγραφο (F)239 που διασώζει μια μορφή του έργου πολύ κοντά στην 

editio princeps γνωρίζουμε τη συνέχεια της διαρθρωτικής του διαδρομής.240 Η 

σύγκριση της ωριμότερης αυτής γραφής με εκείνες που έχουν προηγηθεί 

αποκαλύπτει επανεκτελέσεις αυτή τη φορά στην τελευταία πράξη του δράματος. 

Στον κώδικα Μ1, ο όποιος μοιράζεται με το προηγούμενο σχέδιο (Partitura) το 

μοτίβο του χείμαρρου που παρέσυρε το βρέφος του Montano, ξεκαθαρίζει η βούληση 

του ποιητή για μια αναγνώριση με σημάδια, η οποία εξαντλείται στη λεπτομερή 

περιγραφή των περιεχόμενων της κούνιας. Η συγκεκριμένη αναγνώριση φαίνεται να 

συγκλίνει στο μοντέλο αναγνώρισης της Χαρίκλειας στα Αιθιοπικά του Ηλιοδώρου 

–έργο που αναφέρεται στα Annotazioni241- ενώ αξιοποιεί από τον μύθο του Οιδίποδα 

μονό το μοτίβο της προφητείας και του λιμού. Όπως προκύπτει από το κείμενο F, η 

πέμπτη πράξη έχει αναθεωρηθεί. Προστίθεται το νέο πρόσωπο του υπηρέτη του 

Montano, Dameta, και το επεισόδιο ανακατασκευάζεται πιστά, όπως ο ίδιος ο Guarini 

ομολoγεί,242 πάνω στην τυπολογία του Οιδίποδα Τυράννου με μια αναγνώριση 

                                                                                                                                     
εντυπωσιάσουν δηλαδή το κοινό). Επιθυμούσε το θαυμαστό πάντα αληθοφανές και 
λειτουργικό στην οργάνωση του μύθου. ό.π., σσ. 51-52, 302, 459. 
236 Δες και την άποψη ότι το παραμυθένιο και μαγικό στοιχείο, το οποίο υπήρχε στο 
ποιμενικό της Ferrara, στο Pastor Fido τοποθετείται σε ένα ρεαλιστικό κωμικό συγκείμενο (ο 
όρος μάγισσα) ή εγγράφεται σε χριστιανικούς συμβολισμούς (το μοτίβο της 
ανθρωποθυσίας). ό.π., σ. 302, 306, 357. 
237 Weinberg, σσ. 629-630, 649 και Selmi 1999, σ. 51. 
238 Δες και Weinberg, σ. 683, (Verrato 1593).  Σύμφωνα με τον Guarini, ο ποιμενικός ποιητής 
πρέπει να αναζητεί θέματα ‘απίθανα’ (με όρους του φυσικού κόσμου), τα οποία όμως 
γίνονται δεκτά από το ακροατήριο ως μέρος της παράδοσης ή των θρύλων του.  
239 Rossi, ό.π., 1886, σσ. 208-209. 
240 Selmi 1999, σσ. 56-58. 
241 Στις Σημειώσεις του (Annotazioni) ο ποιητής σχολίασε την επιλογή και έπειτα την 
απόρριψη του μοντέλου των Αιθιοπικών. ό.π., σ. 57. 
242 ‘come nell’ Edipo il primo riconoscimento non è quello che rivolge la favola in fin dolente, ma sì  
bene il secondo, così anche nel Pastor Fido, perciocché, riconosciuto che ha Montano il figliulo, par 
che la favola sia funesta piu ch’ ella sia mai stata; ma Tirenio, che apre l’ oracolo a guisa dello 
’ntelletto agente, riduce in atto quella felicità ch’ era nell’ animo di Montano prima sopita […]. E, 
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διπλή.243 Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο η αποκάλυψη της ταυτότητας του Mirtillo δεν 

βασίζεται πλέον σε σημάδια, αλλά απορρέει, σύμφωνα με την αριστοτελική οδηγία, 

από την οδό τη συλλογιστική,244 τον διάλογο, δηλαδή, ανάμεσα στους Montano, 

Carino, Dameta και Tirenio. Η σύμφυρση της συγκίνησης, που απέρρεε από το 

μοντέλο της αρχαίας μυθιστορίας, με τον τραγικό έλεο του σοφόκλειου αρχετύπου 

δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Πάντως παρά το γεγονός ότι ο Guarini με την τελευταία 

αυτή διάταξη απέτισε φόρο τιμής στον αρχαίο Έλληνα ποιητή, ωστόσο δεν δίστασε 

να μεταμορφώσει το σοφόκλειο υπόδειγμα σε μία φόρμα τραγικωμική. Μετέτρεψε 

την εκτέλεση του πατέρα από τον γιο στον Οιδίποδα σε απειλή θανάτωσης του γιου 

από τον πατέρα.245 Με την αποσόβηση, έπειτα, του θανάσιμου κινδύνου συνέδεσε 

την τραγική συνταγή με ένα ευχάριστο τέλος246 ή αλλιώς μια λύση κωμική.  

             Το Pastor Fido λοιπόν συγκεντρώνει πολλαπλά επίπεδα αναδιάρθρωσης 

αξιοποιώντας και αναμορφώνοντας διάφορα δομικά μοντέλα,247 τα οποία 

συνδυάζονται μέσα από μια πορεία διαδοχικών ελιγμών. Ενώ στην τελευταία γραφή 

συμμορφώνεται με την κλασικιστική κανονικότητα, την ίδια στιγμή δεν 

                                                                                                                                     
così in questa, come in molte altre cose è simile a quella tanto stimata, e si famosa tragedia’. 
(Compendio) ό.π. σ. 453.  
243 Στον Pastor Fido, όπως και στο κλασικό πρότυπο, η αναγνώριση πραγματοποιείται σε δύο 
στάδια (και οδηγεί στη λύση μετά από ανατροπή), αλλά, η συγκίνηση από τα 
διαδραματιζόμενα έχει αντιστραφεί. H κλιμάκωση δεν πορεύεται από την ψευδή εντύπωση 
της ανακούφισης στην τραγική καταστροφή, αλλά από την τραγική αγωνία στην 
ανακουφιστική διάψευσή της με ένα ιδιαίτερα ευχάριστο τέλος. ό.π. σ. 453. 
244 Ο Montano στην πέμπτη σκηνή της πέμπτης πράξης (στ. 823 col sogno e col destin) 
καταλαβαίνει ότι η προφητεία και το όνειρο ήταν προειδοποιητικά. Αυτά τα στοιχεία 
συμβάλλουν στην αναγνώριση, αλλά δεν την καθορίζουν, γιατί εκείνη εξαρτάται κυριότατα 
από τη δύναμη του συλλογισμού (Annotazioni). ό.π., σ. 458. 
245 Ο Mirtillo, ως βρέφος παρασυρμένο από το νερό, και ως παιδί σωσμένο από το φονικό 
χέρι του πατέρα του, ανακαλεί αντίστοιχα τον Μωυσή και τον Ισαάκ. Οι συγκεκριμένοι 
υπαινιγμοί κάνουν τον κλασικιστικό πλέον μυθο να μοιάζει με χριστιανική ιστορία 
αμαρτήματος και λύτρωσης. ό.π., σσ. 57, 58. 
246 Ο μύθος του Οιδίποδα ήταν πολύ γνωστός την ίδια εποχή· κοντά στο αρχαιοελληνικό 
κείμενο κυκλοφορούσαν ο Oedipus του Seneca και η ιταλική μετάφραση του αρχαίου 
ελληνικού δράματος από τον Orsatto Giustiniani, τα οποία έλαβε υπόψη του ο ποιητής [Ο 
Οιδίποδας του Giustiniani παραστάθηκε με μεγαλοπρέπεια, το 1585, στο νεόδμητο θέατρο 
Olimpico της Βιστέντζα. βλ. Ν. Παναγιωτάκης, «Η Accademia Olimpica», στο Κρητικό 
Θέατρο, Αθήνα 1998, σσ. 11-20]. Η τροποποίηση του μύθου του Οιδίποδα από τον Guarini 
πιθανότατα υπονοεί την αξιοποίηση του επίσης δημοφιλούς μύθου της Μερόπης (βλ. Merope 
Torelli, Telefonte Cavallerino, Cresfonte Liviera [Herrick, ό.π., 1962, σσ. 101-121]) ή της βιβλικής 
ιστορίας του Ισαάκ. Selmi 1999, σσ. και 47-48, 57, 448-458. Για τη ανάμειξη του κλασικού 
μοντέλου (Οιδίπους Τύρρανος), που μνημονεύεται στα Annotazioni, με το χριστιανικό 
(ιστορία του Ισαάκ), που αποσιωπάται (από θρησκευτική σεμνοτυφία) δες και Scarpati, ό.π., 
1985, σσ. 237-238.  
247 Με τη σώρευση διαφόρων έργων (που ανήκουν σε διάφορα λογοτεχνικά είδη) τα σύνορα 
ανάμεσα στα γένη δείχνουν να ατονούν. Selmi 1999, σ. 58. 
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αντιπροσωπεύει ένα δράμα (γένος) ‘κλασικό’. Επειδή λίγα πράγματα ακόμη αξίζουν 

να ειπωθούν για τις πηγές του, μια και είναι πάρα πολλές248 και συνήθως 

μνημονεύονται στα σχόλια του 1602, σημειώνουμε το μεγάλο χρέος του Guarini στον 

Πετράρχη (Canzoniere, Trionfi)249 και τον Βοκκάκιο (Decameron)250 για τη συγκινητική 

γλώσσα της αγάπης και της παθολογίας του έρωτα, στον Tasso (Aminta)251 για 

                                                
248 Για μια λεπτομερή παρουσίαση των πηγών του έργου βλ. ό.π., σσ. 279-475. 
249 Ο κλασικός για τον 16ο αιώνα ποιητής (που μαζί με τον Boccaccio, τον Dante και τον 
Bembo είχε συμβάλει στην καθιέρωση της ομιλουμένης γλώσσας στην ιταλική γραμματεία) 
υπήρξε καθοριστικός για την υφολογική ταυτότητα του έργου [Selmi 1999, σ. 59]. 
Πετραρχικά θέματα όπως η προσωποποιημένη ευσπλαχική απέναντι στον ερωτευμένο φύση, 
η επιθυμία του θανάτου ως μέσου συγκίνησης του αγαπημένου προσώπου, παρομοιώσεις 
όπως λόγου χάρη η γυναίκα ως θεά, η κοπέλα που κωφεύει στον έρωτα σαν το φίδι μπροστά 
στο γητευτή του, μοτίβα σαν την αναπνοή της αγαπημένης ως αύρα, τον έρωτα που 
δυναμώνει με τον πόνο όμοια με το χρυσάφι στη φωτιά, φράσεις, αντιθέσεις και οξύμωρα 
όπως η εξαίσια ευλαβική ύπαρξη (leggiadra pellegrina), η αγάπη που πληγώνει και γιατρεύει, 
η γλυκόπικρη αίσθηση που αφήνει ο έρωτας, αποτελούν όλα πρώτη ύλη για τον Pastor Fido. 
Μεταγγίζονται ακέραια, μετασχηματίζονται σε δραματικό λόγο (δραματοποίηση 
πετραρχισμού), συμμετέχουν σε μανδριγαλιστικούς στίχους ή φράσεις θαυμαστά έξυπνης 
ρητορικής, πάνω απ᾽ όλα όμως αποτελούν αφετηρία για το πλάσιμο της αισθηματολογίας και 
την έκφραση της ερωτικής συγκίνησης. Όχι σπάνια έννοιες και χωρία του ίδιου Ιταλού 
ποιητή συνυφαίνονται με άλλα του Δάντη (Divina Commedia) προσφέροντας δυνατές 
συμβολικές αντηχήσεις, λ.χ. η αδύναμη καρδιά είναι στενό δοχείο στην αγάπη που ξεχυλίζει, 
P.F. C, v 565-567 [Selmi, σ. 382]. 
250 Όμοια ίχνη με εκείνα του Πετράρχη αφήνει στο δράμα και η επίδραση του Βοκκακίου 
[Selmi, σ. 59]. Αν και η μνεία του συναντάται αρκετές φορές μέσα σε επεισόδια ταπεινά ή 
κωμικά (π.χ. P.F. C, vi: η ρητορική του ηδονισμού της Corisca, πρβλ. Dec. vii, 1, 27), η 
συνεισφορά του είναι δραστική στο σχηματισμό των λόγων της αγάπης. Παράδειγμα 
αποτελεί η μυστική ομολογία της αφοσίωσης της Amarilli στον Mirtillo (P.F. C, iv), κατά 
μίμηση της ερωτικής εξομολόγησης του Zima στην 5η ιστορία της τρίτης μέρας του 
Δεκαημέρου [Selmi,  σ. 381]. 
251 Μολονότι δεν ομολογείται από τον δημιουργό, έχει διαπιστωθεί από τους ερευνητές ότι 
ένα σταθερό σημείο αναφοράς, αναμέτρησης και έμπνευσης του Guarini σε όλη την έκταση 
του κειμένου του, καθώς και στις φιλοπρόοδες μεταβολές, αποτελεί το δράμα Aminta του T. 
Tasso [Selmi, σσ. 55-56]. Συχνότατα τα δύο έργα μοιράζονται τις ίδιες πηγές (βλέπε λ.χ. την 
τεκμηρίωση της παντοδυναμίας του έρωτα, P.F. A, i, Aminta i, ii, σύμφωνα με το De rerum 
natura του Λουκρητίου, τους διαλόγους Mirtillo - Ergasto, P.F. A, ii, Aminta - Tirsi, Aminta i, ii, 
κατά τα πρότυπα - Montano/Uranio, Elpino/Logisto που προσφέρει η Arcadia του Sannazaro 
[Selmi, σσ. 293, 297]), ενώ είναι πιθανό πολλά στερεότυπα και λυρικές μελικές λύσεις του 
ποιμενικού των Este να φτάνουν στη μεταγενέστερη ποιητική σύνθεση κατευθείαν από εκεί 
(πχ. η ψευδοκλασικιστική φόρμα των χορικών [Selmi, σσ. 326-327], οι πετραρχικής 
προέλευσης εικόνες του προσωποποιημένου αδηφάγου έρωτα, P.F Α, ii 531-533 (Aminta i, ii, 
351-354), του πουλιού που κελαϊδά από ερωτικό πάθος στο ποιμενικό σύμπαν, P.F Α, i, 175-
180 (Aminta i, i, 231-233) [Selmi, σσ. 308, 293]). Ο διάλογος των θεατρικών γίνεται φανερός 
μέσα από πολλές σκηνές (βλέπε για παράδειγμα την ανάπτυξη του ρόλου του Linco, P.F. Α, i, 
κατ᾽ αναλογία με εκείνον της Dafne στον Aminta i, i, με πολλές επιμέρους ομοιότητες στην 
επιχειρηματολογία προτροπής για την εμπλοκή στον έρωτα [Selmi, σσ. 288-293]), μοτίβα ή 
μεμονωμένες φράσεις, (λ.χ. η ιδέα του ικανού για όλα Έρωτα, P.F, Β, i, 89, Aminta i, ii, 476-
478 [Selmi, σ. 335], η φραστική συγγένεια στην αφετηρία του τέταρτου χορού του Guarini και 
του πρώτου του Aminta [Selmi, σσ. 433-434]), ενώ παράλληλα η επικοινωνία του Pastor Fido 
και με άλλα πονήματα του Tasso μπορεί επίσης να τεκμηριωθεί (παράλληλο της συγκινητικής 
αφοσίωσης της Dorinda στον Silvio P.F, Β, iii, απαντά στον Aminta ii, iii και στον θρήνο της 
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αρκετές δομικές και λυρικές λύσεις, που συχνά αποτελούν κοινoύς τόπους του 

ποιμενικού των Este (Ferrara), στον Ευριπίδη (Ιφιγένεια εν Αυλίδι) και στον Σενέκα 

(Fedra) για την απόδοση τραγικού χαρακτήρα σε ορισμένες σκηνές.252 Αναφέρουμε 

ακόμη, χωρίς να εξαντλούμε το αντικείμενο, τη χρήση από τον ποιητή χωρίων από 

τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, τα Ειδύλλια του Θεοκρίτου, την Orbecche του Giraldi, 

το Ελλάδος περιήγησις του Παυσανία, τους Asolani του Bembo, την Ιλιάδα του 

Ομήρου, τον Orlando Furioso του Ariosto. Αν όμως με όλα αυτά γίνεται πρόδηλο ότι 

ο δραματουργός έπλασε τον Pastor Fido ως μωσαϊκό από επιφανή αρχαία και 

νεοτέρα αρχέτυπα, δικαιολογώντας κάποτε σχόλια για αλεξανδρινισμό, η διαχείριση 

των πηγών του συχνά ξεπερνά τη μίμηση και δεν είναι απλή.253 Ο Guarini μπορεί να 

εγκολπώνει, ομολογώντας το, επιτυχημένους στίχους του Δάντη254 ή να χρησιμοποιεί 

την ποιητική μνήμη του Πετράρχη, για να ενισχύσει τα περιεχόμενά του,255 πολλές 

φορές ωστόσο βρίσκεται και να ανατρέπει ή να παραμορφώνει τα πρότυπά του, 

μπαίνοντας σε έναν μακρύ διάλογο μαζί τους, που έμμεσα ορίζει τη δική του 

διαφορετικότητα ιδεολογική ή ποιητική. Στον τέταρτο χορό, λόγου χάρη, μεταγγίζει 

φραστικό υλικό από τον πρώτο του Aminta (Am. coro i // P.F, coro iv: in primavera 

eterna, ch’ ora s’ accende e verna…// Or la ragion, che verna tra le nubi del senso…  -- s’ ei 
                                                                                                                                     
Armida στη Liberata· από τη Liberata είναι γνωστό και το σπαθί που πίνει αίμα  στον 
μονόλογο του προδομένου Mirtillo P.F, C, viii [Selmi, σσ. 346, 396]). Για τον έμμεσο αλλά ευρύ 
διάλογο του Guarini με τον Tasso (Aminta, Gerusalemme liberata) δες και τις ερμηνείες του 
Scarpati (tra amore e onore, tra errore e salvazione), ό.π., 1985, σσ. 233-234.  
252 Ο ποιητής προσέδωσε τραγικό χαρακτήρα στο έργο του με τη χρήση υψηλών κλασικών 
μοντέλων [Selmi, σσ. 53-54], εκ των οποίων έχουμε αναφέρει ήδη τον Οιδίποδα Τύραννο. 
Εκτός από τον Σοφοκλή χρησιμοποίησε και τον τραγικώτατο Ευριπίδη σε επεισόδια 
κακοτυχίας των προσώπων, εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι εκείνο του θρήνου, στην 
τέταρτη πράξη, της Amarilli. Η θλίψη της άδικα κατηγορημένης και καταδικασμένης σε 
θάνατο κοπέλας έχει αποδοθεί με υπόδειγμα την Ιφιγένεια εν Αυλίδι (πολλά παράλληλα 
χωρία βλ. ειδικ. Selmi, σσ. 419-420). Κοντά στον Ευριπίδη ο Guarini αξιοποίησε και τον 
Σενέκα, κυρίως στη δραματοποίηση της σύγκρουσης των προσώπων. Άντλησε από εκείνον 
την τεχνική σύνταξης διαλόγων με παράδοξα και αμφίσημα νοήματα (τραγικο-ειρωνικά) 
που καταλήγουν στην ασυνεννοησία. Η συγκεκριμένη σενεκανή ατμόσφαιρα βρίσκεται στην 
πέμπτη σκηνή της πέμπτης πράξης όπου ο Montano και ο Carino αντιμετωπίζουν το ζήτημα 
της πατρότητας του  Mirtillo. Ο Guarini σημείωσε τη χρήση του Ευριπίδη και του Σενέκα στα 
Annotazioni του. Στην έκτη σκηνή της πέμπτης πράξης, κατά την είσοδο του Tirenio (στ. 936-
942), μνημόνευσε παράλληλο χωρίο του δράματος Φοίνισσαι [Selmi, σσ. 460-461]· στην τρίτη 
σκηνή της πρώτης πράξης (στ. 546-551) δήλωσε ότι πρότυπο για τον παράφορο έρωτα της 
Corisca στάθηκε η Φαίδρα από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη και την ομώνυμη τραγωδία του 
Σενέκα [Selmi, σ. 309]. 
253 Δες και Selmi, ό.π., 1999, σσ. 56, 58, 59. 
254 Divina Commedia, Purg. V 100-102 = P.F. D, 781-784· η ομοιότητα σχολιάζεται στο Scarpati, 
ό.π., 1985, σ. 235. 
255 Οι στίχοι του Πετράρχη για την Laura (Canzoniere, CXXVI, 43-44) συμμετέχoυν στην 
αποτύπωση της ηθικής και αισθητικής ομορφιάς της Amarilli (P.F., B, i 151-160). Selmi 1999, 
σ. 336.  
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piace, ei lice //Piaccia, se lice), για να καταλήξει σε μια θέση, σε σχέση με αυτόν, 

αντίθετη: καταδίκη του ηδονισμού και αναζήτηση της αρετής·256 στην τρίτη σκηνή 

της πρώτης πράξης εισάγει συστατικά του τραγικού πάθους της Fedra του Σενέκα 

στον μονόλογο της ερωτευμένης Corisca, η οποία είναι όμως μια μορφή κωμική·257 

στον τρίτο χορό, ακολουθώντας τα χνάρια του Bembo (Asolani), αποθεώνει τη 

γυναικεία ομορφιά· η ενότητα, συγκρουόμενη με τις βασικές ιδέες που διατρέχουν 

το έργο (αγάπη για την ψυχή, ii coro, ευλάβεια απέναντι στο θείο, i coro), στέκεται 

αμφίβολο αν πρέπει να ιδωθεί ως σοβαρή.258 Οι ψηφίδες επομένως από τα αρχέτυπα 

δεν απαντούν στο δράμα του ποιητή μόνο ακέραιες, η υποδοχή τους στο 

τραγικωμικό του σύμπαν μπορεί να ταυτίζεται με αλλοίωση από μια διάθεση 

ειρωνική. Η σχέση του Guarini με το λογοτεχνικό παρελθόν αποτυπώνεται ως μια 

πράξη εκδήλωσης σεβασμού, αλλά και ανασκευής. Πάντως η ειρωνεία που 

εξακοντίζεται προς τα πρότυπα μπορεί να έχει και αμφίδρομη ισχύ. Η παρωδία της 

πετραρχικής ρητορικής (με αφορμή την καταγγελία της γυναικείας απιστίας) στην 

πέμπτη σκηνή της πρώτης πράξης γίνεται παρωδία και του βασικού φορέα της, του 

πρωταγωνιστή Mirtillo· η αναμέτρηση της αντιποιητικής φιγούρας του τραγικωμικού 

Satiro,259 στο τέλος της δεύτερης πράξης, με τον Καλλίμαχο λαμβάνει χροιά 

αυτοσαρκαστική.260 

Καθώς η χρήση των διακεκριμένων πηγών από τον Guarini προδίδει εξίσου 

την παραδοχή της αξίας τους, όσο και την ‘υπόνοια της απαξίας τους’ (φανερή όχι 

μόνo σε αποτελέσματα παρωδίας, αλλά και στο γεγονός ότι μέσα στην ασύλληπτη 

συνάθροισή τους κανένα αρχέτυπο δεν κυριαρχεί), την ίδια στιγμή η θεωρία και η 

πρακτική του μαρτυρεί την προσέγγιση, όσο και την απομάκρυνσή του από τις 

επιταγές της κλασικιστικής ποιητικής (δραματουργίας). Ο δημιουργός θα 

χαρακτηριζόταν ένας όχι πρώτης γραμμής, μολονότι εύστοχος, νεωτεριστής, εφόσον 

                                                
256 ό.π., σσ. 432-437. 
257 ό.π., σ. 309. 
258 Βλέπε και ό.π., σσ. 327, 400-402.  
259 Δες και ό.π., σσ. 321-326, 354-360. 
260 Έχει διαπιστωθεί ότι η οπτική του δημιουργού συνηθέστατα δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή. 
Αναδύεται πλάγια μέσα από επάλληλες διαδρομές θέσης και αντίθεσης, “μυθοποίησης” και 
κριτικής ανάγνωσης (πρβλ. λ.χ. την ανύψωση της Τύχης από τα πρόσωπα P.F. B, i 21, B, iv 
562-572 και την απαξίωσή της στον πρώτο χορό στ. 1103-1104 [Selmi, σσ. 327, 332-333, 347]). 
Έτσι οι απόψεις του πάνω σε ανθρωπολογικά ή και λογοτεχνικά ζητήματα φθάνουν στον 
αναγνώστη με έναν υποφώσκοντα σχετικισμό. Βλ. M. Guglielminetti, «Introduzione», στο Opere 
di Battista Guarini, Torino (Utet) 1971, N. J. Perella, «The Autonomy of Poetry in Battista Guarini's 
Polemical Tracts», Forum Italicum 2 (1973) 338-352, Scarpati, ό.π., 1985, σσ. 233-234, Selmi 1999, 
σ. 47.  
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έως την εποχή του η έννοια του κλασικού κανόνα είχε ήδη αμφισβητηθεί, και 

επιπλέον ο ίδιος δεν αγνόησε αρχές της παλιάς ρητορικής παράδοσης. Τα χρόνια 

που συνέθετε το έργο του τα αιτήματα για μεγαλύτερη ποικιλία στην πλοκή, για νέα 

γένη ανυπότακτα στις παραδεδομένες νόρμες, ταιριαστά με το γούστο των 

ανθρώπων της εποχής, είχαν τεθεί, ενώ, επίσης, και στο ευαίσθητο θέμα του σκοπού 

της ποίησης (κάθαρση), δίπλα στη δεσπόζουσα συντηρητική γραμμή, που προέτασσε 

την ηθική ωφέλεια, είχε αρχίσει να προβάλλει και η έννοια της καθαρής τέρψης.261 

Παρόλ' αυτά η συμβολή του Guarini στον νεωτερισμό αποτιμάται ως σημαντική·262 

διακρίνεται στο επίτευγμά του να εμπεδώσει τις ίδιες καινοτόμες τάσεις με πράξη 

και θεωρία που βασίστηκε σε μια καινούρια αξιόλογη ανάγνωση της Ποιητικής. 

Από την άλλη η προσήλωση του στην αρχές της ευπρέπειας (συνέπεια των 

χαρακτήρων, γλώσσα) και της αληθοφάνειας δεν τον διαφοροποιούσε από τους 

σύγχρονούς του που ήταν πιο παραδοσιακοί. 

Ο Guarini, λοιπόν, στάθηκε καινοτόμος στην ίδια την εισήγηση της 

τραγικωμωδίας (συμπλέοντας με λίγες ακόμη νεωτερικές φωνές του αιώνα που 

συζητούσαν και πρότειναν τη δημιουργία νέων λογοτεχνικών ειδών), αν και πάντοτε 

στα θεωρητικά του κείμενα διακήρυττε ότι διέπεται από κλασικές αρχές. Απέναντι 

σε εκείνους, που, αγκιστρωμένοι στο δόγμα της παράδοσης, υποστήριζαν ότι η 

τραγικωμική μείξη δεν είναι θεμιτή, γιατί αντίκειται στην ακεραιότητα και την 

ιδιαιτερότητα της κάθε πράξης (κωμικής, τραγικής) και καταστρατηγεί τη 

θεμελιώδη ποιητική συνθήκη της ενότητας της πλοκής, εκείνος απαντούσε ότι 

τραγικωμικό του δράμα στηρίζεται στα παραδείγματα κλασικών δραματουργών 

(Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος, Ευριπίδη Κύκλωπες, Τερεντίου Αυτοτιμωρούμενος 

και Πλαύτου Αμφιτρύων), που έχουν αποδείξει ότι η σκηνή μπορεί να δεχθεί την 

ανάμειξη σημαντικών και μη ανθρώπων, επιφανών και ιδιωτικών πράξεων, ελέου 

αλλά και αστειότητας/ελαφρότητας (ο Αριστοτέλης δεν απέκλειε το ευχάριστο τέλος 

από την τραγωδία),263 επιπλέον ότι το ίδιο δεν συμπεριλαμβάνει από τα δύο γένη 

προγόνους τους κεντρικούς πυρήνες που αλληλοαποκλείονται - τον τραγικό φόβο, 

τα γνωστά πρόσωπα και την κωμική υπερβολή· καθώς κατ' αυτόν τον τρόπο 

αξιοποιεί από την κωμωδία και την τραγωδία μόνο κοινά ή συμβατά μεταξύ τους 

                                                
261 Βλ. T. Tasso, Weinberg, σ. 652. 
262 Weinberg, σ. 1074.  
263 (Verrato 1588) Weinberg, σσ. 659, 1079, 1080. 
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χαρακτηριστικά, οικοδομεί ανεμπόδιστα τη δική του ενότητα της πλοκής.264 Στο 

τελευταίο ετούτο θέμα, η εχθρική άποψη ότι ο τραγικωμικός συνδυασμός οδηγεί, 

χωρίς άλλο, στην αριστοτελικά απαράδεκτη διπλή πλοκή, εξώθησε τον ποιητή να 

ισχυριστεί ότι, κατά τον Αριστοτέλη, η ενιαία πράξη δεν είναι άλλο από μία 

αρμονική σύνθεση με καλή συναρμογή των πολλαπλών μερών της· υπ' αυτό το 

πρίσμα, ακόμη και η παρουσία δευτερευόντων επεισοδίων σε ένα δράμα (για να το 

πλουτίζουν) είναι θεμιτή.265 Το τραγικωμικό έργο, με όλα τα συστατικά του 

περιπλεγμένα, με αληθοφάνεια και ευπρέπεια, γύρω από έναν κύριο κορμό, 

αποτελούσε (όπως υποστήριζε ο ποιητής) μια συμπαγή δραματική μορφή.266 Η 

ενότητα της πράξης του γινόταν φανερή κι από τον αντίκτυπο που αυτό είχε στο 

κοινό. Ο μοναδικός τρόπος που επιδρούσε στο συναίσθημά του, προσφέροντας 

τέρψη και κάθαρση από την μελαγχολία, επαλήθευε τη σφιχτοδεμένη του πλοκή.267 

Περνώντας από τη θεωρία στην πράξη,268 ο Guarini χρησιμοποίησε στον Pastor Fido 

επινοημένο μύθο, με επιφανή πρωταγωνιστικά πρόσωπα σε ένα κλασικιστικό 

καταστατικό. Το τελευταίο τεκμηριώνεται από τη διατήρηση των ενοτήτων του 

τόπου και του χρόνου (βλ. P.F. A, i 30-33, B, i 59-60, B, v 798-799, C, i 1-4, E, iv 603-

604, E, vi 1171-1172), την αποφυγή διδασκαλιών (βλ. λ.χ. P.F. C, ii 67, 76-83),269 τον 

χορό ως υποκριτή (P.F. D, iii),270 τον ρόλο του απρόσωπου μαντατοφόρου (P.F. Ε, 

                                                
264 Σύμφωνα με τον Guarini, για τη σύνθεση της τραγικωμωδίας έχουν γίνει αλλαγές στα δύο 
γένη αφετηρίας (τραγωδία, κωμωδία), τέτοιες που το καθένα δεν διατηρεί πλέον την αρχική 
του ουσία: έχουν αφαιρεθεί η (τραγικά) φοβερή πράξη και η κωμική αχρειότητα. Μετά την 
εκκαθάριση των ακραίων αυτών στοιχείων, τα χαρακτηριστικά (των δύο γενών) που μένουν 
δεν είναι αλληλοαναιρούμενα, γι' αυτό η μείξη τους είναι θεμιτή. Η τραγικωμωδία προκύπτει 
από μέρη της τραγωδίας και της κωμωδίας που με αληθοφάνεια και ευπρέπεια μπορούν να 
σταθούν μαζί. Το νέο γένος αντλεί από την τραγωδία τα υψηλά πρόσωπα, τον αληθοφανή 
μύθο, τη συγκίνηση και τον κίνδυνο (όχι το θάνατο)· χρησιμοποιεί από την κωμωδία την 
ευθυμία, τα απλά αστεία, τη φανταστική πλοκή, την ευχάριστη μεταστροφή της τύχης, την 
κωμική τάξη. (Verrato 1588) Weinberg, σσ. 659-660, 1079-1080, Selmi 1999, σσ. 33-34 και 
Herrick, ό.π.,  1962, σ. 137. 
265 (Verrato 1588, Verrato 1593) Weinberg, σσ. 682, 683, 1088. 
266 ‘Η τραγικωμωδία μιμείται μέσω της θεατρικής παράστασης μια επινοημένη πράξη, η 
οποία συνδυάζει τραγικά και κωμικά μέρη (που με αληθοφάνεια και ευπρέπεια μπορούν να 
τοποθετηθούν μαζί) σε μία μοναδική δραματική φόρμα, που αποσκοπεί στην κάθαρση (δια 
της τέρψης) της θλίψης του θεατή’. (Verrato 1588) Weinberg,  σσ.  661, 1081. 
267 Ένας σκοπός, κωμικός στη φύση του, συνδέεται με την ενότητα της δράσης. (Verrato 
1588, Verrato 1593) Weinberg, σσ. 661, 683, 1081. 
268 Στην πραγματικότητα το θεωρητικό έργο του Guarini ακολούθησε τη συγγραφή του Pastor 
Fido. 
269 Ο Guarini σημειώνει στα Annotazioni ότι τα παριστανόμενα επί σκηνής είναι καλό να 
εκφράζονται με λέξεις. Selmi 1999, σσ. 366-367. 
270 Βλ. υποσ. 138. 
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ii).271 Υιοθέτησε και την ανάπτυξη μιας δευτερεύουσας ιστορίας (της Dorinda και του 

Silvio δίπλα στους Amarilli-Mirtillo) για λόγους ποικιλίας. Εκείνη, ως πιο εύθυμη 

παραλλαγή του κύριου μύθου και με περιορισμένη έκταση, η οποία αφήνει τη λύση 

του δράματος αποκλειστικά στους πρωταγωνιστές, μπορούσε να συνεισφέρει στην 

ισόρροπη μείξη των τραγικωμικών στοιχείων και στην ανάδειξη μιας πολυμερούς 

αρμονίας. Ως περιβάλλον δράσης επέλεξε όχι τυχαία την ειδυλλιακή Αρκαδία.272 Ο 

συγκεκριμένος τόπος, που παραδοσιακά αντιδιέστελλε έναν εξιδανικευμένο κόσμο 

με έναν κόσμο φθοράς, συμπεριλάμβανε πρόσωπα (ποιμενικά) κάθε είδους και 

πάθους273 και ερωτική ίντριγκα, ήταν ταιριαστός, γιατί περιείχε ήδη σπέρματα 

κωμικοτραγικά. Ο δημιουργός έκανε το ερωτικό θέμα κόμβο για τη διασταύρωση 

στοιχείων υψηλών και ταπεινών. Έθεσε από την αφετηρία έναν σοβαρό ιδεολογικό 

άξονα, αυτόν της προφητείας και του έρωτα που θα οδηγήσει στη σωτηρία, τον 

κράτησε όμως ‘στο βάθος’. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο επέτρεψε, ‘στο πρώτο πλάνο’, να 

αναπτυχθούν στη σκηνή ιστορίες αγάπης, και ερωτικών παθημάτων. Ενώ 

συγκέντρωσε αυτά τα κωμικά στοιχεία στις τρεις πρώτες πράξεις, τοποθέτησε στο 

καταληκτικό τμήμα μια σημαντική δόση τραγικότητας (καταδίκη αθώου, 

αναπόφευκτη θυσία) με αποκορύφωμα την αναγνώριση του κεντρικού ήρωα κατά 

το υπόδειγμα του Σοφοκλή (Οιδίπους Τύραννος). Η αποκάλυψη αφενός 

υπερκέρασε τις ίντριγκες των κωμικών προσώπων και εξάρτησε τη λύση από τον 

αρχικό πυρήνα της λύτρωσης και του χρησμού, αφετέρου υπέβαλε τον ‘τραγικό 

έλεο’ (Mont. Misero figlio!... a la morte P.F. E, v 894-929), στην ουσία μια παρεμφερή 

συγκίνηση, χωρίς όμως να παριστάνει κανένα τραγικό συμβάν.274 Η θαυμαστά 

                                                
271 Βλ. υποσ. 156. 
272 Ο Guarini αναγνώριζε τις οφειλές του στην εκλογή και στο ποιμενικό δράμα που 
προερχόταν από αυτή (Verrato primo, 1588) Weinberg, ό.π., σ. 1082. Στα θεωρητικά του 
κείμενα σημείωσε τις αρετές της εκλογής και περιέγραψε τη θεατρική φύση του ποιμενικού 
δράματος με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια μέθοδο που παρουσίαζε και την 
τραγικωμωδία. (Verrato secondo, 1593) Weinberg, σσ. 683-684, 1088-1089. 
273 Στο Verrato primo, όπου ο ποιητής έθιξε το θέμα της παρουσίας των βοσκών στη θεατρική 
σκηνή, ανέφερε ότι ο κόσμος των ανθρώπων της υπαίθρου, δομημένος από διάφορους 
χαρακτήρες, ήταν αληθοφανής, επιπλέον ότι τα ποιμενικά πρόσωπα, ικανά να 
δικαιολογήσουν πράξεις ευγενικές αλλά και ταπεινές, στέκονταν κατάλληλα για την 
τραγικωμική μείξη. Weinberg, σ. 1082, Selmi, σ. 282. 
274 ‘Η τραγική απόλαυση συνίσταται στη μίμηση μιας σοβαρής πράξης με επιφανή πρόσωπα 
και απροσδόκητα συμβάντα. Έπειτα αν κάποιος αφαιρέσει το φόβο και μειώσει τον κίνδυνο 
μόνο στην απειλή του θανάτου, επινοήσει μια καινούρια πλοκή, με νέα ονόματα, και 
μετριάσει όλο αυτό το σύνολο με το αστείο, η απόλαυση αυτού του είδους της μίμησης 
παραμένει· είναι τραγική στη δυναμική της αλλά όχι στην πράξη’. Verrato primo, 1588,  
Weinberg, σ.  660 και Selmi, σ. 415. Δες και στο Verrato secondo, 1593, όπου αναφέρεται ότι το 
νέο είδος είναι μια τραγωδία όπου ο φόβος έχει αφαιρεθεί, ωστόσο άλλα τραγικά στοιχεία 
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αντίστροφη οργάνωση του επιφανούς αρχέτυπου προς μια ευχάριστη εξέλιξη 

απέκλεισε τον φόβο της τραγωδίας, ταύτισε έξυπνα τον ‘κωμικό’ έρωτα με την 

‘τραγική’ σωτηρία, ενώ εξασφάλισε ένα απολαυστικό, ανακουφιστικό τέλος275 σε 

μια αγωνιώδη περιπέτεια.276  

Η εξέχουσα θέση που έχουν καταλάβει στο θεωρητικό έργο του Guarini η 

αληθοφάνεια και το θαυμαστό (σαγήνευση του θεατή), ως έννοιες άμεσα 

συναρτημένες με τον σκοπό της ποίησης (για τον Guarini μίμηση, τέρψη), προδίδει τη 

σύμπλευσή του με καθιερωμένες αρχές που είχαν ευρεία απήχηση ανάμεσα στους 

σύγχρονους.277 Το ίδιο προκύπτει και από τη σπουδαιότητα που έχει αναγνωρίσει 

στον κεκοσμημένο λόγο, το κατεξοχήν όχημα της μίμησης.278 Στο Pastor Fido η 

επίμονη με την οποία επιδιώχθηκε η αληθοφάνεια γίνεται αμέσως αισθητή. Ο 

ποιητής πρόσεξε μικρές λεπτομέρειες στις σκηνές, όσο και στη διαδοχή τους, όπως η 

έξυπνη αναφορά στο γυμνό κεφάλι της Corisca P.F. C, iii 200, μετά το χάσιμο της 

περούκας της P.F. B, vi 974-984, το καθαρό από τριχοφυΐα πρόσωπο του Mirtillo, 

                                                                                                                                     
αναπτύσσονται ελεύθερα. Αυτά συντείνουν στην τέρψη του θεατή, στην οποία στοχεύει η 
τραγικωμωδία. Weinberg, σ. 1087 
275 Σύμφωνα με τον δραματουργό το ευχάριστο τέλος του έργου, σύμφυτο με την 
τραγικωμική δομή του, ήταν ιδιαίτερα απολαυστικό, γιατί ακολουθούσε θλιβερά γεγονότα 
και αγωνία. (Verrato 1593) Weinberg, σ.  1087.  
276 Έχει θεωρηθεί αξιοσημείωτο το πόσο κατασταλαγμένα δομεί ο δημιουργός το έργο του 
ως εκπρόσωπο μιας ολότελα νέας φόρμας, με φανερές διαφοροποιήσεις από άλλα συγγενικά 
δραματικά μορφώματα της εποχής. Με το ευχάριστο τέλος αποκλίνει από την Egle του 
Giraldi, ενώ με λεπτό χειρισμό παίρνει απόσταση κι από τις τραγωδίες αίσιας έκβασης (στην 
ουσία διπλής σύστασης – ευχάριστη για τους καλούς, κακή για τους πονηρούς) του ίδιου 
ποιητή. Η συγχώρεση της Corisca, αντί για την τιμωρία της (που θα μπορούσε δίκαια να 
προκύψει) υπογραμμίζει την αμιγώς ευχάριστη λύση του καινούριου είδους που δεν 
σκιάζεται από τίποτα θλιβερό. Selmi 1999, σσ. 465, 467, Herrick, ό.π., 1962, σσ. 10, 134-135, βλ. 
και Weinberg, σ. 1088. 
277 Η αληθοφάνεια (άλλοτε με την αριστοτελική έννοια, άλλοτε ως αλήθεια) εξασφάλιζε ως 
επι το πλείστον τη συνθήκη της αλήθειας, για να γίνει ένας μύθος πιστευτός- και κατά 
συνέπεια, συνήθως, διδακτικός. Το θαυμαστό (συνδεδεμένο με ζητήματα δομής ή και 
έκφρασης) εγγυόταν τον ισχυρό αντίκτυπο ενός έργου στο συναίσθημα του αποδέκτη του –
για την επίτευξη της συγκίνησης και της τέρψης. Weinberg, σ. 526, (572). Ενδεικτικά, για την 
αληθοφάνεια/ αλήθεια, ο Guarini, στο Verrato secondo, έγραφε ότι τα αληθινά ιστορικά 
πρόσωπα της τραγωδίας συνεισέφεραν στην έγερση του ελέου και του φόβου, σε άλλο 
σημείο, ότι η μίμηση στηριζόταν στην αληθοφάνεια και όχι στο ηθικά σωστό. Weinberg, σσ. 
683, 681· για το θαυμαστό, στην ίδια πραγματεία, σημείωνε ότι είναι το ασυνήθιστο και το 
παράδοξο που προσφέρει τέρψη στο ακροατήριο· αυτό θα πρέπει να σχεδιάζεται από τον 
ποιητή ως αδύνατο σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, αλλά ταυτόχρονα δυνατό 
(αληθοφανές) για το σύγχρονο θεατή και τον δικό του πολιτισμό. Weinberg, σσ. 683, 1088-
1089. 
278 Η ρητορική τυπολογία δέσποζε στη λογοτεχνία από τον μεσαίωνα (ενδεικτ. Weinberg, σσ. 
685-689). Ο Guarini τοποθετούσε τον φροντισμένο λόγο (μαζί με τη συνέπεια των 
χαρακτήρων, την αριστοτεχνική αναγνώριση κ.α.) μέσα στα χαρακτηριστικά που διέκριναν 
την καλή μίμηση. (Verrato 1593) Weinberg, σ. 681-682. 
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P.F. B, i 105, που έκανε την μεταμφίεσή του σε γυναίκα πειστική. Δικαιολόγησε 

ουσιαστικά συστατικά για το ξετύλιγμα του μύθου, όπως ότι ο Mirtillo δεν γνωρίζει 

τα πράγματα στην Αρκαδία γιατί είναι ξένος P.F. A, ii 378-380, δικαιολόγησε ακόμη 

και τυχαίες συναντήσεις – Titiro, Montano P.F. A, iv 827-828. Στο ίδιο πλαίσιο 

φρόντισε και για τη συνέπεια των χαρακτήρων. Έδωσε το στίγμα της ψυχικής 

ευγένειας του Mirtillo P.F. A, ii 358-360 πολύ πριν φανερωθεί η θεϊκή του καταγωγή 

P.F. E vi, 1037-1135· απέδωσε έμμεσα την ανηθικότητα της Corisca στην κακή της 

αγωγή P.F. A, iii 649-652. Το θαυμαστό, στον Pastor Fido, συνδέεται με την ασυνήθη 

παράσταση (εικόνα φρίκης P.F. A, ii 454-456, 467-472,279 εξωπραγματικό συμβάν P.F. 

D, viii) περισσότερο όμως ταυτίζεται (όπως κι ο ίδιος Guarini υπαινίσσεται στα 

γραπτά του)280 με μια ευφυή αρχιτεκτονική. Ο δημιουργός οικοδόμησε το έργο του 

πάνω σε ένα σύνθετο πλέγμα προφητειών281 (η κεντρική που αφορά στο μέλλον της 

Αρκαδίας P.F. Α, ii, το όνειρο του Montano P.F. Α, iv, η ηχώ του θεού Έρωτα P.F. D, 

viii κ.α.) κάθε μία από τις οποίες συνιστά θαυμαστό ως υπερκόσμια ατμόσφαιρα, 

αλλά και ως γριφώδης σύνθεση που συμπυκνώνει αινιγματικότητα και σπέρματα 

λύσης για την πλοκή. Τα συστατικά του μύθου του που προξενούν διανοητικό 

ξάφνιασμα αυξάνονται, αν προστεθούν η σπηλιά282 και ο χορός της τυφλόμυγας,283 

που και τα δυο σηματοδοτούν, προλαμβάνουν και ερμηνεύουν (αλληγορικά) τη 

δράση· πληθαίνουν, αν συνυπολογιστούν πολλές ακόμη προσημάνσεις (π.χ. οι φόβοι 

του Titiro για την Amarilli εκφρασμένοι με την παραβολή του ρόδου/ κοπέλας P.F. Α, 

iv, ο Aminta284 ως προεικόνισμα του Mirtillo) και αντικατοπτρισμοί (ο ήρωας Silvio 

και ήρωας Mirtillo, η ερωτευμένη αυτοκαταστροφική Dorinda ως κωμικός 

διπλασιασμός του πρωταγωνιστή), τα οποία επιδεικνύουν την ‘εκπληκτική’ ποικιλία 

                                                
279 Selmi 1999, σ. 305. 
280 (Verrato 1593) Weinberg, σ. 1088-1089. 
281 Selmi 1999, σσ. 305, 317, 425, 463. 
282 Η σπηλιά, P.F. C, vii, χώρος που ενέχει μυστήριο, δηλώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην 
ψευδαίσθηση και την πραγματικότητα, την προσδοκία και την ανατροπή της. Βλ. και ό.π., 
σσ. 382, 386, 393-394, 398.   
283 Ο χορός της τυφλόμυγας, P.F. C, i, ii γίνεται έκφραση της πολυεπίπεδης τυφλότητας του 
έργου: ο τυφλός έρωτας, ως σύμβολο, δίνει ουσία στο παιχνίδι που προσφέρει προκάλυμμα 
για την συνάντηση των πρωταγωνιστών· ο τυφλός έρωτας ‘προσωποποιείται’ από την 
‘τυφλωμένη’ Amarilli· η ‘τύφλωση’ της Amarilli μετασχηματίζεται σε πλάνη της ίδιας, η οποία 
την κάνει θύμα των σχεδίων της Corisca· η τύφλωση-σύγχυση στιγματίζει την οπτική όλων 
των προσώπων του έργου στην ερμηνεία της ανθρώπινης δράσης και της θείας βουλής. βλ. 
και ό.π., σσ. 365-367. 
284 Το επεισόδιο του ιερέα Aminta, που θυσιάζεται για τη σωτηρία της αγαπημένης του, P.F. 
Α, ii, ανήκει στα συμβάντα που προηγούνται της διαδραματιζόμενης πράξης και συνιστά 
δομικό θαυμαστό, το οποίο αναπτύσσεται σε σχέση με την κεντρική προφητεία. ό.π., σ. 304.  
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όσο και την αρμονία της πράξης. Εκτός από το δομικό επίπεδο, ο Guarini θέλησε το 

θαυμαστό, στο τραγικωμικό του έργο, να απορρέει και από την ρητορική. Η 

εξόφθαλμα εντυπωσιακή, έντεχνη έκφρασή του βεβαιώνεται ως εμπρόθετα 

σαγηνευτική, τη στιγμή που οι στίχοι του βρίσκονται να απηχούν τεχνικές για την 

επίτευξη του ευφυούς/θαυμαστού λόγου, οι οποίες περιέχονταν στα εγχειρίδια 

ρητορικής της εποχής.285 Η έκπληξη που επιφυλάσσει η φράση στο δράμα 

εκτυλίσσεται ως ένα παιχνίδι αντιθέτων και αντιθέσεων που παίρνει διάφορες 

μορφές:286 Ίδιοι όροι αντιτίθενται για εκφράσουν διαφορετικά νοήματα 

(κυριολεκτικό, μεταφορικό) l’ una saldando si fa sana, e l’ altra/ quanto si salda men, 

tanto piu sana Ε, vii 1312-1313 - και ανάμεσα σε πρόσωπα που διαφωνούν (Montano, 

Titiro) A, iv 721-723· διαμετρικά αντίθετοι όροι βρίσκονται σε σχέση ανταγωνιστική 

και αινιγματική Pensi dunque Mirtillo,/ di dar col tuo morire/ vita a chi di te vive? E, ii 

305-307, e l amor mio odio piu de la morte A, iii 59-592, Meno ha chi piu n’ abonda/ e 

posseduti e piu che non possede B, v 614-615· συναρμόζονται σε μία ιδιότυπη σύνθεση 

amore/ la radice ha soave, il frutto amaro Β, i 57-58· μειγνύονται συντείνοντας σε ένα 

‘παράδοξο’ αποτέλεσμα amore e odio/ con si mirabil temper in un cor misti. Νοήματα 

αλληλοαναιρούμενα παράγονται μέσα από τη χρήση λέξεων που ανήκουν στο ίδιο 

σημασιολογικό πεδίο (οξύμωρα) Torna cruda Amarilli/ che cotesta pieta si dispietata E, 

ii 314-315, per far che moia immortalmente il core C, iii 505. O λόγος επιβάλλει τη 

συγκατοίκηση του αισθητηριακού με το διανοητικό Come selvaggia fera,/ cacciata 

dalla fame,/ esce dal bosco e il peregrino assale,/ tal io, che sol de’ tuo’ begli occhi i’ vivo… 

C, iii 251-254· αντιτίθεται αναπάντεχα στα ‘φαινόμενα’ (θύτης και το θύμα 

ταυτίζονται) LIN.. in lupo ti trasforma. DOR. Oh se qui dentro, Linco,/ scorger tu mi 

potessi,/ vedreti un vivo lupo/ quasi agnella innocente/ l’ anima divorarmi D, ii 86-91· 

εξεικονίζει μια θεαματική μεταβολή (από το λίγο στο πολύ) tu solo avvicinasti/ l’ esca 

pericolosa/ al focile d’ Amor, tu il percotesti,/ e tu sol ne traesti/ le favile ond’ e nato/ l’ 

incendio inestinguibile e mortale. D, iii 295-299· συναγωνίζεται με το νόημα 

αποβαίνοντας ήχος la bacciata belta bacio non rende Coro ii 1043. Κατ' αυτόν τον 
                                                
285 Battaglin, ό.π., 1970, σ. 320 (στο ίδιο) Παρόλ᾽ αυτά οι ρητορικοί τρόποι του απαντούν σε 
μικρή έκταση στην ποιητική παράδοση από την οποία αντλεί. 
286 Battaglin, ό.π., σ. 320-336 Δες εκεί πώς τα χαρακτηριστικά της ποιητικής γλώσσας του 
Pastor Fido εμπίπτουν στην αισθητική του μπαρόκ. Μπαρόκ θεματικές στο δράμα (λ.χ. η 
αβεβαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, η διάσταση ανάμεσα στην επιφάνεια και την 
κρυμμένη ουσία, ο ερωτικός αισθησιασμός με το προκάλυμμα της μεταμφίεσης ή της 
μακρινής ανάμνησης) έχουν υποδειχθεί και στο  D. Dalla Valle, Pastorale barocca, forme e 
contenuti dal Pastor Fido al drama pastorale francese, Ravenna (Longo) 1973, σσ. 86-155.  
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τρόπο το έργο αποτυπώνει τη ρευστότητα και την ευμεταβλησία (το περίπλοκο), τον 

ανταγωνισμό της ρητορικής με την παριστανόμενη πράξη, του διατυπωμένου 

νοήματος με εκείνο που υπονοείται. Με εμμονή στον καλλωπισμό της έκφρασης ο 

Guarini κατασκεύασε ατελείωτες μεταφορές, μέσα από τις οποίες, λόγου χάρη, η 

ανάσα μόνο των ερωτευμένων γίνεται θεϊκή πνοή (P.F. B, i 236), ηδονική αύρα (P.F. 

Α, i 227) ή θυελλώδης άνεμος που προκαλεί καταιγίδες δακρύων (P.F. Α, ii 541)· 

έπλασε διευρυμένες αναλογίες, με τέλεια συμμετρία, (materno stelo P.F. Α, iv 858-

892), οι οποίες συνήθως αποκτούν κινητικότητα μέσα από μια εξελικτική δυναμική 

(π.χ. η προοδευτική ενδυνάμωση του νεογέννητου αγριμιού και η ύπουλη μεταβολή 

του τρυφερού έρωτα σε επικίνδυνο πάθος P.F. C, vi 850-865)· χρησιμοποίησε την 

επανάληψη, το χιαστό (Gia non dovevi tu si lungamente/ celarmi la cagion de la tua 

fiamma/ se la fiamma celar non mi potevi P.F. A, ii 298-300, or datti pace/ dunque, Mirtillo, 

e querra/ non far a me P.F. C, iii 439-441) και πολλά ακόμη σχήματα.287  

Οι απόψεις του θεωρητικού σχετικά με την αρχή της καθαρότητας του 

ύφους δεν είναι απόλυτα σαφείς. Ο Guarini από τη μια διακήρυττε ότι ο κανόνας 

αυτός δεν είχε πρακτική αξία για τον δραματουργό, από την άλλη διευκρίνιζε ότι η 

μείξη στην τραγικωμωδία του δεν αφορούσε παρά στο μεγαλοπρεπές και ευγενές 

ύφος και γι αυτό ήταν θεμιτή. Πιο σίγουρος για τη βασιμότητα της γνώμης του ότι 

το ύφος ενός έργου έπρεπε να συμφωνεί με το διαδραματιζόμενο θέμα, έκανε λόγο 

για μια συμβατή με το νέο μεικτό είδος μετριαστική τακτική·288 η τραγικωμωδία, που 

συνάρμοζε τραγικές και κωμικές ιδέες, διακρινόταν από μεσότητα, η οποία απέρρεε 

από το χαμήλωμα του τραγικού ύφους και την εκλέπτυνση του κωμικού· ο λόγος της 

είχε τις αρετές που ‘υποδείκνυε ο Αριστοτέλης’: όχι τόσο περίτεχνος, ώστε να 

προξενεί δυσφορία στο ακροατήριο, ούτε τόσο λαϊκός ώστε να περιφρονείται. Στην 

πράξη ο ποιητής επέδειξε μια πολύ δουλεμένη και φροντισμένη γλώσσα, με 
                                                
287 Battaglin, ό.π., 1970, σ. 301-320. Άλλες λεπτομέρειες του τρόπου εργασίας του Guarini σε 
επίπεδο ρητορικής αποτελούν: η εξαντλητική χρήση μεταφορικού λόγου γύρω από συνήθη 
θέματα λ.χ. o θάνατος ως υποκατάστατο του λόγου μπροστά στην σκληρότητα της 
αγαπημένης P.F. Β, ii 290, ο θάνατος σαν έσχατη ελπίδα για οίκτο P.F. C, iii 325-331, η 
αξιοποίηση παρακαταθήκης θεματικών και ρητορικών στοιχείων, P.F. A, i 90-98 και C, vi 
975-995, η χρήση της κλίμακος, της διόρθωσης και επαναδιατύπωσης, του γνωμικού, του 
λογοπαίγνιου, βλ. Selmi 1999, σσ. 285-326, 391. Ιδιαίτερη θέση στη ρητορική του 
καταλαμβάνουν επίσης: τα επίθετά του, με λειτουργία διακοσμητική και ‘δραματική’, οι 
εικόνες (μεταφορές) που απαντούν σε ερωτικούς λόγους και τονίζουν την αίσθηση (πείνα, 
δίψα), οι λόγοι των προσώπων κατ᾽ αναλογία με τον χαρακτήρα τους (η Corisca και το 
φαίνεσθαι-είναι), η ομοιοκαταληξία του και η επιμονή στην αρμονία του ήχου, η σύνταξη, η 
υποταγμένη στο ρυθμικό και μουσικό αποτέλεσμα. βλ. Battaglin, ό.π., σσ. 301-353. 
288 (Verrato 1588, Verrato 1593) Weinberg, σσ. 1081, 1088, βλ. επίσης Herrick, ό.π., σσ. 140, 141 
και Scarpati, ό.π., 1985, σσ. 230-231.  
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εκφραστικό υλικό που αντλήθηκε από τα αρχαίο δράμα και την πετραρχική 

(μανδριγαλιστική) παράδοση.289 Ο Salviati, παρά τις προτάσεις διόρθωσης (για 

μεγαλύτερη ‘ποιητικότητα’), την είχε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα κομψή.290 Για την 

αποφυγή του ακραίου τραγικού και κωμικού ύφους, ο Guarini νόθευσε τα 

σοβαρότερα (‘τραγικότερα’) μέρη του δράματος με λυρισμό P. F. C, iii , D, v, V, vi) 

και τα πεζά και ιλαρά με στοχασμό (P. F. Β, vi)·291 χρησιμοποίησε αρκετά τον 

ουδέτερο αποφθεγματικό λόγο (P. F. Α ii 333-334) και προίκισε τα κωμικά πρόσωπα 

με ευγλωττία (P. F. A, v, P. F. Β, vi).292  

Ο δημιουργός του Pastor Fido υπήρξε νεωτεριστής για την εποχή του ως προς 

τη θεώρηση της σχέσης της λογοτεχνίας με τους αποδέκτες της. Η θέση του βέβαια 

ότι το δράμα κάθε φορά οικοδομείται πάνω στο γούστο και στις προσδοκίες των 

συγκαιρινών δεν αντιπροσώπευε μόνο εκείνον.293 Τη συμμεριζόταν κι άλλοι 

θεωρητικοί και συγγραφείς των ίδιων χρόνων που συνήθως συνέπλεαν με την 

καινοτομία, γι᾽ αυτό έχουν καθιερωθεί ως μοντέρνοι. Ήταν οι ίδιοι που με οδηγό 

την ιδιοσυγκρασία των θεατών/αναγνωστών συχνά δοκίμαζαν τη δημιουργία νέων 

ποιητικών μορφών, ενώ αντιδιαστέλλονταν από τους φορείς συντήρησης, τους 

αρχαίους, οι οποίοι, αδιαφορώντας για το κοινό, έμεναν προσκολλημένοι στις 

παγιωμένες φόρμες (συχνά εννοούσαν την αριστοτελική κάθαρση ως ηθική 

σκοπιμότητα). Ο Guarini, λοιπόν, ως μοντέρνος294 δεν ήταν μόνος, από την άλλη ήταν 

εκείνος που είχε μοναδικά καταφέρει να συντάξει, συμμαχώντας έξυπνα με τον 

Αριστοτέλη, μια νέα, ολοκληρωμένη και συνεπή θεωρία για την πολυσυζητημένη 

μίμηση και τον σκοπό της, για τη νομιμοποίηση (και εξύψωση) ενός νεόκοπου 

δραματικού είδους. Σύμφωνα με αυτή, ‘διόρθωσε’ την εσφαλμένη άποψη των 

                                                
289 Selmi 1999, σσ. 54-55. 
290 Battaglin, «Leonardo Salviati e le Osservazioni al Pastor Fido del Guarini», ό.π., 1964-65, σσ. 
249-284. 
291 Selmi 1999, σσ. 37, 301, 321, 379. 
292 Σκηνές με το Satiro αποτελούν παράδειγμα για το πώς ο ποιητής διαχειρίζεται το κωμικό 
ύφος. Mετριάζει το σύνηθες αστείο (της κωμωδίας) και το αντικαθιστά με φόρμες 
ευγλωττίας, ευχάριστες και πνευματώδεις· καλλιεργεί ένα μέσο ύφος, το οποίο ο ίδιος θεωρεί 
εύπεπτο και αληθοφανές· πρβλ. ‘per non essere puro comico non richiede l’ uso de’ ridicoli sì 
frequente, ma in vece loro vi si adopran gli spiriti, le vaghezze, e gli scherzi, che non sono fuori del 
verosimile, e altrettanto, e forse più, dilettano gli ascoltanti’ (Compendio). Selmi 1999, σσ. 301 και 
321. 
293 Βλ. Weinberg, σσ. 656-662, και ειδικά για τη διάκριση μοντέρνων- αρχαίων σσ. 711-714. 
294 Με την άποψη ότι η ποιητική παραγωγή συνοδοιπορεί με τα διαφορετικά ήθη κάθε 
εποχής, ο Guarini αναγνώρισε στον ποιητή το δικαίωμα να ανανεώνει με νέα μοσχεύματα τον 
παλιό κορμό της ποίησης και στο κοινό να αναζητά μέσα από νέα γένη καινούριες και 
ταιριαστές με το γούστο του συγκινήσεις. (Verrato 1588) Weinberg, σσ. 1078-1079.  
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σύγχρονών του ότι η ποίηση υπάγεται στην ηθική φιλοσοφία  –πράγμα που δεν 

πουθενά ανέφερε ούτε ο σεβαστός συντάκτης της Ποιητικής295 - και ανέδειξε ως 

μοναδικό σκοπό296 της την τέρψη μέσω της μίμησης·297 θεώρησε ότι το ποιητικό 

αντικείμενο πορεύεται πάντα σε μια εξελικτική διαδρομή (γεγονός που επέτρεψε 

στον Αριστοτέλη να κανονικοποιήσει τη λογοτεχνία των καιρών του, αλλά όχι και 

να ορίσει τις ποιητικές μορφές κάθε άλλης εποχής)298 και συνεπακόλουθα 

αναγνώρισε στον ποιητή το δικαίωμα (αφού διακρίνει τις αναλλοίωτες αρχές  που 

διέπουν την ποίηση, από τις μεταβλητές των επιμέρους ειδών)299 να διαμορφώνει ή 

να αναμορφώνει, με νέα αντίληψη, γένη αποβλέποντας στη διασκέδαση των 

θεατών.300  Η μοντέρνα συγκρότηση του Pastor Fido, το οποίο πάνω απ' όλα 

ταυτίζεται με μια νεο-προτεινόμενη δραματική μορφή, απηχείται στην απολαυστική 

για τους σύγχρονους ρητορική του, στην ιδιάζουσα δομή του, η οποία συνδυάζει 

κλασικά αρχέτυπα με τις πολιτιστικές συντεταγμένες του κοινού της εποχής. Ο 

μύθος, που συντίθεται κλασικά, ξεδιπλώνεται επίσης αλληγορικά και υπαινικτικά, 

ερεθίζοντας τη χριστιανική συνείδηση. Η ιδέα του χρησμού που καθοδηγεί την 

πλοκή και η αλλαγή της τύχης που καταλαμβάνει την τέταρτη (P.F. D, v) και πέμπτη 

πράξη (P.F. E, ii) μπορεί να ανακαλούν το αρχαιοελληνικό τυπικό της πτώσης του 

                                                
295 Σύμφωνα με τον Guarini, ο Αριστoτέλης, δεν αναγνώριζε (ούτε στην Ποιητική, ουτε στην 
Πολιτική και Ηθική) ηθική σκοπιμότητα στην ποίηση και δεν περιοριζόταν σε γένη που 
στόχευαν στην ηθική καθοδήγηση και στο καλό της πολιτείας. (Verrato 1588) Weinberg, σσ. 
656-658, 1078 
296 Ο πρωταρχικός σκοπός της ποίησης (οργανικός) ήταν η μίμηση που συνοδευόταν από την 
τέρψη, η ηθική ωφέλεια αποτελούσε έναν δευτερεύοντα (αρχιτεκτονικό) σκοπό, ο οποίος 
ήταν έξω από τα όρια της τέχνης και δεν υπήρχε πάντα. (Verrato 1588, Verrato 1593) Weinberg, 
σσ.  680-680, 1078. 
297 Σε άλλο άλλο σημείο ο Guarini ανέφερε, ειδικά για την τραγικωμωδία, ότι είχε δύο 
σκοπούς: τον οργανικό, που αφορούσε στη μίμηση τραγικών και κωμικών πράξεων -μεικτός- 
και τον αρχιτεκτονικό, που ταυτιζόταν με την κάθαρση του μυαλού από το αρνητικό 
συναίσθημα της μελαγχολίας- απλός και εξολοκλήρου κωμικός. (Verrato 1588) Weinberg, σ. 
1080. Υπ᾽ αυτή την οπτική, κατά τον Weinberg, ο δημιουργός χρησιμοποίησε έναν 
διαχωρισμό (οργανικός-αρχιτεκτονικός σκοπός) πολύ κοινό ανάμεσα στους σύγχρονούς του, 
όμως διαφοροποιήθηκε από εκείνους βγάζοντας την κάθαρση έξω από τη σφαίρα επιρροής 
του ηθικού φιλοσόφου και εξαρτώντας την από το ακροατήριο -τη διασκέδασή του. Έτσι 
διαχώρισε τον ποιητή από τον ηθικό φιλόσοφο και συνέδεσε τα χαρακτηριστικά των 
ποιητικών γενών με τους αποδέκτες τους. Weinberg, σ. 681. 
298 (Verrato 1593) ό..π., σ. 682 
299 (Verrato 1588, Verrato 1593) ό.π., σσ. 661, 1078-1079, 1085. 
300 Ο Guarini πρέσβευε ότι οι αλλαγές στα είδη της ποίησης προκύπτουν από το κοινό - ο 
Αριστοτέλης το έδειξε αυτό στην Ποιητική και την Πολιτική. Επειδή στην εποχή του η 
τραγωδία και η κωμωδία είχαν παρακμάσει, πρότεινε ως αντικαταστάτη τους την 
τραγικωμωδία (μείωνε την σοβαρότητα της αρχαίας τραγωδίας και την ελαφρότητα της 
μοντέρνας κωμωδίας), η οποία μπορούσε να καθαίρει τη μελαγχολία των σύγχρονων, 
προσφέροντας τέρψη. (Verrato 1588, Verrato 1593) ό.π., σσ. 660, 661, 1079, 1086. 
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τραγικού ήρωα, αυτό όμως δεν μονοπωλεί τον φαντασιακό ορίζοντα του 

αποδέκτη.301 Γρήγορα οπισθοχωρεί, μαζί με το μοντέλο του πατροκτόνου του 

Οιδίποδα (P.F. E, v), υπέρ ενός μοντέλου παιδοκτονίας, όπως εκείνο της θυσίας του 

Ισαάκ, που προσφέρει χριστιανικούς συνειρμούς (P.F. E, v 894). Έτσι η τραγική 

ταπείνωση συμπλέκεται συμβολικά με την ‘καθαγίαση’ (P.F. E, iii, P.F. E, vi), η οποία 

τελικά ανυψώνει τον πρωταγωνιστή στη θέση του λυτρωτή.302 Έως την τρίτη πράξη 

ο Mirtillo, με στοιχεία που αντλούνται από την κωμωδία και τη μυθιστορία, διατηρεί 

τον ρόλο του παρορμητικού ερωτευμένου νέου. Από εκεί και πέρα, μετά την 

παρότρυνση της ενάρετης Amarilli (P.F. C, iii 442-448), ωριμάζει και μεταβάλλεται.303 

Γίνεται προοδευτικά φορέας τόσο μιας αριστοτελικής μεγαλοψυχίας όσο και μιας 

καρτερίας (P.F. C, vi 887-891) και ανοχής ασκητικής και μαρτυρικής (P.F. V).304 Ο 

νέος κώδικας αξιών, που αναφαίνεται στο έργο και κλιμακώνεται από την 

αυτοσυγκράτηση έως τη συγχώρεση και την αυτοθυσία, γίνεται εύκολα δεκτός από 

το χριστιανικό ακροατήριο της εποχής. Στην οπτική του η ανάδειξη του Mirtillo ως 

εκλεκτού του θεού και ως σωτήρα της Αρκαδίας αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη 

και ένα ευάρεστο θέμα. Σ᾽αυτά τα συμφραζόμενα ο έλεος, που έχει απομείνει στην 

τραγικωμωδία από την τραγωδία – μετά την απόρριψη του φόβου- δείχνει νά ᾽ναι ο 

συγκερασμός της αντίστοιχης τραγικής συγκίνησης με την χριστιανική έξαψη της 

συμπόνιας και της φιλανθρωπίας.305 Το ολοκαίνουριο δράμα, κατασκευασμένο με τις 

καλές μόνο ποιότητες306 των παλαιών γενών και ικανό να ‘αγγίξει’ συναισθηματικά 

πλήθος ακροατών, φτάνει για τον δημιουργό του σε υψηλά επίπεδα τελειότητας.307 

                                                
301 Η αλλαγή της τύχης (στην ατμόσφαιρα της αρχαιοελληνικής τραγωδίας) οικονομείται 
τόσο για τον Mirtillo όσο και για την Amarilli. Ομοίως προβάλλεται και στους δύο 
πρωταγωνιστές  η εικόνα του θανάτου-μαρτυρίου(P.F. E, iii 406-408, P.F. D, 720,  733-734), 
που ανακαλεί συμβολικά τη θυσία του Χριστού. Selmi 1999, σσ. 418-419. 
302 ‘Ο επιφανής τραγικός μύθος μεταμορφώνεται σε ιστορία σωτηρίας’, C. Scarpati, Tasso, I 
Classici e i Moderni, Padova (Antenore) 1995, σσ. 96-104. 
303 Ως σταθμός για τη μεταβολή που συντελείται στον Mirtillo έχει θεωρηθεί και η όγδοη 
σκηνή της τρίτης πράξης, που απεικονίζει τις εσωτερικές συγκρούσεις του ήρωα. Μετά από 
μια έκρηξη εγωϊσμού, τα πάθη του μοιάζουν να υποχωρούν, δίνοντας τόπο στην 
αυτοσυγκράτηση, το εσωτερικευμένο συναίσθημα και τον αλτρουϊσμό. Βλ. αναλυτικά Selmi 
1999, σσ. 375, 387-388, 390, 394-395.  
304 Αναφέρουμε, με την ευκαιρία, ότι η ανάμειξη κλασικών και χριστανικών ιδεών και 
στοιχείων διακρίνεται και σε άλλα σημεία του δράματος. Στον πρώτο χορό συνυπάρχουν το 
αρχαιοελληνικό πεπρωμένο και η χριστιανική μοίρα, στον δεύτερο, η πίστη με την κλασική 
έννοια (ως θεμέλιο στις ανθρώπινες σχέσεις) και η πίστη ως αξία χριστιανική (ως υπόσχεση 
αγάπης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον θεό), στην πέμπτη πράξη (P.F. V, iii και iv) 
βρίσκονται μαζί το τυπικό της παγανιστικής θυσίας και σύμβολα λειτουργίας χριστιανικής. 
ό.π., σσ. 327, 360, 447-449. 
305 ό.π., σσ. 459-460.  
306 Για τον ποιητή, η αξία της τραγικωμωδίας βρισκόταν στον μετριασμό (temperamento, 
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Το Pastor Fido, που το 1584 έλαβε τον τίτλο ποιμενική τραγωκωμωδία, 

αποτελούσε ένα κατασκεύασμα εξόχως έντεχνο και εργαστηριακό. Ο Guarini, 

συμμορφωμένος από τη μια (εν μέρει) με τους κανόνες της παλιάς ρητορικής, 

συμφιλιωμένος από την άλλη με τον Αριστοτέλη, εισηγήθηκε ένα νέο δραματικό 

είδος, το οποίο ήταν άξιο να σταθεί στην κλασικιστική σκηνή,308 αλλά και να 

ανανεώσει την ποιμενική παράδοση της Ferrara από την οποία προερχόταν. Έτσι, 

υπογράμμισε τον δραματικό της χαρακτήρα, ακολουθώντας τις δομικές επιταγές 

του αρχαίου δράματος και απορρίπτοντας τα στοιχεία παραμυθιού υπέρ της 

αληθοφάνειας και του πιστευτού (της ‘πίστης’)· ενδυνάμωσε τα ίχνη του 

κλασικισμού της με τη μνεία επιφανών έργων του παρελθόντος, ακόμη και 

συστατικά από τα δύο υψηλότερα γένη της αριστοτελικής παράδοσης, το τραγικό 

(βλ. P.F. E, ii) και το επικό (βλ. P.F. D, ii)·309 τέλος, διέστειλε και την υπαινικτικότητά 

της (αναφορικά με το πολιτικό ή πολιτιστικό παρόν) με έναν ιδιαίτερα 

ενεργοποιημένο συμβολισμό. Ο ποιητής πλούτισε το ποιμενικό στερέωμα με ένα 

αυτάρεσκο δημιούργημα, το οποίο αντανακλούσε, όπως πίστευε, τη σύγχρονη 

(μοντέρνα) ποιητική και ηθική όχι όμως και την ηθικολογία.310 Η πεποίθησή του ότι 

το έργο, παρά τον βαθιά στοχαστικό του χαρακτήρα, είχε προδιαγραφές για να 

ικανοποιήσει πολύ το κοινό επαληθεύτηκε· η φήμη του Pastor Fido, μάλιστα, 

ξεπέρασε την Ιταλία. Όπως δείχνουν οι παρά πολλές εκδόσεις του και οι λίγες 

μαρτυρημένες παραστάσεις του, το ‘δράμα’ έγινε αγαπητό κυρίως ως ανάγνωσμα. 

Παρόλ' αυτά, επέδρασε311 άμεσα στη γαλλική δραματουργία των αρχών του 17ου 

αιώνα και προσέφερε πολλούς στίχους του στο αναδυόμενο μελόδραμα. 

                                                                                                                                     
temperatura) των ακραίων ποιοτήτων των παλαιών γενών. Ο ίδιος μετριασμός την έκανε να 
προσεγγίζει καλύτερα από την τραγωδία και την κωμωδία την ανθρώπινη φύση και να 
γίνεται απολαυστική για όλες τις ηλικίες και τα γούστα. (Verrato  1593) Weinberg, σσ. 1086-
1087. 
307 Ο Guarini είχε μια αναπτυξιακή αντίληψη για τα γένη· θεωρούσε ότι το ποιμενικό δράμα 
αποτελούσε εξέλιξη της εκλογής και η τραγικωμωδία ήταν ανώτερο είδος σε σχέση με τους 
προγόνους της. (Verrato 1593) ό.π., σσ. 684, 1086. 
308 Το δράμα παραστάθηκε το 1596 στην Crema κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού (ίσως και 
στη Siena το 1593) και μεγαλοπρεπώς στη Mantova το 1598. Selmi, ό.π., 1960, σ. 348.  
309 Σύμφωνα με τη λογική του ποιητή, το τραγικό πρέπει να ιδωθεί και ως συνώνυμο της 
ενότητας, ενώ το επικό και ως συνώνυμο της ποικιλίας. Για την παμφάγα διάθεση του 
Guarini (κατασκευάζει υπεργένος) που ενσωματώνει και το έπος, βλ. Scarpati, ό.π., 1985, σσ. 
235-236. 
310 Ο ποιητής, που πίστευε πως η ηθική δεν είχε καμιά θέση στην ποίηση, υπογράμμιζε ότι η 
τραγικωμωδία του δεν ήταν κήρυκας ηθικής. (Verrato 1588) Weinberg, σ. 1081. 
311 Βλ. αντίστοιχα Weinberg, σ. 1074. Selmi 1999, σσ. 279-475 σποραδ. λ.χ. σσ. 363, 380. 
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IV. Το Παστὸρ Φίδος του Μιχαήλ Σουμμάκη 

    i. η ιταλική έκδοση που χρησιμοποιήθηκε 

 
Το Pastor fido μεταγλωττίστηκε στα ελληνικά λίγο πριν το 1658 από τον Επτανήσιο 

Μιχαήλ Σουμμάκη. Ήταν η δεύτερη απόπειρα απόδοσης στη γλώσσα μας του 

ιταλικού έργου, καθώς είχε προηγηθεί μια άλλη μετάφραση, σε κρητική γλώσσα, που 

σήμερα μας έχει σωθεί (σε μαρκιανό χειρόγραφο της Βενετίας Cod. Nan. Gr. cl. IX, N. 

24).312 Η τελευταία αυτή μετάφραση, όπως υποστήριξαν με πειστικά επιχειρήματα 

παλαιότερα η Γλ. Μπουμπουλίδου και ο Εμμ. Κριαράς,313 ήταν γνωστή στον 

Eπτανήσιο και μαζί με το ιταλικό κείμενο χρησιμοποιήθηκε για τη συγκρότηση του 

Ποιμήν Πιστός. Εφόσον τα συμπεράσματα των μελετητών είναι σταθερά (και 

πράγματι είναι βλ. κεφ. IV, ii), το μαρκιανό χειρόγραφο προσφέρει τη μια πηγή του 

δράματός μας,  μένει η ιταλική πηγή. 

 Ένας πρώτος συγκριτικός έλεγχος της μετάφρασης του Σουμμάκη με την 

τελευταία σύγχρονη ιταλική έκδοση του Pastor fido, η οποία έγινε από την Elisabetta 

Selmi, το 1999, μας αποκαλύπτει ότι η δομή του ιταλικού και του ελληνικού έργου 

είναι κοινή και μόνο ελάχιστα πράγματα έχουν μεταβληθεί (βλ. Πίνακα).  Το 

γεγονός ότι το κείμενο του ξένου δράματος, αν  και  ήταν  ασταθές  στα σωζόμενα 

Pastor Fido Ποιμήν Πιστός 

Prologo Πρόλογος [vv. P.F. 79-154] 

A i, ii, iii, iv, v  & coro A i, ii, iii, iv, v &  χορός 

B i, ii, iii, iv, v  & coro B i, ii, iii, iv, v  &  χορός 

C i, ii, iii, iv, v  & coro Γ i, ii, iii, iv, v  &  χορός 

D i, ii, iii, iv, v  & coro Δ i, ii, iii, iv, v  &  χορός 

E i, ii, iii, iv, v  & coro                   Ε i [- vv. P.F. 82-187],  

                  ii, iii, iv, v   &     χορός 

 
                                                
312 Το χειρόγραφο εκδόθηκε από τον P. Joannou το 1962 (P. Joannou, O Πιστικός Bοσκός. Der 
True Schäfer, der Pastor Fido des G. B. Guarini von einem Anonymous im 17. Jahrhundert in 
kretische Mundartübersetzt, Berlin 1962). Η έκδοση διαφέρει από το χειρόγραφο σε στίχους των 
φύλλων: Φ. 8r (τρεις στίχ. μὰ δαίμονας κιανεὶς... νά ᾽ρθεις), Φ. 135v έως Φ. 137v (στίχοι-
περιεχόμενα τεσσάρων σελίδων, οι οποίες είναι σχισμένες επάνω δεξιά). Για τα 
αποσπάσματα της κρητικής μετάφρασης, στη συνέχεια, παραπέμπουμε στην έκδοση, Π.Β.· 
για τις αναφορές μας στο χειρόγραφο χρησιμοποιούμε την κωδικοποίηση Π.Β. cod. (Φ.)· τα 
χωρία του ιταλικού πρωτοτύπου, P.F., αντλούνται από την κριτική έκδοση Battista Guarini, Il 
Pastor Fido, a cura di E. Selmi (con la collaborazione di G. Baldassarri), Venezia (Marsilio) 1999. 
313 Μπουμπουλίδου, σσ. 37-46, Κριαράς 1964, σσ.  273-297. 
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χειρόγραφα της γέννησής του,314 στάθηκε απαράλλακτο (ως προς τα περιεχόμενα 

και τις επιμέρους ενότητές του - με τον Πρόλογο, πάντα,315 που τιμούσε την αυλή της 

Σαβοΐας) από την πρώτη του έκδοση έως όλες τις κατοπινές, μας προσανατολίζει 

προς μια έντυπη πηγή. Εξάλλου, θα ήταν απίθανο ο Σουμμάκης, που μεταφράζει 

στα μέσα του 17ου αιώνα, όποτε το ιταλικό είχε τυπωθεί επανειλημμένα, να 

χρησιμοποιεί χειρόγραφο και όχι κάποια έκδοση. 

Η αναζήτηση της συγκεκριμένης έκδοσης, που διέθετε ο Eπτανήσιος, γίνεται 

ένα δύσκολο εγχείρημα, πρώτον, γιατί το Pastor Fido δημοσιεύτηκε στο διάστημα 

που μας ενδιαφέρει, από το 1590 (editio princeps) έως το 1658, δεκάδες φορές, και 

δεύτερον, γιατί η παρεμβολή της κρητικής μετάφρασης, με τη δική της πηγή (ή 

πηγές), υπονοεί ότι πιθανώς έχουν συγκεντρωθεί και αναμειχθεί στο Ποιμήν Πιστός 

γραφές δυσδιάκριτης προέλευσης. 

Αναφορικά με την πρώτη δυσκολία, η εκδοτική ιστορία του πρωτοτύπου, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,316 περιλαμβάνει μια διπλή παράδοση που ορίζεται 

αφενός, από την editio princeps, η οποία κυκλοφόρησε το 1590 (Bonfandino) και 

συνυπήρχε (τουλάχιστον ένα πρώτο διάστημα) μαζί με πολλά χειρόγραφα,317 

αφετέρου, από την επιμελημένη, έπειτα, από τον ίδιο τον Guarini έκδοση του 1602 

(Ciotti). Οι σταθμοί αυτοί της εκδοτικής πορείας του Pastor Fido διακρίνονται από 

μικρές, αν και όχι λίγες, μετρικές διαφορές, οι οποίες επηρεάζουν το κείμενο μόνο 

ηχητικά (μουσικά). Η έρευνα, που πραγματοποιήσαμε σε δέκα διαθέσιμες εκδόσεις, 

στο χρονικό τόξο 1590-1658,318 και επαλήθευσε αυτές τις αλλαγές, μας αποκάλυψε 

ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, γιατί η περιγραφόμενη ‘διττή’ παράδοση δεν 

είναι πάντα ξεκάθαρη και επιπλέον πολλά αντίτυπα (εκδόσεων) έχουν ωστόσο 
                                                
314 Βλ. υποσ. 223. 
315 Για τους άλλους Προλόγους του έργου βλ. V. Pecoraro, «Contributi allo studio del teatro 
cretese. I. I prologhi e gli intermezzi», Κρητικά Χρονικά 24 (1972) 373-375. 
316 Βλ. Selmi 1999, σ. 39. 
317 Marco Ariani, Il Teatro Italiano - tomo secondo - La Tragedia del Cinquecento,  V. 2, 
Torino (Einaudi) 197, σσ. 723-727. 
318 1. Il pastor fido, Bonfadino, Venetia (1589) 1590 
2. Il pastor fido, Francesche di Franceschi Senese, Venetia 1592  
3. επανέκδοση του προηγούμενου το 1594 
4. Il pastor fido, (εικον.), Baldini, Ferrara 1599 
5. Opere poetiche [Il pastor fido] (εικον.), Ciotti, Venetia 1600 
6. Il pastor fido (εικον.), Ciotti, Venetia 1602 
7. Il pastor fido (εικον.), Domenico Imberti, Venetia 1613 
8. Il pastor fido e le Rime (εικον.), Nicolo Misserini, Venetia 1627 
9. επανέκδοση του προηγούμενου Il pastor .. (εικον.), Gio. Antonio & Gio.Maria Misserini 
fratelli, Venetia 1637  
10. Il pastor fido (εικονογρ.), [ed.;], [Venetia] 1639 
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χαθεί. Η παραβολή, λοιπόν, των ιταλικών εκδόσεων -την παρουσιάζουμε σε Πίνακα 

στη συνέχεια- μας έδειξε την αστάθεια των γραφών (στις οποίες παρεισφρέουν 

διαφόρων ειδών μεταβολές και αλλοιώσεις, βλ. αρ. Πίνακα 10, 14, 15, 16, 17, 20), 

αλλά και την παρουσία ‘βελτιωμένων από τον συγγραφέα στίχων’ σε εκδόσεις προ 

του 1602 (αρ. 4). Εικάζουμε ότι το τυπωμένο έργο θα επηρεαζόταν ίσως από την 

κυκλοφορία χειρογράφων που περιείχαν τη ‘διορθωτική πρόθεση του ποιητή’, πριν 

αυτή ‘συγκεντρωθεί’ στο τυπογραφείο του Ciotti στις αρχές του 17ου αιώνα. Από 

εκεί και πέρα (από τις αρχές δηλαδή του νέου αιώνα), όπως συμπεράναμε από τη 

παρακολούθηση των γραφών (βλ. μετά την έκδοση Ciotti, 1602), τα διάφορα έντυπα 

παραβάλλονταν σε ποικίλους συνδυασμούς, δίνοντας νέους εκδοτικούς καρπούς. 

Έχει ενδιαφέρον, κατά τα δεδομένα του Πίνακα, ότι οι επιθυμητές από τον Guarini 

αλλαγές, οι οποίες διοχετεύτηκαν στην πολυτελή, αλλά και ογκωδέστατη έκδοση 

Ciotti, δεν δείχνουν να κυριαρχούν μετά το 1602. Προφανώς οι τυπογράφοι 

αναστοιχειοθετούσαν το κείμενο με ό,τι τους ήταν εύχρηστο και διαθέσιμο και όχι 

με τη τελευταία ‘βούληση του δημιουργού’. Μέσα στη μεγάλη εναλλαγή και διάχυση 

των γράφων στην έντυπη ιστορία του Pastor Fido, στο ζήτημα της ταύτισης της 

έκδοσης του Σουμμάκη σταθήκαμε τυχεροί. Η αποδελτίωση των τύπων και των 

συνταγμάτων του Ποιμήν Πιστός, σύμφωνα με εκείνα που είχαν απομονωθεί ως 

δείκτες της εκδοτικής πορείας του ιταλικού, μας υπέδειξε ένα σταθερό 

προσανατολισμό στις επιλογές της editio princeps, προτού το πράγμα ‘μολυνθεί’. Οι 

λίγες γραφές με αποδεικτική αξία (συγκεντρώσαμε κυρίως εκείνες που δεν 

αντιστοιχούν σε μεταθέσεις όρων) μαρτυρούν την πρώτη εκδοτική γραμμή του 

Pastor Fido. Τις περιγράφουμε: 
1 Τα πρόσωπα της σκηνής A iv είναι δύο, όπως και στην editio princeps του ιταλικού  

(Πίνακας αρ. 2): 

Titiro Montano P.F. A iv 

Δίδυμος Μοντάνος Π.Π. A iv 

Δίδυμος Μοντάνος Π.Β. A iv 

2 Ο τελευταίος διάλογος και πάλι στην A iv έχει την ‘κατανομή’ του 1590 και όχι του  

1602 (αρ. 4): 
TΙΤ. E da la greggia mia, caro Dameta, conduci un hirco. 

DΑΜ. I' farò l’ uno e l’ altro. 

TΙΤ. Questo sogno, Montano, piaccia a l’ alta bontà de’ sommi  

Dèi, che fortunato sia quanto tu speri. So ben’ io, so ben’io  

quant’ esser può del tuo perduto figlio  
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la rimembranza a te felice augurio P.F. A iv 921-928 

 ΔΙΔ. K’ ἐμένα ὀχ τὸ κουράδι μου τὸν διαλεμένο τράγο, 

νὰ ζεῖς, Δαμέτα, φέρε μου ἀντάμα μὲ τὸν ταῦρο. 

ΔΑΜ. Πάγω μὲ πάσα μου χαρὰ τώρα νὰ σᾶς τὰ φέρω 

καὶ μετ’ αὐτὰ εἰς τὸ ναὸν ἔρχομαι νὰ σᾶς εὕρω. 

ΔΙΔ. Ὁ Θιὸς νὰ κάμει νὰ γενεῖ, Μοντάνε, στ’ ὄνειρό σου 

ἐκεῖνο ὁπ’ ἀπεθυμᾶς καὶ θέλεις ἀπατός σου. Π.Π. A iv 1159-1164 

 ΔΙΔ. Kαὶ μένα ὀκ τὸ κουράδι τὸ δικό μου τὸν πλιὸ καλό μου τράγο μοῦ φέρε ᾽κεῖ, 

Δαμέτο. 

ΔΑΜ. Πάγω μετά χαρᾶς νὰ σοῦ το φέρω. 

ΔΙΔ. Μοντάνο, τ’ ὄνειρό σου… Π.Β. A iv 318-324 

3 Η παρουσία του ακόλουθου στίχου στον 2ο χορό αποκλείει (μοναδικά) την έκδοση  

του 1602, όπου δεν υπάρχει (αρ. 8): 
queli animati e spiritosi baci P.F. coro ii ≈1060 

 ἐκεῖνα τὰ φιλιὰ τὰ ψυχωμένα Π.Π. χορός 2ος 1379 

4 Το επίθετο λαίμαργη, στο σύνταγμα που υποδεικνύεται, ταυτίζεται με το ingorda της  

1ης έκδοσης του ιταλικού, και απέχει από τα fiera= άγρια, cruda= βάναυση των επό- 

μενων εκδόσεων (αρ. 10): 
Ne può far sazia la sua ingorda voglia P.F. C vi 821 

 τὴ λαίμαργή της πεθυμιὰ Π.Π.  Γ vi 886 

 γιατὶ τὴν ὄρεξή της εἷς θάνατος δὲν φτάνει νὰ χορτάσει Π.Β.  Γ vi 9-10 

5 Η διάταξη των όρων της πρότασης Ὥ Πάν, ποὺ σ’ ὅλα δύνεσαι... παραπέμπει στην 1η  

έκδοση, εφόσον στις κατοπινές εμφανίζεται (σποραδικά) διαφορετική (αρ. 13): 
O Pan che tutto puoi che tutto sei P.F. C ix 1332 

 Ὤ Πάν, ποὺ σ’ ὅλα δύνεσαι κι ὅλα τὰ ξεύρεις, σῶσε Π.Π.  Γ ix 1405 

6 Η πράξη της Δορίντας, στην αρχή της δεύτερης σκηνής, της τέταρτης πράξης, μετα- 

φράζεται ως ‘εκδήλωση αγάπης’ όπως στην editio princeps του Pastor Fido και όχι ως 

 ‘αποτέλεσμα αγάπης’ όπως συναντάται μετά (Un effetto d’ amor), αρ. 14 : 
Un affetto d’ amor tu vedi P.F. D ii 58 

 Ἀγάπης ἔργο καρδιακῆς, Λίνκε, θωρεῖς σ’ ἐμένα Π.Π.  Δ ii 68 

 Μιᾶς καρδιακῆς ἀγάπης κάμωμα βλέπεις, Λίνκο Π.Β. Δ ii 11-12 

7 Η φωτιά που δεν έχει σβήσιμο, στο ακόλουθο σύνταγμα, δείχνει και πάλι την έκδοση  

του 1590, αποκλείοντας από τις διαθέσιμες πρώιμες εκείνη του  Fr. Senese,  το  1592,  

όπως και την επανέκδοσή της, το 1594 (όπου incendio inestimabile=ανυπολόγιστη φωτιά),  

αρ. 15: 
 incendio inestinguibile P.F .D iii 299 

 ὀχ τὲς ὁποιὲς ἐξάναψε τούτ’ ἡ φωτιὰ ἡ μεγάλη, ὁποὺ δὲν ἔχει σβήσιμο … Π.Π.  Δ iii 317 318 
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 Τούτη ἡ φωτιὰ ἡ γιἀνάσβηστη Π.Β. Δ iii 45 

8 Η μετάφραση στον στίχο E 1346 αποκλίνει από το νόημα με περισσότερες από μια 

 σαΐτες είναι πληγωμένη= Che di più d’ uno stral ferita sia, που απαντά σε έντυπα  

από το 1602, συγκλίνει σε εκείνο της 1ης έκδοσης gia ferita sia più d’ una piaga (αρ. 21): 
Che gia ferita sia più d’ una piaga P.F .E vii 1308 

 Ἐγὼ πιστεύω …σ’ πλιὸ τόπους νά ’ναι ἡ κορασιὰ ἐτούτη πληγωμένη Π.Π.  E vii 1346 

  (κρίνω) πὼς νά ᾽ναι πληγωμένη σ᾽ ἄλλα μέρη Π.Β. E vii 123 

Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που μας οδηγεί. 

Ως προς τη δεύτερη δυσκολία, την ενδεχόμενη παρουσία στο επτανησιώτικο 

πόνημα ‘αποπροσανατολιστικών’ γραφών, αβέβαιης γενεαλογίας, που θα 

προέρχονταν από την κρητική μετάφραση,319 σταθήκαμε επίσης τυχεροί. Τα δύο 

κείμενα συμπίπτουν (όπως φαίνεται ήδη στις γραφές που παραθέσαμε) στο υλικό 

τους, σε βαθμό, που να μην προκύπτουν στοιχεία που μας προβληματίζουν, ενώ 

επιπλέον και η απομόνωση της ‘έκδοσης’ Σουμμάκη κατέστη δυνατή. Από τα χωρία 

με τους αριθμους 4 και 5, στο πρώτο το Ποιμήν Πιστός παρουσιάζει το σύνταγμα 

λαίμαργη πεθυμιά = ingorda voglia (όχι άγρια ή βαναυση = fiera ή cruda, βλ. 

Πίνακα), όπως ακριβώς και η ιταλική έκδοση του 1590, τη στιγμή που η κρητική 

εκδοχή δίνει περίφραση (γιατὶ τὴν ὄρεξή της εἱς θάνατος δὲν φτάνει νὰ χορτάσει), 

στο δεύτερο, μεταφέρεται και πάλι πιστά ο στίχος της editio princeps, O Pan che tutto 

puoi = Ὤ Πάν, ποὺ σ’ ὅλα δύνεσαι, αν και στο κρητικό έργο δεν έχει μεταφραστεί. 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι η έκδοση που είχε ο Σουμμάκης ήταν εκείνη 

του 1590 ή κάποια πιστή της αναπαραγωγή. Με βάση την παρατήρησή μας, ότι όσο 

η έντυπη διαδρομή του Pastor Fido ‘πάλιωνε’, τόσο οι εκδότες αναμείγνυαν στοιχεία 

από τις πηγές τους (ποικίλες εκδόσεις), θεωρούμε πιθανό το έντυπό του να ανήκε σε 

έκδοση των πρώτων χρόνων του πρωτοτύπου και όχι σε κάποια κατοπινή. 

                                                
319 Σημειώνουμε ότι για την κρητική μετάφραση είχε διατυπωθεί από τον P. Joannou η 
υπόθεση ότι έγινε με βάση το αυτόγραφο του Guarini, cod. Marciano – Μ1 (πριν από τη 
δημοσίευση του Pastor Fido). βλ. Πιστικός Bοσκός, σ. 8. Η εικασία απορρίφθηκε, βάσει και 
μόνο των πληροφοριών του Rossi (ό.π., 1886, σσ. 189-223) για τα χειρόγραφα Μ1 και Μ2 του 
Pastor Fido και των περιεχομένων του ‘κρητικού’ κώδικα. Ν. Παπατριανταφύλλου-
Θεοδωρίδη, «Ο Πιστικός Βοσκός και τα έργα του Χορτάτση», Θησαυρίσματα 15 (1978) 96, 
υποσ. 68. Η αναίρεση διαπιστώνουμε ότι ευσταθεί. 
 



Edizioni Il pastor fido, 
Bonfadino,  
Venetia (1589) 1590 

Il pastor fido,  
Fr. Senese, 
Venetia 1592 και 
επανέκδ. 1594 

Il pastor fido, 
Baldini, 
Ferrara 1599 

Opere 
poetiche [Il 
pastor fido] 
Ciotti, Venetia 
1600 

Il pastor fido,  
Ciotti, Venetia 1602 

Il pastor fido, 
Domenico 
Imberti, Venetia 
1613 

Il pastor fido e le 
Rime, Nicolo 
Misserini, Venetia 
1627, επανέκδ. 
1637 

Il pastor fido,[ed.;], 
[Venetia] 1639 

1. A iii 
570) 
 

posseder nol potesse, 
o piu d’ ogni altra 

posseder nol 
potesse, o piu d’ 
ogni altra 

όπως 1592 posseder nol 
potesse, o piu 
d’ ogni altra 

nol potesse godere, 
oh piu d’ ogn’ altra 

posseder nol 
potesse, o piu 
d’ ogni altra 

λείπ. σ./ posseder 
nol potesse, o piu 
d’ ogni altra 

posseder nol 
potesse, o piu d’ 
ogni altra 

2. A iv  
 

Titiro Montano Titiro Montano Titiro 
Montano 

Titiro 
Montano 

Titiro Montano 
Dameta 

Titiro Montano λείπ. σ./ Titiro 
Montano 

Titiro Montano 
Dameta 

3. A iv 
891) 
 

Cosi perde belta, se 
’l foco 1dura 

Cosi perde belta, 
se ’l  foco dura 

όπως 1592 Cosi perde 
belta, se ’l 
foco 1dura 

Cosi manca belta, se l 
foco dura 

Cosi perde 
belta.. 

Cosi perde belta, 
se l foco dura/ 
ομοίως 

Cosi perde belta, 
se l foco dura 
 

4. A iv 921) 
 

TIT. E dala greggia mia 
caro Dameta conduci un 
hirco.DAM. I faro l’ uno 
e l’ altro.TIT Questo 
sogno Montano piaccia a 
l’ alta bonta de’ sommi 
Dei che fortunato sia 
quanto tu speri. So ben’ 
io, so ben’io quant’ esser 
puo del tuo perduto 
figlio la rimembranza a 
te felice augurio 

 όπως 1590 όπως 1602 όπως 1602 TIT. E dala greggia mia 
caro Dameta conduci un 
hirco.DAM. I faro l’ 
uno e l’ altro. Questo 
sogno Montano piaccia 
a l’ alta bonta de’ 
sommi Dei che 
fortunato sia quanto tu 
speri. So ben’ io, so 
ben’io quant’ esser puo 
del tuo perduto figlio la 
rimembranza a te felice 
augurio 
*έντυπα της έκδοσης 
έχουν και την 
παλαιότερη εκδοχή, 
αλλά αυτή είναι η 
επίσηµη σύµφωνα µε 
τα Annotazioni  βλ. 
Selmi, σ. 320 

όπως 1602 όπως. 1602/ ομοίως όπως 1602 

5. B i 218) 
 

Ma poi ch’ anche 
ella mi s’ offerse 

Ma poi ch’ 
anche ella mi s’ 
offerse 

 όπως 1592 Ma poi ch’ 
anche ella mi 
s’ offerse 

Ma poi che mi s’ 
offerse, anch’ ella  

Ma poi ch’ 
anche ella mi 
s’ offerse 

Ma poi che mi s’ 
offerse, anch’ ella/ 
ομοίως 

Ma poi ch’ anche 
ella mi s’ offerse 

6. B i 249) 
 

In premio al vincitor 
mi cinse il crine 

In premio al 
vincitor mi cinse 
il crine 

 όπως 1592 In premio al 
vincitor mi 
cinse il crine 

premio al vincitrice il 
crin mi cinse  

In premio al 
vincitor mi 
cinse il crine 

premio al 
vincitrice il crin 
mi cinse/ premio 
ala vincitrice il 
crin mi cinse 

premio ala 
vincitrice il crin 
mi cinse 

7. B vi 
970) 
 

ch’ ella sen fugga, e 
qui rimanga il 
teschio 

ch’ ella sen 
fugga, e qui 
rimanga il 
teschio 

ch’ ella fugga 
e qui rimanga 
il teschio 

ch’ ella fugga, 
e qui rimanga 
il teschio 

ch’ ella fugga e qui 
rimanga il teschio 

ch’ ella fugga e 
qui rimanga il 
teschio 

λείπ. σ. / ch’ ella 
fugga e qui 
rimanga il teschio 

 ch’ ella fugga e 
qui rimanga il 
teschio 

8. coro ii queli animati e queli animati e όπως 1592 queli animati -- queli animati e queli animati e  queli animati e 



≈1060 
 

spiritosi baci spiritosi baci e spiritosi 
baci 

spiritosi baci spiritosi baci/ 
ομοίως. 

spiritosi baci 

9. C i 127) 
 

Perchè ho libero il 
core 

Perchè ho libero 
il core 

Perchè libero 
ho ’l core 

Perchè libero 
ho il core 

Perchè libero ho il 
core 

Perchè libero 
ho il core 

Perchè libero ho il 
core/ ομοίως 

Perchè libero ho il 
core 

10. C vi 
821) 
 

Ne può far sazia la 
sua ingorda voglia 

Ne può far sazia 
la sua ingorda 
voglia 

όπως 1592 Non può far 
sazia la sua 
cruda voglia 

C vi Ne può far sazia 
la sua fiera voglia 

Non può far 
sazia la sua 
cruda voglia 

Ne può far sazia la 
sua fiera voglia/ 
Non puo far sazia 
la sua fiera voglia 

cruda voglia 

11. C vi 
879) 
 

E sol la vita mia E sol la vita mia Sola e la vita 
mia 

Sola e la vita 
mia 

Sol e la vita mia Sola e la vita 
mia 

Sola e la vita mia/ 
ομοίως 

 Sola e la vita mia 

12. C vi 
1117) 
 

e dopo poco il vago e dopo poco il 
vago 

ed indi a poco 
il vago 

Ed indi a 
poco il vago 

ed indi a poco il vago ed indi a poco il 
vago 

ed indi a poco il 
vago/ ομοίως 

 ed indi a poco il 
vago 

13. C ix 
1332) 
 

O Pan che tutto puoi 
che tutto sei 

O Pan che tutto 
puoi che tutto 
sei 

όπως 1592 O Pan che 
tutto puoi che 
tutto sei 

O Pan che tutto se’ 
che tutto puoi 

O Pan che 
tutto puoi che 
tutto sei 

O Pan che tutto 
se’ che tutto puoi/ 
ομοίως 

O Pan che tutto 
puoi che tutto sei 

14. D ii 58) 
 

Un affetto d’  amor tu 
vedi  
* υπαρχει αµεσως 
παρακατω effetto 

Un affetto d’ amor 
Στην επανέκδοση 
του 1594: Un 
effetto d amor 

Un affetto d’ 
amor 

Un effetto d’ 
amor tu vedi 

Un affetto d’ amor tu 
vedi 

Un effetto d’ 
amor tu vedi 

λείπ. σ./ Un effetto 
d’ amor tu vedi 

 Un effetto d amor 
tu vedi 

15. D iii 
299) 
 

l incendio inestinguibile l incendio 
inestimabile και 
στην επανέκδ. 

l incendio 
inestinguibile 

l incendio 
inestinguibile 

l incendio inestinguibile l incendio 
inestinguibile 

λείπ. σ./ l incendio 
inestinguibile 

inestinguibile 

16. D iii 
508) 
 

Cosi devuto officio Cosi devoto officio Cosi dovuto 
uffizio 

Cosi dovuto 
ufficio 

Cosi devoto officio  Cosi dovuto 
ufficio 

Cosi devoto officio/ 
ομοίως 

Cosi dovuto officio 

17. D vi 
814) 
 

O fanciul  glorioso fanciul glorioso 
Στην επανέκδοση 
υου 1594 O fanciul 
generoso 

glorioso O fanciul  
glorioso 

O fanciul glorioso glorioso glorioso/ ομοίως glorioso 

18. D vii 
950) 
 

ch’ accusando la fe, ch’ 
ella m’ ha  data 
 

ch’ accusando la 
fe, ch’ ella m’ ha 
data 
 

Che la fe da lei 
data, oggi 
accussando 
senz’ alcun 
fallo i’ la farei 
morire 

che la fe, da lei 
data, oggi 
accusando 
senz’ alcun 
fallo i’ la farei 
morire 

che, se  la fede a me gia 
da lei data oggi 
accusassi 
 

Che la fe da lei 
data, oggi 
accussando senz’ 
alcun fallo I’la 
farei morire 

che, se  la fede a me 
già da lei data oggi 
accusassi/ ομοίως 

che, se  la fede a me 
già da lei data oggi 
accusassi 

19. D ix 
1214) 
 

Oh come credi male Oh come credi 
male  

όπως 1592 Oh come credi 
male 

Oh come male avvisi Oh come credi 
male 

Oh come male 
avvisi/ ομοίως 

Oh come credi 
male 

20. coro iv 
1452) 

Destin dal mortal Destin dal mortal 
Στην επανέκδ. 
λείπ. 

Destin dal 
mortal 

Destin dal 
mortal 

Destin dal mortal Destin dal mortal Destin dal mortal/ 
ομοίως 

Destin dal mortal 

21. E vii 
1308) 
 

Che già ferita sia più d’ 
una piaga  

Che già ferita sia 
più d’ una piaga 

Che di più 
piaghe gia 
ferita sia 

Che di più 
piaghe gia 
ferita sia 

Che di più d’ uno stral 
ferita sia 

Che di più piaghe 
gia ferita sia 

Che di più d’ uno 
stral ferita sia/ 
ομοίως 

 Che di più d’ uno 
stral ferita sia 
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ii. η  επίδραση από την κρητική μετάφραση του Pastor Fido 

 
Η ‘δεύτερη’ ελληνική μετάφραση του Pastor Fido, καθιερωμένη από τον Σάθα ως 

κρητική,320 εξαιτίας της γλώσσας της, μας είναι γνωστή από χειρόγραφο της 

Μαρκιανής βιβλιοθήκης της Βενετίας, όπου περιέχεται αχρονολόγητη, χωρίς όνομα 

συντάκτη, και ελλιπής· λείπουν ο Πρόλογος και τα χορικά του δράματος, ενώ οι 

σελίδες από την όγδοη σκηνή της πέμπτης πράξης έχουν σχιστεί.321 Η κρητική 

μετάφραση έγινε με το στιχουργικό σύστημα του πρωτοτύπου - επτασύλλαβοι, 

ενδεκασύλλαβοι άτακτα εναλλασσόμενοι-  και πιθανότατα δεν είχε τυπωθεί. Η 

συνεξέταση των δύο μεταφράσεων του ίδιου έργου απασχόλησε την έρευνα στο 

παρελθόν. Η Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου,322 το 1958, με επιχειρήματα την 

πιστή απόδοση και την όμοια με το ιταλικό μετρική της μορφή, υποστήριξε την 

χρονική προτεραιότητα της κρητικής. 

απίθανον φαίνεται, μετά την μετάφρασιν του Σουμμάκη, ήτις εγνώρισε 

μεγάλην επιτυχίαν δι᾽ εντύπων εκδόσεων και χειρογράφου παραδόσεως, 

άλλος τις να επεχείρησε πιστήν και εις ανομοιοκατάληκτους στίχους 

μετάφρασιν του ιταλικού κειμένου, 

Έδειξε ακόμη την επίδραση της στη ζακυνθινή μετάφραση (που χρησιμοποιούσε το 

ίδιο φραστικό υλικό στους εκτενέστερους στίχους του ιαμβικού 

δεκαπεντασυλλάβου),323 ενώ θεώρησε την τελευταία εξίσου εξαρτημένη από το 

ελληνικό και το ιταλικό δράμα.324 Στους ίδιους ισχυρισμούς κατέληξε τα ίδια 

                                                
320 Κ. Σάθας, Κρητικόν Θέατρον ή συλλογή ανεκδότων και αγνώστων δραμάτων, Εν 
Βενετία 1879, σ. κθ΄, υποσ. 1. 
321 Το χειρόγραφο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα αν προέρχεται από αντιγραφέα ή 
από τον ίδιο τον μεταφραστή, φέρει έναν γραφικό χαρακτήρα. Το ίδιο είχε αναφερθεί κι από 
τον εκδότη του κειμένου του, P. Joannou, αν και άλλες παρατηρήσεις του μαρτυρούν μια 
σύγχυση σε ό,τι αφορά στα ‘χέρια’ του κώδικα και τα επίπεδα επεξεργασίας του 
περιεχομένου. Πιστικός Bοσκός, σ. 3. 
322 Μπουμπουλίδου, σσ. 37-46 (εκεί και παλαιότερη βιβλιογραφία για τις δύο μεταφράσεις). 
323 Ήταν ισχυρή αποδεικτικά η παρατήρησή της ότι τα δύο κείμενα απέδιδαν με όμοιο τρόπο 
το ιταλικό ακόμη και σε χωρία που συνιστούσαν ελεύθερη μεταφορά του, ό.π., σσ. 41-43. 
324 ό.π., σσ. 43-44. Η Μπουμπουλίδου συνεχίζει (σσ. 44-5), περιγράφοντας, κατά την εκτίμησή 
της, τον τρόπο εργασίας του Ζακυνθινού μεταφραστή: ‘Η μετάφρασις του Pastor Fido υπό 
Μιχ. Σουμμάκη έχει γραφεί εις ιαμβικούς δεκαπεντασυλλάβους μεθ᾽ ομοιοκαταληξίας, 
αποτελεί δε ευρυτέραν ανάπτυξιν του κειμένου του Ιταλού ποιητού … ο Σουμμάκης ότε μεν 
ακολουθεί πιστότερον το ιταλικόν έργον, ότε δε αναπτύσσει ελευθερώτερον τούτο, αποδίδων 
τας εν των ξένω κειμένω εκτεθειμένας ιδέας και συναισθήματα συμφώνως προς την ιδίαν 
αυτού ποιητικήν διάθεσιν. Ενίοτε, τέλος, διά των διστίχων ομοιοκαταληκτικών στροφών του 
προσδίδει γνωμικόν τινά χαρακτήρα εις τας αποδιδομένας εννοίας’.  



 124 

περίπου χρόνια ο Pericles Joannou.325 Τους κατέγραψε στην έκδοση της ανώνυμης 

ελληνικής μετάφρασης, Πιστικός Βοσκός, την οποία έβγαλε το 1962 στη Γερμανία. 

Η εργασία, προβληματική ως προς το ότι δεν εφάρμοζε εν πολλοίς ενδεδειγμένες 

επιστημονικές αρχές,326 περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ερμηνείες για την απουσία 

στίχων και σκηνών του ιταλικού στην κρητική απόδοση, τεκμηριωτικό υλικό για το 

συσχετισμό αυτής με το ποιμενικό δράμα Πανώρια.327 Το θέμα των ελληνικών 

μεταφράσεων του Pastor Fido επανέφερε το 1964 ο Κριαράς μέσα από τις σελίδες 

της Νέας Εστίας.328 Σε εκτενές άρθρο του, που επανέλεγχε ή συγκέντρωνε τις 

γνωστές πληροφορίες για τα έργα - χρονική ακολουθία, γλώσσα, στιχουργία -329 οι 

παραπάνω θέσεις των μελετητών ενισχύονταν με πολλά παραδείγματα. Ο Κριαράς 

έκανε λόγο για φραστική συγγένεια ανάμεσα στα δύο κείμενα τέτοιας υφής, που δεν 

άφηνε αμφιβολία ότι ο Σουμμάκης έλαβε βοήθεια από τον πρώτο μεταφραστή.  
Αν απομακρύνουμε από τη συνεξέταση λέξεις που αναγκαστικά 

απαράλλαχτες θα έπρεπε να απαντούν και στις δύο μεταφράσεις, πάλι 

                                                
325 Πιστικός Bοσκός, σσ. 7-8. 
326 Έχουμε εξετάσει τις ακόλουθες βιβλιοκριτικές της έκδοσης από τον Εμμ. Κριαρά: 
«Βιβλιοκρισία» (Pericles Ioannou, Ο πιστικός βοσκός. Der treue Schäfer. Der Pastor Fido des G. 
B. Guanini von einem Anonymus im 17. Jahrhundert in kretische Mundartübersetzt, Berlin 1962), 
Orientalische Literaturzeitung 60 (1965) 460-463, «Bemerkungen zum Text des Πιστικός Βοσκός 
in der Ausgabe von P. Joannou», Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 19 (1966) 277-284, 
«Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για την έκδοση νεοελληνικών κειμένων», Ελληνικά 
22 (1969) 163-172 [οι μελέτες είναι δημοσιευμένες και στα Μεσαιωνικά Μελετήματα 
(Γραμματεία και Γλώσσα) Β΄, Θεσσαλονίκη 1988]. Σε όλες υπογραμμίζονται τα φιλολογικά 
και εκδοτικά σφάλματα του Joannou. 
327 Ο Joannou στην Εισαγωγή του είχε ονομάσει το κρητικό δράμα παράφραση του Pastor 
Fido και παρατηρούσε ότι σ' αυτό απαντούσαν χριστιανικά στοιχεία στη θέση μυθολογικών 
του πρωτοτύπου. Είχε υποδείξει μεγάλες ενότητες του ιταλικού που εξαιρούνταν στο 
Πιστικός Βοσκός, είχε συμπεριλάβει όμως σε αυτές και χωρία που είχαν χαθεί, επειδή το 
χειρόγραφο είχε φθαρεί στις τελευταίες του σελίδες. Πιθανολογούσε ότι όλα τα μέρη του 
Pastor Fido που έλειπαν από το μεταφρασμένο δράμα αντανακλούσαν την πρόθεση 
αναμόρφωσής του (κατά την ελληνοποίηση), ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στα ήθη 
(χριστιανική πίστη και όχι ειδωλολατρική θεολογία), τις αξίες και την αισθητική του 
σύγχρονου Κρητικού θεατή. Αφιερώνοντας πολλές σελίδες στην παράθεση συγγενικών 
χωρίων ανάμεσα στα Πιστικός Βοσκός και Πανώρια (συνεκτιμώντας και την παρουσία του 
ονόματος Γίπας στο Πιστικός Βοσκός), ο Joannou υποστήριζε επίσης ότι το ελληνικό αυτό 
ποιμενικό είχε επηρεαστεί από τη μετάφραση. Βλ. Πιστικός Bοσκός, σσ. 3-6, 8-19. Η 
τελευταία άποψη έβρισκε αντίθετο τον Κριαρά, ο οποίος θεωρούσε ότι η Πανώρια είχε 
δεχτεί την επίδραση μόνο του ιταλικού έργου (Γύπαρις, κρητικόν δράμα. Πηγαί-κείμενον, 
επιμ. Εμμ. Κριαράς, Αθήναι 1940, σ. 61, Γεώργιος Χορτάτσης, Πανώρια, κριτική έκδοση 
Εμμ. Κριαρά, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 20, υποσ. 1). 
328 Κριαράς 1964, σσ. 273-297. 
329 Η ανέκδοτη ελληνική μετάφραση, η οποία ήταν η πρώτη, έγινε σε κρητικό γλωσσικό 
ιδίωμα, στις αρχές του 17ου αιώνα. Η μετάφραση του Σουμμάκη, που ακολουθεί, συντάχθηκε 
σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο, σε γλώσσα γενικά δημοτική, με εγκατεσπαρμένα επτανησιακά 
και κρητικά διαλεκτικά στοιχεία. Φανερή διαφορά ανάμεσά τους αποτελεί η έλλειψη της 
Αφιέρωσης, της Υπόθεσης, του Προλόγου και των χορικών στο παλαιότερο πόνημα.  
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μένουν πολλές εκφράσεις που θα ήταν δυνατό […] να διατυπωθούν με 

διαφορετικό τρόπο· και όμως αυτές επαναλαμβάνονται και στα δύο κείμενα 

και αποδεικνύουν ότι ο δεύτερος μεταφραστής εχρησιμοποίησε την εργασία 

του πρώτου.330 

Η αξιοποίηση από εκείνον του παλιότερου ελληνικού μεταφράσματος 

πιστοποιούνταν κι από χωρία του που (όπως σημείωνε και ο Joannou) έβρισκαν στον 

‘Κρητικό’ και όχι στον ‘Ιταλό’ το πρότυπό τους.331 Όμοια με την Μπουμπουλίδου 

και τον Joannou, ο ερευνητής επεσήμαινε ότι το Ποιμήν Πιστός δεν αγνοούσε το 

ξένο δράμα. Τεκμήρια στέκονταν ‘στίχοι του κρητικού, όπου από παραδρομή 

φράσεις του ιταλικού κειμένου είχαν χαθεί’· η ζακυνθινή μετάφραση παρείχε 
εκείνους που έλειπαν.332 Στην ίδια μελέτη ο Κριαράς διατύπωσε την άποψη ότι η 

κρητική απόδοση ήταν πολύ πιστή και ανώτερη λογοτεχνικά από την επτανησιακή, 

την οποία καθόρισε (βλ. κεφ. IV, iv). Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές μεταφράσεις 

του Pastor Fido μονοπώλησε, σε κατοπινούς καιρούς, η αχρονολόγητη και ανώνυμη. 

Οι απόπειρες της ακριβούς χρονολόγησής της,333 η δραματουργική της αποτίμηση 

και η σύγκρισή της με τα θεατρικά της κρητικής ακμής334 αποτέλεσαν τα νέα 

εξεταζόμενα θέματα. 

                                                
330 Κριαράς 1964, σ. 287· δες και τις σελίδες 282, 288 (όπου δίνονται παραδείγματα φράσεων 
του Κρητικού που χρησιμοποεί ο Σουμμάκης). 
331 Ο Κριαράς δείχνει πώς ο ανώνυμος μεταφραστής (τὰ χείλη ἐκεῖνα ὁπ ᾽ἀνοιγοσφαλίζα) 
στάθηκε μεταφραστικό πρότυπο για τον Επτανήσιο. ό.π., σ.  285. 
332 ό.π., σ. 286. 
333 Νίκη Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη, «Ο Πιστικός Βοσκός και τα έργα του Χορτάτζη», 
Θησαυρίσματα 15 (1978) 80-97, συγκεκριμένα σ. 96, R. Bancroft-Marcus, «Ποιμενικό δράμα 
και ειδύλλιο. Ο Πιστικός Βοσκός», Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, 
επιμ. D. Holton, Ηράκλειο (Π.Ε.Κ.) 1999, 108-16, συγκεκριμένα σσ. 113 -114. Για τη 
χρονολόγηση του Πιστικός Βοσκός οι μελετήτριες θεώρησαν σημαντικά στοιχεία: τη θετική 
άποψη (που εκφράστηκε το 1600) του Paolo Beni, μέλους της Ακαδημίας των Stravaganti, για 
τους ξεκομμένους προλόγους, που χρησιμοποίησε από τους πρώτους ο Guarini, ποίημα του 
Ανδρέα Κορνάρου (Per il Pastor Fido recitato in Candia per opera del Capitano Livio Paolazzo 
da Udine) για την παράσταση της ποιμενικής τραγικωμωδίας, το 1611, στον Χάνδακα [συσχ. 
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Έρευναι εν Βενετία», Θησαυρίσματα 5 (1968) 62 και 78]. Η υπόθεση 
της Bancroft ότι το εν λόγω ποίημα μαρτυρούσε πιθανότατα την παράσταση του Πιστικός 
Βοσκός αναιρέθηκε από τον Cristiano Luciani· Το 1611 παραστάθηκε στην Κρήτη το Pastor 
Fido του Guarini. C. Luciani, «Un madrigale di Andrea Cornaro per il Pastor Fido di Guarini 
rappresentato a Creta», Θησαυρίσματα 28 (1998) 239-246. 
334 Η R. Bancroft-Marcus είχε μιλήσει για υψηλή θεατρική αντίληψη του Κρητικού ποιητή και 
δεξιοτεχνία στη στιχουργία του· επίσης, για απουσία επιδράσεων της μετάφρασης (όχι του 
πρωτοτύπου) στην Πανώρια και στον Κατσούρμπο, τα οποία μάλλον είχαν ολοκληρωθεί στη 
δεκαετία του 1590 [δες και Bancroft, «Georgios Chortatsis and his works. A critical review», 
Μαντατοφόρος 16 (1980) 29-30], Bancroft, «Ποιμενικό δράμα και ειδύλλιο. Ο Πιστικός 
Βοσκός», ό.π., 1999, σσ. 111-112 και 113. Η Παπατριανταφύλλου υποστήριξε ότι το έργο του 
άγνωστου Κρητικού θα μπορούσε να αποδοθεί στον Χορτάτση, Παπατριανταφύλλου, ό.π., 
1978. 
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Μολονότι τα βασικά ζητήματα της χρονολογικής διάταξης των μεταφράσεων 

και των σχέσεων της κάθε μιας με την άλλη και την ξένη πηγή είχαν αντιμετωπιστεί, 

συγκρίναμε εκ νέου αυτές και το ιταλικό. Η έρευνά μας έφερε στο φως πολλά νέα 

παραδείγματα μέσα από τα οποία γίνεται φανερή η ύπαρξη κοινού υλικού στα δύο 

ελληνικά έργα (π.χ. Ἀμύντας ὁ πτωχὸς, σ’ ἐθύμιασα, στὴν τράπεζά σου). 

Επαληθεύσαμε έτσι τη μεταξύ τους σχέση και τη φραστική τους συγγένεια.  

ERG. Ma, poi che dietro al cor perduto, ebbe 
anco 

i sospiri perduti e le querele, 

vòlto, pregando, a la gran dea: -Se mai 

-disse- con puro cor, Cintia, se mai 

con innocente man fiamma t’ accesi, 

vendica tu la mia, sotto la fede 

di bella nonfa e perfida tradita-. 

Udì del fido amante e del suo caro 

sacerdote Dïana i prieghi e ’l pianto, 

tal che, ne la pieta l’ ira spirando, 

fe’ lo sdegno più fiero; ond’ ella prese 

l’ arco possente e saettò nel seno 

de la misera Arcadia non veduti 

strali ed inevitabili di morte. 

Perìan senza pietà, senza soccorso, 

d’ ogni sesso le genti e d’ ogni etate; 

vani erano i rimedi, il fuggir tardo, 

inutil l’ arte; e, prima che l’ infermo, 

spesso ne l’ opra il medico cadea. 

P.F. A, ii 410-428 

 

 

ΕΡΓ. Μ᾽ ἀπεὶς Ἀμύντας ὁ φτωχὸς ἐθώρειε 

πὼς ἔχανε τὰ δάκρυα 

μὲ τὴν καρδιά του ὁμάδι, 

πρὸς τσ᾽ οὐρανοὺς γυρίζει 

τὰ μάτια καὶ τοῦτο 

τὸ παρακάλιο ἀρχίζει:  

«Ἁγιότατη θεά μου, 

ἂν ἔναι κ’ εὐλαβὴς μὲ τὴν καρδιά μου 

 

ΕΡΓ. Κι ὡσὰν Ἀμύντας ὁ πτωχὸς εἶδε τὸ πὼς δὲν κάνει 

τίποτες μὲ τοὺς στεναγμούς, μόνον τοὺς κόπους χάνει, 

μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ τὰ μάτια του γυρίζει  

στοὺς οὐρανούς, καὶ θλιβερὰ τὸ παρακάλιο ἀρχίζει:  

«Ἂν ἴσως κ’ εὐλαβὴς ποτέ, ἁγιότατη Θεά μου, 

σ’ ἐθύμιασα, σ’ ἐλάτρευσα μ’ ὅλη τὴν πεθυμιά μου, 

κι ἂν εἶναι κ’ ἔπλυνα ποτὲ καὶ μὲ τιμὴ ἄναψά σου  

κανδήλι, ὡς εἶναι τὸ πρεπό, πάνου στὴν τράπεζά σου, 
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σὲ θύμιασα ποτέ μου καὶ καντήλα 

ἅψα στὴν τράπεζά σου, 

πολλὰ παρακαλῶ σε, δίκιωσέ με· 

δίκιωσε ἐσύ, θεά, τὴν ἐδική μου 

πίστη, τὴν προδομένη ἀποὺ τὴν πίστη 

μιᾶς ὄμορφης κι ἀνέγνωρης νεράϊδας». 

Ἐπάκουσε ἡ θεὰ τὰ παρακάλια 

τοῦ πιστεμένου ἀγαφτικοῦ καὶ δούλου 

δικοῦ τση καὶ πρεσβύτη τοῦ ναοῦ τση,  

τόσα ποὺ γιὰ τὴ λύπη τὴ δική του 

περίσσια δυνατότατα ἐθυμώθη, 

καὶ τὴν καημένην Ἀρκαδιὰ ἀρχινίζει 

μ᾽ ἀλύπητες σαΐτες τοῦ θανάτου  

σὲ μιὰ μεριὰ κ᾽ εἰς ἄλλη νὰ φλοΐζει. 

Καὶ τὸ ζιμιὸν ἐθώρειες κι ἀποθαῖνα 

δίχως βοηθὸ κιανένα 

κ᾽ οἱ γιἄντρες κ᾽ οἱ γυναῖκες 

κ᾽ οἱ γέροντες κ᾽ οἱ νιοὶ καὶ τὰ κοπέλια. 

Τὰ γιατρικὰ ἦσα δίχως  

ὄφελος και τὸ φευγιὸ ἄγριο περίσσια 

κ᾽ οἱ τέχνες τῶν γιατρῶν μὲ δίχως χάρη· 

καὶ πρὶν παρὰ τὸν ἴδιο ἀρρωστημένο 

καὶ τὸν γιατρὸ ἐθωροῦσα 

μέσα … ἀποθαμένο. 

Π.Β. A, ii 196-227 

παρακαλῶ σε ὡς δοῦλος σου, ὢ Ἄρτεμις, θεά μου,      

τὸ πρόσωπό σου γύρισε σ’ τούτη τὴν ἀδικιά μου, 

καὶ κάμε τὴν ἐκδίκηση δίκια, καθὼς τυχαίνει  

στὴν καθαρή μου κι ἄδολη πίστη, τὴν προδομένη  

ἀπὸ μιὰ πίστη πίβουλη μιᾶς νιᾶς χαριτωμένης  

ἀπ’ ὀμορφιάν, ἀμὴ στὸ νοῦ περίσσια δολωμένης».  

Τὰ παρακάλια ἡ θεὰ ἤκουσε τοῦ δικοῦ της  

πρεσβύτη καὶ τοῦ ποθητοῦ καὶ δούλου τοῦ ναοῦ της, 

κι ἀπὸ τὴ λύπη τὴν πολλὴ εἰς μάνητα θυμώνει, 

καὶ τὴν καημένην Ἀρκαδιὰ ἄρχισε νὰ πληγώνει  

μὲ θλιβερὲς κι ἀλύπητες σαΐτες τοῦ θανάτου, 

πλῆθος ἀνθρώπων πέβοντας νεκροὺς στὸν Ἅδη κάτου. 

Καὶ ν’ ἀποθαίνουν παρευθὺς ἤβλεπες τοὺς καημένους, 

ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ γέρους πικραμένους· 

κι οὐδὲ βοήθεια ἐδύνονταν νά ’βρουν σ’ κανένα πράμα,  

τὰ γιατρικὰ σ’ τέτοιο κακὸ ὄφελος δὲν ἐκάναν.  

Καὶ τὸ φευγιὸ κι αὐτὸ ἀργό, καὶ τῶν γιατρῶν ἡ πράξις 

μὲ δίχως χάρη εὑρίσκετον, κ’ ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις 

τὸν ἰατρὸ γιατρεύοντας, πρὶν τὸν ἀρρωστημένο, 

νὰ πέφτει χάμου εἰς τὴ γῆ νεκρὸν κι ἀποθαμένο. 

Π.Π. A, ii 495-522 

 

 

 

DOR. È questo il guiderdon, Silvio crudele? 

È questa la mercé che tu mi dài, 

garzon ingrato? Abbi Melampo in dono, 

e me con lui, che tutto, 

pur ch’ a me torni, i’ ti rimetto, e solo 

de’ tuoi begli occhi il sol non  mi si nieghi. 

Ti sequirò, compagna 

del tuo fido Melampo assai più fida; 

e, quando sarai stanco, 

t’ asciugherò la fronte, 

e sovra questo fianco, 

che per te mai non posa, avrai riposo. 

Portero l’ armi, porterò la preda; 
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P.F. B, iii 536-548 

 

ΔO. Tούτ’ εἶν’ ἡ πλερωμή μου; 

Tούτη ἔχω τὴν ἀντίμεψη ἀπὸ σένα; 

Σίλβιο ἄπονε και ἀνέγνωρε, τὸ σκύλο καὶ 
μένα μετὰ κεῖνον σοῦ χαρίζω  

κι ἄλλη πλερωμὴ ἀπὸ σένα δὲ χρήζω  

παρὰ σὲ μένα μόνο νὰ γυρίσεις 

τ᾽ ἀργυροπρόσωπό σου 

καὶ πλιὸ νὰ μὴ μοῦ χώσεις 

τὸν ἥλιο τὸ λαμπρὸ τῶν ὀμματιῶν σου. 

Συντρόφισσα πιστή σου  

πλιὰ παρὰ τὸν Πετρίτη 

θέλω ἀκλουθᾶ ὅπου δώσεις, 

κι ἂν κουραστεῖς κ᾽ ἱδρώσεις,  

θέλω σφουγγίσει κιὰς τὸ κούτελό σου· 

κ’ εἰς τοῦτο τὸ καημένο  

τὸ στῆθος μου, ἀπὸ σένα 

τὸ πολυπληγωμένο, 

θὲς πέσεις ν᾽ ἀκουμπήσεις 

νὰ ξεκουραστεῖς ψυχή μου· 

καὶ ὡς δούλη ἀγοραστή σου τ’ ἄρματά 
σου 

καὶ κεῖνα τὰ κυνήγια ἁποὺ θὲς κάνει 

θέλω βαστᾶ ὅπου πηαίνομε ἀντάμι. 

Π.Β. B, iii 39-60 

 

ΔO. Tούτη, ἄσπλαχνε κι ἀλύπητε, εἶν’ ἡ ἀντίμεψή μου; 

Ἔτσ’ ἀπ᾽ ἐσένα σήμερον παίρνω τὴν πλερωμή μου; 

Ἀδιάκριτε, τὸ σκύλο σου κ’ ἐμένα σοῦ χαρίζω, 

καὶ πλερωμὴ ἀπὸ λόγου σου ἄλλη καμιὰ δὲ χρήζω· 

νὰ μοῦ γυρίζεις μοναχὰ θέλω τὸ πρόσωπόν σου, 

νὰ βλέπω τὸ λαμπρότατον ἥλιο τῶν ὀμματιῶν σου. 

Καὶ πάντα θέλω σ’ ἀκλουθῶ καὶ πλι’ ὀχ τὸν μπιστεμένο  

τὸ σκύλο σου, πλιὰ πιστικὴ συντρόφισσα νὰ γένω· 

κι ὅτε ’κ τὸν κόπο τὸν πολὺ τὸν ἵδρωτα στραγγίζει 

τὸ πρόσωπό σου τ’ ὄμορφο, θέλω σοῦ τὸ σφουγγίζει· 

κ’ εἰς τοῦτο μου τὸ ταπεινὸ τὸ στῆθος, τὸ καημένο, 

ὁπού ’ναι ἀπὸ τοῦ λόγου σου περίσσια πληγωμένο, 

θὲς πέφτει γιὰ ξεκούραση, λιγάκι ν’ ἀνασαίνεις, κι 

ὅταν σοῦ θέλει φανιστεῖ, ὕπνο γλυκὺ νὰ παίρνεις· 

καὶ τ’ ἄρματά σου, ὡς σκλάβος σου, καὶ τὸ κυνήγιὁμάδι 

θέλω βασταίνει ἀπάνω μου ὀχ τὸ πουρνὸ ὥς τὸ βράδυ· 

Π.Π. B, iii 673-688 

 

 

CORO DI PAST. O fanciul glorïoso, 

per cui le ricche piagge, 

prive già di cultura e di cultori, 

han ricovrati i lor fecondi onori! 

Va’ pur sicuro e prendi 

omai, bifolco, il neghittoso aratro; 

spargi il gravido seme 

e ’l caro frutto in sua stagione attendi. 

Fiero piè, fiero dente 

non fie più che tel tronchi o tel calpesti, 

nè sarai, per sostegno 

de la vita, a te grave, altrui noioso. 
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P.F. D, vi 832-843 

 

ΧOP BOΣ. ῍Ω δυνατὸ παιδάκι δοξασμένο 

ὀγιὰ τὸ ὁποιὸ οἱ κάμποι 

ποὺ στέκουσι δίχως  

γιώργεμα καὶ γεωργὸ πιάνουσι πάλι 

τις πρῶτες τους τιμές, τά ᾽μορφα κάλλη. 

Ζευγά, μὲ δίχως φόβο 

τ᾽ αλέτρι πιάσε τώρα …. 

καὶ σπεῖρε τὸν καρπό σου καὶ καρτέρει 

μὲ τὸν καιρὸ μεγάλο  

διάφορο νὰ σοῦ φέρει. 

Πλιό σου μηδὲ φοβᾶσαι 

πόδια θεριῶ ἀγριεμένων νὰ περάσουν  

καὶ νὰ σοῦ καταλύσουν τοὺς καρπούς 
σου. 

Π.Β. Δ, vi 49-61 

 

ΧOP BOΣ. Εὐγενικότατο παιδὶ καὶ δοξασμένο πλῆσα, 

ὀχ τὸ ὁποιὸ οἱ καρπεροὶ κ’ οἱ πλούσιοι κάμποι, πού ’σαν 
ἀγεώργευτοι κι ἀλάτρευτοι, τώρα στὰ πρῶτα κάλλη  

κ’ εἰς τὴν τιμὴ τὴν πρώτη τους ξαναγυρίζουν πάλι! 

Ἄμε, λοιπόν, καὶ θαρρετά, ζευγίτα, σύρε, πιάσε   

τ’ ἀλέτρι π’ ἀκαμάτεψε, καὶ πλιό σου μὴ φοβᾶσαι, 

καὶ σκόρπισε τοὺς σπόρους σου, κ’ εἰς τὸν καιρὸ καρτέρει 

καρποὺς πολλοὺς καὶ διάφορο περίσσιο νὰ σοῦ φέρει. 

Πόδια καὶ δόντια ἄγριου θηριοῦ πλιὸ δὲν τοὺς καταλοῦσι, 

δὲ σοῦ τοὺς κόφτουν μήδε πλιὸ δὲν τοὺς ποδοπατοῦσι. 

Π.Π. Δ, vi 919-928 

  

 

Εντοπίσαμε αρκετά χωρία στα οποία φαίνεται ότι ο Σουμμάκης ενσωματώνει το 

σύνολο (τὸ αἷμα ὁποὺ ἡ καρδιά μου θέλει χύσει τὴν ἀπονιά του τὴν πολλὴ ἂς σβήσει 

Π.Β.> κι ἀπὸ τὸ αἷμα τὸ πικρό, ποὺ τὸ κορμί μου χύσει, τὴν ὄργητά του τὴν πολλή, 

ἂς πιεῖ, κι ἂς τήνε σβήσει Π.Π) ή μέρος (μ᾽ ἅλυσσες περίσσιες σκλαβωμένος· καὶ τὸ 

ζημιὸ ἐκοπῆκα τὰ μέλη τὰ καημένα καὶ ὄξ᾽ ὀκ τὸ νοῦ μου ἐβγῆκα Π.Β.> κ’ εὐθὺς 

ὅλα τὰ μέλη μου ἐτότες ἐκοπῆκα, τὰ μάτια μου ἐθαμπώθησαν κι ἀπὸ τὸ νοῦ μου 

ἐβγῆκα Π.Π) πρωτότυπων νοημάτων της αχρονολόγητης μετάφρασης σε στίχους 

που, λόγω του δεκαπεντασυλλάβου, έχουν διασταλεί. Επιβεβαιώσαμε έτσι την 

χρονική προτεραιότητα του κρητικού δράματος, θεωρώντας την πλεύση από τον 

επτασύλλαβο (/ενδεκασύλλαβο) στον δεκαπεντασύλλαβο, αλλά κυρίως από την 

πρώτη ιδέα στην ‘κατά βούληση’ επαναχρησιμοποίησή της μονόδρομη: 335 

MIR. […] Ma, lasso!, aprica piaggia 

cosi non arse mai sotto la rabbia 

 

                                                
335 Η μεγάλη ομοιότητα των ελληνικών μεταφράσεων δεν επιβεβαιώνεται σε λίγα σημεία π.χ. 
P.F. C, vi 1062-1076, Π.Β. Γ, vi 329-346, Π.Π. Γ, vi 1121-1134, P.F. C, vi 848-863  Π.Β. Γ, vi 45-
65, Π.Π. Γ, vi 911-926· ανάμεσα σε αυτά είναι και οι χοροί της δεύτερης σκηνής της τρίτης 
πράξης ‘Ballo della Moscacieca’. 
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del Can celeste allor che latra e morde, 

come ardeva il cor mio 

tutto allor di dolcezza e di desio, 

e più che mai ne la vittoria vinto.   

P.F. B, i 250-255 

 

ΜΥΡ. […] Μὰ κρίνω ὁ κακομοίρης πὼς δὲν 
καίγει 

κάψα ποτὲ καμιὰ το καλοκαίρι 

τόσα τὶς τόπους κείνους ἁποὺ δέρνει 

ὁ ἥλιος τὸ μεσημέρι, 

σὰ μὄκαψε ἐμὲ τὰ σωθικά μου 

τὸ δροσερό της χέρι, 

σὰν μ᾽ ἤπιασε πάραυτας κ᾽ ἐγίνη 

κάρβουνο ἡ καρδιά μου, 

ἐκ τὴν πολλὴ γλυκότη της 

ἔμεινε ἄφωνος ἡ πεθυμιά μου· 

καὶ νικητής, στὸ κέρδος τὸ μεγάλο, 

ἔμεινα νικημένος 

καὶ μ᾽ ἅλυσσες περίσσιες σκλαβωμένος· 

καὶ τὸ ζημιὸ ἐκοπῆκα 

τὰ μέλη τὰ καημένα 

καὶ ὄξ᾽ ὀκ τὸ νοῦ μου ἐβγῆκα. 

Π.Β. Β, i 322-337 

 

ΜΥΡ. […] Κρίνω νὰ μὴ φλογίζουνται τῆς Ἀραβιᾶς τὰ 
μέρη, 

ὅταν ὁ ἥλιος φλογερὰ καίει τὸ καλοκαίρι, 

σὰν ἔκαψε κ’ ἐφλόγισε μέσα τὰ σωθικά μου,  

ὅταν τὸ χέρι τσ᾽ ἔγγιξε σ’ ἐμέναν᾽ ἡ κυρά μου· 

κι ἄναψα γιὰ τὴν πεθυμιὰ τσ’ ἀγάπης ποὺ χαρίζει 

μιὰν ἄμετρη γλυκότητα καὶ τὲς καρδιὲς δροσίζει· 

κ’ ἐγὼ π’ ἐβγῆκα νικητὴς κ’ ἤμουνα κερδαιμένος, 

ἀπὸ τοῦ πόθου τ’ ἄρματα ἔμεινα νικημένος,  

κ’ εὐθὺς ὅλα τὰ μέλη μου ἐτότες ἐκοπῆκα,  

τὰ μάτια μου ἐθαμπώθησαν κι ἀπὸ τὸ νοῦ μου ἐβγῆκα.  

Π.Π. Β, i 293-302 

 

SIL. E che vorresti? 

Un capro od una agnella? Ma il mio padre 

non mi concede ancor tanta licenza. 

DOR. Né di capro ho vaghezza né d’ agnella: 

te solo, Silvio, e l’ amor tuo vorrei. 

P.F. B, ii 421-425 

 

 

ΣIΛ. Κ᾽ ἴντα, νὰ ζήσεις, ἄλλο 

μπορῶ νὰ σοῦ χαρίσω; 

ΔO. Τὸν πόθο τὸ γλυκύ σου 

καὶ τὴ γλυκειά σου ἀγάπη, 

ψυχή μου ἀγαπημένη, 

μοῦ χάρισε, νὰ γιάνεις 

 

ΣIΛ. Ἀμὴ τί θέλεις; ῞Εν’ ἀρνὶ ἢ κἂν ἕνα κατσίκι; 

Σ᾽ τοῦτα νὰ ᾽γγίξω ὁ κύρης μου δὲ θέλει νὰ μ’ ἀφήκει. 

ΔO. Δὲ θέλω τὸ κατσίκι σου, οὐδὲ κἄνε τ’ ἀρνί σου, 

μὰ τὴν ἀγάπη τὴ γλυκιὰ ζητῶ τὴν ἐδική σου. 

Τοῦ λόγου σου μοῦ χάρισε, ψυχή μου ἀγαπημένη,   515 

γιὰ νὰ μοῦ γιάνεις τὴν καρδιά, τὴν καταπληγωμένη. 
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τὴ δόλια τὴν καρδιά μου 

τὴν καταπληγωμένη. 

Π.Β. Β, ii 136-143 

 

Π.Π. Β, ii 511-516 

 

MIRT. […] Oh, che dolce morir, quando sol 
meco 

il mio mortal morìa, 

né bramava morir l’ anima mia! 

Ma, se merta pietà colui che more 

per soverchia pietà, padre cortese, 

provvedi tu ch’ ella non moia, e ch’ io 

con questa speme a miglior vita i’ passi. 

Paghisi il mio destìn de la mia morte,  

sfoghisi col mio strazio. 

P.F. E, iii 422-430 

  

 

 

ΜΥΡΤ. […] Ὤφου, γλυκὺς ὁπού ᾽το ὁ 
θάνατός μου,    

τότες ὅντα τὸ κορμί μου μοναχὸν του 
ἐδιάβαινε στὸν Ἅδη  

καὶ πεθυμιὰ δὲν εἶχε ἡ κόρη μου, 

λέγω ἠ Ἐρωπρικούσα ἡ ὄμορφή μου, 

νεκρὴ κι αὐτὴ στὸν Ἅδη νὰ κατεβαίνει 

παντοτινὰ νὰ στέκεται μαζί μου. 

Μ’ ἀνὲν καὶ δίκαιον εἶναι νά ᾽βρει  λύπη 

ἕνας ὁποὺ γιὰ λύπη ἀποθαίνει,   

κύρη μου εὐγενικέ, παρακαλῶ σε 

νὰ δεῖς τὸν θάνατό της νὰ μποδίσεις· 

καὶ μετὰ τοῦτο μοναχὸ τὸ θάρρος 

τὴ δόλια μου ζωὴ κάμε νὰ πάρει 

τὴν ὥρα τούτη ὁ Χάρος. 

Ἂς πλερωθεῖ ἀκόμη ὁ δόλιος Χάρος 

μὲ τὸν πρικύ μου σκοτωμό, καὶ κεῖνο 

τὸ αἷμα ὁποὺ ἡ καρδιά μου θέλει χύσει τὴν 

ἀπονιά του τὴν πολλὴ ἂς σβήσει. 

Π.Β. E, iii 77-94 

 

ΜΥΡΤ. […] Ὤχου, καὶ πόσο μοῦ ’κανε γλυκὺ τὸ θάνατό 
μου,    

ἂν μοναχὸ πεθήνισκε τὸ μέρος τὸ θνητό μου, 

κ’ ἡ κόρη μου μ’ ἐπεθυμιὰ δὲν ἔστεκε νὰ πιάσει 

τὸ θάνατο, καὶ μετὰ μὲ στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσει! 

Μ’ ἀνὲν καὶ πρέπει λύπησις σ’ ἕναν ὁποὺ πεθαίνει,   

γιὰ λύπη μεγαλότατη, ἐτούτην τὴν καημένη,  

πατέρα εὐγενικότατε, ἀμπόδισ’ την, νὰ ζήσεις, 

κι ὅσο μπορεῖς τὸ θάνατο νὰ λάβει μὴν ἀφήσεις, 

γιατὶ μὲ πλήσια μου χαρά, εἰς τὴν ἐλπίδα τούτην,   

ἔρχομαι, καὶ τὴ δόλια μου ζωὴν ἐπάρε μού την. 

Kι ἂς πλερωθεῖ ἀπ᾽ ἐμένανε τ’ ἄπονο ριζικό μου,  

κι ἂς ξεθυμάνει μετ’ αὐτὸ καὶ τὸ μελλάμενό μου, 

κι ἀπὸ τὸ αἷμα τὸ πικρό, ποὺ τὸ κορμί μου χύσει, 

τὴν ὄργητά του τὴν πολλή, ἂς πιεῖ, κι ἂς τήνε σβήσει.  

Π.Π. E, iii 365-378 

Η παραβολή, μας έδωσε και χωρία, στα οποία, όπως είχε παρατηρήσει η 

Μπουμπουλίδου - χωρίς να φέρνει αποδεικτικά στοιχεία – ο Ζακυνθινός ‘πατά’ για 
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τις αποδόσεις του τόσο στο κρητικό όσο και στο ιταλικό κείμενο. Τα παραδείγματα 

στη συνέχεια (λ.χ. ὁπού ’τον ἡ χαρά σου.... νὰ κάμουν ξεσκισμὸ) τον δείχνουν να 

χρησιμοποιεί φράσεις από την προγενέστερη μετάφραση (λ.χ. καὶ ξεσκισμοὺς νὰ 

κάμη)  και να συμπληρώνει τα κενά εκείνης από το  ιταλικό (λ.χ. che fu gia il tuo 

diletto).  
 

COR. Puoi tu dunque, crudele, a questa 

chioma 

che ti legò già il core, a questo volto 

che fu già il tuo diletto, a questa un tempo 

più de la vita tua cara Corisca, 

per cui giuravi che ti fôra stato 

anco dolce il morire, a questa puoi 

soffrir di far oltraggio? Oh Cielo! Oh sorte! 

In cui pos’ io speranza? A cui debb’ io 

creder mai più, meschina? 

P.F. B, vi 894-902 

 

 

ΚOP. Σὲ τούτην τὴν πλεξοῦδα ὁπού ᾽χε 

δέσει 

τὴν ἄπονη σου τὴν καρδιὰ σε τούτο 

τὸ πρόσωπο ὁπ᾽ ἀγάπας  

σὲ τούτη ἕναν καιρὸ τὴν ἀκριβή σου 

Κορίσκα, πού ᾽χες μνόγει 

τὸ πὼς γιὰ κείνη μόνο ν᾽ ἀποθάνεις. 

Μπορεῖ ἡ καρδιά σου τώρα 

ντροπὲς καὶ ξεσκισμοὺς νὰ κάμη σ᾽ τόσον; 

Ὤφου οὐρανοί, ὤφου μοίρα,  

σ᾽ ποιόν ἄλλον πλιὸ νὰ ᾽λπίζω μοῦ 

τυχαίνει; 

Εἰς τίνα πλιὸ ποτέ μου νὰ πιστεύγω; 

Π.Β. B, vi 82-92 

 

ΚOP. Μπορεῖς, λοιπόν, σκληρότατε, σ’ τοῦτες μου τὲς 

πλεξίδες, 

ποὺ τὴν καρδιά σου ἕναν καιρὸ ἔδεναν ὡς ᾽λυσίδες, 

σ’ ἐτοῦτο μου τὸ πρόσωπο, ὁπού ’τον ἡ χαρά σου, 

εἰς τούτη τὴν Κορίσκη σου, ποὺ μ’ ὅλη τὴν καρδιά σου 

τὴν ἤβλεπες ἕναν καιρὸ ὡς γιὰ τὴν ὀμορφιά της 

καὶ σοῦ ’τουνα τόσ’ ἀκριβὴ πού ’μνογες στ’ ὄνομά της          

καὶ ποὺ γιὰ τούτη θάνατο γλυκὺ τὸν εἶχες πάρει  

δίχως νὰ τόνε φοβηθεῖς, δίχως νὰ πάρεις βάρη, 

σ’ ἐτούτηνε λοιπὸν μπορεῖς καὶ δύνεται ἡ καρδιά σου, 

σὰ λές, νὰ κάμουν ξεσκισμὸ τὰ χέρια τὰ δικά σου; 

῍Ω Οὐρανέ! ῍Ω ριζικό! Εἰς ποιόν μπορῶ νὰ ’λπίσω  

καὶ νὰ πιστέψω, ἡ ταπεινή, κ’ εἰς ποιόνε ν’ ἀκουμπίσω; 

Π.Π. B, vi 1169-1180 

 

SILV. […] e tu, sordida dea, 

perché le tue vergogne 

ne le vergogne altrui si veggan meno, 

rallenti lor d’ ogni lascivia il freno, 

nemica di ragione, 

macchinatrice sol  d’ opre furtive, 

corruttela de l’ alme, 
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calamità degli uomini e del mondo, 

figlia del mar ben degna 

e degnamente nata 

di quell perfido mostro, 

che con aura di speme allettatrice 

prima lusinghi e poi 

movi ne’ petti umani 

tante fiere procelle 

d’ impetüosi e torbidi desiri, 

di pianti e di sospiri  […] 

P.F. D, viii 976-992 

 

ΣΙΛ. […] κ’ ἐσύ, ἀναμουρδωμένη  

θεά, γιὰ νὰ μποροῦσι 

νὰ φαίνουνται λιγότερα οἱ ἐντροπές σου, 

τσὶ πλήσιες ἐντροπὲς τὶς ἐδικές τους 

πάσα κακῆς τους ὄρεξης και φύσης 

τὸ χαλινάρι ἀφήνεις 

τοῦ μόδου τους, κι ὡς θέλουν 

παίρνουν τὴν δούλεψή σου. 

Ἔχθραν τοῦ δίκιου πάντα, 

θάνατε τῶν ψυχῶν, τοῦ κόσμου ζάλη, 

κακομοιριὰ μεγάλη, 

ἄξια τοῦ θυμωμένου  

θαλάσσου θυγατέρα 

κι ἄξια ἀποὺ τὸν ἀφρόν του γεννημένη,  

γιατὶ μὲ τῆς ἐλπίδας 

τ᾽ ἀέρι … 

καθημερνὸ σαλεύγεις 

τσ᾽ ἀνθρώπους στὴ σκλαβιά σου. 

Γλυκιὰ πάσα ᾽να πρῶτα συργουλίζεις 

κι ὕστερα τοὺς χαρίζεις 

τόσες βροχὲς κλαημάτων,  

τόσα σκοτεινιασμένα 

νέφη ἀναστεναμάτων […] 

Π.Β. Δ, vii 13-35 

 

ΣΙΛ. […] κ’ ἐσύ, ἀναμουρδωμένη  

θεά, γιὰ νὰ μὴ φανιστοῦν, σὰν πρέπει καὶ τυχαίνει, 

οἱ ἐδικές σου ἀδιαντροπιές, μόνο νὰ συγκερνοῦνται 

στὲς ἐντροπὲς τῶν ἀλλουνῶν κι ὀλίγες νὰ θωροῦνται, 

τὸ χαλινάρι ἀπόλυσες κατὰ τὴν ὄρεξή τους, 

καὶ τρέχουσι ὅθεν τοὺς τραβᾶ καὶ σέρνει ἡ ἡδονή τους. 

Τοῦ δίκιου βρίσκεσ’ ὄχθρισσα, τεχνίτρα τῶνπραγμάτων 

πού ’ναι γεμάτα τὲς κλεψιές, καὶ βρύσις τῶν ψεμάτων·  

θάνατε πάντα τῶν ψυχῶν, τοῦ κόσμου πλήσια ζάλη, 

καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν πτωχῶν κακομοιριὰ μεγάλη· 

τῆς ἀγριεμένης θάλασσας εἶσ’ ἄξια θυγατέρα,  

γι’ αὐτὸ κ’ ἐσύ, σὰν αὔτηνε, κινᾶσαι πάσα μέρα, 

κι ἄξια ἐγεννήθης ἀπ’ αὐτήν, γιατὶ ἀπὸ τὸν ἀφρό της 

σ’ ἐγέννησε ὅταν ἤτουνα στὸν πλιὰ σκληρὸ θυμό της· 

κ’ ἔτσι, σὰν εἶσαι ὀχ τὸ θεριὸ ἐτοῦτο γεννημένη, 

ἡ φύσις σου ἀπὸ δαύτηνε ποσῶς δὲ διαφέρνει,  

γιατὶ, μὲ τὲς ἀνεμικὲς ἐλπίδες π’ ἀσηκώνεις, 

πρῶτα μὲ γαλιφιὲς πλανᾶς, ὅσο μπορεῖς καὶ σώνεις, 

κ’ ὕστερα κάνεις κίνηση στὰ στήθη τῶν ἀνθρώπων 

καὶ τὰ σαλεύεις, ὡς μπορεῖς, μ’ ἕναν καὶ μ’ ἄλλον τρόπον, 

χαρίζοντάς τους σκοτεινὲς βροχὲς πικρῶν κλαημάτων 

καὶ δυνατὲς ἀνεμικὲς τῶν ἀναστεναγμάτων. 

Π.Π. Δ, viii 1087-1108 

 

TIR. Affrèttati, mio figlio, 

ma con sicuro passo, 

si chi’ i’ possa seguirti e non inciampi, 

per questo dirupato e torto calle, 
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col pie cadente, e cieco. 

Occhio se’ tu di lui, come son io 

occhio de la tua mente. 

E, quando sarai giunto 

innanzi al sacerdote, ivi ti ferma. 

P.F. E, vi 936-944 

 

ΚΛΗΣΣ. Βιάσου, παιδί μου, βιάσου, 

μὰ βλέπε ποῦ πατεῖς, γιὰ νὰ μποροῦσι 

μὲ δίχως νὰ σκοντάψουν 

τὰ πόδια μου κ᾽ ἐμὲ νὰ σ᾽ ἀκλουθοῦσι. 

Ἐσύ ᾽σαι τῶν ποδιῶν μου 

τὰ μάτια, ὡς εἶμαι ἐγὼ τοῦ λογισμοῦ σου. 

Σὰ σώσεις ὀμπρὸς τοῦ ἅγιου πρεσβύτη, 

μὴν πάγεις πλιὰ παρέκει. 

Π.Β. E, vi 1-8 

 

TIP. Σιάσου, παιδί μου, καὶ καλὰ πάτειε, γιὰ νὰ μποροῦσι 

μὲ δίχως νὰ σκοντάψουσι καλὰ νὰ σ’ ἀκλουθοῦσι 

σ’ τοῦτο τὸ γκρεμνιστὸ στενὸ τὰ πόδια μου κ’ ἐμένα,  

τὰ ἀσθενὴ κι ἀδύναμα καὶ τὰ τρεμουλιασμένα, 

καὶ γίνου σ’ αὖτα ἐσὺ ὀφθαλμός, καθὼς κ’ ἐγὼ τοῦ νοῦ 

σου    

εἶμ’ ὀφθαλμὸς καὶ φωτισμὸς κι ὁδὸς τοῦ λογισμοῦ σου, 

κ’ εὐθὺς ποὺ σώσεις ἐδεκεῖ π’ ὁ ἱερέας στέκει, 

ἐκεῖ ὀμπροστὰ σταμάτησε καὶ μὴ διαβεῖς παρέκει. 

Π.Β. E, vi 937-944 

 

Το υλικό, το οποίο πιστοποιεί την εξάρτηση του Ποιμήν Πιστός από την ξένη πηγή, 

μας οδηγεί και σε ένα άλλο συμπέρασμα: η κρητική απόδοση δεν είναι και τόσο 

‘πιστή’. Δεν χρειάζεται κάνεις να αναζητήσει κάποια ‘παραδρομή στο μαρκιανό 

χειρόγραφο’, όπως έλεγε ο Κριαράς, για να  συμπεράνει ότι ο Σουμμάκης αντλεί από 

το πρωτότυπο. Η διαπίστωση δίνει άλλη προοπτική στη σχέση του μεταφραστή με το 

Pastor Fido και το Πιστικός Βοσκός. 
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iii. πιστότητα, πληρότητα και μεταφραστική τεχνική 

 
Η σύγκριση του Ποιμήν Πιστός με το Pastor Fido ως προς την πληρότητα και την 

αρτιότητα των μερών του δράματος μας υπέδειξε δύο διαφορές. Συμπεράναμε  

καταρχήν ότι το μετάφρασμα αποκλίνει από το πρωτότυπο ως προς τον Πρόλογο – 

δεν υπήρχε καθόλου στην κρητική εκδοχή (στο μαρκιανό χειρόγραφο). Η ενότητα 

αυτή είχε συγκροτηθεί από τον Guarini αυτόνομη,336 όχι δηλαδή οργανική (όπως 

στον Ευριπίδη) στο ξετύλιγμα του μύθου, και με πολύ λίγες νύξεις (προϊδεασμό του 

θεατή) σχετικά με την ιστορία που ακολουθεί.337 Ήταν το μοντέλο ανάπτυξης 

Προλόγων του Τερεντίου, στους οποίους ο λατίνος δραματουργός, σε άμεσο 

διάλογο με το ακροατήριό του, ενσωμάτωνε κυρίως εξηγήσεις για τη σύσταση των 

έργων του και σχόλια κριτικής. Ο Guarini, αντί αυτών, ενέταξε στον Πρόλογό του το 

εγκώμιο της αυλής της Savoia, μια παρέκβαση δηλαδή πολιτική. Ο έπαινός του για 

το δουκάτο της Savoia, που στόχευε έμμεσα στην απαξίωση της αυλής των Este στη 

Ferrara, με την οποία είχε συγκρουστεί, προδιέθετε για μια συμβολική πολιτική 

ανάγνωση του έργου. Μια τέτοια οπτική δεν ήταν άσχετη με την συνήθεια της 

εποχής να διοχετεύονται στο ποιμενικό δράμα σχόλια (καλά, κακά) για την αυλική 

κοινωνία,338 ενώ επίσης ήταν συμβατή με την παραδοσιακή ταύτιση του ποιμενικού 

(εν γένει) με την ιδέα της αποστασιοποίησης από τη σύγχρονη πραγματικότητα και 

συνεπακόλουθα της πρότασης για ‘αλλαγή’. Με αυτό το πνεύμα το Pastor Fido 

μπορούσε να απηχεί αλληγορικά, δια μέσου της ταλαίπωρης και τιμωρημένης από 

τους θεούς Αρκαδίας, την κάθε διεφθαρμένη ή κακοδιακυβερνημένη πολιτεία που 

είχε ανάγκη πολιτικής εξυγίανσης (βλ. κεφ. III, i). Ο μεταφραστής εγκολπώθηκε τον 

ανεξάρτητο από το δράμα Πρόλογο, τον παρουσίασε όμως ‘κομμένο’ και με μια 

μερική του ανακατασκευή. Απάλειψε την αποστροφή του πρωτοτύπου σε πολιτικά 

υποκείμενα του ιστορικού παρόντος (P.F. Prol. 79-154),  ενώ ανέδειξε, με το 

δικαίωμα που του έδινε ο μύθος, ένα φιλόστοργο μήνυμα για την πατρίδα, που 

εξέφραζε μια γενική αισιόδοξη προσδοκία για απαλλαγή από δεινά, καλυτέρευση 

                                                
336 Ο Πρόλογος του Pastor Fido κατασκευάστηκε πιθανότατα κατά μίμηση του Προλόγου 
του δράματος Egle του Giraldi. Το ίδιο είδος Προλόγου, με την αυθεντία του Τερεντίου 
(Andria, Heauton timorumenos), έτεινε να γίνει ένας από τους κώδικες της σύγχρονης 
θεατρικής σκηνής. Herrick, ό.π., 1962, σ.  12, Selmi 1999, σ. 281. 
337 Για το συγκεκριμένο τερεντιανό Πρόλογο ο Guarini έκανε λόγο στα Annotazioni του (1602): 
ο ρόλος του ήταν να αποκαλύψει τον τόπο, να παρουσιάσει τα πρόσωπα, να εγκωμιάσει τον 
ακροατή, αλλά όχι να δηλώσει το θέμα. Selmi 1999, σ. 279. 
338 Το ποιμενικό στα τέλη του 16ου αιώνα περιείχε σχεδόν στερεοτυπικά νύξεις στην αυλική 
κοινωνία. ό.π., σ. 437. 
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και αλλαγή (πατρίδ’ ἀγαπημένη ... οἱ Oὐρανοὶ … τὰ πάθη σου νὰ σβήσουν, 

Πρόλογος 79-82).339 Επιπλέον, ενίσχυσε τις πληροφορίες γύρω από τη 

διαδραματιζόμενη πράξη (Πρόλ. 87-116) και έκλεισε την ενότητα με τον 

προσωποποιημένο Αλφειό να απομακρύνεται, αναγγέλλοντας το πρώτο πρόσωπο 

που εμφανίζεται στη σκηνή (Πρόλ. 117-118). Η νέα μορφή του Προλόγου ταίριαζε 

τώρα, όπως παρατήρησε ο Pecoraro, με εκείνη που είχαν έργα της κρητικής ακμής 

(Ερωφίλη, Πανώρια).340 H δεύτερη και τελευταία διαφορά της μετάφρασης από το 

ιταλικό δράμα εντοπίστηκε στην πρώτη σκηνή της πέμπτης πράξης, όπου όλη η 

αυτοβιογραφική αφήγηση του Carino στον σύντροφό του Uranio έχει εξαιρεθεί (P.F. 

E, 82-187). Οι στίχοι, που είχαν αφαιρεθεί και στο κρητικό δράμα, κατήγγελλαν και 

πάλι έμμεσα (και γενικά) την κοινωνία της αυλής, ενώ πιθανώς περιείχαν κρυμμένες 

αλήθειες για τη ζωή του ίδιου του ποιητή.341 Τα κομμάτια του Pastor Fido που 

έλειψαν στο δράμα του Σουμμάκη δεν επηρέαζαν σε τίποτα την ιστορία, την ίδια 

στιγμή που ήταν μάλλον ολότελα αδιάφορα για τον Έλληνα αναγνώστη ή θεατή· 

από την άλλη η απομάκρυνσή τους αποδυνάμωσε μια υπαρκτή διάσταση του έργου 

που ήταν αυτή της πολιτικής κριτικής.   

Δεδομένου ότι το Ποιμήν Πιστός δεν εμφανίζει, εκτός από τις 

προαναφερθείσες, άλλες σοβαρές αποκοπές χωρίων του πρωτοτύπου, περάσαμε 

στην παραβολή των δύο κειμένων στίχο στίχο σε κάθε σκηνή.  Η σύγκριση μας 

αποκάλυψε ότι ο Επτανήσιος έχει μεταφέρει, σε νέο στιχουργικό σύστημα 

(δεκαπεντασύλλαβο), με αρκετά μεγάλη πιστότητα το ξένο έργο, δοκιμάζοντας 

μάλιστα σταθερά και επιτυχημένα να διατηρεί τη στιλιστική του στάθμη, ενώ λίγες 

μόνο φορές αστοχεί. Τα συμπεράσματά μας ισχύουν για όλο το δράμα, μολονότι 

εδώ παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα της πρώτης πράξης. Τα μεμονωμένα 

και μικρά προβλήματα της ίδιας ενότητας -αριθμεί 1459 στίχους- τα οποία 

απομονώσαμε και συζητάμε στη συνέχεια, αποτελούν απτό παράδειγμα ότι η 

μετάφραση του Σουμμάκη είναι καλή και πιστή. Αυτό, ωστόσο, είναι το ένα κομμάτι 

της αλήθειας, το οποίο θα αποκτούσε ξεχωριστό νόημα, αν η κρητική εκδοχή δεν 

                                                
339 Ο Joannou, εκδότης του Πιστικός Βοσκός, είχε ισχυριστεί ότι, στη θέση του πολιτικού 
μηνύματος του ιταλικού Προλόγου, ο Σουμμάκης είχε τοποθετήσει την επιθυμία 
απολύτρωσης από τους Τούρκους. Πιστικός Βοσκός, σσ. 5-6. 
340 και Στάθης, Φορτουνάτος, Ροδολίνος. Βλ. Pecoraro, «Contributi allo studio del teatro cretese. 
I. I prologhi e gli intermezzi», ό.π., 1972, σσ. 367-388. 
341 Η αυτοβιογραφική αφήγηση του Carino έγινε πιθανότατα κεκαλυμμένη έκφραση της 
δυσφορίας του ποιητή για την πνευματική καταπίεση που βίωνε στην αυλή των Este. Selmi 
1999, σ. 437. 
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μας είχε σωθεί, το άλλο αφορά στο γεγονός ότι το επτανησιώτικο έργο ευνοήθηκε 

πολύ από αυτή.342 Η σύγκλιση των δύο ελληνικών κειμένων, οι επιλογές του ενός και 

του άλλου μεταφραστή ως προς τα ποικίλα μικρά νοήματα και τους εκφραστικούς 

τρόπους του ιταλικού αποτυπώνονται με χαρακτηριστικά, αλλά τυχαία 

παραδείγματα στον Πίνακα που ακολουθεί. Από αυτόν προκύπτει τόσο ότι ο 

Σουμμάκης άντλησε μεγάλη βοήθεια σε φραστικό υλικό και τεχνική από το κρητικό 

δράμα (ειδικά αρ. 4, 9, 14), όσο, όμως, και ότι επαναπροσέγγισε σε πολλές 

περιπτώσεις τα νοήματα και τη ρητορική του πρωτοτύπου, χωρίς να αρκεστεί σε ό,τι 

έδινε η ελληνική πηγή (αρ. 1, 8, 12, 15, 17). 

 
  Pastor Fido Ποιµήν Πιστός Πιστικός Βοσκός 

1 Επανάληψη με 
αντίθεση για 
δραματική 
ένταση   
[Π.Π.] 

SIL. Parli tu daddovero, o 

pur vaneggi? Α, i 58 

ΣIΛ. Τὸ λέγεις, Λίνκε, 

ἀληθινὰ ἢ τάχα μετριάζεις; Α, 

i 65 

ΣIΛ. Λέγεις το 

ἀλήθεια, Λίνκο; Α, i 

84 

 
2 

 
Μεταφορά που 
δημιουργεί 
έξυπνη 
αμφισημία 

 

LIN. La selva se’ tu, 

Silvio, e la fèra crudel… è 

la tua feritate. Α, i 63-65 

 

ΛΙΝ. Σίλβιε, τὸ δάσος εἶσ’ 

ἐσύ, κ’ ἐκεῖνο τ’ ἀγριεμένο 

θηριὸ εἶναι ἡ ἀσπλαχνιὰ κ’ ἡ 

ἀπονιά σου ἡ πλήσια. Α, i  70-

71 

 

ΛΙΝ. Σίλβιo, ἐσύ ᾽σαι 

ὁ δάσος, καὶ τὸ θεριὸ 

ἔναι τ᾽ ἄγριο ἡ 

γιἀπονιά σου Α, i 89-

90 

3 Διόρθωση, 
επαναδιατύπωση  
 

Una nimfa sì bella e sì 

gentile, 

ma che dissi una nimfa? 

anzi una dea   A, i 67-68 

 

Μιὰ κόρη τόσ’ εὐγενική, 

νεράιδα πλουμισμένη, 

ἄντις μπορῶ νὰ τὴν εἰπῶ θεὰ 

χαριτωμένη A, i 73-74 

Μιὰ τόσα βγενικὴ κι 

ὄμορφη τόσα 

νεράιδα· μὰ γιατί νὰ 

τήνε κράζω νεράιδα 

κι ὄχι θεὰ χαριτωμένη 

A, i 92 -94. 

4 Βραχυλογική 
διατύπωση και 
χρήση όρων από 
το ίδιο 
σημασιολογικό 
πεδίο  
[Π.Β.] 

SIL. […] Godasi queste 

gioie 

chi n’ ha di me piu gusto; 

io non le sento. A, i 104-

105 

 

ΣΙΛ. […] Κι ὅλες τὲς ἄλλες 

τὲς δροσιὲς τσ’ ἀγάπης καὶ 

τοῦ πόθου 

σ’ ἐκείνους ποὺ τὲς θέλουσιν 

ἀφήνω νὰ τὲς γνώθουν, 

μὰ ’γὼ ποτὲ δὲν τὲς γροικῶ, 

μήδε ποτὲ τὲς χρήζω, 

μὰ πεθυμῶ νὰ κυνηγῶ καὶ 

ΣΙΛ. […] Τσ᾽ ἄλλες 

τοῦ πόθου τὶς δροσιὲς 

ἂς ἔχου ὅποιοι τὶς 

ἀγαποῦν καὶ ρέγονταί 

τσι· μὰ ᾽γὼ μηδ᾽ 

ἀγαπῶ τσι, μηδὲ ποτὲ 

γροικῶ τσι. A, i 135-

138 

                                                
342 Παραθέτουμε το σχετικό εύστοχο σχόλιο του Κριαρά: ‘Είναι οπωσδήποτε αληθινό ότι, αν 
κατά σύμπτωση δεν μας σωζόταν το κείμενο της μετάφρασης του άγνωστου Κρητικού, η 
εκτίμησή μας προς τη μεταφραστική προσπάθεια του Σουμμάκη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη 
απ’ ό,τι είναι.’ Κριαράς 1964, σ. 290. 
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δάση νὰ γυρίζω A, i 111-114 

5 Παρομοίωση με 
αντίθεση 
(παραδοξολογία) 
που παράγεται 
από 
αλληλοσυγκρουό
-μενες έννοιες 
[≈Π.Β.] 
 
Παρομοιάζεται η 
ανώφελη 
επιθυμία του 
γέρου για έρωτα 
με αγιάτρευτη 
πληγή. 
 

chè mal si può sanar quel’ 

che s’ offende, quanto più 

di sanarlo altri procura. A, 

i 116-117 

γιατὶ κακὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ 

γιάνει ἀσθενισμένο, 

ὅταν γιατρειὲς δὲν ὠφελοῦν 

σὲ δαῦτον τὸν καημένο, 

μάλιστα, ὅσο προσπαθεῖ νὰ 

τόνε ξαλαφρώνει,  

τόσο τοῦ βλάβει τὴν πληγὴ 

καὶ πλιὰ τονὲ ζημιώνει.  

A, i 129-132 

γιατὶ κακὰ μπορεῖ 

κιανεὶς νὰ γιάνει ἕναν 

ἁπ᾽ ὅσο πλιὰ τόνε 

γιατρεύει πλιότερα 

τόνε βλάφτει καὶ πλιὰ 

τόνε παιδεύγει  

A, i 155-158 

6 Διττολογία/ 
επανάληψη 
 

Non diresti Silvio Il 

mondo langue, e la natura 

vien meno? 

A, i 149-150 

δὲν εἶχες πεῖ: «Κι ἀληθινὰ ὁ 

κόσμος θὰ χαλάσει, 

τὰ πράγματα ὅλα φθείρονται 

κ’ ἡ φύσις θέλει ἀλλάσσει»; A, 

i 167-168 

δὲν εἶχες πεῖ ὁ κόσμος 

μαραίνεται κι ἡ φύση 

λιγώνει καὶ θὰ σβήσει 

A, i 208-210 

7 Εμφατική 
ανάπτυξη του 
νοήματος με 
χρήση του ίδιου 
όρου 
 
 
 
 
Κανείς δεν 
πετυχαίνει τη 
χρήση του ίδιου 
όρου 

SIL. Né sì famoso mai né 

mai sì forte stato sarebbe 

il domator de’ mostri, dal 

cui gran fonte il sangue 

mio deriva, s’e’ non 

avesse pria domato 

Amore. 

A, i 210-213 

ΣIΛ. Δὲν ἤθελε ἤτουνα ποτὲ 

στὸν κόσμο γνωρισμένος, 

οὐδ’ ἔτσι δυνατότατος καὶ 

πλήσια μπορεμένος, 

οὐδ’ εἶχε ἀγροικηθεῖ ποτὲ σ’ 

ὅλη τὴν οἰκουμένη,  

μὲ τόσην ἄξια του τιμὴ καὶ 

φήμη δοξασμένη, 

ὁ Ἡρακλῆς ποὺ τὰ θεριὰ 

ἐμέρωνε τὰ  ἄγρια, 

π’ ὀχ τὴ δική του σύρνεται τὴ 

βρύση τὴν καθάρια,  

καθὼς ὅλοι τὸ ἠξεύρετε, τὸ 

αἷμα μου καὶ φύση,  

ἀνὲν κι ὀμπρὸς τὸν ἔρωτα δὲν 

ἤθελε νικήσει. A, i 233-240 

ΣIΛ. Μηδέποτέ μου 

τόσα γνωρισμένος σ᾽ 

ὅλη τὴν οἰκουμένη 

εἶχα στέκει … 

ἡμερωτὴς τῶν ἄγριων 

θεριῶν, ποὺ 

κατεβαίνει ἐκ τὴ δική 

του βρύση τὸ αἷμα τὸ 

δικό μου, ἄν ἔν καὶ 

τὴν ἀγάπη 

πρωτύτερας δὲν 

ἤθελα νικήσει.  

A, i 292-300 

8  Μεταφορά  
(εικόνα με 
αναπτυξιακή 
προοπτική) 
[Π.Π.] 

Quante volte l’ ho detto: -

Arde Mirtillo, ninfa leggia 

ma in chiuso foco e’ si 

consuma e tace -. A, ii 

301- 302 

 

Πόσες φορὲς ἐλόγιασα κ’ 

εἶπα στὸ νοῦ μου μέσα: 

«Ἅφτει ὁ Μυρτίνος, καίγεται 

καὶ λακταρίζει τόσα, καὶ μ’ 

ὅλο ποὺ λαβρίζουσι μέσα τὰ 

σωθικά του, 

τὰ πάθη του, ὅσο μπορεῖ, 

κρυφά ’χει στὴν καρδιά του». 

ἅφτει ὁ Μυρτίνος σὰ 

φωτιὰ χωσμένη, καὶ μ᾽ 

ὅλο ἁποὺ πολλὰ 

κατηγορᾶται, τὰ πάθη 

του ὁ φτωχὸς δὲ 

συντυχαίνει῾. A, ii 40-

43. 
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Α, ii 339-342 

9 Αντίθεση 
(σύζευξη αντιθέτων) 

Fortunato fanciul, che ’l tuo 

destino 

trovi maturo in cosi acerba 

etate! 

A, ii 358-359 

Χαριτωμένε νιούτσικε, ἔτσι μικρὸ 

κοπέλι,    

στοὺς χρόνους σου τοὺς 

ἄγουρους, καθὼς θωρῶ, σοῦ 

μέλλει  

νά ’βρεις μεστὸ τὸ πωρικό, χάριν 

τοῦ ριζικοῦ σου, 

γιὰ νὰ περάσεις μὲ χαρὰ τοὺς 

χρόνους τοὺς δικούς σου  

A, ii 425-428 

Παιδὶ χαριτωμένο ποὺ 

μικράκι τόσα, σ᾽ τσὶ 

χρόνους βρίσκεις τσ᾽ 

ἄγκουρούς σου μεστὸ τὸ 

πωρικὸ τοῦ ριζικοῦ σου. 

A, ii 130-131 

10 Απόφθεγμα,  
χιαστό [Π.Β.] 

ERG. Giusto desio d’ 

amante, e di chi muore 

lieve mercé, ma faticosa 

impresa. A, ii 333-334 

ΕΡΓ. <Σ’> τὸ πεθυμᾶς σὰν 

ποθητός, δίκιά ’ναι ἡ ζήτησίς 

σου,   

μ’ ἂν ἀπεθάνεις, λίγή ’ναι σ’ 

τοῦτο ἡ ἀντίμεψίς σου.  

A, ii 385-386 

 

ΕΡΓ. Δίκια ὠς 

᾽γαφτικοῦ ἡ πεθυμιά 

σου καὶ λίγη 

ἀνταμοιβὴ ᾽νοὺς π᾽ 

ἀποθαίνει τὸ πράγμα 

ποὺ ζητᾶς A, ii 89-91 

11 Μεταφορά  
συντεθειμένη με το 
επαναλαμβανόμενο 
θέμα της φλόγας  
του έρωτα και του 
αστραποβόλου 
βλέμματος  
 
 
Το αστραποβόλο 
βλέμμα χάνεται 
ήδη από την πρώτη 
μετάφραση 

Benché, se dritto miro,  

a lei per altro core  

non restò fiamma più,  

quando nel mio  

spirò da que’ begli occhi  

tutte le fiamme sue, tutti gli 

amori. A, ii 365-369 

’Aμὴ ἀνισῶς κ’ ἰδῶ καλὰ καὶ νὰ 

ξετάξ’ ὡς πρέπει, 

μπορῶ νὰ εἰπῶ δὲν ἔμεινε φωτιὰ 

ἄλλη στὴν κυρά μου  

νὰ κάψει ἀλλουνοῦ καρδιά, ἡ 
γλυκοπεθυμιά μου, 

γιατὶ ὅλη μὲ τὴν προθυμιὰ τὴν 

ἔχυσε σ’ ἐμένα  

ἀπὸ τὴν ὥρα κείνηνε ποὺ τοῦτα 

τὰ καημένα 

τὰ σωθικά μου ἐδόξεψε μὲ λόγχες 

τῆς ἀγάπης·  

γι’ αὐτὸ σὰ ζωντανὴ φωτιὰ 

λαβρίζομ’ ὁ ἀζάπης 

A, ii 436-442 

Μ᾽ ἂν θὰ τὸ δῶ καλά, σὲ 
κείνη γι᾽ ἄλλη καρδιὰ 

φωτιὰ οὐδὲ λάβρα δὲν 

ἔμεινε, τὴν ὥρα ποὺ σὲ 

τοῦτα τὰ σωθικὰ τὰ 

μαῦρα τσὶ λόχες τσ᾽ ἔριξε 

ὅλες καὶ τσ᾽ ἀγάπες.  

A, ii 141-145 

12 Αντίθεση με 
αναλογία στην 
διατύπωση 
[≈Π.Π] 

un nobile pastor.. amò 

Lucrina, ninfa leggiadra a 

maraviglia e bella, ma 

senza fede a maraviglia e 

vana. A, ii 392-393 

τοῦτος μιὰ κόρ’ ἠγάπησε, 

Λουκρίνα τ’ ὄνομά της,  

π’ ἀπ’ ὅλες ἐπερίσσευγε κ’ 

ἔλαμπε ἡ ὀμορφιά της,  

ἀμ’ ἤτουνα πολλὰ ’λαφρὴ καὶ 

δίχως καλοσύνη,  

ὅτ’ εἶχε ἀγάπη ψεύτικη μὲ 

δίχως μπιστοσύνη. A, ii 473-

474 

 

μιὰ κορασίδα.. ἀγάπα, 

Λουκρίνα τήνε λέσι, 

κ’ εἰς τὰ κάλλη 

περίσσια θαυμαστή, 

μὰ κορασίδα πολλὰ 

’λαφρὴ καὶ δίχως 

μπιστοσύνη. A, ii 174-

176 

13 Κλίμακα  Misero Aminta, che da lei Καὶ τὸν Ἀμύντα ἔφευγε μὲ (καὶ τὸν Ἀμύντα) 
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‘crescendo’ 
[Π.Π]  

fu poscia e sprezzato e 

fuggito sì, ch’ udirlo né 

vederlo mai più l’ empia 

non volle. 

Se piagnesse il meschin, 

se sospirasse, pensal tu, 

che per prova intendi 

amore. A, ii 404-408 

δίχως νὰ θελήσει  

σὰν πρῶτα νὰ τηνὲ θωρεῖ, 

μήτε νὰ τῆς μιλήσει,  

μόνον ἐκαταφρόνα τον καὶ  

ἀποδίωχνέ τον  

χωρὶς νὰ δίδει ἀκρόαση, 

μόνον πολλὰ σκληρή ᾽τον. Κι 

ἂν ἀναστέναζε ὁ πτωχὸς ἢ 

κἄνε ἂν ἐθρηνᾶτον,    

ἐσύ, π’ ἀγάπην ἀγροικᾶς μὲ 

δοκιμή, στοχάσ’ το. A, ii 487-

492 

ἐξώφευγε κι ἐμίσα 

σὰν ἐχθρό της, δὲ 

θέλοντας ποτὲ νὰ τὸν 

ἀφήσει νὰ τηνὲ ἰδεῖ  

σὰν πρῶτας, μηδὲ νὰ 

τσῆ μιλήσει A, ii 190-

193 

 

14 Παρήχηση dove, a que’ piè che la 

sequîro in vano già tanto, 

ai piè de l’ amator tradito 

le tremanti ginocchia alfin 

piegando, dal giovane, 

crudel morte attendea.   

A ii 443-446 

κι ὀμπρὸς στὰ πόδια κεῖνα, 

ποὺ τὴν ξετρέχαν καὶ χωρὶς 

ὄφελος ἀπομεῖναν, σκυμμένη 

καὶ γονατιστή, ἔστεκε κι 

ἀκαρτέρει νὰ τήνε σφάξει 

ἀλύπητα τ’ ἄπονου νιοῦ τὸ 

χέρι. Α ii 547-550  

κι ὀμπρὸς στὰ πόδια 

κεῖνα, ποὺ μὲ δίχως 

ὄφελος παραμπρὸς 

τήνε ξετρέχαν, 

σκύφτει καὶ γονατίζει 

καὶ καρτέρει νὰ τήνε 

θανατώσει τ᾽ ἄπονου 

νιοῦ τὸ χέρι. Α ii 250-

254. 

15 Μεταφορά με 
έμφαση  
- όροι από το ίδιο 
σημασιολογικό 
πεδίο [Π.Π] 

Tanti fieri nemici, 

 tant’ armi e tanta guerra 

 contra un cor moribondo?  

A ii 526-528 

τόσοι πολέμοι, τόσοι ἐχθροὶ 

ἔχουν νὰ πολεμήσουν  

τὴν ψυχομαχισμένη σου 

καρδιὰ νὰ καταλύσουν; A ii 

655-656 

τόσοι ἐχθροί, τόσοι 

πολέμοι μιὰ πὄχει νὰ 

ποθάνει καρδιὰ νὰ 

πολεμούσι. Α, ii 374-

380. 

16 Προσωποποίηση 
εικόνα 
αισθησιακή 
(αισθητηριακή) 
σε ανάπτυξη 
 

Mirtillo, il crudo Amore 

si pasce ben, ma non si sazia 

mai,  

di lagrime e dolore. 

A ii 531-533 

Μυρτίν’, ὁ πόθος ἄπονος στοὺς 

ἀναστεναγμούς μας· 

στὰ δάκρυα μας, στοὺς πόνους 

μας καὶ στοὺς παραδαρμούς μας   

βόσκεται πάντα, κι ἀπ᾽ ἐκεῖ 

θρέφεται καὶ πληθαίνει,  

καὶ τρώγοντας, τὴν πείνα του 
ποτὲ δὲν τὴ χορταίνει ii 661-664 

Μυρτίνο, ὀ πόθος 

ἄπονος  

τὰ δάκρυα καὶ τσὶ 

καημοὺς καὶ πόνους 

βόσκεται καὶ ποτέ του δὲ 

χορταίνει. 

A, ii 381-383 

 

17 

 

Μεταφορά  
(το νοητό γίνεται 
έξυπνα αισθητό) 
[≈Π.Π] 

 

Amore ed odio 

[…] che l’ un per l’ altro, 

e non so ben dir come, 

e si strugge e s’ avanza e 

nasce e muore. 

A iii 550-551 

 

ὄργητα κι ἀγάπη […] 

έγὼ δὲν ξεύρω νὰ τὸ πῶ, οὐδὲ νὰ 

τὸ μιλήσω, 

ἕνα γιὰ τ’ ἄλλο χάνεται καὶ πάλι 

στρέφει ὀπίσω, 

καὶ στὸ φευγιὸ συχνότατα τοῦ 

λόγου του πληθαίνει    

κ’ εὐθὺς γεννᾶται, κ’ ἐδεκεῖ πάλι 

 

ὀργὴ κι ἀγάπη 

[…] καὶ τό ᾽να γιὰ τ᾽ 

ἄλλο,  

καλὰ δὲν ξέρω πῶς νὰ τὸ 

μιλήσω, νὰ χάνεται 

συχνὰ καὶ νὰ πληθαίνει; 

A, iii 6-8 



 141 

ζιμιὸ ἀποθαίνει. 

A, iii 683-686 

18 Ντελικάτο 
ζεύγμα 
και ευφυές 
οξύμωρο  
 
 
 
Δεν διατηρείται 
ούτε το ένα ούτε 
το άλλο. 

…tant’ ira accoglio contra 

di lui, contra di me che 

volsi a seguirlo il pensier, 

gli occhi a mirarlo, che ’l 

nome di Mirtillo e l’ amor 

mio odio più che la morte 

A iii 588-592 

…ἀντίδικά του κι ὄργητα 

πιάνω πολλὰ μεγάλη, κι 

ἀντίδικα τοῦ λόγου μου 

μανίζω ποὺ μὲ τόση  

ἀγάπη μέσ’ στὰ σπλάχνη μου 

ἄφηκα νὰ ριζώσει A iii 740-

742 

…ἀντίδικά του κι 

ἀντίδικα καὶ μένα τσ᾽ 

ἴδιας μανίζω, γιατὶ 

στὸ νοῦ μου μέσα τὸν 

ἄφηκα νά ᾽μπει καὶ 

γιατὶ μόνο τὰ μάτια 

μου μὲ σπλάχνος νὰν 

τόνε ἰδοῦ 

ἐγυρίσα…ἁποὺ καὶ 

τ᾽ὄνομά του..ν᾽ 

ἀκούσω…δὲ θέλω κι 

ὡς θάνατο τὸν πόθο 

του ξωφεύγω A iii 62-

71 

19 Ρητορική διάταξη 
διαλόγου 
 
 
Προσδοκίες/ θέση 
ομιλητή - 
επιχειρήματα 
(λογικές αιτίες) που 
δείχνουν τις 
προσδοκίες 
αβάσιμες – 
ρητορική ερώτηση 
 
 
 
 

Tit. […] Ch’ Amarillide 

mia…dal Cielo eletta…chi 

più deve bramarlo e caro 

averlo di me, che le son 

padre? Ma s’i’ miro a quel 

che n’ha l’ oracolo predetto, 

mal si confanno a la speranza 

i segni. S’ unir li deve Amor, 

come fia questo, se fugge l’ 

un?  A, iv 698-706 

Δίδ. […] Ἂν ἡ Ἐρωπρικούσα μου 

… ὀχ τοὺς Θεοὺς .. διαλεμένη, 

…ποιός ἄλλος σὰν ἐμένανε, τὸν 

κύρη της, τυχαίνει  

νὰ χαίρεται, ν᾽  ἀγαλλιᾶ κ’ 

ἐλπίδες νὰ πληθαίνει, 

καὶ ποιός τόσο πολὺ καλὸ ἤθελε 

τ’ ἀγαπήσει 

περσότερο ἀπὸ λόγου μου καὶ νὰ 

τὸ πεθυμήσει; Μ’ ἂν στοχασθῶ τ’ 

Ἀπόλλωνος τὸ εἶπε γιὰ τὴν 

καημένη 

ἐλπίδα μας, πὄτσι πολλὰ εἶναι 

πεθυμισμένη, 

θέλώ ’βρει πὼς κακότατα 

ταιριάζουν τὰ σημάδια. 

Kαθὼς ἐσὺ ὁ  ἴδιος μοῦ τό’χες πεῖ 

καθάρια  

τὸ πὼς ἀγάπη καρδιακὴ ἔχει νὰ 

τούσε σμίξει κ’ εἰς μιὰ 

καρδιὰ καὶ μιὰ ψυχὴ ὁ πόθος νὰ 

τοὺς σφίξει, 

τοῦτο πῶς ἔχει νὰ γενεῖ,  ἀνὲν καὶ 

φεύγει ὁ γιός σου; 

A, iv 891-908 

Δίδ. […] Τούτη ἡ 

Ἐρωπρικούσα ἡ γἐδική 

μου… ἐκ τσ᾽ 

Οὐρανοὺς…διαλεμένη....

..ποιός ἄλλος σὰν 

ἐμένανε, τὸν κύρη τση 

νὰ χαίρεται τυχαίνει καὶ 

νὰ τὸ πεθυμᾶ καλλίτερά 

μου; Μ᾽ ἄ θὲ νὰ ἰδῶ, σὲ 

κεῖνο ποὺ μᾶς εἶπε 

Ἀπόλλωνας, σ’ τσ᾽ 

ἐλπίδες μας κακότατα 

ταιριάζου τὰ σημάδια. 

Ἄν ἡ ἀγάπη, ὠς λέγεις, 

θὰ τσὶ σμίξει, πῶς ἔχουσι 

νὰ σμίξου, ἂ φεύγει ὁ 

γιός σου; 

A, iv 141-26 

20 Διττολογία e tu sai pur quant’ ella è 

disdegnosa e contra noi 

sdegnata. A iv 734-735 

ἐσὺ κατέχεις την καλὰ τὸ πὼς 

μανίζει πλήσια  

καὶ πὼς κρατεῖ στοῦ λόγου 

Καὶ σὺ κατέχεις πόσα 

μανίζει δυνατὰ καὶ 

πόσον εἶναι μετά μας 
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μας ἀκόμη ὀργὴ περίσσια A iv 

955-956 

θυμωμένη A iv 76-78 

21 Αδύνατο Ladon… sì che là dove 

avean gli augelli il nido, 

notâro i pesci,  

Α, iv 750-751 

Ἀλαδὸς… κι ἀνέβασε νὰ 

πλέξουσι τὰ ψάρια τὰ 

καημένα 

ἐκεῖ ποὺ στέκαν τὰ πουλιὰ 

στὰ δένδρη φωλεμένα 

Α, iv 979-980 

Ἀλφειὸς… κ᾽ ἔκαμε ν᾽ 

ἀνεβοῦσι νὰ πλέξουσι 

τὰ ψάρια ἐκεῖ ἁποὺ τὰ 

πουλιά ᾽σα φωλεμένα 

Α, iv 100-102 

22 Αντίθεση και  
αμφισημία 

…il cor perdei, anzi quel 

che del core m’ era più 

caro assai, bambin tenero 

in fasce, unico figlio 

allora, e da me sempre e 

vivo e morto unicamente 

amato. A iv 756-761 

… ἐτότες ὁ πτωχὸς κ’ ἐγὼ 

ἔχασα τὴν καρδιά μου·  

μάλιστα κεῖνο πού ’τουνα τὸ 

πλι’ ἀκριβὸ σ’ ἐμένα,   

παρὰ καρδιά, παρὰ ζωὴ καὶ 

παρὰ πράγμα οὐδένα· 

ἕνα παιδάκ’ εἶχα μικρό, 

περίσσια ἠγαπημένο, 

καὶ ζωντανὸ ἀπ᾽ ἐμένανε καὶ 

τώρ’ ἀποθαμένο. A iv 986-990 

τὴν νύκτα αὐτὴ τὴν 

ἴδια … κ᾽ ἐγὼ ὁ 

φτωχὸς ἔχασα τὴν 

καρδιά μου, μάλιστα 

κεῖνο ἁπού ᾽χα ἐκ τὴν 

καρδιά μου πιὸ 

ἀκριβὸ περίσσια, ἕνα 

παιδάκι μικράκι, πού 

᾽θελα ᾽χει μόνο ἐτότες, 

πλήσια πάντα του 

ἀγαπημένο καὶ 

ζωντανὸ ἀπὸ μὲ κι 

ἀποθαμένο A iv 109-

115 

23 Ζεύγμα, 
αντικλίμαξ  
 
 
[δεν αποδίδονται 
από κανέναν] 

Rapillo il fier torrente 

prima che noi potessimo, 

sepolti nel terror, ne le 

tenebre e nel sonno, 

provar di dargli alcun 

soccorso a tempo;  

A iv 761-765.  

Τοῦτο μοῦ πῆρε ὁ ποταμὸς 

πριχοῦ κανεὶς νὰ σώσει  

εὐθὺς τὴν ὥρα ἐκείνηνε 

βοήθεια νὰ τοῦ δώσει,  

γιατὶ στὸν ὕπνο τὸ γλυκὺ 

ἐστέκαμε θαμμένοι 

κι ὀχ τὸ σκοτίδι τὸ βαθὺ 

περίσσια τρομασμένοι. A iv 

991-994 

Πρὶ βάλει κιὰς εἰς τὸ 

λογισμό του κιανεὶς 

νὰ τοῦ βοηθήσει, γιατ᾽ 

εἴμεστα θαμμένοι 

στὸν ὕπνο στὸ 

σκοταδι κ᾽ εἰς τὸ φόβο 

A iv 116-120 

24 Εικόνα  µείξης  
που εκφράζεται 
και µε συντακτική 
µείξη  
 
[τα ελληνικά 
είναι και τα δυο 
επιτυχημένα]  

Era quell’ ora a punto che, tra 

la notte e ’l dì, tenebre e lume 

col fosco raggio ancor l’ alba 

confonde  

Α, iv 779-781, 

Τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ ἡ αὐγὴ 

θαμπωτερὲς μᾶς δίδει  

τσ’ ἀκτίνες πού εἶναι ἀνάμεσα 

στὸ φῶς κ’ εἰς τὸ σκοτίδι 

ἐτότες π’ ἀναμεταξὺ νύκτα κ’ 

ἡμέρ’ ἀρχίζει 

ν’ ἀνακατώνουνται ἀνταμῶς, κ’ ἡ 

ἀνατολὴ ροδίζει,  

A, iv 1015-1016 

 

Τὴν ὥρα ποὺ γἡ αὐγὴ μὲ 

θαμπωμένες ἀκτῖνες τὴ 

φωτιὰ καὶ τὸ σκοτάδι 

ἀνάμεσα τσῆ μέρας καὶ 

τσῆ νύκτας ν᾽ 

ἀνακατώνει ἀρχίζει…  

Α, iv 147-150 

25 Αναλογία  Come in vago giardin Καθὼς καὶ τοῦ περιβολιοῦ τὸ Καθὼς στὸ περιβόλι τ᾽ 
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rosa gentile… che ne le 

verdi…era rinchiusa…al 

subito apparir del primo 

raggio… il suo vermiglio 

ed odorato seno, dov’ 

ape… suggendo i 

rugiadosi umori… s’ allor 

non si coglie…cade al 

cader del sole… così la 

verginella A, iv 858-877 

 

ρόδο, … στὸ πράσινό του τὸ 

κομπὶ …σφαλισμένο… ὅταν ἡ 

πρώτη ἐβγαίνει ἀκτίνα ..καὶ τ᾽ 

ὄμορφο τὸ στῆθος του, τὸ 

μοσχομυρωδάτο, κ’ <ἡ> 

μέλισσα…τὴν αὐγηνή του καὶ 

γλυκιὰ δροσούλα πιπιλίζει, 

ἂν δὲν κοπεῖ τὴν ὥρ’ αὐτὴ 

ἀπὸ κανένα χέρι, καὶ φτάξει ἡ 

κάψα νὰ τὸ βρεῖ, μαραίνεται 

ἔτσι κ’ ἡ δόλια κορασιά  

A, iv 1103-1115 

 

ὄμορφο ρόδο, ἁπού 

᾽ναι στὸ πράσινόν 

του… στὴν πρώτη 

ἀκτίνα ποὺ προβάλλει 

…καὶ τ᾽ ὄμορφό του 

στῆθος,  

τὸ μοσκομυρωδάτο … 

κ᾽ ἡ μέλισσα …  

τὴν ταχυτερνή του 

δροσούλα πιπιλίζει.. 

ἄν… χέρι  

δὲ φτάξει νὰν τὸ 

πιάσει, τὸ κάψιμο 

ζιμιὸ τὸ μεσημέρι  

τὸ ψύγει… 

ἔτσι κ᾽ ἡ κορασίδα  

A, iv 246-265 

26 Λογοπαίγνιο 
 
 
[δεν αποδίδεται] 

Chi feconda l’ armento  

feconderà ben anche  

colui con l’ armento  

feconda i sacri altari.  

A, iv 911-914 

 

Κι αὐτεῖνοι ὁποὺ πληθαίνουσι 

πάντα τους τὸ κουράδι 

θέλουν βοηθήσει κ’ ἐκεινῶν 

ποὺ τοὺς λατρεύου ὁμάδι.  

Α, iv 1153-1154 

καὶ κεῖνοι ἁποὺ 

πληθαίνου τὸ κουράδι 

θέλου βοηθήσει ὁμάδι 

κι ὅτινος τσὶ λατρεύει. 

Α, iv 309- 311. 

27 Γνωµικό  donna adorata un nume è 

de l’ inferno Α, v 1023 

γιατ’ ἡ γυναίκα, ὅσο θωρεῖ κ’ 

εἶναι προσκυνημένη,  

θεὰ τοῦ Ἅδους γίνεται καὶ τὲς 

ψυχὲς μαραίνει  

Α, v 1295-1296 

γιατὶ προσκυνημένη 

γυναίκα πνεῦμα ἔναι 

τ᾽ Ἅδη νοματισμένη 

Α, v 163-165 

 

Η αξιολόγηση του Ποιμήν Πιστός ως μετάφραση του Pastor Fido μας 

οδήγησε στην παρατήρηση ότι αυτό αποδίδει με ακρίβεια παρομοιώσεις (αρ. 5), 

προσωποποιήσεις (αρ. 16), αναλογίες (αρ. 25), του ιταλικού έργου, αντιθέσεις (αρ. 9, 

12) και μεταφορές (αρ. 8, 11, 15, 17). Προσέχουμε λόγου χάρη την επιτυχημένη 

απόδοση του έρωτα ως ύπουλη φωτιά, που κατατρώει τα σωθικά του Μυρτίνου (αρ. 

8, Α, ii 339-342), την εμπνευσμένη αποτύπωση της πάλης των συναισθημάτων της 

Κορίσκης που αποκτούν υλική υπόσταση (αρ. 17, A, iii 550-551), την καλή 

μετάφραση και της πολυμερούς αναλογίας (δίνουμε το πρώτο σκέλος της) του 

ρόδου- κοπέλας (αρ. 25), μολονότι κάποια μικρά συστατικά του πρωτοτύπου έχουν 

χαθεί (λ.χ. tenere spoglie, sotto l’ ombra del notturno velo). Καθώς από το κάδρο μας 
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δεν λείπει η κρητική συμβολή, σημειώνουμε ότι στα δύο πρώτα παραδείγματα το 

κρητικό κείμενο ήταν λιγότερο πιστό, περιληπτικό στα νοήματα του ξένου έργου, 

στο τρίτο και πάλι απλοποιητικό, καθοδήγησε όμως αποκλειστικά τον Σουμμάκη - η 

μίμηση είναι φανερή (π.χ. στὸ πράσινό του τὸ κομπὶ τ᾽ ὄμορφο τὸ στῆθος του, τὸ 

μοσχομυρωδάτο):  
Come in vago giardin rosa gentile, 

che ne le verdi sue tenere spoglie 

pur dianzi era rinchiusa, 

e, sotto l’ ombra del notturno velo, 

incolta e sconosciuta 

stava posando in sul materno stelo, 

al subito apparir del primo raggio 

che spunti in Orïente, 

si desta e si risente, 

e scopre al sol, che la vagheggia e mira, 

il suo vermiglio ed odorato seno, 

dov’ ape sussurando, 

 nei mattutini albori 

vola suggendo i rugiadosi umori; 

ma, s’ allor non si coglie, 

sì che del mezzodì senta le fiamme, 

cade al cader del sole 

sì scolorita in su la siepe ombrosa, 

ch’ a pena si può dir: -Questa fu rosa;- 

così la verginella P.F. A, iv 858-877 

Καθὼς καὶ τοῦ περιβολιοῦ τὸ ρόδο, τὸ καημένο,   

στὸ πράσινό του τὸ κομπὶ στέκεται σφαλισμένο, 

ὁποὺ ξυπνᾶ καὶ χαίρεται, ὅταν ἡ πρώτη ἐβγαίνει 

ἀκτίνα ὀχ τὴν ἀνατολὴ καὶ φῶς στὸν κόσμο φέρνει, 

καὶ τ᾽ ὄμορφο τὸ στῆθος του, τὸ μοσχομυρωδάτο, 

δείχνει τοῦ ἥλιου ποὺ ποθεῖ καὶ γλυκοσυντηρᾶ το, 

κ’ <ἡ> μέλισσα μουρμουριστὴ σιμά του τριγυρίζει, 

τὴν αὐγηνή του καὶ γλυκιὰ δροσούλα πιπιλίζει, 

ἂν δὲν κοπεῖ τὴν ὥρ’ αὐτὴ ἀπὸ κανένα χέρι, 

καὶ φτάξει ἡ κάψα νὰ τὸ βρεῖ, κ’ ἔρθει τὸ μεσημέρι, 

μαραίνεται καὶ ψύγεται καὶ μαδημένο μένει 

καὶ μέσ᾽ στὸν τράφο σκορπιστὸ πριχοῦ βραδιώσει μπαίνει,  

ἔτσι κ’ ἡ δόλια κορασιά… Π.Π. A, iv 1103-1115 

 

 

Καθὼς στὸ περιβόλι  

τ᾽ ὄμορφο ρόδο, ἁπού ᾽ναι  

στὸ πράσινόν του τὸ κουμπὶ χωσμένο, 

ξυπνᾶ καὶ ξεφουντώνει 

ζιμιὸ στὴν πρώτη ἀκτίνα ποὺ προβάλλει 

σ᾽ τσῆ ἀνατολῆς τὰ μέρη, 

καὶ τ᾽ ὄμορφό του στῆθος  

τὸ μοσκομυρωδάτο  

δείχνει τοῦ ᾽λιοῦ ἁποὺ στέκει 

καὶ γλυκοσυντηρᾶ το, 

κ᾽ ἡ μέλισσα γυρίζει 

μουρμουριστὴ σιμά του >> 

 

>> καὶ τὴν ταχυτερνή του  

     δροσούλα πιπιλίζει, 

     ἄν ἔν κ᾽ ἐτότες χέρι 

     δὲ φτάξει νὰν τὸ πιάσει,  

     τὸ κάψιμο ζιμιὸ τὸ μεσημέρι  

     τὸ ψύγει κ᾽ εἰς τὸν τράφο 

     πέφτει πριχοῦ βραδιάσει, 

     ἔτσι κ᾽ ἡ κορασίδα… Π.Β. A, iv 246-265 

Το Ποιμήν Πιστός μεταφέρει, επίσης, πολύ καλά τα γνωμικά του ιταλικού και τις 

παροιμίες (αρ. 10, 27). Με βάση την παραβολή των δύο κειμένων, αλλά και τον 
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τρόπο χειρισμού του ξένου δράματος (βλ. Πίνακα: Pastor Fido, Ποιμήν Πιστός), ο 

οποίος δεν μαρτυρεί πρόθεση διασκευής, καταλήξαμε ότι η διαπίστωση της 

Μπουμπουλίδου, πως ο Σουμμάκης δημιουργεί παροιμιακό λόγο,343 δεν ευσταθεί. 

Βέβαια, όπως θα ήταν φυσικό, το Ποιμήν Πιστός  - όσο και το Πιστικός Βοσκός- 

δεν ‘πιάνει’ σε κάθε περίπτωση τη δύναμη της γλώσσας μιας τόσο τεχνουργημένης 

εργασίας. Η  ‘αποτυχία του’ όμως δεν αφορά στο βασικό υλικό που αρθρώνει το 

έργο, περιορίζεται σε μικρές και συγκριτικά λίγες ψηφίδες ρητορικής εκζήτησης 

(χάνονται πολύπτωτο, οξύμωρο, λογοπαίγνιο,  αρ. 7, 18, 26). Έτσι το περιεχόμενο 

όσο και η υφολογική γραμμή του πρωτοτύπου έχουν δοθεί. 

Η συνηθέστερη παρατήρηση από τη σύγκριση του ιταλικού και του 

επτανησιακού κειμένου είναι ότι ο Μιχαήλ Σουμμάκης, κυρίως εξαιτίας του μέτρου, 

μεταφράζει με εκτενέστερους στίχους.344 Στις αποδόσεις του, που ως επί το πλείστον 

δεν αδικούν το Pastor Fido, περιλαμβάνονται χωρία, με ανάπτυξη του λόγου, καθ᾽ 

όλα άρτια (βλ. αρ. 15) και καλά:  
MIRT. Oh sfortunato e misero Mirtillo! 

 Tanti fieri nemici, 

tant’ armi e tanta guerra 

contra un cor moribondo?  

Non bastava Amor solo,  

se non s’ armava a le mie pene il Fato?  

P.F. A, ii 525-530  

 

 

ΜΥP. Μυρτίνε κακορίζικε καὶ πλήσια λυπημένε 

κι ἀπάνου ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τύχης κακῆς γραμμένε, 

τόσοι πολέμοι, τόσοι ἐχθροὶ ἔχουν νὰ πολεμήσουν 

τὴν ψυχομαχισμένη σου καρδιὰ νὰ καταλύσουν; 

Κ’ οἱ Οὐρανοί, τὸ ριζικό, ὅλα ν’ ἀρματωθοῦσι  

καὶ τὰ καημένα σπλάχνη σου τόσο νὰ τυραννοῦσι;  

Δὲν ἔφτανε ἡ παίδευσις ὁποὺ μοῦ δίδει ἀγάπη, 

μ’ ἀντίδικά μου μάχεται κ’ ἡ τύχη μου, τ’ ἀζάπη;  

Π.Π. Α, ii 653-660345 

 

MIRT. […] ma grideran per me le piagge e i 

monti 

e questa selva, a cui 

sì spesso il tuo bel nome 

di risonare insegno. 

Per me piagnendo i fonti 

e mormorando i venti, 

diranno i miei lamenti; 

parlerà nel mio volto 

ΜΥP. […]Μὰ κάτεχε, γιὰ λόγου μου ὅλα θέλουν μιλήσει,  

τὰ  ὄρη, κάμποι καὶ βουνά, ὥς καὶ κατάκρυα βρύση· 

ἐτοῦτα π’ ἀπὸ λόγου μου ἔμαθαν τ’ ὄνομά σου   

ν’ ἀντιλαλοῦσι τὸ συχνὸ μὲ πλήσιο καύχημά σου.  

Κ’ οἱ βρύσες κλάψει θέλουσι· γιὰ μὲ θέλουν φυσοῦσι  

οἱ  ἄνεμοι, τὰ πάθη μου ὁλοῦθε νὰ λαλοῦσι·  

κ’ εἰς τοῦτο τὸ καημένο μου πρόσωπο, τὸ θλιμμένο, 

θέλουν μιλήσει οἱ πόνοι μου, ποὺ στὴν καρδιὰ βασταίνω. 

Μ’ ἀνίσως κι ὅλα βουβαθοῦν, μιὰν ὥρα ὁ θάνατός μου 

                                                
343 Μπουμπουλίδου, σσ. 44-45. 
344 Βλ. Μπουμπουλίδου, σ. 44. Κριαράς 1964. 
345 Βλ. και ΜΥP. ῍Ω κακομοιριασμένε/ Μυρτίνο, τόσοι ἐχθροί, τόσοι πολέμοι/ μιὰ πὄχει νὰ 
ποθάνει καρδιὰ νὰ πολεμούσι./ Δὲν ἔσωνε ὁ πόθος κ᾽ ἡ ἀγάπη,/ μ᾽ ἀντίδικά μου κι Οὐρανός, 
τ᾽ ἀζάπη,/ κι ὅλα τὰ ριζικὰ ν᾽ ἁρματωθοῦσι. Π.Β. Α, ii 374-380. 
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la pietate e l’ dolore; 

e se fia muta ogn’ altra cosa, al fine 

parlerà il mio morire, 

e ti dirà la morte il mio martìre.  

P.F. A, ii 280-291 

θέλει σοῦ πεῖ ποιός ἤτουνα ὁ πόνος ὁ δικός μου.  

Π.Π. Α, ii 321-330346 

 

σε λιγότερες περιπτώσεις, χωρία με πλατυασμούς, ίσως και κάποιες συντακτικές 

παρατυπίες, όχι επιτυχημένα, όμως ανεκτά: 
 

COR. […] Ed io, che lui  

devrei veder come molti altri i’ veggio,  

supplice e lagrimoso ai piedi miei;  

supplice e lagrimosa a’ piedi suoi  

sosterrò di cadere?  

P.F. A, iii 583-587  

 

 

 

ΚΟΡ. […] Ποὺ ἔπρεπε νὰ τὸν ἰδῶ, σὰν ἄλλους νιοὺς 

καημένους 

(πλιὰ παρὰ χίλιους νά ’ρχουνται, θλιμμένους καὶ 

κλαημένους,  

κλιτότατοι στὰ πόδια μου νὰ πέφτουν νὰ ζητοῦσι 

μὲ χίλιες παρακάλεσες λύπη ἀπ᾽ ἐμὲ νὰ βροῦσι), 

νά ’ρθει κι αὐτὸς λυπητερὰ στὰ πόδια μου νὰ πέσει 

καὶ γιὰ τὸν πόθο μου κλιτὸς νὰ μὲ παρακαλέσει, 

θέλει ἐγὼ προσκυνητὴ στὰ πόδια του νὰ πέσω,  

μὲ δάκρυα κι ἀναστεναγμοὺς νὰ τὸν παρακαλέσω;  

Π.Π. Α, iii 731-738 

 

ΚΟΡ. […] Κ᾽ ἐγώ, ἁποὺ κεῖνον ἔπρεπε, σὰν κι 

ἄλλους, 

θωρῶ πολλούς, μὲ χίλια παρακάλια  

κλαημούμενο στὰ πόδια μου πεσμένο 

 νὰ τὸν ἰδῶ, στὰ πόδια τὰ δικά του  

θέλω συγκλίνει, ἡ ταπεινή, νὰ πέσω  

κλαημούμενη ποτέ μου 

νὰ τὸν παρακαλέσω; Π.Β. A, iii 55-61. 

 

 

και, λίγες φορές, κάποια όπου η κοπιαστική προσπάθεια για την ολοκλήρωση των 

στίχων γίνεται δυσάρεστα αντιληπτή:  
 

E come il rozzo ed intrattabil ferro,  

temprato con più tenero metallo, 

affina sì, che sempre e più resiste, 

 

Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ καὶ τ’ ἄφτιαστο σίδερο δὲ μαλάσσει,  

ἂν δὲν τοῦ βάλουσι ἀχαμνὸ ἄλλο νὰ συγκεράσει,  

καὶ δὲν μπορεῖ εἰς ἐργασιὲς ψιλὲς νὰ τὸ τραβίζει,   

                                                                                                                                     
346 Μὰ ξέρε πὼς γιὰ μὲ φωνιάζει θέλου/ καὶ τὰ βουνιὰ κ᾽ οἱ κάμποι  καὶ τὰ δάση/ τοῦτ᾽, ἁποὺ 
τ᾽ ὄνομά σου/ ν᾽ ἀντιλαλοῦ ἁρμήνευγα·/ καὶ κλαίγοντας οἱ βρύσες και γοἱ ἀνέμοι/ φυσώντας 
θέλου λέγει τῶν ἀνθρώπων/ τ᾽ ἀρίφνητά μου πάθη σ᾽ πάσα τόπον·/ κ᾽εἰς τοῦτον τὸν 
καημένον/ θέλουν μιλεῖν οἱ πόνοι/ κ᾽ ἡ λύπη τῆς καρδιᾶς μου·/ καὶ ἂν ὅλα βουβαθοῦσι/ 
μιλήσει θέλει κιὰς ὁ θάνατός μου,/ καὶ πόσος εἶναι ὁ πόθος μου περίσσιος/ θέλει σοῦ πεῖ μιὰν 
ὥρα ὁ σκοτωμός μου. Π.Β. Α, ii 15-28. 
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e per uso più nobile s’adopra;   

P.F. A, i 230-233 

γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀψότητα σκορπᾶται καὶ τσακίζει, 

ἔτσι κ’ ἡ ἀγριεμένη ἀντρειὰ…  Π.Π. A, i 261-263 
 

Κι ὡς τ᾽ ἄφτιαστο, χοντρὸ κι ἄνεργο ἀκόμη 

σίδερο πλιὰ καλλιά, σὰν τὸ σμίξει 

κιανεὶς νὰ τὸ ζυμώσει 

μ᾽ ἄλλο ἀχαμνὸ, μ᾽ ἀτσάλε,  

κ᾽ εἰς ἐργασιὲς ψιλὲς μπορεῖ καὶ μπαίνει.  

Π.Β. A, i 329-333. 

 
 

 

né per nostra sciagura in altro tempo 

s’ incontraron già mai femmina e maschio, 

 com’ or, de le due schiatte  

P. F. A, ii 516-518 

 

Τοῦτες οἱ δυὸ γενιὲς ποτὲ δὲν ἔλαχαν νὰ βγάλει 

ἡ μιὰ νὰ κάμει ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ ἡ ἄλλη·   

μόνον ἐτούτη τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν ὥρα κείνη·  

Π.Π. Α, ii 643-645 

 

Τοῦτες οἱ δυὸ γενιές παιδιὰ δὲν εἶχα, θηλυκὸ ἡ μιὰ 

καὶ ἀρσενικὸ ἡ ἄλλη… 

Π. Β. A, ii 362-363. 

 

 

MONT. […] recò negli occhi miei placido 

sonno, 

e con quell sonno visïon sì certa,  

che di vegghiar dormendo 

avrei potuto dire.  P.F. A, iv 786-789 

 

ΜΟΝΤ. […] τὰ μάτια μου ἐνικήθησαν καὶ τὸ ζιμιὸ ἐσφαλίσα

  

μ’ ὕπνο γλυκύτατον πολλά, κι ὄνειρο εὐθὺς μοῦ ’φάνη  

ξεκάθαρο καὶ παστρικὸ μέσα εἰς τὸ νοῦ μου ἐφάνη, 

καὶ τόσο, ποὺ μπορῶ νὰ εἰπῶ πὼς ἤμου ἀγρυπνημένος, 

μέσα στὸν ὕπνο τὸ βαθὺ καθάρια ξυπνημένος.  

Π.Π. Α, iv 1020-1024 

ΜΟΝΤ. […] κούραση μεγάλη 

μ᾽ ἐνίκησε, τὰ μάτια καὶ σφραγίζει 

μ’ ὕπνο γλυκὰ περίσσια. 

Κι ὄνειρο εἶδα ἕνα 

ζιμιό, καθάριο τόσο ὁποὺ ᾽μπόρου 

νὰ πῶ πὼς ἤμου ξυπνητὸς κοιμῶντας.  

Π.Β. A, iv 153-158. 

 

 

 
Ο μακροπερίοδος λόγος (Ποὺ ἔπρεπε νὰ τὸν ἰδῶ.. Π.Π. Α, iii 731-738), οι αλλαγές 

στα υποκείμενα (Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ Π.Π. A, i 261-263), οι γραμματικοί σολοικισμοί 

(Τοῦτες οἱ δυὸ γενιὲς Π.Π. Α, ii 643-645) και οι επαναλήψεις, ιδιαίτερα στη ρίμα (τὰ 

μάτια μου ἐνικήθησαν Π.Π. Α, iv 1020-1024), δεν συνιστούν αρετή. Τα φαινόμενα, 

τα οποία δεν απαντούν στην κρητική μετάφραση (Π.Β. A, iii 55-61, Π.Β. A, i 329-333, 

Π.Β. A, ii 362-363, Π.Β. A, iv 153-158), προδίδουν τη δυσκολία, κάποτε, του 

Σουμμάκη να συνταιριάξει ένα καλοδιατυπώμενο νόημα με το στιχουργικό σύστημα 

που έχει επιλέξει. Πάντως, από τους ποσοτικούς μας ελέγχους, προέκυψε ότι μία στις 
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τρεις κακές του αποδόσεις συνήθως συνάδει με την ψυχολογική κατάσταση του 

προσώπου, με το οποίο συνδέεται, ενώ επίσης μπορεί να συναρτάται και με 

ρητορικές τακτικές της ξένης πηγής. Στους στίχους λόγου χάρη Ποὺ ἔπρεπε νὰ τὸν 

ἰδῶ.. Π.Π. Α, iii 731-738 (βλ. παραπάνω), η συντακτική αταξία στα λόγια της 

απεγνωσμένης Κορίσκης πλησιάζει κάπως στον ελλειπτικό λόγο (ζεύγμα) που εκείνη 

εκφέρει στο πρωτότυπο P.F. A, iii 583-587· οπωσδήποτε η κρητική μετάφραση, Π.Β. 

A, iii 55-61, εδώ, είναι άψογη. Στους στίχους τὰ μάτια μου ἐνικήθησαν.. Π.Π. Α, iv 

1020-1024, η επανάληψη του μ᾽ ἐφάνη δεν δείχνει άσχετη με την επανάληψη του 

sonno στο ιταλικό (P.F. A, iv 786-789), η οποία δημιουργεί στη σκηνή μια μικρή 

επιβράδυνση για το πέρασμα από την πραγματικότητα στον ‘απίθανο’ και 

εκστατικό κόσμο του ονείρου (του Montano). Από την ιταλική βιβλιογραφία μας 

είναι γνωστή η συνήθεια του Guarini να δημιουργεί δραματική ένταση μέσα από 

χιαστά και πολλές ακόμη επαναλήψεις.347  

  Η συγκριτική εξέταση του Ποιμήν Πιστός με το Pastor Fido έφερε στην 

επιφάνεια και την προσπάθεια του μεταφραστή να αποδώσει τα ελάχιστα στοιχεία 

ρητορικής επιτήδευσης της ξένης πηγής. Ο Πίνακας που, μέσα από παραδείγματα 

λ.χ. διττολογίας (αρ. 6, 20), παρήχησης (αρ. 14), αμφισημίας (αρ. 22), μείξης των 

περιεχομένων και των συντακτικών όρων (αρ, 24), περιγράφει πώς οι λεπτές 

στιλιστικές επιλογές του πρωτοτύπου διατηρούνται στις μεταφράσεις, μας 

παρουσιάζει τον Σουμμάκη να ωφελείται (αρ. 14, 19) και να επηρεάζεται από το 

κρητικό κείμενο (αρ. 11), αλλά και να αναζητεί μεγαλύτερη ακόμη ευθυγράμμιση με 

το ιταλικό ύφος (βλ. επανάληψη αρ. 1, επαναδιατύπωση αρ. 3, αναλογία αρ. 12, 

κλίμακα αρ. 13, όροι από το ίδιο σημασιολογικό πεδίο αρ. 15). Το Πιστικός Βοσκός 

σημειώνει κάποια αξιοπαρατήρητη πιστότητα στα χωρία όπου η ευφυής ρητορική 

συνδυάζεται με τη βραχυλογία (αρ. 4, 5, 10), η επτανησιακή μετάφραση όμως 

αποδίδει μόνη περισσότερα στοιχεία ρητορικού στόμφου του Pastor Fido. Η 

ενδιαφέρουσα προσήλωση του Σουμμάκη στις τακτικές του ιταλικού φέρνει στη 

συζήτηση και κάποιες άλλες του επιλογές. Οι στίχοι του, επηρεασμένοι πιθανότατα 

από το αίσθημα μείξης (αρ. 24), αμφισημίας και αιώρησης (αρ. 2, 22, βλ. και κεφ. III, 

ii) που αναδίδει η δομή και η έκφραση του ξένου δράματος, εμφανίζουν συχνά 

συμφύρσεις (κ’ ἔκαμέ σε/ ἀπὸ γυναίκα νιούτσικη σ’ ἄνδρα κατάστησέ σε Δ, ii 89-90 

δεμένη κ’ εἰς τὸ θάνατο θυσία γιὰ νὰ γένει Α, i 210  γι’ αὖτο ᾽νοματισμένη/ μὲ δίκι᾽ ὁ 

                                                
347 Βλ. υποσ. 287. 
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κόσμος γιὰ θεὰ τὴν ἔχει μπορεμένη B, ii 709-710), ενώ πολλές φορές περιέχουν 

αιωρούμενους συντακτικούς όρους μετά από διασκελισμό (μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή της 

ἐδόθηκε μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή της Α, i 485-486, Μ’ ἀνίσως .. εἶχα 

πιάσει… βουλὴ καὶ γνώμη ἄλλη ποτὲ νὰ θέλει ἡ θέλησή μου Γ, vi 1009 , καὶ πλούσια 

καὶ πολύκαρπα τὴ γῆ καὶ τὸν ἀέρα/ τὴ θάλασσα καὶ κάνει τα ν’ αὐξαίνουν πάσ’ 

ἡμέρα Ε, iii 319-320)· επίσης, ο λόγος του γίνεται κάποτε, χωρίς προηγούμενο, 

έξυπνα δίσημος ή και κρυπτογραφικός.348 
 

ΛΙΝ. Ἐσύ, κοπέλι ἀλύπητο, ποσῶς δὲν κατεβαίνεις 

κλωνάρι ἀπὸ τὸν Οὐρανό, οὐδὲ ποτὲ ἐβγαίνεις  

ἀπ’ ἄνθρωπον·   Π.Π. Α, i 305-307349 

 

Παρόλ’ αυτά, η πρώτη πράξη σημαδεύεται από λίγα προβλήματα που 

κηλιδώνουν τη σχολαστική εργασία του συντάκτη. Καταρχήν, υπάρχουν νοήματα 

του Pastor Fido που έχουν χαθεί.350 Στην πρώτη σκηνή, ενώ η παρομοίωση (στ. 255-

260) της αγκαλιάς της Ομφάλης με ήσυχο λιμάνι (P.F. A, i 224-229) μέσα στο οποίο 

μπορούσε να ξεκουραστεί ο Ηρακλής -δροσιζόμενος από την αύρα των 

αναστεναγμών της- μεταφέρεται με επιτυχία, η συνέχειά της, όπου η απόλαυση που 

δοκίμαζε ο ήρωας γινόταν αποζημίωση για παλιά του βάσανα και κίνητρο για 

καινούριους άθλους, έχει αλλοιωθεί. Τα πλούσια νοήματα του ξένου δράματος, τα 

οποία διατηρούνται στο κρητικό (Π.Β. A, i 319-328), συγχωνεύονται στην ιδέα ότι 

στο στήθος της αγαπημένης του ο Ηρακλής έκανε απόσβεση μόνο των κόπων του 

για να την κατακτήσει. Στη δεύτερη σκηνή η νοηματική ενότητα γεννήθηκα για τις 

φλόγες (nacqui a le fiamme P.F. A, ii 320), στο λόγο του Μυρτίνου, έχει εξαιρεθεί. 

                                                
348 Βλ. και ΜΥΡ. […] Ἂς ἀπεθάνει ὁ πίβουλος μοιχὸς μὲ τὸ σπαθί μου,/ ποὺ παίρνει αὐτείνης 
τὴν τιμὴ κ’ ἐμένα τὴ ζωή μου! Π.Π. Γ, viii 1303-1304 και Π.Π. Ε, iii 359-360 (Βλέπε για τα 
χωρία στις Σημειώσεις). 
349 LIN. Tu derivi dal Cielo,/ crudo garzon? Né di celeste seme/ ti cred’io, né d’ umano/ P.F. A, i 265-
267, ΛΙΝ. Ἐσύ, ἄπονο κοπέλι, κατεβαίνεις/ ποτὲ ὀκ τὸν οὐρανόν; Μηδὲ κλωνάρι/ ποτέ σου 
οὐρανικό ᾽σαι,/ μήδ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπους βγαίνεις. Π.Β. Α, i 388-391. 
350 Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι εσκεμμένες περικοπές μυθολογικού φόρτου στα χωρία Π.Π. 
Α, i 309-312 – P.F. Α, i 268-271 (con velen di Tisifone e d’ Aletto)- Π.Β. cod. Α, i φ. 8r, Π.Π. A, v 
1193-1196 - P.F. A, v 948-949 (non ha tigre l’ Ircania e non ha Libia leon)- Π.Β. A, v 32-33, οι 
οποίες είχαν συντελεστεί ήδη από τον Κρητικό· δεν έχει συμπεριληφθεί και η απαλοιφή των 
προβληματικών στίχων A, iv 926-928 του Pastor Fido, που είχε επίσης γίνει πρώτα από τον 
ανώνυμο μεταφραστή (Π.Π. Α, iv 1163-1164, Π.Β. A, iv 322-324) βλ. Σημειώσεις. 
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ΜΥΡΤ. […] Σ’ ποιόν ἄστρον ἐγεννήθηκα γνώθω,  

καὶ πὼς ἡ μοίρα  

κ’ ἡ τύχη γιὰ κακομοιριὲς στὸν κόσμονε μ’ ἐσύρα:  

νὰ ζήσω μ’ ἀναστεναγμοὺς καὶ τούραγνο περίσσο, 

κι ὄχι ποτὲ καμιὰ χαρὰ στὸν κόσμο νὰ γνωρίσω  

Π.Π A, ii 367-370 

 

MIRT. […] Ben conosco il tenor de la mia stella; 

nacqui solo a le fiamme, e ’l mio destino 

d’ arder mi feo, non di gioirne, degno.  

P.F. A, ii 319-321 

 

ΜΥΡΤ. […] σ᾽ ποιὸν ἄστρο ἐγεννήθηκα γνωρίζω· 

τὸ ριζικό μου ν᾽ άφτω μὲ τὶς λάβρες  

μ᾽ ἔκαμε ἄξιο κι ὄχι 

 χαρὰ στὸν κόσμο νά ᾽χω.  

Π.Β. A, ii, 71-74. 

 

 

Το γεγονός ότι η φράση - που υπάρχει στο Πιστικός Βοσκός - είχε πλαστεί από τον 

Guarini για να λειτουργεί ειρωνικά στο ξετύλιγμα της ιστορίας351 κάνει την 

παράλειψη της σημαντική. Στον πρώτο χορό, στ. 1439-1441, όπου τα πάθη του 

Σίλβιου και του Μυρτίνου προσωποποιούνται ως Πόθος και Σκληρότητα, η 

μεταφορά της τιτανομαχίας του Pastor Fido (P.F. 1132-1138) που νοηματοδοτεί την 

αναφορά τους είναι ελλιπής (το χωρίο χαρακτηρίζεται σκοτεινό).  

Σοβαρότερο ολίσθημα διαπιστώνεται σε δύο ενότητες της τρίτης σκηνής, 

όπου οι ίδιες οι πληροφορίες του κειμένου αφετηρίας έχουν στρεβλωθεί. Στην πρώτη 

(Π.Π. A, iii 817-824), τα λόγια της Κορίσκης για την ‘ενδεδειγμένη’ συμπεριφορά 

των κοριτσιών απέναντι στο ανδρικό φύλο δεν είναι σαφή· ‘πρέπει μια γυναίκα να 

έχει έναν άνδρα ή πολλούς;’  
 

ΚΟΡ. […] «Πάσα γυναίκα», μοῦ ’λεγε, «στοὺς 

ποθητοὺς θὰ κάνει  

σὰν εἰς τὰ ροῦχα τ’ ἀκριβά, ὅσους μπορεῖ νὰ πιάνει, 

γιὰ νά ’χει πάντα περισσοὺς καὶ μ’ ἕναν τὴν καρδιά 

της  

νὰ θεραπεύει μὲ χαρές, κατὰ τὴν πεθυμιά της· 

διατὶ ἡ πολλὴ ἀνακάτωσις καὶ τὸ περίσσιο θάρρος  

φέρνει τὴν ἀνευχαριστιὰ καὶ τὸ περίσσιο βάρος, 

καὶ τοῦτα πάλι παρευθὺς τὸν πόθο μᾶς ἐπαίρνουν 

καὶ δίχως ᾽ντήρηση καμιὰ τὴν ἔχθρητα μᾶς φέρνουν» 

Π.Π. A, iii 817-824 

 

 

COR. […] Corisca –mi dicea-si vuole appunto 

far degli amanti quel che delle vesti: 

molti averne, un goderne, e cangiar spesso, 

ché ’l lungo conversar genera noia, 

e la noia disprezzo ed odio alfine.    

P.F. A, iii 653-657 

 

                                                
351 Το ίδιο κατ᾽ αναλογίαν είχε γίνει και με τον Silvio: Cacciator, non amante, al mondo naqui, 
P.F. A, i 263. 
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ΚΟΡ. […] “Κορίσκα μου, ἤλεγέ μου, 

τσ᾽ ἀγαφτικοὺς κιαμιὰ σὰν εἰς τὰ ροῦχα 

θὰ κάμει τ᾽ ἀκριβά, περίσσιους νά ᾽χει 

πάντα τση καὶ νὰ χαίρεται τὸν ἔνα 

κι ὅσο μπορεῖ συχνὰ νὰ τοὺς ἀλλάσσει, 

γιατὶ κείν᾽ ἡ ἀνακάτωση ἡ περίσσια  

καὶ τὸ περίσσιο θάρρος                                                         >>                                               

 

τὴ βάργητα γεννοῦσι, 

καὶ κείνη πάλι παίρνει 

τὸν πόθο καὶ τὴν ὄχθρητα μᾶς φέρνει.” 

Π.Β. Α, iii 159-168. 

 

Χρειάζεται να ανατρέξουμε στο πρωτότυπο ή στην καλή κρητική μετάφραση, για να 

φτάσουμε στο νόημα. Στη δεύτερη ενότητα (Π.Π. A, iii 832-840),352 όπου η ίδια 

γυναίκα περιγράφει με ποιό τρόπο ξέρει να οχυρώνει την καρδιά της απέναντι στον 

έρωτα, η απόδοση -αντίθετα και πάλι με το κρητικό έργο- χαρακτηρίζεται 

προβληματική: 
ΚΟΡ. […] Κ’ ἔτσι, νὰ ζήσω, τό ’κανα ὥς τώρα μετὰ 

μένα· 

νά ’χω περίσσιους <π᾽> ἀγαπῶ πάσ’ ὥρα, καὶ μὲ τρόπο 

κρατῶ τους, ὁποὺ δὲν μποροῦν νὰ πᾶσι σ’ ἄλλον τόπο· 

ἕναν κρατῶ, ἄλλον θωρῶ κι ἄλλον θέλω σιμά μου, 

στὸ στῆθος μου τὸν κάλλιο τους βαστῶ καὶ στὴν καρδιά 

μου, 

κι ὅσο μπορῶ καὶ δύνομαι τὸν ἔχω φυλαμένο·  

μὰ τώρα, δὲν ἠξεύρω πῶς, εὑρέθηκε ἀνοιμένο 

τὸ στῆθος μου, κι ἀνόλπιστα ἐμπῆκε, καὶ θαυμάζω, 

Μυρτίνος μου, καὶ κάνει με στανιὸ κι ἀναστενάζω.  

Π.Π. A, iii 832-840  

 

COR. […] E così sempre ho fatto. Amo d’ averne 

gran copia, e li trattengo, ed honne sempre 

un per mano, un per occhio, ma di tutti 

il migliore e ’l più comodo nel seno; 

e, quanto posso più, nel cor nessuno. 

Ma, non so come, a questa volta, ahi lassa!, 

v’ è pur giunto Mirtillo, e mi tormenta 

sì, che a forza sospiro     

P.F. A, iii 661-668 

 

ΚΟΡ […] Κ᾽ ἔτσι πάντα μου τό ᾽καμνα, νὰ ζήσω,  νά ᾽χω 

περίσσιους ἀγαπῶ πάσ᾽ ὥρα, 

κ᾽ εἰς τρόπο τοὺς κρατῶ ποὺ δὲ μοῦ φεύγου· 

ἕναν κρατῶ, ἄλλον βλέπω, κ᾽ εἰς τὸ στῆθος 

τὸν κάλλιον τους βαστῶ, κ᾽ εἰς τὴν καρδιά μου 

 ὅσο μπορῶ καὶ δύνομαι οὐδέναν. 

Μὰ δὲ κατέχω τὴ φορὰν ἐτούτη 

πῶς ἔφταξε ὁ Μυρτίνος 

καὶ κάμνει με στανιῶς κι ἀναστενάζω·  

Π.Β. A, iii 178-186. 
 

 

Τα δυσνόητα και αμφιλεγόμενα αποσπάσματα μαρτυρούν ότι σε λίγες περιπτώσεις ο 

Σουμμάκης αφήνεται να παρασυρθεί σε συμβατικές και βολικές για τη στιχουργία 

του εκφραστικές λύσεις θυσιάζοντας το περιεχόμενο.  

                                                
352 Βλέπε και τα σχόλια των στίχων Π.Π. A, iii 817-824, Π.Π. A, iii 832-837 στις Σημειώσεις. 
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Στην αμέλεια του συντάκτη θα αποδίδαμε και την ταύτιση του ποταμού που 

ξεχείλισε (βλ. επόμ. Πίνακ. αρ. 9| A iv 977) με τον Αλφειό (του Προλόγου) και όχι με 

τον παραπόταμό του Λάδωνα του πρωτοτύπου (A iv 749), αν η γραφή σε συσχετισμό 

με κάποιες άλλες (απ᾽ όλο το δράμα) δεν έδινε αφορμή να εξετάσουμε μήπως ο 

Επτανήσιος χαρακτηρίζεται από άγνοια σε θέματα αρχαιογνωστικού χαρακτήρα. Η 

συγκεκριμένη παραποίηση του ιταλικού, μαζί με τους τύπους κάμποι τοῦ Ἐλίσου 

(αρ. 20| Β v 782), τὴν Πίσσο, τὴν Ἔλιδο, (αρ. 12| Β i 74), τὸν Ἀδάνε (αρ. 29| Δ viii 

1155) και κυρίως μαζί με τη στρεβλή παραβολή, στη δεύτερη πράξη, των παθών του 

Μυρτίνου με εκείνα του Δαίδαλου (αρ. 16| Π.Π. Β i 363), και όχι του Τάνταλου (P.F. 

Β i 273) δημιουργούν την υπόνοια αμάθειας. Παρόλ᾽ αυτά, η εξέταση όλων των 

τοπωνυμίων και των κύριων ονομάτων του έργου – που παρουσιάζουμε σε Πίνακα 

στο τέλος του κεφαλαίου- δεν επιβεβαίωσε την πιθανολογούμενη αγνωσία. Τα 

περισσότερα ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια του ξένου δράματος (βλ. αρ. 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 11, 13, 18, 19, 23, 28, 30, 31, 32), εκ των οποίων πολύ λίγα έχουν παραλειφθεί (αρ. 

5, 10, 14, 15, 21, 22, 27), αποδίδονται σωστά στο Ποιμήν Πιστός π.χ. Ἡρακλῆς, 

Μέγαρα, Πὰν, Ὀρφεύς. Μολονότι απαντούσαν ήδη στο Πιστικός Βοσκός, η 

ορθογράφηση και η ‘ελληνικότητα’ των τύπων (πρβλ. τὴν Ὀμφάλη Π.Π. A i 248 – 

τῆς Ἀλφῆνας Π.Β. A i 310, τοῦ Ἡρακλῆ Π.Π. A i 269 - τοῦ Ἑρακλία Π.Β. A i 343, τοῦ 

Ἄργους Π.Π. A v 1279 - τῆς Ἄργος Π.Β. A v 147-8, ὀχ τὰ Μέγαρα Π.Π. Β i 127 - τὴν 

Μαγάραν Π.Β. Β i 146) πιστεύουμε ότι είναι ενδεικτική για τις γνώσεις του 

Σουμμάκη. Και ο πρώτος βέβαια μεταφραστής, στον οποίο ανήκε η πρωτοβουλία 

περικοπής κάποιων μυθολογικών αναφορών (βλ. αρ. 5, 10, 14, 15, 21, 22), δεν ήταν 

αδαής· κάποιες μάλιστα προβληματικές γραφές του μαρκιανού κώδικα (π.χ. 

Ἀλφῆνας)  ίσως να μην προέρχονται από αυτόν, αλλά να αποτελούν σφάλματα κατά 

την αντιγραφή.353 Οι στίχοι του ιταλικού με την αναφορά του Σείριου, της 

Μέγαιρας, των Ηλυσίων Πεδίων (αρ. 15, 20, 21| P.F. Β i 252, Β v 608, Β vi 994), στους 

οποίους ο Κρητικός ξεδιπλώνει το μυθολογικό νόημα (Π.Β. Β i 322-325, Β v 13, Β viii 

43-45, βλ. και αρ. 22, Γ ii 40), και οι στίχοι με τη θεά που τιμάται στην Κύπρο και την 

κυρία του τρίτου οὐρανού (αρ. 18, 26| P.F. Β ii 447, C vii 1144), από τους οποίους 

οδηγείται σωστά στο μυθολογικό όνομα (Π.Β. Β ii 174-176, Γ vii 23-24), 

αποδεικνύουν ότι δεν ήταν αμαθής. Την ίδια σκέψη κάνουμε (εκ νέου) και για τον  

Σουμμάκη με αφετηρία τα χωρία Β i 369-370 και Γ, iii 444-445 (βλ. και αρ. 22, Γ ii 

                                                
353 Βλ. κεφ. IV, iv και υποσ. 359. 
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113). Στο πρώτο, μεταφέρονται σωστά οι αστρολογικοί όροι του Pastor Fido,  αν και 

δεν υπάρχoυν στο κρητικό κείμενο (αρ. 17, P.F. Β i 312-313, Π.Β. Β i 415-416)· στο 

δεύτερο γίνεται λόγος για τη ‘μουσική ιδιότητα του Ὁρφέα’, πληροφορία που δεν 

συναντάται στο ιταλικό έργο ούτε στην κρητική εκδοχή (αρ. 23 P.F. C iii 414, Π.Β. Γ 

iii 327-328). Εξάλλου, οι δύο μεταφραστές θα στεκόταν δύσκολο να διαχειριστούν 

τον ύμνο στην Άρτεμη, Τοῦ τρίτου κύκλου δέσποινα (βλ. αρ. 26, 32), αν δεν ήταν 

γνώστες της σύγχρονης αστρονομίας. Επομένως η αντικατάσταση του Λάδωνα από 

τον Ἀλφειό, στο Ποιμήν Πιστός θα συνιστά απλά μια σκόπιμη απλοποίηση· οι 

γραφές Πίσσος καὶ Ἔλιδος (για τον Σουμμάκη, όπως η γραφή Ἑρακλίας, για τον 

Κρητικό) δεν θα πρέπει να είναι απότοκα άγνοιας, αλλά απότοκα της ιταλικής 

επίδρασης στην ελληνική ορθογραφία· οι τύποι κάμποι τοῦ Ἐλίσου και τὸν Ἀδάνε 

θα υπαγορεύτηκαν αποκλειστικά από τη ρίμα (ἰσκιοδροσερή σου/ τοῦ Ἐλίσου, τὸν 

Ἀδάνε/ θεά ’ναι), ενώ το Τάνταλος πιθανότατα αποτελεί λάθος που οφείλεται στην 

τυπογραφική διαδικασία. 

 
 Pastor Fido 

 
Ποιμήν Πιστός Πιστικός Βοσκός 

1 A i 16 de l’ Erimanto και D ii 102 
  
[του Ερύμανθου /Ερυμάνθου] 

A i 14 στὴν Ἐρυμάνθη και 
Δ ii 107 ποὺ εἶναι ἡ ’Ερυμάνθο 

A i 19 τὴν Ἐρυμάνθο και 
Δ ii 58 τῆς Ρυμάνθης 

2 A i 216 Alcide 
       
 [Ηρακλής, Αλκείδης λόγω 
καταγωγής] 

A i 244 ὁ Ἡρακλῆς A i 305 ὁ Ἀλκείδης  

3 A i 219 Onfale 
 
[Ομφάλη, βασίλ. Λυδίας] 

A i 248 τὴν Ὀμφάλη A i 310 Ἀλφῆνας 

4 A i 239 d’ Ercole 
 

A i 269 τοῦ Ἡρακλῆ A i 343 τοῦ Ἑρακλία 

5 A i 270 con velen {di Tisifone e 
d’ Aletto} 
                 
[Τισιφόνη, Αληκτώ=Ερινύες] 

A i 311-312 μὰ κρίνω δαίμονας 
κανεὶς… 
μὲ τὸ φαρμάκι τὸ πικρό 

A i (μόνο στο Π.Β. cod. φ. 
8r) δαίμονας κιανεὶς μὲ τὸ 
φαρμάκι 

6 A ii 390 Aminta  A ii 469 Ἀμύντα A ii 172 Ἀμύντα 
7 A ii 413 Cintia 

 
[Άρτεμης Κυνθία] 

A ii 503 ὢ Ἄρτεμις - (χρήση του όρου θεά) 

8 A ii 515 di Pan .. d’ Alcide A ii 640- 642 ἀπὸ τὸ  αἷμα τοῦ 
Ἡρακλῆ… τοῦ Πάν 

A ii 358-361 τοῦ Ἑρακλία 
… τὸν Πὰν 

9 A iv 749 il Ladon 
 
[Λάδων, παραπόταμος του 
Αλφειού] 

A iv 977 ὁ Ἀλφειὸς A iv 98 Ἀλαδὸς 
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10 A v 948-949 serper…non ha tigre 
{l’ Ircania e non ha Libia leon si 
fero} 
 
  [αναφ. Υρκανία, Λιβύη] 

A v 1193-1196 τότες θηριὸ 
χειρότερο δὲ βρίσκεται στὰ 
δάση μηδὲ φαρμακερώτερος 
ὄφις… ἀπὸ τὸν τίγρη 

A v 32-33 θεριὸ δὲν εἴ στὰ 
δάση γὴ ὄφις φαρμακερὸς 
χειρότερός του  

11 A v 1012 d’ Argo A v 1279 ἀπὸ τοῦ Ἄργους τὲς 
μεριές 

A v 147-8 τῆς Ἄργος τὰ 
μέρη 

12 Β i 66 Elide e Pisa 
 
[Πίσσα, Ἤλιδα] 

Β i 74 τὴν Πίσσο καὶ τὴν Ἔλιδο Β i 89 τὴν Ἔλιντο καὶ Πίζα 
(και Ἔλιν Πίζα Β i 128) 

13 Β i 111 di Megara Β i 127 ὀχ τὰ Μέγαρα Β i 146  τὴν Μαγάραν και 
(ομοίως) τῆς Μαγάρας Β i 
155 

14 Β i 185 Le canne di Cipro o i favi 
{d’ Ibla} 
 
  [Κύπρος και αρχ. Έμπλα της 
Συρίας] 

Β i 209-210 μέλια καὶ 
γλυκοκάλαμα τοῦ κόσμου, νὰ 
τὰ σμίξεις 

Β i 232-234 τῶν καλαμιῶν 
τῆς Κύπρου.. κι ὁλονῶν 
τῶν μελισσιῶν τὸ μέλι 

15 Β i 252 {del Can celeste allor che 
latra e morde} 
 
[μεταφορά με τον Σείριο, τον 
αστερισμό  του Μεγάλου 
Κυνός· αστρολογικά συμπίπτει 
με την πιο ζεστή εποχή του 
χρόνου] 

Β i 293-294 Κρίνω νὰ μὴ 
φλογίζουνται τῆς Ἀραβιᾶς τὰ 
μέρη, ὅταν ὁ ἥλιος φλογερὰ 
καίει τὸ καλοκαίρι 

Β i 322-325 δὲν καίγει 
κάψα… τὸ καλοκαίρι τὶς 
τόπους ἁποὺ δέρνει ὁ ἥλιος 
τὸ μεσημέρι 

16 Β i 273 Tantalo 
 

Β i 324 Δαίδαλος Β i 363 ἄλλος ἕνας 
Τάνταλος 

17 Β i 312-313 {di Tauro il sole fin a 
l’ entrar di Capricorno} 
 

Β i 369-370 ἀρχίνισε στὰ  ἔβγα 
τ’ Ἀπριλίου 
καὶ τυραγνώντας μ’ ἔσυρε στὰ 
ἔμπα Δεκεμβρίου 

Β i 415-416 καὶ πλιὰ παρὰ 
᾽να χρόνο ἤμουν 
ἀρρωστημένος 
 
[περιγράφει άλλο χρονικό 
διάστημα] 

18 Β ii 447 Dea {che Cipro onora} Β ii 545-546 ἡ  Ἀφροδίτη, ἡ θεά Β ii 174-176 ἐσένα γἡ 
Ἀφροδίτη  

19 Β ii 451 sarai novo Cupido 
   [Έρως] 

Β ii 552 ἕνας καινούργιος 
Ἔρωτας 

Β ii 181 Ἔρωτας 

20 Β v 608 Campi Elisi 
 
[τα παραδείσια Ηλύσια Πεδία] 

Β v 782 τοὺς κάμπους τοῦ 
Ἐλίσου 

Β v 13 τοὺς κάμπους τῆς 
παράδεισος 

21 Β vi 994 fatto lodar quell che.. 
piu che di {Megera} le 
viperine…chiome 
 
[Μέγαιρα, Ερινύα με φίδια στο 
κεφάλι] 

Β vi 1300 μιᾶς μάγισσας 
ἀδιάντροπης, μιαρῆς 

Β viii 43-45 ποὺ κάμνει καὶ 
παινᾶται τὸ πράγμα ποὺ 
σὰν ὄφις θά ᾽πρεπε πάσ᾽ 
ὥρα νὰ μισᾶται 

22 C ii 99 vedi piu {d’ Argo} 
 
[ο γίγαντας Άργος με τα εκατό 
μάτια σε όλο του το σώμα] 

Γ ii 113 Ἔτσι τυφλὸς βλέπεις 
μακρά 

Γ ii 40 μὰ ὅσον κι ἂ θὲς τὰ 
μάτια σου νὰ χώνεις, 
τυφλὸς μιὰν ὤρα ἐπῆρες 
τὴν ἀξιά μου 
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23 C iii 414 le donne di Traci il 
tracio Orfeo 
 

Γ iii 444-445 οἱ γυναῖκες οἱ 
θρακὲς 
τὸν μουσικὸν Ὀρφεὺ 

Γ iii 327-328 θρασιὲς 
γυναίκες …τὸν Ὁρφέον 

24 C vi 814 spirti d’ Averno 
 

Γ vi 879 Ἀκούσετε, τῆς 
κόλασης πνεύματα 

Γ vi 6 πνεύματα τ᾽ Ἁδη 
κάτου 

25 C vi 819 crudel piu de l’ Inferno Γ vi 883 Πλι’ ἀπὸ τὸν Ἅδην 
ἄσπλαχνη 

Γ vi 8 πλι᾽ ἀπονη ἀποὺ τὸν 
Ἁδη 

26 C vii 1144 donna del terzo giro 
 
[η Αφροδίτη, σύμφωνα με το 
πτολεμαϊκό αστρονομικό 
σύστημα] 

Γ vii 1205 Τοῦ τρίτου κύκλου 
δέσποινα  

Γ vii 23-24 βασίλισσα κι 
ἀφἐντρα τοῦ τρίτου τ᾽ 
οὐρανοῦ 

27 C ix 1286 la spelonca d’ Ericina -Γ ix 1346 Γ ix 2 στὸ σπήλιο της 
Ρετίνας 

28 C ix 1331-32 O Pan {Liceo}, che 
tutto se’, che tutto puoi 
 
 
[η ονομασία του Πάνα προέρχ. 
από το Λύκαιο όρος της 
Αρκαδίας] 

Γ ix 1405 ῍Ω Πάν, ποὺ σ’ ὅλα 
δύνεσαι κι ὅλα τὰ ξεύρεις, 
σῶσε 

Γ ix - 

29 D viii 1038 per Adone Δ viii 1155 π’ ἄναφτε τόσο γιὰ 
τὸν Ἀδάνε 

Δ vii 92 Ἀντόνε 

30 D viii 1041 di Marte Δ viii 1158 αὐτὴ τοῦ Ἄρη 
ἐστάθηκε 

Δ vii 97 ακατάληπτο 

31 IV coro 1425 Imeneo  4ος χορός 1564 ῾Υμέναιος - 

32 E iii 374-5 Sorella del Sol, 
splendi nel primo ciel, Febo 
secondo! 
 
 
[ανάμειξη μυθολογίας και 
αστρολογικών αναφορών. Η 
Άρτεμη ως Σελήνη στον 1ο 
κύκλο του Ουρανού, σύμφωνα 
με το αριστοτελικό 
αστρονομικό σύστημα 
(Σελήνη, Ήλιος [=Απόλλων] 
κ.α. πλανήτες στη συνέχεια)] 

E iii 307-310 τοῦ Ἡλίου 
ἀδελφὴ.. ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον 
οὐρανὸ 

E iii1-6 τ᾽ Ἀπόλλωνα 
ἀδελφὴ…θεὰ…᾽κ τὸν 
πρῶτον οὐρανὸν 

33 E iv 464 l’ almo licor di {Bacco} E iv 414 ποὺ ἔχει τ’ ἅγιο κρασί E iv 12 τ᾽ ἅγιασμα του 
κρασιοῦ 
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iv. η κρητική βοήθεια (Πιστικός Βοσκός) και  

η ιταλική αισθητική ‘γραμμή’ 

 
Όταν το 1960 ο Κριαράς υποστήριξε τη φραστική συγγένεια των Πιστικός Βοσκός 

και Ποιμήν Πιστός και την επίδραση της κρητικής μετάφρασης στην κατοπινή, 

διατύπωσε επίσης την άποψη ότι η πρώτη απόδοση είναι λογοτεχνικά υψηλότερη 

από τη ζακυνθινή. Στήριξε τον ισχυρισμό του στη ‘διαπίστωση’ της χαμηλής 

ποιητικής αξίας της Αφιέρωσης και της Υπόθεσης, στο τυπωμένο έργο, που δεν 

υπάρχουν στην κρητική εκδοχή, στη θεώρηση της επτανήσιας μετάφρασης ως 

φλύαρης και πλατυαστικής (…ο Σουμμάκης πλατειάζοντας ... έγραψε είκοσι εφτά 

δεκαπεντασύλλαβους!) και της προγενέστερης ως πιστότερης και πυκνής.354 Αφού 

αντιδιέστειλε την αναξιότητα του Ζακυνθινού μεταφραστή (δίνοντας καθολική ισχύ 

σε μεμονωμένα φαινόμενα) με την αξιοσύνη του Κρητικού, θεώρησε τα χορικά του 

εκδεδομένου έργου (που δεν απαντούν στο προγενέστερο) αρκετά επιτυχημένα για 

να έχουν δημιουργηθεί από τον Σουμμάκη. Μέσω αυτής της εκτίμησης οδηγήθηκε 

στην εικασία ότι εκείνος θα πρέπει να είχε μιμηθεί ένα πληρέστερο, χαμένο για εμάς, 

χειρόγραφο του ανέκδοτου δράματος.355 Ενίσχυσε τη  υπόθεσή του με την 

                                                
354 Κριαράς 1964, σσ. 275, 277, 278, 280, 281, 282, 287, 288, 290, 291. Στις σελίδες 288, 291 
ανέδειξε μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (που διακρίνονταν πράγματι από 
επαναλήψεις νοημάτων και παραγεμίσματα) τον πλατυασμό και την άτεχνη ταυτολογία ως 
χαρακτηριστικό του Ποιμήν Πιστός. Από την εργασία του παραθέτουμε και τα ακόλουθα 
στοιχεία: ‘Μολονότι υπάρχουν και στο Σουμμάκη επιτυχημένες αποδόσεις των ιταλικών 
στίχων, υπερτερεί σε λογοτεχνικότητα και πυκνότητα νοημάτων και φράσης η κρητική 
μετάφραση. […] Είναι χαρακτηριστικό και αξίζει να σημειωθεί, ότι για να αποδώσει τους 
εικοσιένα στίχους του κειμένου του Guarini ο άγνωστος Κρητικός εχρησιμοποίησε είκοσι 
ενδεκασύλλαβους και εννέα εφτασύλλαβους στίχους, δηλ. στο σύνολο διακόσιες ογδόντα 
τρεις συλλαβές, ενώ ο Σουμμάκης, πλατειάζοντας, καθώς παρασύρεται από το 
δεκαπεντασύλλαβό του και την ανάγκη της ομοιοκαταληξίας, έγραψε είκοσι εφτά 
δεκαπεντασύλλαβους, δηλ. στο σύνολο τετρακόσιες πέντε συλλαβές. Δεν πρέπει εξάλλου να 
ξεχνούμε και εκείνο που διαπιστώσαμε και προηγουμένως, ότι ο Σουμμάκης είχε βοηθό του 
τον παλιότερο μεταφραστή, από τον οποίο και εδώ αντλεί αρκετές μεταφραστικές 
αποδόσεις. Είναι οπωσδήποτε αληθινό ότι, αν κατά σύμπτωση δε μας σωζόταν το κείμενο 
της μετάφρασης του άγνωστου Κρητικού, η εκτίμησή μας προς τη μεταφραστική προσπάθεια 
του Σουμμάκη θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι. Το γεγονός μάλιστα ότι σε ορισμένα 
τμήματα η μετάφραση αυτή του άγνωστου Κρητικού είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, κάνει 
αναγκαστικά τη μετάφραση του Σουμμάκη να κατεβαίνει περισσότερο στην εκτίμησή μας 
…’ (σσ. 280-1). ‘Η αισθητά μεγαλύτερη έκταση που παίρνει η μετάφραση του Σουμμάκη σε 
σχέση με το ιταλικό πρωτότυπο και με την προγενέστερη μετάφραση του άγνωστου 
Κρητικού πρέπει να αποδοθεί και στην ακαλλιέργητη ως ένα βαθμό γλώσσα του 
εφτανησιώτη μεταφραστή … ‘ (σ. 290). 
355 Για τον Κριαρά η ανέκδοτη μετάφραση ήταν ποιητικά καλύτερη από την κατοπινή - που 
είχε συνταχθεί, όπως προέκυπτε από την Αφιέρωση, από έναν πιο αδέξιο ποιητή. Η πρώτη 
διακρινόταν από πυκνότητα νοημάτων, αναπλάθοντας πολύ πιστά το ιταλικό· η δεύτερη δεν 
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παρατήρηση ότι τα δύο ελληνικά αποκλίνουν μεταξύ τους ως προς τη χρήση 

κάποιων κυρίων ονομάτων (βλ. Πίνακα σ. 161). Οι κρίσεις του Κριαρά για την 

ανωτερότητα του κρητικού κειμένου επηρέασαν ως ένα βαθμό την έρευνα, που 

έκτοτε έστρεψε την προσοχή της στο ανέκδοτο έργο και όχι στο επτανησιακό. Αν το 

μονομερές ενδιαφέρον των μελετητών στάθηκε ίσως άδικο για το Ποιμήν Πιστός, 

τουλάχιστον από τις νέες εργασίες προέκυψαν οι αξιόλογες παρατηρήσεις για τα 

πρωτότυπα ποιητικά αναπτύγματα που εμφανίζονται στο κρητικό δράμα και το 

υψηλό δραματουργικό αισθητήριο του ανώνυμου μεταφραστή.356 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έως τώρα διαπιστώσαμε την ποιητική 

δεινότητα του Κρητικού, ο οποίος έδωσε πρώτος μεταφραστικές λύσεις για τον 

Pastor Fido –φραστικό υλικό, κάποτε και κατευθυντήριες στη ρητορική-  όχι όμως 

και την απειρία του Επτανησίου. Η προσπάθεια του Σουμμάκη, σε 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο, δεν μας έδειξε έναν κακό στιχουργό, ενώ και οι επιμέρους 

αδυναμίες του (σχοινοτενής λόγος, νοηματικές, συντακτικές αστοχίες) δεν 

στιγματίζουν τη συνολική εικόνα του έργου. Αν, παρόλ᾽ αυτά, το γεγονός ότι 

ευνοήθηκε από την κρητική μετάφραση, συν τα σφάλματά του, δεν μας επιτρέπουν 

να μιλούμε για έναν πρώτου διαμετρήματος ποιητή, οι ρητορικές και στιχουργικές 

του επιλογές φανερώνουν ότι δεν ήταν καθόλου άπειρος σε ζητήματα ποιητικής, 

μάλιστα ενδιαφερόταν για τη στιλιστική πλεύση του πρωτοτύπου. 

 Ενάντια στους ισχυρισμούς του Κριαρά, η σύγκριση του ιταλικού και των 

ελληνικών κειμένων μας αποκάλυψε ότι η κρητική μετάφραση δεν είναι τόσο πιστή. 

Με τα ίδια δεδομένα, με τα οποία επιβεβαιώσαμε την εξάρτηση του Ποιμήν Πιστός 

από την ξένη πηγή, κατανοήσαμε ότι η ο Σουμμάκης επέστρεφε ξανά και ξανά σ᾽ 

αυτή, επειδή πολλά νοήματά της στην προγενέστερη ελληνική απόδοση είχαν χαθεί. 

Ο μεταφραστής ζητούσε να τα αναπληρώσει. Στο ίδιο συμπέρασμα μας οδήγησε και 

η παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οικοδομούσε τη ρητορική του. Στα 

παραθέματα που δώσαμε νωρίτερα, προσθέτουμε και άλλα ακόμη που πιστοποιούν 

την τακτική του να ενσωματώνει συστατικά του Pastor Fido που το Πιστικός Βοσκός 

                                                                                                                                     
διέθετε τέτοια χάρη, εμφανίζοντας διαρκείς ταυτολογίες για χάρη του μέτρου. Τα χορικά της 
που, αντίθετα με τη γενική εικόνα, φαίνονταν επιτυχημένα, πιθανότατα είχαν αντιγραφεί 
από κάποιο πληρέστερο, χαμένο για εμάς, χειρόγραφο του κρητικού έργου. Υπέρ αυτής της 
υπόθεσης συνέκλιναν φράσεις που έλειπαν στο Πιστικός Βοσκός από παραδρομή, άλλες 
διαφορές σε κύρια ονόματα ανάμεσα στα ελληνικά κείμενα [οι παρατηρήσεις είχαν γίνει κι 
από τον P. Joannou, Πιστικός Βοσκός, σσ. 7-8]. Κριαράς 1964, σσ. 275, 286, 288, 289. 
356 Bancroft, ό.π., 1999, σσ. 111-116.  
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είχε αφαιρέσει. Επομένως το έργο του δεν παρουσιάζει, όπως σημείωνε ο Κριαράς, 

μεγάλη έκταση, μόνο και μόνο επειδή εκείνος φλυαρεί: 
 

 MIR. […] men venni, e vidi, ah misero!, già 

corso 

a sempiterno occaso 

quell’ amoroso mio giorno sereno, 

che cominciò da sì beata aurora. 

Al mio primo apparir, sùbito sdegno 

lampeggiò nel bel viso; 

poi chinò gli occhi e girò il piede altrove. 

P.F. B, i 292-298 

 

 

ΜΥP. […] Κ’ ἦρθα ὁ καημένος κ’ ηὗρα  

τοῦ πόθου μου τὸν ἥλιο βραδιασμένο σ᾽ 

δύση παντοτινή· γιατὶ τὴν ὥρα, 

Ἐργάστο, ποὺ τὴν εἶδα 

μάνιτα καὶ μεγάλη 

ὀργὴ ἄστραψε σὲ μὲ τὸ πρόσωπό της· και 

κλίνοντας τὰ μάτια 

στὴ γῆ, τὰ θυμωμένα,  

τὰ ζάλα ἀλλοῦ γυρίζει 

μακρὰ πολλὰ ἀπὸ μένα. 

Π.Β. B, i 389-398 

 

ΜΥP. […] Κ’ ἦρθα ὁ καημένος κ’ ηὕρηκα ποὺ ἤτουνα 

διαβασμένη 

ἡ μέρα μου ἡ ξεκάθαρη, καὶ πάντα βραδιασμένη, 

π’ ἀρχίνισε ὀχ τὴν ὄμορφην αὐγίτσα νὰ προβάλλει, 

π’ ἐχάραξε τῆς κόρης μου ἡ ὀμορφιὰ ἡ μεγάλη.  

Γιατὶ, στὸ πρῶτ᾽ ἀνάβλεμμα π’ ἐφάνηκα ὀμπροστά της, 

καὶ μ’ ἐγνωρίσασι καλὰ τὰ μάτια τὰ δικά της, 

τὸ πρόσωπό της ἄστραψε θυμὸ σ’ ἐμὲ περίσσο, 

καὶ κλίνοντας τὰ μάτια της στὴ γῆ, γυρίζει ὀπίσω 

καὶ μὲ μεγάλην ὄργητα τὰ πόδια τσ᾽ ἐκινῆσαν  

κ’ ἐμένα, τὸ βαριόμοιρο, μακραίνοντας, ἀφῆσαν. 

Π.Π. B, i 347-356 

 

DOR. Quante volte bramai 

di patteggiar con la rabbiosa fèra, 

per la vita di Silvio, il sangue mio! 

Quante volte d’ accorrervi e di fare 

con questo petto al suo bel petto scudo! 

Quante volte dicea 

fra me stessa: -Perdona, 

fiero cignal, perdona 

al delicato sen del mio ben Silvio! – 

Così meco parlava, 

sospirando e pregando, 

quand’ egli di squamosa e dura scorza 

il suo Melampo armato 

contra la fèra impetüoso spinse, 

che più superba ognora 
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s’ avea fatta d’ intorno 

di molti uccisi cani e di feriti 

pastori orrida strage. 

P.F. D, ii 185-202 

 

Πόσες φορές λογιάζεις καὶ πεθύμου 

νὰ συβαστεῖ νὰ πάρει 

τ᾽ ἄγριο θεριὸν ἐτοῦτο τὴ ζωή μου 

καὶ κείνη νᾶ θελήσει 

τοῦ Σίλβιου μου ν᾽ ἀφήσει; 

Πόσες λογιάζεις μέσα μου πὼς εἶπα: 

“ Συμπάθησε, θεριό, παρακαλῶ σε,  

τοῦ Σίλβιου τ᾽ ὄμορφού μου.”  

Μὰ σ᾽ τέτοιον τρόπο μέσα μου μιλώντας 

μὲ πλήσια παρακάλια, 

τὸν Σίλβιο συντηρῶ καὶ τὸν Πετρίτη 

πρὸς τὸ θεριὸ ν᾽ ἀμπώθει, 

ποὺ πλιό του δὲν ἐψῆφα 

μηδ᾽ ἄνθρωπο οὐδὲ σκύλο, 

γιατ᾽ ἤθελε θωρεῖ τριγύρου-γύρου 

τὶς τόσες ἐζημιὲς ὁπού ᾽χε κάμει 

τόσο στοὺς σκύλους σὰν καὶ στοὺς 

ἀνθρώπους. 

Π.Β. Δ, ii 155-171  

 

Πόσες βολὲς τ’ ἄγριο θηριὸ νὰ συβαστεῖ ἐπεθύμουν 

μ’ ἐμένα, νὰ φχαριστηθεῖ νὰ πάρει τὴ ζωή μου 

κ’ ἐκείνη τ’ ἀκριβότατου τοῦ Σίλβιου νὰ θελήσει 

νὰ μὴν τὴ βλάψει, κι ἄβλαβο κ’ ὕγιο νὰ τὸν ἀφήσει, 

καὶ πόσες ἐβουλήθηκα ἐκεῖ ὀμπροστὰ νὰ δράμω, 

σκουτάρι εἰς τὸ στῆθος του τὸ στῆθος μου νὰ κάμω, 

καὶ πόσες μέσα μού ’λεγα: «Ἀγριόχοιρε, νὰ ζήσεις, 

τὸ Σίλβιο, σὲ παρακαλῶ, πλήσια νὰ συμπαθήσεις!». 

Κ’ ἔτσι, μὲ τέτοιο λογισμὸ στοῦ λόγου μου μιλώντας, 

καὶ μ’ ἀναστεναγμοὺς πολλοὺς συχνὰ παρακαλώντας, 

τὸ Σίλβιο βλέπω κ’ ἦλθε ὀμπρὸς κρατώντας τὸ σκυλί του,  

ντυμένο μὲ τὰ σίδερα τὸ γύρο τὸ κορμί του, 

κι ἀμπώθει το πρὸς τὸ θεριὸ ποὺ περηφανευότουν, 

ὁπ’ οὔδε σκύλο οὔδ’ ἄνθρωπον ἐψῆφα τον πιλιό του, γιατ’ 

ἤβλεπε τὸ γύρο του τοὺς σκύλους ψοφισμένους 

καὶ τόσους ὀχ τὰ δόντια του ἀνθρώπους πληγωμένους. 

Π.Π. Δ, ii 197-212 

 

TIR. […]  Questa fu la cagion che non sì 

tosto 

giuns’ egli al tempio a rinnovar il voto, 

che cessâr tutti i mostrüosi segni: 

non stilla più dal simulacro eterno 

sudor di sangue, e più non trema il suolo, 

né strepitosa più né più putente 

è la caverna sacra; anzi da lei  

vien sì dolce armonia, sì grato  odore, 

che non avrebbe più soave il cielo, 

se voce o spirto aver potesse il cielo.  

O alta Providenza, o sommi dèi, 

se le parole mie 

fosser anime tutte, 

e tutte al vostro onore 

oggi le consacrassi, a le dovute 
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grazie non basterian di tanto dono.  

P.F. E, vi 1107-1122 

 

ΚΛΗΣΣ. […] Γι᾽ αὖτος καλὰ δὲν ἤτονε 

σωσμένος 

μέσ᾽ στὸν ναό, ὅντα ἦρθε 

νὰ ξανακαινουργώσει 

τὸ τάσσιμον εκεῖνο τοῦ θανάτου, 

κιόλας ζιμιὸ ἐσχολάσαν τὰ σημάδια 

τὰ φοβερὰ καὶ τόσα· 

δὲν τρέμει πλιὸ ἡ γῆς κ᾽αἷμα δὲ ᾽δρώνει  

ἡ ἅγια εἰκόνα τῆς θεᾶς μας κείνη, 

μηδὲ στὸ σπήλιο πλιὸ οὐδὲ στ᾽ ἅγιο βῆμα 

σάλαγος μηδὲ βρόμος δὲ γροικᾶται, 

μάλλιος βγάνουν μυρωδιὰ μεγάλη 

τούτη τὴν ὥρα ὁμάδι καὶ τὰ δυό τους, 

ἀπ᾽ ἐκ τὸν οὐρανὸ κατεβασμένη 

σοῦ φαίνεται πὼς εἶναι. 

῍Ω τ᾽ οὐρανοῦ παιδιὰ χαριτωμένα, 

ἂν ἔν και οἱ ἐμιλιές μας 

νά ᾽ναι μποροῦσαν ὅλες 

ψυχές, ἀντάμι-ἀντάμι 

θυσιὰ νὰ τσ᾽ εἶχα κάμει, 

χάρισμα εὐχαριστιᾶς δὲν εἶχα σώσει 

σ᾽ τόση πολλή σας χάρη. 

Π.Β. E, vi 235-255 

ΤΙΡ. […] Tούτ’ ἤτουνα ἡ ἀφορμὴ καὶ τότες ποὺ εἶχε σώσει 

εἰς τὸ ναό, τὸ τάξιμο νὰ ξανακαινουργώσει,  

γιὰ ν’ ἀπεθάνει, κατὰ πῶς πρωτύτερα εἶχε τάξει, 

καὶ νὰ μπορέσει τὴ ζωὴ τῆς κόρης νὰ φυλάξει, 

<κ’> εὐθὺς ἐπάψαν τὰ δεινὰ καὶ φοβερὰ σημεῖα,  

ὁπ’ ὅσοι εὑρέθησαν παρὼν ἔμειναν σ’ ἀπορία.   1140 

Tὸ εἴδωλο τὸ ἅγιον πιλιό του δὲ συχνιάζει   

αἱματωμένον ἵδρωτα, σὰν πρῶτα, νὰ σταλάζει, 

τὸ ἔδαφος δὲν τρέμει πλιά, ἀντάρες δὲ γροικοῦνται, 

οὐδὲ βοὲς καὶ ταραχὲς στὸ βῆμα δὲν κτυποῦνται· 

ὀχ τὴ σπηλιὰ τὴν ἅγια βρόμος πλέον δὲ βγαίνει,  

μὰ πνέει μελωδιὰ γλυκιὰ καὶ καταμυρισμένη, 

ὁποὺ κι ὁ ἴδιος οὐρανὸς γλυκότερη δὲν εἶχε, 

ἀνίσως κ’ ἦτον δυνατὸν φωνὴ καὶ πνεῦμα νὰ εἶχε. 

῍Ω τῶν ὑψίστων Πρόνοια, Θεοί μου καὶ Θεά μου, 

ἂν ἤτανε τόσες ψυχὲς τὰ λόγια τὰ δικά μου,  

καὶ νὰ τὲς ἀφιέρωνα σήμερον στὴν τιμή σας, 

κι ὅλες νὰ μελωδούσανε τὴ χάρη τὴ δική σας 

γιὰ τὲς πολλὲς εὐεργεσιὲς ὁποὺ εἴχετε μᾶς δώσει, 

δὲν ἤτουν πάλε χάρισμα ἄξιο νὰ σᾶς πλερώσει. 

Π.Π. E, vi 1135-1154 

 
Μέσα από παραδείγματα στίχων όπως π’ ἀρχίνισε ὀχ τὴν ὄμορφην αὐγίτσα νὰ 

προβάλλει, π’ ἐχάραξε τῆς κόρης μου ἡ ὀμορφιὰ ἡ μεγάλη | καὶ πόσες ἐβουλήθηκα 

ἐκεῖ ὀμπροστὰ νὰ δράμω, σκουτάρι εἰς τὸ στῆθος του τὸ στῆθος μου νὰ κάμω, τα 

οποία είναι ενδεικτικά για την αυτονόμηση του Σουμμάκη από τον Κρητικό, δεν 

διακρίνουμε την ποιητική του αδαημοσύνη. Διακρίνουμε, χωρίς να ξεχνούμε το 

‘όφελος’ που είχε από το ανώνυμο δράμα (π.χ. τ’ ἄγριο θηριὸ νὰ συβαστεῖ, νὰ 

ξανακαινουργώσει), τη βούλησή του - αντίθετα με τον Κρητικό - να μεταφέρει πιστά 

τα ποικίλα μικρά νοήματά του πρωτότυπου (περικλείοντας εδώ τον λυρισμό του). 

Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, την προσήλωσή του, σε διάσταση με τον Κρητικό, στο 

ύφος του Pastor Fido.  
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Το αβίαστο συμπέρασμά μας για τη (συγκριτικά) μεγάλη πιστότητα όχι πλέον 

του Πιστικός Βοσκός, αλλά του Ποιμήν Πιστός ενισχύεται μέσα και από τα 

δεδομένα του ακόλουθου Πίνακα. Σ’ αυτόν αποτυπώνονται οι πρωτοτυπίες του 

κρητικού κειμένου, οι επιδράσεις του στο επτανήσιο δράμα, αλλά και το σύνολο των 

βασικών διαφορών που διακρίνουν τα τρία έργα.357 

 
 Pastor Fido Πιστικός Βοσκός Ποιμήν Πιστός 

1 Α i 268-271 ..con velen di 

Tisifone… 

Α i 392-394  

παράλειψη στοιχείων του 

ιταλικού 

Α i 307-312 

μίμηση του κρητικού έργου 

2 Α ii [sc.] Mirtillo, Ergasto Α ii [σκ.] Μυρτίνος, Έργαστος 

(η πρώτη μετάφραση των 

ονομάτων των προσώπων) 

Α ii [σκ.] Μυρτίνος, 

Έργαστος (ομοίως) 

3 Α ii Α ii 152 

στίχος που δεν υπάρχει στο 

πρωτότυπο 

Α ii 449 

μίμηση του κρητικού έργου 

4 Α ii 407-408 Se piagnesse il 

mescin.. 

δεν μεταφράζονται οι στίχοι Α ii 491-492 

5 Α ii 431 al piu vicino oracolo Α ii 233 θαυματουργὴ εἰκόνα τ᾽ 

Ἀπόλλωνα (η πρώτη 

τροποποιημένη απόδοση) 

Α ii 526 εἰκόνα μιὰ τ’ 

Ἀπόλλωνος (ομοίως)  

στη συνέχεια γίνεται εἴδωλο τ᾽ 

Ἀπόλλωνος  
6 Α iii 609-618 Che faresti per 

mitigar.. 

Α iii 102-105 

παράλειψη στοιχείων του 

ιταλικού 

Α iii 767-770 

μίμηση του κρητικού έργου 

                                                
357 Δες επίσης: Così de le fatiche e degli affanni ...P.F. A, i 224-229 Π.Β. A, i 319-328 (πιο πλήρες) 
Π.Π. A, i 255-260, indi tremasse il tronco.. P.F. A, iv 815-818 Π.Β. A, iv 192-193 Π.Π. A, iv 1053-
1055 (πιο πλήρες),  Son veramente i sogni.. P.F. A, iv 831-835 Π.Β. A, iv 205-208 Π.Π. A, iv 
1063-1066 (όπως κρητ.), Come in vago giardin rosa gentile... P.F. A, iv 858-863 Π.Β. A, iv 246-249 
Π.Π. A, iv 1103-1105 (όπως κρητ.), non ha tigre l’ Ircania e non ha Libia leon P.F. A, v 946-950 
Π.Β. A, v 29-33 Π.Π. A, v 1189-1196 (πιο πλήρες),  paragon di dolcezza, quella bocca beata P.F. 
Β, i 170-177 Π.Β. B, i 218-222 (πιο κοντά στο ιταλ.) Π.Π. B, i, 197-200 ( στοιχεία από κρητ.), 
Accogli pur insieme.. le canne di Cipro o i favi d’ Ibla P.F. Β, i 183-187 Π.Β. Β, i 227-238 (πιο 
κοντά στο ιταλ.) Π.Π. B, i, 209-212 (από κρητ.), così non arse mai  sotto la rabbia del Can celeste 
.. P.F. Β, i 250-253 Π.Β. B, i 322-325 Π.Π. B, i 293-295 [διαφορές], vedesti il mio fedel Melampo, 
che testé dietro ad una damma... P.F. B, ii 378-380 Π.Β. Β, ii 72-74 Π.Π. B, ii 460-462 (πιο 
πλήρες), che pena m’ è oggi il riformar cotesta tua semplicità!  P.F. B, v 788-792 Π.Π. B, v 319-321 
Π.Π. B, v 1025-1030 (πιο πλήρες), quando ai servigi del tuo padre i’ stava P.F. D, ii 69 (λείπει από 
τα ελλην.), né viscere più belle né fiamma più sincera P.F. D, iii 375-376 Π.Β. D, iii 138, Π.Π. D, 
iii 397-398 (πιο πλήρες), l’ antro d’ Ericina P.F. D, iii 420 στὸ σπήλιο τῆς Ρετίνας Π.Β. D, iii 193 
Π.Π. D, iii δεν μεταφράζεται, con prieghi chieder al Ciel ch’ a più sereno stato giri P.F. D, iii 500-
502 Π.Β. D, iii 276-278 (πιο πιστό) Π.Π. D, iii 528-530, A gran periglio va per lingua mendace chi 
non ha ... P.F. D, iv 547-549 Π.Β. D, iv 50-51 (πιο πιστό) Π.Π. D, iv 575-576, Padre mio, e tu ancor 
m’ abbandoni? P.F. D, v 732-745 Π.Β. D, v 256-284 Π.Π. D, v 809-826 (πιο πιστό). 
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7 Α iv [sc.] Titiro, Montano, 

Dameta 

Α iv Δίδυμος, Μοντάνος, 

Δαμέτας 

(η πρώτη απόδοση των 

ονομάτων των προσώπων) 

Α iv Δίδυμος, Μοντάνος, 

Δαμέτας (ομοίως) 

8 Α iv 827- 830 Per questo io 

venia diritto al tempio.. 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι - δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

9 Α iv 922-928 Tit. So ben io… Α iv 322-324 

παράλειψη στοιχείων του 

ιταλικού 

Α iv 1163-1164  

μίμηση του κρητικού έργου 

10 B i 40-42 …tutta la storia del 

tuo amor mi narri. 

B i 57-60 B i 47-48 Μικρή νοηματική 

απόκλιση από το πρωτότυπο 

για μετρικούς λόγους 

11 B, i 47-50 un agitar fiaccola al 

vento 

Β, i 66-70 ἁφτούμενα κλαδάκια  

πρωτότυπη ποιητική εικόνα 

Β, i 53-56 

μίμηση του κρητικού έργου 

12 B ii 340 Melampo B ii 7 Πετρίτης  

(η πρώτη απόδοση του 

ονόματος)  

B ii 401 Πετρίτης (ομοίως) 

13 B ii 353-354, 358 Ma non 

sent’io…un corno sonar vicino? 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι B ii 421-422, 427-428 

14 B ii 365 Lup. Tanto faro. - δεν μεταφράζεται ο στίχος B ii 439  

15 B ii 398-401 Sil. non a perder il 

tempo…Dor. Non mi fugire.. 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι B ii 485-488  

16 B ii 408-409 Dor. […] Ti duole 

d’esser tenuto… 

B ii 113-115 - δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

17 B ii 422-425 και 426-427 Un 

capro…? Ne altro vuoi…? 

 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι B ii 511-515 και 517- 518 

18 B ii 425 B ii 138-143 

νόημα που δεν υπάρχει στο 

Ιταλικό 

B ii 515-516  

μίμηση του κρητικού έργου 

19 B ii 495 Mel prometti? 

 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι B ii 621 

20 B ii 502-507 

Oh dolcissimo mio fido 

Melampo!.. 

B ii 266-272 

χάνεται μέρος του διάλογου 

B ii 632-638  

Επίσης χάνεται μέρος του 

διαλόγου, αλλά υπάρχει 

μεγαλύτερη πληρότητα ως 

προς τα νοήματα του ιταλικού 

21 B, v [sc.] Amarilli, Corisca Β, v Ἐρωπρικούσα, Κορίσκα 

(η πρώτη απόδοση των 

ονομάτων) 

Β, v Ἐρωπρικούσα, Κορίσκη 

(ομοίως) 

22 B, v 765-767 e la radice sveller Β, v 275-280 τὶς ρίζες τὶς πολλές Β, v 994-996 πιστό στο ιταλικό 
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.. ch’ e senza speme τῆς πεθυμιᾶς του...σὰ δέντρα μὲ 

δίχως χώμα  

πρωτότυπη ποιητική εικόνα 

23 B v 801-802 Nerina, Aglauro, 

Elisa,  Fillide, Licori 

B v 333- 334 τὴν Ἐλίσαν, 

Φιλίντε, και Ἔλην κόρην και 

Μυρήνα 

B v 1043 -1044 τὴ Νερίνη, 

τὴ Φίλη, τὴν Ἔριδο, Λικόρη κ’ 

Εὐφροσύνη (αποκλίσεις) 

24 B v, B vi B vi (μονόλογος Κορίσκ.), B vii 

και B viii (μονόλογος Σάτ.)  

(τομή σκηνών) 

 

B v, B vi 

25 B vi 861-867 Lilla, Clori, 

Dafne, Silvia 

B vii 30-42 Λίσας, Ἀθούσας, 

Δάφνης 

 

B vi 1123-1132 Λίλης, Χλώρης, 
Δάφνης, Ξανθῆς 

(αποκλίσεις) 

26 B vi 964-965 Tira ben, Satiro, 

addio. 

B vii - δεν μεταφράζεται 

 

B vi 1268-1269 

27 B vi 984-986 Ecco! poeti… Β viii 32-34 δεν μεταφράζονται 

στίχοι 

B vi 1295-1297 

28 B vi 1002-1007 …la 

chioma…con tante stelle 

παράλειψη στοιχείων του 

ιταλικού στο τέλος της σκηνής 

Ίδια παράλειψη 

29 C ii 113-117 Mirt. O sommi dei, 

che mirro?. [..] Le vostre 

stelle… 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι Γ ii 127-132 

30 C ii 164-166 Mirt. [..] l’ animo 

col desio! 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι Γ ii 177-180 

31 C iii 190 Aglauro - Γiii 1 Ἀνούζα 

 

Γiii 203 Φροσύνη 

32 C iii 221 Aglauro, Elisa Γ iii 44 Ἀνούζα, Ἐλίσαν 

 

Γ iii 235 Φροσύνη, Ἀννούσα 

33 C, v 667-674 che ’l tempo vola 

e posson gli anni.. 

Γ, v 146-155 τ᾽ ἀγέρα τὰ κρυὰ 

μπορούσι νὰ σιάσουνε…σὰ 

γυρίσει γλυκὺς τὸ καλοκαίρι  

 

πρωτότυπη ποιητική εικόνα 

Γ, v 695-702 μεταφέρονται 

πολύ πιο πιστά τα νοήματα 

του ιταλικού  

34 C v 710-711 Di tu vero 

Corisca? 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

 

Γ v 742-743 

35 C v 739-740 Leucippe Ligurino, 

Egle Licota, Turingo Armilla 

Γ v 239-241 Θόδωρο Αθούσα 

Ροδιάνα Νικηφόρο, Κρήνη 

Νικήτα 

Γ v 775 -776 ΔάφνηἙρμόλαο, 

Λεύκιππο Ποθούσα, 

Ἀρχίδαμο Κρεούσα 

(αποκλίσεις) 

36 C vi 944  ammaliato Γ vi 178-179 Γ vi 1013-1014 Δεν αναφέρεται 

το μάτιασμα 
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37 C viii  sc. Mirtillo Γ viii     λείπει η ταλάντευση του 

πρωταγωνιστή (περίπου στ. 1209 

-1261 του ιταλικού). Η σκηνή 

είναι σαν διασκευή. Ο Μ. θα 

πεθάνει αφού εκδικηθεί και 

τους δύο υποτιθέμενους 

εραστές μπαίνοντας μέσα στο 

σπήλαιο 

Γ viii (κανονικά) 

38 C ix sc. Satiro Γ ix     εξαιρείται η προσευχή 

στον Πάνα (στ. 1331 -1342 του 

ιταλικού) και υπάρχει 

συνοπτικό κλείσιμο στ. Π.Π. 71-

72 

Γ ix (κανονικά) 

39 D, ii 54-56 S’ io fossi un fiero 

can, come son Linco 

Δ, ii 7-9 Λίνκος ἂν ἔναι κ ᾽ἤμουν 

ὡς μὲ λέσι ... 

πρωτότυπη ποιητική εικόνα 

Δ, ii 65-66 πιστό στο ιταλικό 

40 D ii 188-189 petto scudo 

 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι Δ ii 201-202 

41 D iii 472-482 sfuggi il ferro 

mortale 

Δ iii 251-258 λείπουν νοήματα Δ iii 499 -508  

42 D v 567-578 come se nata Δ v 20-28 λείπουν νοήματα Δ v 601-614 πιο κοντά στο 

ιταλικό  

43 D v 729-731 E chi morir pur 

deve.. 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι Δ v 805-808 

44 D v 773-777 senza colpa e 

senza frutto 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι Δ v 855-861 

45 D, v 733-737 Padre ..non mi 

negar gli ultimi baci 

Δ, v 262-273 Κύρη, ἀκριβέ μου 

κύρη... νὰ μ᾽ ἀποχαιρετήσεις.. 

πριχοῦ μὲ σφάξου  

 

πρωτότυπη ποιητική εικόνα 

 

(ξεθωριάζει και τον τόνο 

αρχαίας τραγωδίας του 

πρωτοτύπου)  

Δ, v 813-818 επηρεάζεται λίγο 

από το κρητικό έργο, αλλά 

είναι πολύ κοντά στο ιταλικό  

46 D vi 847-873 ... il famoso 

cignale …il capo superbo.. 

Δ vi 66-75 υπάρχουν πολύ λίγα 

στοιχεία από τους στίχους του 

ιταλικού 

Δ  vi 933-964 (δεν λείπουν 

νοήματα) 

47 D vii sc. Coridone λείπει όλη η σκηνή του 

μονολόγου του Κορύδωνα 

Δ vii (λείπουν μόνο ελάχιστα 

και αδιάφορα νοήματα) 

48 D viii sc. Silvio (Ηχώ) Δ vii φαίνεται να λείπουν οι Δ viii λείπουν πολύ λιγότερα 
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στίχοι P.F. D viii 1044-1048, 

1062-1063, αν και η μετάφραση 

είναι πολύ ελεύθερη γενικότερα 

συγκριτικά στοιχεία. 

Συμφύρονται τα 1046-1050, 

1062-1064 του ιταλικού στους 

στ. 1161-1164, 1173-1176 (του 

Σουμμ.), αλλά διαπιστώνεται 

μεγάλη επίδραση των 

διαλόγων του Κρητικού 

49 D ix 1241-1242 ... tua preda: 

eccola preda 

Δ viii - δεν μεταφράζονται οι 

στίχοι 

Δ ix 1350-1351 

50 D ix 1325-1393 Tu dunque la 

pena pagherai, legno funesto 

Δ viii - δεν μεταφράζεται η 

ενότητα με το σπάσιμο των 

σαϊτών και τη μεταφορά της 

Δορίντας στο πατρικό του 

Σίλβιου 

Δ ix 1449-1520 

51 E i [sc.] Uranio, Carino E i [σκ.] Θεοδόσης, Καλόγονος E i [σκ.] Ουράνιος, Καρίνος 

(τα ονόματα όπως στο 

πρωτότυπο) 

52 E i sc. Uranio, Carino  

(v. 82-195) 

E i λείπουν οι στ. 82-195 του 

ιταλικού που αντιστοιχούν στην 

αφήγηση των περιπετειών της 

ζωής του Carino 

E i λείπουν επίσης οι στ. 82-187 

του ιταλικού. Οι στίχοι 188-

195 που ανήκουν στον Carino 

έχουν μεταφερθεί ελεύθερα 

στο χωρίο E i 97-106 (του 

Σουμμ.) και μοιράζονται 

ανάμεσα στον Ουράνιο και 

τον Καρίνο 

53 E ii 245-246 ..non esca del 

sacrario adorna la destinata 

vittima agli altari? 

 E ii 73-76 E ii λείπει το νόημα 

54 E ii 285-291 Gia con l’ ordine 

sacro... 

 E ii 127-143 απαντά 

αναπτυγμένη απόδοση 

E ii 205-215 Ο Σουμμ. 

παρακάμπτει την κάπως 

μεγάλη πρωτότυπη ανάπτυξη 

του Κρητικού στο χωρίο. 

55  E ii 209-210 οι συγκεκριμένοι 

στίχοι έχουν αποδοθεί στον 

Δίδυμο κατά τρόπο μοναδικό 

 

56 E ii 359-362 Tit. E perché no ne 

l’ antro, se ne l’ antro fu il 

fallo? 

 E ii 237-239 σύμπτυξη 

νοημάτων και διαλόγου 

E ii 292-296 (κανονικά) 

57 E iii 447-454 Mon. […] Sacri 

ministri, suscitate la fiamma 

- δεν μεταφράζονται οι 

τελευταίοι στίχοι της σκηνής 

που παριστάνουν την 

E iii 397-406 
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ιεροτελεστία στον βωμό της 

Άρτεμης. 

58 E iv 579-581 chi, per publico 

ben 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

 

E iv 547-550 

59 E v 674 Mont. Chiami tu forse i 

dei, ch’ hai disprezzati?  

- δεν μεταφράζεται ο στίχος 

(διάλογος πύκνωση) 

E v 648 

60 E v 728-730 Mont. E quanto ha 

che fu questo? Car. [...] che son 

passati già.. 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι, 

όπου μάλιστα επιβεβαιώνεται η 

ηλικία του Μυρτίνου 

E v 707-710 

61 E v 772 Car. Che sara questo, o 

dei? 

- E v - Τα δύο ελληνικά 

συγκλίνουν παραλείποντας 

στίχο του ιταλικού (και 

πυκνώνοντας τον διάλογο) 

62 E v 845-852 Car. Oh 

Provvidenza eternal […] o gran 

bene o gran male 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

(διάλογος πύκνωση) 

E v 841-848  

63 E v 927-929 Mont. […] A la 

morte! a la morte! 

- δεν μεταφράζονται οι 

(μελοδραματικοί) στίχοι 

E v 927-930 

64 E v E v 313 Ἀγρίδης ο Μοντάνος 

 

E v 

65 E vi 957-960 Mont. Come teco 

non e l’ ordine sacro? 

E vi 26-27 λείπουν στοιχεία E vi 961-964 

66 E vi Tirenio (στα πρόσωπα 

της σκηνής ) 

Ε vi 127 [Τιρένος]  

στα πρόσωπα της σκηνής ως 

Κλησσίαρχος 

 

E vi Τιρένιος (στα πρόσωπα 

της σκηνής)  

 

67 E vi E vi 201 Γίπας γίνεται ο Σίλβιος E vi 

68 E vi 1186 -1191 Car. Ed a 

Silvio fie data parimenti la 

fede.. 

E vi 352-360 τα λόγια του Carino 

μοιράζονται (όχι άστοχα) 

ανάμεσα στον Κλησσίαρχο και 

τον Καλόγονο 

E vi 1219-1224 (όπως και στο 

ιταλικό) 

69 E vii 1241 la man che mi feri, 

quella mi sani 

E vii 45-46 - δεν μεταφράζεται ο στίχος 

70 E vii 1264-1268, 1274-1276 

con sì fieri stromenti certo non 

sana i suoi feriti Amore […] 

Ristorerò con l’ uso de la 

caccia.. 

- δεν μεταφράζονται οι στίχοι 

(κάπως παρενθετικοί) 

E vii 1303-1308, 1315-1318 

71 E viii 1327-1376 E viii Περιέχονται οι πρώτοι 

στίχοι 1327-1376 του ιταλικού. 

Η ανάγνωση της σκηνής 

E viii 1367-1428 (είναι οι 

αντίστοιχοι στίχοι στον 

Σουμμ., ο οποίος συνεχίζει 
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εμποδίζεται από σχίσιμο του χφ. 

Το έργο δεν δείχνει να 

ολοκληρώνεται. 

κανονικά ως το τέλος του 

δράματος) 
 

 

Με βάση τα παράλληλα χωρία και τις αντιστοιχίες, που παρατίθενται, 

συνεκτιμώντας και τα γνωρίσματα της ρητορικής του Σουμμάκη (που 

παρουσιαστήκαν), συμπεραίνουμε ότι ο εκείνος δεν συντάσσει ‘αστόχαστα’ και 

χωρίς ποιητική αίσθηση το έργο του. Εργάζεται κριτικά και συνδυαστικά, 

υιοθετώντας αρκετές ‘καλές’ λύσεις από τον Κρητικό (αρ. 5, 9, 11, 21, 48, 28, 52, 61), 

διατηρώντας, ωστόσο, τις περισσότερες μικρές ή μεγάλες στιχουργικές ενότητες του 

ξένου δράματος, που εκείνος απαλείφει (αρ. 29, 37, 38, 47, 50, 56, 57, 59, 62, 70). Ενώ 

απορροφά αρκετούς νέους στίχους του προγενέστερου ελληνικού έργου (αρ. 3, 11, 

18, 45), που ισοδυναμούν σε μικρές αλλαγές του ιταλικού, δεν δελεάζεται κιόλας 

πάντα από καινοφανή ποιητικά του αναπτύγματα (αρ. 22, 33, 45, 54) ούτε και άλλες 

τροποποιήσεις (αρ. 24, 55, 56, 68), τα οποία δεν απαντούν στο Pastor Fido. Από τα 

περιεχόμενα του Πίνακα, στους αριθμούς 38 και 57, όπου φαίνεται ότι ο 

Επτανήσιος, αντίθετα με τον συντάκτη του Πιστικός Βοσκός, αφήνει άθικτα τα 

στοιχεία παγανιστικής θεολογίας του ιταλικού, καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος συναινεί 

στην ιδέα του Guarini για έναν μύθο δομημένο τόσο κλασικιστικά όσο και μοντέρνα 

- έναν μύθο που περικλείει εξίσου το δωδεκάθεο και τη θεία Πρόνοια. Από τα 

περιεχόμενα στους αριθμούς 37 και 47, που μας δείχνουν ότι περικοπές λιγότερο 

οργανικών σκηνών στο κρητικό έργο δεν επαναλαμβάνονται στο Ποιμήν Πιστός, 

αντιλαμβανόμαστε ότι ο Σουμμάκης αντιμετωπίζει θετικά την ποικιλία που ο 

ποιητής ήθελε για την πλοκή του. Αναγνωρίζουμε επομένως (και πάλι) ότι στοχεύει 

σε μια ακριβή μετάφραση, αποζητώντας για το δράμα του την αισθητική του 

πρωτότυπου. Σ᾽ αυτό το πνεύμα και οι ποιητικές του αναπλάσεις είναι χαμηλότονες· 

εξυπηρετούν μόνο το ζύγισμα του δεκαπεντασύλλαβου στίχου (βλ. και αρ. 11, 18, 19, 

27 του Πίνακα στη σ. 137): 
SIL. […] Godasi queste gioie 

chi n’ ha di me più gusto; io non le sento.  

P. F. A, i 104-105 

 

ΣΙΛ. […] Κι ὅλες τὲς ἄλλες τὲς δροσιὲς τσ’ ἀγάπης καὶ τοῦ πόθου 

σ’ ἐκείνους ποὺ τὲς θέλουσιν ἀφήνω νὰ τὲς γνώθουν, 

μὰ ’γὼ ποτὲ δὲν τὲς γροικῶ, μήδε ποτὲ τὲς χρήζω, 

μὰ πεθυμῶ νὰ κυνηγῶ καὶ δάση νὰ γυρίζω  

Π.Π. A, i 111-114 

ΣΙΛ. […] Τσ᾽ ἄλλες του πόθου τὶς δροσιὲς 

ἂς ἔχου  
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ὅποιοι τὶς ἀγαποῦν καὶ ρέγονταί τσι·  

μὰ ᾽γὼ μηδ᾽ ἀγαπῶ τσι,  

μηδὲ ποτὲ γρικῶ τσι.  

Π.Β. A, i 135-138 

 

ERG. Mirtillo, il crudo Amore 

si pasce ben, ma non si sazia mai,  

di lagrime e dolore. 

P.F. A ii 531-533 

ΕΡΓ. Μυρτίν’, ὁ πόθος ἄπονος στοὺς ἀναστεναγμούς μας· 

στὰ δάκρυα μας, στοὺς πόνους μας καὶ στοὺς παραδαρμούς μας   

βόσκεται πάντα, κι ἀπ᾽ ἐκεῖ θρέφεται καὶ πληθαίνει,  

καὶ τρώγοντας, τὴν πείνα του ποτὲ δὲν τὴ χορταίνει  

Π.Π. Α ii 661-664 

 

ΕΡΓ. Μυρτίνο, ὀ πόθος ἄπονος  

τὰ δάκρυα καὶ τσι καημοὺς καἰ πόνους 

βόσκεται καὶ ποτέ του δὲ χορταίνει. 

Π.Β. A, ii 381-383 

 

 

Το ενδιαφέρον του Σουμμάκη για την ποιητική του ιταλικού υπονοεί 

πιθανώς και η σύσταση της γλώσσας του Ποιμήν Πιστός, η οποία απομακρύνεται 

από το κρητικό πρότυπο. Η γλώσσα του επτανησιακού μεταφράσματος, φανερά 

επηρεασμένη από την κρητική, ταυτόχρονα δεν απηχεί εξολοκλήρου το κρητικό 

ιδίωμα, όπως συμβαίνει στο ανώνυμο έργο (αν όμως ο συντάκτης του Ποιμήν 

Πιστός, όπως και άλλοι σύγχρονοί του, δεν χρησιμοποίησε αποκλειστικά το 

γλωσσικό    όργανο   της     λογοτεχνίας  της  κρητικής  ακμής, αυτό  δεν  μειώνει  

την ποίησή του). Η εξέταση των δύο ελληνικών κειμένων, μας φανέρωσε, κοντά στα 

‘δάνεια,’ την τάση του δεύτερου μεταφραστή για περιορισμό του ιδιωματικού 

υλικού του ανέκδοτου δράματος και την υιοθέτηση μιας φράσης ‘κοινής’ αποδοχής, 

όχι λαϊκής και κομψής. Η πρακτική θυμίζει τις θεωρητικές εξαγγελίες του Guarini 

για το ύφος του (κεφ. III, ii) και το τελευταίο στάδιο (υφολογικής) επεξεργασίας του 

Pastor Fido, όπου ο ποιητής -με σύσταση του Salviati- αφαίρεσε κάποιους 

αντιποιητικούς λαϊκισμούς και ιδιωματισμούς.358 Η γλωσσική κομψότητα και 

μεσότητα του έργου ήταν για τον δημιουργό άμεσα συναρτημένη και με το γένος 

του. Στη συνέχεια υπογραμμίζουμε τις διαφορές στη γλώσσα ανάμεσα στο Ποιμήν 

Πιστός και Πιστικός Βοσκός: 
COR. […] S’ i’ miro a le bellezze di Mirtillo, 

dal piè leggiadro al grazioso volto, 

 

 

                                                
358 Battaglin, «Leonardo Salviati e le Osservazioni al Pastor Fido del Guarini», ό.π., 1964-65, σσ. 
249-284. 
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il vago portamento, il bel sembiante, 

gli atti, i costumi e le parole e ’l guardo, 

m’ assale Amor con sì possente foco, 

ch’ i’ ardo tutta, e par ch’ ogn' altro affetto 

da questo sol sia superato e vinto.  

 

[…] e spesso avvien che, nol sapendo, I’ uno 

scaccia la gelosia che l’ altro diede, 

o la risveglia in tal che pria non l’ ebbe. 

P.F. A, iii 552-558, 646-648 

 

 

ΚΟΡ. […] Τὴν ὥρα ποὺ τὰ μάτια μου 

θωροῦσι 

τὴν ὄμορφιὰ τὴν πλήσια τοῦ Μυρτίνου 

τσὶ διάξες του, τσὶ πράξες, τσι μιλιές του 

και τὴν θωριά του τὴ γλυκειά, ἡ γιἀγάπη 

μοῦ ρίχνει τόσες λόχες στὴν καρδιά μου 

ἁπ᾽ ὅλη ἅφτω και λαβρίζω 

καὶ πάσα μου ἄλλη πεθυμιὰ καὶ πόθο 

διώχνει καὶ ξεχωρίζει. 

  

[…] καὶ πάντα  

λαχαίνει ἀνάμεσά τως 

κι ὁ γεἷς μὲ διχωστὰς νὰν τὸ κατέχει 

ζυγώνει τὴ ζήλια πὄδωκε ἄλλος 

γἢ κιὰς τὴ ξεσουβίζει καὶ ξυπνᾶ τση 

σὲ κεῖνον ἁποὺ ποτέ του δὲν τὴν ἔχει. 

Π.Β. A, iii 9-16, 147-152 

 

ΚΟΡ. […] Τὴν ὥρα ποὺ τὰ μάτια μου τ’ ἄξιου Μυρτίνου 

δοῦσι  

τὴν εὐμορφιά του τὴν πολλὴ κι ὁμάδι στοχαστοῦσι  

τὲς πράξες του, τὲς τάξες του, τὴ γνωστικὴ μιλιά του,  

τὰ ἤθη του τὰ εὐγενικὰ καὶ τὴ γλυκιὰ θωριά του,  

τόσες μοῦ ρίχνει ὁ ἔρωτας φλόγες εἰς τὴν καρδιά μου, 

ὁποὺ λαβρίζουν κι ἅφτουσι μέσα τὰ σωθικά μου, 

καὶ πάσα μου ἄλλη πεθυμιὰ διώχνει καὶ μοῦ ’ξορίζει 

καὶ κάθε πόθο ποὺ νὰ βρεῖ σ’ ἐμὲ τὸν ξεχωρίζει. 

 

 […] κι ἀνάμεσά τους βρίσκεται πάντα κανεὶς ποὺ σβήνει 

τὴ ζήλια ὁπ’ ἄλλος ποθητὸς στὴν ποθητή του ἀφήνει. 

Π.Π. A, iii 687-694, 809-810 

 

 

DOR. […] Io, ch’ ogni cosa del mio Silvio ho 

cara, 

e l’ ombra ancor del suo bel corpo e l’ orma 

del piè leggiadro, non che ’l can da lui 

cotanto amato, inchino, 

subitamente il presi; 

P.F. D, ii 112-116 

 

 

ΔΟΡ. […] Ἐγώ, ἁποὺ τὰ ζάλα τῶν ποδιῶν 

του 

καὶ τὴν ἀσκιά ἀκριβήν 

ἔχω τὴν ἐδικήν του, 

 

ΔΟΡ. […] Κ’ ἐγώ, π’ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ Σίλβιου ἔχ’ 

ἀκριβά μου 

καὶ τ’ ἀγαπῶ περσότερο ’χ τὰ μάτια τὰ δικά μου,  

κ’ ἔχ’ ἀκριβὴ καὶ τ’ ὄμορφου κορμιοῦ του τὴν ἰσκιάδα 
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ὄχι νὰ πεῖς τὸν σκύλο 

ἐκεῖνο, ὁποὺ ἀκριβὸς του ἤτονε τόσα, 

τὸν ἔπιασα ζιμιό μου 

μὲ τὴν ὀλπίδα μόνο,  

πὼς ἂν τοῦ τόνε δώσω, 

τὸν πόθο του κι αὐτὸς νὰ μοῦ χαρίσει. 

Π.Β. Δ, ii 71-79 

καὶ τῶν ποδιῶν του τὴ συρμή, ποὺ γέμουνγληγοράδα, 

πόσο περσότερο, λοιπόν, θὲ νά ’χω τὸ σκυλί του, 

ὁπού, κατέχω, τ’ ἀγαπᾶ ὡσὰν καὶ τὸ κορμί του· 

γιὰ τοῦτο τότες παρευθὺς σκύφτω καὶ τόνε πιάνω 

Π.Π. Δ, ii 119-125 

 

AMAR. […] men grave assai mi fôra 

che di grave fallire 

fosse pena il morire; 

ché ben giusto sarebbe 

che dovesse il mio sangue 

lavar l’ anima immonda… 

P.F. D, v 583-588  

 

 

EPΩ. […] δὲν τό ᾽θελά ᾽χει 

τόσα βαρὺ τὸ κρίμα μου τὸ τόσον 

τώρα με τὸν πρικό μου  

θάνατο νὰ πληρώσω· 

γιατ᾽ ἤτουνε πρεπόν, κι ἡ δικιοσύνη 

τό ᾽θελε, τῆς ψυχῆς μου νὰ ξεπλύνει 

τὸ ἀναμούρδο μου καὶ σκονάδι 

μόνον ἐτοῦτο τό ᾽μα τὸ δικό μου· 

Π.Β. Δ, v 33-40 

 

EPΩ. […] λίγο πολλὰ εἶχε μοῦ φανεῖ σφάλμα μὲ τέτοιο 

βάρος  

γι’ ἀντίμεψη τέτοιου κακοῦ τὸ θάνατο νὰ πάρω·   

ὅτ’ ἤτουν δίκιο καὶ πρεπὸ τὸ αἷμα μου νὰ πλύνει  

τὴ λιγδωμένη μου ψυχὴ καὶ νὰ τὴν ξεμολύνει 

Π.Π. Δ, v 619-622 

 

TIR. […] qual prestigio, qual dèmone t’ 

abbaglia 

sì, che, s’ egli è pur vero 

che quel nobil garzon sia di te nato, 

non ti lasci veder ch’ oggi se’ pure 

il più felice padre… 

P.F. Ε, vi 1051-1055 

 

 

ΤΙΡ. […] Ποιό πράγμα σοῦ θαμπώνει τὴ 

θωριά σου  

καὶ δὲ στοχάζεσαι, ἂν εἶναι 

τοῦτος ὁ κοπελιάρης 

ἀληθινὰ δικός σου, 

ποιός εἶναι ὁ πλιὰ μεγάλος καλομοίρης 

κύρης… Π.Β. Ε, vi 154-159 

 

ΚΛΗΣ. […] ποιό πνεῦμα ἢ ποιός δαίμονας σ’ ἔχει ἔτσι 

θαμπωμένο, 

ἂν εἶν’ ἀλήθεια κι ἀπ᾽ ἐσὲ εἶν’ τοῦτο γεννημένο  

τὸ παλληκάρι τ’ ὄμορφο, καὶ δὲ θωρεῖς σὲ πόση  

καλομοιριὰ παντοτινὴ σήμερο θὲς ψηλώσει, 

καὶ πὼς πατέρας βρίσκεσαι πλήσια μακαρισμένος… 

Π.Π. Ε, vi 1067-1073 
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Τις μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο επτανησιώτικο έργο από το ιδίωμα 

στην κοινή (ίσως ακόμη από το λαϊκό προς το ευγενές του Guarini, βλ. αρ. 11, 12, 31, 

32) παρουσιάζει και ο Πίνακας στη συνέχεια: 

 

 Πιστικός Βοσκός Ποιμήν Πιστός 

1 μεγάλου ριζικοῦ διάσιμο εἶναι ὁ γάμος Α, 

iv 83 

βρίσκεται μόνη ἐλπίδα ἑνὸς μεγάλου 

ριζικοῦ, καλοῦ γιὰ τὴν πατρίδα Α, iv 891-

892 

2 ἀρίφνητους ἀθρωπους Α, iv 103 ἀνθρώπους ἀναρίθμητους Α, iv 981 

3 ἡ κούτζα (=κορμός) τοῦ πλατάνου Α, iv 

192 

ἡ ρίζα τοῦ πλατάνου Α, iv 1053 // ιτ. Il 

tronco (=ρίζα) 

4 σποδωμένες ψυχὲς Α, iv 212 (-)  τότε οἱ ψυχές μας στέκουσι ἔξυπνες Α, 

iv 1071 

5 ἐχθρὸς τ᾽ ἀσταχιοῦ τὸ κουκκοσάλι Α, v 2 τὸ χαλάζι τῶν ἀσταχιῶν ἡ βλάψις Α, v 

1166 

6 ὁ κόσμος κριματεύγει Α, v 45 ὁ κόσμος σφάλλει Α, v 1206 

7 ᾽νοὺς προσώπου σγουραφισμένου Α, v 63 ἑνοὺ προσώπου ... φλούδα κοκκινισμένη 

Α, v 1222 

8. με τὰ ψευγάδια τ᾽ ἄλλα τ᾽ ἀπαρθενὰ ποὺ 

τόσα συχνιὰ τὰ λαντουρᾶτε Α, v 101-103 

καὶ τὰ ψευγάδια χώνεις τα μὲ τὰ ψευγάδια 

τ’ ἄλλα Α, v 1243 

9. ἂν τηνε ξαναπιάσω στὴ βροχάδα Α, v 231 μ’ ἀνίσως κι ἄλλη μιὰ βολὰ σώσω νὰ τήνε 

φθάσω Α, v 1347 

10. ἀναμουσουρίζω νὰ τὴν εὕρω Α, v 237 μὲ τὴν ὀσμὴ νὰ περπατῶ Α, v 1351 

11. τ᾽ ἀχαμνάκια τα στήθη Β, i 121 τὰ τρυφερὰ στήθη Β, i 104 

12. τὴ θωριὰν ἀστραπορικτούσα Β, i 258 τὴ θωριὰν … ποὺ ἐφαίνετον κι 
ἀστροπελέκια χύνει Β, i 230 

13. τὀ βερτόνι ἐξεκοκκίστη Β, i 294 ἐγροίκησα νὰ πεταχτεῖ τὸ ξυμητὸ κεντρί 

του Β, i 263 

14. ὁ γιαγερμός μου Β, i 408 ὁ γυρισμός μου Β, i 365 

15. μὲ χίλιες συργουλιὲς Β, ii 12 χαϊδεμένα καὶ γλυκιὰ Β, ii 405 

16. γιαμιὰ γιαμιὰ ἐγὼ τό ᾽χα γροικήσει Β, ii 

227 

μὲ πόσην εὐκολιὰ ἤθελα σοῦ γροικήσει Β, 

ii 593 

17. χερισμένη μ’ ἔχου Β, v 137 μ’ ἐτάξανε κ’ ἔχουν με παντρεμένη Β, v 

873 

18. διαλαλεῖται καθάρια ἀφορμάρα Β, v 246 γιὰ πελελὴ εἰς ὅλους μαρτυρᾶται Β, v 967 

19. σὰ ἀγελιά μὲ κωλοσέρνεις Β, vii 53 ὡς ἀγελάδα νά ’μουνα, τέτοιας λογῆς μὲ 
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σέρνεις Β, vi 140 

20. τὰ μαρολουπιασμένα γένια Β, vii 153 τὰ λιγδερὰ ἀνατριχόγενά σου Β, vi 1239 

21. συζώντανη θα φάγω τὴν καρδιά σου Β, 

vii 170 

Θὲ νὰ σὲ φάγω ζωντανὴ μὲ τὴν καρδιά 

σου ἀντάμι Β, vi 1254 

22. Γλακάτε κορασίδες Β, viii 10 ῍Ω κορασιὲς δράμετ’ ἐδῶ Β, vi 1277 

23. μὲ καταμουτσουνίζεις Γ, iii 82 ἐκεῖνο πού ’καμα .. τ’ ὀνειδίζεις Γ, iii 267 

24. τὴ λύπη ὁποὺ ᾽μπόρου χωρίς τιμής 

σκονάδι Γ, iii 341-342 

τὸ σπλάχνος, ὁποὺ ᾽μπόρουνα μὲ δίχως 

βλάψιμό μου Γ, iii 455 

25. βλεπάτορους νά ᾽χει ἄλλους..σὰν τὴν τιμή 

της Γ, iii 358 

νά ’χει ἄλλονε νὰ τὴ θωρεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν 

τιμή της Γ, iii 470 

26. σ᾽ τούτο ἀποκατωθιὸ τον νόμο (εἶναι οἱ 

λωλὲς) Γ, v 71 

Ἄλλες στὸ νόμο τούτονε, λογιάζω, δὲ θὲς 

εὕρει (παρ’ ἄπραγες) Γ, v 637 

27. Θώρειε …τὸν περηφανιάρη Γ, v 201-202 Ἰδὲς τὸν ὑπερήφανο Γ, v 745 

28. κι ἀναμιγὴν περίσσια θέλω κάμει Γ, v 281 καὶ μιὰ μεγάλη ταραχὴ κι ἀντάρα θέλω 

κάμει Γ, v 825 

29. κόμπωμα νὰ διαστῶ καινούργιον πάλι Γ, v 

316 

νά ᾽βρω καινούργια ἐπιβουλὴ νὰ πλέξω Γ, 

v 857 

30. Γείρου, Μυρτίνο, γείρου Γ, vi 149 Ξύπνα, Μυρτίνε Γ, vi 991 

31. Τάχα λειφτεῖ σοῦ θέλουσιν ἀγάπης Γ, vi 

151 

Μήπως σοῦ θέλουν λείψουσι ἀγάπες Γ, vi 

993 

32. ὅλη ἀνακατωμένη καὶ μὲ βαρὰ καρδιὰ Γ, 
vii 5-6 

πολλὰ ἤμουν συγχυσμένη, 
καὶ τὴν καρδιά μου ἀμφίβολην εἶχα καὶ 
βαρεμένη Γ, vii 1189-90 

 

Επιστρέφοντας στα παλαιό ζήτημα της σχέσης των μεταφράσεων, υπό το 

φως των νέων τεκμηρίων, καταλήγουμε ότι το νεότερο και πληρέστερο Ποιμήν 

Πιστός ήταν και πιστότερο στο πρωτότυπο, την ίδια στιγμή που επηρεάστηκε πολύ 

από το κρητικό έργο. Η υπόθεση του Κριαρά, ότι ο Σουμμάκης πιθανότατα 

χρησιμοποίησε μια ολοκληρωμένη εκδοχή εκείνου, δεν αποκλείεται, όχι όμως γιατί ο 

Επτανήσιος ήταν ένας κακός ποιητής, αλλά γιατί το μαρκιανό χειρόγραφο, που 

ξέρουμε, την εποχή εκείνη σίγουρα δεν ήταν το μοναδικό,359 και επίσης το 

                                                
359 Βλ. λόγου χάρη δείγματα αστοχιών απρόσεχτου αντιγραφέα στα χωρία: Π.Β. A, i 322 
/Π.Β. cod. Φ. 7v όπου υπάρχει η γραφή ἁποὺ σ᾽ ὅλους αντί ἁποὺ σαλεύα, Π.Β. A, iii 75/Π.Β. 
cod. Φ. 17v όπου ο υποδεδειγμένος στίχος μοιάζει να ακολουθείται από άλλον ή άλλους που 
έχουν χαθεί, Π.Β. A, iii 204/Π.Β. cod. Φ. 19r όπου διαβάζουμε τζῆ γλυκοποθητῆς μου τῆς 
θρεμένης (αντί τῆς ᾽χθρεμένης), Π.Β. A, iv 5-6/Π.Β. cod. Φ. 20v όπου η ασάφεια μάλλον 
υποδηλώνει παράλειψη φράσης. Τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά και το συμπέρασμα, 
πιστεύουμε, ενισχύεται και από στίχους που παραλείπονται και προστίθενται στα περιθώρια 
π.χ. Π.Β. cod. Φ. 54r. Σημειώνουμε εδώ και κάποια ίχνη, στο χειρόγραφο, της επτανησιακής 
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ενιαίο/ομοιόμορφο ύφος του μεταφραστή σε Πρόλογο, πράξεις και χορικά –αισθητά 

διαφορετικό θα λέγαμε μόνο από εκείνο της πεζής περίληψης– παραπέμπει πράγματι 

σε έναν σταθερό και ίδιο σε όλη την έκταση οδηγό.360 Μολονότι, τότε, το 

υποτιθέμενα διαφορετικό χειρόγραφο που διέθετε ο Σουμμάκης θα μπορούσε να 

παραλλάσσει σε γραφές και όχι μόνο - υπάρχει ήδη το τεκμήριο των κυρίων 

ονομάτων (βλ. Πίνακα σ. 161 αρ. 23, 25, 35) -361 από το γνωστό μας βενετικό, 

θεωρούμε ότι ο κώδικας αντιπροσωπεύει καλά το πρώτο ελληνικό Pastor Fido. Το 

κείμενο που μας έχει διασώσει - παραμερίζοντας τη σκοτεινή απουσία του 

Προλόγου και των χορικών -362 μπορεί να ιδωθεί ως παγιωμένο, εξαιτίας του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα που του προσέδωσε ο Κρητικός. Ο ανώνυμος, λοιπόν, 

μεταφραστής υπήρξε ο εμπνευστής της ελληνικής απόδοσης των ονομάτων 

Ἐρωπρικούσα, Μυρτίνος, Δίδυμος, Πετρίτης (αρ. 2, 7, 12, 21), καθώς και της 

μετατροπής του μαντείου του Απόλλωνα (αρ. 5| P.F. A, ii 431) σε χριστιανική εικόνα 

(μιὰ τοῦ θεοῦ τ᾽ Ἀπόλλωνα θαυματουργὴ εἰκόνα Π.Β. A, ii 232-233). Αν και είχε 

υιοθετήσει τα μέτρα του ξένου έργου (όντας σε αρκετές περιπτώσεις ακριβής και 

πυκνός), στάθηκε στην προσέγγιση των περιεχομένων του αρκετά τολμηρός. 

Αφέθηκε πολλές φορές στην ελεύθερη μετάφραση (π.χ. αρ. 48| Π.Β. Δ, vii η Ηχώ) 

και δοκίμασε αποκλίσεις από το ιταλικό, που ήδη έχουν αποτιμηθεί από την έρευνα 

ως επεμβάσεις μιας ώριμης δραματουργικά φωνής.363 Διχοτόμησε, όπου το θεώρησε 

αναγκαίο, σκηνές (αρ. 24| P.F. B, v – B, vi) και βελτίωσε στην πρώτη πράξη 

αμφιλεγόμενη συζήτηση ανάμεσα στους Montano και Titiro (αρ. 9 | P.F. Α, iv 922-

928).364 Πύκνωσε διαλόγους (π.χ. αρ. 15|  Sil. Non a perder il tempo… Dor. Non mi 

fugire.. P.F. B, ii 398-401, αρ. 26|  Tira ben.. P.F. B, vi 964-965, αρ. 34|  Di tu vero 

                                                                                                                                     
γλώσσας: ἐκ τὲς φάλσες θωρίες τῆς σένσο μας Π.Β. A, iv 213, Φόρσι τοῦ νόμου ἀντίδικα… 
Π.Β. Δ, v 84, το νὰν σποραδικά. 
360 Επομένως ο Πρόλογος και τα χορικά του ζακυνθινού έργου ενδέχεται σε μια όμοια 
παραλλαγή (βλ. και Κριαράς 1964, σσ. 288-290) να βρίσκονταν ήδη στον Πιστικό Βοσκό. 
361 που όμως η διαφοροποίησή τους στο Ποιμήν Πιστός θα μπορούσε να οφείλεται στον ίδιο 
τον Σουμμάκη. 
362 Ο Joannou ανέφερε ότι ο Πρόλογος και τα χορικά, τα οποία μπορούσαν να λειτουργούν 
ανεξάρτητα από το υπόλοιπο δράμα, δεν ήταν αδικαιολόγητο που δεν φαίνονταν στο 
χειρόγραφο· πιθανώς να υπήρχαν στο τέλος του που έχει χαθεί. Πιστικός Βοσκός, σσ. 3-6. 
363 Ο Joannou είχε επισημάνει ότι ο Κρητικός απέφευγε τις καθυστερήσεις στη ροή της 
δράσης, Πιστικός Βοσκός, σσ. 3-6. Η R. Bancroft-Marcus ανέφερε ότι ο Έλληνας 
μεταφραστής προόριζε το έργο του για παραστάσεις, γι᾽ αυτό και επέφερε αλλαγές στο 
πρωτότυπο. Με ανώτερη θεατρική αντίληψη από τον Guarini παρέλειψε σκηνές αμφίβολης 
θεατρικής αξίας, περιόρισε πληκτικές επεξηγήσεις για τις κινήσεις των προσώπων, μείωσε τη 
συχνότητα των μυθολογικών αναφορών και αντικατέστησε τον σχολαστικισμό στη φράση με 
φυσικό ιδίωμα. Bancroft, ό.π., 1999, σσ. 111-112. 
364 Βλ. Σημειώσεις. 
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Corisca? P.F. C, v 710-711) και νοήματα (π.χ. αρ. 28|  la chioma.. P.F. B, vi 1002-1007, 

αρ. 63|  A la morte! a la morte! P.F. E, v 927-929) και αφαίρεσε ενότητες στίχων (αρ. 

37|  η αμφιταλάντευση του Mirtillo  P.F C, viii στ. 1209-1261 - Π.Β. Γ, viii) και 

επεισόδια (αρ. 47|  scena Coridone P.F. D, vii, αρ. | 52 αφήγηση των περιπετειών της 

ζωής του Carino P.F. E, i στ. 82-195 - Π.Β. Ε, i), που ομολογουμένως δεν ήταν 

λειτουργικά στην πλοκή. Περιέστειλε γενικά την έκταση του Pastor Fido, 

αποβλέποντας, ως φαίνεται, στην ανάγκη για κάτι πιο ευσύνοπτο επί σκηνής. 

Πιθανότατα πάντως η αναμόρφωση που επιδίωκε, μεταφράζοντας, δεν ήταν μόνο 

αυτής της υφής. Μέρος των περικοπών που έπραξε μαρτυρούν ότι οι εκφραστικοί 

τρόποι που κοσμούσαν κάποτε το ιταλικό κείμενο (π.χ. αρ. 1|..con velen di 

Tisifone…P.F. Α, i 268-271), οι πολλές αισθηματολογίες (π.χ. αρ. 49|  preda…ecco la 

preda P.F. D, ix 1241-1242, αρ. 63| P.F. E v 927-929) και λυρισμοί (π.χ. αρ. 29|  Mirt. O 

sommi dei.. Le vostre stele P.F. C, ii 113-117, αρ. 70|  P.F. E, vii 1264-1268, 1274-1276) 

του φάνταζαν κάπως υπερβολικοί, ίσως και κακά συναρμοσμένοι με τους 

χαρακτήρες (αρ. 27|  Sat. ..poeti.. P.F. B, vi 984-986). Η ρητορική του επιβεβαιώνει σε 

πολλές περιπτώσεις τη ροπή του στην απλοποίηση. Άλλες απαλοιφές δείχνουν να 

ταυτίζονται με την προσπάθειά του να περιορίσει τα παγανιστικά στοιχεία του 

Pastor Fido (αρ. 38|  εξαιρέθηκε η προσευχή του Σάτυρου στον Πάνα  P.F. C, ix 1331-

1342 - Π.Β. Γ, ix, αρ. 50| δεν μεταφράστηκε το συμβολικό σπάσιμο των σαϊτών του 

Σίλβιου στο όνομα του Έρωτα P.F. D, ix 1325-1393 -  Π.Β. Δ, viii, αρ. 57|  δεν 

μεταφράστηκαν στίχοι που αντιστοιχούν σε ειδωλολατρική ιεροτελεστία P.F. E, iii  

447-454 - Π.Β. Ε, iii) εκτρέποντας την ισόρροπη ανάπτυξη πολυθεΐας-χριστιανισμού 

υπέρ του δεύτερου. Αντίθετα με τις πρωτοβουλίες που διακρίνονται στο 

χειρόγραφο, ο Σουμμάκης, αν και χρησιμοποίησε μόνος τον ομοιοκατάληκτο 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο της κρητικής λογοτεχνίας, στάθηκε συγκριτικά εγγύτερα 

στην ξένη πηγή. Μολονότι δέχθηκε τις επιδράσεις, κυρίως σε φραστικό επίπεδο, του 

προηγούμενου μεταφραστή, τον αντιμετώπισε με ματιά κριτική. Έτσι υιοθέτησε από 

εκείνον την ελληνική απόδοση κάποιων κύριων ονομάτων (αρ. 2, 7, 12, 21), τον 

εκχριστιανισμό ‘σε μία περίπτωση’ του μαντείου (αρ. 5 | εἰκόνα μιὰ τ’ Ἀπόλλωνος 

Π.Π. Α, ii 526),365 την εξομάλυνση στην πρώτη πράξη της τέταρτης σκηνής (αρ. 9| 

P.F. Α, iv 922-928 - Π.Β. Α, iv 322-324 - Π.Π. Α, iv 1163-1164)· τον μιμήθηκε – 

                                                
365 Η απόδοση που απαντά στους στίχους Π.Π. Α, ii 526 δεν διατηρείται Παίρνει στη 
συνέχεια τη μορφή τὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλωνος, τείνοντας ίσως ξανά στους ειδωλολατρικούς 
τόνους του πρωτοτύπου.  
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περικλείοντας, ωστόσο, περισσότερα νοήματα του πρωτοτύπου- και στην αφαίρεση 

της διήγησης του Carino (αρ. 52| Π.Π. E, i), η οποία δεν είχε νόημα για τον Έλληνα 

θεατή. Τον ακολούθησε αρκετά στο ψαλίδισμα ιταλικών χωρίων με ανάπτυξη 

αυτάρεσκα λογοτεχνική (βλ. αρ. 1| ..con velen di Tisifone…P.F. Α, i 268-271, Π.Β. Α, i 

392-394, Π.Π. Α, i 307-312, αρ. 28| …la chioma… P.F. B, vi 1002-1007), ελάχιστα στη 

συμπύκωνση των διαλόγων και την ελεύθερη μετάφραση (αρ. 20| Oh dolcissimo mio 

fido Melampo!..P.F. B, ii 502-507, Π.Β. B, ii 266-272, Π.Π., B ii 632-638, αρ. 48| σκ. 

Ηχούς P.F. D, viii, Π.Β. Δ, vii, Π.Π. Δ, viii) και καθόλου σε απαλοιφή σκηνής. Κατ᾽ 

αυτόν τον τρόπο κράτησε ενότητες που ‘αποσκιρτούσαν’ από την ενιαία/ συμπαγή 

πράξη (αρ. 47| ανάμεσά τους η σκηνή με τον Κορυδώνα, Π.Π. Δ, vii) ή 

ισοδυναμούσαν με ειδωλολατρική ιεροτελεστία και προσευχή· διατήρησε και 

στίχους που δεν μετέφεραν παρά συναισθηματική φόρτιση (και αρ. 37| εσωτερική 

σύγκρουση του Μυρτίνου Π.Π. Γ, viii), λυρισμό, αποφθέγματα ή δραματική ένταση 

μέσα από επαναλήψεις (διαλόγων). Η ρητορική του κλίνει στην περίτεχνη, 

στομφώδη έκφραση του Pastor Fido. Αναφορικά με την ανακατασκευή του ιταλικού 

Προλόγου, στο Ποιμήν Πιστός, θα πρέπει να πούμε ότι η ενότητα βρίσκεται τώρα 

ευθυγραμμισμένη με τον τρόπο ανάπτυξης Προλόγων στα θεατρικά της κρητικής 

ακμής: μυθολογική ή αλληγορική μορφή αυτοπαρουσιάζεται, δίνει το στίγμα του 

τόπου και του χρόνου, λίγα στοιχεία για το δράμα και αναγγέλλει το πρόσωπο που 

ανοίγει την πρώτη σκηνή. Η ίδια στερεότυπη, σύμφωνα με τον Pecoraro, φόρμα366 

γίνεται έτσι το δεύτερο, μετά τον δεκαπεντασύλλαβο στίχο, άμεσα διακριτό κοινό 

γνώρισμα του επτανησιακού έργου με την παράδοση αυτή. Η γλώσσα του, ενώ 

πιστοποιεί την εξάρτηση από το κρητικό ιδίωμα (της κρητικής λογοτεχνίας), δεν 

είναι εξολοκλήρου κρητική. Το ιδίωμα της Κρήτης αποτελεί το γλωσσικό όργανο 

που επέλεξε μόνο ο πρώτος μεταφραστής.   

Αποτιμώντας τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που διακρίνουν τις δύο προσπάθειες 

μετάφρασης, συμπεραίνουμε ότι η κάθε μία εκπροσωπούσε μια διαφορετική οπτική 

για το ξένο δράμα. Τα σημεία της ποιμενικής τραγικωμωδίας που μετέβαλε ο 

ανώνυμος δημιουργός του Πιστικός Βοσκός μαρτυρούν αντιδράσεις, οι οποίες θα 

συγκρίνονταν σίγουρα ως ένα βαθμό με κάποιες από τις ενστάσεις που είχαν 

διατυπωθεί στον Ιταλό ποιητή (από την κριτική): παράδοξο λεκτικό των 

χαρακτήρων, υπέρμετρος λυρισμός που απέκλειε την δυνατότητα παράστασης, 

                                                
366 Επισημαίνεται στα Ερωφίλη, Πανώρια, Στάθη, Φορτουνάτο, Ροδολίνο. Pecoraro, ό.π., 
1972, σσ. 367-388. 
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ανηθικότητα. Όμοιες, επομένως, αντιρρήσεις εκείνου (απέναντι το δράμα), 

ανάμεικτες με άλλες προφανώς σύγχρονες αντιλήψεις για το τί ήταν καλλιτεχνικά 

ορθό και ελκυστικό για τον Έλληνα θεατή, τον έκαναν να αποδώσει το έργο 

διαλεκτικά/κρητικά,367 ενδυναμώνοντας τη δραματική του ροή και μειώνοντας τη 

‘βέβηλη μόλυνση’ του χριστιανισμού από την πολυθεΐα. Συχνές μικρές ή και 

μεγαλύτερες εκτροπές προς δικές του εικόνες (Π.Β.  Β, i 65-67, Π.Β. Β, v 275-280),368 

μαζί με όλες τις αλλαγές που επέφερε, αντανακλούν πιθανότατα το πνεύμα ενός 

ανήσυχου ποιητή.369 Αντίθετα η μετάφραση του Σουμμάκη, πενήντα χρόνια μετά, 

χωρίς δείγματα δημιουργικής πρωτοτυπίας, όχι όμως και χωρίς ποιητική πνοή, 

έδωσε στον ευρωπαίο δραματουργό και στην ποίησή του σχεδόν ολοκληρωτική 

αποδοχή. Ενώ εκμεταλλεύτηκε πολλά επιτεύγματα του Κρητικού, διαφοροποιήθηκε 

από εκείνον από σκοπιά αισθητική. Εδώ ήταν καλοδεχούμενα ο πλαδαρός 

μελοδραματισμός κοντά στην τραγική συγκίνηση, η μορφή του αντιποιητικού 

Σατύρου ως σκωπτικού ποιητή, η χριστιανική αυτοθυσία και ταπείνωση δίπλα στον 

βωμό της Αφροδίτης.370 Ο μεταφραστής δεν πλήγωσε τη συμμετρική αρχιτεκτονική 

του ξένου έργου, αφαιρώντας σκηνή, και σεβάστηκε ακόμη και τις λεπτομέρειες που 

συνεισέφεραν στο πολυδιάστατο δημιούργημα με το οποίο ο Ιταλός απευθυνόταν 

στη φαντασία και στο συναίσθημα –και χριστιανικό αίσθημα - του ακροατή του 

                                                
367 Και το πρωτότυπο γνωρίζουμε ότι είχε μεταφερθεί σε διαλέκτους, βλ. Κριαράς 1964, σ. 
273, υποσ. 3 [Paul Van Tieghem, Repertoire chronologique des literatures modernes, Paris 1937, σ. 
62]. 
368 Π.Β.  Β, i 65-67 ἁφτούμενα κλαδάκια (με κάποια επίδραση στον κατοπινό μεταφραστή, 
πρβλ. P.F. B, i 47-50) 
Π.Β. Β, v 275-280 τὶς ρίζες τὶς πολλές τῆς πεθυμιᾶς του (πρβλ. P.F. B, v 765-767, Π.Π. v 994-
996) 
 Π.Β.  Γ, v 146-155 τ᾽ ἀγέρα τὰ κρυὰ μπορούσι νὰ σιάσουνε… (πρβλ. P.F. C, v 667-674, το 
οποίο μεταφέρει πιστότερα ο Επτανήσιος) 
Π.Β. Δ, ii 7-9 Λίνκος ἂν ἔναι κ ᾽ἤμουν ὡς μὲ λέσι (πρβλ. P.F. D, ii 54-56 S’ io fossi un fiero can, 
come son Linco, το οποίο ο Σουμμάκης ακολουθεί) 
Π.Β. Δ, v 265-273 το αντίο της Ερωπρικούσας (όπου η ανακατασκευή ξεθωριάζει τον τόνο 
αρχαίας τραγωδίας του πρωτοτύπου, που ο Επτανήσιος -αν και επηρεασμένος - διατηρεί). 
369 Δες και την παρατήρηση της Bancroft (ό.π., 1999, σ. 115) ότι ο Κρητικός δίνει σημεία 
δημιουργικής πρωτοτυπίας, αναπτύσσοντας το λυρικό δυναμικό ενός χωρίου. Πάντως, η 
τακτική του αυτή δεν είναι πολύ συχνή. Αν συνυπολογίσουμε και τις περικοπές, που 
προαναφέραμε, η άποψη της ευρενήτριας, εντέλει, ότι το Πιστικός Βοσκός "ξεπερνά το 
ιταλικό σε λυρισμό" είναι τουλάχιστον υπερβολική.  
370 Μέρος της κριτικής που αναπτύχθηκε γύρω από τον Pastor Fido στη Γαλλία αποτέλεσαν 
(εκτός από τα θεωρητικά κείμενα) οι διασκευές του έργου, όσο και οι πιστές του σε μέτρο ή 
πρόζα μεταφράσεις. D. Dalla Valle, Pastorale barocca, forme e contenuti dal Pastor Fido al drama 
pastorale francese, Ravenna (Longo) 1973, σσ. 19-66. 
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(στάθηκε πιστός στον επιδεικτικό τρόπο με τον οποίο o Guarini κοσμούσε και 

νοηματοδοτούσε το έργο του).371 
 

MIR. […] condotta da la madre 

in que’ solenni dì che del gran Giove 

i sacrifici e i giochi 

si soglion celebrar, famosi tanto, 

per farne a’ suoi begli occhi 

spettacolo beato; 

ma furon que’ begli occhi 

spettacolo d’ Amore 

d’ ogn’ altro assai maggiore. 

P.F. B, i 67-75 

 

 

ΜΥΡ. […] καὶ πὼς τὴν εἶχε φέρει γιὰ νὰ 

δώσει 

ξεφάντωση ὁλονῶν τὰ δυό της μάτια 

λογιάζω, Ἐργάστο, μόνο. 

Μὰ κεῖνα της τὰ μάτια ἐτότες ἦσα 

ξεφάντωση τοῦ πόθου πλιὰ μεγάλη. 

Π.Β. Β, i 95-99 

 

ΜΥΡ. […] μὰ κρίνω, Ἐργάστε, μοναχὰ νὰ μὴν τὴν εἶχε 

φέρει 

παρὰ γιὰ νὰ μακαριστοῦν τῆς Ἔλιδος τὰ μέρη, 

καὶ νὰ γενοῦν τὰ μάτια της θέαμα τῶν ἀνθρώπων  

ποὺ ἦρθαν γιὰ ξεφάντωση στὸν ἐδικό μας τόπον. 

Μ’ αὐτοὶ οἱ πλουμιστοὶ ὀφθαλμοὶ θέατρον ἐγινῆκαν 

τοῦ πόθου, καὶ πάσ’ ἄλλο ἡδὺ πολλότατα ὑπερβῆκαν. 

Π.Π. Β, i 81-86 

MIRT. Tutti questi pur sono 

amorosi trofei de la mia fede. 

Trionferò con questa 

del cielo e de la terra, 

de la sua cruda voglia, 

de le mie pene e de la dura sorte, 

di fortuna, del mondo e de la morte. 

P. F. C, vi 954-960 

 

 

ΜΥP. Τοῦτα θέλ᾽ εἶσθαιν ὅλα 

τῆς πίστης καὶ τσ᾽ ἀγάπης 

τσ᾽ ἄμετρης μου σημάδια· 

καὶ πὼς δὲν ἐνικήθηκ᾽ ἀπ᾽ οὐδένα 

πράγμα ἀντίδικά μου 

θέλ᾽ εἶσθαι φανερὸ στὴν οἰκουμένη· 

 

ΜΥP. Ὅλα τοῦτά ᾽ναι τρόπαια τῆς πίστεως κι ἀγάπης 

ὁποὺ στὴν κόρη μου βαστῶ μὲ τόσα πάθη, ἀζάπης, 

καὶ τροπαιοῦχος νικητὴς μὲ τοῦτα θέλω γένει  

στὸν οὐρανό, στὴ θάλασσα, στὴ γῆ καὶ οἰκουμένη, 

στὴν ἄσπλαχνή της θέληση, στὴν τύχη τὴ σκληρή μου, 

στὸν κόσμο κ’ εἰς τὸ θάνατο, στὴν παίδα τὴ δική μου. 

                                                
371 Δες και P.F.  C, vi 902-905, Π.Β.  Γ, vi 118-121 Π.Π.  Γ, vi 967- 970· P.F. D, ii, 87-91, Π.Β. Δ, 
ii 40-44, Π.Π. Δ, ii, 93-96· P.F. E, ii 299-320, Π.Β. E, ii 152-178, Π.Π. E, ii 223-248· P.F. B, 715-
716 Π.Β.  B, v 181-182, Π.Π.  B, v 911-912. 
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μάλιστα νικημένα 

πὼς ἔχω μετὰ κείνη 

τὸν οὐρανό, τὴ γῆ, τὴν ὄρεξή της, 

τὰ πάθη τὰ πολλά, τὸ ριζικό μου, 

τὸν κόσμο, τοὺς καημούς, τὸ θάνατό μου. 

Π.Β. Γ, vi 190-200 

Π.Π. Γ, vi 1023-1028 

Αν και ‘πλατύασε’ φραστικά, χρησιμοποίησε ένα πλούσιο λεξιλόγιο και, όπως ο 

Guarini, έκλινε προς την κοινή φράση ευρείας αποδοχής. Ο Σουμμάκης κατάλαβε 

καλύτερα από τον Κρητικό ομότεχνό του τον καλλιτεχνικό (μαζί και υπαρξιακό) 

προβληματισμό του Pastor Fido. Η ποιητική του, την οποία πιθανότατα γνώριζε σε 

κάθε της πτυχή, τού φαινόταν ασυναγώνιστη (ποὺ τέτοιου γένους ποίημα ὀπίσω 

οὗλα τ’ ἀφήνει, Αφιέρ. 16). Δέχθηκε αναντίρρητα τις αισθητικές αντιλήψεις του 

δημιουργού για την προτεραιότητα του ρητορικού τεχνάσματος και της λυρικής 

έξαψης, για την προβολή μιας δραματικής δομής που φλέρταρε με την 

απεραντολογία, για την αναζήτηση του παράδοξου που βρισκόταν άλλοτε στην 

συγκατοίκηση του χριστιανισμού με την παγανιστική θεολογία, άλλοτε στις 

παρατραβηγμένες διακυμάνσεις των προσώπων ανάμεσα στην αχρειότητα και την 

ευγένεια, το εγωϊστικό ερωτικό πάθος και τη σεμνή αυταπάρνηση και εσωστρέφεια. 

Μιμήθηκε κατά πρωτότυπο τρόπο το διανοητικό σύμπαν της ξένης πηγής με μια 

πνευματώδη στιχουργία. 
 

ΜΥΡ. Πατέρα μου, ὅτι νὰ σὲ πῶ πατέρα μοῦ τυχαίνει, 

γιατὶ ἀπὸ σὲ πεθαίνοντας ζωὴ σ’ ἐμὲ μοῦ φέρνει,  Π.Π. Ε, iii 359-360  

 

MIRT. Padre, ché padre di chiamarti, ancora 

che morir debbia pera tua man, mi giova  P.F. E, iii 415-416
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v. η ανυπέρβλητη βάση των έργων της κρητικής ακμής 

 
Η εκτύπωση του Ποιμήν Πιστός το 1658 φέρνει στον ορίζοντα του μεταφραστή τα 

έργα της κρητικής ακμής· συγκεκριμένα την Ερωφίλη, την Πανώρια, τον 

Κατσούρμπο και τη Θυσία του Αβραάμ, τα οποία, μέσα από το δικό μας πλέον 

πρίσμα, παρουσιάζουν ειδολογική συγγένεια372 με τη μετάφραση, ενώ η (σταθερή) 

χρονολόγησή τους επιτρέπει συσχετισμούς.373 Η πιθανότητα η λογοτεχνία αυτή να 

ήταν γνωστή στον Σουμμάκη βρίσκει έρεισμα στα υπαρκτά σήμερα επτανησιακά 

χειρόγραφα του (τέλους του) 17ου αιώνα που τη διέσωσαν,374 ενισχύεται από το 

συμπέρασμα του Vitti ότι ο Ζακύνθιος δημιουργός της Ευγένας (1646) ήξερε καλά 

την Πανώρια.375 Έως τη σύνταξη του Ποιμήν Πιστός, τα λίγα ακόμη μέλη, εκτός της 

Πανώριας και του Πιστικού Βοσκού, από την οικογένεια του ποιμενικού της 

εποχής,376 η Βοσκοπούλα και η Amorosa Fede του Αντ. Πάντιμου, είχαν επίσης 

προηγηθεί.  

Η σχέση του Ποιμήν Πιστός με τους παλαιότερους αυτούς καρπούς 

συγγραφικού μόχθου, όπως διαπιστώσαμε, είναι ανισοβαρής, ενώ, ωστόσο, η 

θεώρησή μας δεν εξαντλεί τα θέματα που θα προέκυπταν από λεπτομερείς 

                                                
372 Για τον θεατρικό χαρακτήρα της Θυσίας του Αβραάμ βλ. Θυσία, σσ. 59-75. 
373 Τα υποδειχθέντα έργα επίσης είναι τα πρώτα που γνωρίζουμε να απηχούν τον κανόνα της 
κρητικής λογοτεχνίας, που επαναλαμβάνεται στα Ροδολίνος, Στάθης και Φορτουνάτος. Βλ. 
συγκεντρωμένα στοιχεία για το κρητικό δράμα (και βιβλιογραφία) στα Βάλτερ Πούχνερ, 
«Τραγωδία» και Alfred Vincent «Κωμωδία» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της 
Αναγέννησης, επιμ. D. Holton, Ηράκλειο 1999, σσ. 157-193 και 125-156. 
374 Βλ. Σπ. Α. Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία 1600-1900, Εν Αθήναις 
1970, σ. 28, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», Κρητικό Θέατρο, 
ό.π., 1998, σσ. 143-144, και Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη, κριτική έκδοση Στ. Αλεξίου/ Μ. 
Αποσκίτη, Αθήνα 1988, σσ 11-14, υποσ. 1, 9, Γεώργιος Χορτάτσης, Πανώρια, κριτική έκδοση 
Εμμ. Κριαρά, Θεσσαλονίκη 1975, σσ. 3-4, Η Θυσία του Αβραάμ, κριτική έκδοση W. F. Bakker 
/ A. F. van Gemert, Ηράκλειο 1996, σσ. 15, 27-34, Στάθης, κρητική κωμωδία, κριτική έκδοση L. 
Martini, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 62,  σ. νε´. 
375 'έχει αφομοιώσει κομμάτια ολόκληρα της Πανώριας' Θεόδωρος Μοντσελέζε, Τραγωδία 
ονομαζομένη Ευγένα (1646), παρουσίαση Mario Vitti, επιμέλεια Giuseppe Spadaro, Αθήνα 
1995, σσ. 28-29. 
376 Στο σύνολο έχει συγκαταλεχθεί η ποιμενική παρέκβαση (Β 631-638) του Ερωτοκρίτου, βλ. 
Η Βοσκοπούλα, κρητικό ειδύλλιο του 1600, κριτική έκδοση Στ. Αλεξίου, Ηράκλειο 1963, σ. 
μ´, δες και Bancroft, ό.π., 1999, σσ. 98-100. Στην ίδια οικογένεια, αν και απομακρυσμένο στα 
τέλη του 17ου αιώνα, πρέπει να συγκαταριθμηθεί και ένα ακόμη ποιμενικό (πιθανότατα) 
δράμα, του οποίου μας έχει σωθεί μόνο ένα σπάραγμα, βλ. Γιάννης Μαυρομάτης «Ένα 
άγνωστο θεατρικό του τέλους του 17ου αιώνα από την Πάρο», Αριάδνη 3 (1985) 179-190· στο 
ευρύτερο σύνολο της ποιμενικής ποίησης έχει ενταχθεί το μικρό - σωσμένο επίσης σε κώδικα 
- ποίημα των αρχών του 16ου αιώνα Η Απαρνημένη των Χανίων, Λίνου Πολίτη, 
«Παρατηρήσεις σε Κρητικά κείμενα. Η απαρνημένη των Χανίων» Κρητικά Χρονικά 12 
(1958) 300-305. 
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συγκρίσεις. Το μοναδικό σημείο επαφής της επτανήσιας μετάφρασης με το δράμα 

του Πάντιμου είναι το ελληνικό ενδιαφέρον για το έργο του Guarini. Το 

ιταλογραμμένο θεατρικό (Amorosa Fede), που τυπώθηκε το 1620, είχε δεχθεί σε 

επίπεδο θέματος και δομής πολύ μεγάλη επίδραση από το Pastor Fido, 

επαναλαμβάνοντας ακόμη και ολόκληρες ενότητες στίχων του.377 Το ειδύλλιο της 

Βοσκοπούλας, του οποίου η συγγραφή τοποθετείται στο τέλος του 16ου ή στις αρχές 

του 17ου αιώνα, ενώ απαντά τυπωμένο από το 1627,378 δεν προσέξαμε να μοιράζεται 

αξιόλογα κοινό λεξιλόγιο με το Ποιμήν Πιστός, παρά την προφανή συγγένεια. Οι 

ομοιότητες περιορίζονται σε συντάγματα (λέξεις-μοτίβα) όπως τα μάτια χαμηλώνει, 

οἰ βρύσες ἀποφρύσσου, χίλιες φορές την ὤρα νὰ ποθαίνω, ἐλίγαινε σὰν τὸ κερὶ, 

ἄφτει ἀπὸ τὸν πόθο, ἔρωτες (πού) σαϊτεύουν, τὴν ομορφιά ὁπού 'χε τὸ σπήλιο, ἡ 

καρδιά μου ἐθρηνάτο, τὸν ἔρωτα τὸν ψεύτη ν' ἀτιμάζω, ενώ είναι ελάχιστες στη 

ρίμα: δική μου/ κορμί μου, δώσω/ πλερώσω, πιστέψει/ γιατρέψει, ἀρχινίζει/ 

κοκκινίζει, ἐγροίκα/ πρίκα, ἀποθαμένη/ καημένη. Τα δύο ποιμενικά, τα οποία έχουν 

διαφορετικό στιχουργικό σύστημα, δεν συγκλίνουν στη ρητορική τους, ούτε και 

στην ιδεολογία.379 Αντίθετα, αρκετά είναι τα στοιχεία που φέρνουν κοντά το Ποιμήν 

Πιστός με τη Θυσία του Αβραάμ, η οποία εκτιμάται ότι γράφτηκε ανάμεσα στο 1586 

και το 1635.380 Τα έργα παρουσιάζουν από κοινού όρους που προέρχονται από την 

εκκλησία (σπέρμα, ἐπακούω, μυστήριον, λυτρώνω, σφάλμα, σωτηρία, πλανῶ, 

Πλάστης, Ποιητής) και αρκετό ακόμη λεξιλογικό υλικό (ἀνάβλεμμα ἀνεμική 

ἀπαντοχή, ἀπείτις, βουνὶ, βλέπομαι, δειλιῶ, δουλεύτρα, θαρρεύγομαι, κρατημένος, 

κανακίζω, κλίνω, κρίμα, λακταρίζω, μπερδένω, μπιστικός, ξελησμονώ, ξετελειώνω, 

προθυμερώς, πλάνεμα, περιτρέχω, σπλάχνος, σκότιση κ.α)·381 κοινός είναι ο 

ζευγαρωτός τους δεκαπεντασύλλαβος με την αξιοσημείωτη χασμωδία 

(διαφοροποιείται ως προς τον διασκελισμό, που στο έργο του Σουμμάκη είναι 

συχνός, βλ. κεφ. VII), μικρή, αλλά όχι και αδιάφορη η σύμπτωση στην 

ομοιοκαταληξία (μισεμό σου/ θάνατό σου, χέρι/ μαχαίρι, ἐγίνη/ ἐλεημοσύνη, θέλει/ 

                                                
377 Γύπαρις, κρητικόν δράμα. Πηγαί-κείμενον, επιμ. Εμμ. Κριαράς, Αθήναι 1940, σσ. 79-87. 
Antonio Pandimo, L’ amorosa fede, tragicommedia pastorale, a cura di Cristiano Luciani con la 
collaborazione di Alfred Vincent, Venezia 2003, σσ. 21-37.  
378 Βοσκοπούλα,  σσ. μβ΄-μζ΄. 
379 Τα συμπεράσματα με βάση το κείμενο είναι δικά μας. 
380 Θυσία, σ. 126. 
381 ό.π., σσ. 90-91 και Γλωσσάρι. 
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μέλη).382 Λίγο μεγαλύτερες από τη Θυσία είναι οι ομοιότητες της επτανήσιας 

μετάφρασης με τα δράματα του Χορτάτση, Κατσούρμπος και Ερωφίλη (το 

τελευταίο εκδόθηκε το 1637 και το 1676, βλ. την ταύτιση των ριμών του με το 

Ποιμήν Πιστός συγκριτικά με της Πανώριας στον Πίνακα), αν και στο γλωσσικό 

επίπεδο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η παρεμβολή του Πιστικός Βοσκός. Το λεξιλόγιο 

του Ποιμήν Πιστός που ταυτίζεται με τον Κατσούρμπο (π.χ. τεταρτιάζω ἴσκα, 

δασκάλισσα, ἀσύστατος, γλυκότη, δρόσος, θάμασμα, ξοδιάζω, παιδωμή, σκολάζω, 

φυρῶ)383 δεν αφορά ως επί το πλείστον σε ‘ταπεινούς’ όρους κωμωδίας· οι ίδιοι, από 

την άλλη, όπως προσέξαμε (παρά την απουσία κριτικής έκδοσης), στο ανώνυμο 

κρητικό δράμα δεν έχουν αποκλειστεί (π.χ. κωλοσύρνω, ζαφορίζω, λαντουρῶ). Το 

Ποιμήν Πιστός συγκλίνει στα Ερωφίλη384 και Κατσούρμπος στον ομοιοκατάληκτο 

δεκαπεντασύλλαβο με συχνό διασκελισμό (στα χορτατσικά έργα ακόμα πιο πυκνός), 

όχι στην απουσία της χασμωδίας.385 Τα κοινά στοιχεία του επτανησιώτικου 

δράματος με την Πανώρια είναι ακόμη πιο πολλά. Παρατηρείται σημαντική 

συγγένεια386 στο λεξιλογικό τους θησαυρό, στη συχνότητα του διασκελισμού (όχι της 

χασμωδίας),387 σε αρκετές περιπτώσεις στην ομοιοκαταληξία (βλ. Πίνακα). Οι ίδιες 

ομοιότητες θα μπορούσαν να υποδείξουν την Πανώρια ακόμη και ως πηγή του 

Ζακυνθινού μεταφραστή.  

 

Ερωφίλη, Ποιμήν Πιστός  Πανώρια, Ποιμήν Πιστός 

περίσσο/ 
πεθυμιά μου/     
ἀντάμι/             
δούλεψη μου/  
φύση/            
ἐκείνη/ 
ἀντιμέψου/ 
σβήσω ή 
γνωρίσω ή 

νὰ γνωρίσω  
κερά μου 
κάμει 
ἀντίμεψη μου 
χαρίσει 
σ᾽ ἀληθοσύνη 
πέψου 
 
 

 ἀναστενάγματά σου / 
 λακταρίζει/  
τοῦ λογισμοῦ μου/ 
περίσσα/ 
κακό μου/  
τοῦ προσώπου/  
βρύση/  
γνώμη /  
κυνήγι/  

καρδιά σου 
ἐλπιζει 
νοῦ μου 
πλῆσα 
θάνατό μου 
ἀνθρώπου 
(όποιο ρήμα) 
ἀκόμη 
φύγει 

                                                
382 ό.π., σσ. 100-101· το συμπέρασμα για την ομοιοκαταληξία (που προέκυψε από τη θεώρηση 
του κειμένου) είναι δικό μας.  
383 Γεώργιος Χορτάτσης, Κατσούρμπος, κριτική έκδοση Στ. Κακλαμάνη, Αθήνα 1993, 
Κείμενο, Γλωσσάρι. 
384 Κοινές λέξεις: συνηφέρνω, τυράννηση, φαρμακεύγω, συχναναστενάζω, σκληροκάρδης 
σκήπτρο, σκονάδι, προφητεύγω, περιδιάβαση, περιπλεμένος, ὁμορφοκαμωμένος, 
νεκρωμένος, κοραλένιος, θέρμη γδίκια, ἀνελύπητος, ἀσβολωμένο, βλ. Ερωφίλη, Κείμενο, 
Γλωσσάρι. 
385 Οι παρατηρήσεις είναι δικές μας, βλ. και  Ερωφίλη, σσ. 51-55. 
386 Πανώρια, σ. 31, Κείμενο, Γλωσσάρι. 
387 Το Ποιμήν Πιστός αντίθετα με τα χορτατσικά έργα παρουσιάζει αρκετή χασμωδία (βλ. 
κεφ. VII). 
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γυρίσω/ 
μπορέσει/ 
λογαριάζω/ 
νὰ δώσω(σει)/  
θρηνᾶται/   

περίσσο, πλῆσο 
κερδέσει 
λογιάζω 
θανατώσω(σει) 
φελᾶται 
 

πιτήδεια/  
δάση/  
δοξάρι/  
λιβάδια/  
προσώπου/  
σιμώσει/  
ψυχή μου/ 
ὄρη/  
πεθυμιά μου/  
μεγάλη/  
δώσει/  
βοσκοποῦλες 
πόνους/  
φύση/  
μέλλει/  
ἐμένα/ 
’λπίζεις/  
ποτέ μου/  
κουράδι/  
σιμά μου/ 
πάλι/  
καημό μου/  
ζήσεις/ 
κορασίδα/  
  
 

ἀφνίδια 
πιάσει 
ξιφάρι ή πάρει 
λαγκάδια 
ἀνθρώπου 
δώσει 
δική μου 
κόρη 
καρδιά μου 
πάλι ή ἄλλη 
θανατώσει 
οὗλες 
χρόνους 
γροικήσει 
θέλει 
καημένα 
βασανίζεις 
πέ μου 
ὁμάδι 
καρδιά μου 
ζάλη 
θάνατό μου 
ἀφήσεις 
εἶδα 
 

  

Το Ποιμήν Πιστός, το οποίο δεν υιοθέτησε το μετρικό σύστημα του 

πρωτοτύπου και της κρητικής μετάφρασης, ενώ έκανε μερική μόνο χρήση του 

κρητικού ιδιώματος, με τεκμήρια τον δεκαπεντασύλλαβο, τον διασκελισμό, την ρίμα 

και τη μορφή του Προλόγου που προαναφέραμε -κοινή με την Ερωφίλη και την 

Πανώρια- αποδεικνύεται ότι δεν διέφυγε από τη σφαίρα επιρροής της κρητικής 

λογοτεχνίας.  
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V. Ο Μιχαήλ Σουμμάκης ἐκ πόλεως Ζακύνθου 

 
Τα χρόνια που έζησε ο Μιχαήλ Σουμμάκης, το πρώτο περίπου μισό του 17ου αιώνα, 

η Ζάκυνθος αποτελούσε βενετική επαρχία που η κοινωνική της γαλήνη δεν ήταν 

δεδομένη.388 Όπως και οι άλλες κτήσεις της Βενετίας στην Ανατολή, αντιμετώπιζε τη 

μάστιγα των πειρατικών επιδρομών, την οικονομική δυσπραγία, την τουρκική 

απειλή, την εξοντωτική διαρκή πολεμική προετοιμασία. Τα προβλήματα αυτά, με 

άνισο αντίκτυπο στη ζωή των κοινωνικών υποκειμένων της πόλης και της υπαίθρου, 

στο νησί, έρχονταν να προστεθούν σε μια πραγματικότητα βεβαρυμμένη ήδη από 

πλήθος αδικιών και ανισοτήτων. Οι δύο κοινωνικές ομάδες της Ζακύνθου, η 

ανώτερη των ευγενών/πολιτών και η κατώτερη των ποπολάρων, διακρίνονταν από 

ποικίλες και ανισοβαρείς αντιθέσεις, εξαιτίας των οποίων δεν έλειπαν οι 

αντιπαραθέσεις ανάμεσά τους, ακόμη και οι εκφράσεις δυσαρέσκειας (και των δύο 

πλευρών) προς τα όργανα της Βενετίας, που είχε την ευθύνη της κοινωνικής τάξης 

και της διοίκησης. Το συμπαγές στρώμα των πολιτών, χωρίς οικονομικές αγωνίες, με 

‘φιλική’ απέναντι του τη δικαιοσύνη, με πρόσβαση στην τοπική διοίκηση (μέσω του 

Συμβουλίου της Κοινότητας) και προτεραιότητα στα υψηλά αξιώματα, στεκόταν 

φανερά ευνοημένο, και γι᾽αυτό ήταν ταγμένο στη διατήρηση της κοινωνικής του 

υπεροχής· για τη διασφάλιση των προνομίων του μπορούσε να αντιταχθεί ακόμη και 

στους εκπροσώπους της βενετικής αρχής. Το ανομοιογενές στρώμα των ποπολάρων, 

αποτελούμενο από φτωχούς (κάποτε εξαθλιωμένους από το βάρος των φόρων και 

των αγγαρειών) χωρικούς, αλλά και από ανερχόμενους οικονομικά αστούς (με 

θητεία ως ένα βαθμό τη δημόσια διοίκηση) που επιθυμούσαν τη διείσδυσή τους στην 

εξουσία (στο Συμβούλιο), αισθανόταν αδικημένο, και γι᾽ αυτό στεκόταν αντίθετο 

στη δεδομένη κοινωνική τάξη. Υποθέσεις απονομής δικαιοσύνης, διασπάθισης του 

δημόσιου χρήματος, κατανομής των στρατιωτικών υπηρεσιών έδωσαν πολλές φορές 

αφορμές για τη σύγκρουση των δύο πλευρών, με τη Βενετία να διατηρεί μια 

κατευναστική απλά πολιτική. Η αντιπαλότητα πολιτών-ποπολάρων στάθηκε η αιτία 

                                                
388 Δημήτρης Αρβανιτάκης, Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου, Αθήνα 2001. 
Χρύσα Μαλτέζου, «Επτάνησα», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 10, Αθήνα 1974, σσ. 215-
229, Λεωνίδας Ζώης, Ιστορία της Ζακύνθου, Αθήναι 1955, σσ. 112-180, Ντίνος Κονόμος, 
Ζάκυνθος, Πεντακόσια χρόνια (1487-1978), τ. 3, τχ. Α´ (Πολιτική Ιστορία 1478-1800), Αθήνα 
1981, σσ. 44-175.  
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της σημαντικής, μα και μοναδικής, για την εποχή, κοινωνικής έκρηξης που συνέβη 

το 1628 στο νησί και περιγράφηκε από τον άρχοντα Άγγελο Σουμμάκη (Το Ρεμπελιό 

των ποπολάρων). Η ένταση που δημιουργήθηκε έδειξε ξεκάθαρα, και όχι για πρώτη 

φορά, τις δυσλειτουργίες της διοίκησης και των θεσμών, δεν έθιξε όμως το 

κατεστημένο κοινωνικό οικοδόμημα που εγγυόταν η Βενετική παρουσία. 

Από την άλλη, η Ζάκυνθος, την ίδια εποχή, παρά τον φόβο της οθωμανικής 

εισβολής και τις κοινωνικές ανισότητες, γνώρισε (όπως και οι άλλες επαρχίες της 

βενετικής επικράτειας) στους κόλπους της Γαληνοτάτης ωφέλεια πολιτιστική. 

Πολλοί πλουσιόπαιδες κατευθύνονταν για σπουδές στο περίοπτο πανεπιστήμιο της 

Πάδοβας ή στο παπικό κολλέγιο της Ρώμης.389 Οι ανάγκες του ελληνικού στοιχείου 

για παιδεία καλύπτονταν, από τη δεκαετία του 1630, και από ελληνικές σχολές στην 

Ιταλία (στην Πάδοβα και στη Βενετία), για τις οποίες μεριμνούσε η ίδια η βενετική 

αρχή.390 Η φοίτηση Ζακυνθινών στην Ιταλία, οι οποίοι επέστρεφαν στον τόπο τους 

έχοντας γευτεί την ιταλική κουλτούρα, πλούτιζε πνευματικά το νησί. Εξάλλου, το 

πνεύμα της μητρόπολης εισέδυε στην αποικία, όχι μόνο από την ελεύθερη 

κυκλοφορία φοιτητών, αλλά και από τις μετακινήσεις, ανάμεσα στους δύο τόπους, 

άριστα καταρτισμένων επιστημόνων, ακόμη εμπόρων391 και Ιταλών στρατιωτών. Τα 

ίδια βέβαια χρόνια η Ζάκυνθος, όπως και όλα τα Επτάνησα, δεχόταν ισχυρότατες, 

όσο και δικαιολογημένες πολιτιστικές επιδράσεις από την ομόγλωσση και ομόδοξη 

Κρήτη. Η μεγαλόνησος, αριθμώντας περισσότερα χρόνια βενετικής κατάκτησης, 

                                                
389 Γ. Σ. Πλουμίδης, «Οι Έλληνες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας», Δωδώνη 12 
(1983) 236-281, Ζ. Τσιρπανλής, Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-
1700), Θεσσαλονίκη 1980. 
390 Από το 1632 λειτουργούσε στην Πάδοβα το Κολλέγιο Παλαιόκαπα και από το 1653 το 
Κωττουνιανό. Τσιρπανλής, ό.π., 1980, σσ. 207-208, Α. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή 
της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 24, 66, 205, 214, 228, 301. Τη δεκαετία του 1660 
ιδρύθηκε η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας. Καραθανάσης, ό.π., 1986 και ο ίδιος, Η Βενετία 
των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 53-116. Στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα υπήρχε στη 
Βενετία και η Σχολή της Ελληνικής Αδελφότητας. Καραθανάσης, ό.π., 2010, σσ. 218, 220, 
337, 338.  
391 Βλ. ενδεικτικά: ο Ανθ. Διακρούσης (με εκδοτική δραστηριότητα) κινείται στα Επτάνησα, 
στην Κρήτη και στη Βενετία. Διακρούσης, σσ. 48-66· η οικογένεια Σαβόγια (από την οποία 
προέρχεται ο γνωστός συγγραφέας), ξεριζωμένη από την Κρήτη, εγκαθίσταται στη Ζάκυνθο 
-από το 1632- όπου αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα στην Κρήτη, στα Επτάνησα και στη 
Βενετία. Ελένη Δ. Γουλή, «Με αφορμή την περίπτωση του Σαβόγια Ρούσμελη. Ασυνέχειες 
χάσματα και προοπτικές για την ανασύσταση της θεατρικής ζωής της Ζακύνθου», 
Πόρφυρας 114 (Ιανουάριος Μάρτιος 2005) 643-656· o λόγιος Αμβρόσιος Γραδενίγος 
μετακινείται από την Κρήτη στη Βενετία και στη Ζάκυνθο. Α. Καραθανάσης, «Ο Αλοΐσιος- 
Αμβρόσιος Γραδενίγος στη Βενετία (1650-1680)», Θησαυρίσματα 7 (1970) 139-150 [και 
πρηγούμενη μελέτη Μ. Ι. Μανούσακας, «Αλοΐσιος- Αμβρόσιος Γραδενίγος (1616 ci-1680)», 
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 5 (1959) 102-148]. 



 185 

είχε ήδη αφομοιώσει ποικίλες ιταλικές πνευματικές επιρροές και ήταν σε θέση να 

δίνει (χάρη σε μεγάλες μορφές δημιουργών) ελληνικούς καρπούς ακμής. Η 

επικοινωνία των νησιών και των ανθρώπων τους μέσω του κοινού Πανεπιστημίου 

της Padova, του εμπορίου και των Κρητών μεταναστών που συνέρρεαν στα 

Επτάνησα, εξαιτίας του βενετοτουρκικού πολέμου, ήταν βέβαιη και ουσιαστική.392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Τεκμήρια για την 'παραγωγή', τα ίδια χρόνια, λογοτεχνίας και δράματος ή για 

την θεατρική ζωή στη Ζάκυνθο δεν υπάρχουν πολλά, χωρίς να αποκλείονται 

μάρτυρες που δεν μας είναι γνωστοί. Για το λόγο αυτό εμπλουτίζουμε συντηρητικά 

τον ορίζοντα μας με κάποια συναφή φανερώματα που συνδέονται γενικότερα με τα 

Επτάνησα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική στάθμη των νησιών ήταν πιθανώς 

παρεμφερής, αλλά όχι και ομόλογη. Το 1571, σύμφωνα με τον Σπ. δε Βιάζη, έλαβε 

χώρα στη Ζάκυνθο διδαχή των Περσών του Αισχύλου σε ιταλική μετάφραση· η 

παράσταση είχε πιθανότατα οργανωθεί από άνδρες του στρατού της Βενετίας.393 Το 

1583 παρουσιάστηκε, μάλλον και πάλι από στρατιώτες της βενετικής φρουράς, η 

κωμωδία Fanciulla (1570-1) του Giovanni Battista Marzi στην Κέρκυρα.394 Τα ιταλικά 

στρατεύματα, απασχολούμενα με πολιτιστικές δραστηριότητες στις ώρες της 

απόλεμης θητείας του,  βρίσκονταν πίσω και από την οργάνωση παράστασης του 

Pastor Fido το 1611 στον Χάνδακα.395 Τον 17ο αιώνα μαρτυρείται η γνωστή από την 

Κρήτη396 λειτουργία Ακαδημιών, κατά τα ιταλικά πρότυπα, και στην Κέρκυρα 

                                                
392 Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι αρκετοί Επτανήσιοι συμμετείχαν ενεργά στον πόλεμο των 
Βενετών (και Κρητικών) ενάντια στην τουρκική απειλή. Ντίνος Κονόμος, Κρήτη και 
Ζάκυνθος, Αθήνα 1968, σσ. 5-8. 
393 "Κατά την απελευθέρωσιν της Ζακύνθου από την επίθεσιν των Οθωμανών εν έτει 1571, ο 
Προβλεπτής Κονταρίνης, [...] διέταξε να εορτάση ο τόπος την νίκην. Μετά πολυτελέστατον 
γεύμα εδιδάχθησαν από ευγενείς οι Πέρσαι του Αισχύλου κατά ιταλικήν μετάφρασιν. 
Πράγματι η διδαχή εγένετο και εις το γεύμα έλαβον μέρος, ουχί μόνον οι ευγενείς, αλλά και 
οι εξέχοντες ξένοι. Μετά το γεύμα έλαβε χώραν ζωηρός χορός, ου μετέσχον και ιερείς. Η 
διασκέδασις ετελείωσε διά της παραστάσεως των Περσών". Σπ. Δε Βιάζης, «Αγώνες εν 
Ζακύνθω από των αρχαίων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς», Τα Ολύμπια, 10 (1896) 76-77· βλ. 
και Παναγιωτάκης, «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», Κρητικό Θέατρο, ό.π., 1998, σ. 
151. 
394 Βλ. A. Vincent, «Μια πηγή του Κατζούρμπου», Κρητικά Χρονικά 20 (1966) 7-16, Στ. 
Κακλαμάνης, Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Χορτάτση, Ηράκλειο 
1993, σ. 36, Παναγιωτάκης, «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», ό.π., σ. 151.  
395 Παναγιωτάκης, «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», ό.π., σ. 151 και C. Luciani «Un 
madrigale di Andrea Cornaro per il Pastor Fido di Guarini rappresentato a Creta», Θησαυρίσματα 
28 (1998) 239-246. 
396 Παναγιωτάκης, «Ιταλικές Ακαδημίες και Θέατρο. Οι Stravaganti του Χάνδακα», Κρητικό 
Θέατρο, ό.π., σσ. 38-63.  
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(Assicurati),397 ενώ Πρόλογος (εις έπαινον της περιφήμου νήσου Κεφαλληνίας 

πατρίδος μας) κωμωδίας που δεν σώθηκε - χρονολογείται γύρω στο 1650 - γίνεται, 

την ίδια εποχή, τεκμήριο θεατρικής παραγωγής ή δράσης στην Κεφαλλονιά.398 

Καθώς πολιτιστικές συνήθειες των κρητικών πόλεων απαντούν και στα Επτάνησα, 

οι βέβαιες εκεί πληροφορίες399 για ύπαρξη θεάτρου στα πλαίσια του καρναβαλιού ή 

με αφορμή γάμους ευγενών θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε αυτά τα νησιά. Το 

1646 κάνει την εμφάνισή της στη Ζάκυνθο τυπωμένη η Ευγένα. Το έργο (συγγενές 

με κείμενα θρησκευτικού ενδιαφέροντος του ιταλικού μεσαίωνα) για ανάγνωση ή 

παράσταση (;) αντιστέκεται στην ειδολογική κατάταξη. Αντιπροσωπεύει, σύμφωνα 

τον Vitti, μια άστοχη προσπάθεια να εφαρμοστούν ποιητικές αρχές του ιταλικού 

δράματος κατά τον όψιμο 16ου αιώνα (αντιμεταρρύθμιση), αποτελεί, κατά τον 

Πούχνερ, ένα λαϊκό μόρφωμα (μαρτυρεί άγνοια της αναγεννησιακής 

δραματουργίας), με προδιαγραφές, ωστόσο, που θα συγκρίνονταν με την ιταλική 

τραγικωμωδία (ποιμενική). Η Ευγένα, επηρεασμένη γλωσσικά και στιχουργικά από 

το κρητικό δράμα, γίνεται πολύτιμη, γιατί συναιρεί χαρακτηριστικά της ιταλικής και 

κρητικής λογοτεχνίας.400 Στο πολιτιστικό περιβάλλον των Επτανήσων 

συμπεριλαμβάνεται ο Ζήνωνας (terminus post quem 1648, έκδ. ξένης πηγής),401 της 

ιησουίτικης θεατρικής παράδοσης, με ποιητική της κρητικής ακμής, λιγότερο 

κλασικιστικό καταστατικό και ζοφερό κλίμα· στον ίδιο χώρο πιθανότατα 

εγγράφεται και ο Καλόανδρος πιστός (terminus post quem, 1653 έκδ. πρωτοτύπου),402 

γνήσιο τέκνο της ιταλικής εποχής της μυθιστορίας, η οποία ανέτειλε όταν η 

                                                
397 ‘La prima accademia (in Corfù) creata nel 1650, aveva nome degli Assicurati, il suo emblema 
erano...’. Ε. Λούντζης, Della condizione politica delle Ιsole Jonie: sotto il dominio veneto preceduta 
da un compendio della storia delle Isole stesse dalla divisione dell'impero Bizantino, Venezia 1858, 
σ. 448· βλ. και Παναγιωτάκης, «Ιταλικές Ακαδημίες και Θέατρο», ό.π., 1998, σ. 52. 
398 Αυτή η κωμωδία γράφτηκε στην Κεφαλλονιά γύρω στα 1650, πριν από την πτώση της 
Κρήτης. Ευαγγελάτος, ό.π., 1970, σσ. 27-35 (παρατίθεται το κείμενο του Προλόγου).  
399 Παναγιωτάκης, «Νέες ειδήσεις για το Κρητικό θέατρο», ό.π., σσ. 151-157. Τζουάνες 
Παπαδόπουλος, Στον καιρό της σχόλης [L’ Occio], εισαγωγή-σχολιασμός Alfred Vincent, 
μετάφραση Ναταλία Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο (Π.E.Κ.) 2012, (Εισαγωγή) σ. 28. 
400 Ευγένα, σσ. 9-34, Βάλτερ Πούχνερ, «Σκηνικός χώρος και χρόνος στην Ευγένα του 
Μοντσελέζε», στο Μελετήματα θεάτρου. Το κρητικό θέατρο, Αθήνα 1991, σσ. 325-348, δες 
και Δημήτρης Σπάθης, «Ο επτανησιακός κρίκος», Πόρφυρας 114 (2005) 538. 
401 Βάλτερ Πούχνερ, «Εισαγωγή στα προβλήματα του Ζήνωνα», στο Μελετήματα θεάτρου. 
Το κρητικό θέατρο, Αθήνα 1991, σσ. 503-521 (όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία), ο ίδιος 
«Τραγωδία. Ζήνων» στο Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, ό.π., σσ. 
188-192, Ζήνων. Κρητοεπτανησιακή τραγωδία, κριτική έκδοση Στ. Αλεξίου/ Μ. Αποσκίτη,  
Αθήνα 1991, Εισαγωγή, ειδικ. σσ. 26-34. 
402 Γιώργος Δανέζης, Καλόανδρος Πιστός. Ένα μυθιστόρημα του 17ου αιώνα και το 
πρότυπό του. Συγκριτική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1989. 
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αριστοτελική περιπέτεια (ως αλλαγή της τύχης) εξομοιώθηκε με τη σώρευση δράσης 

και την ποικιλία. Άρα τα Επτάνησα, των ίδιων χρόνων, στα οποία θα ενταχθεί το 

Ποιμήν Πιστός του Σουμμάκη, έχουν μερίδιο στην κληρονομιά του κρητικού 

δράματος και πείρα στις πνευματικές συνήθειες και καλλιτεχνικές τάσεις της 

Ιταλίας. Τα έργα από τους Πέρσες του Αισχύλου έως τον Καλόανδρο Πιστό 

αντανακλούν την ιστορική πορεία του ιταλικού πνεύματος από το κλασικό αρχαίο 

δράμα, στο κλασικιστικό θέατρο και έπειτα στο μπαρόκ.  

Μια πρώτη εικόνα για το πρόσωπο του Μιχαήλ Σουμμάκη σχηματίζουμε από 

τις σχετικά πρόσφατες μελέτες της Μπουμπουλίδου και του Κριαρά, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με το έργο του (Ποιμήν Πιστός). Η Μπουμπουλίδου, το 1958,403 

συγκεντρώνοντας και αναπαράγωντας πιστά τις πληροφορίες του Ζώη (1898), του 

Κατραμή (1880) και του Βελούδου (1893)404 γράφει: «Ο Μιχαήλ Σουμμάκης, υιός 

Αγγέλου, ήκμασε κατά το πρώτο ήμισυ του ΙΖ´ αιώνος. Γεννηθείς εν Ζακύνθω, 

εσπούδασεν εν Ρώμη και Παταβίω φιλοσοφίαν και ιατρικήν την οποία ήσκησε εν 

Ενετία· ενταύθα ενεργώς αναμειχθείς εις τα δημόσια, δις εξελέγη υπό της ελληνικής 

κοινότητος επιμελητής της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Εν Ενετία πιθανότατα 

διαμένων συνέταξε και την μετάφρασιν του Pastor Fido εκδοθείσαν το 1658». Ο 

Κριαράς, το 1964,405 συνδυάζοντας, ίσως δικαιολογημένα, ασαφή στοιχεία του Ζώη 

(Λεξικόν Φιλολογικόν και Ιστορικόν Ζακύνθου, Εν Ζάκυνθω 1898, βλ. υποσ. 413) 

σημειώνει: «ο Μιχαήλ Σουμμάκης έζησε στις αρχές του 17ου αιώνα, ήταν γιος του 

Άγγελου Σουμμάκη, του συγγραφέα της Διήγησης του Ρεμπελιού των ποπολάρων 

όπου έγινε στους 1628, μαθήτευσε στη Ρώμη και την Πάδοβα, απ᾽ όπου απόχτησε το 

δίπλωμα ιατρικής, που την άσκησε στη Βενετία». Επιστρέφοντας στο υλικό των 

παλαιών ιστορικών, συλλέγοντας και τα σχετικά στοιχεία των νεότερων 

βιβλιογραφικών πηγών διαπιστώνουμε ότι ο Μιχαήλ Σουμμάκης, που, χωρίς 

πατρώνυμο, εξέδωσε με τον Νικ. Κομμούτου τη μετάφραση του Pastor Fido στη 

Βενετία, μας είναι ένα πρόσωπο ελάχιστα γνωστό.                  

Σύμφωνα με τον Λ. Ζώη και τον Π. Χιώτη406 η οικογένεια Σουμμάκη 

προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και ανήκε στις δώδεκα εκείνες, στις οποίες 

                                                
403 Μπουμπουλίδου, σ. 38. 
404 Λ. Ζώης, Λεξικόν Φιλολογικόν και Ιστορικόν Ζακύνθου, Εν Ζακύνθω 1898, σ. 1033, Ν. 
Κατραμής, Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου, Εν Ζακύνθω 1880, σ. 294, Ι. Βελούδος, 
Ελλήνων ορθοδόξων αποικία εν Βενετία. Ιστορικόν υπόμνημα, Βενετία, 1893, σ. 185. 
405 Κριαράς 1964, σσ. 275-276. 
406 Λ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. 1, Αθήναι 1963, σ. 603, Π. 
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ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός είχε διανείμει την Κρήτη.407 Έπειτα κλάδος της 

μετακινήθηκε στο Ναύπλιο, και, μετά την αναγκαστική παράδοσή του στους 

Τούρκους (1499), στο νησί της Ζακύνθου.408 Τα ίδια χρόνια η τουρκική κατάληψη 

της Μεθώνης (1500) οδήγησε στη Ζάκυνθο και την οικογένεια Κομμούτου.409 Η 

παλαιά ιστορική μαρτυρία δείχνει τους Σουμμάκηδες εγγεγραμμένους στη 

Χρυσόβιβλο από τα μέσα του 16ου αιώνα·410 η πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι και 

δεκαετίες μετά (1640) πολλά μέλη της συμμετείχαν στο Συμβούλιο της Κοινότητας.411 

 Ο Χιώτης παρουσιάζει τον δημιουργό του Ποιμήν Πιστός ως απόφοιτο 

ιατροφιλοσοφίας του πανεπιστημίου της Πάδοβας και ως πατέρα κάποιου Άγγελου 

Σουμμάκη, που στα μέσα του 17ου αιώνα συμμετείχε (οικονομική βοήθεια) στις 

ναυτικές επιχειρήσεις της Βενετίας εναντίον των Οθωμανών.412 Ο Ζώης, στην πρώτη 

έκδοση του Λεξικού του, το 1898  τον αναφέρει ως υιό Αγγέλου, γιατρό στη Βενετία 

- μετά από σπουδές στην Ρώμη και στην Πάδοβα - και πατέρα κάποιου Άγγελου, ο 

οποίος προσαγορεύθηκε το 1663 διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας.413 Ο 

Κατραμής και ο Βελούδος414 προσθέτουν ότι υπήρξε επιστάτης της εκκλησίας του 

Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, ενώ ο Ζώης  στη δεύτερη έκδοση του Λεξικού, το 

1963,415 δεν ‘μιλά’ πλέον καθόλου για τον μεταφραστή του Pastor Fido· ο Ζαβίρας 

                                                                                                                                     
Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τ. Ζ, Αθήνα (Καραβίας: ανατύπωση) 1980-
85, σ. 203. 
407 Είναι αλήθεια ότι το όνομα απαντά και στην Κρήτη, βλ. Γ. Σ. Πλουμίδης, «Αι πράξεις 
εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Παδούης», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών 37 (1969-1970), αρ. 433 [χρονιά 1669]. 
408 Ζώης, ό.π.,  1963, σ. 603. 
409 Μαλτέζου, ό.π., 1974, σ. 216. 
410 Ζώης, ό.π., 1955, σσ. 136-144, Eug. Rigo Rangabe, Livre d’ or de la noblesse Jonienne, v. III, 
Zante, Athenes 1927, σ. 7. 
411 Αρβανιτάκης, ό.π., 2001, σσ. 329 -330 (υποσ. 50). Με βάση αρχειακά στοιχεία, το 1648 
συμμετείχαν στο Συμβούλιο των 150 τέσσερα μέλη της οικογένειας Σουμμάκη (Μιχαήλ, 
Άγγελος, Γεώργιος και Σταματέλλος). 
412 Χιώτης, Ιστορικά απομνημονεύματα Επτανήσου, τ. Ζ, ό.π., 1980-85, σ. 203, δες και (για 
Άγγελο) τ. Γ, σ. 205. 
413 ‘Άγγελος Σουμμάκης υιός Γεωργίου και Βενέτας Φρ. Κανάλ. Ήκμασε περί του 1628, ότε 
έγραψε Διήγησιν ρεμπελιού. Κατείχεν εκ μητρός παραλίας της πόλεως, ην παρεχώρει προς 
αλιείαν. Τη 29η Μαίου του 1650 εκυρήχθη εξόριστος εκ Ζακύνθου. Έσχε σύζυγον την 
Κατερούτσαν Δομ. Μπιάνκου. Μιχαήλ Σουμμάκης, υιός Αγγέλου, ακμάσας περί τας αρχάς 
της ΙΣΤ´ εκατονταετηρ. εμαθήτευσεν εν Ρώμη και Παταύιω και έλαβε το δίπλωμα της 
ιατρικής, ήν εξήσκησεν εν Βενετία. Μετέφρασε το ποίημα, του έτει 1613, αποθανόντος 
ποιητού Β. Γουαρίνη Il Pastor Fido. Άγγελος, υιός του άνω Μιχαήλ, πλούσιος, περιηγήθη 
διαφόρους ευρωπαϊκάς χώρας. Εσπούδασε την ιατρικήν εν Παταύιω. Συνέθεσε και 
απήγγειλε, κατά την δαφνηφορίαν του, εν τω Πανεπιστημίω του Παταυίου, το 1663, 
διατριβή τιτλοφορουμένη: Enypniosophiae panagrypnon...’ Ζώης, ό.π., 1898, σ. 1033. 
414 Κατραμής, ό.π., 1880, σ. 294, Βελούδος, ό.π, 1893, σ. 185. 
415 Ζώης, ό.π., 1963, σσ. 603-604. 



 189 

και ο Σάθας416 ξέρουν τον Μιχαήλ μόνο από την έκδοση του 1658. Καταλαβαίνουμε 

ότι στην παλιά βιβλιογραφία τα στοιχεία είναι πενιχρά και ίσως σ’ ένα βαθμό 

αβέβαια. Tο συμπέρασμα του Κριαρά ότι ο Μιχαήλ ήταν γιος του συγγραφέα του 

Ρεμπελιού δεν φαίνεται σταθερό, ενώ η πληροφορία του Βελούδου, 

χρησιμοποιούμενη από την Μπουμπουλίδου, ότι Μιχαήλ Σουμμάκης υπήρξε επόπτης 

στην εκκλησία των Ελλήνων στη Βενετία, είναι πιθανό να μην συνδέεται με τον 

Σουμμάκη που μας ενδιαφέρει, γιατί αφορά στα χρόνια 1580 και 1594· εκείνος, 

ακόμη κι αν είχε γεννηθεί τότε, θα ήταν γι᾽ αυτή τη θέση πολύ νεαρός. Καθώς, στη 

σύγχρονη έρευνα, η ιστορία της οικογένειας επαναπροσεγγίζεται από τον Δ. 

Αρβανιτάκη, έχουμε λίγα βάσιμα δεδομένα για τον Άγγελο Σουμμάκη τοῦ ποτὲ 

Τζώρτζη που έγραψε το Ρεμπελιό. Ο Αρβανιτάκης, στο φως των βενετικών αρχείων, 

ταυτίζει τον χρονικογράφο με τον γιο της αδελφής του ευγενή Χριστόφορου Κανάλ, 

στοιχείο που ανέφερε και ο Ζώης συνδεδεμένο απλά με έναν Άγγελο Σ., και 
διορθώνει την πληροφορία εκείνου ως προς το όνομα του παππού (του Αγγέλου): 

Αντώνιος και όχι Άγγελος.417 Από τον ίδιο μελετητή μαθαίνουμε για τη συμμετοχή 

του πατέρα του Αγγέλου, Γεωργίου, στο Συμβούλιο της Κοινότητας και για την 

εμπλοκή του ίδιου του συγγραφέα σε δικαστικές διαμάχες με τους ποπολάρους για 

τα συμβάντα του 1628.418 Ο Άγγελος, ο οποίος περιέγραψε τα επεισόδια του 

Ρεμπελιού από τη σκοπιά των πολιτών, θα πρέπει να πέθανε μετά το 1653-54, εφόσον 

τότε αναφέρεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις στην Κρήτη.419 Ο Αρβανιτάκης δεν 

συσχέτισε τον δημιουργό του χρονικού με τον μεταφραστή της ιταλικής 

τραγικωμωδίας, σημείωσε, ωστόσο, ότι σε έγγραφα του ίδιου, συγκεκριμένα στις 

συμβολαιογραφικές πράξεις που προαναφέρθηκαν, υπήρχε το όνομα του γιου του 

Μιχαήλ.420 

                                                
416 Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, Αθήνα 1872 σ. 454, Κ. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Εν 
Αθήναις 1868, σ. 409. 
417 Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 326-330, και Ζώης, ό.π., 1963, σσ. 603-604. 
418 Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 327-333. Δες και σε συσχετισμό με τον Ζώη (ό.π., 1963, σ. 604 και 
ό.π. 1898, σ. 1033) τις λανθασμένες πληροφορίες του Χιώτη για τον συγγραφέα του 
Ρεμπελιού· μεταξύ αυτών και το ότι ο χρονικογράφος ταυτίζεται με τον Άγγελο Σουμμάκη 
που εστέφθη το 1663 διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Χιώτης, ό.π., τ. Ζ, 1980-85, 
σ. 203. Ο εν λόγω Άγγελος ήταν διαφορετικό πρόσωπο, βλέπε και Α. Στεργέλλης, Τα 
δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας του 17ου και 
18ου αι., Αθήνα 1970, σ. 74. 
419 Εκτός από τα στοιχεία που δίνει ο Αρβανιτάκης για τον προσδιορισμό του χρόνου 
θανάτου του Άγγελου Σουμμάκη, παραθέτει και επιχειρηματολογία για το ότι μια 
πληροφορία του Ζώη (Λεξικόν 1898, σ. 1033 και ομοίως 1963, σ. 604) περί εξορίας του 
προσώπου, το 1650, δεν ευσταθεί. Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 330-333. 
420 Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 330-331, υποσ. 55. 
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 Πιθανώς σε λίγο καλύτερο δρόμο είμαστε για τα ίχνη του Νικολάου 

Κομμούτου, για τον οποίο τώρα διαθέτουμε και όνομα πατρός, Δημήτριος. Ο Ζώης, 

ο οποίος εμφανίζεται περιεκτικότερος από τους άλλους ιστορικούς σε πληροφορίες 

για τα πρόσωπα της οικογένειας τον 17ο αιώνα, αν και στην πρώτη έκδοση του 

Λεξικού στέκεται ασαφής,421 στη δεύτερη δείχνει αρκετά συστηματικός. Εάν 

μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, βρίσκουμε στο γενεαλογικό δέντρο των 

Κομμούτων που παρουσιάζει, στα χρόνια που μας ενδιαφέρουν, Δημήτριο και 

Νικόλαο Κομμούτο στη σχέση πατέρα-υιού. Ο Δημήτριος Κομμούτος του Ζώη (γιος 

Σταματέλλου, γενν. περ. 1620), γιατρός, 422 ο οποίος το 1653 ίδρυσε γηροκομείο για 

τους συμπολίτες του,423 παντρεύτηκε την Αγγελική Σιγούρου και απέκτησε γιο 

Νικόλαο, μπορεί να ταυτίζεται με τον Δημήτριο  του τιμίου βίου της Αφιέρωσης (στ. 

33-34).424 Σ᾽ αυτήν την περίπτωση ο γιος του, Νικόλαος,425 θα πρέπει να είναι το 

πρόσωπο, το οποίο τιμάται από τον Σουμμάκη. Ο γιος του Νικολάου, Αντώνιος426 

(γνωρίζουμε από την ίδια πηγή) παντρεύτηκε στις αρχές του 18ου αιώνα κάποια 
                                                
421 Ζώης ό.π., 1898, σσ. 438-439. 
422 Γιατρός του στρατιωτικού Νοσοκομείου Ζακύνθου· ήταν γνωστός για τη θεοσέβειά του. 
Εκτός από το ότι  ίδρυσε Γηροκομείο για τους συμπολίτες του, βοήθησε και στην 
ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού της Ζακύνθου με πολλές δωρεές. Ο γιος του Νικόλαος 
αναφέρεται νυμφευμένος με την Αγγελική Φωσκάρδη και πατέρας του Δημητρίου 
Κομμούτου (που στη διαθήκη του, το 1732, μερίμνησε μέρος της περιουσίας του να στηρίζει 
το Οσπιτάλε που οικοδόμησαν οι γονέοι του) και του Αντωνίου Κομμούτου (συζύγου της 
Ελένης Σουμμάκη και συντάκτη του φιλορθόξου έργου Il maestro disignato, Amsterdam 1736). 
Ζώης, ό.π., 1963, σ. 307-308. 
423 Βλ. και Χιώτης, ό.π., τ. Γ, 1980-85, σ. 268 (αναφέρεται η ίδρυση του γηροκομείου το 1653 
από Κομμούτο, χωρίς βαφτιστικό). 
424 Ο εν λόγω Δημήτριος Κομμούτος ήταν άλλος από τον ομώνυμο άνδρα του β΄ μισού του 
16ου αιώνα που συμμετείχε στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, Ζώης, ό.π., 1963, σ. 307, και 
άλλος από τον νεότερο Δημήτριο Κομμούτο (υιό Αντωνίου), του 18ου αιώνα, γνωστό για τη 
φιλία του με τον Ευγένιο Βούλγαρη και άριστο λατινιστή, Ζώης, ό.π., 1963, σ. 308 και Χιώτης 
ό.π., τ. Ζ, 1980-85, σ. 46, Σάθας, ό.π., 1868, σ. 600. 
425 Στην πρώτη έκδοση του Λεξικού του ο Ζώης συνδέει το όνομα Νικόλαος Κομμούτος με 
δύο διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία συμμετείχαν (στο β´ μισό του 17ο αιώνα) στους 
πολέμους της Βενετίας εναντίον των Οθωμανών. Ζώης, ό.π., 1898, σσ. 438-439, βλ. και 
σχετική αναφορά στον Χιώτη, ό.π., τ. Γ, 1980-85, σ. 267. Την ταύτιση του Νικόλαου 
Κομμούτου της Αφιέρωσης με άνδρα που είχε εμπλακεί σε στρατιωτική δράση δέχεται και ο 
Κριαράς. Κριαράς 1964, σ. 276. 
426 Γιος του Νικολάου Σουμμάκη και της Αγγελικής Φωσκάρδη. Βαφτίστηκε στη Ζάκυνθο 
(εκκλησία του Αγ. Νικολάου Ζακύνθου) το 1672. Φοίτησε στο παπικό κολλέγιο της Ρώμης 
τα χρόνια 1690-1691. Από το 1693 απαντά γραμμένος στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Πάδοβας. Όταν επέστρεψε στη Ζάκυνθο τιμήθηκε με διάφορα αξιώματα (σύνδικου, 
δικαστή). Του ανήκει το έργο Il maestro disignato που εκδόθηκε στο Amsterdam το 1736. Βλ. 
Ζώης, ό.π., 1963, σσ. 307-308, επίσης Χιώτης, ό.π., 1980-85, τ. Ζ, σ.  46, Σάθας, ό.π., 1868, σ. 
600, Α. Δημητρακόπουλος, Ορθόδοξος Ελλάς, Λειψία 1872, σ. 176, Γ. Σ. Πλουμίδης, «Αι 
πράξεις εγγραφής των ελλήνων σπουδαστών του πανεπιστημίου της Παδούης», Επετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 38 (1971) 117, 118, αριθμ. 736, 747 και Τσιρπαλνής, ό.π., 
1980, σ. 687 (όπου η περισσότ. βιβλιογραφία). 
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Ελένη Σουμμάκη, ενώ ο άλλος του γιος, Δημήτριος, συνέχισε τις ευγενικές και 

κοινωφελείς προσφορές της οικογένειας, αφήνοντας μέρος της περιουσίας του προς 

βοήθεια απόρων. Το σπίτι της οικογένειας στην πόλη της Ζακύνθου, το οποίο, 

σύμφωνα με μαρτυρία,427 παραδόθηκε (άγνωστο πότε) με τη βιβλιοθήκη του στην 

Κοινότητα, για να γίνει πολιτιστικός χώρος, ήταν ίσως το ίδιο οίκημα που ο Ζώης 

και ο Χιώτης ήξεραν ως Μποτέγα του Κομμούτου. Η Μποτέγα αυτή περιέκλειε, 

κατά τον Ζώη, την πνευματική δράση της σύγχρονης Ζακύνθου.428 

 Ο Μιχαήλ Σουμμάκης, ο οποίος σύμφωνα με την έκδοση, καταγόταν από την 

πόλη της Ζακύνθου,429 και το 1658 συνέτασσε στη γλώσσα της μετάφρασης 

αφιερωματικούς στίχους για τους πάτρωνές του, Νικόλαο και Δημήτριο Κομμούτο, 

θα πρέπει, όπως έχει επισημανθεί από τους μελετητές, να γεννήθηκε στις αρχές του 

αιώνα. Η γενεαλογία του είναι αξεκαθάριστη και το ότι ήταν γιος του συγγραφέα 

του Ρεμπελιού παραμένει αβέβαιο. Η μαθητεία του, βάσει πολλών βιβλιογραφικών 

πηγών, στο παπικό κολλέγιο της Ρώμης δεν επιβεβαιώνεται από τη διαθέσιμη 

αρχειακή μαρτυρία430 και χρειάζεται να επανελεχθεί· η φοίτησή του όμως στο 

Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, η οποία επίσης δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, δείχνει, από 

το μορφωτικό του και μόνο επίπεδο, πολύ πιθανή (βλ. και κεφ. IV, iii). Δεν 

διασταυρώνεται, γιατί συνέπεσε ίσως (όπως υπολογίζουμε) με τη χρονική περίοδο, 

στην οποία οι κατάλογοι των σπουδαστών δεν μας έχουν σωθεί.431 Η ζωή του 

(σύμφωνα τους παλαιούς ιστορικούς) στη Βενετία, με την άσκηση του ιατρικού 

επαγγέλματος, άμεσα συνδεδεμένη με τις σπουδές του, συνάδει με την παραμονή 

του εκεί τη χρονιά της έκδοσης. Η φυσική του παρουσία στη Βενετία δικαιολογείται 

από τα παράπονα στην Αφιέρωση για τους τυπογράφους (στ. 26-31), από τις 

                                                
427 Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et genealogique des grandes familles de Grece, 
d'Albanie et de Constantinople, Paris 1983, σ. 282. 
428 Ζώης, ό.π., 1898, σ. 685, Χιώτης, ό.π., τ. Γ, 1980-85, σ. 559· δες και Μαλτέζου, όπ., 1974, σ. 
229, Κονόμος, ό.π., 1981, σ. 119. 
429 Στη Ζάκυνθο θα έμαθε ο Σουμμάκης τα πρώτα του γράμματα. Στοιχεία για την 
εκπαίδευση στο νησί, τον 17ο αιώνα, βρίσκονται στη μελέτη Τρύφων Ευαγγελίδης, Η 
παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Β´, Αθήνα (Καραβίας) 1992, σσ. 213-218. 
430 Ζ. Τσιρπανλής, «Οι μαθητές του ελληνικού κολλεγίου της Ρώμης», Δωδώνη 7 (1978) 23-42, 
ο ίδιος, Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του, ό.π., 1980. 
431 Γ. Σ. Πλουμίδης, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου 
της Παδούης (Μέρος A'. Artisti, 1634-1782)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 37 
(1969-1970) 260-336 και του ίδιου Μέρος Β', Legisti, 1591-1809, Επίμετρον, Μέρος A'. Artisti", 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 38 (1971) 84-206, «Μέρος A'. Artisti, Συμπλήρωμα 
(έτη 1674-1701)», Θησαυρίσματα 8 (1971) 188-204, «Οι Έλληνες σπουδαστές του 
Πανεπιστημίου της Πάδοβας», Δωδώνη 12 (1983) 236-281. 
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δυσδιάκριτες επεμβάσεις τρίτων στο τυπωμένο του έργο. Η μακρά παραμονή του 

Σουμμάκη στην Ιταλία πιθανολογείται, κατά την εκτίμησή μας, από την ίδια την 

εργασία του Ποιμήν Πιστός. Το πόνημα, το οποίο δεν ήταν μια αναμετάφραση που 

εξαρτήθηκε δουλικά από το Πιστικός Βοσκός, αλλά μια προσπάθεια για 

αναπαραγωγή της αισθητικής πρωτοτυπίας του Pastor Fido, συνδυάζεται πολύ 

φυσικά με υπόβαθρο διαμορφωμένο σε ιταλικό έδαφος. Σε αυτό το περιβάλλον, 

σπουδάζοντας στην Πάδοβα ή συμμετέχοντας, ακόμη, σε κάποια Ακαδημία, 

μπορούσε ο μεταφραστής να έχει μελετήσει την ιδιαίτερη όσο και πρωτότυπη 

καλλιτεχνική σύσταση του Pastor Fido, η οποία (αν και παρέμενε αμφιλεγόμενη)432 

δεν αλλοιώθηκε στην επτανησιακή απόδοση, να έχει κατανοήσει, όπως προκύπτει 

από την Αφιέρωση, στ. 25-26, τον (αλληγορικό) ηθικό του χαρακτήρα που δεν ήταν 

δεδομένος.433 Η Ιταλία, πεισσότερο απο κάθε άλλον τόπο, ήταν σε θέση να του 

προσφέρει ένα πλήθος ερεθισμάτων και προκλήσεων για την ενασχόληση με την 

ποίηση, καθώς και πολλές γνώσεις ειδικά για τον Pastor Fido. Η ακαδημαϊκή 

διαμάχη για την τραγικωμωδία, η οποία είχε ολοκληρωθεί έως τα πρώτα χρόνια του 

17ου αιώνα, είχε θησαυριστεί σε πολλές ιταλικές εκδόσεις, ενώ η συζήτηση γύρω 

από το δράμα (στο Πανεπιστήμιο της Padova και έξω από αυτό)434 δεν είχε 

σταματήσει. Οι σπουδές, επομένως, οι μελέτες και οι φιλολογικές συντροφιές στην 

πατρίδα του Guarini θα προίκισαν τον Μιχαήλ με την ποιητική κατάρτιση που 

επέδειξε στη μετάφρασή του. Ο ιταλικός χώρος, εξάλλου, στον οποίο πολλοί 

ομοεθνείς του τύπωναν τα ποιητικά τους έργα, δεν θα του στέρησε και τη γνώση για 

τις τάσεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Δεν διαθέτουμε βέβαια στοιχεία 

για το πόσο καιρό διέμεινε ο Μιχαήλ στην Ιταλία ή αν τυχόν ενάλλασσε την 

παραμονή του ανάμεσα σ᾽ αυτή και στο νησί καταγωγής. Η Ιταλία και η Ζάκυνθος 

θα αποτέλεσαν πάντως οπωσδήποτε σταθμούς και στη σχέση του με τους νεότερούς 

του Κομμούτους. Η εισδοχή του τυπωμένου ποιμενικού στη Ζάκυνθο δεν μπορεί 

παρά να 'πέρασε' από την Μποτέγα του Κομμούτου.  

                                                
432 Βλ. και τους προβληματισμούς, τα ίδια χρόνια, των Γάλλων μεταφραστών του Pastor Fido 
για το ύφος του. Dalla Valle, ό.π., 1973, σσ. 29-34. 
433 Από εκεί θα γνώριζε και για τη φήμη του έργου στις ξένες γραμματείες (Αφιέρωση 5-6, 
17-18). 
434 Δες την Amorosa Fede, που έγραψε (κατά μίμηση του Pastor Fido) ο Α. Πάντιμος στην 
Padova, όταν ήταν ακόμη φοιτητής, και τα γραπτά του καθηγητή (του Πανεπιστημίου της 
Padova) Cesare Cremonini. Α. Στεργέλλης, ό.π., 1970, σσ. 99-100· βλ. και N. J. Perella, The critical 
Fortune of Battista Quarini’s Il Pastor Fido, Firenze 1973, σσ. 33-39. 
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Το έμμεσο μήνυμα στον Πρόλογο του Ποιμήν Πιστός για την απαλλαγή της 

πατρίδας από τα δεινά (στ. 79-82) συγκαταλέγεται στις κεκαλυμμένες νύξεις των 

ποιμενικών της εποχής σε ζητήματα του ιστορικού παρόντος. Τέτοιες νύξεις μας 

είναι γνωστές, εκτός από τα ιταλικά βουκολικά και τον Pastor Fido, και από την 

Amorosa Fede του Α. Πάντιμου.435 Ο Joannou είχε γράψει στο παρελθόν ότι ο 

Σουμμάκης μέσα από τις λίγες αράδες του Προλόγου εξέφραζε την προσδοκία 

απομάκρυνσης του τουρκικού κινδύνου.436 Η υπόθεσή του, με δεδομένο τα ίδια 

χρόνια τον ιταλοτουρκικό πόλεμο και την άμεση απειλή της Κρήτης από τον 

οθωμανικό στόλο, δείχνει να ευσταθεί. Εξάλλου, πολλοί Επτανήσιοι συμμετείχαν 

τότε ενεργά στους αγώνες της Βενετίας εναντίον των Οθωμανών, ενώ, επίσης, 

εξέφραζαν μέσα και από κείμενα τη συμπαράστασή τους στη σκληρά δοκιμαζόμενη 

Κρήτη.437 Παρόλ' αυτά, θεωρούμε εξίσου πιθανό ο μεταφραστής να διατυπώνει ευχή 

για την κοινωνική ειρήνευση της ταραγμένης πολιτικά, από τις συγκρούσεις πολιτών 

και ποπολάρων, Ζακύνθου. Βέβαια η μεγάλη εξέγερση των ποπολάρων εναντίον 

των αρχόντων και των αξιωματούχων της Βενετίας ήταν παρελθόν (το 1628), οι 

αντιπαραθέσεις όμως ανάμεσα στις δύο κοινωνικές ομάδες εξακολουθούσαν.438 Τα 

συμβάντα του 1628 ιστορούσε, με υποκειμενισμό, η Διήγηση του ρεμπελιού439 του 

ευγενή Άγγελου Σουμμάκη, η οποία γράφτηκε δεκαπέντε χρόνια αργότερα.440 Η 

Διήγηση διέκρινε τις ομάδες των ευγενών και των ποπολάρων, ανύψωνε τους 

πρώτους και κακομεταχειριζόταν τους αντιπάλούς τους, υποδεικνύοντάς τους ως 

υπαίτιους της ταραχής.441 Αν το εν λόγω σύγγραμμα, το οποίο συγκέντρωνε τις 

αντιλήψεις των πολιτών για την κοινωνική τους ανωτερότητα, τόνιζε ή 

τροφοδοτούσε τις αντιθέσεις ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρώματα, το Ποιμήν 

Πιστός, κείμενο λογοτεχνικό, με πολλά κοινωνικά μηνύματα, συζητούσε τις αξίες 

                                                
435 Antonio Pandimo, L’ amorosa fede tragicommedia pastorale, ό.π., 2003, σσ. Xlvii-lv. 
436 Βλ. υποσ. 339. 
437 Στεργέλλης, ό.π., 1970, σσ. 73-75. . 
438 Ο πόλεμος της Κρήτης (1645-1669) βάθυνε το χάσμα της πολιτικής και κοινωνικής 
αναστάτωσης του τόπου. Κονόμος, ό.π., 1981, σ. 129. 
439 Διήγησις τοῦ Ρεμπελιοῦ τῶν ποπολάρων, ἤγουν τοῦ νησίου τῆς Ζακύνθου ὁποὺ ἔγινεν εἰς 
τους 1628 στο Κ. Σάθας, Ελληνικά ανέκδοτα, τ. 1, Αθήνησι 1867, σσ. 158-193. Για τους 
μάρτυρες του έργου βλ. Αρβανιτάκης, ό.π., 2001, σσ. 313-326. 
440 Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 329-333. 
441 Ο Σουμμάκης, αφηγούμενος τα συμβάντα του ρεμπελιού, αντιπαρέθετε τα κοινωνικά 
στρώματα των ποπολάρων και των πολιτών. Η ρητορική του είχε έναν απολογητικό τόνο για 
την τάξη των πολιτών και έναν εχθρικό για την τάξη των ποπολάρων (ειδικά των πλούσιων 
που είχαν σημαίνουσα θέση στην τοπική κοινωνία). Ο συγγραφέας έβλεπε την εξέγερση του 
1628 ως προσπάθεια διασάλευσης της πολιτικής πραγματικότητας. Η οπτική του ήταν εκείνη 
των πολιτών. ό.π., σσ. 281-283, 333-337. 
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που συνέτειναν στη γαλήνη μιας πολιτείας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια η ιστορία του 

βασιζόταν στην αναζήτηση εκείνων των ποιοτήτων που θα αναβίωναν την προ του 

σφάλματος εξιδανικευμένη Αρκαδία. Ενώ, λοιπόν, η Ιστορία του Άγγελου 

Σουμμάκη παρουσίαζε την κοινωνική ευπρέπεια και την ηθική ακεραιότητα ως 

γνώρισμα των ευγενών,442 το ποιμενικό υποδείκνυε στον αναγνώστη την αληθινή 

τιμή -συνώνυμο της τιμιότητας και της αγνότητας- η οποία προσιδίαζε σε όλα τα 

κοινωνικά όντα και διαφοροποιούνταν από τις ψεύτικες τιμές - αίγλη, τίτλοι - για τις 

οποίες μάταια υπερηφανεύονταν κάποιοι ισχυροί (χορός 4ος). Ενώ η Διήγηση 

θεωρούσε ότι η διοίκηση συνιστούσε ‘προνόμιο’ των αρχόντων,443 το δράμα 

απαξίωνε το πάθος της εξουσίας και δίδασκε ότι η κοινωνική καταξίωση είχε ουσία 

μόνο ως κατάληξη μιας δύσβατης διαδρομής που χαρακτηριζόταν από την 

αυτοπροσφορά και την αυταπάρνηση (Πράξη Ε´, χορός 5ος). Καθώς η αφήγηση του 

Ρεμπελιού, άθελα, άφηνε να διαφανεί ότι οι ανταγωνισμοί (ευγενών και πλούσιων 

αστών) και η μανία των πολιτών για τα κοινωνικά προνόμια444 γινόταν η αιτία της 

κακοδαιμονίας του νησιού, η μετάφραση του Μιχαήλ Σουμμάκη διακήρυττε την 

άρνηση των υλικών αγαθών (χορός 2ος), εγκωμίαζε τη χαλιναγώγηση των παθών 

και καταδίκαζε την αλαζονεία (Ε v). Το Ποιμήν Πιστός, επομένως, έργο που 

περιείχε πολλές νουθεσίες για τον κοινωνικό βίο, θα ήταν πολύ πιθανό να 

συνοδευόταν από έναν Πρόλογο που ευχόταν τη γαλήνη στη ζωή της Ζακύνθου. 

 

 

 

 

                                                
442 Ο συγγραφέας του Ρεμπελιού θεωρούσε ότι η κοινωνική θέση συνάδει με την ηθική 
ποιότητα των κοινωνικών υποκειμένων. Χρωμάτισε με θετικές αξίες τους άρχοντες και με 
αρνητικές τους ποπολάρους. Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 333-337. βλ. και Σάθας, ό.π., 1867, σσ. 
169-182: ἀπρέπεις και ποταποί οι ποπολάροι, φρόνιμοι και ευπρεπείς οι άρχοντες. 
443 ‘ἀληθινὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπεθυμοῦν τὲς δόξες καὶ τιμές, ἀμὴ δὲν ἠμποροῦν νὰ τὲς 
ἔχουν, μόνον ὁ θεὸς ἔδωσε τὲς χάρες μερικῶν καὶ τὲς ἐξουσίες, καὶ οἱ κατώτεροι νὰ τὲς 
βλέπουν καὶ νὰ τὲς τιμοῦν καὶ νὰ στέκονται εἰς τὴν ὑποταγὴν τῶν μεγαλυτέρων καὶ 
ἐξουσιαστάδων…’. Σάθας, ό.π., 1867, σ. 183 και Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 333-337. 
444 Αρβανιτάκης, ό.π., σσ. 281-337· βλ. και Σάθας, ό.π., 1867, σσ. 169-181. Ο Α. Σουμμάκης 
απέδιδε στους ισχυρούς ποπολάρους (καπουριόνους και κουμέσους), που πρωτοστατούσαν 
στις διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις του λαού, το κίνητρο του προσωπικού κέρδους 
(διαφορένανε). Ωστόσο, ο τρόπος που αντιμετώπιζε τα ίδια πρόσωπα, ο οποίος συχνά 
γινόταν υπερβολικά αρνητικός –αμαύρωνε την εικόνα κοινωνικά διακεκριμένων αστών, 
όπως του Πέτρου Δαλάκβιλα- μαρτυρεί ότι στη συνείδησή του αυτά συνιστούσαν απειλή για 
τα προνόμια της τάξης του.  
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VI. Η γλώσσα του κειμένου 

 
Η έκδοση του 1658 απαρτίζεται από πέντε κειμενικά μέρη: την Αφιέρωση, τον 

Πρόλογο, τις Πράξεις, τα Χορικά, και την Υπόθεση του έργου. Καθώς τα τέσσερα 

πρώτα (με τα οποία καλύπτεται το σύνολο του έργου) έχουν κοινό τους τη στιχουργική 

δομή και, όπως θα φανεί, μοιράζονται τις ίδιες γλωσσικές συνήθειες, η συζήτηση που 

ακολουθεί βασίζεται σ’ εκείνα. 

Τα στοιχεία που αναδεικνύει η φωνητική εξέταση της γλώσσας του κειμένου 

οδηγούν σε μια πρώτη παρατήρηση: τη συνύπαρξη αρχαϊσμών και τύπων της 

δημοτικής. Το φαινόμενο, το οποίο γίνεται αμέσως αισθητό από τη διακύμανση 

γραφών που φέρουν στη ρίζα τους λόγια ή λαϊκά φωνητικά στοιχεία (π.χ. ἐπροχθές 

–προχτές, ποὺ καταδέχθηκε –ποὺ καταδέχτηκες),445  τεκμηριώνεται με πληθώρα 

παραδειγμάτων, με πλήθος συμφωνικών συμπλεγμάτων που κυμαίνονται: -κτ ή –χτ 

(νύκτα-νύχτα, δίκτυα-δίχτυα, ὀρεκτικὸς-ὀρεχτική, τακτικὸς-ταχτικά, κτυπῶ-νὰ 

χτυποῦν, ν’ ἀποκτήσει-ν’ ἀποχτήσεις), –νδ ή –ντ (ἄνδρας - ἀντρειά, πανδρειά –

παντρειά, δένδρο- δεντρά),446  –σθ ή –στ (στοχασθῶ-στοχαστῶ, ἀναίσθητη-

ἀναίστητη, ἐσυγχύσθη-ἐγκρεμνίστη),447 –πτ ή –φτ (ἄπταιστης- ἄφταιστης, πταῖστες-

φταῖστες, πταίσιμο-φταίσιμο, πτωχὸς- φτωχός, πτώχεια- φτωχειά)  –φθ ή –φτ 

(φθάνει, φτάνει, νὰ φθάσει, νὰ φτάσει), –λθ ή –ρθ (ἔλθει- ἔρθει, ἦλθε- ἦρθε).448 Στο 

μωσαϊκό λόγιων και δημωδών γραφών μπορούν ακόμα να συμπεριληφθούν 

διπλοσχημάτιστα ρήματα όπως το ρίπτει (απαντά 1 φορά) ή ρίχνει (απαντά αρκετές 

φορές, και στη ρίμα), οι λέξεις διά, εὔμορφος και αὐθέντης και η λαϊκή τους μορφή 

γιά, ὄμορφος και ἀφέντης, η ἀνάπαυση (17 φορές) και η ἀνάπαψη (6 φορές), ο 

ψεύστης και το ιδιωματικό ψόμα, το ἐλευθερώνω και η λευτεριά, η ἐκδίκησις και η 

ξεδίκηση το εὐχαριστῶ και το φχαριστῶ ο τύπος νύμφη,449 που δεν παραλλάσσει, και 

                                                
445 Τα συμπλέγματα –χθ και -χτ απαντούν ισόποσα. 
446 Από την εξέταση της συχνότητας με την οποία απαντούν τα συμπλέγματα κτ ή –χτ,  –νδ ή 
–ντ διαπιστώνεται η προτίμηση των παλαιότερων συμπλεγμάτων. 
447 Με το λόγιο φωνητικό στοιχείο –σθ συνηθίζονται οι τύποι ἀσθενισμένος, ἀσθένεια, 
ἀσθενής, αἴσθησις (και 1 φορά αἴστηση). Οι ρηματικές καταλήξεις (εἴμαστε, βρίσκεσθε) σε –
ασθε ή –αστε,  –εσθε ή –εστε είναι σχεδόν ισάριθμες. Στον παθητικό αόριστο οι τύποι –σθῶ, –
σθη, –σθῆκαν απαντούν πιο σπάνια από τους –στῶ, –στη, –στῆκαν (στοχαστῶ, 
λογαριαστοῦμε, ἐσφαλίστη, ἀκουστῆκαν). 
448 Στις τελευταίες περιπτώσεις (–φθ/πτ ή –φτ, –λθ ή –ρθ) η καταμέτρηση των τύπων δίνει  
προβάδισμα στα λαϊκότερα συμπλέγματα. 
449 Μια φορά βρίσκεται και ο τύπος γαμβρὸς Δ 402, ενώ δύο φορές απαντά ως γαμπρός Α 
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άλλα. Αν και το εν λόγω υλικό δίνει λαβή στην υποψία ότι η διακύμανση των 

γραφών πιθανώς οφείλεται στην πάγια τακτική των τυπογράφων της Βενετίας να 

διορθώνουν, όπου μπορούν (συνήθως όποτε οι τύποι είναι μετρικά ισοδύναμοι), τις 

λαϊκές λέξεις προς το λογιότερο, η ίδια εικασία δεν δείχνει βάσιμη στη συνέχεια. 

Στους συχνούς διπλούς αοριστικούς σχηματισμούς,450 π.χ. νὰ πιστεύσω –νὰ πιστέψω, 

οι φωνητικά αμφιλεγόμενοι αρχαϊσμοί βρίσκουν κάποτε έρεισμα στη ρίμα: ὀχ τῶν 

κλαδιῶν τὴ μέση/ ποὺ εἶχε προφητεύσει  Δ 1459/1460, και νὰ τὰ ξεκουράσεις/ τὸ νοῦ 

σου ν’ ἀναπαύσεις Ε 51/52, πεθύμησά τον/ ἐφύτευσά τον Ε 1617/1618. Εξάλλου, και 

η παρουσία των διπλόμορφων όπως προφητεία- προφητειά, δυστυχία –δυστυχιά, 

ἐπιθυμία- ἐπιθυμιά, ἀνδραγαθία- ἀνδραγαθιά, εὐχαριστία- εὐχαριστιά, ἐξουσία- 

ἐξουσιά  αποδεικνύεται οργανική. Οι παροξύτονοι λόγιοι τύποι είναι ιδίαιτερα 

λειτουργικοί –σχεδόν μονομερώς- στην ομοιοκαταληξία, ενώ οι στενότεροι δημώδεις 

αξιοποιούνται συχνότατα στο κύριο σώμα του κειμένου. Αν η παράλληλη χρήση 

λόγιων και δημωδών γραφών δημιούργησε μια πρώτη εντύπωση περί μείξης, αυτή 

δε σταματά εδώ. Στη συνέχεια η φωνολογική έρευνα επεκτείνει τις διαπιστώσεις περί 

ποικιλομορφίας με τύπους που κυμαίνονται ανάμεσα στην ιδιωματική και κοινή 

γλώσσα.  

Μολονότι η σύνδεση των διαλεκτικών στοιχείων της εποχής με 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι αρκετά επισφαλής,451 ωστόσο κάποια 

συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη μελέτη κυρίως κρητοεπτανησιακών 

κειμένων δεν μπορούν να αγνοηθούν. Σύμφωνα με αυτά, η Κρήτη και τα Επτάνησα 

παρουσιάζουν φωνολογικά φαινόμενα κοινά.452 Ανάμεσα σ᾽ εκείνα αναγνωρίζονται 

στον μάρτυρά μας η πρόταξη του α- ή του ε- σε τύπους όπως ἀνεράιδα, ἀστάχια, 

ἀλησμονώ, ἀπερνῶ, ἐβγαίνω, η τροπή του ε- σε ο- στα ὀλπίζω, ὀμπρός, ὀμπροστά, 

ὀχθρεμένος, η επίταξη του –ε σε αντωνυμίες π.χ. τόνε, τήνε ἐμένανε, ἐσένανε, 

ἐκείνονε, ἄλλονε, οὐδέναν, ουσιαστικά π.χ.  λαγῶνε, πουλιῶνε, ἀνδρῶνε, γυναικῶνε 

(όλα στη ρίμα), και στα μόρια ἂν, κἂν· στην Κρήτη και στα Επτάνησα αποδίδεται 

ακόμη η ανάπτυξη του ευφωνικού –ε ή –α (για μετρικούς λόγους) σε ρηματικές 
                                                                                                                                     
1414, Ε 1210. 
450 Η διακύμανση στο σχηματισμό τύπων του αορίστου αφορά σε ρήματα με κατάληξη –εύω 
(πιστεύω, ἀληθεύω, γιατρεύω, θεραπεύω, δασκαλεύω, ἑρμηνεύω, φονεύω, δοξεύω, γυρεύω) 
και –αύω (μόνο ἀναπαύω). 
451 Συμβαίνει να έρχεται αντιμέτωπη με τη ματαίωση, καθώς διαπιστώνεται ότι πολλοί τύποι 
είχαν ευρύτατη διάδοση. Βλέπε για παράδειγμα την άποψη των εκδοτών (Στ. Αλεξίου, Μ. 
Αποσκίτη) του Ζήνωνα ότι κάποιοι τύποι λογιζόμενοι ως κρητικοί (του δυτικού ιδιώματος) 
φαίνεται πιθανότερο να ανήκουν στην κοινή γλώσσα. Ζήνων, (Γλώσσα). 
452 Θυσία, σσ. 78-79, Διακρούσης, σσ. 122-123. 
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καταλήξεις π.χ. ἐπιθυμοῦνε, χώνουνε, ἤμουνε, ἀγαπήσουνε, ἐτάξανε, ἐγροίκουνα, 

ἐθώρουνα, η κράση του –ου– με το –ε– σε –ο π.χ. πὄκαμα, ὁπὄχω, πὄχεις, πὄδιδε, 

ὁπὄρχονται, πὄπρεπε, τα ιδιαίτερα ρήματα σε –εύγω π.χ. ξεφεύγεις/γυρεύγεις A 

275/276, φεύγει/πιστεύγει Γ 727/728.453 Όμως όλες αυτές οι γραφές, αν και 

εμφανίζονται σε αρκετά μεγάλη έκταση, δεν απαντούν παρά μερικώς. Τύποι του 

κειμένου όπως ἐλπίζω, ἐχθρός, ἐχθρεμένη και άλλοι που δεν διακρίνονται από την 

πρόταξη του –α (νεράιδα, περνῶ, πετῶ) ή την επίταξη του –ε (γυναικῶν, ἐπεθύμουν, 

ἐστεκόμουν), ρήματα όπως λατρεύω, ζηλεύω, θεραπεύω, παιδεύω, σαϊτεύω – στη ρίμα 

πέβει/γυρεύει, πιστεύει/’σέβη – και γραφές χωρίς κράση (πού ’καμες, ὁπού ’χει, πού 

’δειξε κ.α.) μαρτυρούν ότι ο συντάκτης δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη νόρμα. 

Χρησιμοποιεί συνήθως απροβλημάτιστα το ιδιωματικό και μη υλικό για να καλύψει τις 

μετρικές ανάγκες του στίχου.  

Παρά τις δυσκολίες454 και τις αντιφάσεις, οι ερευνητές έχουν συνδέσει 

ορισμένα φωνολογικά φαινόμενα με ένα κάθε φορά από τα δύο προαναφερθέντα 

ιδιώματα (κρητικό, επτανησιακό). Από τις φωνητικές συνήθειες που 

καταχωρίζονται στα Επτάνησα,455 στο Ποιμήν Πιστός απαντούν η τροπή του –ο- σε –

ου- στα ἀπάνου, χάμου, κάτου, τα ασυναίρετα ρήματα κυβερνάει, καταφρονάει, 

ἀγαπάει, προσκυνάει, ξαπερνάει, κατοικάει κ.α., οι ασυνίζητοι τύποι καρδία, 

πονηρία, ὀμορφία, εὐμορφία, μερτία, φωτία, συντροφία, ἀγνωσία, ἀσχημία κ.α, 

κάποτε το νὰν. Εκτός από το επίρρημα χάμου, το οποίο δεν παραλλάσσει, όλες οι 

υπόλοιπες ιδιωματικές γραφές συνυπάρχουν με τις αντίστοιχες της κοινής. Δίπλα 

στα ἀπάνου, κάτου συναντώνται τα ἀπάνω, κάτω·456 δίπλα στους παροξύτονους 

                                                
453 Βλ. και τα ζηλεύγω, κυνηγεύγω, δοξεύγω, πιστεύγω, γιατρεύγω, μισεύγω, προφητεύγω 
που χρησιμοποιούνται στη ρίμα. 
454 Στην έκδοση της Βοσκοπούλας του Στ. Αλεξίου, το 1963, αναγνωρίζονταν ως 
γνωρίσματα του κρητικού ιδιώματος: οι ρηματικοί τύποι σε – εύγω, οι τύποι του ενεστώτα σε  
–ουσι (κρατοῦσι), του αορίστου σε –ασι (ἐτρέμασι), του ενεργητικού παρατατικού σε  –α 
(ἐφύσα) και –ειε (ἐθώρειε), η προσθήκη του ευφωνικού ε (τηνε), η επίταξη της αντωνυμίας 
(μιλεῖ μου) η συναίρεση του άρθρου με το φωνήεν της λέξης που ακολουθεί. Βοσκοπούλα, σ. 
κζ´. Κατοπινές εργασίες δεν επιβεβαίωσαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν αποκλειστικά 
κρητικά· πρβλ. Διακρούσης, σσ. 122-123 και Μαρίνος Φαλιέρος, Ερωτικά Όνειρα, κριτική 
έκδοση A. F. van Gemert, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 85. 
455 Βλ. Πέτρος Κατσαΐτης, Ιφιγένεια Θυέστης Κλαυθμός Πελοποννήσου, κριτική έκδοση 
Εμμ. Κριαρά, Αθήνα 1950, σσ. κε´-λβ´· Γεώργιος Χορτάτσης, Κατζούρμπος, κριτική έκδοση 
Λίνου Πολίτη, Ηράκλειο Κρήτης 1964, σσ. πα´-∠θ´· Teodoro Montselese, Ευγένα (1646), a cura 
di Mario Vitti, Napoli 1965, σσ. 113-115· Ζήνων, σσ. 83-88· Μπουνιαλής, σσ. 43-44· 
Διακρούσης, σσ. 122-123. 
456 Τα ἀπάνω, κάτω χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά από τα ἀπάνου, κάτου, εμφανίζονται 
όμως όπως και εκείνα και στη ρίμα. 
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τύπους, που προτιμούνται στη ρίμα457 π.χ. κυβερνάει, πονηρία, βρίσκονται οι κοινοί, 

που δεσπόζουν στο κύριο σώμα π.χ. κυβερνᾶ, καταφρονᾶ, καρδιά, πονηριά. Το 

επτανησιακό νὰν, γραμμένο μόνο τέσσερις φορές, συνιστά σχεδόν αμελητέα 

παρουσία. 

Η φωνητική, σύμφωνα με τους μελετητές, του κρητικού ιδιώματος458 

εντοπίζεται σε ένα μεγάλο όγκο λέξεων του έργου. Εκείνες, πράγματι, ξυπνούν το 

άρωμα γλώσσας που μας είναι οικείο από τα έργα της κρητικής λογοτεχνίας. Οι 

τύποι, παρόλ’ αυτά, στους οποίους διακρίνεται η επίδραση της Κρήτης 

εναλλάσσονται με τύπους της κοινής. Η αποδιδόμενη στο κρητικό ιδίωμα τροπή του 

άτονου /ir/ σε /er/ δίνει τὰ γερατειά, τα πλερώνω, πλερωμή, καρτερεμένη, αἱματερά. 

Οι τύποι όμως θεριά (17 φορές), σίδερο (12 φ.), ξερός (5 φ.), στερεμένος (3 φ.) 

υπάρχουν μαζί με τους θηριά (43 φ.), σίδηρο (2 φ.), ξηρός (1 φ.) και στερημένος (1 φ. 

στη ρίμα). Η ιδιωματική συγκοπή του μεσοσυμφωνικού /i/ και /o/ δημιουργεί τα 

ἀκλουθῶ, σημερνός, αλλά και τα καθημερνῶς (7 φ.), καθημερνός (1 φ.)· τα 

τελευταία, όμως, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η ανάγκη για μια επιπλέον συλλαβή, 

απαντούν ως καθημερινῶς (Α 751), καθημερινή (Δ 1140). Η ‘κρητική’ τροπή του –

κα- σε –κια- δίνει τα γλυκιαναστενάγματα (1 φ.) και το πρικιαμένος (2 φ.)· η κοινή, 

ωστόσο, γραφή πικραμένος συναντάται με συντριπτική υπεροχή –πάνω από 70 

φορές. Ως ιδιωματική, όπως είναι γνωστό, λογίζεται και η ίδια η μετάθεση του –ρ-. 

Το θέμα πρικ- βρίσκεται περίπου 10 φορές (πρικύς, πρικός, πρικιαμένος, πρικιά, βλ. 

και το όνομα Ἐρωπρικούσα)· το θέμα πικρ– γύρω στις 90 (πικραίνω/ -ομαι, 

πρικαμένος, πικρός, πικρότη, επίρρ. πικρά). Οι θεωρούμενες ως κρητικής 

προέλευσης φθογγικές μεταβολές των –ευμ–/αυμ– σε –εμ–/αμ–, του –νθ σε –θ, του –

μψ σε –ψ, του –γμ σε –μ έχουν επέλθει κι αυτές σε έναν ορισμένο μόνο βαθμό, βλ. 

πνεύματα, πλανέματα, κουρσέματα / θαυμάζω θαῦμα, ἀναπαμένη / τοὺς 

ἀνθρώπους, τσ’ ἀθούς459 / νὰ πέμψω, ἔπεμψε, νὰ πέψω, μ’ εἶχε πέψει/ πράγμα, 

πρόσταγμα, ἁρπαγμένο, βάσταμα, σταλαματίδα, σμιμένη· το ίδιο έχει συμβεί με τις 

τροπές των –σχ σε –σκ460 και -χτ σε –κτ·461 απόδειξη αποτελούν οι γραφές 

                                                
457 Σε λίγες περιπτώσεις απαντούν και στο κύριο σώμα του κειμένου όπου υπάρχει μετρική 
ανάγκη (βλ.  ἀγνωσία Β 1284, ἀσχημίαν Ε 114, εὐσπλαχνία Δ 536). 
458 Βλ. Θυσία, κεφ. Γλώσσα, όπου αναφέρεται και προγενέστερη βιβλιογραφία. 
459 Όλοι οι τύποι του ἄνθρωπος (μαζί με τα παράγωγά του) και του ἀνθῶ/ ἀνθίζω γράφονται 
μόνο με –νθ–. Το ουσιαστικό ἄνθος παρουσιάζει ισάριθμες γραφές με –νθ– και –θ–  (τσ᾽ 
ἀθούς). 
460 Το παλαιότερο σύμπλεγμα (–σχ) είναι συχνότερο. 
461 Σύμφωνα με τον εκδότη της Θυσίας του Αβραάμ (1996), το κρητικό ιδίωμα δικαιολογεί 
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μοσχομυρωδάτο –μοσκομυρωδάτο, (ἀ)σχολάζω –(ἀ)σκολάζω/ νὰ καταδεχθεῖς- 

θέλεις νὰ καταδεχτεῖς- θέλει μοῦ καταδεκτεῖ, νὰ σμιχθοῦμε- σμιχτοῦμε- νὰ 

σμικτοῦσι, νὰ σὲ δεχτῶ- μ’ ἐδεκτῆκαν. Η συνδεδεμένη με την Κρήτη τάση ορισμένων 

ρημάτων σε –άζω να λήγουν σε –σσω (π.χ. οἱ Oὐρανοὶ μᾶς τάσσουν Α 447, μὴν 

ταράσσεις/μοῦ τινάσσεις Β 1095/1096, οἱ νόμ’ … προστάσσουν Ε 296),462 είναι συχνή· 

παρόλ’ αυτά, ιδιωματικές και μη καταλήξεις συνεισφέρουν ισότιμα στο πλάσιμο της 

ρίμας. Τέλος, η πλέον γνωστή αποβολή του –ι- πριν από άλλο φωνήεν, ταυτισμένη με 

την κρητική ανατολική φωνητική, απαντά στις λέξεις περίσσος, περίσσα, μερά, 

μακρά, λανθάνει στην εκφορά των δισύλλαβων πλούσιος, ἄξιος, η έκτασή της όμως 

στο τυπωμένο Ποιμήν Πιστός είναι αρκετά μικρή.463 Οι τύποι χωρίς –ι- υπολείπονται 

σε σχέση με τους αντίστοιχους της κοινής περίσσιος, περίσσια, πλήσιος, πλήσια, 

μεριά, μακριά  (αλλού θεωρούμενους ως γλωσσικά στοιχεία της δυτικής Κρήτης ή 

των Επτανήσων).464  

                                                                                                                                     
τις τροπές των σχ- σε σκ-, -χτ- σε -κτ- (πρώτα τροπή του -χθ- σε -χτ- και μετά του -χτ- σε -κτ-), 
εὐχ- σε εὐκ- (έπειτα φκ-), Θυσία, σσ. 77-80. Ωστόσο, ειδικά για τη διακύμανση -χτ-/-κτ-, οι 
απόψεις του δεν αντιπροσωπεύουν τους υπόλοιπους μελετητές. Ο Μ. Μανούσακας (το 1947) 
έκανε λόγο για αρχαϊσμούς –κτ- (και –πτ-), που αποτελούσαν πιθανότατα ορθογραφικές 
συνήθειες της εποχής. Κρητικά Χρονικά 1 (1947) 542. Ο Αλεξίου ασχολήθηκε με τη 
διατήρηση του συμπλέγματος -κτ- σε παλαιότερους τύπους (νύκτα, δακτυλίδι) και τη 
μετατροπή του σε –χτ- σε νεότερους (λαχτάρα, λουχτουκιῶ) και όχι με την ιδιωματική τροπή. 
Βοσκοπούλα, σ. κα´· Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοση Στ. Αλεξίου, 
Αθήνα 1980, σ. να´· βλ. και Ιωάννης Ανδρέας Τρωίλος, Ροδολίνος (τραγωδία), επιμέλεια Μ. 
Αποσκίτη,  πρόλογος Στ. Αλεξίου, Αθήνα (Στιγμή) 1987, σ. 177. O Vincent, αντίθετα με τον 
Bakker, είχε εξηγήσει στον Φορτουνάτο το ct ως –χτ- και όχι ως -κτ-, έγραψε όμως τους 
κρητικούς τύπους, όπως εὐκαριστιά, με κ. Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος, Φορτουνάτος, 
κριτική έκδοση Alfred Vincent, Ηράκλειο 1980, σ. ξζ´, c: 2.  
462 Με την ιδιωματική κατάληξη εντοπίζονται τα ἀλλάσσω, μαλάσσω, προστάσσω, ταράσσω, 
τινάσσω, διατάσσω, τάσσω, τρομάσσω. Αποδεικνύονται χρήσιμα στη ρίμα, όπου έχουν 
χρησιμοποιηθεί τα μισά. Τα τάσσω, τρομάσσω έχουν και τους τύπους τάζω, τρομάζω. 
463 Με αφετηρία το κεφ. της Γλώσσας στη Θυσία παραθέτουμε συμπληρωματικά κάποια 
ακόμη φωνητικά φαινόμενα της Κρήτης που επισημάναμε στο κείμενο Σουμμάκη. Τροπή 
αρχικού φωνήεντος σε ἀ–. Διακρίνεται στους τύπους ἀπάνω, ἀρμηνεύγω (παραλλ. 
ἑρμηνεύω), ἀλαφρώνω, ἀλάφρωση, ἀλάφι, ἀπομονή (παραλλ. ὑπομονή). Αποβολή του 
μεσοφωνηεντικού –γ- πριν από τους φθόγγους /i/ και /e/. Εντοπίζεται στη γραφή πηαίνω (17 
φορές), συχνή στην ομοιοκαταληξία· παράλληλα όμως υπάρχουν και τύποι του πηγαίνω (ἂς 
πηγαίνομε, κ᾽ ἐπήγαμε) και παγαίνω (αρκετά συχνό, πάγαινε). Ανάπτυξη μεσοφωνηεντικού 
–γ- στους αοριστικούς τύπους κάποιων ρημάτων. Στο κείμενο μας έχει βρει εφαρμογή στο 
σφάζω: θέλει σφαγεῖ, θέλει νὰ σφαγεῖ, (ἐ)σφάγηκε, πρβλ. και τη διτυπία πάω και πάγω. 
Τροπή του –ν- σε –νι-· βρίσκεται στα φωνιάζω και φωνιάζοντας που εμφανίζουν μόνο αυτή 
τη μορφή. Ανάπτυξη ενός τελικού –ς σε ορισμένα μέρη του λόγου, κυρίως επιρρήματα· 
παρακολουθούμε τα πάραυτας (1 φ.), τίποτες, τίποτις (1 φ.), τίβοτες (1 φ.), κιόλας, τότες, 
αλλά απαντούν και τα πάραυτα, τότε, ποτέ. 
464 Έχουμε δει τους τύπους περίσσιος, ἄξιος να καταχωρίζονται στην κοινή ομιλουμένη 
(Βοσκοπούλα, σ. κζ´), στη γλώσσα της δυτικής Κρήτης (Πανώρια, σσ. 32-33, Pοδολίνος, ό.π., 
1987, σσ. 32-33) ή και των Επτανήσων (Γ. Χορτάτσης, Κατσούρμπος, ό.π., 1993, σ. 141) 
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Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη μορφολογική εξέταση του 

κειμένου δεν μεταβάλλουν τη μέχρι στιγμής διαμορφωμένη γι᾽αυτό εικόνα. Η 

πολυτυπία είναι και σε αυτό το επίπεδο διακριτή. Το άρθρο, παράλληλα με τους 

γνωστούς τύπους, σε αρκετές περιπτώσεις έχει και τους ιδιωματικούς τσῆ, τσὶ (πάντα 

με έκθλιψη) για τα τῆς, τὲς, τούς· η παρουσία τους δικαιολογείται από το μέτρο. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις βρίσκονται και οι αρχαϊσμοί τὰς και αἱ (τότε αἱ ψυχαῖ μας 

στέκουσι Α 1071, τσ’ ὀμορφιές μου δὲν ψηφᾶ … τὰς εὐγενεῖς Α 699, μὰ ’μεῖς, αἱ 

κακορίζικες Γ 677, αἱ δυναταὶ φωνές Ε 985). 

Τα θηλυκά ουσιαστικά εμφανίζουν τις γραφές ὑγεία, ἀνδρεία, ἀγνωσία, 

προθυμία, ὑπηρεσία κ.α., σύμφωνες με τα παλαία πρωτόκλιτα σε –α, αλλά και τις 

δημώδεις ὑγειά, ἀντρειά, ἀγνωσιά, προθυμιά, ὑπηρεσιά, με την κατάβαση του τόνου 

στη λήγουσα,465 την αρχαία κατάληξη της ονομαστικής του ενικού σε –ότης (–ότη)466 

π.χ. ἡ ταπεινότης, ἡ σκληρότη (με δύο παραδείγματα γενικής: τῆς γλυκότης Β 317, 

τῆς νιότης Α 38/ τῆς θεότητος Ε 1180), αλλά και τις νεότερες σε –ότητα π.χ. ἡ 

στενότητα, ἡ ἀγριότητα (πληθ. –ότητες)467 και –άδα π.χ. νοστιμάδα, πονηράδα, 

(πληθ.–άδες, –άδων). Στο ίδιο γένος ουσιαστικών συνυπάρχουν οι τύποι ἡ φύσις, ἡ 

κτίσις κ.α., κατά τα αρχαία τριτόκλιτα σε –ις ( βλ. κτίσις Α 115/116, Ε 847/848, τῆς 

φύσεως Προλ. 64, τῆς πίστεως Γ 1023, τῆς ἐκδικήσεως Ε 443), με τους ἡ φύση, ἡ 

κτίση, κατά τη νεότερη δεύτερη κλίση468 (βλ. ἡ φύση Α 239/240, τῆς φύσης Δ 655/656, 

τῆς κτίσης Ε 1059/1060, και πληθ. δύναμες, αἴσθησες, θέλησες, ἀνάπαυσες κ.α.).469 

Μια όμοια αμφιταλάντευση διαπιστώνεται στα θηλυκά κύρια ονόματα. Η ‘κοινή’ 

Ἀρκαδία (γεν. Ἀρκαδίας) εναλλάσσεται με την Ἀρκαδιά (γεν. Ἀρκαδιᾶς), ανάλογα 

με τις ανάγκες του μέτρου και της ρίμας. Το όνομα Ἄρτεμις ακολουθεί τόσο την 

                                                
465 Λίγα είναι τα οργανικά παραδείγματα γενικής από τη λόγια κλίση (Ἀρκαδίας, δυστυχίας, 
εὐεργεσίας, πεζή Περίληψη: ἐρωτίας, ὑγείας), ενώ πολλά από τη δημώδη (Ἀρκαδιᾶς, 
ἐρωτιᾶς, ἡλικιᾶς, εὐσπλαχνιᾶς, βιᾶς, ἀσχημιᾶς, παρθενιᾶς, πορνειᾶς, προφητειᾶς). 
466 Βλ. και τον διαχωρισμό ανάμεσα στον παλαιό τύπο π.χ. νιότης (ονομ. και κλητ.) και τον 
μεταγενέστερο νιότη στο Κομνηνή Δ. Πηδώνια, Τα λόγια γλωσσικά στοιχεία στα έργα του 
Χορτάτση, Ιωάννινα (διδ. διατριβή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 1977, σ. 186. 
467 Βλ. και τη γενική πληθ. τῶν γλυκότητών σου Ε 1192. 
468 Στη γενική ενικού τα περισσότερα θηλυκά ονόματα σχηματίζονται σύμφωνα με τη 
δεύτερη κλίση: τῆς φύσης, τσ᾽ ἀνάπαψης, τῆς πίστης, τῆς κόλασης, τῆς γνώσης, τῆς λύπησης, 
τῆς διάκρισης, τσ᾽ ἀντίληψης, τῆς χάρης, τῆς κτίσης κ.α.· οι γενικές τριτοκλίτων που 
απαντούν είναι μόνο τρεις τῆς φύσεως, τῆς πίστεως τῆς ἐκδικήσεως, βρίσκονται όμως όλες 
οργανικές. 
469 Βλ. και ποίησες, πράξες, τάξες, περιδιάβασες, θλίψες, βρύσες, παρακάλεσες, παῖδες 
ἀναγάλλιασες, ἀνάγκασες κ.α. Το ουσιαστικό χάρη, ακολουθώντας τόσο τη νέα όσο και την 
παλαιά κλίση, εμφανίζει τους τύπους: Ενικός (ονομ.) ἡ χάρη/ χάρις (γεν.) τῆς χάρης/ τῆς 
χάριτος, (αιτ.) τὴν χάρη/ χάριν/ χάριτα, (κλητ.) χάρη/ χάρις/ χάριτα, Πληθυντικός (αιτ.) τὲς 
χάρες/ χάριτες. 
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παλιά όσο και τη νέα κλίση: τῆς Ἀρτέμιδος/ τῆς Ἄρτεμης, τὴν Ἄρτεμη, ὢ Ἄρτεμις/ 

Ἀρτέμιδα. Το Ἐρωπρικούσα470 έχει (αδιαμφισβήτητα λόγω ρίμας) τη γενική 

Ἐρωπρικούσας (Α 273/274), αλλά και τον τύπο Ἐρωπρικούσης. Η αρχαία κατάληξη, 

που επαναλαμβάνεται στα Ἀρετούσα (Ἀρετούσης Πρόλ. 6), δόξα (δόξης Δ 1246), 

πιθανώς δεν είναι αυθεντική. Τα αρσενικά ονόματα παρουσιάζουν κι αυτά 

ανάλογες ιδιαιτερότητες. Από τα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος, τα οποία 

κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού 

(βλ. πλατάνου, ἀνθρώπου, ἀνθρώπων, θανάτων, θανάτους, συντρόφους, 

πολέμους),471 τα ἄνθρωπος, πόλεμος απαντούν και με την ιδιαίτερα λαϊκή μορφή 

ἀνθρῶποι, πολέμοι. Τα πρωτόκλιτα σε –ης (νικητής, χωριάτης, δημηγέρτης, 

δεσπότης, πρεσβύτης, αὐθέντης, αφέντης κ.α.) άλλοτε παρεκκλίνουν προς τις 

αρχαίες καταλήξεις (γενική και κλητική ενικού –ου και –α, αιτιατική πληθυντικού –

ας) τοῦ πρεσβύτου, νικητοῦ, ὦ πρεσβύτα, νικητά, ποιητά, ζευγίτα, τούς ὑπηρέτας, 

άλλοτε σχηματίζουν τον πληθυντικό τους με τις πλέον όψιμες φόρμες τῶν 

νικητάδων, ὦ ποιητάδες.472 Τη νεοεισαχθείσα κλίση των ανισοσύλλαβων 

ακολουθούν και τα βασιλιάς, χαλκιάς (χαλκιάδες Δ 672, βασιλιάδων Δ 538), 

μολονότι το πρώτο απαντά και με σωστούς ή λανθασμένους τύπους της αρχαίας 

γλώσσας (κλητ. βασιλεῦ, εἰς τοὺς βασιλευούσι Δ χορός 1590). Τα ουσιαστικά γέρων/ 

γέροντας, ἱερεὺς/ ἱερέας (πληθ. ἱερεῖς) αποτελούν παράδειγμα μείξης της παλαιάς 

και νέας κλίσης.473 Ασταθές βάδισμα μεταξύ αρχαίας και κοινής εμφανίζουν και 

αρκετά κύρια ονόματα ὁ Ἡρακλῆς, τοῦ Ἡρακλῆ και τοῦ Ἡρακλήα, τὸν Ἡρακλῆ, ὁ 

Ἅδης, τοῦ Ἅδη (ρίμα) και τ(οῦ) Ἅδους, τὸν Ἅδη (ρίμα), ὁ Ζεύς, τοῦ Ζεὺ και τοῦ Δία 

κλητ. ὢ Ζεῦ, ὢ Δία. Ορισμένα αδυνατούν να προσαρτηθούν σε κάποιο κλιτικό 

σύστημα (βλ. τὸν Ὀρφεύ, τοῦ Πάν, ὢ Πάν), ενώ άλλα τεκμηριώνουν μια ιδιάζουσα 

κλίση (ὁ Kορύδων/ Κορυδὼν, τοῦ Κορυδών, τὸν Κορυδών/ τὸν Κορυδών’/ τὸν 
                                                
470 Για τη φράση τσ’ Ἐρωπρικούσης βλέπε: Α 349, Α 624, Β 719, Β 744, Δ 554, Ε 220, Ε 394. 
Οι υπόλοιποι στίχοι στους οποίους απαντά η αρχαία γενική του ονόματος είναι: κ’ 
Ἐρωπρικούσης ὀμορφιὰ Α 300, Ἐρωπρικούσης τσ’ ὄμορφης Β 30, Ἐρωπρικούσης θάνατο Ε 
1407. 
471 Τον διατηρούν στην προπαραλήγουσα μόνο πολυσύλλαβες, σύνθετες λέξεις (τ’ 
ἀγριόχοιρου, τ’ ἀντίλαλου) και κύρια ονόματα (τοῦ Δίδυμου, τοῦ Νίκανδρου, βλέπε όμως 
και Νικάνδρου). 
472 Παροξύτονα σε -ης που κατεβάζουν κανονικά στον πληθυντικό τον τόνο στην λήγουσα 
αποτελούν τα προφήτης, ὑπηρέτης (προφητῶν, ὑπηρετῶν)· αντίθετα, δεν τονίζονται στη 
λήγουσα τα ζευγίτης, πρεσβύτης (τῶν ζευγίτω, τῶν πρεσβύτων).  
473 Στις παρατηρήσεις για τα αρσενικά ονόματα πρέπει να προστεθεί ότι το χρόνος στη γενική 
του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα (τῶν χρονῶν Α 922, Α 1240), τα πλοῦτος και 
κίνδυνος είναι διπλόκλιτα (τὰ πλούτη πολλ., τὰ κίνδυνα Δ 910), το βάτος απαντά ως 
αρσενικό τοῦ βάτου Γ 210 και ως θηλυκό στὴ βάτο Α 201. 
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Κορύδωνα, ὁ Ἀπόλλωνας, τ(οῦ) Ἀπόλλωνος / τ’ Ἀπόλλου), η οποία κάποτε έχει 

προκύψει από τη διακύμανση της ονομαστικής (Kορύδων και Κορυδὼν) ή τις 

μετρικές ανάγκες του στίχου.474 Τα ουδέτερα ουσιαστικά του κειμένου δεν 

εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από τη σημερινή γλώσσα. Οι γενικές (των 

ανισοσύλλαβων) τοῦ μνήματος, τοῦ τυπώματος, τῶν παιδίων συνιστούν αρχαϊσμούς· 

αντίθετη τάση φαίνεται να χαρακτηρίζει τον δισύλλαβο τύπο τῶν δακρυῶν (4 φ.) – 

βλ. όμως και δακρύων Ε 1095- οπωσδήποτε ιδιαίτερα βολικό για τη στιχουργία. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένα ονόματα ακολουθούν όχι αποκλειστικά την κλίση 

με την οποία τα γνωρίζουμε δεμένα, αλλά κάποτε και άλλες κλίσεις ουδετέρων (–ο, –

α ή –ό, –ά / –ος, –η/ –ι, –ια) ή ακόμη και καταλήξεις ανισοσύλλαβων. Έτσι το 

δένδρο/δέντρο συναντάται και ως δεντρό, με πληθυντικό τὰ δεντρά, τῶν δεντρῶν ή 

τὰ δένδρη, τῶν δένδρων· το δάσος παραλλάσσει με το δάσο, τοῦ δάσου475 και γίνεται 

τα δάση, τῶν δάσων ή τὰ δάσητα· τὸ βουνὸ βρίσκεται και ως βουνὶ και τὸ χόρτο στη 

γενική κάνει τοῦ χόρτου ή τοῦ χορτοῦ (2 φ.). Ο τύπος βραδὺ (Δ 826), που 

χρησιμοποιείται μία φορά αντί για το βράδυ, είναι το ουσιαστικοποιημένο επίθετο 

από το οποίο προέρχεται ετυμολογικά η νεότερη λέξη. Ουσιαστικοποιημένα και 

άκλιτα απαντούν τὰ ἔμπα και ἔβγα.  

Τα ουσιαστικά του κειμένου, αν και όχι μόνο αυτά, συνδέονται με ένα ακόμη 

φαινόμενο, το οποίο δεν δείχνει εκτεταμένο. Πρόκειται για την αποβολή του τελικού 

–ν στη γενική πληθυντικού, συνήθεια αποδιδόμενη στο κρητικό ιδίωμα476 π.χ. καὶ 

τῶν ζευγίτω ’μάδι Α 15, ποὺ τῶν ὀνείρω οἱ φαντασιὲς Α 1064, ν’ ἀφήσω τῶν μαλλιῶ 

σου Β 1260, καὶ τῶν δενδρῶ οἱ ξεροὶ κορμοὶ Γ 325, καὶ προκομμένω ἀνθρώπων Ε 3, 

τῶν μπορεμένω ἀνθρώπων Ε 713. Οι εν λόγω γραφές αποκαλύπτονται κυρίως μετά 

τη μετρική εξομάλυνση. 

Τα επίθετα έχουν την κύρια τάση ο βασικός τους τόνος να μένει 

αμετακίνητος π.χ. ἡ ἅγια τοῦ πλούσιου, δόλιου, νήπιου, τῆς ἀσύστατης, τῶν ἄθλιων, 

ἄνεργων, δύστυχων, χίλιων, πρεσβύτων, τοῦ σοφώτατου, ἀκριβότατου, τῆς 

ἀτυχέστατης, τὴ μεγαλότατη, τὴ βαθύτατη, τὴν πανσοφώτατη, ὢ γλυκύτατη, ὢ 

ἁγιότατη· παρόλ᾽ αυτά δεν λείπουν τύποι που τονίζονται κατά την αρχαία κλίση π.χ. 

                                                
474 Βλ. και Δαμέτης/ Δαμέτας, κλητ. Δαμέτα, Ἔργαστος (7 φ), Ἐργάστος (1 φ. σύμφωνα με το 
ρυθμό) κλητ. Ἔργαστε (4 φ.), Ἐργάστε (13 φ.) Ἐργάστο (1 φ., ρίμα)· Νίκανδρος (2 φ.) 
/Νικάνδρος (3 φ.), Νίκανδρου (1 φ.) /Νικάνδρου (1 φ.), τὸ Νίκανδρο (1 φ.), κλητ. Νίκανδρε 
(4 φ.) –Νικάνδρε (3 φ.)· το όνομα Μυρτίνος έχει σε λίγες περιπτώσεις τους τύπους Μυρτίνο 
(κλητ.) –αντί Μυρτίνε- και Μυρτίλο για λόγους ομοιοκαταληξίας. 
475 Ομοίως και Πανώρια, σ. 22. 
476 Βλ. Θυσία σ. 81, Πανώρια, σ. 22. 
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ἡ ἁγία (ομοίως άλλα γένη, πτώσεις), τοῦ τιμίου βίου Αφ. 34, τῶν ἀθανάτων Β χορός 

1319, τῶν ὑψίστων Ε 1149, τοῦ σοφωτάτου Αφ. 15, νεράιδ’ ἀπονοτάτη Γ 315 ρίμα, 

λαμπροτέρα Ε 308. Οι καταλήξεις που υπερισχύουν ποσοτικά είναι οι νεότερες π.χ. ἡ 

πονηρή, τῆς τρυφερῆς, τὴ νεκρή, τὴν καθαρή, τὴν ἀκάθαρτη, ωστόσο, παλαιές 

καταλήξεις συναντώνται σε τρικατάληκτα επιθέτα σε –ος–η–ο (ή –ος–α–ο), τῆς 

νεκρᾶς Β χορός 1337, τὴν καθαράν Γ 1194 (βλ. και υπόμνημα Δ 1018, Δ 1123, Ε 354), 

τὴν ζωεράν Α χορός 1393, ἡ πικρά Γ 9, τὴν πικράν Δ 1169,477 τὴν αἰσχράν Ε 860, 

κατά τη χρήση τριγενών και δικατάληκτων επιθέτων, ἄφρον γέροντα Ε 496, τὴν 

ἄκαρπον βαριοσύνη Δ 911, ἔργων τῶν ἀκαθάρτων Δ χορός 1576, ἀκάθαρτον θυσίαν 

Ε 860, σὲ μεγαλόψυχον καρδιάν βλ. υπόμν. Ε 592, ἡ μέρα ὑπέρλαμπρος Δ 897, ἡ 

θηλειώδης ἀπιστιά Α 1207, τὸ ἀνωφελές εἶδος Δ χορός 1540. Σημαντικά 

παραδείγματα διακύμανσης ανάμεσα στη δημώδη και λόγια γλώσσα συνιστούν οι 

τύποι παλαιά και παλιά, το δικαιότατο και δίκιος, –α, -ο, βέβαιος (-ον), βέβαιη και 

βέβιος–α, -ο, τὴν πικράν και τὴν πικριά, τὴ μακρά και τὴ μακριὰ, ὁ μέγας κι ὁ 

μεγάλος. Η γνησιότητα των παραλλαγών, που έχουν διαφορετικό αριθμό συλλαβών, 

υποστηρίζεται από το μέτρο.478  

          Ενδιαφέρουσα ποικιλία παρουσιάζουν και οι αντωνυμίες. Οι περισσότεροι 

τύποι τους είναι κοινοί. Με αυτούς, ωστόσο, αναμειγνύονται αρχαϊσμοί και 

ιδιωματισμοί. Διπλοτυπίες αποτελούν τα: ἐδικός/ δικός, αὐτείνος/ αὐτούνος, αὐτὸς/ 

αὖτος, ἐδαῦτος/ δαῦτος, ἐκεῖνος ή κεῖνος / ἐκειὸς (επτανησιακό), ἐτοῦτος / τοῦτος,479 

οὐδεὶς (μόνο 1 φ.)/ οὐδένας, καθεείς/ καθένας, εἷς (1 φορά)/ ἕνας. Η τελευταία 

αντωνυμία στη γενική έχει εξίσου τους τύπους ἑνός και ἑνού (επτανησιακό). Όμοια 

και η ἄλλος στη γενική και των δύο αριθμών εμφανίζει μαζί τα ἀλλοῦ/ ἀλλουνοῦ, 

ἀλλονῶν και ἀλλουνῶν. Πολυτυπίες των αόριστων αντωνυμιών συνιστούν τα 

κανενείς, κανείς, κανένας (με αιτιατική του αρσενικού κανεὶν και κανέναν), τα 

τίποτες, τίποτις (1 φ. χορός) και τίβοτες (1 φ.). Η συνηθέστατη αντωνυμία κάποιος 

κάποτε υποκαθίσταται από την τινὰς (1 φ.) ή την ποιὸς. Οι ίδιοι τύποι ποιός, τί και 

                                                
477 Δες και τὴν πικριά μου ἀγάπη Γ 359. Για τις αρχαϊστικές καταλήξεις θηλ. επιθέτων σε –α 
βλ. και Πηδώνια, σ. 189. 
478 Οι γραφές χορτάρι ἀνωφελὴ, δυστυχὴ εἶναι τό ’δα στους στίχους Δ 27 και Δ 327 
αντίστοιχα αποτελούν τεκμήριο ότι ο κανόνας της αρχαίας γλώσσας μπορεί και να μην 
εκτελείται πάντα σωστά. Οι ομοίως γραμματικά εσφαλμένοι τύποι τοῦ μέγα πάππου σου Δ 
941, στὰ μέγα πνεύματα Δ χορός 1587 πιθανότατα οφείλονται στο μέτρο. 
479 Βλ. και ἐκείνου/ ἐκεινοῦ, ἐτούτης/ ἐτουτῆς, αὐτείνης/ αὐτεινῆς, ἐκείνης/ ἐκεινῆς. 
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τίνος (3 φ) επανέρχονται στις ερωτηματικές προτάσεις·480 σ’ αυτές αξιοπρόσεκτη 

είναι η χρήση του κρητικού ἴντα σε μια μόνο περίπτωση. Ολοκληρώνοντας όσα θα 

άξιζαν να ειπωθούν για το θέμα των αντωνυμιών, οι φράσεις του κειμένου (τοῦ) 

λόγου μου/σου και ἡ χάρη σου/του αποτελούν περιφράσεις της προσωπικής 

αντωνυμίας· ως αδύνατοι τύποι της ίδιας χρησιμοποιούνται τα τόν(ε), τήν(ε), τῆς/ 

τῆσε, τές/ τέσε, τούς/ τούσε, σπανιότατα το κρητικό τσῆ.481 Η κτητική αντωνυμία 

αποδίδεται όχι μόνο με το δικός μου /ἐδικός μου ή τα εγκλιτικά μου/σου/της/τους – 

ελάχιστα τα κρητικά τση, τσι -– αλλά και με την ενίσχυση του εγκλιτικού με τον 

δυνατό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας (ἐμέ/ ἐσέ, ἐμένα/ ἐσένα) π.χ. Πῶς εἶναι 

ξένος, ἀνισῶς εἶναι παιδί σου ἐσένα; Ε 617, ἀγάπας τὴ ζωή μου ἐμὲ πλιὰ ἀπὸ τὴν 

ἐδική σου Δ 848, ή μόνο με τον δυνατό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας π.χ. τὸ 

φταίσιμο εἶν’ ἐμένα Α 1276, γιὰ βλάβη ἐμένα μοναχοῦ εἶσ’ ὥς ἐδῶ φερμένη Α 1278, 

κ’ ἐκεῖ τὸ πταίσιμον ἐμὲ καὶ τὸ συμπάθιο ἐσένα ζύγιαστα Ε 1631.482 Η παλαιά χρήση 

του άρθρου ως αναφορική αντωνυμία έχει διατηρηθεί π.χ. Ἤξευρε πὼς οἱ  

ἄνθρωποι μὲ δυσκολιὰ μποροῦσι στὰ θέλουσιν οἱ Oὐρανοὶ ποτὲ ν’ ἀντισταθοῦσι Α 

911-912, Ποιός σ’ ἀμποδίζει, πελελή, τὸ θέλει ἡ πεθυμιά σου νὰ μὴν τὸ πάρεις, καθὼς 

θὲς Γ 655-656, Δ 1168, παρόλ᾽ αυτά συνηθέστερα προτιμώνται τα ὁπού, πού, ὅποιος, 

ὁποιός και ὅ,τι.  

Στο ρήμα, επικρατεί η συλλαβική αύξηση ἐ- και υπάρχει η τάση να γράφεται 

αδιάφορα με το αν η συλλαβή τονίζεται ή όχι π.χ. ἔβλαψα, ἔπεσε, ἔσφαλα, 

ἐσφάγηκε, ἐγνώρισε, ἐτάχθηκε (βλ. ομως και τὸ λόγιασα, μοῦ φεύγασι). Σε λιγότερες 

περιπτώσεις βρίσκεται και η κρητική (ανατολικού ιδιώματος) αύξηση ἠ-  

Συνηθίζεται με τα ρήματα μπορῶ, εὑρίσκω, φέρνω, ἀγαπῶ, ἀκούω, βλέπω, ἀρχίζω, 

πέμπω (π.χ. ἤκουσε, ἤρχισε, ἤπεμψε), δεν έχει όμως απόλυτη εφαρμογή (βλ. 

ἀγάπησες, ἄκουσα, ἔπεμψε).483 Τα σύνθετα ρήματα μπορεί να εμφανίζουν εσωτερική 

                                                
480 Η Κομνηνή Πηδώνια αναφέρει ότι η ερωτηματική αντωνυμία τίς στην ονομαστική είναι 
αρχαϊστική (δεν υπάρχει στο κείμενό μας), στη γενική τίνος δημοτική, ενώ ο τύπος τί ανήκει 
στην κοινή γλώσσα. Για την αντίστοιχη αόριστη αντωνυμία θεωρεί ότι η ονομαστική τινὰς 
μάλλον πρέπει να συγκαταλεχθεί στη δημοτική· το ίδιο και η γενική ὅτινος (Π.Π. 3ος χορός 
1487 και Δ 799). Βλ. Πηδώνια, σσ. 197-199. 
481 Oι δυνατοί τύποι της προσωπικής αντωνυμίας κάποτε ενισχύονται με το επίθετο ὁ ἴδιος 
π.χ. ἀνὲν κ’ ηὑρίσκεται σιμὰ σ’ ἐσὲ τὸν ἴδιον ἕνα Α 63. 
482 Βλ. ομοίως Στάθης, σ. 56. 
483 Στο ανατολικό κρητικό ιδίωμα εγγράφονται και οι ακόλουθοι τύποι με την αύξηση ἐ-: 
ἐγροίκουνα (Α 346), ἐγροικήθηκες (Β 219), ἐμπόρειε (Αφιέρ. 11), ἐμπόρεσες (Δ 166), 
ἐμπορέσα (Β 184). Συνυπάρχουν με τους ἀγροίκουνα, ἀγροικήθηκε (αναύξητους) και τους 
ἠμπόρειε(ς), ἠμπόρεσε(ς), ἠμπόρεσαν. Ασύμβατος με τον κανόνα του ανατολικού ιδιώματος, 
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αύξηση π.χ. συνέβη, ἀπέθανε, ἀπεθήνισκες, ἐνήργησεν (βλ. και Περίλ.), εξωτερική 

π.χ. ἐκαταδέχτηκε, ἐπερίπαιζες, ἐπαράδωκα, ακόμα και δύο αυξήσεις π.χ. 

ἐσυνήφερε, ἐσυνέβη· πάντως, συχνότερα απαντούν αναύξητα π.χ. ἀποδείοχνε, 

ἀνάμπαιζα, ἀπόκτησα, ἀποκρίθηκε. 

Το εἶμαι στο γ´ πρόσωπο ενικού και πληθυντικού έχει τους τύπους εἶναι και 

ἔναι (ἔν᾽)· η μετοχή του είναι ὄντας και το απαρέμφατο εἶσται(ν). Στον 

παρατατατικό παρατηρείται σημαντική πολυμορφία. Χρησιμοποιούνται –από το 

συχνότερο στο σπανιότερο– στο α´ πρόσωπο ενικού τα ἤμουνα και ἤμουν, ἤμου, 

ἤμουνε, στο β´ πρόσ. τα ἤσουν ή ἤσουνα, στο γ´ πρόσ. τα ἤτουνα, ἦτον, ἤτουν, 

ἤτονε, ἤτου, στο γ´ πρόσ. πληθ. τα ἦτον, ἤτανε, ἦσαν, ἤτασιν.484 

Οι καταλήξεις των ρημάτων ξετυλίγουν αξιόλογες μορφολογικές πολυτυπίες. 

Αυτή η ποικιλία, που συνήθως συμβαδίζει με τις μετρικές ανάγκες του 

δεκαπεντασυλλάβου, είναι γνώριμη από την προηγηθείσα γραμματεία, ως επί το 

πλείστον κρητική. Η 1η συζυγία, στην ενεργητική φωνή, στον ενεστώτα δεν έχει 

ακόμη την κατάληξη –ουμε. Αντί αυτής εμφανίζεται η κατάληξη –ομε(ν) π.χ. 

τρέχομε, ξεύρομε, ἂς πηαίνομε, η οποία χρησιμοποιείται και στην υποτακτική του 

αορίστου π.χ. ἂς δώσομε, νὰ σιάξομε, νὰ ρωτήσομε. Στο γ΄ πληθ. πρόσωπο του 

ενεστώτα (οριστική και υποτακτική) απαντούν παράλληλα οι καταλήξεις –ουσι(ν) 

π.χ. μένουσι, δείχνουσι και –ουν π.χ. μουγγίζουν, γνώθουν. Ο πρώτος τύπος, ο 

οποίος είναι και παλαιότερος, συνηθίζεται στο τέλος του ημιστιχίου (σε ποσοστό 

50%)· ο δεύτερος, νεότερος και συχνότερος, στο τέλος του στίχου (σε ποσοστό 40%). 

Σε λίγες περιπτώσεις, οι οποίες εν πολλοίς έχουν προκύψει κατά την διαδικασία 

μετρικής αποκατάστασης των στίχων, διαπιστώνονται ρηματικές καταλήξεις σε –

ουν απ᾽ όπου το καταληκτικό –ν έχει αποβληθεί π.χ. μὰ πλιὰ τὸ κάνου οἱ βγενικές Α 

801, κ’ ἐκεῖ ποὺ τρέχου ὁμάδι Β 2, ὁποὺ στραγγίζου ὀχ τὸ ψυχρὸ Γ 907. Η 

ιδιομορφία αυτή, γνωστή από κρητικά κείμενα,485 εντοπίζεται και σε άλλους χρόνους 

π.χ. Ὤχου, νὰ ’μπόρου Ἐργάστε μου| Β 201, ἐκεῖνα/ἀπομεῖνα Α 1049/1050.486 Η 

μετοχή έχει μόνο τους νέους τύπους σε –ας π.χ. μένοντας, γιατρεύοντας, κι όχι 

εκείνους σε –α.487 Με τον ίδιο τρόπο έχουν δοθεί και οι μετοχές ἀρνώντας (1 φ.), 

                                                                                                                                     
όπου η πρόθεση ἀνα- γίνεται ἀνε-, είναι ο σχηματισμός όλων των σύνθετων ρημάτων όπως 
ἀνατρανίσαν, ἀναστρέφονται, ἀναβρύζει. Βλ. σχετικά Βοσκοπούλα, σ. κη´. 
484 Το ἤτασιν απαντά μοναδικά στον στ. Αφιέρ. 3. 
485 Και σε Βοσκοπούλα (Κείμενο), Πανώρια, σ. 22. 
486 Πρβλ. και τις ρίμες Α 547/548, Ε 301/302. 
487 Το ίδιο ισχύει και για την ενεργητική φωνή της 2ης συζυγίας. Βλ. και Φαλιέρος, σσ. 65-66. 
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θυμώντας (3 φ.), ἐρωτεύοντας (1 φ.) που ανήκουν σε ρήματα αποθετικά (ασυναίρετα 

ή συνηρημένα).488 Ο παρατατικός και ο αόριστος εναλλάσσουν στο γ΄ πρόσ. πληθ. 

δύο καταλήξεις, την παλαιότερη και πιο σπάνια σε –ασι(ν), που επιφέρει 

καταβιβασμό του τόνου (ἐδείχνασι, εὐγενίζασι, ἐτρέμασι, ἀλλάξασι, ἐχάσασι, 

ἐξεσκίσασι), και εκείνη σε –αν, στην οποία καταριθμούνται αρκετές λόγιες λέξεις 

(ἔσταζαν, ἔδεναν, ἐδιάβαιναν, ἔπιασαν, ἔλαχαν, ἐφύλαξαν), αλλά και πολλές άλλες, 

οικοίες από την ποιητική δημιουργία της εποχής (ἀνοιγοσφαλίζαν, ἐστραγγίζαν, 

ἐκλαίγαν, ξετρέχαν, ἐγυρίσαν, σαϊτέψαν, ἐδιῶξαν, διαβῆκαν). Στη μέση και 

παθητική φωνή, ο ενεστώτας στο γ΄ πρόσωπο πληθυντικού κυμαίνεται –σχεδόν 

ισόποσα– μεταξύ των νεότερων τύπων σε –ουνται π.χ. νὰ φλογίζουνται, 

στρέφουνται, βρίσκουνται και των προγενέστερων σε –ονται π.χ. φθείρονται, 

μπερδεύονται, βρίσκονται. Παραδείγματα προστακτικής, που εξακολουθεί να 

εμφανίζεται, αποτελούν τα βλέπου, χαίρου,489 ενώ διακρίνεται και η αρχαϊστική 

μετοχή σε –όμενος πχ. στοχαζόμενος, χρειαζόμενα, σε μια περίπτωση και εκείνη σε –

άμενος στη φράση εἶναι μπορεζάμενο.490 Ο παρατατικός στο γ΄ προσώπο του ενικού 

έχει τις πρώιμες καταλήξεις σε –ουτο491 εὑρίσκουτο (άπαξ Προλ. 46) και –ετο(ν) 

ἐχαίρετον, ἐκείτετο κ.α.,492 τη μεταγενέστερη σε –ότουν/-ότουνα περηφανευότουν, 

ἐδεχότουν, εὐρισκότουνα, θλιβότουνα, τα αξιοπερίεργα συνθέματα ἠναγκάζοτουν 

πεζή Περίλ., ἐφαίνοτουν Α 1043, ἁρπάζοτουν Ε 1502, στο δε γ΄ πρόσωπο του 

πληθυντικού παρουσιάζει για μία φορά τη σημερινή μορφή σε –ονταν ἐδύνονταν Α 

517. Η 2η συζυγία, η οποία διακρίνεται κάποιες φορές από αστάθεια στην κλίση των 

ρημάτων της (βλ. περηφανᾶτε, κινᾶτε, κενοδοξᾶτε, ἀρνᾶσαι), έχει, όπως και η 1η, 

στο γ´ πληθ. πρόσωπο του ενεργητικού ενεστώτα τις καταλήξεις –οῦν και –οῦσι(ν). 

Τώρα όμως συχνότερη είναι η παλαιότερη κατάληξη (σε –οῦσι) και αυτή προτιμάται 

στη ρίμα. Επεκτεταμένοι ιδιωματικοί τύποι όπως ἐπιθυμοῦνε, θωροῦνε, κρατοῦνε 

δεν λείπουν. Ο παρατατικός στο α΄ πρόσωπο του ενικού λήγει σε –ου(ν) ή –ουνα  

π.χ. ἐκράτουν, ἠμπόρουν, νὰ ’μπόρου, ἠμπόρουνα, ἀγάπουνα· στο γ´ πρόσ. 

πληθυντικού, εκτός από την περίπτωση της γραφής ἐπεθύμουν Πρόλογ. 52, έχει τη 
                                                
488 Βλέπε και το ασυνήθιστο στη σημερινή γλώσσα στέκοντας (απαντά 6 φ.). 
489 Σύμφωνα με αυτή τη φόρμουλα και το θύμουΑ 816. 
490 Βλ. Πηδώνια, σ. 209 και Πανώρια, σ. 23.  
491 Η κατάληξη του μέσου παρατατικού σε –ουμου απαντά και στα Βοσκοπούλα, σ. κζ´, 
Πανώρια, σ. 23, Φαλιέρος, σ. 66. 
492 Οι καταλήξεις –ετο και –ᾶτο στον παρατατικού βαρύτονων και περισπώμενων ρημάτων 
χαρακτηρίζονται αρχαϊστικές βλ. Πηδώνια, σ. 206 και Παλαιά και Νέα Διαθήκη, ανώνυμο 
κρητικό ποίημα (τέλη 15ου- αρχές 16ου αι.), κριτική έκδοση Ν. Μ. Παναγιωτάκη, επιμ. Στ. 
Κακλαμάνης – Γ. Μαυρομάτης, Βενετία 2004, σ. μ´. 
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σημερινή κατάληξη –οῦσα(ν)/–ούσανε π.χ. ἐζοῦσαν, ἐπονοῦσαν, ἐφιλονικοῦσαν και 

ἐμαρτυρούσανε, μελωδούσανε –βλ. και καρτερούσαμε ἀπ’ αὐτὴ Δ 350. Στο γ´ ενικό, 

η πρώτη τάξη διατηρεί τον παλιότερο τύπο σε –α (ἀγάπα τον, ἐκαταφρόνα τον, 

ἐψήφα τον)· η δεύτερη παρουσιάζει τον πρωϊμότερο τύπο σε –ει (ἐκράτει) και τον 

κατοπινό σε –ειε (ἐφόρειε, ἐφίλειε). Όμοια έχει σχηματιστεί η ενεστωτική 

προστακτική π.χ. ἀκλούθα, βαστᾶτε και ἀκαρτέρει/ καρτέρει, θωρεῖτε.493 Στη μέση 

και παθητική φωνή ο ενεστώτας (οριστική και υποτακτική) ξετυλίγει ως αρκετά 

εύχρηστες τις παλαιές καταλήξεις –οῦμαι, –ᾶσαι, –ᾶται π.χ. καυχοῦμαι, 

παραπονᾶσαι, εὐχαριστᾶται, πλανοῦνται (δες και γιὰ τὸν ὁποιὸ δηγόμασθε Ε 1105), 

παρόλ’ αυτά, μαρτυρούνται και οι νεότερες σε –ιέσαι, –ιέται π.χ. κρατιοῦμαι, 

τηριέσαι, θωριέται, ἀρνιοῦνται·494 δεν συναντώνται τύποι σε –εῖσαι, –εῖται. Ο 

Παρατατικός, εκτός από τις οικείες καταλήξεις σε –όμουν(α), –όσουν(α), –ότουν(α) 

ἐφοβόμουνα, δηγόσουνα, ἐκινότουνα, εμφανίζει στο γ´ ενικό σε λίγες περιπτώσεις 

την παλιά, γνωστή από την κρητική λογοτεχνία,495 κατάληξη σε -ᾶτον ἐτυραννᾶτον 

Α 476, ἐθρηνᾶτον Α 491 (και ἐκοιμάτου, Β 627, λόγω ομοιοκαταληξίας), στο γ´ 

πληθυντικό, την επίσης αρχαϊστική σε –οῦντα ἐτηροῦντα Γ 633, ἐφοβοῦντα Γ 634. 

Το θέμα του αορίστου στην ενεργητική φωνή, πέρα από τον γνωστό 

αοριστικό χαρακτήρα –σ–, παρουσιάζει και τα μορφήματα –κ– και –ξ–.496 Το πρώτο 

διακρίνεται στα ρήματα ἀφήνω, δίδω, το δεύτερο στα φτάνω, ξετάζω, ρωτῶ, 

ἀκλουθῶ, τρομῶ, σπουδάζω. Η σποραδικότητα των φαινομένων, η διακύμανση του 

τονισμού και των καταλήξεων (κυρίως για ρυθμικούς και μετρικούς λόγους) 

δημιουργεί εντυπωσιακή ποικιλία τύπων: ἄφησα- ἄφηκα- ἀφῆκα, ἀφῆσαν- ἀφῆκαν- 

ἀφήκασι- ἀφήσασι, ἔδωσα- ἔδωκα, ἔδωκαν- δῶσαν- ᾽δώκασι, νὰ σ᾽ ακλουθήσει- ἂς 

ἀκλουθήξει- νὰ τὴν κλουθήσει, ἐρωτῆσαν- εἶχαν ρωτήξει κ.α. Η γνησιότητα όλων 

τους υποστηρίζεται από το μέτρο ή τη ρίμα. Ο αόριστος της οριστικής, εκτός από 

τους κοινούς τύπους ἐλόγιασα, ἐξεσκέπασα, εμφανίζει στην ομοιοκαταληξία και 

λίγα ρήματα που διακρίνονται για τον καταβιβασμό του τόνου τους. Τα ἐσύρα Β 

249, ἐπιάσα Β 265, ἐξεχάσα Β 266 για το α´ πρόσωπο του ενικού είναι όμοια με 

ανάλογες γραφές που ξέρουμε από κρητικά κείμενα όπως η Βοσκοπούλα ή η 

                                                
493 Βλ. Φαλιέρος, σ. 66, Πηδώνια, σσ. 205, 209.  
494 Βλ. τα ακόλουθα ζεύγη διτυπιών: ἀρνᾶσαι και ἀρνιέσαι, ἀγαπᾶται και ἀγαπιέται, νὰ 
βαστᾶσαι και βαστιέται. 
495 Βοσκοπούλα, σ. κζ´, Πανώρια, σ. 24. 
496 Βλ. Βοσκοπούλα, σ. κζ´, Θυσία, σ. 85 
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Πανώρια.497 Το β´ πρόσωπο του πληθυντικού στην ίδια έγκλιση σχηματίζεται με την 

ευρέως διαδεδομένη για την εποχή κατάληξη –ετε ἀκούσετε Πρόλ. 3, ἐδώσετε Α 283, 

ἐσταθερώσετε Α 284, ἐσβήσετε Δ 336, σὰν ἐγροικήσετε Δ 379, ἀφήσετε Ε 1158.498 Η 

προστακτική γίνεται ενδιαφέρουσα για τον συνδυασμό επίσημων, μη 

συγκεκομμένων γραφών π.χ. ἄκουσε, ἄφησε, φέρε, ἰδές (β´ εν.), ἐμπεῖτε, γυρίσετε, 

πάρετε, φέρετε (β´ πληθ.) και άλλων λαϊκών π.χ. ἄφησ’, δῶσ’, φέρ᾽, δῶστε, σύρτε, 

ἀμέτε, ἐπάρτε και δέτε, ἀφῆτε. Η συνύπαρξη και η συμπλοκή της λόγιας και της 

δημώδους γλώσσας επαληθεύεται και στην παθητική φωνή. Στην οριστική δίπλα 

στις καταλήξεις –ηκα/ –ηκες/ -ηκε, π.χ. ἐφάνηκα, ἐξετυφλώθηκα, ἐγελάστηκα, 

δηγήθηκες, σηκώθηκε, ἀκούστηκε, ἐγίνηκε, ἀποκρίθηκε, γεννήθηκε, αναπτύσσονται 

και οι παλαιότερες σε –(θ)ης/ –(θ)η π.χ. ἐφάνη, ἐσηκώθη, ἀκούστη, ἐγίνη, ἀποκρίθη, 

ἐγεννήθης, ἐδηγήθης· οι τελευταίες έχουν μεγάλη συγκέντρωση στη ρίμα. Oι πρώιμοι 

τύποι ἐπιάστησαν, ἐπνίγησαν, ἐθαμπώθησαν, εὑρέθησαν, ἐδυνήθησαν, ἐνικήθησαν, 

στο γ´ πληθυντικό,499 εναλλάσσονται με αρκετούς κατοπινούς· απαντούν τα 

ἐφανήκασι, ξετελειωθήκασι (κατάληξη –ασι και μόρφημα –κ–), τα ἐγινῆκαν, 

ἐφανῆκαν, ὀργισθῆκαν, ἐκλειστῆκαν (στη ρίμα, βλ. και Πανώρια), τα ιδιόμορφα 

ἐγινῆσαν Β 1198, ἐφανῆσαν Ε 187, ἐφοβηθῆσαν Ε 188, ἐδροσιστῆσα Ε 42 με την 

παλαιά κατάληξη και τον καταβιβασμό του τόνου.  

Οι περιφραστικοί χρόνοι μας εισάγουν στις συντακτικές συνήθειες του 

κειμένου (όπου και συγκαταλέγονται). Μέσα από αυτές μπορεί να διαφανεί η ώριμη 

γλωσσικά χρονική φάση στην οποία ανήκει το Ποιμήν Πιστός, αλλά και να 

ενισχυθεί η ήδη μαρτυρημένη υφολογική του πολυχρωμία. Ο μέλλοντας δηλώνεται 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους που ανέκυψαν μάλιστα σε διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. Απαντά τόσο με τον παλιό σχηματισμό του θέλω+ απαρέμφατο 

(ενεστώτα ή αορίστου): Κ’ οἱ βρύσες κλάψει θέλουσι Α 325, θέλω γυρέψει εἰς 

ἔργαση Α 867, θέλετ’ ἰδεῖ τὸ τί μπορεῖ Α 879, ἐτοῦτο μ’ ἄλλη ἀνάπαψη θέλομε τὸ 

λογιάσει Β 979, θὲς πέφτει γιὰ ξεκούραση Β 685, θέλω βασταίνει ἀπάνω μου ὀχ τὸ 

πουρνὸ ὥς τὸ βράδυ Β 688, όσο και με τον μεταγενέστερο, πιθανότατα επτανησιακό, 

                                                
497 Αντίστοιχοι τύποι (α´ εν. οριστ. αόρ.) τα: ἀνατριχιάσα, ἐχάσα, ἐκατσουνιάσα στην 
Πανώρια, σ. 23. 
498 Δες Φαλιέρος, σ. 67, Στάθης, σ. 58. 
499 Για τις αρχαϊστικές καταλήξεις του παθητικού αορίστου βλ. Πηδώνια, σσ. 208, 296 
(Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι παλαιοί αυτοί τύποι δεν συναντώνται συχνά στον 
Χορτάτση, τον Κορνάρο και άλλα κρητικά κείμενα. Όταν χρησιμοποιούνται εξυπηρετούν 
μετρικές ανάγκες)· βλ. και Διαθήκη, σ. μ´. 
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του θέλω+ κλινόμενη υποτακτική στη θέση του απαρεμφάτου:500 τὴν ὄχθρητά μου 

τὴν πολλὴ θέλεις τὴν δοκιμάσεις ρίμα, Α 872, καὶ πάντα θέλω τὸ βαστῶ Β 315, θὲς 

τὴν ἰδεῖς τί ξεύρει Β 971, ἐδῶ νὰ ’ρθεῖ τὰ μάτια μου θέλουσι τὴν ἰδοῦσι (ρίμα) Γ 32, 

θέλετε τὴν ἰδεῖτε νὰ τὴν περάσουσι ἀπ᾽ ἐδῶ Δ 368. Η έννοια του μελλοντικού 

συμβαίνει και να διατηρείται στη βουλητική πρόταση:501 θέλω νὰ πέμψω τὴν ψυχὴ κ’ 

ἐγὼ στὸν μαῦρον Ἅδη Α 581, τούτη… σήμερο θέλω νὰ τὴ γελάσω Β 504, σ᾽ τοῦτα νὰ 

᾽γγίξω ὁ κύρης μου δὲ θέλει νὰ μ’ ἀφήκει Β 512, κι ὡς ἔλθει νά ’μπει στὴ σπηλιὰ 

θέλω νὰ τὸν πηδήσω ὀχ τὸ πλευρό Γ 1282, και να εκφράζεται με τις όψιμες 

περιφράσεις θὲ νὰ + υποτακτική:502 μιὰ βολὰ θὲ νά ’μπει στὴν καρδιά μας Α 121, θὲ 

νὰ εἶναι πλήσια πελελὴ Α 789, θὲ νὰ ξανοίξω τὸ σκοπὸ Β 1078, σ’ τούτη τὴ μάζα τῶν 

κλαδιῶν θὲ νὰ κρυφτῶ ἀπ’ ὀπίσω Γ 1281, νὰ + υποτακτική: ὅτι μὲ γάμου δέσιμο νὰ 

σμίξουν τὰ παιδιά μας Α 1082, μάλιστα ἐχθρός της νὰ γενῶ κι ἄγριος μ’ 

ἀσπλαχνοσύνη Α 1340, καὶ μόνο μιὰ καὶ μοναχὴ βολὰ ποὺ νὰ τοῦ δώσει στὴ ράχη Δ 

221, και να προφταίνει, ακόμη, τη νεότερη απόδοση του θὰ + υποτακτική:503 γιατὶ τὴν 

κόρη ἐτούτηνε θὰ κάμω νὰ θελήσει νὰ… Α 667, Ὤ, πῶς θὰ μὲ πειράξεις Β 566, νὰ 

φύγεις θέλεις, ἀμὴ ἐγὼ σφικτὰ θὰ σ’ ἀγκαλιάσω Γ 204, γιατὶ θὰ κάμω παρευθὺς 

ὁμάδι νὰ τοὺς βροῦσι Δ 456. Να σημειωθεί ότι μελλοντική σημασία υποδηλώνουν 

και οι φράσεις ἔχω νὰ (βλ. τὸ πὼς ἀγάπη καρδιακὴ ἔχει νὰ τούσε σμίξει Α 905, Α 

630, Α 816, Α 908) και στέκω νὰ (βλ. ἀκόμη δὲν ἀπέθανε, μὰ στέκει ν’ ἀπεθάνει, Δ 

362), η τελευταία γνωστή κι από τη γλώσσα του Στάθη.504 

Ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος της ενεργητικής φωνής σχηματίζονται 

με οικείες περιφράσεις. Παράγονται με το ἔχω/εἶχα + κλινόμενη μετοχή 

παρακειμένου:505 ποὺ δίχως νὰ μὲ κυνηγᾶς μ’ ἔχεις καταπιασμένη Β 662, πάντα 

                                                
500 Βλ. Γ. Χορτάτσης, Κατσούρμπος, ό.π., 1993, σ. 142, Θυσία, σ. 88. 
501 Δες και άλλα παραδείγματα με ισχυρότερη τη βουλητική σημασία: γιὰ ποιάν ἀφορμὴ… 
θέλει νὰ τόνε λάβει αὐτὸς ὁποὺ δὲν τὸν γνωρίζει … Α 445, παραμπρὸς μὴ θέλεις νὰ ζητήσεις 
Ε 799. Βλ. σχετικά σε κείμενα χρονικά αποστασιοποιημένα: Φαλιέρος, σ. 68 (Μέλλοντας), 
Διακρούσης, σ. 123. 
502 Το θὲ νὰ συγκρατεί κι αυτό βουλητική σημασία:  χίλια γλυκότατα φιλιὰ τώρα θὲ νὰ σοῦ 
δώσω Β 636, γιατὶ θὲ νὰ ρωτήξω ἂν θέλουσι νὰ κάμουσι τὸ γάμο νὰ ξανοίξω Β 1033. Βλ. και 
Θυσία, σ. 88, υποσ. 15. 
503 Στα δύο πρώτα παραδείγματα διακρίνεται και πάλι η έννοια της βούλησης (πρβλ. και 
συχνὰ ξεύρει λιγότερα ὅποιος πολλὰ θὰ ξεύρει, Ε 620). 
504 Στάθης, σ. 58 (Μέλλοντας). 
505 Μιλώντας για τις μετοχές παρακειμένου αξίζει να σημειωθεί η ακόλουθη μορφολογικής 
υφής παρατήρηση. Οι δημώδεις μετοχές με την ένσιγμη κατάληξη καταλαμβάνουν στο 
κείμενο ένα υπολογίσιμο ποσοστό (αυτό γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς διαπιστώνεται 
ότι οι ίδιες δεν αποτελούν πάντα λεκτικό αντλημένο από την κρητική μετάφραση). Οι 
μετοχές κυβερνισμένη, ἀκλουθισμένη, κολλισμένα, θρηνισμένα, ψοφισμένους, χτυπισμένος, 
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λοιπόν, καθὼς θωρῶ, ἔχεις δοκιμασμένο σκληρὸ τὸν πόθο Γ 1037, ὅτι τὲς πόρτες τοῦ 

ναοῦ ἔχουσι σφαλισμένες Ε 159, μοῦ τό ’χασι παρμένο Α 995, ἐτοῦτες, βρίσκοντας 

αὐτοὺς πού ’χασι δολωμένη τὴν πίστη Γ 777, τὰ θάρρη του ἐκρεμόντασι, κ’ εἶχε τ’ 

ἀκουμπισμένα Ε 888, ή με το ἔχω/εἶχα + άκλιτη την ίδια μετοχή (πρόκειται για τον 

απολιθωμένο τύπο του ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό): γιατὶ ὥς τὴν ὥρα ἀπ’ 

ἄλλονε δὲν τό ’χω γροικημένα Α 454, Μὴν πᾶς ὀμπρός, καὶ σώνει σου ὅ,τι ἔχεις 

γροικημένα Ε 618, π’ ἀτή της μηνυμένα μοῦ ’χε νὰ πάω νὰ τὴ βρῶ Δ 977, Ἐσὺ ἦλθες 

στὴν πατρίδα σου, πού ’χες πεθυμισμένα Ε 49. Επιπρόσθετα, ο υπερσυντέλικος 

αποδίδεται με τη σημερινή σύνταξη του εἶχα + απαρέμφατο (αορίστου ή ενεστώτα): ὁ 

ἴδιος μοῦ τό ’χες πεῖ καθάρια Α 904, ὁπού ’χε σὲ παιδέψει Α 1002, ὡς εἶχαν την 

προστάξει Β 194, ἀνὲν κ’ ἡ λύπηση ἐκεινῆς δὲν εἶχε σοῦ βοηθήσει Γ 449, κ’ εἰς τόπον 

τοῦ πελατικιοῦ, ποὺ πάντα εἶχε βασταίνει (ρίμα), Α 251, με τη γνωστή κι από το 

Στάθη δομή του ἤθελα στη θέση του εἶχα + απαρέμφατο:506 ἀνὲν κι ὀμπρὸς τὸν 

ἔρωτα δὲν ἤθελε νικήσει Α 240, Μὰ ποῦ εἶν’ τ’ ἀλάφι, κορασιά, ὁπού ’θελες μοῦ 

τάξει Β 646, τί ’θελες κάμει… ἂν ἤθελά ’χει λύπηση σ’ ἐσένανε Γ 453-454,507 τέλος, με 

την ενδεχομένως επτανησιακής προέλευσης φόρμα του εἶχα/ες + (κλινόμενη) 

υποτακτική:508 πῶς μὲ τὸν καιρὸ θωριὰ γυναίκεια εἶχες πιάσεις (ρίμα) Β 191, Ἐσύ, 

στὸν τρόπο τούτονε, Κορίσκα, εἶχες λογιάσεις (ρίμα) Γ 703, τόσο καλά, π’ ἄλλη βολὰ 

ὅμοια δὲν εἶχαν δοῦσι (ρίμα) Δ 396. Στην παθητική φωνή ο παρακείμενος και 

υπερσυντέλικος εκφέρονται με το εἶμαι/ἤμουν509 και τη μετοχή παρακειμένου που 

                                                                                                                                     
στερισμένο, συχνοπολεμισμένη, ψυχομαχισμένη, πεθυμισμένη ἀσθενισμένο, κακοπαθισμένες, 
χωσμένη, σωπασμένα, βουλισμένη, ἀναμπαισμένο, τραβισμένος, τρομασμένος προτιμήθηκαν 
σε σχέση με τη λογιότροπη ισοσύλλαβη παραλλαγή τους π.χ. στερημένο, πολεμουμένη, 
σιωπημένες.  
506 Πρβλ. Φαλιέρος, σ. 68 (και υποσ. 13), Στάθης, σ. 58, Θυσία, σ. 88 και Κατσαΐτης, σ. λα´ (γ´, 
δ´, στ´). 
507 Η χρήση του απαρεμφάτου ενεστώτα δίνει στη φράση περισσότερο σημασία 
παρατατικού: βλ. και ἀνίσως καὶ ἡ νίκη σου πρώτη δὲν εἶχε τρέχει  Δ 940, ενώ η χρήση του 
απαρεμφάτου αορίστου δίνει, εκτός του υπερσυντελίκου, κάποτε και τη σημασία αορίστου κι 
ἀφόντις εἶχε σβήσει τὴ δίψα Δ 117, Κἂν τὴν Κορίσκη κράξετε, ποὺ εἶχε με προδώσει Δ 727. 
Γενικότερα έχει παρατηρηθεί και είναι γνωστό ότι οι περιφράσεις με το ἤθελα/ εἶχα 
μεταφέρουν σημασία ιστορικών χρόνων, αλλά όχι απαραίτητα κάποιου συγκεκριμένου (βλ. 
προηγούμενη υποσημ.). 
508 Εξυπηρετεί τη ρίμα αλλά δεν συναντάται μόνο σε αυτή. Η τυπολογία αναφέρεται από τον 
εκδότη των έργων του Πέτρου Κατσαΐτη, Κατσαΐτης,  σ. λα´ (γ´)· βλ. και Στάθης, σ. 59. 
509 Σημασία παρακειμένου και υπερσυντελίκου θα λέγαμε ότι αποδίδουν και οι περιφράσεις 
με κλινόμενη μετοχή παρακειμένου και τα ρήματα βρίσκομαι, στέκω, στέκομαι, κρατῶ. Με 
σημασία παθητικού παρακειμένου βλέπε: σὰν ὅταν βρίσκονται πολλοὶ στὰ δίχτυα της 
πιασμένοι Α 798, κι ὀχ τὸ Μυρτίνο βρίσκουνται κ’ οἱ δυό τους σφαλισμένοι Δ 48, γιατὶ ἀπ᾽ 
ἐσένα δὲν μπορεῖ νὰ στέκει χωρισμένη Β 702, σὰν αὐτὴ ποὺ στέκεται χωσμένη μὲ τῆς τιμῆς τὸ 
σκέπασμα Γ 730, Κ’ ἐσὺ ἀπονώτατ’ ἔρωτα, τί μᾶς κρατεῖς σφιμένους; Γ 549, Τώρα τὴ γλώσσ’ 
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κλίνεται σύμφωνα με το υποκείμενο:510 Ἤξευρε πὼς δὲ σ᾽ τὰ δίνω, ἂν ὀμπροστὰ δὲν 

εἶμαι πλερωμένη Β 502, τώρα ποὺ βλέπω, μάλιστα, πὼς εἶμαι ἀναμπαισμένος Δ 1028, 

Ἐσὺ κατέχεις τσ’ ὀρδινιὲς ποὺ σ’ τοῦτο εἶναι δοσμένες Ε 160, ἀνὲν κι ἀπάνου σ’ τσ’ 

Οὐρανοὺς δὲν ἤτουνα γραμμένος Α 943, ὡσὰν ἐκεῖνος πού ’ξευρα πὼς ἤμουν 

ἐντυμένος Β 231, Σ’ τοῦτο τὸ μέσον ὅλοι τους, ποὺ ἦσαν μαζωμένοι Δ 415. 

Η δυνητική, με χαρακτηριστική τη χρήση των παρελθοντικών χρόνων (και 

παρούσα συχνά στον υποθετικό λόγο) δηλώνεται με ένα πλήθος φραστικών τρόπων 

που συνηθίζονται στα κείμενα της εποχής.511 Σχηματίζεται με γυμνή οριστική 

ιστορικού χρόνου (παρατατικού): στὴν πίστη μου τὴ σήμερον ἔμενα νικημένος Β 

1204, ἕνας καινούργιος Ἔρωτας ἤσουν στὸν κόσμο ἐτοῦτον Β 552, νὰ και οριστική 

ιστορικού χρόνου:512 δὲ θέλει ἡ ὄργητά σου … μ’ ὅλον ὁποὺ νὰ τὸ ἤθελε ἐσένα ἡ 

πεθυμιά σου Α 858, θαρρώντας … καὶ πὼς αὐτεῖνο νὰ ἤτουνα τὸ κρίμα κ’ ἐγινῆκαν 

Δ 465, λογιάζω ᾽τι ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ μοῦ τὴν εἶπες πάλι Α 1004 βλ. και Α 1000, 

περιφράσεις με το εἶχα και το ἤθελα.513 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το εἶχα/ες 

+ απαρέμφατο (αορίστου ή ενεστώτα): πάσ’ ἄλλη ἀπὸ τὲς πελελὲς…  τσ’ εἶχε δείξει 

τὴ ζήλια Β 727, εἶχες ἰδεῖ ἕνα ζωντανὸ λύκο νὰ τὴν τραβίζει Δ 95, ἀμὴ ὀχ τὴ φύση 

φανερὰ εἶχέ ’σται χαρισμένο E 1016, και το εἶχα/ες + υποτακτική με ή χωρίς νὰ: μήτε 

μπορώντας ἀκομὴ δὲν εἶχα το θελήσω (ρίμα) Γ 1006, περίφημος κι ἀληθινὸς 

προφήτης εἶχες γένεις (ρίμα) Δ 414, καὶ πόσην ἀναγάλλιαση στὰ σωθικὰ εἶχα πέψω 

(ρίμα) Α 415 πὼς ὁ ἀέρας τσ’ Ἀρκαδιᾶς εἶχε νὰ μὲ γιατρέψει (ρίμα) Β 376, θυμὸ… 

πὼς εἶχε νά’ ρθει ὀχ τοὺς θεοὺς σ’ τοῦτον τὸν τόπο πάλι Δ 424· η δεύτερη περιέχει το 

                                                                                                                                     
ἀμίλητη κρατεῖς καὶ βουβωμένη Δ 1337. Με σημασία παθητικού υπερσυντελίκου βλέπε: κ’ 
ἐγώ, ποὺ πάντα ηὑρίσκομουν κ’ ἤμουνα μαθημένη Α 749, γιατὶ στὸν ὕπνο τὸ γλυκὺ 
ἐστέκαμε θαμμένοι Α 993, εἰς τί, ἄσπλαχνο μελλάμενο, ἐκράτειες φυλαμένη τὴν κακομοίρα 
μου ζωή… Γ 1223. Επίσης, ίδιο νοηματικά αποτέλεσμα προκύπτει όταν στη θέση της μετοχής 
βρίσκουμε (κλινόμενο) ρηματικό επίθετο: ἀμὴ ὅταν στέκει σφαλιστός πλιότερα σφάζει πάλι 
Α 332, ἀμ’ εἶναι γνωριστὸ καλὰ τὸ πὼς ὁ γιός σου φεύγει Α 1075. 
510 Στο δίστιχο Ε 1075/76 απαντά συντακτικός σολοικισμός για να επιτευχθεί η 
ομοιοκαταληξία: και πλιότερο ἀπὸ κανένανε ποὺ νά’ ναι γροικημένα| στὸν κόσμο καὶ νὰ 
γέννησε παιδιὰ χαριτωμένα. 
511 Βλ. Φαλιέρος, σ. 68 (Δυνητική), Θυσία, σ. 89, Στάθης, σ. 59, Διακρούσης, σσ. 123-124 και 
Κατσαΐτης, σ. λα´ (δ´, στ´). 
512 Σημειώνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το ἂν και το νὰ εναλλάσσονται σε προτάσεις με 
υποθετική χροιά κυρίως για λόγους ευφωνίας: Μὰ δὲν ἠξεύρω ἂν ἤτουνα πίκρ’ ἀπὸ τὴν 
καρδιά της/ ἢ νά ’τουν ἀναγάλλιασις κ’ ἔβγαινε ὀχ τὴ χαρά της (E 1255-1256), Ἂν ἤξευρες, 
κακότυχε, καὶ νά ’χες γροικημένα ἐκεῖνα… Γ 1021, Κ’ ἤτουνα πλιὰ καλύτερο ἢ νά ’θελ’ 
ἁμαρτέψει ἢ τὴν ἀγάπη στὲς ἀρχὲς νά ’χα τη δυσκολέψει Δ 857-858. Πρβλ. την παρατήρηση 
῾γράψαμε ἂν ἀξώσεις αντί ν᾽ ἀξώσης῾ Γ 90, στο Κριτικό Σημείωμα, στο Ζήνων, σ. 233. 
513 Πρβλ. την τυπολογία του υπερσυντελίκου στο Φαλιέρος, σ. 68, υποσ. 13. Οι περιφράσεις 
του υπερσυντελίκου είναι και περιφράσεις του χρόνου της μη πραγματικής υπόθεσης. 
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πολύ κοινό ἤθελα/ες + απαρέμφατο (αορίστου ή ενεστώτα):514 οὐδὲ μιλήσειν ἤθελα 

σήμερον τὸν καημό μου Α 345, ἐτοῦτο ἂν τό ’χα μετὰ μέ, δὲν ἤθελα σ’ τὸ δώσει Β 7, 

Δὲν τοῦ ’θελά ’σται πλι’ ἄσπλαχνη, ἂν τοῦ ’χα δίνει ἐλπίδα Γ 613, καρδιὰ τὸ στῆθος 

του δὲν ἤθελε βασταίνει Δ 584, το πιθανώς νεότερο ἤθελα/ες + υποτακτική  

(ενεστώτα ή αορίστου), σπάνια και με το νὰ: ἂν ἀπὸ τὸν πλανήτη μου μοίρα καλή ’χα 

πάρει …δὲν ἤθελα εὐχαριστηθῶ στὸν κόσμο νὰ θελήσω… ν’ ἀπεθυμήσω (ρίμα), Β 

779, Εἰπές μου, πῶς τὸ πράγμ’ αὐτὸ ἤθελες ἐνεργήσεις; (ρίμα) Β 905, Κ’ ἔτσι, στὸν 

τρόπο τούτονε, κ’ ἐγὼ ἤθελα μπορέσω (ρίμα) Δ 625, πάσα καιρὸν ξεφάντωση μὲ 

δαῦτα ἤθελα παίρνω (ρίμα) Α 49), κι ὡς ἐπεθύμα τὸ μπορεῖ, τό ’θελε νὰ κερδαίσει Α 

254, και το ἤθελα/ες + παρατατικός:515 ὢ πόσο καλορίζικη …στὸν κόσμον ἤθελά 

’μουνα Α 712, κι ἀκόμ’ ἤθελα βρίσκομουν στὸ ἴδιο ὁ κακομοίρης Β 371, δὲν ἤθελε 

ἤτονε ποτὲ ἄνθρωπος, μὰ κανένα θεριὸ Δ 613. 

Η ευχετική εκφράζεται με το νὰ ή το ἂς και ‘ανακύκλωση’ των χρόνων της 

δυνητικής: καὶ τοῦτο νὰ γενότουνα πριχοῦ καλομοιριάσει Α 381, κι ἂς ἤμουν, ὁ 

πτωχός, ἐγὼ τὸ δέντρο αὐτεῖνο! Γ 145, Ἂς εἶχα τὸ κοντάρι μου, τώρα, νὰ τὸ 

πληγώσω Δ 1215, ν’ ἄρεσε τοῦ Oὐρανοῦ, Μυρτίνε μου ἄξιο φῶς μου, νά ᾽τουνα μόνο 

παίδευση στὸ σφάλμα ὁ θάνατός μου! Γ 565- 566 (παρατατικός), κι ἂς ἤθελ᾽ ἤσουνα, 

κόρη, δική μου ἐμένα Δ 1375 (ἤθελα+παρατατικός), κι ἂς ἤθελα μπορεῖ κἄνε νὰ τοῦ 

μιλήσω Δ 519 (ἤθελα+απαρέμφατο),516 Νά’ τονε… κι ὁ Θιὸς νά ’θελε πέψει … οἱ 

ἀνθρῶποι πρὸς ἐσὲ νά ’χασιν ἁμαρτέψει Δ 635-636, (εἶχα+απαρέμφατο). Ευχετικές 

είναι και οι προτάσεις με μόνο το ἤθελα νὰ, το οποίο βρίσκουμε να ακολουθείται 

από παρατατικό ή υποτακτική αορίστου: καὶ νὰ μ’ ἀγροίκας ἤθελα, χωρὶς νὰ σ’ τὸ 

μιλήσω Β 584, ἤθελα ν’ ἀποθήνισκα μὲ τρόπο ποὺ νὰ πάρει… Α 373, καὶ κακομοίρην 

ἤθελα νὰ τὸν ἰδεῖ τὸ φῶς μου Α 745.  

Εξετάζοντας τις συντακτικές συνήθειες της μετάφρασης αξίζει να σταθούμε 

και στις πτώσεις. Η χαρακτηριστική για το κρητικό ιδίωμα χρήση της γενικής517 ως 

άμεσο αντικείμενο είναι εμφανής. Συναντάται με τα ρήματα ἀκούω, γροικῶ, 

                                                
514 Στη χρήση του ἤθελα με απαρέμφατο ενεστώτα ή απαρέμφατο αορίστου δεν 
παρατηρείται σημασιακή απόκλιση. 
515 Υποθέτουμε ότι και το εἶχα συντάσσεται με παρατατικό για την απόδοση της δυνητικής· 
έτσι διορθώνουμε το στίχο Α 243 από Γιά πές μου, ποῦ ’χες εἶσ’ ἐσύ, ἂν καὶ δὲν εἶχε γένει σε 
Γιά πές μου, ποῦ ’χες ἤσου ἐσύ. 
516 Ενδεικτικό παράδειγμα ευχετικής και δυνητικής με περιφράσεις του ἤθελα αποτελεί το 
ακόλουθο χωρίο: ἂς ἤθελά ’χει ἐγὼ αὐτεῖνο τ’ ἀνθισμένο τὸ πρόσωπό σου  Α 43 […] ἤθελα 
πεῖ μὲ τὴν καρδιά Α 45. 
517 Βλ. σχετικά Θυσία, σ. 85-86. 
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ἀκλουθῶ,518 σιμώνω, ζηλεύω, συμπαθῶ, ἀφουκροῦμαι, πιστεύω, βοηθῶ, φταίω, 

κτυπῶ, βαρῶ, συγχωρῶ, δηγοῦμαι519 π.χ. Καλότατ’ ἄκουσά σου Β 1055, Μιὰ μόνο 

νὰ καταδεχθεῖς βολὰ νὰ μοῦ γροικήσεις Γ 299, κι ἀκλούθησε μιᾶς ταπεινῆς κόρης 

ποὺ σὲ γυρεύγει Β 482 και Γ 81, Α 429, Ε 907, Β 1009, Δ 711, Α 541, Δ 654, Γ 155, Γ 

135, Ε 1640, Γ 704,520 αλλά η εφαρμογή της δεν είναι γενικευμένη. Κάποια από αυτά 

συντάσονται περισσότερο ή λιγότερο και με αιτιατική: Ὀμπρὸς ἂς τὸν ἀκούσομε Ε 

502, Δὲ σ’ ἀγροικᾶ, δὲ σὲ θωρεῖ κανείς Γ 1216, ποὺ οἱ λωλοὶ τὴν ἀκλουθοῦν καὶ 

λέγουν πὼς θεά ’ναι Δ 1156, ἔπειτ’ αὐτείνη παρευθύς, γελώντας, μὲ σιμώνει Γ 759, 

βλ. και Β 186, Γ 574, κάποτε και με την πρόθεση σὲ ή εἰς+ αιτ: ἀμὴ ἀνισῶς καὶ 

κανενεὶς σὲ δαύτονε σιμώσει Α 1189, σὲ φιλενάδα ἐπίστευσα Δ 708, Γιατὶ ἔχει δίκιο 

νὰ βοηθᾶ σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὴν κράζει Β 707, δὲν ἔφταισες στὸ νόμονε τῆς φύσης Δ 

655.521 Η γενική είναι η πτώση που δηλώνει συχνά και το έμμεσο αντικείμενο.522 

Απαντά με τον αναμενόμενο τρόπο που περιγράφουν τα ακόλουθα παραδείγματα: 

σφάλμα τοῦ πόθου πὄκαμα νὰ μοῦ τὸ συμπαθήσεις Ε 1634, Ἂν δὲν μοῦ τάξεις, δὲ 

θέλω λόγο νὰ σοῦ γροικήσω Β 1008, Γιατὶ σοῦ λέγω ὅτι τὸ πὼς κακομοιριὰ σὲ δαύτη 

Α 389, ἔδωκε νόμ’ ἄλλον πικραμένο τῶν γυναικῶν Α 613-614, Mιᾶς μου ἀδελφῆς 

πολλὰ ἀκριβῆς τοῦτον τὸ λογισμό μου ὅλον τῆς ἐφανέρωσα B 105-106, τῆς γῆς 

ἀφήνω τὸ κορμί (E 361), Κἂν τὰ φιλιά σου τὰ στερνὰ μὴ μ’ ἀρνηθεῖς Δ 815, και με 

τον δυνατό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας: Ἐσὲ τὰ λέγω Β 1244, ἔπειτα γι᾽ 

ἀναχάρισμα ἐμέναν ἔδωκές το Ε 784, μὰ ’μέ ... γιά δὲν τὸ φανερώνεις; Β 866, και Β 

291, Β 306, Β 1129.523 Όπου απουσιάζει τη θέση της παίρνει ένας –συγκριτικά 

δημοτικότερος- εμπρόθετος με σὲ /εἰς+ αιτ: π.χ. T’ ὄνομα τοῦτο στὸ παιδὶ τὸ δεύτερο 

ἔδωκά το Ε 1226, Σ᾽ τούτη λοιπὸ … μυστικὰ ἐφανέρωσα τὸ θέλ’ ἡ πεθυμιά σου Β 31-

32, εἰς ἄλλονε μὴν τὴν ἀρνηθεῖς Γ 1114, σε λιγότερες περιπτώσεις η πρόθεση προς + 

                                                
518 Υπερέχει αριθμητικά η σύνταξη του ρήματος με αιτιατική. 
519 Το δηγοῦμαι με τη σημασία του μιλῶ. 
520 Με αντικείμενο σε γενική συντάσεται και το ρ. βαραίνει Δ 799. Το ρήμα φεύγω με την 
έννοια του ξεφεύγω/διαφεύγω συντάσσεται με γενική (ὁποὺ σοῦ φεύγουν Β 478, Β 577), με 
την έννοια του αποφεύγω με αιτιατική (Δίκια σὲ φεύγει, τὸ λοιπόν Α 407, ποὺ σὲ μισᾶ καὶ 
φεύγει σε μὲ τόση σκληροσύνη Γ 982). 
521 Δες και Δὲν τὸ κατέχω νὰ σ’ τὸ πῶ, κ’ εἰς τοῦτο εὐχαριστήσου Ε 658, κ’ εἰς κεῖνο πού’ χει 
καὶ κρατεῖ περίσσια φχαριστᾶται Β 807, καὶ δὲν ἠξεύρω ἂν ἀγροικῶ ἢ κἄνε ἀλήθεια βλέπω 
σ’ ἐκεῖνο ποὺ μοῦ φαίνεται πὼς ἀγροικῶ καὶ βλέπω Ε 1563-1564. 
522 Παραδείγματα όπως σὲ μέλλει νὰ.., πέ με τί.. δεν υπάρχουν. Η αναμενόμενη αιτιατική της 
αδύνατης προσωπικής αντωνυμίας συναντάται σε φράσεις όπως μ᾽ ἔκαμε νὰ.., σ᾽ ἔβαλαν 
νὰ.., μ᾽ ἐπρόσταξες νὰ κ.α. 
523 Δες τη σύνταξη και με ρήματα με γενική προσώπου: ν’ ἀρέσει ἐσένα μοναχὰ Ε 96, ἐμένα 
πρέπει θάνατος Ε 241, ἢ θέλουν λείψει ἐμένανε νεράιδες ν’ ἀγαπήσω Δ 1056, Kι ἀπόκει ἐμένα 
ἐχώνουσου; Γ 594. 
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αιτ. (κι αυτή δημοτική): ἔπειτα τὴν ψυχή μου ἀφήνω πρὸς τὴν κόρη μου Ε 362, Tὸ 

δίδεις σ᾽ ἄλλους μ’ εὐκολιὰ καὶ πρὸς ἐμὲ τ’ ἀρνᾶσαι Ε 520. Η χρήση της γενικής με 

ουσιαστικά και επίθετα δεν διαφέρει από τη σημερινή γλώσσα.524 Σημειώνουμε ότι 

περίπου ισόποσα προηγείται ή έπεται της λέξης που προσδιορίζει, ανάλογα με τις 

ρυθμικές ανάγκες του στίχου. Η γενική της εγκλιτικής προσωπικής αντωνυμίας 

συνηθίζεται –κατά τρόπο κοινό και ευρέως διαδεδομένο– με αρκετά επιρρήματα 

π.χ. καταπάνω μου, στανικῶς σου, σιμά της, ποτέ της, πάντα της, ὀμπρός μου, πιλιά 

μου,525 ενώ τη γενική άλλων ονομάτων –η οποία συμπίπτει με την αντίστοιχη 

αρχαία– βρίσκουμε κάποιες φορές στις φράσεις τοῦ πατρός της στανικῶς Γ 770, 

πεισματικῶς τῆς πίβουλης μοίρας Δ 1378 καὶ μέσα τοῦ μεσημεριοῦ Γ 751, νεύρων, 

κοκκάλω ἀνάμεσα στὸ κριὰς χωσμένη ἤτουν Ε 1336, ἀντίδικα τῆς φύσης Α 308 (βλ. 

και Α 741, Α 1076).526 Η ίδια πτώση δεν συναντάται συχνά με προθέσεις (κατά, γιά, 

μετά, ἀπό, εἰς, πρός κ.α.). Εξαιρώντας λίγες εκφράσεις (στερεότυπες), όπου μάλλον 

έχει διατηρηθεί από το παρελθόν, μετὰ χαρᾶς, ἀπὸ καρδιᾶς, ἀπὸ (τοῦ) λόγου μου, 

διὰ μέσου, ἐξ Οὐρανοῦ,527 η κύρια πτώση των προθέσεων είναι η αιτιατική.  

              Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικά κάποιες τελευταίες ιδιαιτερότητες 

στις δομές της γλώσσας του Ποιμήν Πιστός. Αν και τα επιμέρους φαινόμενα μπορεί 

                                                
524 Γενική κτητική: μὲ κορασίδας ἄπταιστης αἷμα τὸ πικραμένο· γενική υποκειμενική: 
τρομάρα τῶν βοσκῶν, κενοδοξιὰ τοῦ κόσμου· γενική αντικειμενική: τὸ χαλάζι πάντοτε τῶν 
ἀσταχιῶν ἡ βλάψις, τῆς αἴστησης, τοῦ νοῦ… σκότισις, συγχυσμὸς ἔναι, ἂν τοῦ θυμοῦ μου δὲ 
γενεῖ πρωτύτερα ὑπηρέτης· γενική διαιρετική ή του περιεχομένου: στὸν ὕστερον τῶν 
ἀναστεναγμῶν μου, εἶναι αὐτὸ ποὺ μίλησα μικρὴ σταλαματίδα τῆς θάλασσας τσ’ ἀμέτρητης, 
τῶν ποθητῶν τὸ πλῆθος· γενική της ιδιότητας: βρύσες τῶν δακρυῶν, ρίζα γιατρειᾶς, ἕνα 
ντύμα κορασιᾶς· γενική της ιδιότητας σε θέση  επιθετικού προσδιορισμού: μαντάτο τῆς 
τόσης βιᾶς, ἐσεῖς τῆς μοναξιᾶς φωλιά, ἀμίλητα λαγκάδια. Βλ. και τα είδη γενικής (επιθετική, 
επεξηγηματική, διαιρετική, ιδιότητας) που χαρακτηρίζονται αρχαϊστικές στο Πηδώνια, σσ. 
247-255. Για τη μετοχή γεμισμένος, η οποία συντάσεται εκτός από αιτιατική πλήθιες τῶν 
ἀναστεναγμῶν καὶ δάκρυα γεμισμένες Γ 48 και με γενική τοῦ φόβου γεμισμένη Ε 171 πρβλ. 
Πανώρια, σ. 208: Σχόλια, Ε πράξη, “225. καρδιά τοῦ πόθου πληγωμένη: μετοχή αντί 
ουσιαστικού· γι᾽ αυτό και δέχεται τη γενική”. 
525 Συνηθίζεται και με κάποιες αντωνυμίες π.χ. πάσα της και αντωνυμικά επίθετα π.χ. ὄλα 
της. 
526 Βλ. Πηδώνια, σσ. 264-271. 
527 Kαι η πρόθεση ἐκ συνιστά απαρχαιωμένο τύπο, η χρήση της όμως είναι περιορισμένη 
(Αφιερ. 19, Πρόλ. 28, Α 642, Ε 708). Άστοχη προσπάθεια για αρχαϊσμό αναγνωρίζουμε στη 
γραφή Δόξα εἰς Θεῶ Β 4 (διορθώσαμε Δόξα εἰς Θεὸ). Παρατηρήσεις για αρχαϊστικές ή 
δημοτικές συντάξεις προθέσεων βρίσκουμε στην προαναφερθείσα εργασία της Κομνηνής 
Πηδώνια. Πηδώνια, σσ. 273-283. Με αυτή ως αφετηρία ανιχνεύουμε στο κείμενό μας την 
αρχαιοελληνική δήλωση του σκοπού με το εἰς + αιτ. π.χ. ὡς καὶ μιὰ κόρη πού ’λεγε κ’ ἤφερνε 
εἰς μαρτυριά της Ε 183 (σ. 275), τον απολιθωμένο αρχαϊσμό μετά χαρᾶς, που όμως 
πιθανολογείται ότι την εποχή εκείνη έχει περάσει στην δημοτική, τη φράση παρά φύσης, πὼς 
ἡ ἐλπίδα πάντα της ψεύτρά ’ναι παρὰ φύσης Β 64, η οποία απαντά σε πολλά κείμενα της 
περιόδου και στον Χορτάτση. 
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να εμφανίζονται και σε άλλα κείμενα της εποχής, πιστεύουμε ότι το σύνολό τους 

είναι χαρακτηριστικό για το ύφος του έργου. Οι παρατηρήσεις μας είναι οι εξής: i] 

Οι δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις με το πὼς528 (π.χ. Ξεύρομε πὼς τὰ θηλυκὰ στὸν 

πόθο πλιὰ νικοῦνται, Α 399), συχνά (σε ποσοστό 22%) παίρνουν μπροστά το άρθρο 

τό. Η ονοματική φράση τότε ουσιαστικοποιείται καταχρηστικά δίνοντας στα 

συμφραζόμενα μια χρειά λαϊκή: πῶς θέλεις νὰ μηδὲν εἰποῦν τὸ πὼς καρδιὰ 

ἀγριωμένου θηριοῦ βαστᾶς Α 85-86, Ἐκειὸς ποὺ δείχνει φανερὰ τὸ πὼς τὸν πόθο 

φεύγει Γ 727, Σώνει τὸ πὼς γιὰ δαύτονε δὲν ἤμουνα μπασμένη μέσ’ στὴ σπηλιά Δ 

719-720, τὸ πὼς ἀνθρώπου κανενὸς νὰ μπεῖ δὲν εἶν’ δοσμένον (επεξήγ.) Ε 161, Ε 612-

613 ii] Όμοιες ουσιαστικοποιήσεις συναντώνται πιο σπάνια σε πλάγιες ερωτηματικές 

ή αναφορικές προτάσεις με το τί ή το πῶς: θέλετ’ ἰδεῖ τὸ τί μπορεῖ γυναίκα 

μανισμένη Α 879, Μὰ δὲς τὸ πῶς ἡ μοίρα μου θέλει νὰ μοῦ βοηθήσει Β 763-764529 iii] 

Στη θέση του άρθρου τὸ μπορεί να χρησιμοποιείται το ὅτι. Αυτό, αν και απαντά 

κυρίως ως σύνδεσμος αιτιολογικός, λιγότερο και ειδικός,530 σποραδικά εμφανίζεται 

να υπογραμμίζει την ονοματική λειτουργία δευτερευουσών προτάσεων. Συναντάται 

τρεις φορές με ειδικές προτάσεις καὶ μὴ λογιάσεις ὅτι πὼς τ’ ἀναστενάγματά σου 

παρηγοριὰ εἶναι, Α 671-672 (βλ. και Γ 401, Ε 298), πολύ περισσότερες με 

βουλητικές:531 ἂν τὴ βασταίνει ὁ ποθητός, θέλει ὅτι νὰ τὴ ρίχνει Α 1330, ὅταν μοῦ 

                                                
528 Το πὼς, όπως και στην Πανώρια (Γλωσσάρι), μπορεί να σημαίνει και ‘επειδή’. Μ᾽ αυτή τη 
σημασία απαντά στις ακόλουθες περιπτώσεις: τὸ λιοντάρι… ὅταν βελάζει, δὲν εἶναι πὼς 
θυμώνεται, μὰ πόθου ἀναστενάζει Α 212, πὼς σοῦ ’τουν τόσον ἀκριβὴ καὶ πὼς μ’ ἐμὲ 
’συγκρίθη Α 875, πὼς τ’ ἀγριοχοίρι ζωντανὸ τὸ νίκησε καὶ πάλι Δ 938, Μὰ ἐσύ, γέρον 
πειραχτή, μπορεῖς νὰ φχαριστήσεις τὸν Oὐρανό, τὸ πὼς πατὴρ εἶσαι Ε 572. 
529 Βλέπε και με τὸ τί: Ἰδές, λοιπόν, τὸ τί μπορεῖ κ’ ἠξεύρει νὰ ’νεργήσει| στῶν κοπελιῶν τὰ 
τρυφερὰ στήθη, νὰ τὰ νικήσει Β 103-104, ἀνὲν κ’ εἰς τοῦτο τὸ κακὸν ὁ σπλαχνικός μου 
κύρης| δὲν εἶχε πᾶ στὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλου νὰ ρωτήσει| τὸ τί ’χε στὴν ἀσθένεια μου νὰ κάμει, 
νὰ μ’ ἀφήσει Β 372 -374, Γροικῶ σου τὸ τί λέγεις Β 437, ἡ ἐμιλιά σου μ’ εὐκολιὰ σήμερον, τὸ 
τί ἀξίζει! Β 522, Τί ὠφελεῖ ἡ ὀμορφιά, τὰ κάλλη τὸ τί ’ξίζουν Β 793· με τὸ πῶς: Ἰδέτε τώρα, τὸ 
λοιπόν, τὸ πῶς ξαναγυρίζω ἀπὸ κρυμμένη θάλασσα καὶ τὴν πατρίδ’ ἐγγίζω Πρόλ. 21-22, κ’ 
ἰδές τηνε τὸ πῶς γελᾶ καὶ πῶς σπιθοβολίζει Α 195, καὶ γροίκησε τὸ πῶς κι αὐτή, Σίλβιε, τ’ 
ἀπιλογᾶται Α 207, «Ἰδές, Λουκρίνα», λέγει της, «τὸ πῶς ὀχ τὴν πολλή σου κακομοιριὰ Α 
557-558, σχεδὸν σὰ νά ’λεγε κι αὐτό: «Δέτε τὸ πῶς στραγγίζω Β 189-190, ἰδὲς τὸ πῶς 
παγαίνω Γ 111-112, Ἰδὲς τὸ πῶς γιὰ λόγου σου, δίχως κανέναν πόνο Γ 243-244, Θωρεῖς τηνε 
τὸ πῶς κλεφτὰ παίρνει τὸ πάτημά της Γ 1179, νὰ ἰδεῖ τὸ πῶς πληγώνετε με δύναμη μεγάλη Δ 
1145, νὰ ἰδεῖ τὸ καλορίζικο ταίρι τὸ πῶς μετέχει Ε 1446.  
530 Το ὅτι απαντά κυρίως ως σύνδεσμος αιτιολογικός (π.χ. δὲ θέλω κομπωθεῖ ποτέ… ὅτι παλιὰ 
δασκάλισσα στὴν τέχνη αὐτὴ λογοῦμαι, Β 752), και σε λιγότερες περιπτώσεις ως ειδικός (π.χ. 
Ξεύρω καλὰ πὼς θὲς εἰπεῖ ὅτι ἔσφαλες θαρρώντας ὅτι ἕνα λύκο ἐδόξεψες, Δ 1313-1314). Βλ. 
και στον στ. Α 1082 την επεξηγηματική του σημασία, στον Β 321 τη συμπερασματική του 
σημασία. 
531 Δες και Α 559 -560, Α 669, Α 702 -703, Β 321-322, Β 711-712, Β 1023-1024, Β 1039-1040, Β 
1143-1144, Γ 480, Γ 643-644, Δ 635-636, Δ 1599-1600 και 1602, Ε 522-524, Ε 607-608, Ε 882, Ε 
953-954. 
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βουληθεῖ, θέλ’ ὅτι νὰ μ’ ἀφήσει νὰ τὸν ἀφήσω Β 1019-1020, καὶ μὴν ἀφήνεις ὅτι 

αὐτοὶ νὰ σὲ βαριοῦνται ἐσένα Α 831, μὴν εἶναι σφάλμα ὅτι κανεὶς ἀντίκρυ του νὰ 

πιάσει, ἄνθρωπο, κατὰ πρόσωπο νὰ τόνε θυσιάσει Ε 477-478. iv] Μεμονωμένοι στίχοι 

μαρτυρούν ρευστότητα στην έκφραση της βούλησης και του σκοπού: ποὺ γιὰ νὰ 

θέλει ν’ ἀκλουθᾶ τὸ φευγομένο κύμα Πρόλ. 5, και Δίκιό ’ναι γιὰ νὰ πλερωθεῖς, καὶ 

χάρισμα σοῦ τάσσω Β 503, Κ’ ἐκεῖνος ὁποὺ βέβαια μέλλει γιὰ ν’ ἀποθάνει Δ 805. Η 

χρήση του γιὰ νὰ στη θέση του νὰ, γνωστή κι από τη γλώσσα του Διακρούση και του 

Μπουνιαλή, αποτελεί ενδεχομένως επτανησιακό γνώρισμα.532 Αξιοσημείωτη 

ιδιαιτερότητα στις προτάσεις σκοπού με το γιὰ νὰ συνιστά –σε 2 περιπτώσεις- η 

παρουσία του ὡς533 που προηγείται: Κι ὡς γιὰ νὰ μὴν μπορεῖς ποτὲ σαΐτα πλιὸ νὰ 

σέρνεις… νά ποὺ σὲ κόφτω Δ 1451, τὴν ἀρχινῆσαν ὡς γιὰ νὰ ξεδικιώσουνε τ’ 

Ἀμύντα … τὴν ἀγάπη Ε 195. v] Το ὡς συναντάται πλεοναστικά με το επίρρημα 

καθὼς: Κ’ ἔτσι ὡς καθὼς στὸ λογισμὸ τοῦ γέρου δὲν τυχαίνει Α 177, ὡς καθὼς 

ἐτάχτηκε Σίλβιος στὴν προσευχή του Δ 259 – βλ. και πεζή Περίληψη ὡς καθὼς 

λαμπρῶς ἐγίνη και ὡς καθὼς αὐτὸς ἐπίστευε. vi] Παρατηρείται σε συγκεκριμένους 

στίχους πλεονασμός στοιχείων (συνδέσμων-‘άρθρων’), που πιθανότατα 

υπαγορεύεται από το μέτρο: Γιατὶ σοῦ λέγω ὅτι τὸ πὼς κακομοιριὰ σὲ δαύτη Α 389, 

ξεχωριστὰ γιατὶ τὸ πὼς τηνὲ θωρῶ ἀλλαμένη Α 1091, Θαρρεῖς, κοπέλι πελελό τὸ πὼς 

τὸ πράγμα τοῦτο,… τὸ πὼς ἡ τύχη τό ’φερε; Δ 1323-1325. vii] Άξια προσοχής είναι η 

δομή ὡς + γιὰ + αιτ. που δείχνει να ταυτίζεται με εμπρόθετο της αναφοράς: ὡς γιὰ 

τὸν πόθο, λέγω σου, τσ’ ἄξιας Ἐρωπρικούσας Α 273, εἰς τούτη τὴν Κορίσκη σου, 

ποὺ… τὴν ἤβλεπες ἕναν καιρὸ ὡς γιὰ τὴν ὀμορφιά της Β 1173, Ὀιμέ! Κι ἂν ὡς γιὰ 

λύπηση δὲν τό ’χει ἡ ὄρεξίς σου Β 307, σπίθα τῆς λύπης ὡς γιὰ μὲ δὲν ἀγροικᾶς 

ἀκόμη Γ 378, πλιὰ κάλλια τὴν ἀλήθειαν ὡς γιὰ τὸ πράγμα κεῖνο Δ 512, κ’ ἔγνοια ὡς 

γιὰ τιμὴ εὐτυχισμένη Δ χορ. 1554, Τὴ γνώμην ἔχεις ὡς γιὰ καλοσύνη Δ χορ. 1581. 

viii] Πιθανώς με καταγωγή από την αρχαία γλώσσα χρησιμοποιούνται ο σύνδεσμος 

ὅτι ως αιτιολογικός:534 ὅτι, ὡς ἠξεύρεις, βρίσκομαι ξένος, ὁ πικραμένος Α 455, ὅτι 

ἄλλον Ἅδη πλιὰ σκληρὸ δὲ θέλω εὑρεῖ, λογιάζω Β 703, πολλά ᾽σαι λίγης καρδιᾶς, 

καθὼς θωρῶ, ὅτι πολλὰ φοβᾶσαι Β 1002 κ.α.π. και η πρόθεση εἰς + αιτιατική για τη 

δήλωση του σκοπού:535 ὡς καὶ μιὰ κόρη πού ’λεγε κ’ ἤφερνε εἰς μαρτυριά της Ε 183, 

                                                
532 Διακρούσης, σ. 124. 
533 Το ὡς συνήθως έχει τη σημασία του όπως και του καθὼς, άλλες φορές απαντά ώς 
σύνδεσμος χρονικός.  
534 Διαθήκη, σ. μα´ 
535 Βλ. υποσ. 527 της ίδιας εργασίας. 
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θέλω νὰ κάμω εἰς πλερωμὴ τῆς γνώμης τῆς κακῆς σου Β 1168, καὶ μὲ τὸ πόδι τὸ 

γοργὸ δράμ’ εἰς βοήθησή μου Γ 1208, καὶ γονατίζω εἰς θάνατο καὶ δὲ μιλῶ πιλιά μου 

Ε 396 ix] η πρόθεση εἰς συχνά υποκαθιστά άλλες προθέσεις λ.χ. νά ’χανε πάσα 

θύμηση στὴν πεθυμιὰν αὐτείνη (γιὰ) Γ 24, καὶ δὲν ἐγνοιάζεις τίποτις σ’ ἐκείνη τοῦ 

πόθου τὴν κλεψιά  (γιὰ) Δ 1583-1584, ὁπ’ ἀκριβὸ κρατιέται σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸ μάζωξε 

(ἀπὸ) Δ 20-21, μόνο γιὰ νὰ σκεπάζουσι ᾽ποκάτου στὸ δικό σου τ’ ὄνομα (ἀπὸ) Δ 

1085-1086, Δ 1413-1414, Δ 687, με αποτέλεσμα η σημασία και ο ρόλος της να 

φαντάζει ασταθής (βλ. και οὐδὲ γιὰ λύπηση τινὰς εἶναι νὰ μοῦ βοηθήσει Δ 752), x] Η 

σύνταξη της φράσης (τοῦ) λόγου μου/σου/του/μας/σας ως περίφραση της 

προσωπικής αντωνυμίας έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εκτός από συμπλήρωμα 

μονόπτωτων  (Μὰ ἀδίκησε τοῦ λόγου της Δ 1016, καὶ νὰ ὅριζα τοῦ λόγου μου σὰν 

εἶν’ ἡ πεθυμιά μου Β 778) ή δίπτωτων ρημάτων (Τοῦ λόγου σου μοῦ χάρισε Β 515, 

ὅτι ὅποιος ἔρθει νὰ ταχθεῖ τοῦ λόγου του νὰ δώσει στὸ θάνατο Ε 269-270, στοῦ 

λόγου μου ἐδυνότουνα νὰ κάμει ὅ,τ’ εἶχε θέλει Δ 10, ἂν ὀμπροστὰ στοῦ λόγου μου 

τὸ θάνατο δὲ δώσω Γ 514), μπορεί με ή χωρίς την πρόθεση εἰς να παίρνει τη θέση 

αυτοπαθούς αντωνυμίας: καὶ στὸ φευγιὸ συχνότατα τοῦ λόγου του πληθαίνει Α 685, 

Κάλλιο πανούκλα … νά ’χει κανεὶς στοῦ λόγου του, παρ’ ἐντροπὴ μιὰν ὥρα Β 953-

954, ῍Ω χάρις ποὺ στοῦ λόγου της παράδειγμα δὲν ἔχει Ε 1179536 xi] Τα μονολεκτικά 

παραθετικά537 των επιθέτων και επιρρημάτων συνοδεύονται συχνά από ένα μη 

                                                
536 Η δήλωση της αυτοπάθειας είναι συχνότερη με την πρόθεση εἰς. Αυτοπάθεια φαίνεται ότι 
εκφράζεται σε μια περίπτωση και με την πρόθεση πρὸς: καὶ δείχνει πρὸς τοῦ λόγου του 
παρόμοιαση πὼς νά ’χει Ε 997.  
537 Παραθετικά επιθέτων. Απαντούν συγκριτικός μονολεκτικός με την κατάληξη –τερος: κι 
ἄλλα θηριὰ ὀμορφύτερα ἤθελα προσπαθήσει Α 47, πάθος παραξενώτερο τοῦ πόθου σὰν 
ἐτοῦτο Α 678, Γιατ’ εἶσαι πονηρότερη δασκάλισσ’ ἀπ᾽ ἐμένα Β 595, κι ὁπού ’ναι 
σκοτεινότερο χάμου θὲ νὰ σὲ ρίξω Β 1162, συγκριτικός περιφραστικός με τα επιρρήματα πλιὸ 
και πιλιὸ ή πλιά (συχνότερο): μὰ πλιὸ παρ’ ἄλλο δυνατὸ καὶ σταθερὸ σκουτάρι εἶν’ ἡ τιμή Γ 
467, καὶ πλιὰ λυπητερὴ καρδιὰ ἔχω ’χ τὴν ἐδική σου Β 597, οὐδὲ φαρμάκι πλιὰ σκληρό ὁποὺ 
νὰ θανατώνει Γ 972, πλιά ’μορφες ἀπ᾽ ἐδαύτηνε Δ 1058· συχνά με το συνδυασμό του 
μονολεκτικού και του περιφραστικού τύπου: Πλι’ ἄσπρη καὶ πλιὰ ᾽μορφύτερη ἀπὸ τὸν ἥλιο 
σ’ εἶδα Α 315, ὁπ’ ἔχει πλιὰ ὀμορφύτερο τὸ στόμα ἀπὸ τὲς ἄλλες Β 173, ὅτι πιλιὸ πιστότερο δὲ 
βρίσκεις σὰν αὐτεῖνον Β 982. Το σχετικό υπερθετικό σχηματίζεται από τον περιφραστικό ή 
μονολεκτικό συγκριτικό τύπο μαζί με το άρθρο: στὴν ὕστερή μου ἀναπνοὰ νὰ θέλουν μὲ 
κοιτάξει Α 376, τὸ πλιὰ γλυκὺ καὶ νόστιμο φιλὶ νὰ σοῦ χαρίσω Γ 220· από το μονολεκτικό 
συγκριτικό επίθετο και το πλιά/πλιό: τὰ σωθικὰ … τὰ πλιὰ βαθύτερα τῆς γῆς κάνοντας νιὸ 
ποτάμι Πρόλ. 8, γιατὶ τὲς πλιὸ γλυκότερες χαρὲς τοῦ πόθου παίρνει Γ 977, θεά ᾽σαι στὲς πλιὰ 
᾽μορφύτερες ψυχὲς κι ἀπ’ ὅλες μαρτυρᾶσαι Δ 1126. Το απόλυτο υπερθετικό απαντά ως 
μονολεκτικό με την κατάληξη –τάτος: νὰ βλέπω τὸ λαμπρότατον ἥλιο τῶν ὀμματιῶν σου Β 
678, ὁποὺ λιγότατες καλὰ μποροῦσι νὰ τὲς γνώθουν Β 750, ως περιφραστικό με τα 
επιρρήματα πολλὰ/καταπολλά: ἀμ’ ἤτουνα πολλὰ ’λαφρὴ καὶ δίχως καλοσύνη Α 473, κ’ οἱ 
τέχνες μου οἱ πολλὰ ψιλὲς δὲ θέλουν τὸν πλανέσει Α 866, Σίλβιε μου, στὰ χέρια σου ὁ πόνος 
ὁ δικός μου εἶν’ ἀκριβός, καταπολλὰ γλυκὺς ὁ θάνατός μου Δ 1519-1520· μπορεί ακόμη να 
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αναγκαίο επιτατικό επίρρημα π.χ. ὁπ’ ἔχει πλιὰ ὀμορφύτερο τὸ στόμα ἀπὸ τὲς ἄλλες 

Β 173, γιατὶ τὲς πλιὸ γλυκότερες χαρὲς τοῦ πόθου παίρνει Γ 977, Κ’ ἐσύ, πολλὰ 

σκληρότατε νόμε Γ 561, πλιὰ κάλλια τὴν ἀλήθειαν ὡς γιὰ τὸ πράγμα κεῖνο Δ 512, 

καὶ βλέπουσι τὰ μάτια μου καλότατα περίσσια Γ 1220 xii] Από τα μηδὲ/οὐδὲ, που 

χρησιμοποιούνται ως σύνδεσμοι, το μηδὲ απαντά και ως αρνητικό μόριο π.χ. Γι’ 

αὐτὸ μηδὲν ἀκαρτερεῖς Α 151, Μηδὲν ἀφήνεις, Δίδυμε, νὰ κόβετ’ ἡ καρδιά σου Α 

1133· η αντωνυμία οὐδεὶς σε δύο περιπτώσεις έχει τη σημασία του τίποτα Β 1343, Γ 

                                                                                                                                     
συναντάται με τον μονολεκτικό υπερθετικό τύπο και τα πλεονάζοντα επιρρήματα πολλά, 
περίσσα/ια, πλήσια, καταπολλά: Κ’ ἐσύ, πολλὰ σκληρότατε νόμε Γ 561, και Α 1021, κ’ ἐπῆραν 
μιὰν ἀπόκριση κακότατη περίσσα Α 605, και Γ 15, ῍Ω πλήσια φρονιμότατη ἀπόφασις ποὺ 
’γίνη Δ 1447, καταπολλὰ ἀδικότατον ἐσέναν ἐγὼ κρίνω Ε 610, βλ. και δίδοντας τῆς 
Κορίσκης καταπολλὰ ἐπιτηδειοτάτην αἰτίαν διὰ νὰ βλάψει τὴν αὐτὴν κορασίδα (Περίλ.)  
Παραθετικά μετοχών. Συγκριτικός (με τα πλιό, πλιά): κι ἀπ’ ὅλα πλιὸ χωσμένο (σπήλιο) Β 
1158, ἀμὴ κατέχουσι πολλὰ κ’ εἶν’ πλιὰ πονηρεμένα Α 401. Υπερθετικό σχετικό: Εἰς τ’ ὄνομά 
σου ἐδιάλεξα τὴν πλιά μου διαλεμένη σαΐτα Δ 1206 γιὰ τοῦτ’ ὁ Σίλβιος κράζεται τὸ πλιὰ 
φχαριστημένο κοπέλι Γ 787. Υπερθετικό απόλυτο (με τα πολλὰ, περίσσα/ια, πλήσια και 
καταπολλά): καλότατης, κι ἀπὸ πολλοὺς πολλὰ πεθυμισμένης Α 941, τούτης τῆς ἀτυχέστατης 
καὶ πλήσια πομπιωμένης Β 1313, ῍Ω σὺ Μοντάνε ἁγιότατε, περίσσια λυπημένε Δ 324 και 
Ἦτον καταπολλὰ ἀναμμένος ἀπὸ τὸν πόθον ἕνας βοσκὸς ὀνομαζόμενος Μυρτίνος (Περίλ).  
Παραθετικά επιρρημάτων. Ο μονολεκτικός συγκριτικός τύπος (κάλλια, καλλιά, κάλλιο, 
περισσότερο, περσότερο, πλιότερο, πλιότερα, ἐμπροτύτερα, πρωτύτερα, λιγότερο κ.α.) 
εναλλάσσεται με τον περιφραστικό με το πλιά: κι ἀπὸ τὲς ἄλλες πλιὰ γλυκὰ ἤξευρε νὰ 
φιλήσει Β 290, Πλιὰ γλήγορα τὸ θάνατο ἤθελα δοκιμάσει καὶ τὴν ψυχή μου πλιὰ καλὰ στὸν 
Ἅδ᾽ εἶχα ’περάσει Γ 949-950, Ὅσο ξετάσεις πλι’ ὀμπροστά, χειρότερα θὲς μάθει Γ 1163 (βλ. 
και καὶ πλιὰ γλυκὺ ἔχω τὴν καρδιὰ γι’ αὔτη νὰ τὴ φλογίζω Γ 996). Κάποτε ο μονολεκτικός 
τύπος έχει επιταθεί με ένα επίρρημα: πλιὰ κάλλια τὴν ἀλήθειαν ὡς γιὰ τὸ πράγμα κεῖνο Δ 512 
(βλ. και ὅτ’ εἶναι πλιὰ χειρότερο τὴ γνώμη μου ν’ ἀλλάξω παρὰ ποὺ μὲ τὸ χέρι μου τὸ θάνατο 
ν’ ἁρπάξω Γ 965-966). Ο υπερθετικός είναι συνήθως μονολεκτικός Γνωρίζω την καλότατα Β 
24, ἀπὸ δυὸ βρύσες ποθητὲς πολλότατα ἀπὸ μένα Γ 905· σπάνια συναντάται ενισχυμένος από 
επίρρημα: καὶ βλέπουσι τὰ μάτια μου καλότατα περίσσια Γ 1220. 

Ο δεύτερος όρος σύγκρισης όταν είναι ουσιαστικό ή άλλη λέξη που έχει θέση 
ουσιαστικού εκφέρεται: 1) με παρὰ+αιτ: καὶ ἀρετὲς καλύτερα παρὰ τοιχολιθάρια Προλ. 42, 
θηριὸ ἄγριο κι ἀνημέρωτο παρὰ θηριὸ κανένα Α 64, μιὰ λυγερὴ ποὺ πλιότερο παρὰ τὸ χιόνι 
ἀσπρίζει Α 75, Μπορεῖς νὰ πεῖς πὼς καίγομαι πλιότερο παρὰ σένα Β 596, κι ὁποὺ καλύτερα 
ψηφᾶ ἕνα θηριὸ ἢ σκύλον παρὰ τὸν πόθο χίλιωνε ὄμορφων κορασίδων Β 920, 2) με 
ἀπὸ/ὀχ+αιτ:537Πλι’ ἄσπρη καὶ πλιὰ ᾽μορφύτερη ἀπὸ τὸν ἥλιο σ’ εἶδα Α 315, κι ἀπὸ τὲς ἄλλες 
πλιὰ γλυκὰ ἤξευρε νὰ φιλήσει Β 290, δαγκάνει πλι’ ὀχ τὴν ὄχεντρα Α 1196, (βλ. ιδιαιτέρως 
και το παράδειγμα με την περίφραση της προσωπικής αντωνυμίας) καὶ ποιός τόσο πολὺ καλὸ 
ἤθελε τ’ ἀγαπήσει περσότερο ἀπὸ λόγου μου καὶ νὰ τὸ πεθυμήσει Α 899-900 3) με απλή 
γενική: Πλι’ ἄγριος εἶναι τοῦ Χάρωντος A 1197· συνηθέστερη είναι η γενική της εγκλιτικής 
προσωπικής αντωνυμίας: πλιά ’μορφες ἀπ᾽ ἐδαύτηνε καὶ πλιά της τιμημένες Δ 1058. Όταν ο 
δεύτερος όρος είναι φράση ή ολόκληρη πρόταση εκφέρεται 1) με το παρὰ (και ομοιοτρόπως 
με τον πρώτο όρο): πόσό ᾽ναι πλιὰ βαρύτερο κανεὶς νὰ σᾶσε χάσει παρὰ ποτὲ νὰ <μὴ> σᾶς 
δεῖ ἢ νὰ σᾶς δοκιμάσει Γ 17-18, ἔχω βουλὴ ἀμετάτρεπτη νὰ χάσω τὴ ζωή μου παρὰ μι᾽ ἀγκίδα 
μοναχὰ νὰ βλάψω τὴν τιμή μου Γ 711-712, Kάλλια ἡ ψυχὴ πρωτύτερα στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσει, 
παρὰ τοῦ πόθου της ποτὲ ἡ πίστις νὰ χαλάσει Γ 963-964, τὸν ὄφιν τὸν ἀγριότατον, πού ’τον 
ἐχθρὸς μεγάλος τοῦ πόθου καὶ τῆς λύπησης παρὰ στὸν κόσμον ἄλλος Δ 1397- 1398 [Βλ. και 
τις στερεότυπες φράσεις παρὰ φορὰ καμι’ ἄλλη (Προλ. 88, Α 532), παρὰ ποτὲ (Γ 377, Ε 1362), 
όπου η σύγκριση αποδίδεται ελλειπτικά], 2) με το παρὰ ποὺ: ῍Ω πῶς ἡ Τύχη μου βοηθᾶ τσ’ 
ἔγνοιες τοῦ λογισμοῦ μου πλιὸ παρὰ ποὺ δὲν ἔλπιζα κ’ ἐκράτουν εἰς τὸ νοῦ μου! Β 705-706. 
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789 (δες Γλωσσάρι).538  

Η μελέτη της γλώσσας του κειμένου ολοκληρώνεται με μια προσεκτική 

θεώρηση του λεξιλογίου του. Σε προηγούμενες σελίδες περιγράψαμε ήδη, κοντά 

στους τύπους της κοινής, πολλούς αρχαϊσμούς φωνητικούς, μορφολογικούς και 

συντακτικούς. Ο όχι ευκαταφρόνητος όγκος τους, δικαιολογεί τώρα την παρουσία 

ενός λόγιου λεξιλογίου όχι μεγάλης έκτασης, αλλά σημαντικού. Σε αυτό 

συγκαταριθμούνται οι βολικές για τη στιχουργία γραφές πατήρ,539 υἱός, γυνή, 

θυγάτηρ, πατρός, γυνῆς, γυναικὸς, ἀνδρός, θυγατρός, μέγας, κάποιοι τυπολογικοί 

αρχαϊσμοί που ορίζονται από τη θέση του τόνου π.χ. τοῦ ἡλίου ή το είδος της 

αύξησης π.χ. τεθλιμμένη, τετιμημένος, ἠγαπημένος, η χρήση των παλαιών ἐντροπή, 

(αντί ντροπή), ἡμέρα (αντί μέρα), ὀλίγος (αντί λίγος), σπήλαιο (αντί σπήλιο), 

ὁμοιάζω (αντί μοιάζω),540 κενόδοξος, τα εἷς (1 φ.), ὅστις (1 φ.), παντελῶς, ἐπιμελῶς 

και αρκετά άλλα επιρρήματα σε –ῶς,541 τα μάλιστα (11 φ.), εὐθὺς (25 φ.), παρευθὺς 

(28 φ.), πλὴν (1 φ.), πλέο (1 φ.) και πλέον (1 φ.), επίσης ιδιαίτερα λόγιες εκφράσεις 

λ.χ. εἰς τὸν αὐτὸν καιρόν Α 1052, χάριν τοῦ ριζικοῦ σου Α 427, ἐν τῶ ἅμα Β 1317, 

Ξεύρει τ᾽ ὁ Ζεὺς ὁ μέγιστος Δ 771, διὰ σημεῖον τῆς παντρειᾶς Ε 1476, ποίημα θεῖο Γ 

1494. Πυκνοί αρχαϊσμοί που συγκεντρώνονται σε στίχους με πρόδηλη 

θρησκευτικότητα, π.χ. Ἁγιότατοι542 πατέρες μου … ἂν στὲς ἁγίες τράπεζες Δ 443-445 

                                                
538 Σημειώνουμε ακόμη i) το εύρημα του σχηματισμού κάποτε προτάσεων επιθυμίας αντί 
κρίσεως: μὰ κρίνω, Ἐργάστε, μοναχὰ νὰ μὴν τὴν εἶχε φέρει Β 81, Κρίνω νὰ μὴν ἐκάμαν ποτὲ 
οἱ γυναῖκες Γ 443, θωρῶ νὰ βγῆκε μὲ μεγάλες χαρές Α 193 ii) την έλλειψη ή τον πλεονασμό 
αρνήσεων, φαινόμενα που απαντούν και στη σύγχρονη γλώσσα: κ’ εἰς τρόπον ὁποὺ κανενεὶς 
ἄλλος νὰ τὸ γνωρίσει καὶ μηδ’ αὐτὴ μὲ εὐκολιὰ ποτὲ νὰ τὸ νοήσει Β 1087, Β 1159-1160, καὶ μ’ 
ἀμποδίζου, ὅσο μποροῦν, νὰ μὴν τὸ δοκιμάσω Γ 282, Γ 389-390 Βλ. Εμμ. Κριαράς, 
«Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα» Ελληνικά 15 (1957) 191-202. 
539 πατήρ (σπάνιο σε σχέση με το πατέρας, βλ. και πατέρων 1, φ. Ε 871), πατρός (12 φ.), τοῦ 
πατέρα (1 φ.), υἱός, γιός (ο πρώτος τύπος συχνότερος), γυνή, τῆς γυνῆς (από 1 φορά), 
γυναικὸς (6 φ.), γυναίκας (5 φ.), τῆς θυγατρός (3 φ.), τῆς θυγατέρας (2 φ.), τ᾽ ἀνδρός (3 φ., 
μόνο έτσι).  
540 Σύμφωνα με την Πηδώνια αρχαϊσμοί είναι και οι λέξεις ἀστρονομία (1 φ.), θέατρο (1 φ.), 
ὀφθαλμός, παράδοξος, πλανήτης, σκῆπτρο, πρεσβύτης (αρχαία σημασία γέροντας, αργότερα 
ιερέας), ακόμη, τα θυσία/ θυσιάζω, ναός, εἴδωλο (σημασία κατ᾽ επίδραση της λόγιας 
παράδοσης) και τα ὁδεύω, ὁδός βλ. Πηδώνια, “Λεξιλογικά”, σσ. 61-166. Πολύ παλαιοί τύποι 
θεωρούνται επίσης τα νὰ ποίσει Δ 472, εἰσέβησαν (πεζή περίληψη), ᾽σέβη Γ 1346, βλ. και 
Διαθήκη, σσ. λη´, μα´. 
541 Για επιρρήματα σε –ῶς που χαρακτηρίζονται αρχαϊστικά βλ. Πηδώνια, σ. 214. Ως 
αρχαϊστικά αναφέρονται, στην ίδια μελέτη (σ. 216), και επιρρήματα σε υπερθετικό βαθμό, 
μονολεκτικά, σε –τατα, που στο κείμενό μας είναι αρκετά, υπάρχουν δε και στην πεζή 
Περίληψη. 
542 Στο κείμενο του Σουμμάκη, όπως και στα έργα του Χορτάτση, χρησιμοποιούνται με 
μεγάλη συχνότητα μονολεκτικοί υπερθετικοί σε –τάτος, που θεωρούνται πρώϊμοι από 
διάφορους μελετητές, βλ. Πηδώνια, σσ. 191-193.  
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(βλ. και Ε 219-220), Ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα (χορικά μέρη), Ε 

σκ. 3 και σκ. 4, Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ 

πλήσιαν ἡσυχίαν (χορικά μέρη), Ε σκ. 9, ῍Ω τῶν ὑψίστων Πρόνοια, Θεοί μου καὶ Θεά 

μου Ε 1149 (βλ. και Ε 1370, Ε 1242- 1243), πείθουν ότι το κείμενο έχει επηρεαστεί 

από τη γλώσσα της εκκλησίας. Το συμπέρασμα επισφραγίζει ο θεολογικός 

χαρακτήρας του πρωτοτύπου που δίνει στη μετάφραση τους όρους Πρόνοια Δ 1327, 

Ποιητής Ε 1059, Πλάστης (χορός) Γ 1462, ὕψιστος Κινητής (χορός) Α 1443, 

παντοτινή ἄβυσσος (χορός) Α, 1415-1416, μυστήρια Ε 295-297 και επίσης, σε ένα 

όμοιο τόνο, δικαιολογεί ή εμπνέει τύπους που σχετίζονται με την εκκλησιαστική 

ρητορική δέομαι, μυστήριον, εὐεργεσιὰ/ εὐεργεσία, κρίμα, πειρασμός, λυτρώνω, 

φθαρτά, τροπαιοῦχος, ἑσπέρα, ἀρνίον, τέκνο.543 Προσεκτικότερη παραβολή του 

κειμένου Σουμμάκη με το Pastor Fido, η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η 

μετάφραση είναι αρκετά πιστή, μας έδειξε ότι ο Ζακυνθινός ενσωματώνει πολύ 

λεπτές έννοιες που εμπεριέχει το λεξιλόγιο του ιταλικού έργου, π.χ. συγκεραστὸς = 

μετριασμένος, ισόρροπος, πολύ καλής ποιότητας moderatο, ἤμουνα συγχυσμένη quivi 

confusa, τὴ χαρά μου ἐσύγχυζέ την il mio diletto turbava, ἀστροπελέκητος θυμὸς 

tempestoso furor,544 ως και το εύρος κάθε τύπου ορολογίας που απαντά σε αυτό λ.χ. 

ἄρματα- ἂς φιλονικηθοῦμε- ἀνδραγαθήματα- πολεμικὸ σημάδι armi- si contenda- 

vittoria- segno di guerra, ἴσως γιατὶ ἔτσι ἀρέσει σου…. ἢ τάχα ἔτσι στὴν ἄβυσσον εἶναι 

τῆς πρόβλεψής σου- cosi ti piace..cosi sta ne l’ abisso della…providena eterna, φύσις 

ἀτελείωτη imperfetta natura, ψευτὸ φάντασμα vana fantasima, τῶν ἀνθρώπω ἀλύπητε 

νόμε π’ ἀνανθρωπίζεις legge umana inumana, οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ λογισμοῦ gli occhi de la 

mente, να 'χει θέρμη aver la febbre, ψυχομαχισμένη ψυχή un cor moribondo, 

βαρυγωμισμένη λύπησις pieta dispietata. Κατά συνέπεια το λεκτικό του Ποιμήν 

Πιστός, ορμώμενο από το ιταλικό, τροφοδοτείται, εκτός από το θρησκευτικό, και 

από διάφορα άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα, όπως το λυρικό ή το επιστημονικό.545 

                                                
543 Βέβαια οι συγκεκριμένοι μπορούν να συναντώνται και σε συμφραζόμενα μη θρησκευτικά, 
βλ. μὴ μ’ ἀρνηθεῖς, σοῦ δέομαι, ψυχὴ ἄσπλαχνη, μὲ πλήσια ὄργητα καὶ σκληρότητα, ἀμὴ 
ὄμορφη περίσσια Δ 1365-1366, Γιὰ νά ’βγεις ὀχ τὸ σφάλμ’ αὐτό, κ’ ἐγὼ ὀχ τὸν πειρασμό σου 
νὰ λείψω Γ 311, ῍Ω τί ὄμορφη  ἀνδραγαθιὰ ποὺ βάλθηκε νὰ δράμει ὁ τροπαιοῦχος ποθητός· 
νίκη ποὺ θέλει κάμει! Γ 967-968. 
544 Στην πλειονότητα των παραδειγμάτων, που χρησιμοποιήσαμε, η κρητική μετάφραση του 
Pastor Fido είναι διαφορετική. 
545 Η γλώσσα του έργου είναι ιδιαίτερα πλούσια (βλ. και Κριαράς 1964, σ. 292). Στον πλούτο 
της δε συμμετέχει και κάθε είδους πολυτυπία λ.χ. ἀσυνήθητος ἀσυνήθιστος, συνήθεια, 
συνήθι, συνήθειο, αὐθέντης, ἀφέντης, ψυχή, ψή, κδικιώνω, ἐκδικῶ, ξεδικῶ, προστρέχω, 
συντρέχω, ξετρέχω, περιτρέχω, ξανατρέχω, κατατυφλώνω, ξετυφλώνω, ακόμη (ίσως) και 
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Καθώς, όπως είδαμε, η γλώσσα του δράματος είναι μεικτή, μέρος της 

καταλαμβάνουν στοιχεία από την Κρήτη και τα Επτάνησα. Αντιπροσωπευτικές 

λέξεις για το κρητικό ιδίωμα, της λαμπρής την ίδια εποχή κρητικής λογοτεχνίας, 

είναι εύκολο να δοθούν. Αναφέρουμε μόνο τις ἀνὲν, ἀπείτις, ἀφνίδια, δαμάκι, ἐδὰ, 

ἐτότες, μπιστεμένος, μπορετὸν, νιούτσικος, ὄργητα, ἀντάμι, ἀνεμική, δοξεύγω,546 

καθώς πολλά άλλα παραδείγματα μπορεί να βρεί ο αναγνώστης στο Γλωσσάρι. Το 

επτανησιακό, αντίθετα, λεξιλόγιο δεν είναι το ίδιο καθαρά αναγνωρίσιμο και ο 

προσδιορισμός της ανάπτυξής του στο δράμα χρειάζεται προσοχή.547 Δείγματά του 

αποτελούν τα τούραγνο, τοῦρλα, βρέσκω, βασταίνω, πεθινήσκω, ὀκ, τὸ γύρο, 

ἀφόντις, πάλε, φαμελιά,548 ενώ σημάδι της μάλλον περιορισμένης του έκτασης 

γίνεται η απουσία δανείων από τα ιταλικά (π.χ. τοκκάρει, τραγεδία).549  

Έως εδώ έγινε η παρουσίαση του γλωσσικού οργάνου του Ποιμήν Πιστός με 

βάση τα έμμετρα κομμάτια του. Δεν συμπεριλήφθηκε η μοναδική ενότητα σε πρόζα, 

η ῾Υπόθεσις της πράξεως (περίληψη του έργου) που μεταφέρεται και αυτή από την 

ξένη πηγή. Η ῾Υπόθεσις, απομονωμένη κάπως υφολογικά, αλλά όχι και 

αποξενωμένη από το υπόλοιπο δράμα, πρέπει να αποτελεί εργασία του ίδιου 

μεταφραστή.550 Αν και σε αναντιστοιχία προς το κύριο σώμα του έργου δεν περιέχει 

                                                                                                                                     
'πρωτοτυπία', φονεύτρα, ἐρωτεύοντας. Η γλωσσική ποικιλία απεικονίζεται πληρέστερα στο 
Γλωσσάρι. 
546 Στο λεκτικό νησιών του νοτίου Αιγαίου (φυσικά και της Κρήτης) συγκαταριθμεί ο 
Κριαράς τις ακόλουθες λέξεις του Κατσαΐτη, που εντοπίζονται και στο Ποιμήν Πιστός: ἡ ψή, 
ἡ χέρα, ἡ ἐντήρηση, αὖτος, στό ᾽στερο, πηαίνω, κομπώνω, φωνιάζω, συντηρῶ, ἀμπώθω, 
γυρεύγω, ψευτός, χάμαι, πούρι, ζιμιό, συναφορμάς, βλ. Κατσαΐτης, σ. κστ´. Στην κρητική 
διάλεκτο συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τον εκδότη της Ευγένας, και οι επόμενες λέξεις του 
μεταφράσματος: ζιμιὸ, ἀθῶ, ἀναπνιά, ἀνὲ(ν) ἀπείτις, ἀποκοτῶ, ἀφνίδια, γνώθω, δαμάκι, ἐδὰ, 
ἐτότες, νιούτσικος. Ευγένα, σ. 114. 
547 Βλ. και την παρατήρηση του Κριαρά για την πιθανότητα σύμπτωσης κρητικού και 
επτανησιακού λεξιλογίου, Κριαράς 1964, σ. 291. 
548 Σημειώνουμε και άλλους τύπους του κειμένου που έχουν χαρακτηριστεί επτανησιακοί: 
ἑνού, κλωνά, στέκα (προστ.), αὐτούνη, αὐτοῦνο, αὐτοῦνα, κἄνε, νὰ σφαεῖ (χωρίς –γ-), 
θυμώνεται, γιά πέ μου, καταλήξεις σε –άει (ρημάτων), σε -ία, -ίας, με -σ αντί –ξ: νὰ τὸν 
ταιριάσει (2 φ.), νὰ βυζάσεις, Ζήνων, σσ. 84-85· βασταίνω, βρέσκομαι, κρένω, Ευγένα, σ. 115· 
πιλιό, πιλιά, πιλιότερος, ἀπάνου, κάτου, καλὰ καί, βασταίνω, πεθινήσκω, ἀσηκώνω, τύραγνο, 
γιομάτος, ἐκειός, ὁλοῦθε, ἀνταμῶς, ἔτσι (=μόλις) ἀφόντις, ὀκ, νάν, γιατά, τὸ γύρο / γύρου 
γύρου (= τριγύρω), Κατσαΐτης, σ. κστ´· πάλε, Μπουνιαλής, σ. 44·  μπιστενός, ψευγάδι, γνέφη, 
γιομάτος, κρένω, γγιάζω, ἀνεμοστρόφιλος, κλωνά, βρέσκω, ἀνταμῶς (γραφές που απαντούν 
στο Ποιμήν Πιστός και στο επτανησιακό χειρόγραφο του Ερωτοκρίτου), Βιτσέντζος 
Κορνάρος, Ερωτόκριτος, κριτική έκδοσις Στ. Α. Ξανθουδίδη, Αθήνα 1973. σσ. xvii-xix. 
549 Ούτε τύποι ονομάτων βρίσκονται που έχουν συγκρατήσει την ιταλική προφορά, όπως 
συχνά συμβαίνει στα επτανησιακά έργα (ίσως ένας τέτοιος είναι, κατ᾽ εξαίρεση, το Ἐργάστος 
Α 417). Πρβλ. Κατσαΐτης, σ. κζ´ (όπου Ἀλφέος, Μενελάος κ.α.), Ζήνων, σ. 79. 
550 Ο Κριαράς (στη μελέτη του για το Ποιμήν Πιστός) υπαινίσσεται απόσταση ανάμεσα στην 
πεζή Υπόθεση και το έμμετρα γραμμένο υπόλοιπο δράμα. Κριαράς, σσ. 276-277. 
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εμφανή στοιχεία του κρητικού ιδίωματος, αλλά έναν πολύ μεγάλο αριθμό λόγιων 

τύπων (χρήση εξολοκλήρου του διά, του διατὶ και του εἰς, αντί των γιά, γιατὶ και σέ, 

παροξύτονες κυρίως λέξεις π.χ. τοῦ κυνηγίου, τῆς ἐρωτίας, τὴν θηλειώδην ἀπιστίαν, 

ὑπηρεσία, συχνότατους αρχαϊσμούς σε επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα π.χ. 

εὐγενικοτάτη, ἐπιτηδειοτάτην, μεταχειριζομένη, ἀκάκως, ἀπονηρεύτως, τοῦ 

Διδύμου, την αντωνυμία αὐτὸς ως οριστική π.χ. τὴν σταθερωτάτην πίστιν τοῦ αὐτοῦ 

βοσκοῦ), ωστόσο συγκλίνει σε αυτό σε αρκετά σημεία. Ως τέτοια αναγνωρίζουμε τη 

χρησιμοποίηση της αρχαϊστικής μετοχικής κατάληξης σε –όμενος (ὀνομαζόμενος, 

ἀναγκαζόμενος, θλιβόμενος), την ουσιαστικοποίηση δευτερευουσών προτάσεων με 

το ὅτι (ἐπροσπάθησεν ὅτι νὰ ταχθεῖ τοῦ Σίλβιου, τοῦ μονάκριβού του υἱοῦ, εἰς 

σύζευξιν γάμου ἡ Ἐρωπρικούσα), την παρουσία του επιρρήματος καταπολλά και 

του εμπρόθετου εἰς τόσον (=στο μεταξύ, βλ. Γλωσσάρι), τον πλεονασμό του ὡς 

καθώς (ὡς καθὼς αὐτὸς ἐπίστευε), την εμφάνιση σε κάποιες περιπτώσεις της δομής 

των προτάσεων επιθυμίας αντί αυτής των κρίσεως (νὰ δείξει μὲ δικαιώματα ἐδικά 

του πὼς ὁ Μυρτίνος εἶναι ξένος καὶ διὰ τοῦτο νὰ μὴν εἶναι ἄξιος νὰ γενεῖ θυσία – 

βλ. υποσ. 538). Τα δεδομένα αυτά, μαζί και με άλλα γνωρίσματα της γλώσσας του 

Ποιμήν Πιστός, τα οποία είδαμε και επαναλαμβάνονται εδώ (λ.χ. καιρὸν 

ἀπερασμένο, ἐπιάστησαν, ἐκαταφλογίζετον, ἀποφασίσθη, ἔζειε, τοῦ τὸ ἐσυγχώρει, 

ἀποκότα, ἐσυμπέραναν, ἠναγκάζοτουν), τεκμηριώνουν το υπόστρωμα ενός κοινού 

γλωσσικού ύφους.  

Η μεικτή γλώσσα του Ποιμήν Πιστός δεν είναι αξιοπερίεργη, ούτε 

καινοφανής. Αν και διαφέρει από το ενιαίο κρητικό λογοτεχνικό ιδίωμα, με το οποίο 

συνήθως συνδέουμε το δράμα εκείνων των χρόνων, παρόλ' αυτά μας είναι γνωστή. 

Τα κοινά νεοελληνικά και επτανησιακά της στοιχεία, αναμεμειγμένα με λόγια και 

κρητικά, απαντούν και στη γλώσσα της ιστορίας του Κρητικού πολέμου του 

Διακρούση551 (1667), ομοίως στον Κρητικό Πόλεμο (1681) του Μ. Τζ. Μπουνιαλή552 

και στον κρητοεπτανησιακό Ζήνωνα.553 Η διακύμανση της γλώσσας του Ποιμήν 

Πιστός ανάμεσα στην κοινή, τους ιδιωματισμούς και τους αρχαϊσμούς, συναντάται, 

όπως διαπιστώσαμε, και στην πολύ κοντινή του χρονικά Ευγένα (1646).554 Ο Μιχαήλ 

                                                
551 Διακρούσης, σσ. 122-130, 145-148. 
552 Μπουνιαλής, σσ. 101-102. 
553 Ζήνων, σσ. 83-88. 
554 Παρατηρήσαμε κι εδώ: μείξη του επτανησιακού και κρητικού ιδιώματος χαμογελάεις, 
γαμπρόνε, ἀρυάκια, τα μέλη μου πῶς τρομάσσουσι (σσ αντί ζ), ἐτρομάσσα, (α´ ενικό) 
ἐθάρρου (απουσία του καταληκτικού –ν-)· ευρεία συνύπαρξη λόγιων και δημωδών 
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Σουμμάκης επομένως χρησιμοποιεί γλωσσικό όργανο της εποχής του·555 όμως τί 

είδους γλώσσα ακριβώς είναι αυτή; Με αφετηρία την εργασία του και τις διαφορές 

που εμφανίζονται ανάμεσα στα κείμενα της έκδοσης (1658) θεωρούμε ότι για τον 

ίδιο τουλάχιστον είναι μια γλώσσα καθαρά λογοτεχνική. Η αποφυγή του 

εκτεταμένου ιδιωματικού λεξιλογίου που περιείχε η κρητική πηγή του, σε 

συνδυασμό με το  ενδιαφέρον του για την ποιητική του Pastor Fido, συνιστά μια 

επιλογή αισθητικής υφής.556 Έπειτα, υπάρχει και το τεκμήριο της σχεδόν αυτόνομης 

γλωσσικά πεζής Περίληψης. Ο Σουμμάκης, συντάκτης και αυτής της κειμενικής 

ενότητας, δεν χρησιμοποιεί στο σώμα του λογοτεχνικού του κειμένου την 

αρχαϊστική της μορφή. Η Περίληψη 'πεζή' και πεζολογική, επαληθεύει τον ποιητικό 

                                                                                                                                     
φωνητικών συνηθειών πταίσιμον φταίσιμον, κινδυνεύσω/ νὰ γυρεύσω μὰ θὰν τὴν ἀναπάψει, 
νὰ σε φιλεύσω νὰ δουλέψω· κοινά  και ιδιωματικά στοιχεία πληρώσω και πλερώσω, περίσσια 
περίσσα, ἔξω ὄξω, μακριά μακρά, ἑχθροί ὀχθροί, νὰ τσ᾽ ἐρμηνέψει ὀρμηνεύεται, ἐθαύμασε 
θάμασμα, ἐπερπάτησα  ἐπορπάτησα, αυτεῖνος  αυτούνος, δὲν ηὑρίσκεται δὲν βρέσκεται, 
πίκρα πρίκα, ἀπάνω ἀπάνου πάνου, ἐμπρός ὀμπρός, κλαημένη  κλάματα, εὐγενικὴ  βγενική, 
ἐνθυμᾶται  ν᾽ ἀθοῦσι· έντονη πολυτυπία (με λεκτικό από ετερόκλιτα χρονικά και 
γεωγραφικά πεδία) ἀπείτις ἀφόν ἀφός ἀφοῦ ἀφόντες, τίποτε τίποτας τίποτε τίβετι, εἰς μιό 
ζιμιό, δι᾽ αὖτο γιαῦτος, διά γιά, διότι διατί γιατί. Βλ. Ευγένα (κείμενο-υπόμνημα). 
555 Όμοια με το Ποιμήν Πιστός γλωσσικά στοιχεία εντοπίσαμε και στην ιστορική αφήγηση 
Ρεμπελιό των ποπολάρων του Άγγελου Σουμμάκη, που γράφτηκε στη δεκαετία του 1640. 
Παρά το κοινό υλικό, που παραθέτουμε, η γλώσσα της πεζής ιστορίας, με πολλές 
αρχαϊστικές μετοχές,  συγγενεύει περισσότερο με εκείνη της Περίληψης στην έκδοση του 
1658, παρά με αυτή των Πράξεων και χορικών. Ομοιότητες ανάμεσα στα δύο έργα 
συνιστούν: η παρουσία των εἰς, διά, διότι, διατί· η ουσιαστικοποίηση προτάσεων με τα ὅτι/ τὸ 
π.χ. εἶχαν γνώμην ὅτι νὰ κτυπήσουνε, γνωρίζοντες τὸ πὼς εἶναι ἀναγκαίο· ο σχηματισμός της 
δυνητικής με εἶχα + υποτ.+ νὰ Ἦρθε ἡ μέρα ὁποὺ ὁ λαός εἶχε νὰ συμμαζωχθῆ· η χρήση των 
φράσεων ὡς καθὼς και κατὰ πολλὰ π.χ. ὡς καθὼς ἐσταθερώσανε μὲ τοὺς συνδίκους ὅτι νὰν 
τοὺς γράψη ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, Μὴν ἠξεύροντας… ἐχαιρότουνα κατὰ πολλὰ τὸ πὼς ἡ χώρα 
(βλ. και πλήθια, τὸ ὅμοιον)· πολλά μορφολογικά φαινόμενα π.χ. οἱ κυβερνητάδες, τῆς 
κυβερνήσεως και τῆς κυβέρνησης, τὴν παραθαλασσίαν, ἐδίωξε, ἔστεκαν, ἐπροφήτευσαν, 
ἐβάλαν (θέση του τόνου), (αυτός) εὑρισκότουν, ἐχαιρότουνα, (αυτοί) ἐπικραινότανε, 
ἐλαβαίνανε (παρεκτεταμένοι και μη ρ. τύποι), ἐμίσα, ἐπροσπάθει, ἐκράτειε (καταλήξεις 
παρατατικού), ἐκαμόνουντα (κατάληξη χωρίς ν), ἐστράφησαν (αρχαϊσμός στην κατάληξη), 
πέτε των (προστακτική και τύπος αντων.), ἔναι, ανάμεσα σε αυτά και σποραδικοί αρχαϊσμοί 
(βλ. άρθρα, πτώσεις, επιθετ. καταλήξεις) π.χ. αἱ χῶραις, τὰς χώρας, τὰς ἁμαρτίας, ὁ βασιλεὺς, 
τῆς στρατείας, τοὺς ἄρχοντες /τοὺς ἄρχοντας, καθαρὰν ἀπόκρισιν· η συνύπαρξη λόγιων και 
δημωδών φωνητικών συνηθειών π.χ. τὴν παίδεψίν του / τὴν παίδευσι, τοῦ ἀφεντός /τοῦ 
αὐθεντός, τὰ ψεύματα /ψέματα, περίσσια /περίσσα, τὸ φταίσιμο/ τὰ πταισίματα/ οἱ πταίσταις, 
νὰ γραπτῆ/ νὰ γραφθοῦν, διὰ νὰ γυρεύσουν και νὰ τοῦ ἀντιμέψουν, ὁ Θεός και ὁ Θιός· 
άλλες κοινές φωνητικές τακτικές π.χ. ἀπεζοί, τὴν παραθαλασσίαν, πλερωμένος, 
μετανωμένος, τιμωρισμένοι (μτχ. με ένσιγμη κατάληξη), τῶν ἀρχόντωνε, ἐνοῦ δουλευτή· 
τέλος, η σωρεία διτυπιών και πολυτυπιών πάλιν/ πάλε, ἀφόντις /ἀφόντες, τίβοτις/ τίποτες, 
ἀπό ἐκεῖ/ ἀπεκεῖ/ ἀπ᾽ ἐκεῖ, ἀπάνω/ ἀπάνου, πάσα εἷς/ πάσα ἕνας και κάθε εἷς/ κάθε ἕνας/ 
καθένας. Βλ. Διήγησις τοῦ Ρεμπελιοῦ τῶν ποπολάρων, ἤγουν τοῦ νησίου τῆς Ζακύνθου 
ὁποὺ ἔγινεν εἰς τους 1628 στο Κ. Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα περισυνταχθέντα και εκδιδόμενα 
κατ' έγκρισιν της Bουλής εθνική δαπάνη, Αθήνησι 1867. 
556 Θα πρέπει να προσμετρηθεί η πιθανότητα εκείνος να επηρεάζεται από τη σύμφυτη με το 
νέο είδος, 'κοινή' όσο και 'κομψή' γλώσσα (moderata) του πρωτοτύπου. 
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χαρακτήρα της γλώσσας στον Πρόλογο, στα χορικά και στις Πράξεις. Ο 

μεταφραστής λοιπόν φτιάχνει συνειδητά το δράμα του με το γλωσσικό όχημα που 

θεωρεί κατάλληλο για λογοτεχνία. Αυτό, βάσει του μορφολογικού, συντακτικού και 

λεξιλογικού υλικού, που περιγράψαμε, συνδιαμορφώνεται από την κοινή, την 

κρητική και την παλαιότερη πιθανότατα νεοελληνική γραμματεία.557 Η 

απομάκρυνση από το (‘διακεκριμένο’) αμιγές κρητικό ιδίωμα των έργων της ακμής, 

αποτελεί μέρος της εκφραστικότητάς του· δεν προκύπτει τυχαία, είναι επιλογή. 

                                                
557 Δες και Διακρούσης, σ. 122. 
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VII. Το μέτρο και η στιχουργία της μετάφρασης 

 
Το ποιμενικό δράμα του Μ. Σουμμάκη, όπως είπαμε, έχει πλαστεί με διαφορετικό 

μετρικό σύστημα από εκείνο του πρωτοτύπου, που επαναλαμβάνεται και στην κρητική 

μετάφραση (η στιχουργία της δεν έχει καθόλου μελετηθεί). Οι εφτασύλλαβοι και 
ενδεκασύλλαβοι στίχοι του Pastor Fido, που ομοιακαταληκτούν ακανόνιστα, 

στοχεύοντας στην ηχητική αρμονία,558 έχουν αντικατασταθεί στο Ποιμήν Πιστός από 

τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή. Κατ᾽ αυτόν τον τρόπο 

έχουν στιχουργηθεί559 οι πέντες πράξεις, ο Πρόλογος και η Αφιέρωση. Στα χορικά 

έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα μετρα. 

Ο δεκαπεντασύλλαβος του Ποιμήν Πιστός παρουσιάζει όλα τα 

χαρακτηριστικά που μας είναι γνωστά από την έντεχνη κρητική ποίηση.560 

Συναντώνται κι εδώ η αποδυνάμωση της τομής μετά την 8η συλλαβή, η παραβίαση 

της συντακτικής και νοηματικής αυτοτέλειας του στίχου (στη θέση του οποίου 

αναδεικνύεται ως μονάδα το δίστιχο), ο μετασκελισμός του νοήματος.561 Οι 

ιδιαιτερότητες δεν είναι αδιάφορες απο τη φυσικότητα που επιζητά ο λόγος σε ένα 

έργο θεατρικό. 

Οι υποχρεωτικοί τόνοι πέφτουν, όπως τους περιμένουμε, στην 8η και στην 

14η συλλαβή. Αναμενόμενους τόνους μπορούν να διαθέτουν και οι υπόλοιπες ζυγές 

συλλαβές, ενώ νόμιμος είναι κι ο τονισμός, για ρυθμικό παιχνίδισμα, της 1ης ή της 

9ης συλλαβής (τότε δεν τονίζεται η αμέσως επόμενη ζυγή συλλαβή). Σπάνια υπάρχει 

τόνος στην 3η, 5η ή 11η συλλαβή. Όταν συμβαίνει, συνδυάζεται με την πρόθεση του 

ποιητή να υπογραμμίσει εμφατικά κάποια λέξη ή ολόκληρο ημιστίχιο (καὶ μ’ ὅλ’ 

αὐτὰ λόγια εὔκαιρα κάθεσαι καὶ δηγᾶσαι Δ 747, Πόσες βολὲς τ’ ἄγριο θηριὸ νὰ 

                                                
558 Battaglin, «Il linguaggio tragicomico del Guarini e l’ elaborazione del Pastor Fido», ό.π., 1970, 
σσ. 336-353. 
559 Την αποτίμηση της στιχουργίας Σουμμάκη είχε δοκιμάσει και ο Κριαράς με τον οποίο 
συμφωνούμε μερικώς. Έκανε λόγο για σχεδόν σπάνια επιτυχημένες ομοιοκαταληξίες (συχνά 
ελαττωματικές), για συχνό διασκελισμό (όπως του Χορτάτση), για κατάργηση της τομής, 
αλλά όχι προτίμηση στη συνίζηση (γράφεται ᾽χ), για απουσία παρατονισμών και χασμωδιών. 
Κριαράς 1964, σσ. 293-294. 
560 Βλ. και Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», Νεοελληνικά 
μετρικά, επιμ. Νάσος Βαγενάς, Ρέθυμνο (Π.Ε.Κ.) 1991, σσ. 117-130. 
561 Χαρακτηριστικό της έντεχνης ποίησης θεωρείται και η συνίζηση ανάμεσα σε δύο 
τονισμένα φωνήεντα (π.χ. μπορῶ νὰ εἰπῶ δὲν ἔμεινε φωτιὰ ἄλλη στὴν κυρά μου Π.Π., Α 437). 
Βλ. Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, ό.π., 1980, σ. πστ´. 
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συβαστεῖ ἐπεθύμουν Δ 157, Μὰ τί ἔχω καὶ δὲν ἠμπορῶ νά ’βγω ’χ τοῦτον τὸν τόπο; 

Δ 1285). Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τονίζονται και οι προηγούμενες ζυγές 

συλλαβές. Σε πολλούς στίχους η τομή εμφανίζεται αποδυναμωμένη. Υπάρχουν 

παραδείγματα που δεν βρίσκεται τομή μετά την 8η συλλαβή και άλλα όπου είναι 

τόσο αδύνατη, ώστε σχεδόν απαντά συνίζηση: 
Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ καὶ τ’ ἄφτιαστο σίδερο δὲ μαλάσσει,  

ἂν δὲν τοῦ βάλουσι ἀχαμνὸ ἄλλο νὰ συγκεράσει,  

καὶ δὲν μπορεῖ εἰς ἐργασιὲς ψιλὲς νὰ τὸ τραβίζει,   

γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀψότητα σκορπᾶται καὶ τσακίζει Α, 261-4 
 
Στὲς ἔξοδές μου, τὸ λοιπόν, πάσα μιὰ κόρη ἂς ξεύρει: 

ὅσους μπορέσει ποθητοὺς ἂς κάμει κι ὅσους εὕρει Α, 768 

 
Κ’ ἐσύ, ποὺ πάντα τσ’ ἐρωτιὲς ἀκλούθας, τώρα πάλι  

πιάσ’ τες, γιὰ νὰ σοῦ δώσουσι θαράπαψη μεγάλη Α, 303-304 

 

Ἐγώ, ποὺ πάντα ηὑρίσκομουν ᾽πὸ χίλιους μπορεμένους 

τῆς χώρας ἀγαπητικοὺς πλούσιους καὶ χαϊδεμένους 

κ’ εὐγενικούς, τόσους καιρούς, ὄμορφη καὶ βαλμένη Α, 757- 759 

Διαταραγμένη τομή παρατηρείται συνηθέστερα όπου συναντάται και διασκελισμός. 

Διαβάζοντας προσεκτικά θα βρούμε αρκετές φορές την απουσία της τουλάχιστον 

από τον ένα στίχο του διστίχου. 
Καὶ τί νὰ ’πῶ; Τέτοιας λογῆς σφίγγομαι ὀχ τὸν περίσσο  

πόθον, ὁπ’ ἂν ἠμπόρουνα τὸν εἶχα προσκυνήσω. Α, 719-720 
 

Ξεύρομε πὼς τὰ θηλυκὰ στὸν πόθο πλιὰ νικοῦνται     

παρὰ τοὺς ἄντρες, κι εὔκολα στὸν ἔρωτα πλανοῦνται Α, 399-400 
 
Σ’ ποιόν ἄστρον ἐγεννήθηκα γνώθω, καὶ πὼς ἡ μοίρα  

κ’ ἡ τύχη γιὰ κακομοιριὲς στὸν κόσμονε μ’ ἐσύρα Α, 367-368 

Ο διασκελισμός στο Ποιμήν Πιστός δεν ξεπερνά ως επί το πλείστον τη 

μετρική μονάδα των δύο στίχων και η παρουσία του είναι ιδιαίτερα πυκνή. Ένας 

τυχαίος διασκελισμός μπορεί να απέχει από τον επόμενο δέκα ή δεκαπέντε αράδες 

το πολύ. Δείγματα της ποικιλίας του συνιστούν ότι αυτός μπορεί να ξεκινά από το 

δεύτερο ημιστίχιο και να καλύπτει όλο τον στίχο που ακολουθεί: 

Μ’ ἀνίσως κι ὅλα βουβαθοῦν, μιὰν ὥρα ὁ θάνατός μου   

θέλει σοῦ πεῖ ποιός ἤτουνα ὁ πόνος ὁ δικός μου. Α, 329-30 
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μπορεί να είναι σύντομος και απομονωμένος στην αρχή του δεύτερου στίχου 

υπηρετώντας εμφατικούς σκοπούς: 

K’ ἔτσι ὡς θεά, ποὺ τὸ κρατεῖ, δὲ χρήζει νὰ γυρεύγει 

ἐσέ, ὡς πράγμα γήϊνο, μὰ ὅσο μπορεῖ σὲ φεύγει, Α, 1299 -1300 

να συνδυάζεται με την αποδυνάμωση ή την άρση της τομής:  
K’ ἔτσι ζιμιὸ ἐδιαβήκασι μ’ εὐλάβεια κ’ ἐρωτῆσαν    

εἰκόνα μιὰ τ’ Ἀπόλλωνος, θαυματουργὴ περίσσα  Α, 525-6 
 
Μ’ ἀνίσως τὸν ψυχρὸ καιρὸ τοῦ γερατειοῦ σὲ φτάξει  

ὁ πόθος, καὶ στὰ σπλάχνη σου ἔμπει νὰ τὰ σπαράξει  Α, 141-2 

να συμπράττει με μια ασυνήθιστη τομή σε ένα από τα δύο πρώτα ημιστίχια και να 

εκτονώνεται στο τέλος του επόμενου στίχου: 
Καὶ τί λογιάζεις, σὰν τὸν βρεῖς, Κορίσκη; Νὰ θελήσεις     

μὲ παρακάλια ταπεινὰ νὰ τόνε προσκυνήσεις;  Α, 855-6 
 
Κάμε καλὴ καρδιά, γιατὶ οἱ Oὐρανοὶ φωτίζουν   

τσ’ ἀνθρώπους πάντα ποὺ καλὸ ὀχ τοὺς θεοὺς ἐλπίζουν Α, 1135-6 

τέλος, να συνδυάζεται με μια έντονα διαταραγμένη τομή φέρνοντας το δίστιχο 

κοντά στη ροή της πρόζας: 
ἕνα, γιὰ νὰ μὴ δώσω αἰτιὰ σ᾽ κανέναν νὰ λογιάσει    

πράγμα κανένα, κι ἀποκεῖ τὸν πόθο μου ’ποψιάσει, 

τ’ ἄλλο, γιατὶ δὲν πεθυμοῦν τ’ ἀφτιά μου ν’ ἀφουγκροῦνται   

ἐκεῖνα ποὺ τὰ σπλάχνη μου τρομάσσουν καὶ φοβοῦνται Α, 355-8 

Ξεχωριστή περίπτωση, η οποία μάλιστα στιγματίζει τη στιχουργία του έργου, 

αποτελούν οι (όχι σπάνιοι) διασκελισμοί που εκτείνονται σε μεγάλη έκταση. Το 

νόημα τότε υπερβαίνει όχι απλά τα όρια του ημιστιχίου/στίχου, αλλά την ενότητα 

αυτού ακόμα του ομοιοκατάληκτου διστίχου: 
Παινῶ νὰ πᾶμε στοὺς Θεούς, γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε, 

μὰ αὐτοὺς ποὺ τοὺς λατρεύουσι νὰ τοὺς βαρυγωμοῦμε  

δὲν τὸ παινῶ, οὐδὲ πρεπὸ εἶναι, γιατὶ κοιμοῦνται  

τούτη τὴν ὥραν ὅλοι τους κι οὐδεποσῶς ξυπνοῦνται Α, 29-32 
 
Καὶ τὸ φευγιὸ κι αὐτὸ ἀργό, καὶ τῶν γιατρῶν ἡ πράξις 

μὲ δίχως χάρη εὑρίσκετον, κ’ ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις  

τὸν ἰατρὸ γιατρεύοντας, πρὶν τὸν ἀρρωστημένο,   

νὰ πέφτει χάμου εἰς τὴ γῆ νεκρὸ κι ἀποθαμένο Α, 519-522 
 

Ἀνὲν κι ἀπάνου σ’ τσ’ οὐρανοὺς δὲν ἤτουνα γραμμένος 

γιὰ κάποιο μέγα ριζικὸ τοῦτος ὁ εὐτυχισμένος  
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ὁ γάμος, Δίδυμε, λοιπόν, ἐδῶ <’ν’> στὴ γῆ ἀπὸ σένα   

κι ἀπὸ ἐμέ, σὰν εἶν’ πρεπό, κλεισμένα καὶ δεμένα  

ὅλα τὰ χρειαζόμενα ὁποὺ μποροῦν νὰ κάμου  

ἀσάλευτο τὸ δέσιμο ἐτουτουνοῦ τοῦ γάμου  Α, 943- 8 
 

Θὲ νὰ τὴν κάμω μὲ πολλὴ πίκρα της νὰ γνωρίσει  

πὼς κι ὁ τυφλὸς καμιὰ βολὰ μπορεῖ νὰ ξεφωτίσει  

τὰ μάτια του καὶ νὰ θωρεῖ, καὶ πὼς μηδὲ χωσμένη  

γυναίκα δὲν μπορεῖ ποτὲ παντοτινὰ νὰ μένει  

στὴ γνώμη της τὴν πίβουλη καὶ πλήσια νὰ καυχᾶται. 

Δὲ μοῦ γλυτώνει καὶ μ’ αὐτὰ τίποτες δὲ φελᾶται. Α, 1355-60 

Η ανατροπή της προσδοκίας για την ολοκλήρωση του νοήματος μέσα στα συνήθη 

όρια διασαλεύει την κανονικότητα του ρυθμού και κάνει τον λόγο να τείνει στον 

πεζό.  

Με την καταστρατήγηση της μονάδας του διστίχου ταυτίζεται και ένα άλλο 

φαινόμενο, όχι περιθωριακό. Οι δύο επάλληλοι, ομοιοκατάληκτοι στίχοι κάποτε 

᾽σπάνε᾽ και καταχωρίζονται εμφανώς σε διαφορετικές περιόδους. Η στίξη ανάμεσά 

τους είναι δυνατή: 

Μ’ ἂν στοχασθῶ τ’ Ἀπόλλωνος τὸ εἶπε γιὰ τὴν καημένη  

ἐλπίδα μας, πὄτσι πολλὰ εἶναι πεθυμισμένη, 

θέλώ ’βρει πὼς κακότατα ταιριάζουν τὰ σημάδια. 

Kαθὼς ἐσύ, ὁ ἴδιος μοῦ τό ’χες πεῖ καθάρια  

τὸ πὼς ἀγάπη καρδιακὴ ἔχει νὰ τούσε σμίξει   

κ’ εἰς μιὰ καρδιὰ καὶ μιὰ ψυχὴν ὁ πόθος νὰ τοὺς σφίξει, 

τοῦτο πῶς ἔχει νὰ γενεῖ, ἀνὲν καὶ φεύγει ὁ γιός σου; [Α, 903-904] 

 

Tί ἄλλο, λοιπόν, ἔξω ἀπ’ αὐτό, Mοντάνε, εἶχες πιστέψει;  

Μὰ τούτη σου τὴ δυστυχιά, ὁπού ’χε σὲ παιδέψει, 

γιατ’ ἦτο ἀλήθεια θλιβερὴ καὶ συμφορὰ μεγάλη,   

λογιάζω ᾽τι ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ μοῦ τὴν εἶπες πάλι. [Α, 1001-1002] 

Σε ένα μικρό, αλλά όχι ευκαταφρόνητο αριθμό στίχων η μετρική πλεύση 

προϋποθέτει το αταίριαστο σμίξιμο απομονωμένων συντακτικών όρων -μέσω 

συνεκφωνήσεων- ωθώντας τον αναγνώστη να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο (όχι 

στον ρυθμό):  
Μὰ τί; Ὅποιος λίγον ἀγαπᾶ, τὸ θάνατο φοβᾶται  

καὶ τὴ γλυκιά του τὴ ζωὴ ποσῶς δὲν τὴν ἀρνᾶται Γ, 563-564 
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κ’ ἐμὲ μὴ δίδεις πόλεμο, φεῦγε μακρὰ ἀπ᾽ ἐμένα 

καὶ κάμε, ἂν εἶσαι γνωστικός, νὰ ζεῖς εἰρηνεμένα Γ, 473-474 

Ο συντονισμός επομένως ρυθμικής τάξης- περιεχομένου δεν είναι δεδομένος για τον 

μεταφραστή. Η περιγραφόμενη κίνηση σύμπλευσης, αυτονόμησης των δύο, θυμίζει, 

έστω λίγο, την εναλλαγή έμμετρου πρόζας στους στίχους του Ιταλού ποιητή: 

 

O Silvio, Silvio, a che ti die’  natura 

ne’ più begli anni tuoi 

fior di beltà sì delicato e vago, 

se tu se’ tanto a capestarlo intento? 

Ché s’ avess’ io cotesta tua sì bella 

e si fiorita guancia, 

-Addio, selve! –direi; A, 36-42 

 

 

Mirtillo, amor fu sempre un fier tormento,  

ma più, quanto è piu chiuso; 

però ch’ egli dal freno, 

ond’ è legata un’ amorosa lingua, 

forza prende e s’ avanza; 

e più fiero è prigion, che non è sciolto. 

Già non dovevi tu sì lungamente 

celarmi la cagion de la tua fiamma, 

se la fiamma celar  non mi potevi. A, 292-300 

 

e teco, che se’ uomo,  

o che più tosto esser dovresti, parlo 

di cosa umana; e, se di cotal nome 

forse ti sdegni, guarda  

che nel disumanarti  

non divenghi una fèra, anzi che un dio A, 204-209 

 

 

Son veramente i sogni 

de le nostre speranze, 

più che de l’ avvenir, vane sembianze, 

imagini del dì guaste e corrotte 

da l’ ombra de la notte. A, 831-835 

 

Non è sempre co’ sensi 

l’ anima addormentata; 

anzi tanto è più desta, 

quanto men traviata 

da le fallaci forme 

del senso, allor che dorme. A, 836-841 

 

ma sappi, Ergasto, 

che questa rimembrnza 

(ah! troppo acerba a chi si vive amando 

fuori d’ ogni speranza) 

è quasi un agitar fiaccola al vento, 

per cui, quanto l’ incendio 
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sempre s’ avanza, tanto 

a l’ agitata fiamma ella si strugge B, 43-50 

Ως προς το θέμα της ομοιοκαταληξίας, η εικόνα της ρίμας αποκαλύπτει ότι στη 

15η συλλαβή το φωνήεν είναι σταθερά κοινό – κάποιες διαφοροποιήσεις στο τελικό 

σύμφωνο (συνήθως –ν ή –ς) μπορούν να θεωρηθούν ανεκτές.562 Στη 14η συλλαβή το 

φωνήεν δεν συμπίπτει σε ποσοστό πάνω από 7, 5%· το ενδιάμεσο σύμφωνο διαφέρει 

στο περίπου 4%. Οι λέξεις που ομοιοκαταληκτούν είναι κυρίως της ίδιας 

γραμματικής κατηγορίας. Δύο ομόηχα διαφορετικά μέρη του λόγου βρίσκουμε στο 

20% έως 30% (των διστίχων). Η συχνή επανάληψη, σε όλη την έκταση του ποιητικού 

κειμένου, των ζευγών πλήσια-περίσσια, πλήσιο-περίσσιο, τρόπον-ανθρώπων, 

μεγάλη-ἄλλη δεν περνά απαρατήρητη· αντίθετα, λιγότερο αισθητή γίνεται η μεγάλη 

αξιοποίηση στη ρίμα των τύπων γένει, μένει (και ως σύνθετο), τυχαίνει, δώσει, 

πιάνει/πιάσει, μεγάλη, ὁμάδι. Στίχοι στους οποίους η ομοιοκαταληξία 

χαρακτηρίζεται άτεχνη, δομημένη από τις ίδιες ή έστω ενοχλητικά παραπλήσιες 

λέξεις, δεν λείπουν (μπαίνει/ ἐμβαίνει Α 201-202, δὲν εἶναι /εἶναι Α 787-788, γιὰ 

κείνη/αὐτείνη Α 1089-1090), η παρουσία τους όμως είναι συγκριτικά πολύ μικρή.563 

Άλλες ιδιαιτερότητες της στιχουργίας του έργου συνδέονται λιγότερο ή 

περισσότερο με την προσπάθεια του μεταφραστή να τηρήσει τον κανόνα του μέτρου 

που επέλεξε. Ο ομοιοκατάληκτος δεκαπεντασύλλαβος ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, 

για το εκτεταμένο εύρος των λεξιλογικών διτυπιών (π.χ. γιά, διά/3σύλλ., καρδία, 

καρδιά, ἀνίσως, ἀνισῶς, Ἔργαστος, Ἐργάστος)564 ή πολυτυπιών και συνωνύμων 

(λ.χ. γέμω γεμώνω, γιομίζω, ὀφθαλμός, ὀμμάτι, μάτι, ἀποθηνίσκω, ἀποθαίνω, 

πεθαίνω), για την παράλληλη χρήση λόγιων και δημωδών, κοινών και ιδιωματικών 

τύπων σε επίπεδο μορφολογίας (π.χ. ἔσταζαν, ἀνοιγοσφαλίζαν, α´ εν. 

ἔπιασα/ἐπιάσα, τῶν ἀνθρώπων/τῶν ἀνθρώπω) σύνταξης (π.χ. τῆς γῆς ἀφήνω τὸ 

κορμί, E 361, ἔπειτα τὴν ψυχή μου ἀφήνω πρὸς τὴν κόρη μου, Ε 362) ή λεξιλογίου 

(λ.χ. ἀκτὶς και ἀκτίνα ἐπιθυμία και πεθυμιά, γιατρεύω και γιατρεύγω, πεφυλαγμένο 

και  φυλαμένο, συμφωνίζω και συμφωνῶ). Στο μέτρο, επίσης, οφείλονται αρκετοί 

σολοικισμοί (γραμματικοί βλ. τὸ φευγομένο κύμα Πρόλ. 5, δὲ γνωρίζει/ ποὺ γυρίζει 

                                                
562 Βλ. Βοσκοπούλα, σσ. κβ´-κγ´· Στ. Αλεξίου, «Απόκοπος», Κρητικά Χρονικά 17 (1964) 229· 
Ν. Μ. Παναγιωτάκης, «Το κείμενο της πρώτης έκδοσης του Απόκοπου. Τυπογραφική και 
φιλολογική διερεύνηση», Θησαυρίσματα 21 (1991) 166. 
563 Βλ. για την πρώτη πραξη και: Α, 389-390 Α, 677-678, Α, 789-790, Α, 1021-1022, Α 1085-
1086, Α 1303-1304. 
564 Βλέπε για μια φορά και τον τύπο Μυρτίλο αντί Μυρτίνο στη ρίμα στ. Δ 549/ 550. 
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Α 421/422, παίζοντ᾽ ἀνάμεσά μας Β 147, και ἐκοιμάτου/ τοῦ πλάτου Β 627/628, τοῦ 

μέγα πάππου σου Δ 941, Δ 1310, συντακτικοί βλ. δροσεροῦ λιβάδι, Α 16, Γιατὶ σοῦ 

λέγω ὅτι τὸ πὼς κακομοιριὰ σὲ δαύτη, Α 389, Γ 63-65, Γ 333-336, Γ 658, Δ 1323-

1325), ο κυμαινόμενος αριθμός συλλαβών κάποιων λέξεων (βλ. ἄξιος, ἄγριος, ἴδιος, 

κ.α. πρβλ. λ.χ. Α 421 - Δ 894, Α 63- Β 1211),565 χασμωδίες (κ’ ἔλεγα: «Ἀνίσως καὶ ἐγὼ 

εὑρίσκομ᾽ ἡ ψυχή της, Β 859, πιστεύεις τὴν ἀλήθειαν, κ’ εἰς τοῦτο μὴ θαυμάζεις Β 

1236), παραγεμίσματα (ὀιμὲ τὴν πικραμένη, παρενθετικές προτάσεις: ὡς μπορεῖς, ὡς 

ἠξεύρεις, καθὼς θωρῶ κ.α.), επαναλήψεις/ ταυτολογίες (καὶ δὲν εἶν’ ὅλα ψεύτικα 

σφαλτὰ καὶ δολωμένα Α 1256, νὰ φτάξουν καὶ νὰ πηαίνουν Α 1137, Τώρ’ ἂν ἐσὺ σ’ 

ἐτούτη μου τὴ χρειὰ τὴν ἐδική μου Β 931) και πλατυασμοί (Κι ἄλλη δὲν τοὺς 

ἀπόμεινε ἐλπίδα σ’ τέτοια κρίση παρ’ ἡ βοήθεια τ’ Oὐρανοῦ νὰ θέλει τοὺς βοηθήσει 

Α 523-524, Πράγμα πολλὰ παράξενο, μά τὴν ἀλήθεια, τόσο, Μυρτίνε, μοῦ 

δηγήθηκες στὸν πόνο τὸ δικό σου Β 383-385).  

Στα χαρακτηριστικά της στιχουργικής τέχνης του Σουμμάκη πρέπει να 

συγκαταριθμήσουμε τη χρήση πολλών ριμών που απαντούν και στα έργα της 

κρητικής ακμής (ιδίως στην Πανώρια),566 την όμοια με εκείνα (συχνή) ανατροπή των 

καθιερωμένων συντακτικών αρχών.567 Τέτοιου τύπου συντακτικές ιδιοτυπίες, που 

(με τους περιορισμούς της διαφορετικής γλώσσας) δεν λείπουν και από το 

πρωτότυπο,568 αποτελούν η απομάκρυνση λέξεων που έχουν συνήθως στενή σχέση 

μεταξύ τους Μὰ φεῦγε, ὅμως, ὅπου θές, γιατὶ δὲ θέλει ἀφήσει| ποτὲ ἡ Δορίντα, ὅπου 

διαβεῖς, παρὰ νὰ σ’ ἀκλουθήσει, B 699-700 και A 1251-1252, Γ 45-46,569 γιὰ νὰ μὲ 

πάρουν στὸν τόπο κεῖνον πού ’μελλε τοῦ κυνηγιοῦ νὰ πηαίνει Δ 155 (κατά το σχήμα 

που ονομάζουμε υπερβατό) και A 674-675, Γ 1415-1416,570 η πρόληψη, κάποτε, του 

υποκειμένου του απαρεμφάτου ή της δευτερεύουσας (τίθεται ως αντικείμενο στην 

κύρια) καὶ τὴν ἡμέρα πεθυμῶ νὰ σκίσει, Α 847, Ὤ, νά ’ξευρες τὸ θησαυρὸ τοῦτον, 

ποὺ μοῦ χαρίζει ἡ  ἐμιλιά σου … τὸ τί ἀξίζει Β 521-522, οι συμφύρσεις φράσεων 

ἐτότες π’ ἀναμεταξὺ νύκτα κ’ ἡμέρ’ ἀρχίζει ν’ ἀνακατώνουνται ἀνταμῶς, κ’ ἡ 

                                                
565 Δες ομοίως και Ζήνων,  σ. 89. 
566 Βλ. κεφ. IV, v. 
567 Βλ. Ερωφίλη, σσ. 52-54. 
568 Battaglin, ό.π., 1970, σ. 337. 
569 Αξίζει να αναφερθεί και η ιδιοτυπία των ουσιαστικών που φέρουν εκατέρωθέν τους 
επιθετικούς προσδιορισμούς π.χ. τοῦτος ὁ λαμπρισμένος ἥλιος καινούργιος τσ’ ὀμορφιᾶς Β 
70-71, Β 471- 472, Ε 1413-1414, Ε 1103-1104. 
570 Βλ. και ἐγὼ ζημιὸ τὸν ἔμπασα κι ὀμπρός τους τὸν ἐπῆρα Δ 439 και Ε 1075-1076 
(πρωθύστερο), κι αὐτός … τὸ στόμα του κ’ ἡ γλώσσα του ἀρχίσασι νὰ λέσι Δ 440-442 (σχήμα 
καθ᾽ όλον και μέρος). 
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ἀνατολὴ ροδίζει A 1015-1016, Β 709-710. Ιδιάζον και χαρακτηριστικό για το ύφος 

της μετάφρασης είναι το φαινόμενο του (πλεονασμού και) μετεωρισμού 

συντακτικών όρων π.χ. κ’ εἰς τὸν καινούργιο ποθητὸ μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή της ἐδόθηκε 

μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή της Α 485- 486, Α 655-656,571 το οποίο πιθανότα 

αφορμάται από την αίσθηση αστάθειας που αποπνέει γενικά η ρητορική και η δομή 

του πρωτοτύπου. Κάποια τελευταία γνωρίσματα της στιχουργίας του έργου, τα 

οποία προσιδιάζουν στον προφορικό λόγο, και ανάλογά τους δεν συναντώνται στο 

Pastor Fido, μας είναι οικεία από έργα χαμηλότερης στάθμης εκείνων της κρητικής 

ακμής.572 Πρόκειται για την αιφνίδια αλλαγή υποκειμένων, που απλά υπονοείται, 

προβληματίζοντας τον αναγνώστη, πάσ’ ἄλλη ἀπὸ τὲς πελελὲς ἤθελε προσπαθήσει 

[…] κ’ ἐκείνη, εἰς τὸν τρόπ᾽ αὐτὸν βλέποντας τὴν καρδιά της,/ ἤθελε βλέπεται ἀπ’ 

αὐτήν, ὡς φανερὴ ὄχθρισσά της,/ κ’ ἔτσι δὲν ἤθελε μπορεῖ τὴ γνώμη της νὰ γνώσει,/ 

οὐδὲ μπορέσει  ἤθελε ποτὲ νὰ τὴν κομπώσει, Β 723-734, για τις μεταπτώσεις ανάμεσα 

στα γένη Τ’ ἄξιου πρεσβύτη τὸν υἱό, τὸ Σίλβιο, δὲ γνωρίζεις, / τὸν πλούσιο, τὸ 

μονάκριβο; Ἐκεῖνον ποὺ γυρίζει/ στὴν Ἀρκαδιὰ περίφημο τ’ ὄμορφο παλληκάρι,/ 

ἐτοῦτος εἶναι ὁ βοσκὸς ὁπὄχει νὰ τὴν πάρει, Α 421-424, Α 751-752, Δ 184-185, τους 

χρόνους ᾽κ τὰ σωθικὰ εἶχε δράμει … καὶ τρέχοντας προβαίνει Πρόλ. 7-10, Γ 703-706 

ή τους αριθμούς γιατὶ, ἂν οἱ παρακάλεσες σὰν εἶπες πὼς τυχαίνει Γ 289-290, Ε 947-

948, για τις μακροσκελείς και συντακτικά ανοικονόμητες περιόδους Kι ὡσὰν τὴν 

πέτρα κείνηνε ποὺ κράζεται μαγνήτης… τέτοιας λογῆς κι ὅποιος μακριὰ ὀχ τὴν 

πατρίδα μένει Ε 19-27, Β 913-926, με πλεονασμούς ὄτε μ’ ἀνάγκασες …. μ᾽ ἔκαμες Β 

1123-1128, Γ 781-782, ακόμη και ‘παρατοποθετήσεις’ λέξεων κ’ εἶναι ἄδικο νὰ πιάσει 

μὲ μιὰν ἀγάπη μοναχή Γ 657-658. 

Τα πέντε χορικά του Ποιμήν Πιστός αποτελούν, όπως και στο πρωτότυπο, 

χωριστή στιχουργική τάξη. Στο ιταλικό έχουν συγκροτηθεί από εφτασύλλαβους 

κυρίως στίχους με ομοιοκαταληξία πυκνότερη από των Πράξεων· στη μετάφραση 

έχουν επίσης βραχύτερους από το κύριο σώμα του έργου στίχους, αλλά 

ομοιοκαταληξία πιο αραιή: α–β-α, γ-δ-γ...· κυριαρχεί ο ιαμβικός ενδεκασύλλαβος, ο 

οποίος εναλλάσσεται με εννεασύλλαβο, δεκατρισύλλαβο, ακόμη και 

δεκαπεντασύλλαβο ανάλογα με τις ανάγκες του μεταφραστή.573 Τα χορικά του 

                                                
571 Δες και ἀνὲν καὶ πόθο δὲ γροικᾶς, ὀχ τὸν ὁποιὸν ἡ κτίσις πληθαίνει, αὐξάνει, στέκεται, 
καὶ νικημένη μένει ἀπὸ τοῦ πόθου τὲς πληγὲς τοῦ κόσμου ἡ οἰκουμένη Α 116-118 και 
Σημειώσεις. 
572 Βλ. Διακρούσης, σ. 124. 
573 Ομοίως Κριαράς 1964, σσ. 288- 289· δες και Μπουμπουλίδου, σσ. 45-46. 
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επτανήσιου έργου, παρά το διαφορετικό μετρικό τους σύστημα, συγκλίνουν στη 

στιχουργία των Πράξεων. Κοινά συστατικά για τα δύο μέρη αποτελούν η μεικτή 

γλώσσα, οι απροσδόκητες συντάξεις, η ποιότητα της ομοιοκαταληξίας (βλ. όσα 

προαναφέρθηκαν για 14η, 15η συλλαβή), ο ελεύθερος συχνά καλπασμός του 

νοήματος που προσπερνά ακόμη και τη θεσπισμένη (από την ομοιοκαταληξία)574 

μετρική ενότητα: 
Γλυκύ ᾽ναι, ναί, καὶ ζαχαράτο 

ἐκεῖνο τὸ φιλὶ ποὺ παίρνεται ἀπὸ ἕνα 

ρόδο κοκκινισμένο καὶ δροσάτο ἑνοὺ 

προσώπου ὀρεκτικοῦ· μὰ πάλι 

ὅποιος τ’ ἀληθινὸ γροικᾶ, σὰν τὸ 

γροικᾶτε  

ἐσεῖς οἱ ποθητοὶ ποὺ μὲ μεγάλη  

εὐτυχισμένη δοκιμὴ σᾶς θρέφει, 

πεῖ θέλει νεκρωμένο τὸ φιλὶ στ’ ὁποῖον  

ἡ φιλημένη εὐμορφιὰ φιλὶ δὲ στρέφει.  

χορός 2ος 1348-1356 

 

Ὢ δύστυχε καιρέ, ποὺ σκεπασμένα 

τὰ πλιὰ μορφύτερα ἔχεις τῆς ψυχῆς μας 

μὲ ξεφαντώματα δικά σου στερισμένα,  

καὶ τὴν τροφὴ τῆς δίψας, ὁποὺ φέρνει 

τὴν πεθυμιὰ τοῦ πόθου τὴ μεγάλη, 

μὲ ἤθη σου στενὰ ἔχεις δειγμένη, 

κ’ ἔβγαλες ἔπειτα τὸ χαλινάρι 

τῶν ἔργων τῶν κρυφῶν, τῶν ἀκαθάρτων! 

Κ’ ἔτσι, μὲ τέτοιο δίκτυν ηὗρες χάρη, 

ἀνάμεσα σ’ ἀθοὺς καὶ φύλλα σκορπισμένα, 

νὰ κρύβεις λογισμοὺς τῆς Ἀφροδίτης 

μὲ ἔργα μισητὰ κι ἀγαπημένα.  

χορός 4ος 1569-1580 

Τα χορικά, μεταφρασμένα κι αυτά αρκετά πιστά, όπως το υπόλοιπο δράμα,575 

αποδίδουν πολύ καλά το ύφος του Pastor Fido.576 Με τη μεγαλοπρέπεια του λόγου, 

φέρουν το άρωμα άλλοτε στάσιμων της τραγικής ποίησης, άλλοτε δεήσεων και 

ψαλμών. 
῍Ω στὴν ἀγκάλη τοῦ Διὸς γραμμένε 

νόμε ’ψηλὲ καὶ δυνατὲ τοῦ πόθου, 

ἄντις ’ξ αὐτὸν τὸν ἴδιο γεννημένε, 

ποὺ <ἡ> δύναμή σου ἡ γλυκιὰ κι 

ἀγαπημένη 

πρὸς κεῖνο τὸ καλὸ ποὺ δὲ γροικᾶται, 

Μὰ σύ, π’ ἀπάνου ᾽χ τοὺς ἀστέρες 

κυριεύεις,  

ὕψιστε Κινητή, κ’ ἐδῶ ἀπὸ ᾽κεῖθεν  

ὅλα τὰ κυβερνᾶς καὶ βασιλεύεις,  

τήραξε, σὲ παρακαλῶ, τ’ ἀμφίβολό μας 

στάσιμο, καὶ τὸν πόθο μὲ σκληρότη 

                                                
574 π.χ. Ἐλπίζομ’ ὅτι τὸ κακὸ νὰ σβήσει | μιὰν ὥρα, ὁπότ’ ἀπὸ μᾶς δὲ λείψει | ἐλπίδα, μὰ 
διαβεῖ καὶ μᾶς ἀφήσει. χορός 4ος 1599-1601. 
575 Δες και την άποψη του Κριαρά ότι είναι πιο ελεύθερα μεταφρασμένα. Κριαράς 1964, σ. 
290. 
576 Τα χορικά του έργου αφετηρίας έχουν κλασικιστικό αέρα (δες και Egle του Giraldi), τον 
οποίο ο Guarini μιμήθηκε από τον Aminta του Tasso. Οι χοροί στον Pastor Fido, όπως και στο 
αρχαίο δράμα, διαθέτουν έναν στοχαστικό τόνο, ενώ αποτελούν συνάμα φορείς της 
ιδεολογίας του. Selmi 1999, σσ. 326-327. 
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ἀμ’ ἀπὸ πάσα γεννητό ’ν’ ἀγροικημένη, 

τὲς ὄρεξες καὶ τὲς καρδιὲς συγκλίνει, 

στὴ φύση δυναστεύει καὶ προστάσσει 

νὰ κάμου σὰ ζητᾶ καὶ θέλει αὐτείνη! 

χορός 1ος 1361-1369 

 

κάμε τα συβαστὰ μὲ τὸ μελλάμενό μας 

καὶ μ’ ἕνα ζῆλο πατρικὸ συγκερασμένα 

κάμε τὴ λάβρα μὲ τὸν πάγο 

νὰ σμίξουν καὶ νὰ στέκου ἀγαπημένα 

χορός 1ος 1442-1450 

 

Η παρατήρηση της Μάρθας Αποσκίτη,577 ότι οι ιαμβικοί ενδεκασύλλαβοι και 

επτασύλλαβοι στα τραγούδια Ζήνωνα (Β 17, Β 61, Β 155, Ε 159), οι οποίοι 

ομοιοκαταληκτούν σε διάφορα συστήματα ή ακανόνιστα, παρουσιάζουν συγγένεια 

με ανάλογα μέτρα, που χρησιμοποιούνται στο Πιστικός Βοσκός και στα χορικά του 

Ροδολίνου (β και δ), μας ωθεί να συσχετίσουμε με το σύνολο αυτό και τα χορικά του 

Ποιμήν Πιστός. Οι ιαμβικοί του στίχοι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, δεν διακρίνονται 

από αυστηρή μετρική μορφή. Τα ποικίλα κι όμως συναφή μέτρα που 

υποδεικνύονται, μπορεί, πράγματι, όπως εικάζει η μελετήτρια, να παραπέμπουν σε 

μια προγενέστερη (κρητική) λυρική παράδοση που εξακολουθεί (στα Επτάνησα). 

Ένα στέρεο μετρικό σύστημα, σε αντίθεση με το υπόλοιπο σώμα του έργου, 

εμφανίζει, όπως πρόσεξε η R. Bancroft- Marcus,578 το  τραγούδι της τυφλόμυγας στο 

Πιστικός Βοσκός (Γ ii). Πρόκειται για ενδεκασύλλαβους, σε terza rima (α–β-α, β-γ-β, 

γ-δ-γ, δ-ε-δ), τους οποίους γνωρίζουμε ήδη από τα χορικά της Ερωφίλης. Το ιταλικό 

στο ίδιο σημείο (C ii) έχει επίσης συχνότερη ομοιοκαταληξία (σε σχέση με τους 

συνήθεις ενδεκασυλλάβους και επτασυλλάβους με τις μακρινές ρίμες), ζευγαρωτή, 

αλλά ευλύγιστους στίχους (όχι μόνο ενδεκασύλλαβους και επτασύλλαβους, αλλά και 

πεντασύλλαβους ή οκτασύλλαβους) όμοια με τα χορικά του Ποιμήν Πιστός. Το 

τελευταίο διατηρεί στα τραγούδια της τυφλόμυγας (Γ ii) το μέτρο των Πράξεών του 

αναλλοίωτο. 

 

                                                
577 Ζήνων, σσ. 89-90 (όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία). 
578 Bancroft, ό.π., 1999, σ. 112. 
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VIII. Οι μέθοδοι και οι αρχές της παρούσας έκδοσης 
 

Λάθη της βενετικής έκδοσης. Τα λάθη της βενετικής έκδοσης που αντιμετωπίσαμε 

δεν ήταν μόνο ορθογραφικά (Καὶ μέσ’ τὴν δόλια μας καρδιὰν τί ἀξίζει ἡμπόρεσίς 

του, Α 124) ή τυπογραφικά (Παρακλῶ λυπήσου με κι᾽ ἄφις με νὰ διαβαίνω, Β 1200), 

η εκδοτική πράξη είχε χρεώσει το έργο με στίχους που έπασχαν ρυθμικά (Ὅταν τὸν 

πόθον ἐχθραίβεται καὶ τζ’ οὐρανοὺς ὀργίζει, Α 180), ακόμη με αρκετές αβλεψίες ή 

παρανοήσεις (Γιὰ νὰ μποροῦμεν στοὺς καιροὺς νὰ πιάνομαι ταῖς πράξαις/ Kατὰ 

καιροὺς νὰ μοιάζουσιν οἱ χρόνοι μὲ ταῖς πράξαις, Α 175-176, Τὸ πεθυμᾶς σἆν 

ποθητός, δίκιἆναι ἡ ζήτησίς σου/ Μὰ ν᾽ ἀπεθάνης λίγ᾽εἶναι στοῦτο ἡ  ἀντίμεψίς σου, 

Α 385-386). Σημαντική βοήθεια στην προσπάθειά μας για την αποκατάσταση του 

κειμένου μάς προσέφεραν το ιταλικό πρωτότυπο και η προγενέστερη κρητική 

μετάφραση.579 Στάθηκαν πολύτιμα για την κατανόηση πολλών χωρίων και αναγκαία 

για αρκετές προτεινόμενες βελτιώσεις. Να σημειώσουμε ότι η νοηματική ασάφεια 

που συναντήσαμε, είτε φαινόταν να προέρχεται από το τυπογραφείο είτε από την 

απόδοση του μεταφραστή (π.χ. Α 673/676), είχε μια σημαντική έκταση. 

 

Ορθογραφία.  Για την ορθογράφηση, στην παρούσα έκδοση, ακολουθήσαμε το 

Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας: 1100-1669 

(Θεσσαλονίκη 1968) του Εμμ. Κριαρά και τη Νεοελληνική Γραμματική της 

δημοτικής (ανατύπωση της έκδοσης του ΟΕΣΒ, 1941, με διορθώσεις, Θεσσαλονίκη 

2002) του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Υιοθετήσαμε την καθιερωμένη πλέον στην 

εκδοτική κειμένων της ίδιας εποχής απόδοση του ιστορικού –η της υποτακτικής με –

ει και δεν διακρίναμε το επιφώνημα ὤ από το ὦ της κλητικής, αλλά γενικεύσαμε τη 

γραφή του πρώτου τύπου και για τις δύο περιπτώσεις· δεν διακρίναμε, επίσης, τους 

ομόηχους τύπους του θηλυκού και του ουδετέρου του επιθέτου γλυκὺς και του 

επιρρήματος γλυκιά. Στη μεταγραφή αποδώσαμε το τζ του εντύπου (π.χ. ἔτζη) με τσ, 

απλοποιήσαμε το συμφωνικό σύμπλεγμα –γχν (ἀσπλαγχνιὰ) σε –χν· σε λίγες 

περιπτώσεις αποκαταστήσαμε γραφές (π.χ. σκοτειγνιάζει, Κλώρη, Ἀρκίδαμος), στις 

οποίες είχε επιδράσει η ιταλική φωνητική.580 Εφαρμόσαμε γενικευμένα τη γραφή του 

καὶ/κι ως κ᾽ πριν από /e/, /i/ και κι πριν από /a/, /o/, /u/ και δεν διαφοροποιήσαμε τους 

                                                
579 Battista Guarini, Il Pastor Fido, ed. Elisabetta Selmi, ό.π., 1999 και Perikles Joannou, O 
Πιστικός Bοσκός, ό.π., 1962. 
580 Βλ. Μπουνιαλής, σ. 46. 
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συγκεκομμένους τύπους της πρόθεσης εἰς/σε (ανάλογα με το αν ακολουθεί σύμφωνο 

ή φωνήεν), αλλά γράψαμε παντού σ᾽. 

Επίσης, στην έκδοση, διαχωρίσαμε ενωμένες λέξεις (Δίκιονε > Δίκιό ᾽ναι, γιατ᾽ 

ὄνομα> γιὰ τ᾽ ὄνομα, μετ’ ἅγιασμα> μὲ τ’ ἅγιασμα),581 επαναδιατυπώσαμε 

ρηματικούς τύπους, αποκαθιστώντας την επέκταση των προκλιτικών αντωνυμιών 

(τὸν ἐζημιώνει> τονὲ ζημιώνει), μεταγράψαμε γραφές όπως ἀπάνου τζ’ οὐρανοὺς 

ως ἀπάνου σ᾽ τσ’ οὐρανοὺς και εφαρμόσαμε την έκθλιψη του συνδέσμου καὶ υπέρ 

των αντωνυμιών που άρχιζαν από /e/ (καὶ σὲ > κ’ ἐσὲ), υπέρ της ευρύτατα 

διαδεδομένης στο κείμενο ρηματικής αύξησης (καὶ κράτουν > κ ᾽ἐκράτουν). 

Όπου δινόταν τύποι όπως ἀκλουθῶ/ κλουθῶ, ντροπὴ/ ἐντροπὴ, παραλλαγές 

δηλαδή με ή χωρίς αφαίρεση, για τη σημείωση ή μη της αποστρόφου, 

συνεκτιμήθηκαν το ύφος στο συγκείμενο, η συχνότητα κάθε γλωσσικής ποικιλίας (σε 

όλη την έκταση του έργου), τέλος, οπωσδήποτε, η σαφήνεια των προσφερόμενων 

γραφών. 

Σχετικά με τους τύπους των θηλυκών ουσιαστικών (ἡ κτίσις, τὴν πράξιν) που 

αντιστοιχούσαν στην παλαιά τρίτη κλίση, αφού αξιολογήθηκε η παρουσία τους -  

γνησιότητα (νὰ γροικήσεις/ἡ κτίσις Α 115/116), μη γνησιότητα (μὲ δίχως χάριν 

εὑρίσκετον// Α 520, τὴν κτίσιν/ἡ φύσις Α 181/182) - στην ομοιοκαταληξία και στο 

υπόλοιπο σώμα του κειμένου, θεωρήθηκε σωστή η μη διατήρησή τους στις άλλες 

πτώσεις πλην της ονομαστικής (-ις). Παρόλ᾽ αυτά, γράφτηκαν και κάποιες 

ονομαστικές σύμφωνα με τη νεότερη δεύτερη κλίση – βλ. φύσι /νικήσει Α 239/240, 

μιλήση |μία βρύσι Α 569/570 - ανάλογα με τις επιταγές της ρίμας (π.χ. τὴν κτίσιν/ ἡ 

φύσις Α 181/182, μιλήσει/ βρύσις Α 321/322) ή την ηχητική αρμονία του στίχου (κ’ ἡ 

φύση σ’ ἑρμηνεύσει αντί κ’ ἡ φύσις σ’ ἑρμηνεύσει Α 1324).582 

Για την αποφυγή της απόδοσης με κεφαλαίο ενός μεγάλου πλήθους ονομάτων 

(ἔρωτας, μοίρα, μελλάμενο κ.α.), που θα μπορούσαν όμως να δικαιολογηθούν από 

τη συχνότητα του μεταφορικού λόγου στο έργο, η κεφαλαιογράφηση περιορίστηκε 

στα ονόματα Ἔρωτας, Πόθος και Τύχη όπου η προσωποποίηση τους ήταν 

αδιαμφισβήτητη, ακόμη στα Οὐρανός=Θεός, Θεά, Θεοί στις περιπτώσεις που 

εκφέρονταν με ευλαβική διάθεση από τα προσώπα.  

                                                
581 Ορθογραφήσαμε τα κυμαινόμενα οὐδὲ ποσῶς/οὐδεποσῶς, οὐδὲ ποτὲ /οὐδεποτὲ/οὐδέποτε 
ως δύο λέξεις στις προτάσεις που χρειαζόταν η άρνηση.  
582 Κάποτε η κατάληξη –ις αντικαταστάθηκε από την –η, γιατί δημιουργούσε κακόηχη 
παρήχηση. 
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Τα κύρια ονόματα που (όπως και στο ιταλικό κείμενο) προέκυψαν από έννοιες 

δηλωτικές της καταγωγής ή του χαρακτήρα των προσώπων (Ἐρωπρικούσα, 

Μυρτίνος, Κορίσκη, ῾Ορμῆνος) ορθογραφήθηκαν με βάση την ετυμολογική τους 

αφετηρία. Από τα υπόλοιπα ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια, εκείνα που βρέθηκαν 

εξελληνισμένα από το ιταλικό κείμενο ορθογραφήθηκαν με τον πιο απλό τρόπο 

(Μοντάνος, Λίνκος, Δορίντα, τοῦ Ἐλίσου κ.α.),583 αντίθετα, όσα συνηθίζονται και 

στην ελληνική γλώσσα, αποδόθηκαν με την παγιωμένη ορθογράφηση (Ἀλφειὸς, 

Δίδυμος, Ἀμύντας, Εὐφροσύνη, Ἀρχίδαμος).584 Τα ονόματα Λισέτα, Ἐλισέτα 

(Lisetta, Elisetta, Elisa), που, εφόσον προέρχονται από τα ιταλικά, θα αποδίδονταν πιο 

σωστά ως Λιζέτα και Ἐλιζέτα, διατηρήθηκαν τελικά ως είχαν στο έντυπο και 

γράφτηκαν με απλό τρόπο.585  

 

Τονισμός. Απαλλάξαμε την έκδοση από αρκετούς λόγιους/παροξύτονους τονισμούς 

που (όπως συνηθιζόταν στα λογοτεχνικά έντυπα της εποχής) της είχε χρεώσει η 

τυπογραφική διαδικασία. Έτσι πλήθος γραφών όπως θυσία, καρδίαν, πεθυμία, 

φορεσία, μίαν, καμίαν, δύο, ποῖος, ὁποῖος απομακρύνθηκαν, και οι λέξεις 

ορθογραφήθηκαν με τον αριθμό των συλλαβών που τους δικαιολογούσε το μέτρο.  

Σε ελάχιστες από τις περιπτώσεις όπου ο γραμματικός τόνος επηρέαζε 

δυσμενώς το ρυθμό του στίχου έγιναν μικροδιορθώσεις με την προτίμηση άλλων 

τύπων -επίσης οικείων στο κείμενο- που παράλλασσαν τονικά και γι᾽αυτό ήταν 

καταλληλότεροι. Χρησιμοποίηθηκαν το ένα αντί του άλλου τα: ἄνθρωποι ή 

ἀνθρῶποι, ἀνθρώπινος ή ἀνθρωπινός, ἀνίσως ή ἀνισῶς, πριχοῦ ή πρίχου, πρέπον ή 

πρεπό(ν), αὐτό ή αὖτο, Ἔργαστε ή Ἐργάστε, νά ᾽μπω ή νὰ μπῶ, νά ᾽ρθω ή νὰ ᾽ρθῶ, 

νά ᾽βγω ή νὰ βγῶ, νά ᾽βρω ή νὰ βρῶ.586 Αποφεύχθηκαν οι επεμβάσεις στην 

τονισμένη 1η και 9η συλλαβή, ενώ θεωρήθηκαν μετρικά αδιάφορα τα ὁπού, οὐδέ, 

μηδέ. 

                                                
583 Κάπως υπερβολική εκτιμήσαμε την απόδοση του Linco ως Λύνκος ή Λύγκος (δες 
μεταγραφή  Bancroft, ό.π., 1999, σ. 110), αν και στο πρωτότυπο το πρόσωπο δέχεται 
συσχετισμούς με λύκο (που όμως στην ιταλική είναι lupo). Θεωρήσαμε ότι οι συνειρμοί 
μπορούν να προκύψουν έτσι και αλλιώς και από τη γραφή Λίνκος. 
584 Για το όνομα Κορύδων ή Κορυδὼν χρησιμοποιήσαμε την ορθογραφία του Θεοκρίτου 
(Ειδύλλια IV). 
585 Οι ίδιοι τύποι (Ἐλισέτα, Λισέτα) αναγνωρίστηκαν ως διτυπία στην περίπτωση της χρήσης 
τους για το ίδιο πρόσωπο, μια βοσκοπούλα υπάλληλο της Κορίσκης στην πέμπτη σκηνή της 
τρίτης πράξης. 
586 Με οδηγό τον ρυθμό τονίστηκαν και οι αναπτυγμένοι τύποι των αντωνυμιών τόνε, τήνε, 
ενώ με κριτήριο τη σαφήνεια προτιμήθηκε ο επιτατικός τύπος πάρα αντί του παρὰ λ.χ. παρὰ 
πολλὰ κοιτάζεσαι Γ 633, το οποίο πέρασε στο υπόμνημα. 
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Μολονότι διατηρήθηκε η ορθογράφηση του κειμένου σε λέξεις όπως βοηθῶ, 

ἐλεημοσύνη, που αν και διαβάζονται (σύμφωνα με το μέτρο) με συνίζηση και σε 

δημώδη γλώσσα, έχουν γραφεί κατά τον τρόπο της κοινής, σε τέσσερεις στίχους, 

κρίθηκε καταλληλότερη η χρήση του θιὸς αντί του θεός (Α 1163, Β 383, Δ 440, Δ 

635). Επιπλέον, με τις γραφές Σίλβιε μου, δάκρυα μου, χωρίς τον αναβιβασμό του 

τόνου του κτητικού, υποδείχθηκε η ύπαρξη μόνο δύο μετρικά συλλαβών. 

 

Αρχαϊσμοί, στοιχεία της κοινής και των ιδιωμάτων. Όπως είδαμε το εκδεδομένο 

κείμενο Σουμμάκη είναι μεικτό· συνδυάζει τύπους της κοινής με αρχαϊσμούς και 

ιδιωματισμούς κρητικούς (δυτικούς και ανατολικούς) και επτανησιακούς. Εξαιτίας 

αυτής του της σύστασης, η απομόνωση όλων των στοιχείων που πιθανώς 

εκπροσωπούσαν τις τάσεις του τυπογραφείου –συνήθως προς το λογιότερο- κατέστη 

δικαιολογημένα δυσχερής. Για τον ίδιο λόγο στη διαχείριση του γλωσσικού του 

υλικού (με εξαίρεση λίγους τύπους της αρχαίας γλώσσας Ἡμεῖς, εἰς ἡμᾶς, αἱ, τὰς 

που απομακρύνθηκαν ως σπάνιοι και περιθωριακοί) σταθήκαμε συντηρητικοί. 

Η παρουσία του κρητικού ιδιώματος -εν προκειμένω του ανατολικού- η 

οποία ελέγχεται από τη χρήση ρηματικών τύπων όπως ἤφερα με τονισμένη την 

αύξηση η- και λίγες ρίμες όπως περίσσο/σβήσω Α 579/580 τείνει να ενισχυθεί με 

γραφές όπως, για παράδειγμα, ἄξιος, ἴσιος, πλούσιος, που μετρικά λογίζονται ως 

δισύλλαβες, και αρκετές άλλες ομοιοκαταληξίες με τα επίθετα περίσσιος, πλήσιος  

π.χ. περίσσιοι/ἀγαπήσει Α 785/786. Παρόλ᾽ αυτά, με κριτήριο την ιδιοσυστασία του 

κειμένου, δεν αναδείξαμε όπου θα μπορούσαμε τις ιδιωματικές γραφές. Επιτρέψαμε 

την εμφάνισή τους στη ρίμα (τροπή των περίσσιος, πλήσιος σε περίσσος, πλῆσος),587 

ωστόσο δεν εφαρμόσαμε καμιά απουράνωση στο κυρίως σώμα. 

Όμοιες πρακτικές ακολουθήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις που ο 

ιδιωματικός τύπος δεν γραφόταν, αλλά μπορούσε να εννοηθεί. Οι γραφές πράμα και 

νὰ πέψω θεωρήθηκαν προτιμητέες από αυτές της κοινής (πράγμα, πέμψω) στην 

ομοιοκαταληξία (π.χ. πράγμα/ ἀντάμα Α 213/ 214, νὰ πέμψω/νὰ σιμαδέψω Β 

271/272),588 δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως εκτός αυτής. Τα ρήματα και οι γενικές 

πληθυντικού αρσενικών ή ουδέτερων ουσιαστικών (ή επιθέτων) χωρίς το 

                                                
587 Βλ. Α 72, Α 369, Α 526, Α 785, Α 965, Α 1019, Β 228, Β 353, Γ 511, Γ 1250, Γ 1337, Δ 359, Ε 
201, Ε 499, Ε 817, Ε 833, Ε 1157 και Β 128, Β 478, Γ 354, Γ 671, Δ 417, Δ 919, Ε 41, Ε 179, Ε 
1237, Ε 1523. 
588 Ο τύπος πράγμα τροποποιήθηκε στους στίχους Α 213, Α 517, Γ 444, Ε 31 και το νὰ πέμψω 
στους Β 271, Β 321, Γ 100, Γ 816, Δ 635, Δ 663, Δ 1470. 
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καταληκτικό –ν, τα οποία αναδείχθηκαν ως επί το πλείστον μετά τη ρυθμική 

αποκατάσταση των στίχων (π.χ. γιατὶ τὸ δύνουνται οἱ πολλοὶ νὰ κάμου ἀνταμωμένοι 

Α 805, ποὺ τῶν ὀνείρω οἱ φαντασιὲς// Α 1064, βλ. όμως και νὰ κάμου/ τοῦ γάμου, Α 

947/948, στανιό σου/ μαλλιῶ σου Β 1259/1260), δεν πολλαπλασιάστηκαν με τη 

διαμόρφωση ριμών όπως τοῦ πόθου/ τὲς γνώθουν Α 111/112, τῶν πραγμάτων/ 

κόσμον κάτω Α 1065/1066· διατηρήθηκαν οι γραφές της κοινής. Δεδομένου ότι το 

τελευταίο σύμφωνο του στίχου μπορεί να μην υπολογίζεται στην ομοιοκαταληξία,589 

θεωρήθηκε σωστό το παραδεδομένο κείμενο να μην επηρεαστεί.590 

Εκτός από τους ιδιωματισμούς, προσοχής έχρηζαν και αρκετοί λόγιοι τύποι, 

ιδιαίτερα εφόσον ήταν μετρικά ισοδύναμοι με τους κοινούς. Ενώ συγκεκριμένα 

χωρία τροφοδοτούσαν την πεποίθησή μας ότι οι αρχαϊσμοί δεν ήταν αυθεντικοί (πχ. 

τὴν τέχνη νὰ πορεύομαι στοῦ ἔρωτος τὰ πάθη Α 814), την ίδια στιγμή που άλλα τους 

έδειχναν ως οργανικά συστατικά (σ’ ὅλες τὲς ὧρες τῆς νυκτὸς κ’ ἡμέρας τὲ ὁμάδι Γ 

1081, τὴν τεθλιμμένη μου ψυχὴ λιγάκι νὰ συστέσω Δ 626), αποφασίσαμε να μην 

ενοποιήσουμε γραφές. Κρίναμε σωστό να επαναξιολογήσουμε την παρουσία 

καθεμιάς με κριτήρια το γλωσσικό περιβάλλον του στίχου/στίχων όπου ανήκε, την 

περίσταση (στο πλαίσιο της διαδραματιζόμενης πράξης) όπου απαντά. Με αυτούς 

τους όρους προχωρήσαμε 1) στην απαλοιφή της αρχαίας γενικής (θηλυκού) σε –ης 

μόνο όπου συνοδευόταν από το κρητικό άρθρο τσῆ βλ. τσ᾽ Ἐρωπρικούσης,591 στην 

ορθογράφηση και των αταίριαστων ὑπηρέτας, μάρτυρας σύμφωνα με τη νεότερη 

κλίση,592 2) στην αποδοχή των αρχαίων καταλήξεων στα αρσενικά σε –ης (γενική -

οῦ, κλητική–ά) και στα τρικατάληκτα επίθετα σε –ος–η–ο εκεί που το συγκείμενο 

απηχούσε το πομπώδες ή επίσημο (κάποιο τελετουργικό), 3) στην αντικατάσταση 

του επιρρηματικού τύπου πρῶτον από τον επικρατέστερο πρῶτα και στη χρήση των 

νεότερων γιατί, γιὰ593 αντί των διατί, διὰ (και δι᾽) όπου και το ύφος των 

συμφραζομένων συνηγορεί.  

                                                
589 Βλ. υποσ. 562 της παρούσας εργασίας. 
590 Αν επηρεαζόταν βέβαια θα αποκάλυπτε τέλεια τις ρίμες της κρητικής ακμής! Το ζήτημα 
αγγίζει (με ενισχυμένες τις απορίες ειδικά για το μεικτό Ποιμήν Πιστός) το άβολο θέμα της 
πιθανής διάστασης ανάμεσα στη γλώσσα με την οποία ένα κείμενο καταγράφεται (λόγια ή 
κοινή) και στη γλώσσα με την οποία αυτό διαβάζεται (δημοτική ή ιδιωματική). Θα μπορούσε 
όμως κάποια από τις δύο για μας να προκριθεί;  
591 Σημειώνουμε επιπρόσθετα ότι μεταγράψαμε τον τύπο τζ’ ἡμέρας ως τσῆ᾽ μέρας 
αναδεικνύοντας τον ιδιωματισμό. 
592 Μια φορά στον στ.  Ε 233 βρίσκεται ο τύπος της κοινής τοὺς ὑπηρέτες. 
593 Προτιμήσαμε το γιὰ στη θέση του διὰ όπου το τελευταίο δεν ήταν δισύλλαβο και έδειχνε 
υφολογικά αταίριαστο με το συγκείμενό του. 
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Συντηρητικά αντιμετωπίσαμε και τη φωνητική ποικιλία. Η πιθανώς γνήσια 

συνύπαρξη αοριστικών τύπων, όπως πίστευσα και πίστεψα (την οποία έχουμε ήδη 

δει), αποδυνάμωσε τις αναφυόμενες αμφιβολίες μας σε άλλα συναφή ζητήματα και 

ενίσχυσε την πίστη μας για μια ποικιλομορφία στο κείμενο εγγενή. Με τέτοιες 

σκέψεις διατηρήσαμε τις περισσότερες κυμαινόμενες γραφές ὁ ἐλεύθερος, λεύθερος 

και λεύτερος,594 ἡ ἀνάπαυσις, ἀνάπαυση και ἀνάπαψη, ἡ θεράπευσις, θεράπευση και 

θαράπαψη, ἡ δούλευσις, δούλευση και δούλεψη και διορθώσαμε μόνο όπου ο 

λογιοτατισμός γινόταν ενοχλητικός. Έτσι κάναμε δεκτά τα λόγια και λαϊκά 

συμφωνικά συμπλέγματα: –λθ και –ρθ (ἦλθε- ἦρθε), –φθ και –φτ (φθάνει, φτάνει), –

χθ και –χτ (ἐπροχθές -προχτὲς), που η διακύμανσή τους εξάλλου μοιάζει τυχαία και 

όχι συνειδητή· τα –κτ και –χτ (ὀρεκτικὸς-ὀρεχτικὴ, ν’ ἀποκτήσει-ν’ ἀποχτήσεις), των 

οποίων η εξελικτική διαδρομή και η συνάφεια με την ιδιωματική γλώσσα δεν έχει 

διευκρινιστεί·595 τα –νδ ή –ντ, με γενίκευση μόνο των κατά τεκμήριο λαϊκών τύπων 

ἀντρειὰ, δεντρὰ, δεντρῶ(ν)· τα –πτ και –φτ-, με εξαίρεση τα πτωχειά/ πτώχεια, 

ρίπτει, στα οποία προκρίναμε τις παραλλαγές της κοινής (με σημείωση στο 

υπόμνημα)· τέλος, τα –σθ και –στ, εκτός των τύπων του παθητικού αορίστου με τον 

καταβιβασμό του τόνου όπου προτιμήθηκε η δημώδης ορθογράφηση (ἀκουστῆκαν, 

ὀργιστῆκαν).596 Επίσης, γράψαμε παντού νύφη αντί νύμφη (γυναίκα που πρόκειται 

να παντρευτεί) και αντικαταστήσαμε τη γραφή γαμβρός με το γαμπρός. 

 

Έκθλιψη, αποκοπή, αφαίρεση και συνίζηση. Οι συνηθέστερες εκθλίψεις του 

εντύπου απαντούν στο νὰ: ν᾽ ἀνταμώσω, ν᾽ ἀπομείνει, στις προσωπικές αντωνυμίες: 

σ᾽ ἀγαπᾶ, μ’ ὀνομάζεις, μ’ ἀπόμεινε, τ᾽ ἀπιλογᾶται, στο άρθρο: τ’ ἀγριεμένο, τσ᾽ 

Ἐρωπρικούσας, τ᾽ Οὐρανοῦ, στις προθέσεις μέ, σέ, ἀπό, μετά: μ’ εὐχαριστιὲς, σ’ ὅλη 

τὴν οἰκουμένη, ἀπ᾽ ἐσένα, μετ’ αὐτή, στους συνδέσμους μηδέ, οὐδέ, ἀμή, μά, γιατί, 

ὅτι: οὐδ’ ἡ ὀλίγη δύναμις, καὶ μηδ’ ἐγὼ, ἀμ’ ἐπειδή, μ’ ἀφόντις ἐσυνήφερε, μ’ 

ἀντίδικά μου μάχεται κ’ ἡ τύχη μου, ὅτ’ εἶναι πράγμα δύσκολο, στις αντωνυμίες 

ὁπού, πού, ὅ,τι: κεινῆς ὁπ᾽ εὐλογήθηκε, τὸ δυνατὸ δέρμα π᾽ ἐφόρειε ’γδύθη, κι ὅ,τ’ 

ἐντροπὴ μπορέσω, στα παρά, γιατὰ: δὲν ἐργάζεται… παρ’ ἀρετή, ποὺ γνώθει καὶ 

γροικᾶ πλιότερα παρ’ ἐμένα, γιατ᾽ ἐσὲ και σε τύπους του εἶμαι: εἶμ’ ἐγώ, εἶσ’ ἄξιος. 

                                                
594 Δες και ουσ. λευθερία (δεν υπάρχει ἐλευθερία), ἐλευθεριά, λευθεριά, λευτεριά, και ρ. 
ἐλευθερώνω, λευθερώνω, ἐλευθερωμένος. 
595 Βλ. υποσ. 461 της παρούσας εργασίας. 
596 Με την καθοδήγηση της ρίμας έγινε και στον στίχο Α 777/778 η διόρθωση πίστη /ἐφανίστη 
αντί πίστη /ἐφανίσθη. 
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Εκτός αυτών των περιπτώσεων, η έκθλιψη εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα 

όταν στην ίδια μετρική συλλαβή συναντώνται ίδια φωνήεντα (π.χ. καὶ πάντ᾽ 

ἀναθρεμμένο), πιο περιορισμένα όταν αυτά είναι ίσης (π.χ. Μά τὴν ἀγάπ᾽ ἐκείνη, νὰ 

κόβετ’ ἡ καρδιά σου) ή διαφορετικής φωνητικής αξίας (π.χ. στὸ πρῶτ᾽ ἀνάβλεμμα). 

Οι εκθλίψεις πυκνώνουν όποτε από τα γειτονικά φωνήεντα το ένα είναι άρθρο (π.χ. 

γιατ᾽ ἡ γυναίκα, ἐτούτ᾽ ἡ ἀνεράιδα), ελαττώνονται σε πιο καίρια μέρη του λόγου, 

κυρίως ρηματικές καταλήξεις (π.χ. κλαδάκ᾽ εἶχε, τὸ θελ᾽ ἡ πεθυμιά σου). Οι 

περισσότερες εκθλίψεις είναι φωνητικά νόμιμες· λιγότερες ισοδυναμούν με τον βίαιο 

εξοβελισμό ενός δυνατότερου φωνήεντος για το ταχύτερο προσπέρασμα της 

μετρικής συλλαβής π.χ. παρ’ ἡ βοήθεια τ’ Oὐρανοῦ, Δὲν εἶν᾽ κλεψιὰ τόσ᾽ ἐκλεκτή, 

Ὄχι τὴν εἶδα μόν’ ἐγώ. Φωνηεντική απομάκρυνση, αλλά για την επίτευξη της 

μετρικής ομαλότητας του στίχου, προσφέρει και η αποκοπή (όταν ακολουθεί όχι 

φωνήεν αλλά σύμφωνο). Συμβαίνει κυρίως σε τύπους του εἶμαι: Δὲν εἶν’ πρεπό, οὐδὲ 

ποιά ’ν’ τούτη ἡ ἀπονιά, και αρκετά στην προστακτική: κ’ ἔπαρ’ τὸν τράγο, ἄφησ’ 

την εἰς ἐκεῖνον. Η αφαίρεση περιορίζεται σε ρήματα όπου παραλείπεται το πρώτο 

τονισμένο ή άτονο φωνήεν: νά ᾽μπω νά ’βγεις, πού ’µεινε, ὁπού ’χες, μά ᾽ξευρε, τά 

᾽διδε, λόγό ’δωκε, σοῦ ’δόθη, ᾽κινῆσα, ακόμη, στις λέξεις ἐγώ, ὀχ, ἐξ, ἐκ. Μείωση 

φωνηέντων επιτυγχάνεται και με την κράση. Τη βρίσκουμε αποκλειστικά με τα ὁποὺ 

ή ποὺ και τα εἶναι, ἔχω, ἔρχομαι, ἔκαμα/ἔκανα, ἔπρεπε, ἔδιδε, ἔδωκε, ἔδειχνε, ἔμελλε, 

ἔτσι. 

Μολονότι τα παραπάνω φαινόμενα έκκρουσης διώκουν τη συνίζηση, 

ωστόσο η παρουσία της στους στίχους δεν είναι μικρή (μεταξύ άλλων με συνίζηση 

διαβάζονται οι περισσότερες ρηματικές αυξήσεις π.χ. ἐσύ ποὺ σὰν ἀγριμικὸ 

σκιαζάρικο ἐφοβόσουν). Ο χώρος που καταλαμβάνει στο στοιχειοθετημένο κείμενο 

δείχνει ίσος με εκείνον τον οποίο κατέχουν οι τακτικές που διασφαλίζουν την 

αποφυγή της. Από τη συχνότητα της εσωτερικής συνίζησης (ἱερωμένων, συχν. 

ἐλεημοσύνη, ὀιμέ) συν το πλήθος των προσδοκώμενων εκκρούσεων που δεν 

εκτελούνται εικάζουμε ότι ίσως το έργο προ του τυπώματος είχε συνταχθεί με 

περισσότερες συνεκφωνήσεις. Αρκετά χωρία όπου η δίωξη της συνίζησης 

εξισώνεται με μετρική βλάβη λ.χ. Ἔτσι λοιπόν ἂν θελήσετε, ὅλες ἀνάμεσά μας Β 153, 

φαίνονται επίσης να στηρίζουν αυτή την εκδοχή. Παρόλ᾽ αυτά, όπως έχουμε ήδη 

πει, είναι αρκετά δύσκολο οι διάφορες επιλογές γραφών να συνδεθούν με 

παράγοντες της εκδοτικής πράξης ή τον μεταφραστή· η απουσία κανονικότητας στη 

χρήση του γλωσσικού οργάνου έως ακόμη στην ορθογράφηση και στην κατανομή 
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των λέξεων στον στίχο (βλ. ἀναπαημένος/ ἀναπαμένος, ἀπ᾽ ἐκεῖ /ἀποκεῖ, τί ξιάζει Β 

795/ τί ἀξίζει Γ 545) αποβαίνει αποτρεπτική. 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν, γίνεται κατανοητό ότι η απόφαση 

επανακωδικοποίησης γραφών του κειμένου έρχεται αντιμέτωπη με ποικίλα 

ζητήματα που προβληματίζουν, γιατί τα όρια αποκατάστασης–αλλοίωσης των 

παραδεδομένων τύπων δείχνουν ασαφή. Για τον λόγο αυτό προσπαθήσαμε να 

κρατήσουμε ως γενική αρχή την αποφυγή τροποποιήσεων, ιδιαίτερα στα σημεία 

όπου η έκδοση του 1658 μπορούσε να μην αμφισβητηθεί. Στο πλαίσια αυτής της 

συλλογιστικής λάβαμε τις ακόλουθες αποφάσεις: 1) Κάναμε δεκτή την τάση του 

κειμένου να γράφονται με έκθλιψη οι επιρρηματικοί τύποι τόσο, πόσο, ὅσο 

(αδιάφορο το τί φωνήεν ακολουθεί) και ολόκληρες οι καταλήξεις των αντίστοιχων 

επιθέτων –χωρίς σημείωση στο υπόμνημα. Δεχθήκαμε τη συνήθεια να απαντούν 

ακέραια τα επιρρήματα ὀμπρὸς, ὀπίσω, ἐδῶ, ἐκεῖ (πολύ σπάνια βρίσκουμε σ᾽ αυτά 

αφαίρεση),597 και, επίσης, καθ᾽ υπόδειξη της γραφής ᾽χ Α 763/ Α 880/ Α 1031/ Δ 120 

και της συμπεριφοράς του άρθρου (βλ. στη συνέχεια), να μην φαίνεται συνίζηση 

στην τομή. 2) Διατηρήσαμε τις εκκρούσεις που ήταν φωνολογικά ανεκτές και δεν 

εμπόδιζαν την κατανόηση του νοήματος (όμως βλέπουσ’ ὑπερήφανον > βλέπουσε 

ὑπερήφανο, μ᾽ ἀνδρίκια φορεμένον> μὰ ἀνδρίκια φορεμένο), κρατήσαμε και εκείνες 

που, παρά τον εξοβελισμό δυνατότερου φωνήεντος, έδειχναν να αντιστοιχούν σε 

παγιωμένες φόρμες που ήταν δύσκολο να επαναδιατυπωθούν (πάσ᾽ ὧρα, πάσ’ ἕνας, 

παρ᾽ ἕνας, γιατ᾽ ἐσὲ, ἀποτ᾽ ἐσὲ). Ειδικά στις γραφές με τις προθέσεις ἀπὸ και μετά (π.χ. 

ἀπὸ σὲ, ἀπ᾽ ἐσὲ, ἀπὸ δαῦτο, ἀπ᾽ ἐδαύτηνε, μετὰ μένα, μετ᾽ ἐμένα, μετὰ κεῖνο, μετ᾽ 

ἐκεῖνον κ.α.)598 επιλέξαμε να δεχθούμε τη διακύμανση στην ορθογράφηση και να μην 

εφαρμόσουμε ενοποιήσεις. Θεωρήσαμε ότι μια απόδοση λ.χ. της γραφής του μάρτυρα 

ἀπ᾽ ἐδῶ ως ἀπό ᾽δω ή ἀπεδῶ μπορούσε να είναι για την ιστορία της γλώσσας 

παραπλανητική. 3) Αντιμετωπίσαμε τις ενοχλητικές εκθλίψεις, όπως για παράδειγμα 

βάσαν᾽ ἔλαβα, π᾽ ἔχω,599 συμπληρώνοντας εν πολλοίς το χαμένο δυνατό σύμφωνο. Σε 

άλλες περιπτώσεις τις αντικαταστήσαμε με αφαιρέσεις χωρίς δήλωση της αποκοπής, 

εάν οι προτεινόμενοι τύποι υπήρχανήδηστο κείμενο, π.χ. πράγμ᾽ ἐκεῖνο > πράγμα 

κεῖνο, πρώτ’ ἡμέρα > πρώτη μέρα, με δήλωση της αποκοπής, εάν έτσι διασφαλιζόταν 

τάξη και σαφήνεια πολλ’ ἀλαφρὴ > πολλὰ ᾽λαφρή, μνόσ’ εἶχα > μνόσεί ’χα. 4) 
                                                
597 Η αφαίρεση σπανίζει και στην πρόθεση ἀπό. 
598 Βλ. και Γ. Χορτάτσης, Κατσούρμπος, ό.π., 1993, σ. 142, υποσ. 14, όπου αναφέρεται ότι ο 
συγκεκομμένος τύπος της ἀπό, ἀπ᾽, ανήκε στις συνήθειες ορθογράφησης της εποχής. 
599 Απορρίψαμε τις γραφές π᾽ ἔτσι γράφοντας παντού πὄτσι. 



 243 

Αναφορικά με στίχους όπου η ρυθμική εκφορά του λόγου δεν συνέπιπτε με την 

εκφορά που αναδείκνυε τα νοήματά τους, μετά τη διαπίστωσή μας ότι πρόκειται για 

φαινόμενο εκτεταμένο (καὶ μέσ’ στὴ δόλια μας καρδιὰ τί ἀξίζει ἡ μπόρεσίς του Α 

124, γιατί ἄργησες τόσον καιρὸ νά ’ρθεις εἰς τὴν καρδιά μου; A 104, Μὰ τί; Ὅποιος 

λίγον ἀγαπᾶ, τὸ θάνατο φοβᾶται Γ 563, Τοῦτό ’ναι ἀλήθεια, Οὐράνιε, καλότατα 

κατέχω E 5, και A 539, Α 791, Β 522, Β 797, Γ 474, Γ 545, Γ 546, Ε 575, Ε 579, B 1284 

κ.α.), δεν προβληματιστήκαμε περαιτέρω για τις δοθείσες γραφές. Σημειώσαμε 

μάλιστα και τη στίξη, όπου τη θεωρήσαμε επιβεβλημένη, με αποτέλεσμα να 

χρειάζεται συχνά κατά την ανάγνωση να συμπροφέρει κανείς γειτονικά φωνήεντα 

που έχουν απομακρυνθεί. 

 

Οριστικό άρθρο, χασμωδία, τελικό -ν. Παρόλο που λίγοι άμετροι στίχοι 

υποδεικνύουν ότι το οριστικό άρθρο600 μπορεί να φανερώσει την επέμβαση 

επιμελητή π.χ. ἐτοῦτος εἶν᾽ <ὁ> ὄμορφος Σίλβιος ὁποὺ φωνιάζει Β 425, βλέπω πὼς 

εἶν’ <ἡ> φλογερὰ  <ἡ> κόλασις τοῦ Ἅδη Β 562, η ακανόνιστη παρουσία ή απουσία 

του δεν βοηθά να διακρίνουμε με ασφάλεια τον συντάκτη από τον διορθωτή. 

Συνήθειες με δομική βαρύτητα συνιστούν α) το γενονός ότι η συλλαβή του άρθρου 

μπορεί να λείπει για μετρικούς λόγους π.χ. καθὼς καρδιά μου κ’ ἡ ψυχὴ ἐτοῦτ’ 

ἀποθυμοῦσα Δ 44, Κορίσκη ἀκόμη, σὰ θωρῶ, τὰ χέρια της σηκώνει Γ 165, β) ότι, 

μεταξύ δύο ουσιαστικών που συνδέονται με τον καί, άρθρο μπορεί να βρίσκεται 

μόνο στο ένα π.χ. καθὼς ὅλοι τὸ ἠξεύρετε, τὸ αἷμα μου καὶ φύση Α 239, θέλω ἰδεῖ 

κείνη πού ’ναι τὸ φῶς μου καὶ λαμπρυσμένος κι ὄμορφος ἥλιος τῶν ὀμματιῶν μου Γ 

30·601 από εκεί και πέρα όλες οι σχετικές παρατηρήσεις αφορούν γενικά στο 

εκδεδομένο κείμενο· ζήτημα γνησιότητας δεν πρέπει να τεθεί. Ως τάσεις, λοιπόν, του 

εντύπου αναγνωρίζουμε, πρώτον, ότι το άρθρο συνήθως δεν απουσιάζει όπου 

μπορεί να συνεκφωνηθεί με ένα ακόμη φωνήεν (είτε αυτό προηγείται είτε έπεται) 

στα όρια μιας μετρικής συλλαβής π.χ. ἐτάρασσε ἡ καρδούλα μου, τοῦ Δίδυμου ἡ 

κακόμοιρη, νά ᾽ναι ἡ Ἐρωπρικούσα μου, ὅταν ἀρχίνισε ἡ αὐγὴ και γιατ᾽ ἡ 

Ἐρωπρικούσα μου, κ᾽ ἡ ὄργητά του ἐκείνη,602 δεύτερον, ότι χάνεται από την αρχή ή 

                                                
600 Το άρθρο λείπει πολύ συχνά στην κρητική μετάφραση, βλ. Πιστικός Bοσκός, σ. 25. 
601 Βλέπε και Α 322, Γ 1011 (αιτιατική), Δ 972, Δ 1489. 
602 Φαίνεται ότι λείπει από συλλαβές όπου συμπροφέρονται ήδη δύο άλλα φωνήεντα π.χ. 
στὴν κόρη μου βαστῶ μὲ τόσα πάθη, ἀζάπης Γ 1024, Δὲν ἔφτανε ἡ παίδευσις ὁποὺ μοῦ δίδει 
ἀγάπη Α 659, ἔτσι κι ἀγριόχοιρος αὐτὸς ὅθεν τὰ θυμωμένα Δ 191. 
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την τομή του στίχου συνηθέστερα με κύρια ονόματα603 π.χ. ἀνασασμὸν ἐλάβασι 

πατέρες οἱ καημένοι Δ 461, Ἀμύντας, ὁ πρεσβύτης της, νὰ τήνε θέλει πιάσει Α 537, 

Ἴσως μπορεῖ περσότερο Δορίντα νὰ σοῦ δώσει Δ 1353. Σεβόμενοι όλες τις 

παραπάνω τακτικές, επηρεάσαμε τις γραφές της έκδοσης σε μικρό βαθμό. Έτσι δεν 

σημειώσαμε το άρθρο, παρά μόνο σε χωρία όπου κρίναμε ότι η προσθήκη του 

βελτίωνε τη φραστική διατύπωση (κ’ <ἡ> εὔμορφή μας Ἀρκαδιά, μυριοχαριτωμένη 

Α 1057, ῾Ως ἡ ἀνδρειὰ τοῦ λιονταριοῦ κι ὥσπερ τ’ ἀνθρώπου <ἡ> γνώση Γ 691, Α 

1109, Β 927, Β 1057, Δ 4, Δ 319, Ε 743) ή την πλεύση του ρυθμού (π.χ. γι αὔτην 

εὔκαιρα <ὁ> οὐρανὸς βροντᾶ Β 817, αὔτη <ἡ> ἀγάπη, τὸ λοιπόν, ποὺ τοῦ ’δωκεν ἡ 

φύση Ε 29, Γ 1465, Ε 1245 κατά το υπόδειγμα άλλων στίχων Β 1105, Ε 1032 κ.α.). 604 

Παρά το ότι η παρακολούθηση του οριστικού άρθρου θα μπορούσε να έχει 

θέση στην αξιολόγηση της χασμωδίας στο έργο,605 ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε για 

τους λόγους που έχουν αναφερθεί. Η μελέτη του φαινομένου στηρίχθηκε σε ένα 

μεγάλο δείγμα άλλων στίχων που μας οδήγησε στις ζητούμενες διαπιστώσεις. 

Σύμφωνα με αυτές η χασμωδία στο κείμενο υπάρχει, αλλά η συχνότητα της δεν είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη. Προκύπτει όχι τόσο από την απουσία του τελικού –ν (θηριὸ εἶναι 

ἡ ἀσπλαχνιὰ κ’ ἡ ἀπονιά σου ἡ πλήσια Α 71) όσο από την αγωνία του μεταφραστή 

να συμπληρώσει τις αναγκαίες συλλαβές του δεκαπεντασυλλάβου του λ.χ. 

ὁδηγημένοι ἐξ αὐτοὺς ἔπειτα, σ’ ὥρα λίγη Α 24, Κ’ ἔτσι εἰς τὲς ἀγκάλες της, τὲς 

μοσκομυρισμένες Α 255, κ’ ἔλεγα: «Ἀνίσως καὶ ἐγὼ εὑρίσκομ᾽ ἡ ψυχή της Β 859· 

ομοίως έχει ανακύψει και η χασμωδία η εσωτερική λ.χ. ἔτσι κ’ ἡ ἀγριεμένη ἀντρειὰ 

εἰς τὸ θυμόν της μένει Α 265, ’χ τὸν πόνον του τὸν ἴδιον, μόνο γιὰ νὰ γλυτώσει Δ 

877.  

Σε ξεχωριστό έλεγχο που πραγματοποιήσαμε για την πιθανότητα συνάφειας 

χασμωδίας-παύσης, η οποία αγγίζει και το αιώνιο πρόβλημα του τελικού -ν, 

εντοπίσαμε πολλές ρηματικές καταλήξεις χωρίς –ν, και, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι 

                                                
603 Στα κύρια ονόματα γενικά η απουσία του είναι συχνή: Κι ὡσὰν Ἀμύντας ὁ πτωχὸς εἶδε τὸ 
πὼς δὲν κάνει Α 495, Μὰ ’δῶ Ἔργαστος μ’ ἔστειλε καὶ βέβια λέγοντάς μου Γ 53, 
Ἐρωπρικούσα μου ἡ γλυκιά, ἡ κόρη ἡ ὄμορφή μου Γ 1035, Λουπίνος, τὸ κοπέλι μας, κ’ ἐδῶ 
νὰ μ’ ἀνιμένει Δ 266, Ἀμή, ὡς καθὼς ἐτάχτηκε Σίλβιος στὴν προσευχή του Δ 259, Ἔργαστος 
εἶν’ αὐτὸς θαρρῶ; Αὐτεῖνος εἶναι κρίνω Δ 311, Ἐρωπρικούσα ἡ ἄθλια κι ὁμάδι τὴν τιμή της Δ 
1490, Δορίντα, κ’ εἰς τὸν σκοτεινὸν Ἅδη νὰ τήνε πέψει (αιτιατική) Δ 1470, ἐκείνη πὄχει στὸ 
κορμὶ Δορίντα κι ἀπεθάνει Δ 1478. 
604 Βλ. σχετικά και το ότι η χασμωδία αίρεται όταν ακολουθεί συνίζηση στο Β. Κορνάρος, 
Ερωτόκριτος, ό.π., 1980, σσ. πστ´-πζ´. 
605 Βλ. Θυσία, σσ. 100-101, πρβλ. όμως και τις παρατηρήσεις του Αλεξίου ότι η χρήση του 
άρθρου συχνά δεν παράγει χασμωδικό αποτέλεσμα, Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος ό.π., σσ. 
πστ´-πζ´ και Βοσκοπούλα, σ. λγ´. 
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ο μάρτυρας τόσο στην τομή όσο και έξω από αυτήν δεν κωδικοποιεί τη χασμωδία ως 

παύση. Οπωσδήποτε και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να συνυπολογιστεί ο ρόλος του 

τυπογραφείου. Η πιθανότα συστηματική από την πλευρά του προσθήκη του τελικού 

-ν εμποδίζει τον προσδιορισμό των προθέσεων του συντάκτη.  

Ο πλεονασμός του τελικού –ν αποδείχθηκε ξεκάθαρα σε στίχους όπου η 

παρουσία του είχε βλάψει τη μετρική τους ομαλότητα (π.χ. τώρα θωρῶ πὼς μένω 

ἐγὼ ’χ τὸν πόθον ἑνὸς πιασμένη Α 763), το ίδιο όμως δεν θα μπορούσε να ειπωθεί 

και για τα –ν σε επιρρήματα όπως σήμερο(ν) ή ὕστερο(ν) και σε εκφράσεις σαν τις 

εἶναι πρεπό(ν) ή εἶναι μπορετό(ν). Έτσι, συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα 

και φυσικά την μεικτή φύση του κειμένου, καταλήξαμε στις ακόλουθες συμβάσεις: 

1) το τελικό –ν έγινε δεκτό ως ευφωνικό· 2) σε επιρρήματα και εκφράσεις όπου δεν 

είχε σταθερή παρουσία στο έντυπο [τόσο(ν), ὅσο(ν), σήμερο(ν) εἶναι πρεπό(ν)] 

γράφτηκε ή εξαιρέθηκε με κριτήριο το φωνητικό περιβάλλον και το ύφος στο 

συγκείμενο. 3) Το τελικό –ν δεν λογίστηκε ως φορέας σημασίας εκτός τομής. Στην 

τομή, όμως, όπου η χασμωδία είναι επιτρεπτή, εφόσον και η ροή του νοήματος 

μπορεί να τέμνεται, διατηρήθηκαν όσα –ν συνόδευαν μια εμφανώς διαταραγμένη 

τομή και αναδείχθηκε χασμωδική παύση στις δυνατές τομές που δεν τη διέθεταν. 4) 

Τέλος, στη μεταγραφή μας δεν χρησιμοποιήθηκαν νέα –ν (εκτός από εκείνα που 

υπήρχαν).606 Οι προσθήκες αποκλείστηκαν ακόμη και παρά το γεγονός ότι η χρήση 

τους θα θεράπευε ορισμένες χασμωδίες. 

 

Υπόμνημα. Συντάξαμε το κριτικό υπόμνημα αρνητικά. Δεν συμπεριλάβαμε σε αυτό 

ενωμένες λέξεις λ.χ. Δίκιονε, τύπους του εντύπου όπως ἔτζι, ἀσπλαγχνιὰ, 

τζ᾽ἀντίδικούς ή τζ᾽ἀνάπαυσες που μεταγράψαμε διαφορετικά, τα 

επαναλαμβανόμενα ποῖος, μία, καμία, δύο, τα οποία γράψαμε με συνίζηση 

(σύμφωνα με το μέτρο)· δεν συμπεριλάβαμε και τα μὴ δὲν, καθ᾽ ἡμερνό, καθ᾽ 

ἡμερινῶς, κάθε εἷς, κάθ ᾽ἕνας, πάσ ᾽ἕνας, παρ’ ὁμπρὸς που ενοποιήσαμε σε μια λέξη, 

όλες τις περιπτώσεις έκθλιψης των κτητικών π.χ. Mιᾶς μ’ ἀδελφῆς, τις οποίες 

συμπληρώσαμε, αποδόσεις με το εἰς όπου δεν τηρήσαμε τη συνίζηση (π.χ. κλιτότατοι 

εἰς τὰ πόδια μου> κλιτότατοι στὰ πόδια μου, ἔχω χρειὰ εἰς τὰ πάθη μου> ἔχω χρειὰ 

                                                
606 Διατηρήσαμε το τελικό –ν σε λέξεις όπως ἴδιαν, ἀλήθειαν, αν έπρεπε να διαβαστούν χωρίς 
συνίζηση· προσθέσαμε –ν στην αιτιατική του ἕνας, όταν αυτό προσδιόριζε αρσενικά 
ονόματα. 



 246 

στὰ πάθη μου, σύρε εἰς τὸ καλὸ> σύρε στὸ καλὸ)607 ή την έκθλιψη κατά τις 

συνήθειες της έκδοσης (π.χ. ὅτ᾽ εἰς τὰ σωθικά μου> ὅτι στὰ σωθικά μου, γιατ᾽ εἰς τὸν 

ὕπνον> γιατὶ στὸν ὕπνο).608 Αποκλείσαμε, επίσης, από το υπόμνημα γραφές, στις 

οποίες επαναφέραμε το δυνατότερο φωνήεν που είχε εκθλιβεί (π.χ. ἔπειτ᾽ ἐσεῖς> 

ἔπειτα ἐσεῖς, π᾽ ἐφαίνετον> ποὺ ἐφαίνετον, νύκτ᾽ ἐκείνη> νύκτα κείνη, τάχ᾽ εἶναι> 

τάχά ᾽ναι, και φωτι᾽ ἄλλη> φωτιὰ ἄλλη), άλλες, όπου απλά αναιρέσαμε (π.χ. πίστ᾽ 

οὐδεμιά> πίστη οὐδεμιά, ἄλλ᾽ ὥρα> ἄλλη ὥρα, λοιπ᾽ ἀφουγκράσου μου> λοιπὸ 

ἀφουγκράσου μου) ή μετατρέψαμε την έκκρουση για περισσότερη ευκρίνεια (π.χ. 

περσότερ᾽ ὀχ> περσότερο ᾽χ, Λογιάζ’ ὅτι> λογιάζω ᾽τι, τ᾽ εἶναι> τί ᾽ναι), λίγες –

κυρίως με το ὁποὺ- όπου εμποδίσαμε τη συνίζηση ίδιων φωνηέντων για ρυθμική 

αρμονία (π.χ. μανίζω ὁποὺ> μανίζω ποὺ,  καὶ κεῖνο ὁποὺ χειρότερο> καὶ κεῖνο ποὺ 

χειρότερο). 

Με εξαίρεση τα παραπάνω, διατηρήσαμε στο υπόμνημα όλους τους τύπους 

που απομακρύνθηκαν ή άλλαξαν, για να βελτιωθεί το μέτρο ή το νόημα, καθώς και 

λάθη τυπογραφικά. Μολονότι γενικά δεν καταγράψαμε φαινόμενα που αφορούσαν 

στο τελικό –ν, ωστόσο υποδείξαμε φράσεις, στις οποίες η παρουσία του ήταν 

βλαπτική για τον δεκαπεντασυλλαβο (π.χ. γιατ ’ἦτον ἀλήθεια > γιατ’ ἦτο ἀλήθεια 

θλιβερὴ Α 1003). Ακόμη, κρατήσαμε τις ονομαστικές των τριτοκλίτων και γραφές 

ρημάτων που διορθώθηκαν (π.χ. τὸν ἐζημιώνει> τονὲ ζημιώνει). Γενικά σημειώσαμε 

κάθε στοιχείο που θεωρήσαμε ότι παρουσίαζε ενδιαφέρον φωνολογικό, γραμματικό, 

συντακτικό, μετρικό, λεξιλογικό ή νοηματικό. 
 

 

                                                
607 Αλλά σημειώνεται στο υπόμνημα το στέκεται εἰς τῶν ποθητῶν τὸ πλῆθος ως συνίζηση 
στην τομή, τάση που στην έκδοση δεν ευδοκιμεί. 
608 Η πρόθεση εἰς τις περισσότερες φορές δεν απαντούσε ολόκληρη όταν δεν ήταν αναγκαία 
η μετρική της συλλαβή. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
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TΩ῀ EΥ᾽ΓENEΣTA΄TΩ 

  KAΙ` ᾽AΞIΟTA΄TΩ 

KYPI΄Ω KYPI΄Ω 

NIKOΛAΩ 
KOMMOY΄TΩ 

 

Tῶν παλαιῶν οἱ ποίησες, ποὺ μ’ ἀρετὴ ἐγινῆκαν   1 

καὶ μὲ σπουδὴ τῶν ποιητῶν στὸν κόσμον ἐφανῆκαν, 

πάντ’ ἀπὸ τοὺς ἐνάρετους ἤτασιν κρατημένες 

εἰς μεγαλότατη τιμή, και πλήσια παινεμένες.1 

Διὰ τοῦτο ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἐμεταγλωττιστῆκαν   5 

κ’ εἰς γένη διαφορετικὰ μ’ ὄφελος ἐσπαρθῆκαν. 

Τούτους κ’ εγώ, μιμούμενος ὄχι μὲ ὅμοια χάρη, 

καθὼς ἐξ αὔτους ὄφελος ὁ κόσμος εἶχε πάρει, 

ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιθυμιὰν ἠθέλησα νὰ σώσω 

κ’ εἰσὲ βαθμὸ παραμικρὸν εἰς αὔτους νὰ σιμώσω,  10 

βάνοντας κόπον ἀρκετόν - ὅσα ὁ νοῦς μου ἐμπόρειε  

νὰ σώσει κ’ ἡ διάνοια ὡς ἤξευρε κ’ ἐθώρειε. 

Κ’ ἔκαμα μεταγλώττισην εἰς τὸ χαριτωμένο  

ποίημα τὸ ἐνάρετο καὶ τόσο παινεμένο 

τοῦ σοφωτάτου κ’ εὐγενῆ τοῦ Kαβαλιὲρ Γκουαρίνι,  15 

ποὺ τέτοιου γένους ποίημα ὀπίσω οὗλα τ’ ἀφήνει·  
τοῦ Παστὸρ Φίδου, λέγοντας, καθὼς ᾽νοματισμένο 

τὸ ἔχει ὁ ἴδιος ποιητής, κι ἀπ᾽ ὅλους γνωρισμένο. 

Τοῦτο ἐκ τὴν ἰταλικὴ τὴ γλώσσαν ἤφερά το 

στὴν ἐδική μας τῶν Ρωμιῶν, κ’ εἰς αὔτην ἔβαλά το,  20 

διὰ νὰ μποροῦσι μ’ εὐκολιὰ ὅσοι δὲν ἀγροικοῦσι 

τὴ γλώσσα αὐτὴ τῶν Ἰταλῶν οὐδὲ τηνὲ μιλοῦσι 

νὰ τὸ διαβάζουν καὶ ν᾽ ἀκοῦν εἰς τούτη τὴ δική τους 

                                     
119 Τοῦτον, 22 οὐδὲ νὰ τὴν μιλοῦσι, 23 Νὰ τὸν 11 ὅσαν 
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μὲ πλήσιαν ἀναγάλλιαση καὶ μ’ εὐχαρίστησή τους, 

διατὶ ἀπ’ αὐτεῖνο ἠθικὲς ἀπόφασες μανθαίνου   25 

καὶ νουθεσιὲς σοφώτατες λαμβάνουσι καὶ παίρνου.  

Καὶ θέλοντας μ’ ἐπιθυμιὰν ἐτοῦτον μου τὸν κόπον 

νὰ τόνε φέρω ὀμπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων 

διὰ μέσου τοῦ τυπώματος, δὲν ηὗρα ν’ ἀκουμπίσω 

κ’ εἰς τοῦτον μου τὸ λογισμὸ βοήθεια νὰ ζητήσω  30 

παρὰ στὸ ὑποκείμενο τ’ ἄξιο τσ’ ἀντίληψής σου,2 

τὸ βγενικὸ καὶ γνωστικό, στὴ Χάρη τὴ δική σου, 

ἐνάρετε Nικόλαε, υἱὲ τοῦ Δημητρίου  

Kομμούτου, του σοφώτατου καὶ τοῦ τιμίου βίου. 

Καὶ εἰς ἐκείνη ποὺ ποθεῖ πάντα της νὰ σπουδάζει  35 

ὠφέλιμα γραψίματα μ’ ἀγάπη νὰ διαβάζει, 

καὶ ἄλλο δὲν ἐργάζεται εἰς ὅλη τὴ ζωή της 

παρ’ ἀρετή, παρὰ σπουδή, μὲ δόξα καὶ τιμή της, 

κ᾽ ἔχει τὴ συναναστροφὴ μ’ ἐνάρετους ἀνθρώπους, 

καὶ ὠφελᾶται κι ὠφελεῖ μὲ χίλιους ἄξιους τρόπους,  40 

φημίζοντας τοῦ λόγου της μ’ ἔτσι χαριτωμένες 

πράξες εὐγενικότατες, κι ἀπ’ ὅλους παινεμένες, 

σ’ τοῦτες τὲς χάρες, τὸ λοιπόν, μὲ θάρρος προσηλώνω 

τοὺς κόπους τούτους πὄκαμα, καὶ πόθο ἀφιερώνω, 

ἐλπίζοντας στὴ δούλευση τὴν πλήσια ποὺ τῆς φέρνω,  45 

στὴ δικοσύνη, στὴ φιλιὰ ὁποὺ σ’ αὐτὴ βασταίνω.  

Καὶ θέλει μοῦ καταδεκτεῖ, μὲ δίχως ν’ ἀμφιβάλλω, 

τοῦτο τὸ δῶρο τὸ μικρὸ σὰ νά ’τουνα μεγάλο, 

διὰ τὸ ὁποῖο ὑπόσχεση πάντα θέλω φυλάξει, 

μὲ γνώμην ἀμετάτρεπτη, δίχως ποτὲ ν’ ἀλλάξει:3  50 

Σουμμάκιος ὁ Mιχαήλ, ὁ ἀκριβὸς δικός της, 

φίλος ἠγαπημένος της καὶ δουλευτὴς πιστός της. 
                                     
2 25 ἀπ’ αὐτίνον, -35 Καὶ ὡς ἐκείνη, 39 συναστροφὴν, 45 Ἐλπίζοντας τὴν δούλευσιν 
3  
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ΥΠΟΘΕCΙC  
ΤΗΣ ΠΡΑ΄ΞΕΩΣ 

 
’Εθυσιάζαν οἱ Ἀρκάδιοι τῆς θεᾶς των τῆς Ἀρτέμιδος τὸν κάθε χρόνον μίαν 
κορασιδοπούλαν ἐντοπικήν, ἔτσι συμβουλευόμενοι καιρὸν ἀπερασμένον ἀπὸ τὸ 
εἴδωλον τοῦ Ἀπόλλωνος, διὰ νὰ παύσουν πολλοὶ καὶ μεγάλοι κίνδυνοι, τὸ ὁποῖον 
ἐρωτιζόμενον διὰ τὸ τέλος τοῦ τόσου κακοῦ εἰς τέτοιον τρόπον τοὺς ἀποκρίθη: 

 
Ἠξεύρετε τὸ πὼς ποτὲ τέλος αὐτὴ δὲν ἔχει  
ἡ βλάβη ποὺ σᾶς τυραννᾶ, μὰ πάντοτε νὰ τρέχει, 
ἀνίσως καὶ ὁ ἔρωτας πρῶτον δὲ θέλει κάμει  
δυὸ τ’ Οὐρανοῦ ἄξια σπέρματα νὰ σμίξουσιν ἀντάμι, 
και γυναικὸς τῆς ἄπιστης τὸ παλαιόν της σφάλμα 
πιστοῦ βοσκοῦ εὐσέβεια νὰ διορθώσει ἀντάμα. 

 
Παρακινούμενος λοιπὸν ἀπ’ ἐτούτην τὴν θείαν ἀπόκρισιν Μοντάνος, ἱερεὺς τῆς 
αὐτῆς θεᾶς, ὡσὰν ὁποὺ ἡ ἀρχὴ τοῦ γένους του ἐκατέβαινε ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ, 
ἐπροσπάθησεν ὅτι νὰ ταχθεῖ (ὡς καθὼς λαμπρῶς ἐγίνη) τοῦ Σίλβιου, τοῦ 
μονάκριβού του υἱοῦ, εἰς σύζευξιν γάμου ἡ Ἐρωπρικούσα, εὐγενικοτάτη κόρη 
καὶ θυγατέρα ἄλλο τόσον μονάκριβη τοῦ Διδύμου (κατεβασμένος καὶ αὐτὸς ἀπὸ 
τὸ γένος τοῦ θεοῦ τοῦ Πάν). Ὁ ὁποῖος γάμος, ἂν καλὰ καὶ μὲ μεγάλην ἐπιμέλειαν 
ἠναγκάζοτουν ἀπὸ τοὺς πατέρας των, ὅμως δὲν ἐδύνετον νὰ φθάσει εἰς τὸ 
ἐπεθυμισμένον τέλος, διατὶ ὁ νιούτσικος, μὴν ἔχοντας μεγαλύτερην κατάνυξιν καὶ 
ἀγαλλίασιν ὡσὰν τὴν περιδιάβασιν τοῦ κυνηγίου, ἔζειε μακρύτατα ἀπὸ τοὺς 
λογισμοὺς τῆς ἐρωτίας. Ἦτον εἰς τόσον εἰς τὴν ταγμένην Ἐρωπρικούσαν 
καταπολλὰ ἀναμμένος ἀπὸ τὸν πόθον ἕνας βοσκὸς ὀνομαζόμενος Μυρτίνος, 
υἱός, ὡς καθὼς αὐτὸς ἐπίστευε, τοῦ Καρίνου, βοσκοῦ γεννημένου εἰς τὴν 
Ἀρκαδίαν, ἀμὴ ἀπὸ πολὺν καιρὸν κατοικημένου εἰς τὸν τόπον τῆς Ἔλιδος· ἀγάπα 
τον καὶ αὐτὴ ἄλλο τόσον, ἀμὴ δὲν ἀποκότα νὰ τοῦ φανερώσει τὴν ἀγάπην διὰ τὸν 
φόβον τοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος μὲ τιμωρίαν θανάτου τὴν θηλειώδην ἀπιστίαν 
σκληρότατα ἐπαίδευε. Τὸ ὁποῖον πράγμα, δίδοντας τῆς Κορίσκης καταπολλὰ 
ἐπιτηδειοτάτην αἰτίαν διὰ νὰ βλάψει τὴν αὐτὴν κορασίδα, ὁποὺ τὴν ἐμίσα διὰ τὴν 
ἀγάπην τοῦ Μυρτίνου, εἰς τὸν ὁποῖον αὐτὴ εἶχε ὅλον της τὸν πόθον καὶ ἀγάπην, 
ἐλπίζοντας μὲ τὸν θάνατον τῆς ἐναντίας της νὰ νικήσει μὲ εὐκολίαν τὴν 
σταθερωτάτην πίστιν τοῦ αὐτοῦ βοσκοῦ, ἐνήργησεν (μεταχειριζομένη τὰ ψέματά 
της καὶ ἐπιβουλές) ὁποὺ οἱ δυστυχισμένοι ποθητοί, ἀκάκως καὶ ἀπονηρεύτως καὶ 
μὲ λογισμὸν καταπολλὰ διαφορετικὸν ἀπ’ ἐκεῖνον ὁποὺ τοὺς ἐκατηγοροῦσαν, 
εἰσέβησαν μέσα εἰς ἕνα σπήλαιον, οἱ ὁποῖοι, καταβαλμένοι ἀπὸ ἕνα Σάτυρον, 
ἐπιάστησαν καὶ οἱ δύο· καὶ ἡ Ἐρωπρικούσα, μὴν ἠμπορώντας νὰ δικαιώσει τὸ 
ἄπταιστον τῆς κατηγορίας της, ἀποφασίσθη εἰς τὸν θάνατον. Τὸν ὁποῖον ἂν καλὰ 
καὶ ὁ Μυρτίνος δὲν ἀμφιβάλλει ὅτι αὐτὴ νὰ εἶναι ἄξια, καὶ αὐτός, κατὰ τὸν νόμον 
ὁποὺ μόνον τὴν γυναίκα παιδεύει, ἤξευρε νὰ εἶναι ἐλεύθερος, ἀποφασίζει ὅμως 
νὰ λάβει τὸν θάνατον διὰ ἐκείνην, ἠμπορώντας νὰ τὸ κάμει, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος νόμος 
τοῦ τὸ ἐσυγχώρει. Ὄντας λοιπὸν αὐτὸς ἀπὸ τὸν Μοντάνον (τοῦ ὁποίου διὰ νὰ 
εἶναι ἱερεὺς ἔγγιζε ἡ ὑπηρεσία) φερμένος εἰς τὸν θάνατον καὶ φθάνοντας εἰς 
τοῦτο ὁ Καρίνος, ὁποὺ ἐρχότουν γυρεύοντάς τον, θεωρώντας τον ὀμπρὸς εἰς τὰ 
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μάτια του εἰς σχῆμα ὄχι μόνον ἄθλιον ἀλλὰ καὶ αἰφνίδιον, ὡσὰν ἐκεῖνος ὁποὺ δὲν 
τὸν ἠγάπα ὀλιγότερον ἀπὸ φυσικόν του υἱὸν καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον, 
πάσχοντας καὶ ἀναγκαζόμενος μὲ πάσαν του δύναμιν νὰ τὸν γλυτώσει ἀπὸ τὸν 
θάνατον, νὰ δείξει μὲ δικαιώματα ἐδικά του πὼς ὁ Μυρτίνος εἶναι ξένος καὶ διὰ 
τοῦτο νὰ μὴν εἶναι ἄξιος νὰ γενεῖ θυσία δι’ ἄλλον, ἔτσι, δίχως νὰ τὸ λογιάσει, 
αὐτὸς ὁ ἴδιος ἦλθε νὰ φανερώσει πὼς ὁ Μυρτίνος του εἶναι υἱὸς τοῦ ἱερέως τοῦ 
Μοντάνου. Ὁ ὁποῖος ἱερεύς, ἀληθινὸς πατὴρ τοῦ Μυρτίνου, θλιβόμενος πὼς 
μέλλει νὰ εἶναι ὑπηρέτης τοῦ νόμου εἰς τὸ ἴδιόν του αἷμα, ἦλθεν ἀπὸ τὸν Τιρένιον, 
τὸν τυφλὸν καὶ προδηλητήν, ἡ φανέρωσις μὲ τὴν ἐξήγησιν τοῦ αὐτοῦ εἰδώλου, ἡ 
ὁποία ὄχι μόνον ἐναντιώνεται εἰς τὴν θέλησιν τῶν θεῶν ὅτι αὐτὸς ὁ βοσκὸς νὰ 
θυσιαστεῖ, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀκόμη ἡ αἰτία καὶ τὸ τέλος τῶν συμφορῶν τῆς 
Ἀρκαδίας, καθὼς ἡ θεία φωνὴ τοὺς τὸ ἐπροεῖπεν· μὲ τὴν ὁποίαν συμφωνώντας 
ὅλον ἐκεῖνο ὁποὺ ἐσυνέβη ἐσυμπέραναν ὅτι ἡ Ἐρωπρικούσα νὰ μὴν ἠμπορεῖ νὰ 
εἶναι νύμφη ἀλλουνοῦ παρὰ μόνον τοῦ Μυρτίνου. Καὶ διατὶ ὀλίγον πρωτύτερα ὁ 
Σίλβιος, θαρρώντας πὼς σαϊτεύει ἕνα θηρίον, ἐπλήγωσε τὴν Δορίντα, ἡ ὁποία 
ἐκαταφλογίζετον εἰς τὴν ἀγάπην του, μὲ τὸ ὁποῖον συμβεβηκὸς ἡ συνηθισμένη 
του σκληρότης εἰς εὐσπλαχνίαν ἐμεταβάλθη, ἐπειδὴ ἡ πληγὴ ἐκείνης τῆς κόρης 
ὁποὺ τὴν ἐλόγιασαν ἀνιάτρευτον ἦλθε εἰς στάσιμον ὑγείας, καὶ ἡ Ἐρωπρικούσα 
γενομένη νύμφη πρὸς τὸν Μυρτίνον, καὶ ὁ Σίλβιος ποθητός, ἐνυμφεύθη τὴν 
Δορίντα. Διὰ τὴν ὁποίαν ἀφορμήν, ἔξω ἀπὸ κάθε τους ἐλπίδα, μεγαλότατες 
εὐτυχίες ἠκολούθησαν, καταλαμβάνοντας εἰς τὸ τέλος ἡ Κορίσκη, ἀφόντις ηὗρε 
συμπάθιον ἀπὸ τοὺς ἠγαπημένους νυμφίους, ὅλη καταπαρηγορημένη καὶ 
καταχορτασμένη εἰς τὰ τοῦ κόσμου, ἐπιμελήθη καὶ ἄλλαξε ζωήν. 
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ΤΑ ΠPOΣΩΠA  
Ο῾ΠOY῀ MIΛOY῀ΣI 

 
 
 

Ἀλφειός, ποταμὸς τῆς Ἀρκαδίας.  

Σίλβιος, υἱὸς τοῦ Μοντάνου. 

Λίνκος, γέρων, δοῦλος τοῦ Μοντάνου. 

Mυρτίνος, ἀγαπητικὸς τῆς Ἐρωπρικούσης. 

Ἔργαστος, φίλος τοῦ Μυρτίνου. 

Kορίσκη, ἀγαπητικὴ τοῦ Μυρτίνου. 

Mοντάνος, πατὴρ του Σίλβιου καὶ ἱερεύς. 

Δίδυμος, πατὴρ τῆς Ἐρωπρικούσης. 

Δαμέτης, γέρων, δοῦλος του Μοντάνου. 

Σάτυρος, γέρων, ἀγαπητικὸς τῆς Kορίσκης. 

Δορίντα, ἀγαπητικὴ τοῦ Σίλβιου. 

Λουπίνος, γιδοβοσκὸς, δοῦλος τῆς Δορίντας. 

Ἐρωπρικούσα, θυγάτηρ τοῦ Διδύμου. 

Nίκανδρος, μέγας ὑπηρέτης τοῦ ἱερέως. 

Kορύδων, ἀγαπητικὸς τῆς Kορίσκης. 

Kαρίνος, γέρων, πατὴρ θετὸς τοῦ Μυρτίνου. 

Oὐράνιος, γέρων, σύντροφος τοῦ Καρίνου. 

Mαντατοφόρος. 

Tιρένιος, γέρων τυφλὸς και προδηλητής. 

Xορὸς Bοσκῶν. 

Xορὸς Kυνηγῶν. 

Xορὸς Kορασίδων. 

Xορὸς ῾Ιερέων. 

 
 
  



 253 

Ο῾  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ἈΛΦΕΙΟ`Σ ΠΟΤΑΜΟ`Σ 
ΤH῀Σ ἈΡΚΑΔΙ΄ΑΣ 

 

Ἂν τύχει κι ἀπὸ παλαιά, ἴσως ἀστοχισμένη   1 

κι ἀπίστευτη ἀπὸ λόγου σας καὶ καταφρονεμένη 

φήμη ἀκούσετε ποτὲς τὸ θαῦμα τοῦ δικοῦ σας,4 

τοῦ μπιστεμένου ποθητοῦ, Ἀλφειοῦ, τοῦ ποταμοῦ σας, 

ποὺ γιὰ νὰ θέλει ν’ ἀκλουθᾶ τὸ φευγομένο κύμα  5 

τῆς Ἀρετούσης τσ’ ὄμορφης, ὁποὺ πολλὰ ἐπεθύμα, 

(ὢ τῆς ἀγάπης δύναμις!) ᾽κ τὰ σωθικὰ εἶχε δράμει 

τὰ πλιὰ βαθύτερα τῆς γῆς κάνοντας νιὸ ποτάμι 

κάτωθε ἀπὸ τὴ θάλασσα, καὶ τρέχοντας προβαίνει 

στ’ ὄρος ὁπού ’χει ἡ Σικελιά, Aἴτνη τὴ φλογισμένη,  10 

ὅθ’ ἀστροπελεκίζεται ἢ ἀστροπελεκίζει 

ὁ γίγαντας ὁ φοβερὸς ποὺ σ’ αὔτη κατοικίζει 

καὶ ρίχνει λάβρες φλογερὲς ἀπάνου στὸν ἐχθρό του 

τὸν Οὐρανό, κι ὅσο μπορεῖ τὲς σύρνει μὲ θυμό του,  

ἐγὼ εἶμ’ ἐκεῖνος τὸ λοιπόν. Kι ἂν τότες ἀκουσμένο   15 

τό ’χετε, κι ἀνεπίστευτο ἤτουν σ’ ἐσᾶς ’πωμένο, 

πίστην εἰς τοῦτο ἀληθινὴ νὰ δώσετε μπορεῖτε 

τώρα, γιατὶ τὸ μαρτυρῶ ἐγώ, καθὼς θωρεῖτε· 

κι ἄλλο σημάδι δοκιμῆς δὲ χρήζει νὰ σᾶς δώσω, 

ὅτι ἀτός μου, ὁ ἴδιος, ἦλθα νὰ τὸ βεβιώσω.   20 

Ἰδέτε τώρα, τὸ λοιπόν, τὸ πῶς ξαναγυρίζω 

ἀπὸ κρυμμένη θάλασσα καὶ τὴν πατρίδα ἐγγίζω 

γεμάτος ἀναγάλλιαση καὶ μὲ χαρὰ μεγάλη, 

γιατ’ ἦρθα καὶ τὰ μάτια μου τηνὲ θωροῦσι πάλι. 

                                     
4 3 π’ ἀκούστηκε ποτὲ στὸ θαῦμα, 7 ἐκ τὰ σοθικά, 13 ρίπτει, 24 τὴν ἐθοροῦσι 22 τὴν πατρίδ’ ἐγγίζω 
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῍Ω παλαιά μου κι ὄμορφη γῆ π’ ἀπὸ σένα ἐβγαίνω  25 

καὶ πάλε στὰ ὀμορφότατα τὰ σύνορά σου μπαίνω! 

῍Ω Ἀρκαδιὰ γλυκύτατη, μάνα μου ἀγαπημένη, 

ἐκ τοῦ παιδιοῦ σου τ’ ἀκριβοῦ σήμερο γνωρισμένη!   

Γνώρισ’ κ’ ἐσὺ τὸ τέκνο σου, Ἀλφειό, τ’ ἀγαπημένο,5 

π’ ὁ κόσμος ὅλος σὰν κ’ ἐσὲ ἔχει το γνωρισμένο.   30 

Τοῦτα εἶναι τὰ περίφημα κι ὄμορφα σύνορά σου, 

τοῦτα εἶναι τὰ λιβάδια σου, τοῦτα τὰ δάσητά σου. 

Εἰς τούτη τὴ μικρὴ γωνιά, τοῦ κόσμου μέρος, κτίση, 

κρατῶ κ’ αἰώνας ὁ χρυσὸς ἦλθε νὰ κατοικήσει, 

ὅταν ἀπὸ τὴν ἀτυχιὰν ἔφευγε τῶν ἀνθρώπων,   35 

γιατὶ ὀχ τὸν κόσμον ὅλονε δὲν ηὕρηκε ἄλλον τόπον 

μ’ ἐλευθεριὰ συγκεραστή, δίχως ζηλεία φθόνου,  

καὶ φύλαξη ν’ ἀνθεῖ γλυκιά, μὲ δίχως κρίμα φόνου, 

καὶ μιὰν ἀγάπ’ εἰρηνικὴ μὲ δίχως νά ’χει χρεία  

νὰ τὴ φυλάξουσι ποτὲ ἀρμάτων κουστωδία.   40 

Ἀμὴ γιὰ τείχη ἐζώνετον συνείδησην καθάρια, 

καὶ μ᾽ ἀρετὲς καλύτερα παρὰ τοιχολιθάρια. 

Κι ὅταν περσότερ’ ἄναφτε μὲ πόλεμο κι ἀντάρες 

ὅλ’ ἡ Ἑλλάδα, κ’ ἔστεκε μὲ περισσὲς τρομάρες, 

τὸ μέρος μόνο τσ’ Ἀρκαδιᾶς, τὸ καλομοιρασμένο,  45 

εὑρίσκουτο ἀπὸ θόρυβο καὶ φόβ’ ἀναπαμένο·  

οὐδὲ ποτὲ σὲ δαύτηνε ἀκούστη νὰ κτυπήσει 

σάλπιγγα φίλου ἢ ἐχθροῦ, πόλεμο νὰ λαλήσει. 

Ἡ Θήβα καὶ τὰ Μέγαρα, Μυκῆναι καὶ ἡ Πάτρα, 

Κόρινθος ἡ περίφημη, κ’ ἡ ἀνδρειωμένη Σπάρτα  50 

δὲν εἶχαν τόση προθυμιὰ τσ’ ἐχθρούς τους νὰ νικοῦσι, 

σὰν ἐπεθύμουν τὸ λαὸν ἐτοῦτον νὰ τηροῦσι 

καὶ νὰ τονὲ φυλάουσιν ὡσὰν ἡγιασμένον   

                                     
5 27 Ἀρκαδία, 47 οὐδεποτὲ, 53 νὰ τὸν ἐφυλάουσιν 42 μ’ πριν από ἀρεταῖς διέγραψα,  
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κι ἀπὸ τοὺς παντοδύναμους θεοὺς ἠγαπημένον-  

ὀχ τοὺς ὁποιοὺς παντοτινὰ ἡ παρακάλεσή τους   55 

ὅ,τι ἐπεθύμα ἐλάβαινε, κατὰ τὴν ὄρεξη τους·6 

κ’ ἐκεῖνο π’ ἄλλοι μ’ ἄρματα κάνουσι στοὺς ἐχθρούς τους, 

αὐτοὶ μὲ παρακάλεση κάνουν σ᾽ τσ’ ἀντίδικούς τους. 

Καὶ μ’ ὅλον π’ ὅλοι τους ἐδῶ ἔχουν τὸ φόρεμά τους  

βοσκητικό, καθὼς βοσκοὶ ἔχουν καὶ τ’ ὄνομά τους,  60 

γιὰ τοῦτο δὲν εἶναι λοιπὸν ἄγροικοι καὶ μὲ πράξες  

χοντρές, καὶ νὰ μὴν ἔχουσι ἤθη καλὰ καὶ τάξες, 

γιατὶ μέρος κοπιάζουσι μαθεῖν ἀστρονομία, 

στοιχεῖα τε τῆς φύσεως καὶ οὐρανοῦ σημεῖα· 

ἄλλοι μὲ τὴν ἐπιθυμιὰ στὰ δάση κυνηγοῦσι   65 

καὶ τῶν ἀγρίμων τὲς ὁπλὲς μὲ βιὰ τὲς ἀκλουθοῦσι·  

κι ἄλλοι, μὲ πλήσια δόξα τους, μὲ κίνδυνά τους σώνουν 

τοὺς λύκους κι ἀγριόχοιρους, καὶ τοὺς κατασκοτώνουν.  

Τοῦτοι στὴ γλήγορη δρομὴ βάνουνται νά ’βρουν χάρη,  

κ’ ἐκεῖνοι πάλι ὀρέγονται νὰ ρίχνουν τὸ λιθάρι·   70 

καὶ πάλι ἄλλοι στὸ πάλεμα συμπολεμοῦν ὁμάδι, 

καὶ τὸ κοντάρι ἄλλοι πετοῦν, νά ’βρουσι τὸ σημάδι· 

καὶ ποιὸς μὲ τὸ δοξάρι του τὴ σαϊτιά του ἀμπώνει, 

κι ὅθεν τὰ μάτια του θωροῦν, ἴσια τηνὲ καρφώνει. 

Κι ἄλλοι μὲ πλήσια τους σπουδὴ τὲς Μοῦσες ἀκλουθοῦσι,      75 

καὶ μ’ ἁρμονιὰ πολλὰ γλυκιὰ ψάλλουν καὶ μελωδοῦσι. 

Κ’ ἔτσι καθένας, κατὰ πῶς συγκλίνει ἡ ὄρεξή του,  

πράξες ἐνάρετες κλουθεῖ μὲ δόξα καὶ τιμή του. 

Λοιπόν, γιὰ τσ’ ἄξιες σου ἀρετές, πατρίδ’ ἀγαπημένη, 

οἱ Oὐρανοὶ μὲ τὴν καρδιὰ σὲ ἔχουν φιλιωμένη,   80 

κι ἀποφασίσαν σήμερον τὰ πάθη σου νὰ σβήσουν, 

κι ἀπὸ τὸ νόμο τὸ σκληρὸν ὁπὄχεις νὰ σὲ λύσουν. 

                                     
655 ἡ παρακαλεσίς τους, 66 βία, 74 τὴν ἐκαρφώνει, 77 ἡ ὀρεξίς του, 80 σ’ ἔχουν 58 κάνουν τζ’ 
ἀντιδικούς τους, 55 τοὺς ὁποίους, 73 ποῖος, 77 καθ’ ἕνας 
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Καὶ σήμερον π’ ἀνόλπιστα θέλεις βρεθεῖ θλιμμένη, 

κρατώντας τὴν ἐλπίδα σου χαημένη καὶ σβημένη, 

ἀνόλπιστα καὶ ξαφνικὰ θέλεις ἰδεῖ νὰ σώσει   85 

μεγάλη σου καλομοιριά, χαρὰ νὰ σὲ γιομώσει.7 

Κ’ ἐκεῖνο ποὺ κακομοιριὰ καὶ δυστυχιὰ μεγάλη 

πὼς νὰ σοῦ δώσει καρτερεῖς, παρὰ φορὰ καμι’ ἄλλη, 

αὐτὸ τὸ ἴδιο ἐλευθεριὰ σ’ ἐσὲ θέλει χαρίσει 

καὶ μιὰ παντοτινὴ χαρά, γλυκὰ νὰ σ’ ἀναβρύσει·  90 

κι ἄντις γιὰ ξόδι θλιβερό, γάμο χαριτωμένο, 

πρὶν νὰ βραδιάσει, θὲς ἰδεῖ, ἄξιο καὶ τιμημένο - 

μὲ τὸν ὁποιὸ τελειώνουσι τὰ πάθη ὁποὺ θλιμμένη 

τόσους καιροὺς <σ᾽> ἐκάνασι, κ’ ἤσουνα πικραμένη - 

καὶ τῆς Λουκρίνας τσ’ ἄπιστης τὸ κρίμα νὰ χαλάσει,  95 

καὶ πλιά σου μ’ αἷμ’ ἀνθρωπινὸ δὲ θέλεις θυσιάσει. 

Σήμερον ἡ ἀληθινὴ τ’ Ἀπόλλου ἡ προφητεία 

διαλαίνει, κ’ εἰς ἐσένανε φέρνει τὴ λευθερία,  

γιατὶ μὲ πόθο σμίγουσι δυὸ τ’ Οὐρανοῦ κλωνάρια 

τώρα, καθὼς τὸ εἴδωλο σᾶς τό ’λεγε καθάρια,   100 

καὶ τοῦ πιστότατου βοσκοῦ ὁ πόθος ἀφανίζει 

τὸ κρίμα τὸ βαρύτατο, ὁποὺ σὲ βασανίζει. 

Καὶ τοῦ Μοντάνου τὸ παιδί, τὸ πρῶτο, τὸ χαημένο, 

ποὺ τώρα χρόνους εἴκοσι τό ’χε γι’ ἀποθαμένο, 

κατὰ τὸ νόμο θέλοντας νὰ πάρει τὴ ζωή του,   105 

ὁ ἴδιος κύρης ζωντανὸ τὸ βρέσκει γιὰ παιδί του·  

κι αὐτεῖνο εἶναι ὁ λυτρωτὴς κι ὁπού ’χει τόση χάρη 

κάθε κακὸ ἀπὸ λόγου σου νὰ διώξει καὶ νὰ πάρει. 

Καὶ τὸ παιδὶ τὸ δεύτερο, μὲ μιὰν ἀντρειὰ μεγάλη, 

ἔχει νὰ κόψει σήμερον τὸ φοβερὸ κεφάλι    110 

τ’ ἀνίκητ’ ἀγριοχοίριδου, ὁπού ’χει φονεμένους  

                                     
7 87 κακομοιρίαν, 94 Τόσους καιροὺς ἐκάνασι, 106 διὰ παιδήτου, 109 ἀνδρειὰ 99 δύο 
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τόσους ἀνθρώπους, κ’ ἔκαμε τοὺς κάμπους ρημωμένους.  

Τό ’να λοιπὸν ὀχ τὴν ὀργὴ τοῦ νόμου σὲ γλυτώνει, 

κι ἀπὸ τὸ φοβερὸ θηριὸ τ’ ἄλλο σ’ ἐλευθερώνει.8 

Εὐφραίνου κι ἀγαλλίαζε, λοιπόν, μὲ τὴν καρδιά σου,  115 

γιατ’ ἥρωες ὡσὰν αὐτοὺς γεννᾶς στὴν ἐπαρχιά σου! 

Πάγω, κι ὁ Σίλβιος ἔρχεται μὲ βιὰ πολλὴ ν’ ἀρχίσει 

τὸ φοβερὸ κι ἀγριότατο θηριὸ νὰ κυνηγήσει. 

                                     
8 113 Τ᾽όνα 
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ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Σίλβιος, Λίνκος 

ΣIΛ. Ἀμέτ’ ἐσεῖς, ἄξιοι βοσκοί, πὄχετε σφαλισμένο9  1 

τὸ φοβερώτατο θηριὸ καὶ τὸ πολλὰ ἀγριωμένο, 

καὶ κατὰ τὸ συνήθι μας δώσετε τὸ σημάδι  

τοῦ κυνηγιοῦ πὄχει νὰ ’ρθεῖ, καὶ κάμετ’ ὅλοι ὁμάδι  

τὸ βούκινο νὰ κτυπηθεῖ, τὰ μάτια νὰ ξυπνήσουν,  5 

καὶ τὲς καρδιὲς μὲ τὲς φωνὲς κάμετε ν’ ἀγρυπνήσουν.  

Κι ἀνὲν κ’ ηὑρίσκεται βοσκὸς μέσα στὴν Ἀρκαδία, 

ποὺ νά ’ναι φίλος τῆς Θεᾶς καὶ νά ’χει προθυμία, 

καὶ πεθυμᾶ νὰ δοξαστεῖ καὶ τὴν ἀντρειὰ νὰ δείξει, 

σήμερον ἂς ἀρματωθεῖ κ’ ἐμένα ἂς ἀκλουθήξει,   10 

A4 ἐκεῖ στὸν κύκλο τὸ στενό, ὁπού ’ναι σφαλισμένο,     

μὰ στὴ δική μας τὴν ἀντρειὰ λιβάδι πλατυμένο, 

τοῦτο τ’ ἀγριότατο θηριό, ποὺ γνωρισμένο ’γίνη  

στὴν Ἐρυμάνθη ἔτσι πολλὰ γιὰ τὲς ζημιὲς ποὺ δίνει, 

φόβος, τρομάρα τῶν βοσκῶν καὶ τῶν ζευγίτω ’μάδι,  15 

τοῦ κάθε κάμπου χαλασμὸς καὶ δροσεροῦ λιβάδι.  

Σύρτε, πρὶν τῆς ἀνατολῆς τὸ μέρος νὰ ροδίσει, 

τὸν κοιμισμέν’ Αὐγερινὸ κάμετε νὰ ξυπνήσει  

μὲ τῆς βραχνῆς τοῦ βούκινου λαλιᾶς, γιὰ νὰ σπουδάξει  

τὸ φῶς τσῆ μέρας γλήγορα στὸν κόσμο νὰ χαράξει.  20  

Ἐμεῖς, Λίνκε, ἂς παγαίνομε πρῶτον εἰς τοὺς Θεούς μας, 

νὰ τούσε προσκυνήσομε καὶ ἔχομε βοηθούς μας·  

ἀπόκεις θέλομε διαβεῖ ὅλοι μας στὸ κυνήγι, 

ὁδηγημένοι  ἐξ αὐτοὺς ἔπειτα, σ’ ὥρα λίγη. 

Ὅποιος ἀρχίσει μὲ καλὸ εἰς τὴν ὑπηρεσιά του,    25 
                                     
91 Ἀμείτ’, 2 πολλ’ ἀγριωμένον, 9 ἀνδρειὰν, 12 ἀνδρειὰν, 13 γνωρισμένον γίνει, 15 τῶν ζευγήτ’ 
ὁμάδη, 20 τζ’ ἡμέρας, 21 Ἡμεῖς, 22 Νὰ τοὺς ἐπροσκυνήσομεν 
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μπορεῖ νὰ πεῖ μισοφτιαστὴ πὼς ἔχει τὴ δουλειά του·  

μήτε κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ καλὰ ν’ ἀρχίσει,10 

ἂν δὲ ζητήσει τ’ Oὐρανοῦ ὀμπρὸς νὰ τοῦ βοηθήσει. 

ΛΙΝ. Παινῶ νὰ πᾶμε στοὺς Θεούς, γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε, 

μὰ αὐτοὺς ποὺ τοὺς λατρεύουσι νὰ τοὺς βαρυγωμοῦμε   30 

δὲν τὸ παινῶ, οὐδὲ πρεπὸν εἶναι, γιατὶ κοιμοῦνται  

τούτη τὴν ὥραν ὅλοι τους κι οὐδὲ ποσῶς ξυπνοῦνται,  

παρὰ τὴν ὥρα μοναχὰ ὁποὺ ξυπνοῦσιν οὗλα 

κι ὅταν τὸν ἥλιο βλέπουσιν εἰς τοῦ βουνοῦ τὴν τούρλα. 

ΣIΛ. Γιατὶ ὡς θωρῶ ὀχ τὰ μάτια σου, καθὼς ἐσὺ νυστάζεις, 35 

τὸ πὼς ὅλα τὰ πράγματα κοιμοῦνται λογαριάζεις. 

ΛΙΝ. ῍Ω Σίλβιε, Σίλβιε μου, γιατί στοὺς χρόνους τοὺς δικούς σου,  

τοὺς τρυφεροὺς τῆς νιότης σου κ’ εἰς τοὺς πολλὰ γλυκούς σου, 

νὰ βάλει τόση ἐπιμελειὰ τῆς ἐρωτιᾶς ἡ φύση,  

στὸ πρόσωπο τόση ὀμορφιὰ νὰ θὲ νὰ σοῦ χαρίσει,  40 

ἀνὲν κ’ ἐσὺ μὲ προθυμιὰ χάμαι στὴ γῆ τὴ ρίχνεις 

κι ἀχάριστος τέτοιου καλοῦ στὸν κόσμον ὅλο δείχνεις; 

Ὤχου, κι ἂς ἤθελά ’χει ἐγὼ αὐτεῖνο τ’ ἀνθισμένο  

τὸ πρόσωπό σου, τ’ ὄμορφο, τὸ ροδοπλουμισμένο, 

ἤθελα πεῖ μὲ τὴν καρδιά: «Γειὰ σᾶς ἀφήνω δάση,  45 

κυνήγια σύρτε στὸ καλὸ κ’ ἐσᾶς ἄλλος ἂς πιάσει!»· 

κι ἄλλα θηριὰ ὀμορφύτερα ἤθελα προσπαθήσει   

στὰ δίκτυα μου νὰ μπερδευτοῦν, κι ἂν τά ’χα κυνηγήσει, 

πάσα καιρὸν ξεφάντωση μὲ δαῦτα ἤθελα παίρνω,  

καὶ τὸ χειμώνα στὴ φωτιὰ καλὴ ζωὴ νὰ φέρνω,   50 

στοὺς ἴσκιους πάλε τῶν δεντρῶν, ὅλο τὸ καλοκαίρι, 

δροσιὲς καὶ περιδιάβασες πουρνὸ καὶ μεσημέρι. 

ΣIΛ. Λίνκε, δὲ μοῦ ’δωκες ποτὲ τέτοιες βουλές, ποτέ σου, 

καὶ τώρα πῶς ἀλλάξασι οἱ γνῶμες οἱ δικές σου; 

                                     
10 30 M’ αὐτοὺς, 40 τόσ’ ὀμορφιὰ, 43 ἂς ἤθελ’ ἔχη, 51 τῶν δενδρῶν32 οὐδὲ ποσῶς, 41 καὶ σὺ 
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ΛΙΝ. Ἄλλοι καιροὶ ἄλλες γεννοῦν βουλὲς κ’ ἔγνοιες ἀντάμι,  55 

μ’ ἂν ἤμουνε Σίλβιος ἐγώ, σὰ σοῦ ’πα ἤθελα κάμει.11 

ΣIΛ. Λίνκος ἂν ἤμουνα κ’ ἐγώ, κάμ’ εἶχα σὰν κ’ ἐσένα, 

καὶ κάτεχέ το, τὸ λοιπόν, τὶ ἔχω ἀποφασισμένα 

σὰ Σίλβιος νὰ κυβερνηθῶ κι ὡς Λίνκος νὰ μὴν κάνω, 

κι ὡς Σίλβιος στέκω σταθερὸς ὥστε ποὺ ν’ ἀποθάνω.  60 

ΛΙΝ. Κοπέλι πελελό, γιατί τόσο πολλὰ γυρεύεις   

θηριὰ μὲ τόσον κίνδυνο στὰ δάση νὰ φονεύεις, 

ἀνὲν κ’ ηὑρίσκεται σιμὰ σ’ ἐσὲ τὸν ἴδιον ἕνα  

θηριὸ ἄγριο κι ἀνημέρωτο παρὰ θηριὸ κανένα; 

ΣIΛ. Τὸ λέγεις, Λίνκε, ἀληθινὰ ἢ τάχα μετριάζεις;  65 

ΛΙΝ. Πίστεψ’, ἀλήθεια λέγω σου, μὰ σὺ δὲν τὸ ᾽πεικάζεις.  

ΣIΛ. Πές μου το ἂν εἶναι ἔτσι σιμά, νὰ ζήσεις ἀπατός σου. 

ΛΙΝ. Εἶναι κοντά, ὡς εἶσ’ ἐσὺ σιμὰ στὸν ἐμαυτό σου. 

ΣIΛ. Σ’ ποιό δάσος εἶναι, δεῖξε μου, ποῦ εἶναι κατοικημένο; 

ΛΙΝ. Σίλβιε, τὸ δάσος εἶσ’ ἐσύ, κ’ ἐκεῖνο τ’ ἀγριεμένο  70 

θηριὸ εἶναι ἡ ἀσπλαχνιὰ κ’ ἡ ἀπονιά σου ἡ πλήσια. 

ΣIΛ. Πὼς μὲ γελᾶς καὶ παίζεις με, τὸ λόγιασα περίσσια. 

ΛΙΝ. Μιὰ κόρη τόσ’ εὐγενική, νεράιδα πλουμισμένη, 

ἄντις μπορῶ νὰ τὴν εἰπῶ θεὰ χαριτωμένη, 

μιὰ λυγερὴ ποὺ πλιότερο παρὰ τὸ χιόνι ἀσπρίζει   75 

κι ἀπὸ τὸ ρόδο τῆς αὐγῆς πλιό του δροσομυρίζει, 

γιὰ τὴν ὁποιὰ δὲν εἶν’ κανεὶς βοσκός, στὴν Ἀρκαδία, 

τόσ’ ἄξιος, τόσ’ εὐγενικός, νὰ μὴ βαστᾶ καρδία   

μαύρη καὶ πλήσια φλογερὴ καὶ νὰ μηδὲ θρηνᾶται, 

ν’ ἀναστενάζει τὸ συχνὸ μὲ δίχως νὰ φελᾶται,   80 

καὶ μόνον εἰς ἐσένανε νά ’ναι μελετημένη 

κι ὀχ τὸ Θεὸ γυναίκα σου στὸν οὐρανὸ γραμμένη, 

κ’ ἐσὺ κοπέλι πελελό, ἀνάξιο τέτοιας χάρης, 

                                     
11 72 περίσσα, 67 Πές μου τ’ ἂν, 69 Σποῖον, 70 εἶσαι σὺ, 73 Μία, 77 ὁποῖαν, 79 μὴ δὲν 
 



 261 

περηφανεῖς, δὲν τὴν ψηφᾶς, δὲ θέλεις νὰ τὴν πάρεις· 

πῶς θέλεις νὰ μηδὲν εἰποῦν τὸ πὼς καρδιὰ ἀγριωμένου  85 

θηριοῦ βαστᾶς μὲ σκέπαση ’νὸς στήθους σιδερένιου;12 

ΣIΛ. Ἂν ἀπονιὰ εἶναι ὅταν κανεὶς τὸν πόθο δὲ γνωρίζει,  

τὴν ἀπονιὰ κρατῶ ἀρετή, γιὰ τοῦτο δὲ γυρίζει 

ἡ γνώμη μου, μήτε ποτὲ δὲ θέλω μετανώσει, 

ἄντις, κρατώντας τη μ’ ἐμέ, κρατῶ πὼς ἔχω γνώση,  90 

γιατὶ τὸν πόθο μετ’ αὐτὴ τὸν ἔχω νικημένο, 

ἕνα θηριὸ ἄγριο σὰν αὐτό, σκληρὸ καὶ θυμωμένο. 

ΛΙΝ. Ἀνὲν καὶ δὲν ἐγνώρισες τὸν ἔρωτα ποτέ σου, 

πῶς λὲς καὶ τὸν ἐνίκησες μὲ τόσες καυχησές σου; 

ΣIΛ. Μὴν ἔχοντάς τονε ποτὲ σ’ ἐμὲ δοκιμασμένο,  95 

μὲ τέτοιον τρόπο φανερὰ τὸν ἔχω νικημένο. 

ΛΙΝ. Σίλβιε, ἀνισῶς καὶ μιὰ βολὰ τὸν εἶχες δοκιμάσει,    

καὶ νά ’χες βάλει μοναχὰ τὸ πόδι σου νὰ φθάσει  

σ’ παραμικρὴ καλομοιριὰ ’ξ ἐκεῖνες ποὺ γροικοῦσι,  

μὲ τόσην ἀναγάλλιαση, ἐκεῖνοι π’ ἀγαποῦσι   100 

καὶ ποὺ μὲ τόση τους χαρὰ τὰ σωθικὰ δροσίζουν, 

ὅταν μιᾶς κόρης τὴν καρδιὰ σὰν πεθυμοῦσι ὁρίζουν,  

κρίνω τὸ πὼς εἶχες εἰπεῖ: «Πόθου ζωὴ γλυκιά μου,  

γιατί ἄργησες τόσον καιρὸ νά ’ρθεις εἰς τὴν καρδιά μου;». 

Ἄφησ’, κοπέλι πελελό, τὰ δάση, ἂν θέλεις νά ’σαι  105 

καλότυχος ὥστε ποὺ ζεῖς, καὶ τὴν ἀγάπη πιάσε. 

ΣIΛ. Λίνκε , ὅ,τι θέλεις λέγε μου, μὰ χίλια πλουμισμένα  

κοράσια εὐγενικότατα καὶ καταδροσισμένα, 

ὅλα γιὰ ἕνα τά ’διδα ἀγρίμι ξεσκισμένο, 

ποὺ νά ’ναι ἀπὸ τὸ σκύλο μου τὸν ἄξιο σκοτωμένο.  110 

Κι ὅλες τὲς ἄλλες τὲς δροσιὲς τσ’ ἀγάπης καὶ τοῦ πόθου 

σ’ ἐκείνους ποὺ τὲς θέλουσιν ἀφήνω νὰ τὲς γνώθουν, 

                                     
12 85 νὰ μήδεν’, 86 Θηρίου, 89 δὲν θέλει μετανόσει, 97 ἀνίσως, 99 καλομοιριὰν σ’ ἐκεῖναις, 101 Καὶ 
πῶς μὲ πόσην τους χαρὰν, 104 καρδίαν, 83 Καὶ σὺ, 86 σκέπασιν νὸς, 97 μία 



 262 

μὰ ’γὼ ποτὲ δὲν τὲς γροικῶ, μήδε ποτὲ τὲς χρήζω, 

μὰ πεθυμῶ νὰ κυνηγῶ καὶ δάση νὰ γυρίζω.13 

ΛΙΝ. Καὶ τί ἀνιμένεις τὸ λοιπὸν πράγμ’ ἄλλο νὰ γροικήσεις, 115 

ἀνὲν καὶ πόθο δὲ γροικᾶς, ὀχ τὸν ὁποιὸν ἡ κτίσις   

πληθαίνει, αὐξάνει, στέκεται, καὶ νικημένη μένει 

ἀπὸ τοῦ πόθου τὲς πληγὲς τοῦ κόσμου ἡ οἰκουμένη;  

Μὰ πίστευσέ μου πὼς καιρὸς θέλει ἔρθει ν’ ἀγροικήσεις 

κ’ ἐσὺ τοῦ πόθου τὴ φωτιά, δίχως νὰ τήνε γλύσεις.  120 

Ἤξευρε, Σίλβιε, μιὰ βολὰ θὲ νά ’μπει στὴν καρδιά μας 

στὰ νιάτα μας ὁ ἔρωτας ἢ καὶ στὰ γερατειά μας, 

γιὰ νὰ μᾶς δείξει τί μπορεῖ καὶ ποιά ’ναι ἡ δύναμίς του 

καὶ μέσ’ στὴ δόλια μας καρδιὰ τί ἀξίζει ἡ μπόρεσίς του. 

Καὶ πίστευσέ μου ἐμένανε, ὁποὺ τὴ δοκιμάζω,   125 

παίδα στὸν κόσμο σὰν αὐτὴ δὲ βρίσκεται, λογιάζω, 

ὡσὰν ὅταν παράκαιρα χωρέσει κ’ ἔμπει θέλει   

πόθου λακτάρα καὶ καημὸς σ’ ἑνὸς γερόντου μέλη·  

γιατὶ κακὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ γιάνει ἀσθενισμένο, 

ὅταν γιατρειὲς δὲν ὠφελοῦν σὲ δαῦτον τὸν καημένο,  130 

μάλιστα, ὅσο προσπαθεῖ νὰ τόνε ξαλαφρώνει,  

τόσο τοῦ βλάβει τὴν πληγὴ καὶ πλιὰ τονὲ ζημιώνει.  

Μ’ ἀνίσως κ’ ἔμπει, κάτεχε, ὁ πόθος στὴν καρδιά σου, 

τώρα ποὺ νιὸς εὑρίσκεσαι καὶ μέσ’ στὴν εὐμορφιά σου, 

καὶ πόνους κι ἀναστεναγμοὺς σὲ κάμει νὰ γνωρίσεις,  135 

πάλε μὲ χίλιες γαλιφιὲς κάνει νὰ ξαναζήσεις, 

κι ὅλες τὲς θλίψες καὶ καημούς, ποὺ στὴν καρδιά σου ἀφήνει, 

πάλε ᾽πιδέξια καὶ γλυκιὰ μὲ τὴν ἐλπίδα σβήνει, 

γιατὶ τῆς νιότης ὁ καιρὸς σὲ κάνει νὰ λογιάσεις  

τὸ πράγμα κεῖνο π’ ἀγαπᾶς πῶς ἔχεις νὰ τὸ πιάσεις.  140 

Μ’ ἀνίσως τὸν ψυχρὸ καιρὸ τοῦ γερατειοῦ σὲ φτάξει  
                                     
13120 νὰ τὴν ἐγλύσης, 124 μέσ’ τὴν, 128 γέροντα, 131 νὰ τὸν ἐξαλαφρονη, 132 τὸν ἐζημιώνει, 113 
Mἀγὼ -μὴδεποτὲ, 140 πράγμ’ ἐκεῖνο 
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ὁ πόθος, καὶ στὰ σπλάχνη σου ἔμπει νὰ τὰ σπαράξει, 

τότες ποὺ κάθε γέροντας κλαίει τὴ δυστυχιά του14 

καὶ τὴν ἀχάμνια τὴν πολλὴ πού ’χει στὰ γερατειά του, 

καὶ δὲν μπορεῖ τοῦ πόθου του τὴν ὄρεξη νὰ πιάσει,  145 

καθὼς ζητᾶ κι ἀποθυμᾶ, μὰ στέκεται σὲ σκάση, 

τότες τῆς κόρης σου κλιτὸς θὲς κράζει ἐλεημοσύνη, 

κ’ ἐκείνη ἀρνώντας σού τηνε δὲ θέλει σοῦ τὴ δίνει. 

Kι ἀνίσως καὶ σ’ εὐσπλαχνιστεῖ καὶ νὰ σ’ τὴ δώσει θέλει, 

χειρότερο εἶναι πρὸς ἐσὲ γιὰ τ’ ἀχαμνά σου μέλη.    150 

Γι’ αὐτὸ μηδὲν ἀκαρτερεῖς, Σίλβιε μου, σὰ γεράσεις, 

μὲ χίλια πάθη καὶ καημούς, τὸν ἔρωτα νὰ πιάσεις,  

γιατὶ ἀνισῶς καὶ γέροντα ὁ πόθος σὲ πλακώσει,  

τοὺς πόνους καὶ τὰ βάσανα διπλὰ σοῦ θέλει δώσει, 

κ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἤθελες, ὅταν ἠμπόρειες νά ’χεις,  155 

θέλεις τὰ θέλει εἰς καιρὸν ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τά ’χεις.  

Ἄφησ’, κοπέλι πελελό, τὰ δάση, ἂν θέλεις νά ’σαι  

καλότυχος ὥστε ποὺ ζεῖς, καὶ τὴν ἀγάπη πιάσε. 

ΣIΛ. Ζωὴ καμιὰ καλύτερη, καθὼς θωρῶ, δὲν κάνεις  

σὰν τὴ λωλάδα τσ’ ἐρωτιᾶς, κ’ ἔτσι στὸ νοῦ σου βάνεις.  160 

ΛΙΝ. Πές μου, ἀνισῶς κ’ εἰς τούτονε καιρὸ τὸ στολισμένο,  

τῆς ἄνοιξης τὸν ὄμορφο, τὸν πρασινανθισμένο, 

εἶχες ἰδεῖ ἀπρασίνητο τὸν κάμπο τοῦτ’, ὁμάδι   

κι ἀπλούμιστο ὀχ τοὺς ἀνθοὺς τὸ τρυφερὸ λιβάδι, 

μέσα σ’ αὐτὰ νὰ στέκονται ὁ δρῦς κ’ ἡ κουκουνάρα,  165 

ὁ ἔλατος κι ὁ πλάτανος μὲ δίχως πρασινάδα, 

δὲν εἶχες πεῖ: «Κι ἀληθινὰ ὁ κόσμος θὰ χαλάσει, 

τὰ πράγματα ὅλα φθείρονται κ’ ἡ φύσις θέλει ἀλλάσσει»;  

Τοῦτο τὸ πράγμα τὸ λοιπόν, ὁποὺ ἤθελες κρατήσει  

γιὰ θαῦμα φοβερώτατο κι ὁ νοῦς σου ν’ ἀπορήσει,  170 
                                     
14 147 κλητῶς, 148 ἄρνοντας, 153 ἀνίσως, 161 ἀνίσως, 149 νὰ στὴν δοση, 157 νὰ ἦσαι, 168 
πράγματ’ ὅλλα 
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γιατί τὸ ἴδιο θαύμασμα γιὰ λόγου σου δὲν πιάνεις, 

ποὺ στὴ ζωή σου τὴ γλυκιὰ τὴν ἄνοιξή σου χάνεις;15 

Οἱ Οὐρανοὶ μᾶς ἔδωκαν, παιδί μου, μοιρασμένη   

ὅλην ἐτούτη τὴ ζωή, ποὺ τρέχομε οἱ καημένοι, 

γιὰ νὰ μποροῦμε στοὺς καιροὺς νὰ πιάνομε τὲς πράξες, 175 

κατὰ καιροὺς νὰ μοιάζουσιν οἱ χρόνοι μὲ τὲς τάξες. 

Κ’ ἔτσι ὡς καθὼς στὸ λογισμὸ τοῦ γέρου δὲν τυχαίνει  

πόθος κι ἀγάπη τσ’ ἐρωτιᾶς νά ’ναι κατοικημένοι, 

ἔτσι κι ὁ νιὸς παρακινᾶ τὴ φύση νὰ μανίζει, 

ὅταν τὸν πόθο ἐχθρεύεται καὶ τσ’ Oὐρανοὺς ὀργίζει.  180 

Μὰ γύρισε τὸ γύρο σου, Σίλβιε, κ’ ἰδὲς τὴν κτίση  

τοῦ κόσμου, κι ὅλες τσ’ εὐμορφιὲς ποὺ  ἔδωκεν ἡ φύση·  

λόγιασε πὼς εἶν’ ἔργατα τσ’ ἀγάπης καὶ τοῦ πόθου, 

καθὼς εἶν’ πράγμα φανερὸ σ’ ὅσους γροικοῦν καὶ γνώθουν.  

Οἱ οὐρανοὶ κ’ ἡ θάλασσα, τ’ ἄστρα κ’ ἡ γῆ ζητοῦσι  185 

τὸν ἔρωτα, κι ἀπὸ καρδιᾶς τὸν πόθο προσκυνοῦσι. 

Καὶ τοῦτο τ’ ἄστρο ποὺ θωρεῖς τόσο λαμπρὸ φεγγίτη, 

καὶ λάμπει τώρα τὴν αὐγή, εἶναι ἡ Ἀφροδίτη· 

καὶ μ’ ὅλον ὁποὺ στὲς καρδιὲς τῶν ἀλλονῶν σκορπίζει 

τὸν πόθο, κι ἀνελύπητα τὰ σπλάχνη τους φλογίζει,  190 

στὸ στῆθος της βαστᾶ κι αὐτή, μὲ φλόγα της μεγάλη, 

τοῦ γιοῦ της τὲς λαβωματιὲς μὲ πόνους καὶ μὲ ζάλη.  

Τὴν ὥρα τούτηνε θωρῶ νὰ βγῆκε μὲ μεγάλες  

χαρὲς ἀπὸ τοῦ ποθητοῦ τὲς δροσερὲς ἀγκάλες·  

κ’ ἰδές τηνε τὸ πῶς γελᾶ καὶ πῶς σπιθοβολίζει   195 

καὶ τὲς δροσιὲς τῆς ὀμορφιᾶς στὸ πρόσωπο στραγγίζει. 

Τ’ ἄγρια θηριὰ στὰ δάση τους κ’ εἰς τὸ γιαλὸ οἱ δελφίνοι 

τοῦ πόθου τὲς λαβωματιὲς πάντα γροικοῦν κ’ ἐκεῖνοι· 

κ’ ἐτοῦτο τ’ ὄμορφο πουλί, ποὺ ’δῶ κ’ ἐκεῖ γυρίζει, 
                                     
15 172 τὴν ἀναξίν σου, 176 αντικατέστησα ταῖς πράξαις με τὲς τάξες, 180 πόθον ἐχθραίβεται, 182 ἡ 
φύσις, 192 υἱοῦ, 178 κατοικημένη 
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καὶ γλυκοκιλαδεῖ συχνά, κι ὅπου μπορεῖ καθίζει,  200 

κι ὥρα στὴ δάφνη στέκεται, κι ὥρα στὴ βάτο μπαίνει, 

κι ὥρα εἰς τὴ μερτιὰ πηδᾶ ἢ σ’ ἄλλο δένδρο ἐμβαίνει, 

ἂν εἶχε γλώσσα ἀνθρωπινή, ᾽πεῖν εἶχε τὸ καημένο:16 

«Γιὰ τὴν ἀγάπη καίγομαι, γιὰ πόθον ἀποθαίνω». 

Κι ὅμως, ἂς εἶναι  ὅπως θές, μὲ τὴν κιλαδισιά του   205 

γροικᾶ τὸν πόνο του καλὰ ἡ γλυκοπεθυμιά του· 

καὶ γροίκησε τὸ πῶς κι αὐτή, Σίλβιε, τ’ ἀπιλογᾶται: 

«Γιὰ τὴν ἀγάπη σου κ’ ἐμὲ μέσ᾽ ἡ καρδιὰ θρηνᾶται». 

Κ’ εἰς τὰ λιβάδια, στὲς βοσκές, μουγκίζουν τὰ κουράδια, 

κι ὁ μουγκισμός τους κάλεσμα τοῦ πόθου εἶναι καθάρια.  210 

Καὶ τὸ λιοντάρι τ’ ἄγριο στὰ δάση ὅταν βελάζει, 

δὲν εἶναι πὼς θυμώνεται, μὰ πόθου ἀναστενάζει. 

Κ’ εἰς λίγα λόγια, λέγω σου, Σίλβιε, πὼς κάθε πράμα  

γροικᾶ τοῦ πόθου τὴ φωτιά, ζῶα κι ἀνθρῶποι ἀντάμα, 

κι ὁ Σίλβιος εἶναι μοναχὴ ψυχὴ σ’ ὅλη τὴν κτίση,  215 

στὴ γῆ κι ἀπάνου σ’ τσ’ οὐρανούς, μὲ δίχως ν’ ἀγαπήσει! 

Ἄφησ’, κοπέλι πελελό, τὰ δάση, ἂν θέλεις νά ’σαι  

καλότυχος ὥστε ποὺ ζεῖς, καὶ τὴν ἀγάπη πιάσε. 

ΣIΛ. Στὴ βλέπησή σου, τὸ λοιπόν, μικρότατο παιδάκι, 

νὰ μὲ ποτίσεις σ’ ἔβαλαν τοῦ πόθου τὸ φαρμάκι,  220 

καὶ λογισμούς, ἂν ἠμπορεῖς, τσ’ ἀγάπης θὲς νὰ βάλεις   

στὸ νοῦ μου, καὶ δὲ βλέπεσαι τὸ πὼς περίσσια σφάλλεις, 

καὶ δὲ θωρεῖς ποιός εἶσ’ ἐσύ, κι οὐδὲ ποσῶς λογιάζεις  

ποιός εἶμ’ ἐγώ, μὰ κάθεσαι κ’ εὔκαιρα λογαριάζεις! 

ΛΙΝ. Ἄνθρωπος εἶμαι, σὰ θωρεῖς, Σίλβιε, καὶ τὸ παινοῦμαι, 225 

κι ἀνθρώπου γνώμη καὶ καρδιὰ πὼς ἔχω τὸ καυχοῦμαι· 

καὶ μετ᾽ ἐσένανε μιλῶ πού ’πρεπε ὥς τώρα νά ’σαι  

                                     
16 202 δένδρον ἐμβαίνει, 213 πράγμα, 214 ἄνθρωποι, 216 τζ’ οὐρανοὺς, 199 ποῦ δῶ, 203 πῆν εἶχε, 
223 ποῖος, 224 Ποῖος 
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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ἄνθρωπος, κι ἀνθρωπότητα δὲν ἔπρεπε ν’ ἀρνᾶσαι·  

ἀμὴ ἐπειδὴ θυμώνεσαι ἄνθρωπο νὰ σὲ κράζουν, 

ἔχοντας γνώμη, σὰ θαρρῶ, θεὸ νὰ σ’ ὀνομάζουν,  230 

βλέπου μὴ μεταμορφωθεῖς σ’ ἄγριο θηριὸ κανένα 

κι ὄχι θεό, καθὼς θαρρεῖς κ’ ἔχεις πεθυμισμένα.17 

ΣIΛ. Δὲν ἤθελε ἤτουνα ποτὲ στὸν κόσμο γνωρισμένος, 

οὐδ’ ἔτσι δυνατότατος καὶ πλήσια μπορεμένος, 

οὐδ’ εἶχε ἀγροικηθεῖ ποτὲ σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη,  235 

μὲ τόσην ἄξια του τιμὴ καὶ φήμη δοξασμένη, 

ὁ Ἡρακλῆς ποὺ τὰ θεριὰ ἐμέρωνε τὰ  ἄγρια, 

π’ ὀχ τὴ δική του σύρνεται τὴ βρύση τὴν καθάρια,  

καθὼς ὅλοι τὸ ἠξεύρετε, τὸ αἷμα μου καὶ φύση,  

ἀνὲν κι ὀμπρὸς τὸν ἔρωτα δὲν ἤθελε νικήσει.   240 

ΛIN. Ἰδές, κοπέλι ἀνόητο, λωλὸ καὶ τυφλωμένο, 

πῶς σφάλλεις καὶ πῶς βρίσκεσαι σ’ ἐτοῦτο γελασμένο! 

Γιά πές μου, ποῦ ’χες ἤσου ἐσύ, ἂν καὶ δὲν εἶχε γένει  

ὁ Ἡρακλῆς ἀγαφτικὸς πιστός, καθὼς τυχαίνει;   

Ἄντις, ἂν ἐπολέμησε καὶ νικητὴς ἐδείχθη,    245 

πολλὰ θηριὰ ἂν σκότωσε, στὸν πόθον ἐνικήθη. 

Δὲν τὸ κατέχεις, τὸ λοιπόν, πὼς διὰ τὴν πλουμισμένη  

Ὀμφάλη, τὴν εὐγενικὴ καὶ τὴ χαριτωμένη, 

τοῦ λιονταριοῦ τὸ δυνατὸ δέρμα ποὺ ἐφόρειε ’γδύθη 

καὶ κορασίδας φορεσιά ὡσὰ γυναίκα ἐντύθη,   250 

κ’ εἰς τόπον τοῦ πελατικιοῦ, ποὺ πάντα εἶχε βασταίνει,  

τὴ ρόκα ἐκαταδέχτηκε κι ἀδράχτι νὰ ξεσέρνει; 

Κι ὅλον ἐτοῦτο μοναχὰ τῆς κόρης του ν’ ἀρέσει, 

κι ὡς ἐπεθύμα τὸ μπορεῖ, τό ’θελε νὰ κερδαίσει. 

Κ’ ἔτσι εἰς τὲς ἀγκάλες της, τὲς μοσκομυρισμένες,  255 

τὲς κουρασιές του ἀλάφρωνε, τὲς κακοπαθισμένες· 

                                     
17 232 Θεὸς, 242 βρίσκησε, 243 ποῦχες εἶσ’ ἐσύ, 246 νὰ σκότοσε, 249 λιονταρίου, 254 ἐπεθύμα νὰ 
μπορῆ, 228 καὶ ἀνθρωπότητα,, 249 π᾽ ἐφόριε ἐγδύθη 
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σὰν εἰς λιμνιών’ ἀτάρακτον τσ’ ἀγάπης του ἐδεχότουν  

τὰ γλυκιαναστενάσματα, κι ὅλος ἐδροσιζότουν,  

καὶ μ’ ἀναγάλλιαση πολλή, ἀλάφρωση στὰ πάθη  

τ’ ἀπερασμένα του ἔδιδε, ποὺ γι’ αὔτην εἶχε πάθει.18  260 

Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ καὶ τ’ ἄφτιαστο σίδερο δὲ μαλάσσει,  

ἂν δὲν τοῦ βάλουσι ἀχαμνὸ ἄλλο νὰ συγκεράσει,  

καὶ δὲν μπορεῖ εἰς ἐργασιὲς ψιλὲς νὰ τὸ τραβίζει,   

γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀψότητα σκορπᾶται καὶ τσακίζει, 

ἔτσι κ’ ἡ ἀγριεμένη ἀντρειὰ εἰς τὸ θυμόν της μένει   265 

συχνότατα στοῦ λόγου της σκόρπια καὶ τσακισμένη,  

ἀνὲν κι ὁ πόθος δὲν ἐμπεῖ, μὲ τὴ γλυκότητά του, 

νὰ τήνε κάμει ἀτσάκιστη μὲ τὸ συγκέρασμά του. 

Λοιπόν, ἂν θὲς τοῦ Ἡρακλῆ τοῦ παινετοῦ νὰ μοιάσεις 

κ’ ἐγγόνι του ἄξιο νὰ σὲ λέν᾽, στράτα ἄλλη θὲς νὰ πιάσεις· 270 

μ’ ἀνίσως καὶ τὰ δάσητα ποσῶς δὲ θὲς ν’ ἀφήσεις, 

κράτειε τα, μὰ τὸν ἔρωτα μὴν τὸν ἀλησμονήσεις· 

ὡς γιὰ τὸν πόθο, λέγω σου, τσ’ ἄξιας Ἐρωπρικούσας, 

τῆς γνωστικῆς, τῆς ὄμορφης καὶ τῆς χρυσομαλλούσας· 

μὰ τῆς Δορίντας, ὡς μπορεῖς, τὸν πόθο νὰ ξεφεύγεις,  275 

σοῦ τὸ παινῶ, γιατὶ πρεπὸ δὲν εἶναι νὰ γυρεύγεις  

ἀγάπη κλέφτικη ποτές, οὐδὲ ν’ ἀποθυμήσει  

ὁ λογισμός σου  εὔμορφη κόρη ἄλλη ν’ ἀγαπήσει,  

γιὰ νὰ μὴν κάμεις πταίσιμον οὐδ’ ἄδικο κανένα  

κεινῆς ὁπ᾽ εὐλογήθηκε, σὰν ξεύρεις, μετὰ σένα.   280 

ΣIΛ. Λίνκε, δὲν ξεύρω τί μιλεῖς· δὲν εἶν’ εὐλογημένη  

ἐτούτ’ ἡ κόρη μετὰ μὲ ἀκόμη, σὰν τυχαίνει.  

ΛIN. Εἰπές μου, δὲν ἐδώσετε τὸ λόγο ἀνάμεσά σας     

καὶ δὲν ἐσταθερώσετε τὴν πίστη τῆς παντρειᾶς σας  

εἰς τὸ ναό, σὰν ἔχομε συνήθεια νὰ κρατοῦμε,   285 

                                     
18 258 ἐδροσιζέτον, 262 νὰ συγκεράσ, 265 ἀνδρειὰ, 268 Νὰ τὴν ἐκάμη, 283 λόγον ἀναμεσά σας, 270 
νὰ σἐλὲν 
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τοὺς γάμους ὅλους ἄδολα καὶ μπιστικὰ νὰ κλειοῦμε; 

Μὰ βλέπουσε ὑπερήφανο κοπέλι μὴ θυμώσουν  

οἱ Oὐρανοὶ κι ἀπάνω σου τὴν πίστη ξεδικιώσουν.19 

ΣIΛ. Οἱ Oὐρανοὶ ἐχαρίσασι στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων  

νά’ χουσι τ’ αὐτεξούσιον, κ’ εἰς τούτονε τὸν τρόπον  290 

B1 δὲ σφίγγουσι μὲ τὸ στανιὸ κανέναν νὰ θελήσει    

νὰ κάμει ἐκεῖνο ποὺ μισᾶ, ὅτι ἀδικοῦν τὴ φύση.  

ΛΙΝ. Ἄντις, σ’ ἐτοῦτο οἱ Oὐρανοὶ σὲ κράζουν, κι ἀφηγκράσου, 

κ’ εἰς τουτουνοὺς τοὺς γάμους σου χαρὲς περίσσιες τάσσουν. 

ΣIΛ. Ἄλλη δὲν ἔχουσι, λοιπόν, στὸν οὐρανὸ οἱ θεοί μας  295 

ἔγνοιαν, οὐδ’ ἄλλη μέριμνα, παρὰ τὴν ἐδική μας! 

Ἄντις, ἐτούτη ἤτουνα ἐμπόδισις μεγάλη  

σ’ τσ’ ἀνάπαυσές τους τὲς πολλές! Λίνκε, σοῦ λέγω πάλι  

τὸ πὼς Δορίντας, ἤξευρε,  ἀγάπη δὲ μ’ ἀρέσει 

κ’ Ἐρωπρικούσης ὀμορφιὰ δὲ θέλει μὲ πλανέσει·  300 

νὰ κυνηγῶ ἐγεννήθηκα στὰ δάση κ’ εἰς τὰ  ὄρη, 

κι ὄχι ποτέ μου ποθητὸς νὰ γένω σ’ καμιὰ κόρη. 

Κ’ ἐσύ, ποὺ πάντα τσ’ ἐρωτιὲς ἀκλούθας, τώρα πάλι  

πιάσ’ τες, γιὰ νὰ σοῦ δώσουσι θαράπαψη μεγάλη. 

ΛΙΝ. Ἐσύ, κοπέλι ἀλύπητο, ποσῶς δὲν κατεβαίνεις  305 

κλωνάρι ἀπὸ τὸν Οὐρανό, οὐδὲ ποτὲ  ἐβγαίνεις  

ἀπ’ ἄνθρωπον· ἀμὴ ἀνισῶς ἀνθρῶποι σ’ ἐγεννῆσαν,   

μνόσεί ’χα πὼς ἀντίδικα τῆς φύσης ἐνεργῆσαν,  

καὶ πὼς ποτὲ μὲ τὲς χαρὲς τοῦ πόθου δὲν ἐσπάρθης, 

σὰν ὅλους ὁποὺ γίνονται τσ’ ἀνθρώπους δὲν ἐπιάστης,  310 

μὰ κρίνω δαίμονας κανεὶς κι ἄσπλαχνος ἔσπειρέ σε  

μὲ τὸ φαρμάκι τὸ πικρό, κ’ ἐδῶ στὴ γῆ ἤφερέ σε.  

 

                                     
19 293 σὲ κράξουν, 306 οὐδεποτὲ, 307 ἄνθρωποι298 τζ’ ἀναπαυσαῖς τους,, 287  βλέπουσ’ 
ὑπερήφανον, 291 κανένα, 304 Πιάσταις, 308 Mνόσ’ εἶχα 
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ΣΚΗΝΗ ΔEΥΤΕΡΑ 

Μυρτίνος, Ἔργαστος 

ΜΥP. Ἄσπλαχνη Ἐρωπρικούσα μου, πρικύ ᾽ναι τ’ ὄνομά σου, 

γι’ αὐτὸ τὸν πόθο σου πικρὸ μοῦ δίδει ἡ  ἀσπλαχνιά σου!20 

Πλι’ ἄσπρη καὶ πλιὰ ᾽μορφύτερη ἀπὸ τὸν ἥλιο σ’ εἶδα,  315 

μὰ πλι’ ἄπονη καὶ πλιὰ κουφὴ ἀπὸ τὴν ἴδι’ ἀσπίδα. 

Ἀμὴ ἐπειδὴ τόσο πολλὰ σὲ βλάπτει ἐσέ, κυρά μου,  

ἡ γλώσσα μου, ὅταν σοῦ μιλεῖ τὰ πάθη τὰ δικά μου,  

ἤξευρε κι ἀποφάσισα πάντα μου νὰ σωπάσω, 

γιὰ νὰ μπορέσω γλήγορα στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσω.   320 

Μὰ κάτεχε, γιὰ λόγου μου ὅλα θέλουν μιλήσει,  

τὰ  ὄρη, κάμποι καὶ βουνά, ὥς καὶ κατάκρυα βρύση· 

ἐτοῦτα π’ ἀπὸ λόγου μου ἔμαθαν τ’ ὄνομά σου   

ν’ ἀντιλαλοῦσι τὸ συχνὸ μὲ πλήσιο καύχημά σου.  

Κ’ οἱ βρύσες κλάψει θέλουσι· γιὰ μὲ θέλουν φυσοῦσι  325 

οἱ  ἄνεμοι, τὰ πάθη μου ὁλοῦθε νὰ λαλοῦσι·  

κ’ εἰς τοῦτο τὸ καημένο μου πρόσωπο, τὸ θλιμμένο, 

θέλουν μιλήσει οἱ πόνοι μου, ποὺ στὴν καρδιὰ βασταίνω. 

Μ’ ἀνίσως κι ὅλα βουβαθοῦν, μιὰν ὥρα ὁ θάνατός μου 

θέλει σοῦ πεῖ ποιός ἤτουνα ὁ πόνος ὁ δικός μου.   330 

ΕΡΓ. Μυρτίν’, ὁ πόθος βρίσκεται τυράγνησις μεγάλη, 

ἀμὴ ὅταν στέκει σφαλιστός, πλιότερα σφάζει πάλι, 

γιατὶ ἀπὸ τὸ χαλίνωμα, ὁποὺ κρατεῖ δεμένη  

τὴ γλώσσα, πιάνει δύναμη καὶ πλιότερα πληθαίνει. 

Γιὰ τοῦτο δὲν ἐτύχαινε σ’ ἐμὲ νὰ κρύβεις τόσο   335 

τὴν ἀφορμὴ τῆς παίδας σου, γιὰ νὰ μηδὲν τὴ γνώσω, 

ξεχωριστὰ γιατὶ ποτὲ δὲ σοῦ ’τον μπορεμένο 

τὸν πόνο σου τὸν ἄμετρο νὰ μοῦ κρατεῖς κρυμμένο. 

Πόσες φορὲς ἐλόγιασα κ’ εἶπα στὸ νοῦ μου μέσα: 

                                     
20 322 βρύσις, 313 πρικ’ εἶναι, 329 μίαν, 330 ποῖος, 336 μὴ δὲν 
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«Ἅφτει ὁ Μυρτίνος, καίγεται καὶ λακταρίζει τόσα,  340 

καὶ μ’ ὅλο ποὺ λαβρίζουσι μέσα τὰ σωθικά του, 

τὰ πάθη του, ὅσο μπορεῖ, κρυφά ’χει στὴν καρδιά του».21 

B2 ΜΥP. Τοῦ λόγου μου ἔβλαψα, λοιπόν, Ἔργαστε σπλαχνικέ μου, 

γιὰ νὰ μὴ βλάψω κείνηνε, φίλε μου κι ἀδελφέ μου· 

οὐδὲ μιλήσειν ἤθελα σήμερον τὸν καημό μου,    345 

ἀνὲν καὶ δὲν ἐγροίκουνα σιμὰ τὸ θάνατό μου. 

Μιὰν ἐμιλιὰ μουρμουριστὴ γροικῶ τὸ πὼς παγαίνει 

γυρίζοντας ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, καὶ μέσ’ στ’ ἀφτιά μου μπαίνει, 

τὸ πὼς ὁ γάμος κ’ ἡ παντρειὰ τσ’ Ἐρωπρικούσας ᾽γγίζει,  

κι αὐτὸ στὰ σπλάχνη μου φωτιὰ ρίχνει καὶ μὲ φλογίζει.  350 

Κ’ ἐκεῖνοι ὁποὺ τὸ ἠξεύρουσι ὡσὰ μισοκρυμμένο  

κρατοῦν το, καὶ τὸ χώνουνε σ’ ἐμὲ τὸν πικραμένο· 

καὶ μηδ’ ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ ποσῶς ν’ ἀποκοτήσω  

ἀπάνου σ’ τούτη τὴ δουλειὰ κανέναν νὰ ρωτήσω,  

ἕνα, γιὰ νὰ μὴ δώσω αἰτιὰ σ᾽ κανέναν νὰ λογιάσει   355 

πράγμα κανένα, κι ἀποκεῖ τὸν πόθο μου ’ποψιάσει,  

τ’ ἄλλο, γιατὶ δὲν πεθυμοῦν τ’ ἀφτιά μου ν’ ἀφουγκροῦνται   

ἐκεῖνα ποὺ τὰ σπλάχνη μου τρομάσσουν καὶ φοβοῦνται. 

Καλὰ κι ὁ πόθος μου εἶν’ πολύς, τὸ νοῦ μου δὲ μοῦ παίρνει, 

νὰ μηδὲ γνώθω, Ἐργάστε μου, καλά, καθὼς τυχαίνει,  360  

τὸ πὼς ἡ τύχη μου ἡ φτωχὴ καὶ χαμηλοβγαλμένη 

τέτοια νεράιδα πλουμιστὴ δὲν πρέπει ν’ ἀνιμένει· 

γιατὶ ἀπὸ πλούτη κ’ εὐγενειά, ἀπὸ θωριὰ καὶ γνώση  

καὶ συγγενεῖς κι ἀπ’ ἀρετὲς δὲν ἠμπορεῖ νὰ σώσει   

τὸ ριζικό μου μετ’ αὐτῆς· γιατὶ καλὰ γνωρίζω   365 

π’ ἄξιος δὲν εἶμαι ταίρι της νὰ γένω, σὰν ἐλπίζω.  

Σ’ ποιόν ἄστρον ἐγεννήθηκα γνώθω, καὶ πὼς ἡ μοίρα  

                                     
21348 μέσ’ τ’  αὐτιά, 349 τζ’ Ἐροπροικοῦσης, 350 Γι’ αὐτὸ, 356 ποιψιάσει, 357 δὲν πεθυμοῦ, 343 μ’ 
ἔβλαψα, 349 γγίζει, 354 κανένα, 355 σκανένα, 359 καὶ ὁ πόθος, 360 μὴ δὲ, 367 Σποῖον 
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κ’ ἡ τύχη γιὰ κακομοιριὲς στὸν κόσμονε μ’ ἐσύρα:  

νὰ ζήσω μ’ ἀναστεναγμοὺς καὶ τούραγνο περίσσο, 

κι ὄχι ποτὲ καμιὰ χαρὰ στὸν κόσμο νὰ γνωρίσω. 22  370 

Ἀμὴ ἐπειδὴ καὶ νὰ μὴ ζῶ εἶναι μελλετικό μου, 

καὶ νὰ ζητῶ μ’ ἐπεθυμιὰ νά ’βρω τὸ θάνατό μου, 

ἤθελα ν’ ἀποθήνισκα μὲ τρόπο ποὺ νὰ πάρει  

ἡ κόρη μου θεράπευση, καὶ νὰ μοῦ τό ’χει χάρη, 

καὶ τ’ ἄπονα τὰ μάτια της, ὁπού ’χασι μὲ σφάξει,  375 

στὴν ὕστερή μου ἀναπνοὰ νὰ θέλουν μὲ κοιτάξει  

μὲ μιὰ λυπητερὴ θωριά, καὶ τὰ γλυκά της χείλη  

ν’ ἀνοίγασι καὶ σπλαχνικὰ δυὸ λόγια νὰ μοῦ ’μίλει· 

νὰ μοῦ ’λεγε: «Κακόμοιρε, ἀπόθανε Μυρτίνο, 

γιὰ νά ’βγεις ὀχ τοὺς παιδεμοὺς καὶ τὸ μαρτύριο αὐτεῖνο». 380 

Καὶ τοῦτο νὰ γενότουνα πριχοῦ καλομοιριάσει  

ἄλλον κανεὶν ποὺ μέλλεται τοὺς γάμους της νὰ πιάσει.  

Εἰς τοῦτο, Ἐργάστε μου, λοιπόν, πολλὰ παρακαλῶ σε,  

βοήθεια  ὅσον ἠμπορεῖς καὶ δύνασαι μοῦ δῶσε.  

ΕΡΓ. <Σ’> τὸ πεθυμᾶς σὰν ποθητός, δίκιά ’ναι ἡ ζήτησίς σου, 385  

μ’ ἂν ἀπεθάνεις, λίγή ’ναι σ’ τοῦτο ἡ  ἀντίμεψίς σου. 

Κ’ ἐτοῦτο ποὺ  ἐζήτηξες δὲν πρέπει, δὲν τυχαίνει, 

ὅτ’ εἶναι πράγμα δύσκολο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γένει. 

Γιατὶ σοῦ λέγω ὅτι τὸ πὼς κακομοιριὰ σὲ δαύτη,  

ἂν εἰς τ’ ἀφτιὰ σώσει νὰ μπεῖ τοῦ κύρη της γιὰ δαύτη  390 

τὸ πὼς μὲ πόθο κλητικὸν ἠθέλησε κ’ ἐστάθη  

ν’ ἀφουγκραστεῖ τοῦ ποθητοῦ, τσ’ ἀγάπης του τὰ πάθη· 

ἢ πάλε, κι ἂν διαβεῖ κανεὶς νὰ πεῖ τοῦ πεθεροῦ της  

τέτοια δουλειά,  ὡσὰν αὐτή,  ὀϊμὲ τοῦ ριζικοῦ της! 

Τάχα γιὰ τοῦτο καὶ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ γυρεύγει,   395 

ὅσο μπορεῖ καὶ δύνεται, πάντοτε νὰ σὲ φεύγει. 

                                     
22369 περίσσιω, 383 Ἐργαστέ μου, 385 Σ᾽ πριν τὸ πεθυμᾶς προσέθεσα, 386 Mὰ ν’ ἀπεθάνης λίγ’ 
εἶναι, 394 οἴμοι, 395 κι’ αὐτὴ, 378 δύο - νὰ μοῦ μίλη, 387 Κ’ ἐτοῦτο ὁποῦ 
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Μ’ ὅλον ὁποὺ νὰ σ᾽ ἀγαπᾶ, καλὰ καὶ δὲν τὸ δείχνει, 

γιατὶ, ἀνισῶς κι ἀγροικηθεῖ, σὲ θάνατο τὴ ρίχνει.23 

B3 Ξεύρομε πὼς τὰ θηλυκὰ στὸν πόθο πλιὰ νικοῦνται     

παρὰ τοὺς ἄντρες, κι εὔκολα στὸν ἔρωτα πλανοῦνται,  400 

ἀμὴ κατέχουσι πολλὰ κ’ εἶν’ πλιὰ πονηρεμένα:  

ξεύρουσι πάντα νὰ κρατοῦν τὰ πάθη τους κρυμμένα.  

Τί νὰ σοῦ κάμει, ἂν σ’ ἀγαπᾶ, παρὰ νὰ σὲ ξεφεύγει 

κι ὅσο μπορεῖ μακρὰ ἀπὸ σὲ πάντα της νὰ γυρεύγει; 

Γιατί, λοιπόν, ἔτσ’ εὔκαιρα νὰ θὲς νὰ σοῦ γροικήσει  405 

μιὰ κόρη ὁποὺ δὲν ἠμπορεῖ ποσῶς νὰ σοῦ βοηθήσει; 

Δίκια σὲ φεύγει, τὸ λοιπόν, μόνο γιατὶ γνωρίζει   

πὼς ἡ θωριά της βάσανα καὶ πόνους σοῦ χαρίζει· 

κ’ ἔτσι εἶναι γνωστικὴ βουλή: καθένας ν’ ἀπαριάσει  

ἐκεῖνο ποὺ καμιᾶς λογῆς δὲν ἠμπορεῖ νὰ πιάσει.   410 

ΜΥP. Ὤχου, καὶ νὰ ἤτου ἀληθινὸ πὼς μ’ ἀγαπᾶ ἡ κυρά μου, 

κ’ ἐγὼ νὰ τῆς τὸ πίστευα, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μου, 

πόσ᾽ ἀκριβοὺς εἶχα κρατεῖ τοὺς πόνους τοὺς δικούς μου, 

τὰ πάθη μου, τὲς θλίψες μου καὶ τσ’ ἀναστεναγμούς μου 

καὶ πόσην ἀναγάλλιαση στὰ σωθικὰ εἶχα πέψω   415 

καὶ τὴν καημένη μου καρδιὰ λιγάκι νὰ γιατρέψω!  

Νὰ σοῦ βοηθήσουν οἱ Oὐρανοί, μὴ μ’ ἀρνηθεῖς, Ἐργάστο, 

τὸν καλορίζικο βοσκό, ἐκεῖνον ὁπ’ ὀχ τ’ ἄστρο 

κι ὀχ τοὺς πλανῆτες τ’ οὐρανοῦ ηὕρηκε τόση χάρη, 

νεράιδα τόσ᾽ εὐγενικὴ γιὰ ταίρι του νὰ πάρει.   420 

ΕΡΓ. Τ’ ἄξιου πρεσβύτη τὸν υἱό, τὸ Σίλβιο, δὲ γνωρίζεις,  

τὸν πλούσιο, τὸ μονάκριβο; Ἐκεῖνο, ποὺ γυρίζει  

στὴν Ἀρκαδιὰ περίφημο, τ’ ὄμορφο παλληκάρι,  

ἐτοῦτος εἶναι ὁ βοσκὸς ὁπὄχει νὰ τὴν πάρει. 

                                     
23398 ἀνίσως, 401 καὶ πλιὰ, 411 ἀληθινὰ, 421 δὲν γνωρίζει, 422 ἐκεῖνον, 400 ἄνδρες,  406 μία, 409 
καθ’ ἕνας, 412 εἶν ἡ 
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ΜΥP. Χαριτωμένε νιούτσικε, ἔτσι μικρὸ κοπέλι,   425 

στοὺς χρόνους σου τοὺς ἄγουρους, καθὼς θωρῶ, σοῦ μέλλει  

νά ’βρεις μεστὸ τὸ πωρικό, χάριν τοῦ ριζικοῦ σου, 

γιὰ νὰ περάσεις μὲ χαρὰ τοὺς χρόνους τοὺς δικούς σου.24 

Τῆς μοίρας σου τῆς ἀγαθῆς ποσῶς δὲν τῆς ζηλεύω, 

μὰ τὴ δική μου τὴν κακὴ θρηνῶ κι ὁμάδι κλαίω.   430 

ΕΡΓ. Σ’ τοῦτο, Μυρτίνο, δὲν ἔναι πρεπὸ νὰ τοῦ ζηλεύγεις, 

μάλιστα σ’ τούτη τὴ δουλειὰ ἔν’ ἄξιος νὰ τὸν κλαίγεις.  

ΜΥP. Καὶ τοῦτο γιὰ ποιάν ἀφορμή; Εἰπές μου το, τ’ ἀζάπη. 

ΕΡΓ. Γιατὶ δὲ θὲ νὰ τὴν ἰδεῖ, οὐδ’ ἔχει της ἀγάπη. 

ΜΥP. Κ’ ἔχει ζωή; K’ ἔχει καρδιά; K’ ἔχει ὀφθαλμοὺς καὶ βλέπει;435 

’Aμὴ ἀνισῶς κ’ ἰδῶ καλὰ καὶ νὰ ξετάξ’ ὡς πρέπει, 

μπορῶ νὰ εἰπῶ δὲν ἔμεινε φωτιὰ ἄλλη στὴν κυρά μου  

νὰ κάψει ἀλλουνοῦ καρδιά, ἡ γλυκοπεθυμιά μου, 

γιατὶ ὅλη μὲ τὴν προθυμιὰ τὴν ἔχυσε σ’ ἐμένα  

ἀπὸ τὴν ὥρα κείνηνε ποὺ τοῦτα τὰ καημένα   440 

τὰ σωθικά μου ἐδόξεψε μὲ λόγχες τῆς ἀγάπης·  

γι’ αὐτὸ σὰ ζωντανὴ φωτιὰ λαβρίζομ’ ὁ ἀζάπης. 

Μὰ πές μου γιὰ ποιάν ἀφορμὴ τέτοιον τετιμημένο  

λίθο, πολλὰ πολύτιμο κι ἀπ’ ὅλους γνωρισμένο, 

θέλει νὰ τόνε λάβει αὐτὸς ὁποὺ δὲν τὸν γνωρίζει,  445 

κ’ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι πλιότερο, ποὺ τὸν καταφρονίζει; 

ΕΡΓ. Γιατὶ στὸ γάμο τούτονε οἱ Oὐρανοὶ μᾶς τάσσουν  

τὴ λευθεριὰ τῆς Ἀρκαδιᾶς, κ’ οἱ πόνοι ν’ ἀσκολάσουν.  

ΜΥP. Ποιά λευθεριὰ τῆς Ἀρκαδιᾶς, μοῦ λές, καὶ γιὰ ποιόν πόνο; 

ΕΡΓ. Δὲν τὸ κατέχεις, τὸ λοιπόν, τὸ πὼς κάθ’ ἕνα χρόνο  450 

πλερώνομεν εἰς τὴ Θεὰ χαράτσι αἱματωμένο 

μὲ κορασίδας ἄπταιστης αἷμα τὸ πικραμένο;  

                                     
24 431 πρέπω νὰν τοῦ, 432 ἐν ἄξιος ναντοκλέγεις, 445 Θέλεις νὰ, 449 τσ’ Ἀρκαδιᾶς, 433 ποῖαν, 437 
φωτι’ ἄλλη, 443 ποῖαν, 444 καὶ ἀπ’ ὅλους,446 K’ ἐκεῖνο ὁποῦ, 448 Tὴν λευθεριὰν, 449 Ποῖαν 
λευθεριὰν τσ’ Ἀρκαδιᾶς- ποῖον 
 



 274 

ΜΥP. Πράγμα καινούργιον ἀγροικῶ σήμερον ἀπ᾽ ἐσένα,  

γιατὶ ὥς τὴν ὥρα ἀπ’ ἄλλονε δὲν τό ’χω γροικημένα, 

B4 ὅτι, ὡς ἠξεύρεις, βρίσκομαι ξένος, ὁ πικραμένος,  455 

ἀπὸ τὸν τόπον τούτονε, κι ὡς εἶμαι στενεμένος   

ἀπὸ τὴ μοίρα τὴν κακὴ κι ὁμάδι ἀπὸ τὸν πόθο, 

στὰ δάση πάντα κατοικῶ κι αὐτεῖνα δὲν τὰ γνώθω.25 

Μὰ ποιό μεγάλο φταίσιμο, πές μου, στὸ πράγμα τοῦτο,  

ἔδωκ’ αἰτιὰ σ’ τόσο κακό; Νὰ ζεῖς, ξηγήσου μού το.  460 

Καὶ πῶς ὀργὴ τόσο πολλὴ βαστοῦν εἰς τὴν καρδιά τους   

οἱ Oὐρανοί, κι ἀμέρωτη κρατοῦν τὴ μάνητά τους; 

ΕΡΓ. Τὴ δυστυχιά μας τὴν πολλὴν ὀχ τὴν ἀρχὴ ᾽φουγκράσου, 

γιατ’ εἶναι πράγμα ὁποὺ μπορεῖ νὰ κάμει ν’ ἀνασπάσουν  

τὰ δένδρη, καὶ νὰ μείνουσι στὴ γῆ ξεριζωμένα,   465 

κι ὀχ τὰ χαράκια νὰ χυθοῦν δάκρυα φαρμακωμένα. 

Εἰς τοὺς καιροὺς τοὺς παλαιούς, ἐτότες ποὺ μποροῦσαν 

νέοι νὰ γίνονται ἱερεῖς, καθὼς ἐσυνηθοῦσαν,  

ἔλαχε ἕνας νιούτσικος, Ἀμύντα τὸν ἐκράζαν, 

πρεσβύτης ἦτον τῆς Θεᾶς κ’ ἔτσι τὸν ὀνομάζαν·   470 

τοῦτος μιὰ κόρ’ ἠγάπησε, Λουκρίνα τ’ ὄνομά της,  

π’ ἀπ’ ὅλες ἐπερίσσευγε κ’ ἔλαμπε ἡ ὀμορφιά της,  

ἀμ’ ἤτουνα πολλὰ ’λαφρὴ καὶ δίχως καλοσύνη,  

ὅτ’ εἶχε ἀγάπη ψεύτικη μὲ δίχως μπιστοσύνη. 

Τούτη πολὺν καιρὸ τοῦ νιοῦ ἔδειχν’ ὅτι ἀγαπᾶ τον  475 

καὶ πὼς ὀχ τὴν ἀγάπη του περίσσια ἐτυραννᾶτον· 

κ’ ἔτσι μὲ ψεύτικες θωριές, τὴν πιβουλιὰ κρατώντας, 

μ’ ἐλπίδα τὸν βαριόμοιρο τὸν ἔσυρνε γελώντας· 

κ’ ἐτοῦτο ὅσο δὲν ηὕρεσκε ἄλλον νὰ τὴν κοιτάξει 

καὶ μὲ τοῦ πόθου τὲς θωριὲς σ’ ἀγάπη νὰ τὴν κράξει.  480 

Μ’ ἀφοῦ ἑνὸς μικροῦ βοσκοῦ, χωριάτη, τὴν κοιτάξαν  

                                     
25 473 πολλ’ ἀλαφρὴ, 459 ποῖο, 462 τὴν μανιτάτους, 463 ἀρχὴν φουγκράσου 
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τὰ μάτια του μὲ σπλαχνικὴ θωριά, ζιμιὸ τσ’ ἀνάψαν  

μέσα τὴν τρυφερὴ καρδιά, κι οὐδὲ ποτὲ ᾽δυνήθη  

ν’ ἀντισταθεῖ σ’ τσ’ πρῶτες θωριές, μὰ πάραυτα ’νικήθη,  

κ’ εἰς τὸν καινούργιο ποθητὸ μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή της   485 

ἐδόθηκε μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή της.26  

Καὶ τὸν Ἀμύντα ἔφευγε μὲ δίχως νὰ θελήσει  

σὰν πρῶτα νὰ τηνὲ θωρεῖ, μήτε νὰ τῆς μιλήσει,  

μόνον ἐκαταφρόνα τον καὶ  ἀποδίωχνέ τον  

χωρὶς νὰ δίδει ἀκρόαση, μόνον πολλὰ σκληρή ᾽τον.  490 

Κι ἂν ἀναστέναζε ὁ πτωχὸς ἢ κἄνε ἂν ἐθρηνᾶτον,    

ἐσύ, π’ ἀγάπην ἀγροικᾶς μὲ δοκιμή, στοχάσ’ το. 

ΜΥP. Ὀϊμέ, τούτ’ εἶναι ἡ λύπησις κ’ ἡ πίκρα ἡ μεγάλη,  

καὶ παίδευσις ὡσὰν αὐτὴ στὸν κόσμο δὲν εἶν’ ἄλλη. 

ΕΡΓ. Κι ὡσὰν Ἀμύντας ὁ πτωχὸς εἶδε τὸ πὼς δὲν κάνει  495 

τίποτες μὲ τοὺς στεναγμούς, μόνον τοὺς κόπους χάνει, 

μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ τὰ μάτια του γυρίζει  

στοὺς οὐρανούς, καὶ θλιβερὰ τὸ παρακάλιο ἀρχίζει:  

«Ἂν ἴσως κ’ εὐλαβὴς ποτέ, ἁγιότατη Θεά μου, 

σ’ ἐθύμιασα, σ’ ἐλάτρευσα μ’ ὅλη τὴν πεθυμιά μου,  500 

κι ἂν εἶναι κ’ ἔπλυνα ποτὲ καὶ μὲ τιμὴ ἄναψά σου  

κανδήλι, ὡς εἶναι τὸ πρεπό, πάνου στὴν τράπεζά σου, 

παρακαλῶ σε ὡς δοῦλος σου, ὢ Ἄρτεμις θεά μου,      

τὸ πρόσωπό σου γύρισε σ’ τούτη τὴν ἀδικιά μου, 

καὶ κάμε τὴν ἐκδίκηση δίκια, καθὼς τυχαίνει     505 

στὴν καθαρή μου κι ἄδολη πίστη, τὴν προδομένη  

ἀπὸ μιὰ πίστη πίβουλη μιᾶς νιᾶς χαριτωμένης  

ἀπ’ ὀμορφιάν, ἀμὴ στὸ νοῦ περίσσια δολωμένης».  

Τὰ παρακάλια ἡ θεὰ ἤκουσε τοῦ δικοῦ της  

πρεσβύτη καὶ τοῦ ποθητοῦ καὶ δούλου τοῦ ναοῦ της,  510 

                                     
26 483 κι οὐδέποτ’ ἐδυνήθει, 484 Ν’ ἀντισταθῆ πρῶταις θωριαῖς - πάρευτα νικήθει, 488 πρῶτον - νὰ 
τὴν ἐθωρῆ, 490 σκληρὴ ἦτον, 500 πεθυμία μου, 506 κ’ ἄδολη, 493 τοῦτ’ εἶναι, 
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κι ἀπὸ τὴ λύπη τὴν πολλὴ εἰς μάνητα θυμώνει 

καὶ τὴν καημένην Ἀρκαδιὰ ἄρχισε νὰ πληγώνει  

μὲ θλιβερὲς κι ἀλύπητες σαΐτες τοῦ θανάτου, 

πλῆθος ἀνθρώπων πέβοντας νεκροὺς στὸν Ἅδη κάτου.27 

Καὶ ν’ ἀποθαίνουν παρευθὺς ἤβλεπες τοὺς καημένους,  515 

ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ γέρους πικραμένους· 

κι οὐδὲ βοήθεια ἐδύνονταν νά ’βρουν σ’ κανένα πράμα,  

τὰ γιατρικὰ σ’ τέτοιο κακὸ ὄφελος δὲν ἐκάναν.  

Καὶ τὸ φευγιὸ κι αὐτὸ ἀργό, καὶ τῶν γιατρῶν ἡ πράξις 

μὲ δίχως χάρη εὑρίσκετον, κ’ ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις  520  

τὸν ἰατρὸ γιατρεύοντας, πρὶν τὸν ἀρρωστημένο, 

νὰ πέφτει χάμου εἰς τὴ γῆ νεκρὸν κι ἀποθαμένο. 

Κι ἄλλη δὲν τοὺς ἀπόμεινε  ἐλπίδα σ’ τέτοια κρίση, 

παρ’ ἡ βοήθεια τ’ Oὐρανοῦ νὰ θέλει τοὺς βοηθήσει.  

Κ’ ἔτσι ζιμιὸ ἐδιαβήκασι μ’ εὐλάβεια κ’ ἐρωτῆσαν  525 

εἰκόνα μιὰ τ’ Ἀπόλλωνος, θαυματουργὴ περίσσα, 

τὸ τί ἔχουσι νὰ κάμουσι γιὰ νὰ λευθερωθοῦσι 

κι ἂν εἰσὲ τόσον κίνδυνον ἔχουν νὰ λυτρωθοῦσι. 

Κ’ ἐκείνη μιὰν ἀπόκριση καθάρια καὶ θλιμμένη  

καὶ φοβερὴ τοὺς ἔδωκε καὶ πλήσια πικραμένη:   530 

πὼς ἡ θεά μας βρίσκεται, τοὺς εἶπε, μὲ μεγάλη  

ὀργὴ καὶ μάνητα πολλή, παρὰ φορὰ καμι’ ἄλλη, 

καὶ πὼς ποτέ της τὸ θυμὸ δὲ θέλει τὸν ἀφήσει 

καὶ τὰ κακά τους πλιότερα πὼς θέλει τοὺς τ’ αὐξήσει, 

ἀνὲν καὶ τὴ Λουκρίνα ὀμπρὸς δὲν πάρουσι δεμένη  535 

εἰς τὸ ναό της, κ’ ἐδεκεῖ, στὴν τράπεζα ὡς τυχαίνει, 

Ἀμύντας, ὁ πρεσβύτης της, νὰ τήνε θέλει πιάσει 

κι ὁ ἴδιος μὲ τὸ χέρι του νὰ τήνε θυσιάσει.  

                                     
27517 εἰς κανένα πράγμα, 519 σκληρὸν, 520 χάριν εὑρίσκετον, 526 περίσσια, 528 Κἂν εἰς σὲ, 537 νὰ 
τήν ἐθέλει, 538 νὰ τὴν ἐθυσιάση, 527 νὰ λευθεροθοῦση, 529 μίαν, 533 ποτε της, 535 Λουκρήν’ 
ὀμπρὸς 
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Τοῦτοι λοιπό, ὡς τ’ ἀκούσασι, ἐδράμασι σ’ ἐκείνη  

καὶ μὲ τὴ βιὰ τὴν ἅρπαξαν τὴν κακομοίρ’ αὐτείνη·28  540 

κλάηματα δὲν ἠμπόρεσαν ποσῶς νὰ τῆς βοηθήσουν,   

οὐδ’ ἐδυνήθησαν ποτὲ τὰ δάκρυα νὰ τὴ γλύσουν,  

οὐδ’ ἡ  ὀλίγη δύναμις τοῦ νέου ποθητοῦ της  

εἰς τὸ κακὸ ἐδυνάστηκε τοῦτο τοῦ ριζικοῦ της, 

μὰ σύραν την μὲ θλιβερὸ ξόδι συντροφιασμένη   545 

κ’ ἠφέραν τη στὴν τράπεζαν ἀπάνου διὰ νὰ γένει  

θυσία, ἡ κακορίζικη· κι ὀμπρὸς στὰ πόδια κεῖνα,  

ποὺ τὴν ξετρέχαν καὶ χωρὶς ὄφελος ἀπομεῖναν, 

σκυμμένη καὶ γονατιστή, ἔστεκε κι ἀκαρτέρει  

νὰ τήνε σφάξει ἀλύπητα τ’ ἄπονου νιοῦ τὸ χέρι.   550 

Τότες Ἀμύντας ἄφοβα τὸ χέρι του ξαπλώνει 

καὶ τὸ σπαθὶ προθυμερῶς τὸ κοφτερὸ σηκώνει 

(κ’ ἐφαίνετόν σου πὼς ὀργή, θυμὸν κ’ ἐκδικιοσύνη  

’χ τὰ λαβρισμένα χείλη του καὶ κόκκινα πὼς χύνει), 

γυρίζοντας τὸ πρόσωπο σ’ αὔτην πού ’τον σιμά του,  555  

μ’ ἕνα βαρὺ ἀναστεναγμό, σημάδι τοῦ θανάτου, 

«Ἰδές, Λουκρίνα», λέγει της, «τὸ πῶς ὀχ τὴν πολλή σου  

κακομοιριὰ σ’ ἐτράβηξε ἡ τύχη  ἡ ἐδική σου· 

ποιόν ποθητὸ πιστότατο ὅτι νὰ παρατήσεις  

κι ἄλλον ἀνάξιο γιατ᾽ ἐσὲ σοῦ ’φάνη ν’ ἀκλουθήσεις,  560 

ἰδές το ὀχ τούτην τὴν πληγή». Κι ὡς τό ’πε, τὸ μαχαίρι  

μέσ’ στὴν καρδιά του τό ’χωσε, μὲ τὸ δικό του χέρι! 

Κ’ ἔτσι ὁ πρεσβύτης ὁ φτωχός, μένοντας πληγωμένος,  

στὲς ἀγκαλιές της ἔπεσε νεκρὸς καὶ θυσιασμένος. 

Κ’ ἡ κόρη ἡ κακορίζικη καὶ πλήσια πικραμένη,   565 

θωρώντας τέτοιο ξαφνικό, ἔπεσε λιγωμένη, 

ὥστε κι αὐτὴ δὲν ἤξευρε ἂν ἦτο ὀχ τὸ μαχαίρι  

                                     
28 550 νὰ τὴν ἐσφάξη, 562 Mὲς τὴν, 566 τέτοιον ξαφνικό, 567 π’ αὐτὴ - ἂν ἦτον ὀχ, 554 X τὰ, 559 
ποῖον, 560 γιὰ τ’ ἐσὲ σοῦ φάνει 
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σφαμένη, ἢ ὁ πόνος της σ’ τοῦτο τὴν εἶχε φέρει. 

Μ’ ἀφόντις ἐσυνήφερε κ’ ἠμπόρειε νὰ μιλήσει,29 

τὰ δυό της μάτια κάνοντας νὰ γένουσι μιὰ βρύση,  570 

λέγει: «῍Ω πλήσια δυνατέ, στὸν πόθο σταθερέ μου  

παρὰ κανέναν ἄλλονε, Ἀμύντα ποθητέ μου, 

ἂν ἄργησα τόσον πολλὰ τὸν πόθο σου τὸν τόσο, 

ὡς ἔπρεπε κ’ ἐτύχαινε, σὰν ἦτον νὰ τὸν γνώσω, 

ὁ θάνατός σου σήμερο θάνατο μοῦ χαρίζει   575 

κι ὁμάδι μετὰ τούτονε ζωὴ μοῦ προξενίζει. 

Μ’ ἂν ἔσφαλα, ἕναν ποθητὸ ν’ ἀφήσω σὰν ἐσένα,  

ἀξιώνοντάς σε βάσανα καὶ πάθη πικραμένα, 

τώρα, τὸ σφάλμα τὸ λοιπὸν ἐκεῖνο τὸ περίσσο 

μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴ θέλοντας νὰ τὸ σβήσω,  580 

θέλω νὰ πέμψω τὴν ψυχὴ κ’ ἐγὼ στὸ μαῦρον Ἅδη  

σήμερο γιὰ νὰ σμίξουσι μὲ τὴ δική σου ὁμάδι». 

Καὶ λέγοντάς το ἔπιασε σπαθὶ τὸ ματωμένο 

ἀπὸ τ’ Ἀμύντα τοῦ πτωχοῦ στῆθος τὸ πληγωμένο 

καὶ σφάζεται ζιμιὸ κι αὐτὴ σ’ μιὰν ὥρα κι ἀπομένει  585 

στὲς ἀγκαλιὲς τοῦ ποθητοῦ νεκρὴ κι ἀποθαμένη.  

Κι αὐτὸς ἀκόμη ζωντανὸς ἤτουν κ’ ἐγροίκησέ το 

καὶ πὼς γι’ αὐτὸν ἐσφάγηκε καθάρια ἐγνώρισέ το.  

Τοῦτο τὸ τέλος ἔλαβαν κ’ οἱ δυό τους, οἱ καημένοι, 

γιὰ τῆς ἀγάπης τὸν καημό, μὲ μοίρα πικραμένη.   590 

ΜΥP. Καημένε ποθητέ, καὶ πῶς, κἂν εἰς τὸ θάνατό σου, 

καλομοιριά ’βρες σπλαχνικὴ στὸν πόθο τὸ δικό σου, 

γιατὶ ἔδειξες τῆς κόρης σου κ’ ἔκαμες νὰ γνωρίσει, 

μὲ τὸν πικρό σου θάνατο, τὴν ἄμετρή σου κρίση, 

καὶ θλιβερὰ τὴν ἔκαμες μὲ σπλάχνος νὰ θελήσει   595 

μιὰν ὥρα μὲ τοῦ λόγου σου μαζὶ νὰ ξεψυχήσει! 

Μὰ σ’ τούτους π’ ἀποθάνασι, στό ὕστερον τί ἐγίνη; 
                                     
29 587 καὶ γροικησαίτο, 570 δύο – μία, 578 Ἀξιονοντάσε, 589 δύο, 592 Kαλομοιριάβρες, 596 Mίαν 
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Τάχατες ἔπαψε ἡ θεὰ τὴν ὄργητα ἐκείνη;30 

ΕΡΓ. Ἔπαψε λίγο ὁ θάνατος, μὰ τὴν ὀργὴ ν’ ἀφήσει  

δὲν τό ’καμε, οὐδ’ ἠθέλησε τονὲ θυμὸ νὰ σβήσει,  600 

ἄντις στὸ χρόνον ἄρχισε μὲ πλιὰ θυμὸ νὰ πέβει  

πικρὲς πληγὲς στὴν Ἀρκαδιά, καὶ νὰ τηνὲ παιδεύει, 

ὥστε ποὺ ξανατρέξασι κ’ ἐπῆγαν νὰ ρωτήσουν  

τὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλωνος τί στράτα νὰ κρατήσουν· 

κ’ ἐπῆραν μιὰν ἀπόκριση κακότατη περίσσα,   605 

παρὰ τὴν πρώτη θλιβερή, καὶ μετ’ αὐτὴ ἐγυρίσαν. 

Εἶπε τους πὼς μιὰν εὔμορφη κόρη πρέπει νὰ πιάσουν, 

τῆς ὀργισμένης μας θεᾶς νὰ τήνε θυσιάσουν, 

καὶ κάθε χρόνον ὕστερα, στὴν τράπεζά τσ’ ἀπάνου,  

μιὰ κορασιὰ νὰ παίρνουσι, θυσιὰ νὰ τῆς τὴν κάνουν,  610  

ποὺ νὰ μὴν ἀπερνᾶ ποτὲ τοὺς δεκαπέντε χρόνους   

οὐδ’ ὀχ τοὺς δέκα κάτωθεν (ὤχου καημοὺς καὶ πόνους!). 

Κ’ ἔξω ἀπὸ τοῦτον ἔδωκε νόμ’ ἄλλον πικραμένο  

τῶν γυναικῶν νὰ τὸν κρατοῦν, σκληρὸ κι ἀσβολωμένο·  

κ’ εἶν’ δύσκολος νὰ φυλαχθεῖ, τ’ εἶν’ κακομοιριασμένος 615 

νόμος, καὶ μ’ αἷμ’ ἀνθρωπινὸ κάτου στὴ γῆ γραμμένος.  

Τοῦτος προστάσσει πάσα μιὰ γυναίκα παντρεμένη  

ἢ καὶ παρθένον, κατὰ πῶς καιρὸς εἶχε τὸ φέρνει,  

πού ’χει δολώσει μιὰ βολὰ τὴν πίστη στὴν πανδρειά της,  

νὰ θανατώνεται ζιμιὸ δίχως τὴν εὐγενειά της,   620 

ἔξω ἀνισῶς ἄλλος κανεὶς βρεθεῖ καὶ θὲ νὰ δώσει  

τοῦ λόγου του στὸ θάνατο, γιὰ νὰ τηνὲ γλυτώσει.  

Σ᾽ τοῦτα λοιπὸν τὰ βάσανα κι ἄμετρης δυστυχίας  

τσ’ Ἐρωπρικούσας ὁ πατὴρ κι ὅλοι τῆς Ἀρκαδίας  

στὸ γάμο τοῦτ’ ὀλπίζουσι τέλος καλὸ νὰ δώσει   625 

                                     
30600 ἠθέλησε ὀχ τὸν θυμὸν, 601 Ἄντις τὸν χρόνον, 602 νὰ τὴν ἐπαιδέβη, 603 ξανετρέξασι, 608 νὰ 
τὴν ἐθυσιάσουν, 610 θυσία νὰ τὴν τῆς, 615 Καὶ δύσκολος, 619 Ποῦχε, 622 νὰ τὴν ἐγλυτώση, 624 
Τζ’ Ἐροπροικοῦσης 605 μίαν, 610 Mίαν, 613 Κι’ ἔξω, 
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κι ἀπὸ τὴν κακοριζικιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσει.31 

Γιατὶ ἄλλη μιὰ τὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλου εἶχαν ρωτήξει, 

παρακαλώντας το πολλὰ νά ’θελε τούσε δείξει  

ποιό τέλος ἔμελλον νὰ βροῦν τοῦτα τὰ βάσανά μας   

κι ἂν ἔχει νά ’βρει λευθεριὰ ἡ κακοριζικιά μας,   630 

κ’ ἐκεῖνο ἀπιλογήθηκε, λέγοντας: «Δὲ σκολάζει  

ἡ βλάβη ποὺ σᾶς τυραννᾶ, οὐδὲ σᾶς ἀπαριάζει, 

ἀνίσως καὶ ὁ ἔρωτας πρῶτον δὲ θέλει κάμει  

δυὸ τ’ Οὐρανοῦ ἄξια σπέρματα νὰ σμίξουσιν ἀντάμι, 

καὶ γυναικὸς τῆς ἄπιστης τὸ παλαιόν της σφάλμα   635 

πιστοῦ βοσκοῦ  εὐσέβεια νὰ διορθώσει ἀντάμα».  

Τώρα δὲ βρίσκονται παιδιὰ νά ’χουν στὴν Ἀρκαδία 

τὴ φύση καὶ τὴ ρίζα τους οὐρανικὴ καὶ θεία, 

μόνον ὁ Σίλβιος πὄρχεται ἴσια καὶ κατεβαίνει  

ἀπὸ τὸ  αἷμα τοῦ Ἡρακλῆ τοῦ δυνατοῦ κ’ ἐβγαίνει  640 

καὶ τούτη ἡ εὐγενικὴ κόρη πὄχει τὴ φύση  

ἐκ τοῦ δικοῦ μας τοῦ θεοῦ, τοῦ Πάν, τὴν ἄξια βρύση. 

Τοῦτες οἱ δυὸ γενιὲς ποτὲ δὲν ἔλαχαν νὰ βγάλει 

ἡ μιὰ νὰ κάμει ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ ἡ  ἄλλη·   

μόνον ἐτούτη τὴ φορὰ ἀπὸ τὴν ὥρα κείνη·   645 

γι’ αὐτὸ ὁ Μοντάνος σήμερον ἀκαρτερεῖ νὰ μείνει  

καλὸ ὀχ τὸ γάμο τούτονε. Ἀμὴ ἀνισῶς καὶ πάλι  

δὲ γένει τό εἶπε Ἀπόλλωνας, κ’ ἡ προφητειά του σφάλλει, 

ἐμεῖς μ’ ὅλον αὐτὸ ποτὲ ἄλλη δὲν καρτεροῦμε  

ἐλπίδα, κι οὐδ’ ἀλλοῦ ’χομε θεμέλιο νὰ κρατοῦμε.  650 

Κι ὁ γάμος τοῦτος τί μπορεῖ εἰς τὸ στερνὸ νὰ φέρει 

τὸ ριζικὸ κρατεῖ κρυφό, κι οὐδένας δὲν τὸ ξεύρει.   

ΜΥP. Μυρτίνε κακορίζικε καὶ πλήσια λυπημένε 

                                     
31 627 ἁλιμία, 628 τοὺς ἔδειξη, 629 ναύρουν, 630 λευθερίαν, 649 Ἡμεῖς, 629 Ποῖον, 634 Δύο, 643 
δύο, 644 μία 
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κι ἀπάνου ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τύχης κακῆς γραμμένε, 

τόσοι πολέμοι, τόσοι ἐχθροὶ ἔχουν νὰ πολεμήσουν   655 

τὴν ψυχομαχισμένη σου καρδιὰ νὰ καταλύσουν;32     

Κ’ οἱ Οὐρανοί, τὸ ριζικό, ὅλα ν’ ἀρματωθοῦσι  

καὶ τὰ καημένα σπλάχνη σου τόσο νὰ τυραννοῦσι;  

Δὲν ἔφτανε ἡ παίδευσις ὁποὺ μοῦ δίδει ἀγάπη, 

μ’ ἀντίδικά μου μάχεται κ’ ἡ τύχη μου, τ’ ἀζάπη;  660 

ΕΡΓ. Μυρτίν’, ὁ πόθος ἄπονος στοὺς ἀναστεναγμούς μας· 

στὰ δάκρυα μας, στοὺς πόνους μας καὶ στοὺς παραδαρμούς μας   

βόσκεται πάντα, κι ἀπ᾽ ἐκεῖ θρέφεται καὶ πληθαίνει,  

καὶ τρώγοντας, τὴν πείνα του ποτὲ δὲν τὴ χορταίνει. 

Μ’ ἂς πηαίνομε, κι ὡς φίλος σου τάσσω νὰ σοῦ χαρίσω          665 

σ’ ὅ,τι ἠμπορῶ καὶ δύνομαι καλὰ νὰ σοῦ βοηθήσω, 

γιατὶ τὴν κόρη ἐτούτηνε θὰ κάμω νὰ θελήσει  

ν’ ἀφηκραστεῖ τὸ πεθυμᾶς καὶ θέλεις τῆς μιλήσει. 

’Aμὴ κ’ ἐσύ ’ναι τὸ πρεπὸν ὅτι νὰ θέλεις δώσει  

στὸν ἐμαυτό σου ἀνάπαυση κι ἀλάφρωση καμπόση,  670 

καὶ μὴ λογιάσεις ὅτι πὼς τ’ ἀναστενάγματά σου 

παρηγοριὰ εἶναι, σὰ θαρρεῖς, καὶ δρόσος στὴν καρδιά σου, 

ἄνεμοι  εἶναι δυνατοὶ ὁποὺ φυσοῦν τὴ λάβρα  

τῆς φλόγας σου κι αὐξαίνουν την, βγαλμένοι ἀπὸ τὰ μαῦρα  

γνέφη τοῦ πόθου σκοτεινά, π’ ἀνεμικὲς φυσοῦσι   675 

τοῦ πόνου καὶ δακρυῶν βροχὲς σ’ ἐκείνους π’ ἀγαποῦσι. 

 

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ  

Κορίσκη  

Ποιός εἶδε  ἢ  ποιός ἤκουσε, ἐδῶ στὸν κόσμο τοῦτον, 

πάθος παραξενώτερο τοῦ πόθου σὰν ἐτοῦτο 

                                     
32 668 ν’ ἀφηκρασθεῖ, 672 καρδίαν, 674 βγαλμένην ἀπὸ 670 καὶ ἀλάφροσιν, 674 καὶ αὐξαινουν 
την, 677 Ποῖος - ποῖος 
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καὶ πλιὰ λωλὸ κι ἀσύστατο κι ἄγριο στὴν οἰκουμένη,  

εἶδε κανεὶς τὴν ὄργητα μ’ ἀγάπη ἀνταμωμένη,   680 

ἀντάμα ν’ ἀναστρέφονται κι ὁμάδι νὰ σμικτοῦσι, 

σὲ στῆθος καὶ σὲ μιὰ καρδιὰ σμικτὰ νὰ κατοικοῦσι;33 

Ἐγὼ δὲν ξεύρω νὰ τὸ πῶ, οὐδὲ νὰ τὸ μιλήσω, 

ἕνα γιὰ τ’ ἄλλο χάνεται καὶ πάλι στρέφει ὀπίσω, 

καὶ στὸ φευγιὸ συχνότατα τοῦ λόγου του πληθαίνει    685 

κ’ εὐθὺς γεννᾶται, κ’ ἐδεκεῖ πάλι ζιμιὸ ἀποθαίνει. 

Τὴν ὥρα ποὺ τὰ μάτια μου τ’ ἄξιου Μυρτίνου δοῦσι  

τὴν εὐμορφιά του τὴν πολλὴ κι ὁμάδι στοχαστοῦσι  

τὲς πράξες του, τὲς τάξες του, τὴ γνωστικὴ μιλιά του,  

τὰ ἤθη του τὰ εὐγενικὰ καὶ τὴ γλυκιὰ θωριά του,   690 

τόσες μοῦ ρίχνει ὁ ἔρωτας φλόγες εἰς τὴν καρδιά μου, 

ὁποὺ λαβρίζουν κι ἅφτουσι μέσα τὰ σωθικά μου, 

καὶ πάσα μου ἄλλη πεθυμιὰ διώχνει καὶ μοῦ ’ξορίζει 

καὶ κάθε πόθο ποὺ νὰ βρεῖ σ’ ἐμὲ τὸν ξεχωρίζει. 

Μ’ ἀφόντις πάλι στοχαστῶ καὶ μέσ’ στὸ νοῦ μου βάλω  695 

τ’ ἄξιου Μυρτίνου κι ὄμορφου τὸν πόθο τὸ μεγάλο  

ποὺ σ’ ἄλλη κορασιὰ βαστᾶ, κ’ ἐμὲ ποσῶς δὲ χρειάζει, 

καὶ τσ’ ὀμορφιές μου δὲν ψηφᾶ, οὐδὲ τὲς λογαριάζει, 

τὲς εὐγενεῖς κ’ ἐξάκουστες, π’ ὅλοι ἠμποροῦν τὸ ποῦσι  

πὼς νιούτσικοι κι ἀρχοντικοὶ χίλιοι τὲς πεθυμοῦσι,   700 

τέτοιας λογῆς ὀργίζομαι καὶ τὸν μισᾶ ἡ καρδιά μου, 

π’ ἀδύνατο μοῦ φαίνεται ὅτι στὰ σωθικά μου  

νά ’μπει ποτὲ καμιᾶς λογῆς ἀγάπη καὶ ν’ ἀνάψει   

φλόγα τοῦ πόθου γιατ’ αὐτόν, τὰ σπλάχνη μου νὰ κάψει. 

Πάλι καμιὰ φορὰ μ’ ἐμὲ στέκοντας συντυχαίνω   705 

καὶ μ’ ἀναγάλλιαση πολλὴ στὸ νοῦ μου τόνε φέρνω, 

                                     
33 686 Καὶ εὐθὺς, 695 μέσ’ τὸν, 697 δὲν χρείαζη, 699 Τὰς εὐγενεῖς καὶ ξάκουστες, 706 τὸν ἐφέρνω, 
679 καὶ ἀσύστατο, 693 μοῦ ξωρίζει, 697 κι ἐμὲ, 702 ὅτ’ εἰς τὰ, 704 γιὰ τ’ αὐτὸν 
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καὶ λέγω: «Ἂς μοῦ ἦτον μπορετὸ μαζὶ μὲ τὸ Μυρτίνο 

χαρὲς καὶ περιδιάβασες νά ’παιρνα μετ᾽ ἐκεῖνον 

(μὰ νὰ ἤτουν ὅλος μοναχὸς δικός μου, καὶ μὲ χάρη  

ποὺ νὰ μὴν ἐφοβόμουνα ἄλλη νὰ μοῦ τὸν πάρει),  710 

ὢ πόσο καλορίζικη παρὰ γυναίκαν ἄλλη  

στὸν κόσμον ἤθελά ’μουνα καὶ μὲ χαρὰ μεγάλη!».34 

Τότες εὐθὺς ἐπεθυμιὰ μ’ ἀνάφτει νὰ ζητήσω  

νὰ τοῦ κλουθήσω θαρρετά, καὶ νὰ τοῦ μολογήσω  

τὰ πάθη μου, τοὺς πόνους μου, τοὺς ἀναστεναγμούς μου 715 

καὶ τοὺς περίσσιους κι ἄμετρους καημοὺς τοὺς ἐδικούς μου, 

καὶ σπλαχνικὰ καὶ ταπεινὰ νὰ κάμω ν’ ἀγροικήσει  

πὼς ἔχω χρειὰ στὰ πάθη μου γιατρειὰ νὰ μοῦ χαρίσει. 

Καὶ τί νὰ ’πῶ; Τέτοιας λογῆς σφίγγομαι ὀχ τὸν περίσσο  

πόθον, ὁπ’ ἂν ἠμπόρουνα τὸν εἶχα προσκυνήσω.  720 

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὀργίζομαι καὶ λέγω θυμωμένη:  

«Εἰς ποιόν θαρρεῖς; Ποῦ θὲς νὰ πᾶς, Κορίσκη πικραμένη; 

Εἰς ἕναν ὑπερήφανο, εἰς ἕναν πεισματάρη,  

ποὺ τὸ κρατεῖ τόσο πολλὰ κ’ ἔχει τόσο καμάρι;  

Εἰς ἕνανε  ὁποὺ ἠμπορεῖ σ’ πάσα γυναίκαν ἄλλη   725 

νὰ γένει ποθητός, κ’ ἐγὼ νὰ τόνε χάσω πάλι; 

Σ’ ἕναν π’ ἀνοίγει τσ’ ὀφθαλμοὺς κι ἀπόκοτα μὲ βλέπει  

καὶ προσκυνώντας με κλιτὸς δὲν ἔρχεται, σὰν πρέπει, 

C1 μὰ ξεύρει καὶ φυλάγεται τόσ’ ὀχ τὴν ὀμορφιά μου,   

κι ὁ πόθος μου δὲν τὸν νικᾶ, σὰν εἶναι ἡ πεθυμιά μου;  730 

Ποὺ  ἔπρεπε νὰ τὸν ἰδῶ, σὰν ἄλλους νιοὺς καημένους 

(πλιὰ παρὰ χίλιους νά ’ρχουνται, θλιμμένους καὶ κλαημένους,  

κλιτότατοι στὰ πόδια μου νὰ πέφτουν νὰ ζητοῦσι 

μὲ χίλιες παρακάλεσες λύπη ἀπ᾽ ἐμὲ νὰ βροῦσι), 

                                     
34 712 ἤθελ’ ἦμουνα, 726 νὰ τὸν ἐχάσω, 728 κλητῶς, 718 εἰς τὰ πάθημου, 721 Καὶ ἀπὸ, 722 ποῖον, 
724 καὶ ἔχει, 726 κι ἐγὼ, 733 εἰς τὰ πόδια 
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νά ’ρθει κι αὐτὸς λυπητερὰ στὰ πόδια μου νὰ πέσει  735 

καὶ γιὰ τὸν πόθο μου κλιτὸς νὰ μὲ παρακαλέσει, 

θέλει ἐγὼ προσκυνητὴ στὰ πόδια του νὰ πέσω,  

μὲ δάκρυα κι ἀναστεναγμοὺς νὰ τὸν παρακαλέσω;35 

Δὲν εἶν’ πρεπό, μοῦ φαίνεται!». Κ’ ἔτσι γυρίζω πάλι   

ἀντίδικά του κι ὄργητα πιάνω πολλὰ μεγάλη,   740 

κι ἀντίδικα τοῦ λόγου μου μανίζω ποὺ μὲ τόση  

ἀγάπη μέσ’ στὰ σπλάχνη μου ἄφηκα νὰ ριζώσει· 

κι ἔρχομαι εἰς τόσο, ποὺ ποσῶς τ’ ὄνομα τοῦ Μυρτίνου 

δὲ δέχομαι ν’ ἀφηκραστῶ, κ’ ἐχθρεύομαί του ἐκείνου, 

καὶ κακομοίρην ἤθελα νὰ τὸν ἰδεῖ τὸ φῶς μου   745 

παρὰ κανένανε βοσκό, παρ’ ἄνθρωπο τοῦ κόσμου. 

Τέτοιας λογῆς ὀργή, λοιπόν, κι ἀγάπη μὲ κρατοῦσι, 

κ’ ἔχθρα μαζὶ καὶ πεθυμιὰ τὸ νοῦ μου πολεμοῦσι, 

κ’ ἐγώ, ποὺ πάντα ηὑρίσκομουν κ’ ἤμουνα μαθημένη 

χίλιων καρδιῶν νά ’μαι φωτιὰ καὶ λάβρα φλογισμένη  750 

καὶ χίλιες καθημερινῶς ψυχὲς νὰ βασανίζω 

μὲ τὲς γλυκές μου τὲς θωριὲς καὶ νὰ τὲς τυραννίζω, 

τώρα εἰς τὰ σωθικὰ γροικῶ καημὸ πολλὰ μεγάλο 

κι ὀχ τὴν καρδιά μου δὲν μπορῶ ποσῶς νὰ τόνε βγάλω, 

καὶ τοὺς καημοὺς τῶν ἀλλονῶν μὲ τ’ ὢχ ὀϊμένα κράζω  755 

γιὰ τὴ δική μου καὶ σκληρὴ κρίση ποὺ δοκιμάζω.  

Ἐγώ, ποὺ πάντα ηὑρίσκομουν ᾽πὸ χίλιους μπορεμένους 

τῆς χώρας ἀγαπητικοὺς πλούσιους καὶ χαϊδεμένους 

κ’ εὐγενικούς, τόσους καιρούς, ὄμορφη καὶ βαλμένη, 

νὰ μὲ κρατοῦσι πάντα τους συχνοπολεμισμένη,   760 

δίχως ν’ ἀφήσω ἀπ’ αὐτουνοὺς κανεὶν νὰ μὲ νικήσει,  

                                     
35736 κλητῶς, 737 Θέλεις, 744 νὰ φηκραστῶ, 752 νὰ τοὺς τυραννίζω, 754 νὰ τὸν εὐγάλω, 756 Διὰ 
τὴν751 καθ᾽ ἡμερινῶς,, 741 ὁποὺ με, 743 ὁποῦ ποσῶς, 754 καὶ ὀχ, 757 Ἐγὼ ὁποῦ, 752 ταῖς 
γλυκιαῖς, 755 τ’ ὤχ ὠοιμαίνα, 761 κανείν’ 
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μά  ’παιζα τὲς ἐλπίδες τους κ’ ἐγέλουν τους μὲ κρίση, 

τώρα θωρῶ πὼς μένω ἐγὼ ’χ τὸν πόθο ἑνὸς πιασμένη   

βοσκοῦ ἄψηφου κι ἀλύπητου, ὀϊμέ, καὶ νικημένη.36 

῍Ω πλήσια κακορίζικη, Κορίσκη, τί ’χες γένει,   765 

ἀνὲν καὶ δίχως ποθητὸ τὴ σήμερο εἶχες μένει; 

Στὲς ἔξοδές μου, τὸ λοιπόν, πάσα μιὰ κόρη ἂς ξεύρει: 

ὅσους μπορέσει ποθητοὺς ἂς κάμει κι ὅσους εὕρει,  

καὶ μὴν ἀφήσει μοναχὰ σ’ ἑνοὺ βρόχια νὰ πέσει,  

ἀμὴ ἂς κοιτάξει, ὅσο μπορεῖ, περίσσιους νὰ κερδαίσει.  770 

Τί εἶν’ ἡ τιμὴ ποὺ λέγουσι καὶ τί εἶν’ ἡ πίστη αὐτείνη  

π’ ὁ κόσμος τόσο τὴν κρατεῖ γιὰ πλήσια καλοσύνη; 

Τί ἄλλό ᾽ναι παρὰ μοναχὰ σάλια καὶ παραμύθια 

καὶ τῶν ζηλιάρων ποθητῶν λόγια δίχως ἀλήθεια 

κι ὀνόματα εὔκαιρα πολλὰ μόνο γιὰ νὰ δολώνουν,  775 

τὲς κακομοῖρες κι ἄγνωστες γυναῖκες νὰ κομπώνουν! 

Ἡ πίστις εἰς τὰ θηλυκά, ἀνίσως κ’ εἶναι πίστη  

ποτὲ εἰς καρδιὰ μιᾶς γυναικός, (τ’ ὁποιὸ δὲν ἐφανίστη  

καὶ  οὐδ’ ἐγὼ τὸ γροίκησα), πίστις δὲν εἶναι αὐτείνη  

καὶ χάρις, καθὼς τὴν κρατοῦν, ἀλλ’ οὔδε καλοσύνη,  780 

ἀμὴ εἶναι μιὰ στενότητα τοῦ πόθου ὁποὺ τὴν κάνει  

ἡ  ἀσχημιὰ ἡ βαριόμοιρη καὶ τέτοια στράτα πιάνει·   

καὶ  ὅποια μ’ ἕναν ποθητὸ στέκεται ἀναπαημένη, 

κάνει το, τὶ ἀπὸ πολλοὺς δὲν εἶναι ἀγαπημένη. 

C2 Μιὰ κορασίδα ὄμορφη, ποὺ τὴν κλουθοῦν περίσσοι,   785 

κ’ εὐχαριστᾶται μοναχὰ ἕνανε ν’ ἀγαπήσει 

κι ὅλους τοὺς ἄλλους δὲν ψηφᾶ, μπορῶ νὰ εἰπῶ δὲν εἶναι  

γυναίκα· ἀμὴ  ἀνισῶς πάλι γυναίκα  εἶναι, 

                                     
36762 καὶ γέλουν τους, 763 τὸν πόθον ἑνὸς, 766 Ἂν εἶν’- τὴν σήμερον εἶχες, 773 Τἰ ἄλλο εἶναι, 778 
δὲν ἐφανίσθει, 780 ἀλλ’ οὐδὲ, 782 Κ’ πριν ἡ ἀσχημιὰ διέγραψα, 783 Kι’ ὅποια μ’ ἕνα, 784 Κάνει το 
ὅτι ἀπολλοῦς, 785 περίσσιοι, 788 ἀνίσως, 764 καὶ ἀλύπητου, 765 τ’ εἶχες, 768 και ὅσους, 778 τ’ 
ὁποῖο, 781 μία, 785 Μιὰν κορασίδαν ὄμορφην, 786 Κι’ εὐχαριστᾶται 
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θὲ νὰ εἶναι πλήσια πελελὴ καὶ νὰ μὴν ἔχει γνώση, 

’πειδὴ καὶ τόσον της καλὸ δὲν ἠμπορεῖ νὰ γνώσει.  790 

Τί ἀξίζει νά ’ναι μιὰ ὀμορφιὰ καὶ νὰ μηδὲ θωριέται37 

καὶ ἂν θωριέται παντελῶς στὸν πόθο δὲν κρατιέται; 

καὶ νά ᾽χει πόθο μοναχὰ σ’ ἕναν νὰ τὸν βασταίνει 

κι ἀπ’ ἄλλους ἀγαπητικοὺς νὰ στέκει στερεμένη; 

Τῶν γυναικῶν ἡ ὀμορφιά, ἡ δόξα καὶ τὸ  ἦθος    795 

καὶ ἡ τιμή τους στέκεται στῶν ποθητῶν τὸ πλῆθος·  

οὐδ’ ἄλλη δόξα καὶ τιμὴ μιὰ κόρη δὲν κερδαίνει 

σὰν ὅταν βρίσκονται πολλοὶ στὰ δίχτυα της πιασμένοι. 

Τέτοιας λογῆς τὸ κάνουσι ὅλες τοῦ κόσμου οἱ κόρες  

οἱ  ὄμορφες καὶ γνωστικὲς ποὺ κατοικοῦν στὲς χῶρες,    800  

μὰ πλιὰ τὸ κάνου οἱ βγενικές, πλούσιες καὶ μπορεμένες  

παρὰ τὲς ἄλλες τὲς μικρὲς καὶ χαμηλοβγαλμένες. 

Γιὰ κρίμα πάντα τὸ κρατοῦν καὶ γι’ ἀγνωσιὰ μεγάλη, 

ὅταν καμιὰ δίχως αἰτιὰ τὸν ποθητὸ ᾽ποβγάλει, 

γιατὶ τὸ δύνουνται οἱ πολλοὶ νὰ κάμου ἀνταμωμένοι,  805 

ὁ μοναχὸς δὲν τὸ μπορεῖ νὰ κάμει σὰν τυχαίνει: 

ποιὸς εἶν’ καλὸς γιὰ δούλευση καὶ ποιὸς γιὰ νὰ χαρίζει, 

καὶ ποιὸς εἰς ἄλλα πράγματα τὴν κόρη νὰ δροσίζει·  

κι ἀνάμεσά τους βρίσκεται πάντα κανεὶς ποὺ σβήνει   

τὴ ζήλεια ὁπ’ ἄλλος ποθητὸς στὴν ποθητή του ἀφήνει.  810 

Τέτοιας λογῆς οἱ εὐγενικὲς κι ἄξιες γυναῖκες ζοῦσι   

ὁποὺ μὲ γνώση κι ὀμορφιὰ στὲς χῶρες κατοικοῦσι.   

Κ’ ἐγὼ ὀχ τὸ ξόμπλι μιᾶς ’μορφης ἀπὸ μικρὴ εἶχα μάθει    

τὴν τέχνη νὰ πορεύομαι στοῦ ἔρωτος τὰ πάθη.    

Θυμοῦμαι ὁποὺ μοῦ ᾽λεγε: «Κορίσκη μου παιδί μου,   815 

ἂν ἔχεις νά ’σαι ποθητή, τὲς νουθεσιές μου θύμου». 

                                     
37796 εἰς τῶν ποθητῶν, 800 εἰς ταῖς χῶρες, 801 κάνουν οἱ εὐγενικαῖς, 805 νὰ κάμουν ἀνταμωμένοι, 
810 τὴν ποθητή του, 791 μὴ δὲν, 797 μία, 804 τὸν ποθητὸν ποβγάλει, 807 Ποῖος – ποῖος, 808 ποῖος, 
809 Καὶ ἀναμεσά τους, 811 καὶ ἄξιαις 
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«Πάσα γυναίκα», μοῦ ’λεγε, «στοὺς ποθητοὺς θὰ κάνει  

σὰν εἰς τὰ ροῦχα τ’ ἀκριβά, ὅσους μπορεῖ νὰ πιάνει, 

γιὰ νά ’χει πάντα περισσοὺς καὶ μ’ ἕναν τὴν καρδιά της  

νὰ θεραπεύει μὲ χαρές, κατὰ τὴν πεθυμιά της·38   820 

διατὶ ἡ πολλὴ ἀνακάτωσις καὶ τὸ περίσσιο θάρρος  

φέρνει τὴν ἀνευχαριστιὰ καὶ τὸ περίσσιο βάρος, 

καὶ τοῦτα πάλι παρευθὺς τὸν πόθο μᾶς ἐπαίρνουν 

καὶ δίχως ᾽ντήρηση καμιὰ τὴν ἔχθρητα μᾶς φέρνουν». 

Μοῦ ’λεγε πὼς μιὰ ποθητὴ ποτὲ χειρότερή της   825 

λωλάδα δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ, οὐδ’ ἔτσι βλαβερή της, 

σὰν ὅποτε τοὺς ποθητοὺς νὰ βγάνουν τοὺς ἀφήνει  

τὲς ὄρεξές τους τὸ συχνὸν πάσ’ ὥρα μετ’ ἐκείνη. 

«Κάμ᾽», ἔλεγέ μου, «πάντα σου ἐσὺ νὰ τοὺς βαριέσαι  

καὶ νὰ τοὺς διώχνεις, μὰ ἤξευρε εἰς τοῦτο νὰ τηριέσαι  830 

καὶ μὴν ἀφήνεις ὅτι αὐτοὶ νὰ σὲ βαριοῦνται ἐσένα».  

Κ’ ἔτσι, νὰ ζήσω, τό ’κανα ὥς τώρα μετὰ μένα· 

νά ’χω περίσσιους <π᾽> ἀγαπῶ πάσ’ ὥρα, καὶ μὲ τρόπο 

κρατῶ τους, ὁποὺ δὲν μποροῦν νὰ πᾶσι σ’ ἄλλον τόπο· 

ἕναν κρατῶ, ἄλλον θωρῶ κι ἄλλον θέλω σιμά μου,  835 

στὸ στῆθος μου τὸν κάλλιο τους βαστῶ καὶ στὴν καρδιά μου, 

κι ὅσο μπορῶ καὶ δύνομαι τὸ ἔχω φυλαμένο·  

μὰ τώρα, δὲν ἠξεύρω πῶς, εὑρέθηκε ἀνοιμένο 

τὸ στῆθος μου, κι ἀνόλπιστα ἐμπῆκε, καὶ θαυμάζω, 

Μυρτίνος μου, καὶ κάνει με στανιὸ κι ἀναστενάζω.   840 

C3 Kαὶ κεῖνο ποὺ χειρότερο εἶναι κακὸ γιὰ μένα:    

τὰ δάκρυα μου κ’ οἱ στεναγμοὶ κομπώνουσι οὐδένα!  

Καὶ τὰ καημένα μάτια μου τὸν ὕπνο δὲ θωροῦσι  

οὐδὲ νὰ βροῦσι ἀνάπαυση ποσῶς δὲν ἠμποροῦσι, 

κ’ ἔμαθα κ’ ἐσυνήθισα συχνότατα νὰ ἐβγαίνω   845 

                                     
38824 δίχως τήρησιν, 833 περίσσιους ἀγαπῶ 836 καρδίαν, 837 τὸν ἔχω φυλαμένον, 845 καὶ 
συνήθεισα, 819 μ’ ἕνα, 825 μία, 828 Ταῖς ὀρεξαῖςτους, 840 καὶ ἀναστεναζω, 841 κεῖνο ὁποῦμμμ 
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στὰ σκοτεινά, κι ὅπου μοῦ πεῖ ὁ λογισμὸς νὰ πηαίνω,  

καὶ τὴν ἡμέρα πεθυμῶ νὰ σκίσει, καὶ ν’ ἀρχίσει 

ἡ μυρισμένη ἀνατολὴ τὰ ρόδα νὰ σκορπίσει - 

καιρὸς ἀληθινὰ ἀκριβὸς κι ὥρα πεθυμισμένη 

ἀπ’ ὅσους ὀχ τὸν ἔρωτα εἶναι τυραννεμένοι.39   850 

Δέτε πῶς βρίσκομαι κ’ ἐγὼ φερμένη ἐδῶ στὸ δάσο  

τὸ ἰσκιασμένο καὶ πυκνό, καὶ περπατῶ ὅπου φτάσω,  

καὶ τρέχω μὲ τὰ βάσανα νά ’βρω τὴν ὀχθρεμένη 

τὴν πεθυμιά μου τὴ γλυκιὰ καὶ τὴν ἀγαπημένη. 

Καὶ τί λογιάζεις, σὰν τὸν βρεῖς, Κορίσκη; Νὰ θελήσεις  855 

μὲ παρακάλια ταπεινὰ νὰ τόνε προσκυνήσεις; 

Ὄχι, δὲν εἶναι τὸ πρεπό, δὲ θέλει ἡ  ὄργητά σου, 

μ’ ὅλον ὁποὺ νὰ τὸ ἤθελε ἐσένα ἡ πεθυμιά σου.  

Νὰ τόνε φύγεις; Οὐδ’ αὐτὸ δὲν ἠμπορεῖς νὰ κάμεις, 

τὶ ὁ πόθος δὲ συβάζεται σ’ τέτοια βουλὴ νὰ δράμεις.  860 

Τώρα, λοιπόν, ποιά μέλλεται στράτα σ’ τοῦτο νὰ πιάσω; 

Μὲ παρακάλια πρέπει ὀμπρὸς νὰ τόνε δοκιμάσω 

καὶ νὰ τοῦ πῶ μὲ γαλιφιὲς τὸν πόθο μου τὸν τόσο,  

μὰ κείνη ποὺ τὸν ἀγαπᾶ νὰ μὴν τὴ φανερώσω. 

Ἀμὴ ἂν ἰδῶ κ’ ἡ στράτα αὐτὴ δὲ θέλει μ’ ὠφελέσει,  865 

κ’ οἱ τέχνες μου οἱ πολλὰ ψιλὲς δὲ θέλουν τὸν πλανέσει, 

θέλω γυρέψει εἰς ἔργαση τὲς μηχανὲς νὰ βάλω 

καὶ πάσα τέχνη ὁποὺ μπορῶ καὶ πάσα κόμπωμ’ ἄλλο· 

κι ἂν δὲ νικήσω μετ’ αὐτά, σ’ ὀργὴ θέλω γυρίσει  

καὶ θέλω κάμει φοβερὴ ᾽κδίκηση νὰ γροικήσει.   870 

Μυρτίνε, ἂν τὴν ἀγάπη μου δὲ θέλεις νὰ τὴν πιάσεις, 

τὴν ὄχθρητά μου τὴν πολλὴ θέλεις τὴ δοκιμάσεις·  

καὶ τὴν Ἐρωπρικούσα σου θέλεις ἰδεῖ μὲ πόση  

                                     
39846 καὶ ὁποῦ, 847 νὰ σκιάσω καὶ ναργίση, 852 ὁποῦ, 855 τὸ βρῆς, 856 νὰ τὸν ἐπροσκυνήσης, 859 
Νὰ τὸν ἐφύγης, 862 νὰ τὸν ἐδοκιμάσω, 861 ποῖα, 865 καὶ ἡ στρατα, 866 πολλὰ ψυλλαῖς, 870 
φοβερὴν ’κδίκησι 
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τὴν κάνω μὲ κακομοιριὰ πολλὰ νὰ μετανώσει 

πὼς σοῦ ’τουν τόσον ἀκριβὴ καὶ πὼς μ’ ἐμὲ ’συγκρίθη  875 

στὸν πόθο κι οὐδ’ ἐμένανε εἰς τοῦτο ἐσυντηρήθη.40 

Καὶ λέγω εἰσὲ κοντολογιὰ τὸ πὼς μαζὶ κ’ οἱ δυό σας  

νὰ δοκιμάστε θέλετε πικρὸ τὸ ριζικό σας·  

θέλετ’ ἰδεῖ τὸ τί μπορεῖ γυναίκα μανισμένη,  

ὅταν βασταίνει τὴν καρδιὰ ’χ τὸν πόθο πληγωμένη.  880 

 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Δίδυμος καὶ Μοντάνος 

ΔΙΔ. Μοντάνε, μοῦ συμπάθησε, γνωρίζω τὸ πὼς μ’ ἕναν  

μιλῶ ποὺ γνώθει καὶ γροικᾶ πλιότερα παρ’ ἐμένα, 

μὰ κάτεχε,  οἱ ἀπόκρισες τ’ Ἀπόλλου, ὡς θωροῦμε,  

δύσκολες εἶναι κι ἄμοιαστες ’ξ ἐκεῖνο ποὺ κρατοῦμε, 

καὶ οἱ μιλιές του μοιάζουσι ἴδια σὰν τὸ μαχαίρι,   885 

ὁπ’ ἂν τὸ πιάσει κανενεὶς ἐκεῖθε ὁποὺ τὸ χέρι  
εἶναι πρεπὸ νὰ τὸ κρατεῖ, ὅταν νὰ κόψει θέλει, 

εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο κ’ εἰσὲ κακὸ δὲ μέλλει, 

ἀμὴ ἀνισῶς τὴν κόψη του πιάνοντας θὲς φουκτώσει, 

νὰ σὲ πληγώσει δύνεται καὶ νὰ σὲ θανατώσει.   890 

Ἂν ἡ Ἐρωπρικούσα μου βρίσκεται μόνη ἐλπίδα 

ἑνὸς μεγάλου ριζικοῦ, καλοῦ γιὰ τὴν πατρίδα, 

C4 καθὼς τὸ συλλογίζεσαι, ὀχ τοὺς Θεοὺς γραμμένη   

καὶ μοναχή της ἀπ’ αὐτοὺς στὸν κόσμο διαλεμένη, 

γιὰ νὰ λυτρώσει ὀχ τὰ κακὰ (τὴν Ἀρκαδιὰ) τὰ πλήσια,   895 

ποὺ τόσους χρόνους τυραννοῦν μὲ βάσανα περίσσια, 

ποιός ἄλλος σὰν ἐμένανε, τὸν κύρη της, τυχαίνει  

νὰ χαίρεται, ν᾽  ἀγαλλιᾶ κ’ ἐλπίδες νὰ πληθαίνει, 

                                     
40892 K’ πριν από ἑνὸς διέγραψα, 875 μ’ ἐμὲ συνκρίθει, 876 κι᾽ οὐδὲ ἐμένανε, 877 δύο, 878 Νὰ 
δοκιμᾶσθαι, 881 μ’ ἕνα, 884 ξ ἐκεῖνο ὁποῦ, 888 καὶ ὠφέλιμον  
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καὶ ποιός τόσο πολὺ καλὸ ἤθελε τ’ ἀγαπήσει 

περσότερο ἀπὸ λόγου μου καὶ νὰ τὸ πεθυμήσει;41  900 

Μ’ ἂν στοχασθῶ τ’ Ἀπόλλωνος τὸ εἶπε γιὰ τὴν καημένη 

ἐλπίδα μας, πὄτσι πολλὰ εἶναι πεθυμισμένη, 

θέλώ ’βρει πὼς κακότατα ταιριάζουν τὰ σημάδια. 

Kαθὼς ἐσὺ ὁ  ἴδιος μοῦ τό ’χες πεῖ καθάρια  

τὸ πὼς ἀγάπη καρδιακὴ ἔχει νὰ τούσε σμίξει   905 

κ’ εἰς μιὰ καρδιὰ καὶ μιὰ ψυχὴ ὁ πόθος νὰ τοὺς σφίξει, 

τοῦτο πῶς ἔχει νὰ γενεῖ,  ἀνὲν καὶ φεύγει ὁ γιός σου; 

Πῶς ἔχουσι νὰ σμίξουσι; Βάλ’ το στὸ λογισμό σου. 

Πῶς ἠμπορεῖ νὰ στέκεται  ἀγάπη καὶ νὰ μένει 

ὅθεν μιὰ ὄργητα πολλὴ εἶναι κατοικημένη;   910 

Ἤξευρε πὼς οἱ  ἄνθρωποι μὲ δυσκολιὰ μποροῦσι  

στὰ θέλουσιν οἱ Oὐρανοὶ ποτὲ ν’ ἀντισταθοῦσι· 

μὰ σ’ ὅ,τι τοὺς ἀντισταθοῦν δὲ θέλουσι νὰ πηαίνει  

ποτὲ ὀμπροστά, μὰ παρευθὺς ὡσὰν τὴ σπίθα σβένει· 

κι ἂν οἱ Θεοί μας ἤθελαν κ’ ἤθελε τοὺς ἀρέσει   915 

νά ’ναι ἡ Ἐρωπρικούσα μου, καθὼς πολλοὶ τὸ λέσι, 

γυναίκα του καθολική, Μοντάνε, τοῦ δικοῦ σου  

τοῦ Σίλβιου, τοῦ μονάκριβου κι ἀγαπητοῦ υἱοῦ σου,  

τὸν εἶχαν κάμει ποθητὸ πιστὸ νὰ τὴ γυρεύγει  

πάντα του, κι ὄχι ὁλημερὶς θεριὰ νὰ κυνηγεύγει.   920 

ΜΟΝ. Δὲν τὸ θωρεῖς πὼς εἶν’ παιδὶ καὶ πὼς δὲν ἔχει σώσει  

ἀκόμη δεκοχτὼ χρονῶν; Πόθο πῶς θὲς νὰ γνώσει; 

Μὰ μὲ καιρὸ μπορεῖ κι αὐτὸς τὸν πόθο νὰ γροικήσει 

καὶ τώρα κεῖνα ποὺ μισᾶ τότες θέλει ἀγαπήσει.  

ΔΙΔ. Ἄγρια θηριὰ κι ἀνήμερα πάντα θέλει ἀγαπήσει  925 

κι ὄχι γυναίκας, ὥστε ζεῖ, ἀγάπη νὰ γροικήσει. 

                                     
41 905 νὰ τοὺς ἐσμίξη, 921 δὲν εἶχε σώση, 899 ποῖος, 902 πότζη, 903 Θέλω ’βρει, 906 μίαν ψυχὴν, 
908 εἰς τὸν λογισμόν, 915 κι’ 
ἤθελε,μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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ΜΟΝ. Τοῦτο κρατοῦσιν ὅλ’ οἱ νιοὶ γιὰ πλιὰ ἀρεσούμενό τους. 

ΔΙΔ. Παρὰ τὸν πόθο, θὲς νὰ πεῖς, ὁπού ’ναι φυσικό τους; 

ΜΟΝ. Δίχως τοὺς χρόνους τσ᾽ ἡλικιᾶς πόθος δὲν ὠφελᾶται, 

μάλιστα ἡ φύσις φθείρεται, βλάβεται καὶ χαλᾶται.  930 

ΔΙΔ. Πάντα ἡ  ἀγάπη βρίσκεται σ’ κάθε καιρὸ ἀνθισμένη    

καὶ πλιὰ στοὺς χρόνους τοὺς μικροὺς στέκεται μυρισμένη.42 

ΜΟΝ. Mπορεῖ ν’ ἀνθήσει, σὰν τὸ λές, μὰ πωρικὸ δὲ φέρνει. 

ΔΙΔ. Πάντα ἡ  ἀγάπη στὸν ἀνθὸ τὸ πωρικὸ βασταίνει.  

Μοντάνε, ἐγὼ δὲν ἦρθα ἐδῶ γιὰ νὰ λογαριαστοῦμε  935 

καὶ μετ᾽ ἐσένα σήμερο νὰ φιλονικηθοῦμε,  

γιατὶ δὲ μοῦ ’ναι μπορετό, οὐδ’ ἔκανά το πάλι, 

μά ’μαι κ’ ἐγώ, ὁ βαριόμοιρος, πατέρας, ὡς εἶν’ κι ἄλλοι,   

μιᾶς θυγατέρας μοναχῆς, καὶ πρέπει καὶ μποροῦσι  

τὰ χείλη μου ν’ ἀνοίξουσι σήμερο νὰ τὸ ποῦσι,   940 

καλότατης κι ἀπὸ πολλοὺς πολλὰ πεθυμισμένης,   

συμπάθησέ μου το νὰ ζεῖς, καὶ πλήσια ζητημένης. 

ΜΟΝ. Ἀνὲν κι ἀπάνου σ’ τσ’ Οὐρανοὺς δὲν ἤτουνα γραμμένος 

γιὰ κάποιο μέγα ριζικὸ τοῦτος ὁ εὐτυχισμένος 

ὁ γάμος, Δίδυμε, λοιπόν, ἐδῶ <’ν’> στὴ γῆ ἀπ’ ἐσένα   945 

κι ἀπὸ  ἐμέ, σὰν εἶν’ πρεπόν, κλεισμένα καὶ δεμένα  

ὅλα τὰ χρειαζόμενα ὁποὺ μποροῦν νὰ κάμου  

ἀσάλευτο τὸ δέσιμον ἐτουτουνοῦ τοῦ γάμου,  

καὶ μὲ τὴν πίστη ἐκείνηνε ποὺ καθαρῶς ἐδόθη    

ἀνάμεσόν μας, καὶ μ’ αὐτὴν ἡ σύβασις βεβιώθη·   950 

ὀχ τὴν ὁποιὰν ἂν λείψομε, ἤξευρε, τὴ Θεά μας  

θέλομε βλάψει περισσά, γιατὶ μεσίτισσά μας  

κ’ οἱ δυό μας τὴν ἐκράξαμε, σὰν ξεύρεις ἀπατός σου, 

                                     
42927 οἱ νοὶ, 931 καιρὸν ἀνθησμένη, 941 Kαλώτατη – πεθυμησμένη, 942 ζητημένη, 944 ὁ 
ὐτηχησμένος, 945 λοιπὸν κ’ ἐδῶ στὴν γῆ, 949 πίστιν ἐκεῖνηνε 943 ἀπάνου τζ’ οὐρανοὺς,932 εἰς 
τοὺς χρόνους, 934 εἰς τὸν ἀνθὸν, 937 οὐδ’ ἐκανά το, 938 κι’ ἐγὼ, 951 ὁποῖαν- τὶ θεά μας, 953 δύο 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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σ’ τοῦτον τὸ γάμο, καὶ καλὰ βάλ’ το στὸ λογισμό σου· 

ἐσὺ κατέχεις την καλὰ τὸ πὼς μανίζει πλήσια    955 

καὶ πὼς κρατεῖ στοῦ λόγου μας ἀκόμη ὀργὴ περίσσια.43 

Μὰ εἰς ὅλο ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ  ὁ νοῦς μου ἐμὲ νὰ σώσει 

καὶ σὰν πρεσβύτου λογισμὸς νὰ φτάσει καὶ νὰ γνώσει  

τὰ πράγματα στὸν Οὐρανὸ ποὺ μέλλουσι νὰ ’λθοῦσι  

σ’ τσ’ ἀνθρώπους, κι ἀναμφίβολα στὸν κόσμο νὰ γενοῦσι, 960 

μεγάλο τάσσιμο θωρῶ κ’ εὐτυχισμένη τύχη, 

τοῦτος ὁ γάμος μέλλεται σ’ ὅλα μας νὰ πετύχει,     

κι ὅλοι μας θέλομεν ἰδεῖ, πίστευσε, πλερωμένες 

τσ’ ἀπόκρισες τ’ Ἀπόλλωνος ὁπού ’χομε ἀκουσμένες.   

Τούτη τὴ νύκτα ἐθώρουνα στὸν ὕπνο μου περίσσα  965 

πράγματα, ὁποὺ τὰ μέλη μου, τοῦ ταπεινοῦ, ἀπορῆσα.  

Eἶδα μεγάλες φαντασιές, ὁπ’ ἂν δὲ μὲ κομπώνουν, 

τὴν παλιωμένη ἐλπίδα μας μοῦ ξανακαινουργώνουν.    

ΔΙΔ. Τὰ  ὄνειρα στὸ ὕστερον πάλ’ ὄνειρα ἀπομένουν· 

μὰ κεῖνο πού ’δες στ’ ὄνειρο, νὰ ζεῖς, Μοντάνε, πέ μου. 970 

ΜΟΝ. Ἐγὼ λογιάζω, Δίδυμε, τὸ πὼς ν’ ἀνιστορᾶσαι    

τὴ νύκτα ἐκείνη τὴν κακή, καὶ νὰ τηνὲ θυμᾶσαι, 

ὁπού ἦτον τόσο φοβερὴ κ’ ἔτσι δυστυχισμένη, 

στὴν Ἀρκαδιὰ καὶ σ’ ὅλους μας κακὴ καὶ πικραμένη 

(μὰ ποιός μὲ τόσο λίγο νοῦ βρίσκετ’ ἀνάμεσά μας,  975 

νὰ μὴ θυμᾶται ἐτούτηνε τὴν κακοριζικιά μας;), 

ὅταν ὁ ποταμὸς Ἀλφειὸς ἐβγῆκε ὀχ τὸ καυχί του 

κ’ ἐπῆρε στράτα ἀλλιώτικη ἀπὸ τὴ φυσική του,    

κι ἀνέβασε νὰ πλέξουσι τὰ ψάρια τὰ καημένα 

ἐκεῖ ποὺ στέκαν τὰ πουλιὰ στὰ δένδρη φωλεμένα,  980 

κι ἀνθρώπους ἀναρίθμητους καὶ μάνδρες καὶ κουράδια  

                                     
43965 περίσσια, 968 παλιωμένην ἐλπίδα, 972 νὰ τὴν ἐθυμᾶσε, 973 τόση φοβερὴ, 978 στράταν 
ἀλληότικη, 956 εἰς τοῦ λόγου μας, 957 ἐκεῖνο ὁποὺ - νοῦς μ’ ἐμὲ, 959 εἰς τὸν οὐρανὸν,  960 τζ’ 
ἀνθρώπους, 964 ὁποὔχομαι ἀκουσμέναις, 969 εἰς τὸ ὕστερον, 973 κι’ ἔτζη, 980 ποῦ στέκαν 
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κι ἄλλα περίσσια πράγματα  ἔσυρε μὲ τὰ ψάρια, 

κ’ ἐπνίγησαν ἀλύπητα ὅλα τὴ νύκτα κείνη  

’χ τὰ θυμωμένα κύματα· ὢ συμφορὰ ποὺ ’γίνη!44 

Ὤ! πικραμένη θύμησις ποὺ παίρνεις τὴ χαρά μου,   985 

ἐτότες ὁ πτωχὸς κ’ ἐγὼ ἔχασα τὴν καρδιά μου·  

μάλιστα κεῖνο πού ’τουνα τὸ πλι’ ἀκριβὸ σ’ ἐμένα,   

παρὰ καρδιά, παρὰ ζωὴ καὶ παρὰ πράγμα οὐδένα· 

ἕνα παιδάκ’ εἶχα μικρό, περίσσια ἠγαπημένο, 

καὶ ζωντανὸ ἀπ᾽ ἐμένανε καὶ τώρ’ ἀποθαμένο.    990 

Τοῦτο μοῦ πῆρε ὁ ποταμὸς πριχοῦ κανεὶς νὰ σώσει  

εὐθὺς τὴν ὥρα ἐκείνηνε βοήθεια νὰ τοῦ δώσει,  

γιατὶ στὸν ὕπνο τὸ γλυκὺ ἐστέκαμε θαμμένοι 

κι ὀχ τὸ σκοτίδι τὸ βαθὺ περίσσια τρομασμένοι. 

Κι ὅταν τ’ ἀναζητήσαμε, μοῦ τό ’χασι παρμένο   995 

τὰ κύματα τοῦ ποταμοῦ, ὀϊμένα, καὶ πνιμένο· 

κι οὐδὲ ποτὲ ἠμπορέσαμε τὴν κούνια του νὰ βροῦμε  
σ’ τόπο κανέναν, καὶ γι’ αὐτό,  ὁ δόλιος, διαλογοῦμαι  

καὶ κρίνω πὼς βυθὸς κανεὶς ἢ ἀπάτητο χαράκι  

νὰ ρούφηξε τὴν κούνια του μαζὶ μὲ τὸ παιδάκι.   1000 

ΔΙΔ. Tί ἄλλο, λοιπόν, ἔξω ἀπ’ αὐτό, Mοντάνε, εἶχες πιστέψει;  

Μὰ τούτη σου τὴ δυστυχιά, ὁπού ’χε σὲ παιδέψει, 

γιατ’ ἦτο ἀλήθεια θλιβερὴ καὶ συμφορὰ μεγάλη,   

λογιάζω ᾽τι ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ μοῦ τὴν εἶπες πάλι. 

Τὰ δυό σου τοῦτα τὰ παιδιὰ μπορεῖς νὰ πεῖς πὼς νά ᾽τον  1005 

τό ’να τοῦ δάσου χάρισμα καὶ τ’ ἄλλο τῶν κυμάτων. 

ΜΟΝ. Ἴσως νὰ θέλει ὁ  Oὐρανὸς καμιὰ βολὰ νὰ πέψει  

τ’ ἀποθαμένου τὸ χαημὸ νὰ μοῦ τὸν ἀντιμέψει   

εἰς τοῦτο πού ’ναι ζωντανό. Πρέπει κανεὶς νὰ ’λπίζει  
πάντα καλὸ ὀχ τὸν Oὐρανό, τ’ εἶν’ πλούσιος νὰ χαρίζει. 1010 

                                     
44 991 πρίχου, 997 οὐδεποτὲ - κουνία, 998 καὶ δι’ αὐτό, 1000 κουνία, 1003 ἦτον ἀλήθεια, 1006 T’ 
ἕνα, 983 νύκτ’ ἐκεῖνη, 984 Χτὰ -ποῦ γίνει, 987 Μάλιστ’ ἐκεῖν’ ὁποῦτουνα, 988 πράγμ’ οὐδένα, 993 Γιατ’ εἰς 
τὸν, 1004 Λογιάζ’ ὅτι, 1005 δύο - νὰ ἦτον  
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Τώρα λοιπὸ ἀφουγκράσου μου, ν’ ἀκούσεις τ’ ὄνειρό μου,  

κι ἀκρόασ’ ἡσυχαστική, παρακαλῶ σε, δῶσ’ μου.45 

Τὴν ὥρα ἐκείνη ποὺ ἡ αὐγὴ θαμπωτερὲς μᾶς δίδει  

τσ’ ἀκτίνες πού εἶναι ἀνάμεσα στὸ φῶς κ’ εἰς τὸ σκοτίδι, 

ἐτότες π’ ἀναμεταξὺ νύκτα κ’ ἡμέρ’ ἀρχίζει   1015 

ν’ ἀνακατώνουνται ἀνταμῶς, κ’ ἡ ἀνατολὴ ροδίζει, 

στέκοντας ἐμπρωτύτερα τὴ νύκτα ἀγρυπνημένος  

κι ἀπὸ περίσσιους λογισμοὺς κ’ ἔγνοιες ἀποσταμένος 

καὶ γιὰ τὸ γάμο τούτονε λογιάζοντας περίσσα,   

τὰ μάτια μου ἐνικήθησαν καὶ τὸ ζιμιὸ ἐσφαλίσα   1020 

μ’ ὕπνο γλυκύτατον πολλά, κι ὄνειρο εὐθὺς μοῦ ’φάνη  

ξεκάθαρο καὶ παστρικὸ μέσα εἰς τὸ νοῦ μου ἐφάνη, 

καὶ τόσο, ποὺ μπορῶ νὰ εἰπῶ πὼς ἤμου ἀγρυπνημένος, 

μέσα στὸν ὕπνο τὸ βαθὺ καθάρια ξυπνημένος. 

Ἐφαίνετό μου κ’ ἤμουνα στ’ ὄμορφο περιγιάλι   1025 

τοῦ ποταμοῦ μας τοῦ Ἀλφειοῦ, κ’ ἐκεῖ, μὲ δίχως ἄλλη  

πείραξην, ἐστεκόμουνα στὸν ἴσκιο καθισμένος,  

σ’ ἑνὸς πλατάνου κλαδεροῦ τὴ ρίζ’ ἀκουμπισμένος,  

κ’ ἐκράτουν εἰς τὸ χέρι μου καλάμι μὲ τ’ ἀγκίστρι 

καὶ ψάρευα τοῦ ποταμοῦ τὰ ψάρια, μ᾽ ἐφανίστη   1030 

κ’ ἐκεῖθε βλέπω ξαφνικὰ ’χ τὴ μέση καὶ προβαίνει  

τοῦ ποταμοῦ ἕνας γέροντας κι ἀπὸ τὸ κύμα ἐβγαίνει  

ὁλόγρος καὶ  ὁλόγδυμνος, κ᾽ ἔρρεαν τὰ μαλλιά του 

ὀχ τὸ νερό, κ’ ἔτσι ἔσταζαν τὰ γένια τὰ δικά του·  

καὶ μὲ τὰ χέρια του τὰ δυὸ μοῦ ’δωσ’ ἕνα παιδάκι,  1035 

δεμένο μέσα στὲς φασκιές, βρέφος καὶ μικρουλάκι, 

καὶ λέγει μου: «Νά, κ’ ἔπαρ’ το, τοῦτό ’ναι τὸ παιδί σου, 

μὰ βλέπου μὴν τὸ σφάξει ἐσὲ  ἡ χέρα ἡ ἐδική σου». 

Kι ὡς εἶπε, μέσ’ στὰ κύματα ἐβούτηξε, κ’ ἐχάθη  

                                     
45 1019 περίσσια, 1024 Mέσ’ εἰς τὸν, 1029 Καὶ κράτουν, 1036 μέσ’ εἰς ταῖς σφακιαῖς, 1039 μέσ’ τὰ, 
1011 λοιπ’ ἀφουγκρασου μου, 1021 ὄνειρ᾽ εὐθὺς μοῦ φάνει, 1022 νοῦν μ’ ἐφάνει, 1033 καὶ ῞ρεαν 
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ἀπ’ ὀμπροστά μου ὡς ἀστραπή, κι οὐδὲ ποσῶς ἐστάθη.  1040 

K’ εὐθὺς θωρῶ τὸν οὐρανὸ τριγύρου θολωμένο 

μὲ γνέφη μαῦρα, περισσὰ κατασκοτεινιασμένο, 

καὶ μ’ ἀστραπὲς καὶ μὲ βροντὲς μ’ ἐφαίνοτουν πὼς θέλει  

νὰ τὸ χαλάσει μὲ θυμὸν ἐτοῦτο τὸ κοπέλι·46 

κ’ ἐγὼ ἀπὸ τὴν τρομάρα μου ἐτότες τὴν πολλή μου  1045 

σ’ τσ’ ἀγκάλες μου τὸ ἔσφιξα, νὰ κρύψω τὸ παιδί μου, 

φωνιάζοντας: «Ὀϊμένανε, γιατί τὴν ὥρ’ αὐτείνη, 

τὴν ἴδια ποὺ τὸ  ηὕρηκα, νὰ χάσω ἔτσι μοῦ ’γίνη;».  

K᾽ εἰς τοῦτο ἐδιῶξαν οἱ οὐρανοὶ τὰ μαῦρα γνέφη ἐκεῖνα 

καὶ ξαστερῶσαν παρευθύς, καὶ καθαροὶ ἀπομεῖνα,  1050 

κι ἀστροπελέκια ἐπέσασι στὸν ποταμὸ σβημένα 

κ’ εἰς τὸν αὐτὸν καιρό ’πεσαν δοξάρια τσακισμένα,  

καὶ τοῦ πλατάνου, τρέμοντας, ἡ ρίζα ἐμίλησέ μου, 

μὲ μιὰ φωνὴ πολλὰ ψιλὴ καθάρια ἐσύντυχέ μου· 

καὶ μοῦ ’λεγε: «Μὴ θλίβεσαι, Μοντάνε, μὴ φοβᾶσαι  1055 

κι οὐδὲ τὸ φόβο πού ’βλεπες πλιό σου μὴν τὸν θυμᾶσαι,  

κ’ <ἡ> εὔμορφή μας Ἀρκαδιά, μυριοχαριτωμένη, 

τὴ σήμερον εὑρίσκεται ἀπ’ ὅλα λυτρωμένη». 

Κ’ ἔτσι στὸ νοῦ, στὰ μάτια μου καὶ μέσ’ στὰ λογικά μου 

τ’ ὄνειρο τοῦτ’ ἀπόμεινε, κ’ ἐμπῆκε στὴν καρδιά μου·  1060 

καὶ στοχαζόμενος συχνὰ μέσα στὸ λογισμό μου 

τὸν ἄξιο κεῖνο γέροντα μοῦ φαίνετ’ ἔχω ὀμπρός μου. 

ΔΙΔ. Ψεύτικες εἶναι ἀληθινὰ ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων 

ποὺ τῶν ὀνείρω οἱ φαντασιὲς δείχνουν εἰς τέτοιον τρόπον,  

μὰ ὄχι ποτὲ, καθὼς θαρροῦν, σημάδια τῶν πραγμάτων  1065   

ποὺ μέλλουσι νὰ γίνονται  ἐδῶ στὸν κόσμο κάτω. 

ΜΟΝ. Δὲν εἶναι πάντα, Δίδυμε, μέσα στὲς αἴσθησές μας, 

                                     
461040 οὐδεποσῶς, 1048 τόβρικα, 1052 καιρὸν πέσα, 1057 Kι᾽ εὐμορφή μας, 1059 μέσ’ τὰ λογικά, 
1064 ὀνείρων οἱ φαντασιαῖς δείχνου, 1065 M’ ὄχι 1056 μὴν τὸν θυμᾶσε,1046 Tζ’ ἀγγάλαις μου,, 1048 
μοῦ γίνει, 1049 ἐδιώξαν’ οἱ 1059 ἔτζ’ εἰς τὸν - εἰς τὰ μάτια, 1060 καὶ ’μπῆκε εἰς τὴν, 1061 μέσ’ εἰς 
τὸν, 1067 μέσα εἰς ταῖς,  



 296 

μ’ ὕπνο βαρύ, καθὼς θαρρεῖς, πνιμένες οἱ ψυχές μας, 

μάλιστα ὅταν οἱ αἴσθησες βρίσκονται κοιμισμένες 

κι ἀπὸ τὲς ψεύτικες θωριὲς εἶν’ ἐλευθερωμένες,   1070 

τότε οἱ ψυχές μας στέκουσι ἔξυπνες καὶ θωροῦσι  

καθάρια ὅλα τὰ πράγματα ποὺ μέλλουσι νὰ ’ρθοῦσι.47 

ΔΙΔ. Tό ’χουν νὰ κάμουν οἱ Oὐρανοί, Μοντάνε, στὰ παιδιά μας 

εἶναι σ᾽ ἐμᾶς ἀγνώριστο στὸ νοῦ κ’ εἰς τὴν καρδιά μας· 

ἀμ’ εἶναι γνωριστὸ καλὰ τὸ πὼς ὁ γιός σου φεύγει   1075 

κι ἀντίδικα τοῦ φυσικοῦ τοῦ νόμου δὲ γυρεύγει  

πόθο ποτὲ νὰ βρεῖ κι αὐτός, καθὼς ζητᾶ  ἡ φύση, 

κι οὐδὲ ποτέ του στέργεται  ἀγάπη ν’ ἀγροικήσει· 

κ’ ἐμέν’ ἡ θυγατέρα μου στέκεται κι ἀνιμένει  

εὔκαιρα δίχως ὄφελος, γιατὶ εἶναι κρατημένη   1080 

στὴν πίστην ὁπ’ ἐδώκαμε, Μοντάνε, ἀνάμεσά μας,  

ὅτι μὲ γάμου δέσιμο νὰ σμίξουν τὰ παιδιά μας.  

Μά ᾽ξευρε πὼς ἀντίμεψην ἀπ’ αὔτονε δὲ βρίσκει 

στὸν πόθο, μὰ καθημερνῶς μόνη της θέλει πλήσκει. 

Καὶ δὲν ἠξεύρω νὰ σοῦ πῶ ἂν ἀγροικᾶ καὶ κείνη  1085 

ἀγάπη μέσα στὴν καρδιὰ σὰν κορασιὰ κι αὐτείνη. 

Ἠξεύρω πὼς αὐτὴ πολλοὺς κάνει καὶ τὴ γροικοῦσι 

καὶ λακταρίζουν στὴν καρδιὰ μόνο γιὰ νὰ τὴ δοῦσι· 

μ’ ἀνίσως κι ἄλλοι τὴ γροικοῦν καὶ καίγονται γιὰ κείνη, 

λογιάζω κι ἄσφαλτα κρατῶ νὰ τὴ γροικᾶ κι αὐτείνη,  1090 

ξεχωριστὰ γιατὶ τὸ πὼς τηνὲ θωρῶ ἀλλαμένη    

στὴν ὄψη καὶ στὸ λογισμό, καὶ στέκεται ’γνοιασμένη. 

Tούτη πάντα της ἤτουνα χαρούμενη κοπέλα 

κ’ ἔπαιζε κ᾽ ἐξεφάντωνε κι ὁλημερὶς ἐγέλα, 

καὶ τώρα, βλέπω, μοναχὴ ἐδῶ κ’ ἐκεῖ γυρίζει   1095 

                                     
471071 αἱ ψυχαῖ μας, 1074 εἰς ἡμᾶς- καρδίαν, 1081 Εἰς τὴν πίστιν, 1091 τὴν ἐθορῶ, 1094 καὶ 
ξεφάντωνε1084 καθ’ ἡμερνῶς,, 1073 εἰς τὰ παιδια, 1086 μέσα εἰς τὴν -καὶ αὐτίνη, 1068 οἱ ψυχαίς μας 
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κι ὅπου βρεθεῖ καὶ στέκεται μέσα της μουρμουρίζει, 

καὶ φαίνεται ἀληθινὰ στὸ νοῦ της πὼς βασταίνει 

τσ᾽ ἔγνοιες τοῦ κόσμου μοναχή, κ’ εἶναι διαλογισμένη.48 

Μοντάνε, κατὰ πῶς θωρῶ, σοῦ ξαναλέγω πάλι 

τὸ πὼς δὲν εἶναι τὸ πρεπὸ ποτὲ κανεὶς νὰ βάλει   1100 

μὲ δίχως γάμον κορασιὰ σὲ γάμου νοστιμάδα, 

γιατὶ περίσσια βλάπτει την, κ’ ἔχω το γιὰ λωλάδα. 

Καθὼς καὶ τοῦ περιβολιοῦ τὸ ρόδο, τὸ καημένο,   

στὸ πράσινό του τὸ κομπὶ στέκεται σφαλισμένο, 

ὁποὺ ξυπνᾶ καὶ χαίρεται, ὅταν ἡ πρώτη ἐβγαίνει  1105 

ἀκτίνα ὀχ τὴν ἀνατολὴ καὶ φῶς στὸν κόσμο φέρνει, 

καὶ τ᾽ ὄμορφο τὸ στῆθος του, τὸ μοσχομυρωδάτο, 

δείχνει τοῦ ἥλιου ποὺ ποθεῖ καὶ γλυκοσυντηρᾶ το, 

κ’ <ἡ> μέλισσα μουρμουριστὴ σιμά του τριγυρίζει, 

τὴν αὐγηνή του καὶ γλυκιὰ δροσούλα πιπιλίζει,   1110 

ἂν δὲν κοπεῖ τὴν ὥρ’ αὐτὴ ἀπὸ κανένα χέρι, 

καὶ φτάξει ἡ κάψα νὰ τὸ βρεῖ, κ’ ἔρθει τὸ μεσημέρι, 

μαραίνεται καὶ ψύγεται καὶ μαδημένο μένει 

καὶ μέσ᾽ στὸν τράφο σκορπιστὸ πριχοῦ βραδιώσει μπαίνει,  

ἔτσι κ’ ἡ δόλια κορασιά· ὅσο τηνὲ βιγλίζει   1115 

ἔγνοια τῆς μάνας, ποὺ συχνὰ γιὰ δαύτηνε φροντίζει, 

τόσο κι αὐτὴ τὸ στῆθος της πάντα κρατεῖ κρυμμένο  

τοῦ πόθου, κι ὅσον ἠμπορεῖ ἔχει το σφαλισμένο· 

μ’ ἀνὲν καὶ μάτια νιούτσικου φτάξουν νὰ τὴν ἰδοῦσι,  

μὲ σπλάχνος καὶ μ’ ἀποθυμιὰ νὰ τήνε στοχαστοῦσι,  1120 

κι ὀχ τὸ γλυκύ του ἀνάβλεμμα τὸν πόθο του γνωρίσει 

καὶ τοὺς δικούς του στεναγμοὺς σώσει νὰ τοῦ γροικήσει, 

εὐθὺς τσ’ ἀνοίγει τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἀγάπη μπάζει  

                                     
481103 εἰς τοῦ περιβολιοῦ, 1109 Κὶ μέλισσα, 1113 ψύγυται, 1114 πρίχου, 1115 τὴν ἐβηγλίζει, 1116 
καὶ συχνὰ σὲ δαύτηνε, 1120 νὰ τὴν ἐστοχαστοῦση, 1121 γλυκή τ’ ἀνάβλεμα 
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στὸ στῆθος της τὸ τρυφερό, καὶ πόθου ἀναστενάζει·  

μ’ ἀνὲν κι ὁ φόβος κ’ ἡ ντροπὴ τηνὲ κρατοῦν δεμένη   1125 

καὶ θέλουν τὴν ἀγάπη της νὰ στέκεται κρυμμένη, 

τότες σιωπώντας, ἡ πτωχή, λαβρίζει τὴν καρδιά της  

κι ὅλη φυρᾶ καὶ λειώνεται ἀπὸ τὴν πεθυμιά της.49 

Kι ἀνίσως καὶ πολὺν καιρὸ τέτοια φωτιὰ βασταίνει, 

τὴν ὀμορφιά της καταλεῖ καὶ φθείρετ’, ἡ καημένη,   1130 

κ’ εἰς τέτοιον τρόπο, τὸ λοιπόν, χάνοντας τὸν καιρό της, 

ὁμάδι μὲ τὴ νιότη της χάνει τὸ ριζικό της. 

ΜΟΝ. Μηδὲν ἀφήνεις, Δίδυμε, νὰ κόβετ’ ἡ καρδιά σου  

στοὺς φόβους τοὺς ἀνθρωπινούς, μὰ θαρρεμένος στάσου. 

Κάμε καλὴ καρδιά, γιατὶ οἱ Oὐρανοὶ φωτίζουν    1135 

τσ’ ἀνθρώπους πάντα ποὺ καλὸν ὀχ τοὺς θεοὺς ἐλπίζουν, 

εἰς τοὺς ὁποιοὺς δὲν ἠμποροῦν νὰ φτάξουν καὶ νὰ πηαίνουν  

τὰ παρακάλια τ’ ἀχαμνὰ π’ ἀπὸ τὸ φόβο ἐβγαίνουν.   

Κι ἀνίσως κ’ εἶναι τὸ πρεπὸ καθένας εἰς τὴ χρειά του 

νὰ ’πικαλιέται τοὺς θεοὺς εἰς τὴ βοήθειά του,   1140 

πόσό ’ναι πλιὰ πρεπούμενο νὰ κάμει αὐτὸ τυχαίνει 

ἐκεῖνος ὁποὺ φυσικὰ ἀπ’ αὔτους κατεβαίνει! 

Καὶ τὰ παιδιά μας, ξεύρεις το, τὸ πὼς εἶναι κλωνάρια 

τοῦ Oὐρανοῦ, ὡς ὅλοι μας τὸ ξεύρομε καθάρια· 

λοιπόν, γιὰ τοῦτο οἱ Oὐρανοί, ποὺ πάντα τους αὐξαίνουν 1145 

τὰ σπέρματα τῶν ἀλλουνῶν στὸν κόσμο καὶ πληθαίνουν, 

δὲ θέλου ἀφήσει νὰ χαθεῖ, οὐδὲ ποτὲ νὰ σβήσει   

τὸ γένος μας ἀπὸ τὴ γῆ, ἄντις θέλουν τ’ αὐξήσει. 

Δίδυμε, ἂς πᾶμε, τὸ λοιπόν, συντροφιασμένοι οἱ δυό μας, 

ὁμάδι καὶ μ’ εὐλάβειαν ἀπάνου στὸ ναό μας·   1150 

κ’ ἔπαρ’ τὸν τράγο σὺ τοῦ Πάν, κ’ ἐγὼ τοῦ Ἡρακλήα 

                                     
491124 καὶ πόθο, 1125 τὴν ἐκρατοῦν, 1134 ἀνθρώπινους, 1138 τὸν φόβον εὐγένουν, 1141 Πόσον 
εἶν’, 1147 Δὲν θέλ’ ἀφίσει - οὐδεποτὲ, 1139 καθ’ ἕνας, 1129 K’ ἀνίσως, 1133 Mὴ δὲν, 1137 ὁποίους, 
1140 Νὰ πικαλειέται, 1149 οἱ δύο 
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θέλω τοῦ πάρει ἕνα ταυρί, νὰ κάμομε θυσία. 

Κι αὐτεῖνοι ὁποὺ πληθαίνουσι πάντα τους τὸ κουράδι 

θέλουν βοηθήσει κ’ ἐκεινῶν ποὺ τοὺς λατρεύου ὁμάδι.50 

Ἐσύ, Δαμέτα, πάγαινε στὴ μάνδρα τὴ δική μου   1155 

καὶ διάλεξε τὸ κάλλιο μου ταυρὶ ἀπὸ τὴν κοπή μου, 

κι ὀχ τοῦ βουνοῦ περικοπὰ τὴ στράτα ποὺ κονταίνει 

γλήγορα φέρ’ το στὸ ναὸ ποὺ θέλω σ’ ἀνιμένει. 

ΔΙΔ. K’ ἐμένα ὀχ τὸ κουράδι μου τὸν διαλεμένο τράγο, 

νὰ ζεῖς, Δαμέτα, φέρε μου ἀντάμα μὲ τὸν ταῦρο.  1160 

ΔΑΜ. Πάγω μὲ πάσα μου χαρὰ τώρα νὰ σᾶς τὰ φέρω 

καὶ μετ’ αὐτὰ εἰς τὸ ναὸν ἔρχομαι νὰ σᾶς εὕρω. 

ΔΙΔ. Ὁ Θιὸς νὰ κάμει νὰ γενεῖ, Μοντάνε, στ’ ὄνειρό σου 

ἐκεῖνο ὁπ’ ἀπεθυμᾶς καὶ θέλεις ἀπατός σου. 

 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Σάτυρος 

Καθὼς ὁ πάγος στὰ φυτὰ κ’ εἰς τοὺς ἀνθοὺς ἡ κάψις  1165 

καὶ τὸ χαλάζι πάντοτε τῶν ἀσταχιῶν ἡ βλάψις, 

καὶ τὸ σκουλίκι στὰ σπαρτὰ κ’ οἱ σκύλοι τῶν λαγῶνε 

καὶ ἡ παγίδα τ’ ἀλαφιοῦ κ’ ἡ κόλλα τῶν πουλιῶνε, 

D1 ἔτσι κι ὁ πόθος πάντοτε, σ’ τοῦτον τὸν ὅμοιον τρόπον,   

ἐχθρὸς μεγάλος βρίσκεται ὅλωνε τῶν ἀνθρώπων.  1170 

Κι ὅποιος φωτιὰ τὸν ἔκραξε καλὰ ἤθελε γνωρίσει   

τὴν ἀτυχιά του τὴν πολλὴ καὶ τὴν κακή του φύση, 

γιατὶ ἡ φωτιὰ ὅταν τὴ θωρεῖς, εἶν’ ὄμορφη περίσσια,  

ἀμὴ ἂν τὴ ᾽γγίξει κανενείς, ὢ πόσον καίγει πλήσια! 

Δὲν ἔχει ὁ κόσμος φοβερὸ κι ἄγριο θεριὸ σὰν κείνη,  1175 

ὡς πεινασμένος δράκοντας ὅ,τι εὕρει καταπίνει, 

                                     
50 1161 τὸ φέρω, 1163 Θεὸς, 1174 ὢ πόνον, 1163 εἰς τ’ ὄνειρόν σου 
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κι ὡσὰν τὸ σίδερο τρυπᾶ καὶ χώνεται ὡς τριβέλλι, 

κι ὡσὰν τὸν ἄνεμο πετᾶ κ’ ηὑρίσκεται ὅπου θέλει, 

κι ὡς νικητής, στὰ πόδια της, ὅπου τὰ σταματήσει, 

τόπον πάσ’ ἄλλη δύναμις χρείά ’ναι νὰ τσ’ ἀφήσει.51  1180 

Ἔτσι κι ὁ πόθος ἄπονος σὰν τὴ φωτιὰν ὁμοιάζει,  

π’ ὅσο κανεὶς μ’ ἐπεθυμιὰ στέκει καὶ τὸν κοιτάζει   

σὲ κορασίδας εὔμορφης ματάκια πλουμισμένα    

κ’ εἰσὲ πλεξίδες ὄμορφες, μαλλιὰ χρυσοπλεμένα, 

ὢ πόσο φαίνετ’ ὄμορφος, ὢ πόσο μᾶς ἀρέσει,   1185 

ὢ πόσο μὲ γλυκύτητα δύνεται νὰ πλανέσει! 

ὢ πόση ἀγάπη καὶ χαρὰ φαίνεται πὼς χαρίζει    

σ’ πάσα καρδιά, κι ὅλο δροσιὰ γλυκιὰ πὼς τὴ γεμίζει! 

Ἀμὴ ἀνισῶς καὶ κανενεὶς σὲ δαύτονε σιμώσει 

κι ἀνάγγριση καὶ πείραξη θελήσει νὰ τοῦ δώσει,   1190 

κι αὐτὸς ἀρχίσει νὰ συρθεῖ κι ἀγάλια ᾽γάλια φτάσει    

μέσ’ στὴν καρδιά του νὰ χωθεῖ καὶ δύναμη νὰ πιάσει,  

τότες θηριὸ χειρότερο δὲ βρίσκεται στὰ δάση 

μηδὲ φαρμακερώτερος ὄφις νὰ τὸν ταιριάσει·     

ἀπὸ τὸν τίγρη πλι’ ἄσπλαχνα πληγώνει καὶ ξεσκίζει,  1195 

δαγκάνει πλι’ ὀχ τὴν ὄχεντρα καὶ πλιά της φαρμακίζει. 

Πλι’ ἄγριος εἶναι τοῦ Χάρωντος κι ἀλύπητος ὁμάδι, 

πλιὰ τύραννος καὶ πλιὰ πικρὸς παρὰ τὸν μαῦρον Ἅδη, 

καὶ πάντα του τῆς εὐσπλαχνιᾶς ηὑρίσκετ’ ὀχθρεμένος 

καὶ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς ᾽πηρέτης μπιστεμένος,  1200 

κ’ εἶναι μι’ ἀγάπη ὁποὺ συχνὰ ἀστροπελέκια σέρνει 

κι ἀγάπη μὲ τοῦ λόγου της οὐδέποτε δὲ φέρνει. 

Μὰ τί μιλῶ γιὰ δαύτονε; Γιατί τὸν κατακρένω; 

Tάχά ’ναι ὁ πόθος ἀφορμή, καθὼς τὸν ἀναφέρνω, 

σ’ ἐκεῖνο ὁποὺ πάντοτε ὁ κόσμος μὲ μεγάλη   1205 

                                     
51 1177 Kὡσὰν τὸ σίδηρον, 1180 χρειἆναι νὰ τῆς ἀφίση, 1190 Κἰἀνάγγρησιν, 1197 χάρωτος, 1193 
εἰς τὰ δάση, 1204 Tάχ’ εἶναι, 1196 Δανκάνει 
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λωλάδα κι ἀδιαφόρετα, μὴν ἀγαπώντας, σφάλλει; 

῍Ω θηλειώδης ἀπιστιά, δίκια σ’ ἐσὲ τυχαίνει   

νὰ δίδουσι πάσ’ ἐντροπὴ π’ ἀπὸ τὸν πόθο ἐβγαίνει, 

γιατὶ ἀπ’ ἐσένα μοναχὴ κινᾶται καὶ δὲν παύει   

πάσ’ ἀτυχιά, πάσα πομπή, πάσα κακὸν καὶ βλάβη,  1210 

κι ὅση σκληρότη κι ἀπονιὰ ὁ ἔρωτας βασταίνει, 

ἐσὺ τοῦ δίδεις τὴν αἰτιὰ κι ἀποτ᾽ ἐσὲ τὴν παίρνει.52 

Ὁ πόθος εἶναι φυσικὰ γλυκύς, μὲ σπλαχνοσύνη,  

μὰ μετ’ ἐσένα χάνεται πάσα του καλοσύνη, 

γιατὶ τὲς στράτες τοῦ κορμιοῦ ὅλες σου τὲς ὁρίζει  1215 

κ’ εὐχαριστᾶται εἰς αὐτὲς πάντα του νὰ γυρίζει, 

ἀμὴ ὅταν θέλει νὰ χωθεῖ κ’ εἰς τὴν καρδιὰ νὰ φτάσει, 

τότες τὸ στῆθος σου τοῦ κλεῖς, γιὰ νὰ μὴν ἀπεράσει, 

κ’ ἔτσι μὲ χίλιες γαλιφιὲς τὸν κάνεις νὰ θελήσει    

στὸ πρόσωπο νὰ κατοικᾶ, κ’ ἐκεῖ φωλιὰ νὰ κτίσει·  1220 

κ’ ἡ δόξα σου κ’ ἡ ἔγνοια σου εἶναι πάντα βαλμένη   

σ’ ἑνοὺ προσώπου μοναχὰ φλούδα κοκκινισμένη. 

K’ οἱ πράξες σου καμιᾶς λογῆς πίστη οὐδεμιὰ βαστοῦσι  

στὴν πίστη τὴν ἀδόλωτη κεινῶν ποὺ σ’ ἀγαποῦσι, 

D2 κι οὐδὲ συντρέχεις μ’ ὅμοια ἀγάπη, σὰν τυχαίνει,  1225 

σ’ ἐκεῖνον ὁποὺ καρδιακὴ ἀγάπη σοῦ βασταίνει,   

γιὰ νά ’ναι πάντα μιὰ καρδιὰ σ’ δυὸ στήθη χωρισμένα, 

δυὸ θέλησες σὲ μιὰ ψυχὴ μ’ ἀγάπη συβασμένα· 

μόνο σ’ ἀναίστητα μαλλιὰ κάθε σου πόθο βάνεις, 

καὶ βάφοντάς τα ὅσο μπορεῖς ὁλόχρυσα τὰ κάνεις,   1230 

καὶ ἕνα μέρος ἀπ’ αὐτὰ μὲ χίλιους κόμπους σέρνεις 

καὶ διπλωμένα τεχνικὰ στὸ κούτελο τὰ φέρνεις, 

κ’ ἐκεῖθε τ’ ἀποδέλοιπα στέκουνται κλαδεμένα, 

περιπλεμένα ἐδῶ κ’ ἐκεῖ κι ὡς δίχτυ κρεμασμένα, 

                                     
52 1212 αἰτία, 1228 μὲ μιὰν ψυχὴν,1206 καὶ ἀδιαφόρετα,1208 πόθ’ εὐγαίνει,1211 καὶ ἀπονιὰ, 1223 πίστ’ οὐδεμιὰ, 
1224 ἀδόλωτην ’κεινῶν,1227 μία – σδύο, 1228 Δύο,1230 βαφωντάς τ’ ὅσον 
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γιὰ νὰ μπερδεύονται σ’ αὐτὰ χίλιες καρδιὲς καημένες  1235 

τῶν πικραμένων ποθητῶν πιασμένες καὶ δεμένες.53 

῍Ω πόση πάλε συχασιὰ εἶσαι, ὅταν καθίζεις   

τὰ μάγουλά σου κόκκινα κι ἄσπρα νὰ ζωγραφίζεις, 

γιὰ νὰ σκεπάζεις μετ’ αὐτὰ τῆς φύσης τσ’ ἀσχημάδες  

καὶ τῶν χρονῶν, ὅσο μπορεῖς, τὲς διπλοζαρωμάδες·  1240 

τὴ μαύρη σάρκα κάνεις τη νὰ ροδοκοκκινίζει 

καὶ τὴ μελαχρινότητα σὰ χιόνι νὰ ξασπρίζει, 

καὶ τὰ ψευγάδια χώνεις τα μὲ τὰ ψευγάδια τ’ ἄλλα, 

καὶ μὲ τὸν τρόπο τούτονε τὰ κάνεις πλιὰ μεγάλα! 

Συχνά, μιᾶς σταυρωτῆς κλωνᾶς τὴν ἄκρη της δαγκάνεις 1245 

καὶ μὲ τὸ χέρι τὸ ζερβὶ τὴν ἄλλη τσ’ ἄκρη πιάνεις, 

κ’ εἰς τὸ δεξὶ κρατεῖς σφικτὰ καὶ σέρνεις νὰ ξουρίζει   

τὴν ἀποδέλοιπη κλωνά, ὁπ’ ἀνοιγοσφαλίζει, 

καὶ μετ’ αὐτὴν τὸ πρόσωπο τὸ μαλλιαρὸ παστρεύεις, 

μὲ πλήσιον πόνο σου ἀνασπᾶς τὴν τρίχα ὅθεν τὴν εὕρεις,  1250 

καὶ μετὰ τούτονε ξυπνᾶς τὸν τρόπο νὰ πληθαίνουν   

οἱ τρίχες, καὶ πλιὰ δυνατὲς κι ἀγριότερες νὰ βγαίνουν.  

Μὰ τοῦτο δὲν εἶν’ τίποτες, καλὰ κι ὅλες οἱ πράξες   

προσμοιάζουν καὶ ταιριάζουσι μὲ τὲς δικές σου τάξες.  

Πές μου, ποιά πράγματα βαστᾶς, γυναίκα, μετ’ ἐσένα  1255 

καὶ δὲν εἶν’ ὅλα ψεύτικα σφαλτὰ καὶ δολωμένα; 

Τὰ χείλη σου ἂν ἀνοίξουσι, ψέματα λογαριάζεις 

κι ἂ ’ναστενάξεις, πάντα σου ψέματ’ ἀναστενάζεις·  

τὰ μάτια σου ἂν γυρίσουσι νὰ ἰδοῦσι νιὸ κανένα, 

κι αὐτὰ μὲ πονηριὰ θωροῦν, ψευτὰ καὶ πλανεμένα.  1260 

Καὶ πάσα σου εἰς κοντολογιὰ σχῆμα, σὰν κ’ ἡ θωριά σου, 

φανερωμένη καὶ κρυφή, κι ὅλα τὰ ἔργατά σου   

                                     
53 1235 σ’ αὐταῖς, 1253 οἱ τάξαις, 1254 τὲς δικές σου πράξαις, 1258 Κι᾽ ἂν ἀστενάξης, 1241 
κάνιστη, 1250 πλήσιο πόνον σου - τρίχ’ ὅθεν, 1251 μὲ τὰ τοῦτονε, 1255 ποῖα 
53 1235 σ’ αὐταῖς, 1253 οἱ τάξαις, 1254 τὲς δικές σου πράξαις, 1258 Κι᾽ ἂν ἀστενάξης 
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εἶναι γεμάτα πονηριά, γιατὶ ἂν μιλεῖς ἢ μένεις  

ἢ καὶ λογιάζεις ἢ θωρεῖς ἢ στέκεσαι ἢ παγαίνεις 

ἢ τραγουδᾶς ἢ καὶ γελᾶς, ὅλά ’ναι παραμύθια.54   1265 

Mὰ τοῦτο δὲν εἶν’ τίποτες, λέγοντας τὴν ἀλήθεια!  

Σὰ νὰ γελᾶς περσότερο ὅποιον πλιὰ σοῦ πιστεύει   

καὶ ν’ ἀγαπᾶς λιγότερο ἕναν ποὺ σὲ λατρεύει, 

καὶ πάλι τόσο νὰ μισᾶς μιὰ πίστη μπιστεμένη    

παρὰ τὸν ἴδιο θάνατο, ποὺ τὴ ζωή σου παίρνει.   1270 

Ἐτοῦτες εἶν’ οἱ τέχνες σου ποὺ κάνουν ὀχθρεμένο   

κι ἄσπλαχνο κι ἀνελύπητο τὸν πόθο τὸν καημένο. 

Λοιπόν, τὸ φταίσιμο ἐκεινοῦ φταίσιμο εἶναι δικό σας, 

γυναῖκες ἀπαδιάντροπες, σὰν εἶν’ τὸ φυσικό σας! 

Ἄντις, τὸ σφάλμα εἶν’ ἐκεινοῦ ποὺ σοῦ πιστεύει ἐσένα,    1275 

κι ἐγώ, γιατὶ σοῦ πίστεψα, τὸ φταίσιμο εἶν’ ἐμένα! 

Πίβουλη, ψεύτρα κι ἄπιστη, Kορίσκ’ ἐντροπιασμένη, 

γιὰ βλάβη ἐμένα μοναχοῦ εἶσ’ ὥς ἐδῶ φερμένη  

ἀπὸ τοῦ Ἄργους τὲς μεριές, τοὺς πομπιωμένους τόπους,  

ὁποὺ λυσσάγρα τῆς πορνειᾶς εἶναι σ’ ὅλους τσ’ ἀνθρώπους. 1280 

D3 Μὰ ἠξεύρεις τόσες πονηριὲς καὶ χώνεις τὲς ντροπές σου  

κ’ ἔχεις κρυμμένους λογισμοὺς μαζὶ μὲ τσ’ ὄρεξές σου, 

ὁποὺ μπορεῖς νὰ πᾶς κ’ ἐσὺ στὴ συντροφιὰ νὰ σμίξεις  

τῶν τιμημένων γυναικῶν, τιμὴ κ’ ἐσὺ νὰ δείξεις· 

κι ἀνάμεσά τους θαρρετὰ περνᾶς γιὰ τιμημένη   1285 

καὶ πλι’ ὀχ τὲς πρῶτες τῆς τιμῆς φαίνεσαι δοξασμένη.  

῍Ω πόσα βάσανα ἔλαβα γι’ αὐτὴν τὴν ντροπιασμένη!  

῍Ω πόσα πάθη μ’ ἄξιωσε τούτ’ ἡ ἀτυχισμένη! 

Καὶ μ’ ὅλο ποὺ μετάνωσα κ’ ἔτσ’ ἄσχημα τὴ βρίζω, 

θυμώντας την, ὀχ τὴν ντροπὴ ὅλος ξεκοκκινίζω.  1290 

῍Ω ποθητοὶ ἀπονήρευτοι, σήμερον ἀπ᾽ ἐμένα   

                                     
54 1281 καὶ χιώνεις, 1287 τὴν τροπιασμένη, 1290 τὴν ἐντροπὴν, 1265 ὅλλ’ εἶναι, 1268 ἕνα ποῦ, 1269 
μίαν, 1273 φταίσιμ’ ἐκεινοῦ, 1287 βασαν᾽ ἔλαβα 
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λάβετε ξόμπλι, μάθετε στὰ μοῦ ’χει καμωμένα  

καὶ μηδὲν κάμετε ποτὲ εἴδωλο τῆς καρδιᾶς σας  

τὸ πρόσωπο μιᾶς γυναικός, σὰ νὰ ἤτονε θεά σας, 

γιατ’ ἡ γυναίκα, ὅσο θωρεῖ κ’ εἶναι προσκυνημένη,  1295 

θεὰ τοῦ Ἅδους γίνεται καὶ τὲς ψυχὲς μαραίνει, 

κ’ ἐπαίρνεται εἰς τοῦ λόγου της κ’ ἔχει τὸ πρόσωπό της  

ψηλὰ ὀχ τὸ πρόσωπό σου ἐσέ, ποὺ εἶναι σκυμμέν’ ὀμπρός της.55 

K’ ἔτσι ὡς θεά, ποὺ τὸ κρατεῖ, δὲ χρήζει νὰ γυρεύγει 

ἐσέ, ὡς πράγμα γήϊνο, μὰ ὅσο μπορεῖ σὲ φεύγει,   1300 

καὶ τόσο περισσότερο ψηλώνει καὶ καυχᾶται,  

ὅσ᾽ ἀπ’ ἐσέ, τὸν ταπεινό, προσκυνητὰ τιμᾶται.  

Μὲ τόση δούλεψη γιατί; Γιατί μὲ δάκρυα τόσα;  

Γιατί τόσ’ ἀναστέναγμα καὶ παρακάλια τόσα; 

Ἐτοῦτα  εἶν’ τῶν γυναικῶν ἄρματα, νὰ μποροῦσι,   1305 

καὶ τῶν παιδίων τῶν μικρῶν, γιὰ νὰ βοηθηθοῦσι· 

τὰ στήθη μας εἶναι πρεπὸ νὰ στέκονται ἀνδρειωμένα  

στὸν πόθο, κι ὅσον ἠμποροῦν νά ’ναι σταθερωμένα. 

Ἕναν καιρὸν ἐπίστευα κ’ ἐγὼ τὸ πὼς θρηνώντας  

κι ἀναστενάζοντας συχνά, κλιτὰ παρακαλώντας,  1310 

εἰς τὴν καρδιὰ τῆς γυναικὸς ἠμπόρειε νὰ φυσήσει  

λάβρα τοῦ πόθου, καὶ μ’ αὐτὴ ν’ ἀρχίσει ν’ ἀγαπήσει. 

Τώρα θωρῶ πὼς ἔσφαλα, γιατ᾽ ἐπειδὴ βασταίνει 

καρδιὰ σφικτὴ καὶ δυνατή, σὰν πέτρα μαρμαρένη, 

δάκρυα δὲν ἠμποροῦν ποτὲ νὰ τήνε μαλακώσουν  1315 

οὐδ’ ἀναπνιὰ τῶν στεναγμῶν σ’ πόθο νὰ τὴν πυρώσουν, 

οὐδὲ τοῦ πόθου ἡ φωτιὰ θέλει σπιθοβολίσει,  

ἀνὲν κι ἀτσάλι δυνατὸ δὲν τὴ βαρυχτυπήσει.  

Ἄφησ’ τὰ δάκρυα σου λοιπόν, σὲ στεναγμοὺς μὴν πέσεις  

ὡς πεθυμᾶς, τὴν κόρη σου ἂν θέλεις νὰ κερδαίσεις·  1320 

                                     
55 1292 εἰς τὰ μ’οὔχει, 1297 Καὶ πέρναιτε, 1300 μ’ ὅσο, 1302 ῾Ως ἀπ’ ἐσὲ, 1315 νὰ τὴν ἐμαλακώσουν, 
1293 μὴ δὲν, 1298 προσωπόν σ’ ἐσὲ, 1309 Ἕνα κερὸν 
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κι ἀνίσως δυνατὴ φωτιὰ καίει τὰ σωθικά σου, 

ὅσο μπορέσεις κλεῖσ’ τηνε στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς σου·56 

ἔπειτα, κάμε ὡς ὁ καιρὸς θέλει σὲ δασκαλεύσει 

κ’ ἐκεῖνο ὁπ’ ὁ ἔρωτας κ’ ἡ φύση σ’ ἑρμηνεύσει, 

μὰ ξεῦρε πὼς τὰ ταχτικὰ ἤθη κ’ ἡ ταπεινότης    1325 

εἰς τὴ γυναίκά ’ναι ἀρετὴ καὶ πλήσιος ἔπαινός της, 

ἀμὴ μ’ αὐτείνη ταχτικὸς κανεὶς νὰ κυβερνᾶται  

κάνει κακά, καὶ μετ’ αὐτὴν τίποτες δὲ φελᾶται·    

κ’ ἐκείνη  ὁπ’ ὀρέγεται σ’ ἄλλους νὰ τήνε δείχνει, 

ἂν τὴ βασταίνει ὁ ποθητός, θέλει ὅτι νὰ τὴ ρίχνει.   1330 

Ἀναγαλλιᾶς καὶ χαίρεσαι νὰ ἰδεῖς τὴν ποθητή σου 

καὶ ταχτικὴ καὶ φρόνιμη, καὶ χαίρετ’ ἡ ψυχή σου, 

μὰ κείνη πλιὰ πικραίνεται, ὅταν ὁ ποθητός της  

μὲ τάξη καὶ μὲ φρόνεση θωρεῖ νὰ στέκει ὀμπρός της. 

Μὲ τέτοιον τρόπο, φυσικὸ κ’ ἴσιον, ἀνὲν καὶ κάμεις  1335 

κι ἂν μ’ ἀγροικήσεις, κάτεχε, ὡς νικητὴς θὲς δράμεις.  

D4 Γι᾽ αὐτὸ ἡ Kορίσκη ἡ πονηρὴ δὲ μὲ θωρεῖ πιλιά της   

τόσ’ ἀχαμνὸ κι ἀδύναμο ἀγαφτικὸ κοντά της, 

κι ὅσ᾽ ἤμουν πρῶτα ταπεινὸς ὥς τώρα μετ᾽ ἐκείνη, 

μάλιστα ἐχθρός της νὰ γενῶ κι ἄγριος μ’ ἀσπλαχνοσύνη.  1340  

Δὲ θέλω νὰ μ’ ἰδεῖ πιλιὸ γυναίκεια ἀρματωμένο 

σὰ μ’ ἤβλεπε πρωτύτερα, μὰ ἀνδρίκια φορεμένο,  

καὶ δυνατά, σὰν εἶμ’ ἐγώ, θέλω τὴν πολεμήσει, 

κι ἂν ἔχω προκοπὴ σ’ ἐμὲ θέλει τηνὲ γνωρίσει. 

Δυὸ τρεῖς φορὲς στὰ χέρια μου, τὴν πίβουλ᾽, ἔπιασά την,  1345  

κι αὐτείνη μὲ τὲς πονηριὲς μ’ ἔκαμε κι ἄφησά την,  

μ’ ἀνίσως κι ἄλλη μιὰ βολὰ σώσω νὰ τήνε φθάσω, 

γιὰ νὰ μὴ φύγει πλι’ ἀπ᾽ ἐμέ, σφικτὰ θὲ νὰ τὴν πιάσω. 

                                     
561324 ἡ φύσις, 1329 νὰ τὴν ἐδείχνη, 1330 θέλ’ ὅτι, 1331 Ἂν ἀγαλλιᾶς, 1339 Κι᾽ ὡς ἦμουν, 1342 μ’ 
ἀνδρίκια, 1344 τὴν ἐγνωρίσει, 1347 νὰ τὴν ἐφθάσω, 1322 κλίστηνε, 1326 γυναῖκ’ εἶναι, 1333 Mὰ ’κεῖνη, 1345 
Δύο, 1347 καὶ ἄλλην 
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Σ’ τοῦτα τὰ δάση μοναχὴ συχνὰ καταλαχαίνει, 

γι’ αὐτὸ σὰ ζαγαρόσκυλος νὰ κάμω μοῦ τυχαίνει:  1350 

μὲ τὴν ὀσμὴ νὰ περπατῶ, τριγύρου ἐδῶ στὸ δάσο,  

γιὰ νὰ τὴν εὕρω, ὡς πεθυμῶ, κ’ εὐθὺς νὰ τήνε πιάσω.57 

Ὀϊμὲ καὶ ποιάν ἐκδίκηση, τί τύραγνο νὰ γένει, 

ποιόν ξεσκισμὸ σὲ δαύτηνε νὰ κάμω σὰν τυχαίνει! 

Θὲ νὰ τὴν κάμω μὲ πολλὴ πίκρα της νὰ γνωρίσει   1355 

πὼς κι ὁ τυφλὸς καμιὰ βολὰ μπορεῖ νὰ ξεφωτίσει  

τὰ μάτια του καὶ νὰ θωρεῖ, καὶ πὼς μηδὲ χωσμένη  

γυναίκα δὲν μπορεῖ ποτὲ παντοτινὰ νὰ μένει 

στὴ γνώμη της τὴν πίβουλη καὶ πλήσια νὰ καυχᾶται. 

Δὲ μοῦ γλυτώνει, καὶ μ’ αὐτὰ τίποτες δὲ φελᾶται.  1360 

 

ΧΟΡΟΣ 

῍Ω στὴν ἀγκάλη τοῦ Διὸς γραμμένε 

νόμε ’ψηλὲ καὶ δυνατὲ τοῦ πόθου, 

ἄντις ’ξ αὐτὸν τὸν ἴδιο γεννημένε, 

ποὺ <ἡ> δύναμή σου ἡ γλυκιὰ κι ἀγαπημένη 

πρὸς κεῖνο τὸ καλὸ ποὺ δὲ γροικᾶται,    1365 

ἀμ’ ἀπὸ πάσα γεννητό ’ν’ ἀγροικημένη, 

τὲς ὄρεξες καὶ τὲς καρδιὲς συγκλίνει, 

στὴ φύση δυναστεύει καὶ προστάσσει 

νὰ κάμου σὰ ζητᾶ καὶ θέλει αὐτείνη! 

Kι ὄχι τὴ φλούδα τὴ φθαρτή, ὁποὺ δὲ σώνει   1370 

ἡ αἴσθησις νὰ τὴν καλοτηράξει 

οὐδὲ νὰ τήνε στοχαστεῖ, π᾽ εὐθὺς τελειώνει,  

κι οὐδὲ καλὰ γεννᾶται, π’ ἀποθαίνει 

καὶ σβήνεται καὶ δὲν ἀναστορᾶται 

                                     
571352 νὰ τὴν ἐπιάσω, 1357 πῶς μήτε, 1364 Ποῦ δύναμή σου, 1366 γενητὸν ἀγρυκημένη, 1369 θέλ’ 
αὐτηνη, 1371 νἀντικαλοτηράξη, 1372 νἀν τὴν ἐστοχαστῆ, 1354 ποῖον, 1363 ξ’ αὐτὸν 
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καθὼς ἀλλάσσ’ ἡ ὥρα καὶ διαβαίνει,    1375 

ἀλλὰ τὸ σπέρμα τὸ κρυφὸ καὶ τὴν αἰτία 

τὴν ἐσωτερικὴ κινᾶ καὶ κυβερνάει 

μὲ τὴν παντοτινή του δεσποτεία.58 

Κι ἂν ἔν’ ὁ κόσμος γκαστρωμένος καὶ τυπώνει 

πράγματα τόσο θαυμαστὰ μὲ πλήσια    1380 

τέχνη, καὶ μ’ ὀμορφιὰ τὰ ξετελειώνει, 

κι ἀνίσως, ὅθεν τρέχουν καὶ γυρίζουν  

ὁ ἥλιος κ’ ἡ σελήνη κ’ οἱ ἀστέρες, 

ὅθεν θωροῦν, πυρώνουν καὶ φωτίζουν, 

πνεῦμά ’ναι ζωντανὸ ποὺ εἶδος δίνει    1385 

εἰς ὅλα τὰ ποιήματα τῆς κτίσης 

καὶ μὲ τὴ σερνικὴ ἀντρειὰ τέλεια τ’ ἀφήνει, 

κι ἂν ἀπὸ ᾽κεῖθεν τῶν ἀνθρώπω ἡ φύση 

φυτρώνει καὶ βλασταίνει καὶ πληθαίνει,  

καὶ ζῶα καὶ φυτὰ λαμβάνουν ζήση,    1390 

κι ἂ λουλουδιάζ᾽ ἡ γῆς κι ἄνθη πληθαίνουν, 

ὅλ᾽ ἀπὸ τὴν παντοτινὴ τὴν ἐδική σου 

βρύση τὴν ζωεράν τὴ χάρη παίρνουν. 

Kι ὄχι μόνον αὐτό, ἀμ’ ὅ,τι τρέφει 

ἐλπίδα ὀρεκτικὴ καὶ μένει       1395 

εἰς ὅλους τοὺς θνητοὺς καὶ κάλλος ἔχει,  

σ᾽ τόσο π’ ἐδῶ στὴ γῆ σὲ τύχη πικραμένη 

ἢ σὲ πλανήτη εὐτυχισμένο τ’ ἀκουμποῦσι, 

ὥρ᾽ ἀγαθὴ καὶ ταπεινὴ κι ὥρα ἐχθρεμένη, 

καὶ ᾽κεῖθεν τῆς φθαρτῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου   1400 

τὴν κακοριζικιὰ στὴν ὥρα δίδουν 

ὁποὺ σὲ δαύτη γεννηθοῦν, στὴ γῆ ἐδῶ κάτου, 

                                     
581379 Κι’ ἀνὲν’, 1387 ἀνδρειὰ, 1388 τῶν ἀνθρώπων, 1390 λαμβάνου, 1391 πληθένου, 1393 πέρνου, 
1394 ὅτι τρέχει, 1401 καλορηζικιὰ, 1385 Πνεῦμ ῏ναι, 1395 Ἐλπίδ᾽ ὀρεκτικὴ, 1399 ὥρ᾽ ἐχθρεμένη, 
1402 δ᾽αὔτη - ἐδώκάτου 
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<καὶ> θέλει στὸν κόσμο ἡ μοίρα πρὸς ἐκείνη  

νὰ γράφουν πάσα πράγμα ποὺ συμβαίνει, 

αὐτὰ ἡ ᾽ψηλή σου χάρη ὅλα τὰ δίνει.59    1405 

῍Ω λόγε σταθερὲ μ’ ἀληθειοσύνη, 

ἀνίσως κ’ ἔναι λόγος ἐδικός σου 

τὸ πὼς ἡ γῆ τῆς Ἀρκαδιᾶς μέλλει νὰ μείνει 

μιὰ μέρα μὲ χαρὰ κι ἀναπαμένη, 

στερνὰ ἀπὸ τόσα πάθη καὶ λακτάρες,    1410 

<σ᾽> μελίτερη ζωὴ κ’ εἰρηνεμένη! 

Κι ἂν κεῖνο ποὺ μᾶς εἶχες προφητεύσεις 

’κ τὸ στόμα τῶν περίφημων εἰδώλων  

γιὰ δυό, γαμπρὸ καὶ νύφη, ἀληθεύσεις, 

κι ἀνίσως στὴν παντοτινή σου     1415 

τὴν ἄβυσσο τὸ πράγμα αὐτὸ κρατεῖς γραμμένο, 

βέβιο καὶ σταθερὸ μὲ τὴ βουλή σου, 

κι ἂν ἡ λαλιά τους ψόμα δὲν προρίζει, 

ὤχου, καὶ ποιός τὸ ἔργο τοῦτο τ’ ἅγιο  

ἐνάντια τῆς βουλῆς σου τ’ ἀμποδίζει;    1420 

Ἰδὲς τῆς λύπης καὶ τοῦ πόθου πῶς ἐχθρεύει 

κοπέλι ἄπονο ποὺ κατεβαίνει 

ἐξ Οὐρανοῦ, καὶ μ’ Oὐρανὸ παλεύει· 

ἰδὲς μιὰ καθαρὴ καρδιὰ πολεμουμένη 

’νοὺς ποθητοῦ εὔκαιρα μπιστεμένου,    1425 

ποὺ τὴ δική σου χάρη μὲ τὴ λάβρα του μαραίνει, 

κι ὅσο λιγότερον ἐλεημοσύνη ὀλπίζει 

στοὺς πόνους κ’ εἰς τὰ δάκρυα του νὰ πάρει, 

μὲ τόσο πλιὰ δεινὴ φωτιὰ λαβρίζει. 

                                     
591403 καὶ πριν από θέλει προσέθεσα, 1404 συβαίνει, 1405 Τὰ ’ποιὰ ἡ ψηλή σου χάρη σ’ ὅλα δίνει, 
1407 κ’ ἔνει, 1411 σ᾽ πριν από μελήτερη προσέθεσα, 1414 νύμφη, 1417 βέβαιο, 1420 Ἐναντία, 1422 
κοπέλη ἄπνο, 1410 Στερν’ ἀπὸ, 1414 δύο, 1425 Nοὺς 
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Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ὀμορφιὰ ἔναι καὶ μέλλει     1430 

ἑνοὺ ποὺ τόσο τὴν καταφρονάει, 

ὁποὺ τὴ φεύγει, τὴ μισᾶ καὶ δὲν τὴ θέλει;60 

Ἔτσι λοιπὸν στοῦ λόγου σου ἔναι χωρισμένη 

ἡ δύναμ᾽ ἡ παντοτινή σου, κ’ ἔτσι 

τό ᾽να μελλάμενο μὲ τ’ ἄλλο σ᾽ μάχη μπαίνει;   1435 

῍Ω λουλωμένη ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων, 

ἀκόμα δὲ σιγᾶς, μὰ θέλεις νά ’χεις  

τὸν Oὐρανὸν ἀποκλεισμένο σ’ τέτοιον τρόπον; 

Μποροῦσι τόσο ἐδῶ, ὅ,τι ἐκεῖ πάνου, 

δυὸ τυφλωμένοι, Πόθος καὶ Σκληρότη;    1440 

καὶ νὰ γενοῦσι τροπαιοῦχοι φτάνου; 

Μὰ σύ, π’ ἀπάνου ᾽χ τοὺς ἀστέρες κυριεύεις,  

ὕψιστε Κινητή, κ’ ἐδῶ ἀπὸ ᾽κεῖθεν  

ὅλα τὰ κυβερνᾶς καὶ βασιλεύεις,  

τήραξε, σὲ παρακαλῶ, τ’ ἀμφίβολό μας    1445 

στάσιμο, καὶ τὸν πόθο μὲ σκληρότη 

κάμε τα συβαστὰ μὲ τὸ μελλάμενό μας, 

καὶ μ’ ἕνα ζῆλο πατρικὸ συγκερασμένα 

κάμε τὴ λάβρα μὲ τὸν πάγο 

νὰ σμίξουν καὶ νὰ στέκου ἀγαπημένα·    1450 

τὶ κεῖνος ποὺ νὰ χαίρεται τυχαίνει 

νὰ μὴ μισᾶ καὶ νὰ μὴ φεύγει 

καὶ νὰ μὴ θέλει ἀπὸ τὸν πόθο νὰ μακραίνει. 

Ὤχου! καὶ κάμε τὸ τυφλὸ κι ἀτυχισμένο 

τὸ θέλημα τῶν ἀλλονῶν νὰ μὴ στερήσει    1455 

τὸ σπλάχνος ποὺ σ’ ἐμᾶς ἔναι ταμένο. 

Μὰ ποιός ἠξεύρει μήπως πάλι 

τοῦτο, ποὺ δείχνει εἰσὲ δυστυχίαν, 

                                     
60 1439 Μροῦσι, 1430 ἔνε, 1433 στοῦ λόγου σ’ ἔναι, 1435 Τὄνα, 1454 κ’ ἀτυχισμένο 
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μὴν ἔναι σὲ καλομοιριὰ μεγάλη! 
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ΠΡΑΞΙΣ ΔEΥΤΕΡΑ 
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Ἔργαστος Μυρτίνος 

ΕΡΓ. ῍Ω πόση στράταν ἔκαμα στ’ ὄρος, εἰς τὸ λιβάδι,   1 

στὴ βρύση κ’ εἰς τὸν ποταμὸ κ’ ἐκεῖ ποὺ τρέχου ὁμάδι, 

γυρεύοντάς σε νὰ σὲ βρῶ, καὶ τώρα μόνο σ’ εἶδα.61 

Δόξα εἰς Θεὸ ποὺ σ’ ηὕρηκα σὰν εἶχα τὴν ἐλπίδα.  

ΜΥP. Καὶ τί μαντάτο τάχατες τῆς τόσης βιᾶς βασταίνεις;  5 

Εἶν’ ἄξιο τάχα γιὰ ζωὴ ἢ θάνατο μοῦ φέρνεις; 

ΕΡΓ. Ἐτοῦτο ἂν τό ’χα μετὰ μέ, δὲν ἤθελα σ’ τὸ δώσει,  

μὰ τ’ ἄλλο ἐλπίζω ὡς πεθυμᾶς καὶ θέλεις νὰ τελειώσει· 

κι ἀνὲν καὶ τώρα δὲν μπορῶ νὰ κάμω νὰ τὸ λάβεις, 

στάσου μὲ τὴν ἀπομονή, καὶ κάμε νὰ μὴ βλάβεις   10 

τόσο πολλὰ τὰ σπλάχνη σου, κ’ ἰδὲς νὰ μὴν ἀφήσεις 

παρ’ ὡς μπορεῖς καὶ δύνεσαι τοὺς πόνους νὰ νικήσεις.  

Νίκα λοιπὸν τὰ πάθη σου, νίκα τὸν ἐμαυτό σου, 

γιὰ νὰ νικήσεις ἐκεινοὺς ὁπού ’χει ὁ λογισμός σου, 

καὶ ζῆσε μὲ παρηγοριά, κι ἀνάσανε δαμάκι,   15 

ἔπαρ’ κ’ ἐσὺ καμιὰ βολὰ ξεφάντωση λιγάκι. 

Μ’ ἀγροίκησέ μου ποιά ἀφορμὴ μ’ ἔκαμε νὰ κινήσω 

μὲ τόση βιά, σὰ μὲ θωρεῖς, νά ’ρθω νὰ σοῦ μιλήσω. 

Γνωρίζεις τάχα, νὰ σοῦ πῶ, (μὰ ποιός δὲν τὴ γνωρίζει;) 

τ’ ῾Ορμήνου μιὰ ξανθὴ ἀδελφὴ ποὺ κοκκινοροδίζει;  20 

Χαροποιὰ στὸ πρόσωπο κι ὀρεχτικὴ εἶναι πλήσια, 

ψηλόλιγνό ’χει τὸ κορμὶ κ’ <εἶν’> νόστιμη περίσσια.  

ΜΥP. Πῶς τήνε λέσι; Πές μου την.  

ΕΡΓ.      Κορίσκη τήνε κράζουν. 

ΜΥP. Γνωρίζω την καλότατα, ἔτσι τὴν ὀνομάζουν· 

                                     
612 τρέχ’ ὁμάδη, 4 εἰς Θεῶ ποσ’ ἤβρικα, 6 διὰ ζωὴν, 20 κακινοροδιζει, 22 ψηλόλυγν’ ἔχει – κι’ 
νόστιμη, 23 τὴν ἐλέσει- τὴν ἐκράζουν, 3 νὰ σ’ ἐβρῶ, 16 καὶ σὺ, 17 ποι᾽ ἀφορμὴ, 19 ποῖος 
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ἄντις μ’ αὐτὴν καμιὰ φορά, θαρρῶ, εἶχα μιλήσει.   25 

ΕΡΓ. Ἤξευρε τώρα, τὸ λοιπόν, τοῦτο ποὺ θὲς γροικήσει. 

Ἐτούτ’ ἡ νιὰ ποὺ σοῦ μιλῶ, δὲν ξεύρω μὲ τί τρόπον, 

εἶναι καμπόσος ὁ καιρός, (δὲς τύχη τῶν ἀνθρώπων!)62 

ἐγίνη, δὲν ἠξεύρω πῶς, συντρόφισσα μεγάλη  

Ἐρωπρικούσας τσ’ ὄμορφης παρὰ γυναίκαν ἄλλη.   30 

Σ᾽ τούτη λοιπὸ ἐξεσκέπασα τὸν πόθο τῆς καρδιᾶς σου 

καὶ μυστικὰ ἐφανέρωσα τὸ θέλ’ ἡ πεθυμιά σου 

κ’ ἐκεῖνο ὅλο τὸ ζητᾶς, κ’ ἐκείνη, μὲ μεγάλη  

πίστην, εἰς τοῦτο μὄταξε κόπον πολὺ νὰ βάλει. 

ΜΥP. ῍Ω χίλιες καὶ χίλιες φορές, ἂν τοῦτο  ἀληθέψει,  35 

ἀπὸ κάθ’ ἄλλον ποθητὸ θέλεις καλομοιρέψει 

Μυρτίνε, καὶ καλότυχος ἀπ’ ὅλους θέλεις γένει! 

Μὰ αὐτὸ ποὺ θέλει γιατ ᾽ ἐμὲ νὰ κάμει πῶς τὸ φέρνει; 

ΕΡΓ. Δὲ μοῦ ’πε τίποτες σ’ αὐτό, μὰ λέγει δὲν ἠξεύρει 

εἰς τὴ βοήθεια σου καλὰ τὸν τρόπο νὰ τὸν εὕρει,   40 

ἀνὲν κι ὀμπρὸς τὸν πόθο σου, πῶς ἄρχισε, δὲ μάθει, 

κι ὥς τώρα πῶς ἀπέρασαν τὰ θλιβερά σου πάθη, 

κ’ ἔτσι μ’ ἐτοῦτο νὰ μπορεῖ στράτα καμιὰ ν’ ἀνοίξει, 

γνώμη, τὸν νοῦ καὶ ἔννοια τῆς κόρης νὰ ξανοίξει· 

νὰ ἰδεῖ ποιό εἶναι πλι’ ἀρκετό, σὲ τούτη σου τὴ χρεία,   45 

τὰ παρακάλια νὰ ᾽ργαστεῖ, τέχνην ἢ πονηρία; 

Γιὰ τοῦτο  ἔτσι βιαστικὰ ἦρθα, ξετρέχοντάς σου, 

γιὰ νὰ σοῦ εἰπῶ τί ἐμίλησα κ’ ἔκαμα στὴ δουλειά σου. 

ΜΥP. Ἔτσι νὰ κάμω, μά ’ξευρε, Ἔργαστε σπλαχνικέ μου, 

’τ’ εἶναι πολλὰ φαρμακερή, φίλε μου κι ἀδελφέ μου,  50 

μιὰ θύμησις ὡσὰν αὐτὴ εἰς ἕναν ποὺ λαβρίζει 

ὀχ τὴν ἀγάπη, κ’ εἰς αὐτὴν ἐλπίδα δὲν ἐλπίζει. 

                                     
6225 μὲ θάρ’ εἶχα μιλήσει, 30 Ἐροπροικοῦσης, 31 λοιπὸν ἐξεσκέπασα, 38 Μ’ αὐτὸ, 44 κ’ ἔννοιαν - 
νὰ ξ’ἀνοίξη, 46 ν’ ἀργαστῆ, 48 στὴν δουλείαν, 50 T’ εἶναι, 45 ποῖον, 51 μία- εἰς ἕνα 
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Εἶναι ὅμοια σὰν ὅταν κανεὶς στὸν ἄνεμο τραβήξει 

λάβρα φωτιᾶς, κι ἀπάνου της ξερὰ κλαδάκια ρίξει, 

τόσο κι αὐτὴ τὴ λάβρα της αὐξαίνει καὶ πληθαίνει  55 

κ’ ἔτσι τὸ γληγορώτερο σὲ στάκτη κατανταίνει, 

κι ὡς μιὰ σαΐτα πεταχτὴ ποὺ νά ’ναι καρφωμένη63 

σ’ κανένα μέρος τοῦ κορμιοῦ, κ’ εἶναι βαθιὰ χωσμένη, 

καὶ μὲ τὸ χέρι του κανεὶς θέλει νὰ δοκιμάσει 

νὰ τὴν τραβήξει ἀπ᾽ ἐκεῖ, γιὰ νὰ τὴν ἀνασπάσει,   60 

κουνώντας κάνει τὴν πληγὴ καὶ πλιό της μεγαλώνει 

καὶ πόνους μεγαλύτερους αὐξάνει καὶ ξαπλώνει. 

Μὰ πράγμα θέλω νὰ σοῦ πῶ, καθάρια νὰ γνωρίσεις 

πὼς ἡ  ἐλπίδα πάντα της ψεύτρά ’ναι παρὰ φύσης  

κ’ εὔκαιρη σ’ κείνους π’ ἀγαποῦν, κι ὁ πόθος πὼς βασταίνει 65 

ρίζα γλυκιά, μὰ πωρικὸ πρικύ, τ’ ὁποιὸ μαραίνει. 

Εἰς τὸν καιρὸ τὸν ὄμορφο, ποὺ βάνει ἀρχὴ ν’ αὐξαίνει 

ἡ μέρα, καὶ τὸ σκοτεινὸ τῆς νύχτας νὰ κονταίνει, 

θέλ’ εἶσται τώρα ἕνας σωστὸς χρόνος ἀπερασμένος,  

τούτ’ ἡ νεράιδα ἡ ὄμορφη, τοῦτος ὁ λαμπρισμένος  70 

ἥλιος καινούργιος τσ’ ὀμορφιᾶς, ἦρθε μὲ τὴ θωριά της,  

ὡσὰν μιὰν ἄλλην ἄνοιξη, νὰ κάμει ἡ παρουσιά της  

τὴν κατοικιὰ τοῦ τόπου μου ἄξια κ’ εὐτυχισμένη, 

τὴν Πίσσο καὶ τὴν Ἔλιδο περίσσια στολισμένη,  

φερμένη ἀπὸ τὴ μάνα της, εἰς τὲς μερὲς αὐτεῖνες,  75 

τὰ πανηγύρια γιὰ νὰ ἰδεῖ εἰς τὲς ἡμέρες κεῖνες 

ποὺ γίνονται γιὰ τὴν τιμή, μὲ πλήσια παρρησία, 

καὶ δόξα τοῦ πανάγαθου καὶ μπορεμένου Δία 

μὲ τόσες περισσὲς χαρές, μ’ ὄργανα, μὲ παιγνίδια,  

θυσιὲς μεγάλες κάνοντας ὄμορφα καὶ ᾽πιτήδεια·   80 

                                     
63 60 κι’ πριν ἀπ’ ἐκεῖ διέγραψα, 68 Ἡμέρα, 77 διὰ τὴν τιμὴν, 79 περήσιαις, 80 Θυσίαις, 57 μία, 64 
ψεύτρα ’ναι, 65 Κ’ εὔκαιρ’ εἰς, 66 τ’ ὁποῖο, 74 τὴν Πίσον καὶ τὴν Ἕλληδον 
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μὰ κρίνω, Ἐργάστε, μοναχὰ νὰ μὴν τὴν εἶχε φέρει 

παρὰ γιὰ νὰ μακαριστοῦν τῆς Ἔλιδος τὰ μέρη, 

καὶ νὰ γενοῦν τὰ μάτια της θέαμα τῶν ἀνθρώπων  

ποὺ  ἦρθαν γιὰ ξεφάντωση στὸν ἐδικό μας τόπον.64 

Μ’ αὐτοὶ οἱ πλουμιστοὶ ὀφθαλμοὶ θέατρον ἐγινῆκαν  85 

τοῦ πόθου, καὶ πάσ’ ἄλλο ἡδὺ πολλότατα ὑπερβῆκαν. 

Κ’ ἐγώ, π’ ὡς τότες ἀκομὴ δὲν εἶχα γνωρισμένη 

ποιά ᾽τον τσ’ ἀγάπης ἡ φωτιά, ἡ τόσο μπορεμένη, 

οὐδὲ καλὰ τὰ μάτια μου σ’ ἐκεῖνο τ’ ἀνθισμένο 

πρόσωπον ἐστοχάστηκαν, τ’ ὀμορφοκαμωμένο,   90 

ὁποὺ μιὰ λόγχη τῆς φωτιᾶς ἐχύθη στὴν καρδιά μου,  

κι ἄρχισαν νὰ φλογίζουνται μέσα τὰ σωθικά μου⋅ 

καὶ πρὶν παρὰ νὰ βοηθηθῶ ἀπὸ τὴν πρώτη βλάψη,  

ποὺ ξαφνικὰ στὰ μάτια μου σὰν ἀστραπή ’χε λάμψει, 

ἐγροίκησα μιὰν ὀμορφιὰ μέσα μου κ’ ἐκαρφώθη,  95 

τὰ μέλη μου ὅλα ἐπότισε κ’ εἰς τὴν καρδιὰ ᾽ριζώθη, 

καὶ μ’ ἐξουσιὰ βασιλικὴ μοῦ λέγει: «Γιὰ καλλιά σου, 

Μυρτίνε, δίχως ἄργητα, δῶσε μου τὴν καρδιά σου». 

ΕΡΓ. ῍Ω πόση δύναμη βαστᾶ ὁ πόθος στὴν καρδιά μας 

καὶ μὲ μεγάλην εὐκολιὰ παίρνει τὴν ἐξουσιά μας!  100 

Κ’ εἶν’ τόση, π’ ἄλλοι δὲν μποροῦν καλὰ νὰ τὴ λογιάσουν, 

παρ’ ὅσοι σ’ αὔτην μπερδευτοῦν καὶ τήνε δοκιμάσουν. 

ΜΥP. Ἰδές, λοιπόν, τὸ τί μπορεῖ κ’ ἠξεύρει νὰ ’νεργήσει 

στῶν κοπελιῶν τὰ τρυφερὰ στήθη, νὰ τὰ νικήσει. 

Mιᾶς μου ἀδελφῆς πολλὰ ἀκριβῆς τοῦτον τὸ λογισμό μου 105 

ὅλον τῆς ἐφανέρωσα, γιὰ νὰ γενεῖ βοηθός μου, 

γιατ’ ἤτουνα συντρόφισσα τῆς κόρης τῆς δικῆς μου  

εἰς τὸ λιγούτσικο καιρὸ ποὺ ἐστάθη ἐκεῖ ἡ ψυχή μου. 

Κ’ ἔτσι ἀπ᾽ ἐτούτη μοναχὰ πιστὴ βουλὴν ἐπῆρα, 
                                     
6481Ἔργαστε, 86 ἡδῆς πολλότατ’ ὑπερβῆκαν, 88 Ποῖα ἦτον, 90 ἐστοχάστηκα - τ’ ὄμορφο 
καμωμένον, 102 τὴν ἐδοκιμάσουν 91 μία- εἰς τὴν καρδιάν, 94 εἰς τὰ μάτια μου - ἀστραπ’ εἶχε, 96 
μέλη μ’ ὅλλα- καρδιὰν ριζώθει, 105 Mιᾶς μ’ ἀδελφῆς - πολλ’ ἀκριβῆς 
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καθὼς μ’ ἀρμήνεψ’ ἔρωτας καὶ βόηθησέ μου ἡ μοίρα.  110 

Μιὰ ντυμασιὰ ὀχ τὰ ροῦχα της γυναίκεια εὐθὺς μοῦ δίνει 

καὶ βάνοντάς τη ἀπάνω μου μὲ δαύτηνε μ’ ἐντύνει,65 

καὶ τὸ κεφάλι μὲ μαλλιὰ ξένα μοῦ τὸ στολίζει 

καὶ μὲ τσ’ ἀθοὺς τοὺς δροσεροὺς τριγύρω τὸ πλουμίζει, 

καὶ ζώνει μου εἰς τὸ πλευρὸ φάρετρα χρυσωμένη  115 

καὶ μὲ δοξάρι, ὡς κορασιὰ ὀμορφοστολισμένη, 

καὶ μὲ τὴν τέχνη μοῦ ’δειξε ν’ ἀλλάξω τὴ μιλιά μου, 

ἤθη καὶ τὰ καμώματα κατὰ τὴ φορεσιά μου. 

Κ’ ἐγώ, πού ’χα γιὰ δάσκαλο τὸν ἔρωτα εἰς οὗλα,  

ἐμίλουν κ’ ἐλυγίζομουν σὰ μιὰ κορασοπούλα,   120 

γιατ’ εἶχα ἀπὸ τὴν ἡλικιὰ πρόσωπο παστρεμένο, 

κι οὐδένα τόπον ηὕρεσκες σὲ δαῦτο μαλλιασμένο.  

E1 Κι ὅταν τσ’ ἐφάνηκε καιρός, μὲ δαύτηνε μὲ παίρνει   

κ’ εἰς ἕναν τόπον ὄμορφο καὶ δροσερὸ μὲ φέρνει, 

ὁποὺ συχνὰ ἐσυνήθιζε μ’ ἄλλες κορασοποῦλες   125 

τούτ’ ἡ νεράιδα ἡ εὔμορφη νὰ ξεφαντώνει μ’ οὗλες, 

ὁποὺ δι’ αὐτὴ ὀχ τὰ Μέγαρα νὰ τὴν ἰδοῦν ᾽κινῆσα 

ὡσὰ δικές της ἀκριβὲς κι ἀγαπημένες πλῆσα. 

Κ’ ἔδειχνε ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς ὡσὰν τὸ πλουμισμένο, 

στὲς βιόλες δείχνει ἀνάμεσα, ρόδο τὸ μυρισμένο.  130 

Κι ἀφόντις εἰς τὸν τρόπ᾽ αὐτὸν λιγάκι ἐσταματῆσαν, 

δίχως καμιὰ ξεφάντωση, καὶ σιωπημένες ἦσαν,  

μιὰ κορασιὰ σηκώθηκε, ᾽π᾽ ἐκεῖνες τῶν Μεγάρων, 

κι ἀκριογελώντας ἄρχισε νὰ λέγει μὲ τὸ θάρρος: 

«Σ’ τούτη τὴν ὥρα, τὸ λοιπόν, σ’ τοῦτα τὰ πανηγύρια,   135 

ποὺ τόσες νίκες γίνονται στὰ ᾽ξάκουστα παιγνίδια, 

κι ὁπ’ ὅλοι στέκουν μὲ χαρὰ καὶ παίζουν καὶ γελοῦσι 

                                     
65111 ντιμασιὰν ὀχ - γυναῖκιαν εὐθὺς, 119 εἰς ὅλλα, 127 δι᾽ αὐτὴν ὀχ – νὰ τὴν ἰδοῦν ἐκινήσα, 128 
πλήσια, 133 ἀπ’ ἐκεῖναις τὴν Μεγάρων, 110 βοηθησέ μου, 120 μία, 124 εἰς ἕνα 
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καὶ μ’ ἄμετρες ξεφάντωσες μαζὶ φιλονικοῦσι, 

ἐμεῖς νὰ στέκομε ἄνεργες καὶ μ’ ἀμελιὰ μεγάλη 

δίχως νὰ ξεφαντώνομε σὰν κάνουσιν οἱ  ἄλλοι;66  140 

Τάχα δὲν ἔχομε κ’ ἐμεῖς ἄρματα νὰ μποροῦμε 

ψευτοὺς πολέμους μὲ χαρὰ μαζὶ νὰ πολεμοῦμε, 

σὰν ἐκεινοὺς ποὺ κάνουσι οἱ ἄνδρες ἀνάμεσά τους, 

γιὰ νὰ μποροῦν νὰ δείχνουσι τ’ ἀνδραγαθήματά τους;  

Πιάστε, λοιπό, ἀδελφάδες μου, σήμερον τὴ βουλή μου,  145 

ἂν σᾶς φανεῖ νά ’ναι καλὴ ἡ γνώμ’ ἡ  ἐδική μου· 

ἂς δοκιμάσομ᾽ ὅλες μας, παίζοντ᾽ ἀνάμεσά μας, 

τί δύνονται νὰ κάμουσι τ’ ἄρματα τὰ δικά μας, 

καὶ πόση χάρη μὲ πολλὴ γλυκότητα βαστοῦσι 

τὰ χείλη μας τὰ κόκκινα ὅταν γλυκοφιλοῦσι,   150 

σὰν ὅτε μὲ τοὺς ἄνδρες μας ἀγκαλιαστὲς σμιχτοῦμε   

καὶ μ’ ἀναγάλλιαση πολλὴ νόστιμα φιληθοῦμε. 

Ἔτσι, λοιπό, ἂν θελήσετε, ὅλες ἀνάμεσά μας, 

μιὰ μὲ τὴν ἄλλη ἂς δώσομε νόστιμα τὰ φιλιά μας 

κ’ εἰς τέτοιον τρόπο σήμερον ἂς φιλονικηθοῦμε⋅   155 

ἔπειτα, ἂς ξετάξομε ἀλλήλως μας νὰ βροῦμε 

ποιά μὲ πιλιὸ γλυκότητα ἠξεύρει νὰ χαρίσει 

φιλὶ δροσάτο κι ὄμορφο καὶ τσ’ ἄλλες νὰ νικήσει⋅ 

κι ἂς πάρει γι᾽ ἀναχάρισμα τοῦτο μου τὸ πλεμένο 

στεφάνι, πού ’ναι μὲ τσ᾽ ἀθοὺς καὶ ρόδα στολισμένο».  160 

Σ’ τοῦτο γελοῦν οἱ κορασιὲς κι ὅλες τους συμφωνοῦσι, 

κι ἀνάμεσόν τους παρευθὺς ἀρχίζουν νὰ φιλοῦσι  

μὲ πλήθια τους θαράπευση, καλώντας μιὰ τὴν ἄλλη 

εἰς τούτηνε τὴ δοκιμὴ τὴν ἄξια καὶ μεγάλη· 

κ’ ἐδείχνασι πὼς μάχονται οἱ λυγερὲς ὁμάδι   165 

μὲ δίχως νὰ φανεῖ σ’ αὐτὲς πολεμικὸ σημάδι.  

                                     
66153 λοιπὸν ἂν θελήσεται, 159 γι’ ἄνα χάρισμα, 160 ποῦ εἶν’ μὲ τοὺς ἀθοὺς, 165 Καὶ δείχνασι, 145 
λοιπο᾽ ἀδελφάδαις μου 
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Κ’ ἡ κόρη ποὺ ἦτον ἀφορμή, βλέποντας συγχυσμένα 

λιγάκι τὰ παιγνίδι᾽ αὐτὰ καὶ τὰ χαριτωμένα, 

ἐστάθη ὀμπρὸς κ’ εἰς ὀρδινιὰ τὲς κορασιὲς καθίζει, 

ἔπειτα, μὲ τὰ γέλια της, νὰ τὲς μιλήσει ἀρχίζει:   170 

«Πρεπὸ κι ἄξιο μοῦ φαίνεται καὶ δίκιο νὰ μᾶς κρίνει, 

σ᾽ ἐτούτη μας τὴ δοκιμή, ἡ κορασίδα κείνη 

ὁπ’ ἔχει πλιὰ ὀμορφύτερο τὸ στόμα ἀπὸ τὲς ἄλλες 

τὲς κορασιές ποὺ εἴμαστε μικρὲς καὶ τὲς μεγάλες».67 

Ναί, λέγουσι ὅλες, καὶ ζιμιὸ στὸ νοῦν ἐσημαδέψαν   175 

συβαστικῶς, μὲ μιὰ βουλή, καὶ γιὰ κριτὴ ἐδιαλέξαν  

τὴν εὔμορφη, τὴ γνωστικὴ καὶ τὴ χαριτωμένη 

Ἐρωπρικούσα, μ’ ἐξουσιὰν εἰς τοῦτο νὰ μᾶς κρένει. 

E2 Κ’ ἐκείνη,  ὡς τὸ γροίκησε, τὰ μάτια της γυρίζει   

χάμου στὴ γῆ, κι ὡσὰν ντροπὴ νὰ τὴν πλακώνει, ἀρχίζει 180 

καὶ τ’ ἀργυρό της πρόσωπο ροδάδες νὰ σκορπίσει 

καὶ μ’ εὐμορφιὲς ἀμέτρητες νὰ ροδοκοκκινίσει, 

δείχνοντας πὼς τὴν ὀμορφιὰ τὴν εἶχε κι ἀπὸ μέσα, 

καθὼς ἀπ’ ἔξω νὰ θωροῦν οἱ  ὀφθαλμοὶ ἐμπορέσα⋅ 

ἢ τάχα καὶ νὰ ζήλεψε τ’ ὄμορφο πρόσωπό της    185 

τὸ τιμημένο καὶ γλυκὺ τὸ στόμα τὸ δικό της, 

κ’ ἐφάνηκέ του κι αὐτουνοῦ νὰ κάμει, ὡσὰν μπορέσει, 

τὴν κόκκινή του φορεσιὰ νὰ βγάλει, νὰ φορέσει, 

σχεδὸν σὰ νά ’λεγε κι αὐτό: «Δέτε τὸ πῶς στραγγίζω 

τὴν ὀμορφιὰ εἰς τοῦ λόγου μου καὶ ροδοκοκκινίζω!».  190 

ΕΡΓ. Ὤ, πῶς μὲ τὸν καιρὸ θωριὰ γυναίκεια  εἶχες πιάσεις, 

σὰ νά ’ξευρες ποιά  ἔμελλες γλυκότη νὰ βυζάσεις!  

ΜΥP. Tότες καθίζει ἡ κόρη μου ἡ ὄμορφη, μὲ τάξη, 

κριτὴς νὰ γένει σ’ ὅλες μας, ὡς εἶχαν την προστάξει· 

                                     
67171 Πρέπον, 172 Στούτην, 176 ἐδιάλεξαν, 180 κι᾽ ὡσὰν ’τροπὴ, 188 ν’ εὐγάλη172 ἡ Κορασίδ’ ἐκεῖνη,, 
190 τὴν ὀμορφιὰν εἰς τοῦ λόγου μου, 167 συνχησμένα, 173 τὸ στόμ ἀπὸ, 192 ποία 
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κ’ ἐδιάβαινε μιὰ μιὰ ἀπ’ αὐτὲς κ’ ἐφίλειε τὸ δροσάτο  195 

τὸ στόμα της τὸ νόστιμο καὶ μοσκομυρωδάτο, 

τὰ χείλη ἐκεῖνα, Ἐργάστε μου, ὁπ’ ἀνοιγοσφαλίζαν 

ὡσὰ δυὸ ρόδα δροσερά, καὶ ζάχαρη ἐστραγγίζαν·68 

καὶ τὲς καρδιὲς τῶν κορασιῶν γλυκότη ἐπότιζέ τες 

κι ὡς νέκταρ ὀχ τὸν οὐρανὸν ἐκαταδρόσιζέ τες.   200 

Ὤχου, νὰ ’μπόρου, Ἐργάστε μου, νὰ σοῦ ’λεγα μὲ πόση 

τρομάρα καὶ μὲ ποιά χαρὰν εἶχα τηνὲ σιμώσει, 

καὶ ποιά γλυκότη ἀμέτρητη τὰ μέλη μου ἐγροικῆσαν, 

ὅταν τὰ πικραμένα μου χείλη τὴν ἐφιλῆσαν. 

Νὰ τὸ λογιάσει ἀφήνω το μέσα τοῦ λογισμοῦ σου,  205 

καὶ τέτοια καλοριζικιὰ ἂς συμπεράνει ὁ νοῦς σου, 

τὶ ἐκεῖνο ποὺ ’δοκίμασε τὸ στόμα μου ν’ ἀρχίσει 

δὲν τοῦ ’ναι μπορετὸ ποτὲ μηδὲ νὰ τὸ μιλήσει. 

Λέγω σου τοῦτο μοναχά, πὼς ὅλα νὰ τραβήξεις 

μέλια καὶ γλυκοκάλαμα τοῦ κόσμου, νὰ τὰ σμίξεις,  210 

ὅλα δὲν εἶναι τίποτες εἰς τὴ γλυκότη ἐκείνη 

ποὺ στὴν καρδιά μου ἐγροίκησα, ὀϊμέ, τὴν ὥρ’ αὐτείνη. 

ΕΡΓ. Ὤχου κλεψιὰ καλότυχη, ὢ φίλημα δροσάτο, 

ποὺ πῆρες εἰς τὰ σπλάχνα σου, γλυκὺ καὶ ζαχαράτο! 

ΜΥP. Ἤτουνα, ναί, πολλὰ γλυκύ, ἀμ’ ὄχι ἀγαπημένο,  215 

γιατ’ ἦτον ὀχ τὸ κάλλιο του τὸ μέρος στερημένο, 

ποὺ δίδει τέλεια τὴ χαρά, γιατὶ ἔδιδέ τα ἀγάπη, 

μὰ ἀγάπη δὲν τὰ γύριζε σ’ ἐμένα, τὸν ἀζάπη. 

ΕΡΓ. Πές μου, πῶς ἐγροικήθηκες τὴν ὥρ᾽ αὐτή, νὰ ζήσεις, 

ὅταν ἀράδα σοῦ ’λαχε νὰ πᾶς νὰ τὴ φιλήσεις;   220 

ΜΥP. Σ’ τοῦτα τὰ χείλη, Ἐργάστε μου, ἄκουσα τὴν ψυχή μου 

νά ’ρθει ὅλη καὶ νὰ μαζωχτεῖ μαζὶ μὲ τὴν πνοή μου, 

σ’ τόσον ὁπ’ ὅλη μου ἡ ζωὴ εὑρέθη μαζωμένη 

                                     
68195 καὶ φίλιε, 197 Ἐργαστέ μου, 201 νὰ μπόρουν Ἐργάστε, 202 εἶχα τὴν ἐσιμώσει, 218 Μ’ ἀγάπη, 
197 χείλ’ ἐκεῖνα, 198 δύο, 202 ποῖαν 203 ποῖα, 208 μὴ δὲ, 217 ἐδιδέτ’ ἀγάπη,  
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σ’ ἐτοῦτον τὸ μικρότατο τόπο καὶ σφαλισμένη· 

κ’ ἔτσι ἡ ζωή μου κ’ ἡ ψυχὴ καὶ πνεῦμα τὸ καημένο  225 

ἕνα φιλὶ ὁλομόναχο ἐγίνη πικραμένο·69 

τ’ ἄλλα μου μέλη ἐχάσασι τὴ δύναμή τους, κ’ ἦσαν 

ὡς νεκρωμένα καὶ ψυχρά, κ’ ἐτρέμασι περίσσα. 

Κι ὅταν ἐσίμωσα κοντὰ εἰς τὴ θωριὰν ἐκείνη 

τὴ φοβερή, ποὺ ἐφαίνετον κι ἀστροπελέκια χύνει,  230 

ὡσὰν ἐκεῖνος πού ’ξευρα πὼς ἤμουν ἐντυμένος, 

μὲ τέτοιο γέλιο καὶ κλεψιά, ἔμεινα τρομασμένος 

κ’ ἐδείλιασα στὸ πρόσωπο τ’ ἀγγελικὸν ἐκεῖνο, 

ὁποὺ λιγάκι μοῦ ’λειψε ὀπίσω ν’ ἀπομείνω 

E3 καὶ τὰ καημένα χείλη μου σ’ ἐμένα νὰ γυρίσω   235 

κ’ εἰς τέτοιον ὄμορφο καιρὸ νὰ μὴν τηνὲ φιλήσω. 

Μὰ μ’ ἕνα γέλιο καθαρό, ὁπ’ ἔδωκε ἡ κυρά μου, 

ἐπῆρα τόση δύναμη μέσα εἰς τὴν καρδιά μου, 

ποὺ πάραυτα ἀποκότησε τὸ στόμα μου καὶ σώνει   

στὸ στόμα της, καὶ παρευθὺς τὰ χείλη του καρφώνει,  240 

καὶ μ’ ἀνεχορταγιὰ πολλὴ ἀπ ᾽ ἐδεκεῖ ἀρχινίζει  

τοῦ πόθου τὴν ὀρεχτικὴ δροσιὰ νὰ πιπιλίζει. 

Κι ὁ Ἔρωτας, ὡς μέλισσα πού’ ναι συνηθισμένη 

μέσα σὲ ρόδα δροσερὰ νὰ στέκεται χωσμένη, 

ἔτσ’ ἐκαθότουνα κι αὐτὸς ἀνάμεσα στὰ δυό της   245 

χείλη,  ὁπ’ εὐγενίζασι τὸ στόμα τὸ δικό της.  

Κι ὅσον ἐκείνη ἀσάλευτον ἐκράτειε καὶ κλεισμένο 

τὸ φιλημένο στόμα της, τὸ μοσκομυρισμένο, 

ὡσὰν τὴ μέλισσα κ’ ἐγώ, βυζάνοντας, ἐσύρα 

τὴ μοναχὴ γλυκότητα π’ ἀπὸ τὸ μέλι ἐπῆρα,   250 

καὶ μέσ’ ἀγροίκησα νὰ μπεῖ δροσιὰ εἰς τὴν καρδιά μου 

ποὺ δρόσισε τὰ μέλη μου κι ὅλα τὰ σωθικά μου. 

                                     
69 228 καὶ τρέμασι περίσσια, 236 νὰ μὴν τὴν ἐφιλήσω, 239 παρ᾽ αὐτὰ, 230 π᾽ ἐφαίνετον, 245 δύο 
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Μὰ ὡσὰν ἀρχίνισε κι αὐτὴ τὸ στόμα νὰ σαλεύει,  

ν’ ἀνοιγοκλεῖ τὰ ρόδα του, γλυκιὰ φιλιὰ νὰ πέβει 

(νά ᾽τουν ἡ καλοσύνη της ἢ ἡ τύχη μου, τ’ ἀζάπη;   255 

ξεύρω τὸ πὼς δὲν ἤτουνα σ’ αὐτὴ καμιὰ ἀγάπη)70 

στὰ χείλη μου, καὶ νὰ χτυποῦν κι ὁμάδι νὰ λαλοῦσι 

κι αὐτῆς κ’ ἐμὲ τὸ φίλημα νὰ συναπαντηθοῦσι 

(ὢ ἀκριβέ μου θησαυρέ, γλυκύ, σ’ ἔχω χαημένο, 

κ’ ἐγὼ στὸν κόσμο ζωντανὸς εἶμαι καὶ δὲν πεθαίνω;),  260 

τότες ἀπὸ τὸν Ἔρωτα, ὁποὺ ἦτον καθισμένος,  

ὡς εἶπα, σὰν τὴ μέλισσα στὰ χείλη της χωσμένος, 

ἐγροίκησα νὰ πεταχτεῖ τὸ ξυμητὸ κεντρί του  

καὶ νά ’μπει μέσ’ στὰ σπλάχνη μου μ’ ὅλη τὴ δύναμή του, 

καὶ μ’ ἄμετρη γλυκότητα ἐγροίκησα ν’ ἀρχίσει   265 

τὴν πληγωμένη μου καρδιὰ νὰ τήνε βασανίσει· 

κ’ εἰς τέτοιον τρόπ᾽ ἀπόμεινα δίχως τὴ λευτεριά μου, 

γιατὶ μοῦ σύγχυσε τὸ νοῦ κ’ ἐπῆρε τὴν ἀξιά μου. 

Κ’ ἐγώ, π’ ἐγνώρισα τὸ πὼς ἤμουνα λαβωμένος 

μὲ μιὰ θανατερὴ πληγή, ὡσὰν ἀπελπισμένος,    270 

στὰ χείλη ὁποὺ μ᾽ ἐσφάξασι λίγο ἔλειψε νὰ πέψω 

μιὰ δυνατὴ δαγκωματιὰ καὶ νὰ τὰ σημαδέψω, 

μὰ κράτησέ με ἡ αὐγή,  ἐκείν᾽ ἡ χρυσωμένη, 

ποὺ στ’ ὄμορφό της πρόσωπο παντοτινὰ ἀνατέλνει,  

γιατὶ ὡς μιᾶς θεϊκῆς ψυχῆς πνεῦμα ἐφύσησέ μου  275 

κι ἀπὸ τὸ νοῦ τέτοια βουλὴ πάραυτας ἔβγαλέ μου, 

κ’ ἐξύπνησε τὴ διάκριση στὸ νοῦ μου καὶ τὴν τάξη 

καὶ τσ’ ὄρεξής μου τὸ θυμὸ ἔκαμ᾽ εὐθὺς ν’ ἀλλάξει. 

ΕΡΓ. ῍Ω τάξις, πόσο βλάψιμο βρίσκεσαι τῶν καημένων 

τῶν ποθητῶν, κι ἀμπόδισμα στό ’χουν πεθυμισμένον!  280 

ΜΥP. M’ ἀφόντις ἐτελειώσασι κι ὅλες ἀποφιλῆσαν  

                                     
70255 ὢ ἡ τύχη, 255 Νὰ ἦτουν, 256 Ξεύγω, 266 νὰ τὴν ἐβασανίση, 271 μοῦ ἐσφάξασι λίγ᾽ ἔλειψε νὰ 
πέμψω, 268 σύνχισε, 272 μίαν, 274 Ποῦ εἰς τ’ ὀμορφόν της - παντοτιν’ ἀνατέλνει 
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τὴν κόρη μου τὴν πλουμιστὴ μ’ ἀποθυμιὰ περίσσα 

καὶ μ’ ἔγνοια ἐκαρτερούσασι στὸ θέλει ἀποφασίσει 

καὶ τὸ στεφάνι τ’ ὄμορφο ποίας νὰ τὸ χαρίσει, 

τότες ἡ  ἄξια κι ὄμορφη καὶ γνωστικὴ κυρά μου,  285 

πλιὰ νόστιμα καὶ πλιὰ γλυκιὰ κρίνοντας τὰ φιλιά μου,71 

ἀτή της, μὲ τὸ χέρι της, πιάνει τὸ πλουμισμένο 

στεφάνι, ποὺ στεκότουνα κ’ ἤτονε φυλαμένο 

γιὰ νὰ δοθεῖ τῆς κορασιᾶς ὁποὺ ἤθελε νικήσει 

κι ἀπὸ τὲς ἄλλες πλιὰ γλυκὰ ἤξευρε νὰ φιλήσει,   290 

E4 κι ἀπλώνοντάς το ταχτικὰ ἐμένα τὸ χαρίζει    

καὶ τὸ κεφάλι μου μ’ αὐτὸ τὸ δροσερὸ στολίζει. 

Κρίνω νὰ μὴ φλογίζουνται τῆς Ἀραβιᾶς τὰ μέρη, 

ὅταν ὁ ἥλιος φλογερὰ καίει τὸ καλοκαίρι, 

σὰν ἔκαψε κ’ ἐφλόγισε μέσα τὰ σωθικά μου,   295 

ὅταν τὸ χέρι τσ᾽ ἔγγιξε σ’ ἐμέναν᾽ ἡ κυρά μου· 

κι ἄναψα γιὰ τὴν πεθυμιὰ τσ’ ἀγάπης ποὺ χαρίζει 

μιὰν ἄμετρη γλυκότητα καὶ τὲς καρδιὲς δροσίζει· 

κ’ ἐγὼ π’ ἐβγῆκα νικητὴς κ’ ἤμουνα κερδαιμένος, 

ἀπὸ τοῦ πόθου τ’ ἄρματα ἔμεινα νικημένος,   300 

κ’ εὐθὺς ὅλα τὰ μέλη μου ἐτότες ἐκοπῆκα,  

τὰ μάτια μου ἐθαμπώθησαν κι ἀπὸ τὸ νοῦ μου ἐβγῆκα.  

Πλὴν ἐσυνῆρθα ὕστερα, καὶ τὸ στεφάνι πιάνω  

κι ἀπάνω ὀχ τὸ κεφάλι μου, ποὺ μοῦ ’βαλε, τὸ βγάνω, 

καὶ δίδω τής το, λέγοντας: «Ἐτοῦτο ἐσένα ᾽γγίζει,   305 

ἐσένα πρέπει καθεεὶς κορόνα νὰ χαρίζει,  

γιατὶ τὸ στόμα σου ἔκαμε νόστιμα τὰ φιλιά μου 

κ’ ἔτσι γλυκά, π’ ἐνίκησα ὅλη τὴ συντροφιά μου». 

Τότες ἐκείνη ταχτικὰ μὲ τὴ χαρὰ τὸ πιάνει 

κι ἀπάνου στὸ κεφάλι της τ’ ὁλόχρυσο τὸ βάνει,  310 

                                     
71306 κάθ’ εἷς, 298 Μίαν, 304 τὸ ᾽βγάνω305 ἐτοῦτ᾽ ἐσένα 
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κ’ ἐκεῖν᾽ ὁποὺ πρωτύτερα εἶχε στὴν κεφαλή της 

εἰς τὴν κορφή μου τό ’βαλε ἡ χείρα  ἡ δική της.72 

Καὶ εἶναι τοῦτο, ποὺ θωρεῖς, ποὺ στὸ κεφάλι φέρνω 

μὲ δίχως ὀμορφιὰ καμιά, ξερὸ καὶ μαραμένο· 

καὶ πάντα θέλω τὸ βαστῶ εἰς ὅλη τὴ ζωή μου,   315 

ὥστε νὰ βάλουσι νεκρὸ στὸ μνῆμα τὸ κορμί μου. 

Καὶ τοῦτο γιὰ τὴ θύμηση ἐκείνης τῆς γλυκότης 

ὁπ’ ἔλαβα ὁ βαριόμοιρος ᾽χ τὸ στόμα τὸ δικό της, 

μὰ πλιότερο νὰ τὸ βαστῶ ὡς γιὰ τὴ νεκρωμένη 

ἐλπίδα μου, ποὺ βρίσκεται σβημένη καὶ χαημένη.  320 

ΕΡΓ. Εἶσ’ ἄξιος ὅτι καθεεὶς στὰ σπλάχνη του νὰ πέψει 

λύπη, Μυρτίνε, γιατ᾽ ἐσὲ κι ὄχι νὰ σοῦ ζηλέψει, 

μάλιστα γιατὶ βρίσκεσαι πολλὰ τουραγνισμένος 

κι ὡς ἄλλος ἕνας Τάνταλος τὰ πάθη φορτωμένος, 

κι ὅταν στὸν πόθο καθεεὶς λέγει πὼς ξεφαντώνει,  325 

τότες μὲ λόγχες κοφτερὲς τὰ σωθικὰ πληγώνει· 

γι’ αὖτο κ’ ἐσύ, καθὼς θωρῶ, ἐκεῖνα τὰ κλεφτά σου 

φιλιά, ποὺ ᾽δώκασι πολλὴ δροσιὰ μέσ’ στὴν καρδιά σου,  

τ’ ἀγόρασες πολλὰ ἀκριβά, γιατὶ μὲ τὴ γλυκότη 

ὁ  ἔρωτας σοῦ πούλησε σμιγμένη τὴν πικρότη.   330 

Μὰ πές μου, τάχα ἐγνώρισε ἐτούτ’ ἡ  ἀνεράιδα 

τὸ κόμπωμα ποὺ τσ’ ἔκαμες μὲ τόση πονηράδα; 

ΜΥP. Δὲν ξεύρω τοῦτο νὰ σ’ τὸ πῶ, μὰ ξεύρω πὼς αὐτεῖνες 

τσὶ μέρες, ποὺ σταμάτησε εἰς τὲς μερὲς ἐκεῖνες 

καὶ μὲ τὰ μάτια της τὰ δυὸ σὲ στόλισην ἐκράτειε  335 

τὸν τόπο μας τὸν ὄμορφον, ὅπου ἐπεριπάτειε,  

πάντα της μ’ ἕνα ἀνάβλεμμα γλυκὺ κ’ ἠγαπημένο, 

χαρούμενη καὶ σπλαχνική, μ’ ἐθώρειε τὸν καημένο. 

                                     
72318 ἐκ στόμα τὸ δικόν της, 321 κάθ᾽ εἷς –νὰ πέμψη, 324 Δέδαλος, 325 κάθ᾽ εἷς, 334 Τζ᾽ ἡμέραις, 
329 πολλ’ ἀκριβά, 324 Κ’ ὡς, 328 ποῦ δόκασι, 331 τάχ᾽ ἐγνώρισε 
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Μὰ τούτην τὴ γλυκιὰ θωριὰ τ’ ἄπονο ριζικό μου 

ἀφνίδια μοῦ τὴν ἄδραξε κ’ ἐπῆρε τη ἀπ’ ὀμπρός μου.  340 

Ὅθεν πάσ’ ἄλλη μου δουλειὰ σὲ μιὰ μεριὰν ἀφῆκα 

κι ὀχ τὴν πατρίδα μου ὁ πτωχός, τότες, ζιμιὸ ἐβγῆκα, 

κ’ ἦρθα, σὰν ξεύρεις, ἐδεπά, γιατ’ ἤμουν τραβισμένος 

ὀχ τὰ γλυκιὰ τὰ μάτια της καὶ δυνατὰ σερμένος 

(ἀφόντις τὸν πατέρα μου τόσον καιρὸ εἶχ’ ἀφήσει  345 

στὴν κατοικιά του τὴ φτωχὴ νὰ κάθεται μὲ κρίση).73 

Κ’ ἦρθα ὁ καημένος κ’ ηὕρηκα ποὺ ἤτουνα διαβασμένη 

ἡ μέρα μου ἡ ξεκάθαρη, καὶ πάντα βραδιασμένη, 

π’ ἀρχίνισε ὀχ τὴν ὄμορφην αὐγίτσα νὰ προβάλλει, 

π’ ἐχάραξε τῆς κόρης μου ἡ  ὀμορφιὰ ἡ μεγάλη.   350 

Γιατὶ, στὸ πρῶτ᾽ ἀνάβλεμμα π’ ἐφάνηκα ὀμπροστά της, 

καὶ μ’ ἐγνωρίσασι καλὰ τὰ μάτια τὰ δικά της, 

τὸ πρόσωπό της ἄστραψε θυμὸ σ’ ἐμὲ περίσσο, 

καὶ κλίνοντας τὰ μάτια της στὴ γῆ, γυρίζει ὀπίσω 

καὶ μὲ μεγάλην ὄργητα τὰ πόδια τσ᾽ ἐκινῆσαν   355 

κ’ ἐμένα, τὸ βαριόμοιρο, μακραίνοντας, ἀφῆσαν. 

Τότες ἐγώ, ὁ κακότυχος, εἶπα: «Τοῦτα γιὰ μένα 

σημάδια τοῦ θανάτου μου εἶναι τὰ πικραμένα». 

Μά, μέσα εἰς τοῦτον τὸν καιρό, ὁ κύρης ὁ δικός μου, 

ἀκούοντας τὸν ξαφνικὸ τοῦτον τὸ μισεμό μου,   360 

μὴν ἠμπορώντας ἀπ᾽ ἐμὲ νὰ στέκει χωρισμένος, 

ἀπὸ τὴν πίκρα τὴν πολλὴ ἔπεσ᾽ ἀρρωστημένος 

κ’ ἦρθε κοντὰ στὸ θάνατο⋅ γιὰ τοῦτο, νὰ γυρίσω 

μοῦ ἤτονε χρειά, στὸν κύρη μου πάλι νὰ στρέψ’ ὀπίσω. 

Κι ὁ γυρισμός μου, Ἐργάστε μου, ὑγεία τοῦ πατρός μου, 365 

μὰ ἐμὲ τοῦ κακορίζικου ἔγινε θάνατός μου, 

γιατὶ ὀχ τοῦ πόθου τὴ φωτιὰ θέρμη ἅψε τὸ κορμί μου 

                                     
73 348 Ἡμέρα, 353 περίσσιον, 364 χρεία, 367 θέρμ’ ἅψε 
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κ’ εἰς μέρες ὀλιγούτσικες ἐχάθ᾽ ἡ δύναμή μου. 

Κ’ ἡ  ἀρρωστιά μου ἀρχίνισε στὰ  ἔβγα τ’ Ἀπριλίου 

καὶ τυραγνώντας μ’ ἔσυρε στὰ  ἔμπα Δεκεμβρίου⋅  370 

κι ἀκόμ’ ἤθελα βρίσκομουν στὸ ἴδιο ὁ κακομοίρης,74 

ἀνὲν κ’ εἰς τοῦτο τὸ κακὸν ὁ σπλαχνικός μου κύρης 

δὲν εἶχε πᾶ στὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλου νὰ ρωτήσει 

τὸ τί ’χε στὴν ἀσθένεια μου νὰ κάμει, νὰ μ’ ἀφήσει· 

κ’ ἐκεῖνο τ’ ἀποκρίθηκε κ’ εἶπε του νὰ πιστέψει   375 

πὼς ὁ  ἀέρας τσ’ Ἀρκαδιᾶς εἶχε νὰ μὲ γιατρέψει. 

Ἔτσ’ ἐξανάρθα, Ἐργάστε μου, γιὰ νά ’βρω τὴν ὑγειά μου 

σ’ τοῦτον τὸν τόπο, καὶ νὰ ἰδῶ τὴν ἀκριβὴ κυρά μου⋅ 

ἐκείνη ποὺ μ’ ἐγιάτρεψε κ’ ἔβγαλε πάσα πόνο 

μὲ τὴ θωριά της μοναχὰ ὀχ τὸ κορμί μου μόνο   380 

(ὢ τῶν εἰδώλων ψεύτικες ἀπόκρισες περίσσια!),  

γιὰ νὰ μ’ ἀφήσει τὴν ψυχὴν ἀσθενισμένη πλήσια. 

ΕΡΓ. Πράγμα πολλὰ παράξενο, μά τὴν ἀλήθεια, τόσο,  

Μυρτίνε, μοῦ δηγήθηκες στὸν πόνο τὸ δικό σου, 

κι οὐδένας θέλει εὑρεθεῖ νὰ πεῖ, μά τὴν ἀλήθεια,   385 

πὼς ἄξιος δὲν ηὑρίσκεσαι νὰ σὲ λυποῦνται πλήθια.  

Μιὰ μόνον εἶναι ἡ γιατρειὰ εἰς τὸν ἀπελπισμένο, 

κι αὐτή ᾽ναι ὅταν τὸν κρατεῖ ἐλπίδα, τὸν καημένο. 

Μὰ τὴν Κορίσκ’ εἶναι καιρὸς νὰ πάγω ν’ ἀνταμώσω 

κι ὅ,τι κι ἂν μοῦ δηγήθηκες νὰ τῆς τὰ φανερώσω.  390 

Κ’ ἐσὺ ἄμε κι ἀκαρτέρει με στοῦ λιβαδιοῦ τὴ βρύση, 

γιατὶ ἐδεκεῖ γιὰ λόγου σου γοργὸ θέλω γυρίσει. 

ΜΥP. Ἔργαστε, σύρε στὸ καλό, κι ὁ Θιὸς νὰ σοῦ πλερώσει 

τοῦτο  ὁπού ’δειξες σ’ ἐμὲ σπλάχνος καὶ λύπη τόση, 

γιατὶ γνωρίζω πὼς ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ σώσω   395 

στὲς τόσες χάρες π’ ἔλαβα τὸ χρειός μου νὰ πλερώσω. 

                                     
74369 στ’ εὔγα, 388 Κι᾽ αὐτὴ εἶναι, 390 νὰ ταῖς τὰ φανερόσω, 393 ὁ θεὸς, 396 τὸ χρεῖος μου, 374 Τὸ 
τ’ εἶχε εἰς τὴν, 375 καὶ εἶπε του, 387 Μία, 391 Καὶ σὺ, 392 γοργῶ, 393 εἰς τὸ καλὸ 
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ΣΚΗΝΗ ΔEΥΤΕΡΑ 

Δορίντα, Λουπίνος, Σίλβιος 

ΔO. Ὤ, τ’ ὄμορφού μου κι ἄσπλαχνου τοῦ Σίλβιου ἄξιο καμάρι, 

ξεφάντωσή του κ’ ἔγνοια του καὶ περισσιά του χάρη,  

καὶ καλομοίρη καὶ πιστέ, νὰ ἤμουν τοῦ ριζικοῦ σου, 

τόσ’ ἀκριβὴ νὰ βρίσκομουν τ’ ἀφέντη τοῦ δικοῦ σου  400 

σὰν τοῦ εἶσ’ ἐσύ, Πετρίτη μου· αὐτοῦ, ποὺ μὲ τὴ χέρα 

τὴν ἄσπρη καὶ τὴ δροσερὴ χαϊδεύει σε ὅλη μέρα 

(μὲ τὴν ὁποιὰν ἀλύπητα τὴ δόλια τὴν καρδιά μου 

τὴ σφίγγει, καὶ μοῦ τυραννᾶ μέσα τὰ σωθικά μου),75 

καὶ χαϊδεμένα καὶ γλυκιὰ στὸ στόμα σὲ ταΐζει   405 

καὶ μέρα νύκτα μετ᾽ ἐσὲ συντροφιαστὸς καθίζει! 

Κ’ ἐγώ, ποὺ τόσο τὸν ποθῶ, εὔκαιρ’ ἀναστενάζω, 

εὔκαιρα τὸν παρακαλῶ κ’ εὔκαιρα τόνε κράζω! 

Κ’ ἐκεῖνο ποὺ περσότερο τὰ σπλάχνη μου φλογίζει,  

τονὲ θωρῶ χίλια φιλιὰ γλυκιὰ νὰ σοῦ χαρίζει,   410 

ποὺ μοναχὰς ἕν’ ἀπ’ αὐτὰ νὰ εἶχα ᾽γὼ ἡ καημένη, 

ἀπ’ ὅλες καλορίζικη στὸν κόσμο ἤθελα μένει. 

Μ’ ἀπείτις ἄλλο δὲν μπορῶ νὰ κάμω, δὲ θ’ ἀφήσω  

παρὰ κ’ ἐγώ, καλότυχε σκύλε, νὰ σὲ φιλήσω. 

Ἀμ’ ἐπειδὴ κάποιο καλό, ἴσως τοῦ πόθου ἀστέρι,  415 

στὸν τόπο τοῦτο σήμερο νὰ σ’ εὕρω σ’ εἶχε φέρει, 

γιὰ νὰ μπορέσω μετὰ σὲ τσ’ ὁπλές του νὰ ξανοίξω 

κ’ εἰς τέτοιον τρόπο σήμερον τάχα νὰ τόνε σμίξω, 

κίνησε, κι ἂς πηγαίνομε μαζὶ συντροφιασμένοι 

ὅθεν ὁ ἔρωτας ἐμὲ κ’ ἐσὲ ἡ φύσις σέρνει.    420 

Μὰ φαίνεταί μου βούκινου λαλιὰ κτυπᾶ στὰ δάση 

καὶ τὰ κλαδιὰ σοῦ φαίνεται πὼς κάποιος τὰ ταράσσει. 

                                     
75401 αὐτὸς, 408 τὸν ἐκράζω, 410 Τὸν ἐθορῶ, 412 στὸν κόσμον ἤθελα, 418 νὰ τὸν ἐσμίξω, 402 
χαηδέβησ ὅλλη, 403 ὁποῖα, 411 νὰ εἶχ’ ἐγὼ, 415 τοῦ πόθ’ ἀστέρη, 420 καὶ σὲ 
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ΣIΛ. Νά, νά, Πετρίτη μου, νά, νά!  

ΔO.      Ἀνὲν κ’ ἡ πεθυμιά μου  

δὲ μὲ κομπώνει στὴ φωνὴ ὁποὺ γροικοῦν τ’ ἀφτιά μου, 

ἐτοῦτος εἶν’ <ὁ> ὄμορφος Σίλβιος ὁποὺ φωνιάζει,  425 

τὸ σκύλο του τὸν ἀκριβὸ μέσα στὰ δάση κράζει.76 

ΣIΛ. Nά, νά, Πετρίτη μου, νά νά!  

ΔO.      Ἐτούτη, δίχως ἄλλο, 

εἶν’ ἡ λαλιά του ἀληθινὰ κι οὐδεποσῶς δὲ σφάλλω. 

Δορίντα καλορίζικη, ὁ Οὐρανὸς σοῦ πέβει 

ἐκεῖν’ ὁποὺ ἡ καρδούλα σου μ’ ἀποθυμιὰ γυρεύει!  430 

Τὸ σκύλο του μοῦ φαίνεται νὰ τὸν παραμερίσω 

καὶ νὰ τὸν κρύψω, σὰν μπορῶ, ὀχ τὰ κλαδιὰ ὀπίσω. 

Ἴσως καὶ μετὰ τούτονε τὸν τρόπο νὰ μπορέσω 

τὸ διψασμένο καὶ γλυκὺ πόθο του νὰ κερδαίσω. 

Λουπίνε, ποῦ εἶσαι;  

ΛOY.    Τί μὲ θές;  

ΔO.          Πιάσε τὸ σκύλο ἀτός σου 435 

κι ὀπίσω εἰς κεῖνα τὰ κλαδιὰ γλήγορα σύρε χώσου. 

Γροικᾶς μου τί σοῦ μίλησα;  

ΛOY.     Γροικῶ σου τὸ τί λέγεις. 

ΔO. Ἂν δὲ σὲ κράξω, μὴ φανεῖς, κ’ ἐκείθενε μὴν ἔβγεις.  

ΛOY. Κάμει το θέλω, σὰ μοῦ λές. 

ΔO.      Γλήγορα κάμε, σύρσου. 

ΛOY. Τό ’χεις νὰ κάμεις γλήγορα, κάμε το κι ἀπατή σου, 440 

γιατὶ φοβοῦμαι τὸ σκυλὶ ἐτοῦτο μὴν πεινάσει 

κι ὡς λιμασμένο μιὰ χαψιὰ τὰ δόντια του μὲ φᾶσι.  

ΔO. ῍Ω πόσ’ ὀκνὸς ηὑρίσκεσαι, ποὺ τίποτες δὲν ξιάζεις· 

μηδὲ φοβᾶσ᾽ ἔτσι πολλά, σύρε καὶ μὴ δειλιάζεις. 

ΣIΛ. Ποῦ νὰ διαβῶ ὁ κακόμοιρος καὶ ποῦ νὰ σὲ γυρέψω, 445  

σ’ ποιά μέρη πλιὸ γιὰ λόγου σου τὰ πόδια μου νὰ στρέψω; 
                                     
76 425 εἶν’ ὄμορφος, 442 μία, 444 Mὴ δὲ, 446 ’Σποῖα 
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Ποῦ νὰ κοιτάξω νὰ σὲ βρῶ, σ’ ποιόν τόπο νὰ γυρίσω, 

Πετρίτη μου πιστότατε, καὶ ποῦ νὰ σὲ ζητήσω;77 

T’ ὄρος ἀπάνου ἐγύρισα, τοὺς κάμπους καὶ τὰ δάση 

γιὰ νὰ σὲ βρῶ, ἀμ’ εὔκαιρα τοὺς κόπους μου εἶχα χάσει· 450 

κ’ εἶμαι γεμάτος ἵδρωτα καὶ πλήσια κουρασμένος, 

κι ὀχ τὸν πολὺ παραδαρμὸ σὰ μισαπεθαμένος. 

Ἀνάθεμα τ’ ἀγρίμι αὐτὸ π’ ἀκλούθησες κ’ ἐχάθης  

τόση ὥρα, καὶ δὲν ἠμπορεῖς σ’ ἐμέν᾽ ὀπίσω νά ’ρθεις! 

Μὰ ’δῶ θωρῶ μιὰ κορασιά· λογιάζω πὼς αὐτείνη  455 

νὰ ξεύρει βέβια νὰ μοῦ πεῖ ὁ σκύλος μου τί ἐγίνη. 

Ὀϊμὲ κακὰ π’ ἀσκόνταψα σήμερο! Τούτη ’ν’ κείνη 

ποὺ μὲ παιδεύει τὸ συχνὸ καὶ πείραξη μοῦ δίνει. 

Μὰ πρέπει νά ’χω ἀπομονή. ῍Ω κορασιὰ ὄμορφή μου, 

τάχατες εἶδες πούπετας τὸ μπιστινὸ σκυλί μου   460 

-τώρα λιγάκι τό ’λυσα σ’ ἑνοὺ λαφιοῦ ὀξοπίσω- 

ὁποὺ μὲ δαῦτο σήμερο ἦρθα νὰ κυνηγήσω;  

ΔO. Σίλβιε μου, ἐγώ ὄμορφη ποτέ; Ἐγώ ὄμορφη σ’ ἐσένα; 

Γιατί μὲ κράζεις ὄμορφη, ἂν εἰς τὰ πλουμισμένα 

τὰ μάτια σου ὄμορφη ποτὲ δὲν ἤμουν, ἡ καημένη,  465 

ἄσπλαχνε κι ἀνελύπητε, ἄντις ἀσκημισμένη; 

ΣIΛ. Ἢ ὄμορφ᾽ εἶσαι ἢ ἄσκημη, τὸ σκύλο σοῦ γυρεύγω 

ἂν εἶδες· κι ἀποκρίσου μου, ἀλλιῶς ἐδῶθε φεύγω. 

ΔO. Eἶσαι, λοιπόν, τόσ’ ἄσπλαχνος σὲ μιὰ ποὺ σ’ ἀγαπάει 

τόσο πολλά, κι ὡσὰ θεό, Σίλβιε, σὲ προσκυνάει;   470 

Ὀϊμέ, καὶ ποιός ἐπίστευε σ’ αὐτεῖνο τ’ ἀνθισμένο 

τὸ πρόσωπό σου, τὸ γλυκὺ καὶ τὸ χαριτωμένο, 

τόση σκληρότης κι ἀπονιὰ νά ’ναι κατοικημένη  

κι ὄρεξις τόσ’ ἀλύπητη νὰ στέκεται χωσμένη! 

Ἐσὺ τὰ ὄρη, τὰ γκρεμνὰ καὶ λόγκους τριγυρίζεις  475  

                                     
77 452 μισ’ ἀπεθαμένος, 457 τοῦτ’ εἶν’ ἐκεῖνη, 462 μεδ’ αὔτο, 447 νὰ σ’ ἐβρῶ - ’ς ποῖον, 450 νὰ σ’ 
εὐρῶ - κόπους μ’ εἶχα, 454 Τόσ᾽ ὧρα, 457 ῍Ω οἰμὲ, 463 ἐγ’ ὄμορφη - ἐγ’ ὄμορφη, 471 ῍Ω οἰμὲ - ποῖος 
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καὶ τὸ κορμί σου μὲ πολλοὺς κόπους τὸ βασανίζεις, 

γιὰ νὰ κλουθᾶς ἑνὸς λαφιοῦ κ’ ἑνοὺ σκυλιοῦ ἀπ’ ὀπίσω, 

ὁποὺ σοῦ φεύγουν, καὶ γι’ αὐτὰ τρέχεις μὲ κόπο πλῆσο·78 

κ’ ἐμέναν᾽, ὁποὺ σ’ ἀγαπῶ, μὲ φεύγεις καὶ μισᾶς με, 

καὶ μὲ μεγάλην ἀσπλαχνιὰ τόσο καταφρονᾶς με!  480  

Ἄφησε καὶ μὴν κυνηγᾶς τ’ ἀγρίμι ποὺ σοῦ φεύγει, 

κι ἀκλούθησε μιᾶς ταπεινῆς κόρης ποὺ σὲ γυρεύγει, 

ποὺ δίχως νὰ τὴν κυνηγᾶς εὑρίσκετ᾽, ἡ καημένη, 

στὰ δίχτυα τῆς ἀγάπης σου πιασμένη καὶ δεμένη. 

ΣIΛ. Tὸ σκύλο μου γυρεύοντας ἦρθα ὥς ἐδῶ γιὰ κεῖνο, 485 

κι ὄχι νὰ χάνω τὸν καιρό. Κόρη, ὑγειὰ σ’ ἀφήνω. 

ΔO. Ὤχ! ἀκαρτέρεσε, ἄσπλαχνε Σίλβιε, καὶ μὴ μοῦ φεύγεις,  

καὶ νὰ σοῦ πῶ ποῦ βρίσκεται ὁ σκύλος ποὺ γυρεύγεις.  

ΣIΛ. Δορίντα, ἐσὺ ἀναμπαίζεις με. 

ΔO.      Μά τὴν ἀγάπ᾽ ἐκείνη  

ποὺ τὴν καρδιά μου ἐστένεψε δούλη σου ν’ ἀπομείνει,  490 

ξεύρω ποῦ εἶν’ ὁ Πετρίτης σου· δὲν εἶχες τον ἀφήσει 

τώρα λιγάκι ἕνα σπερτὸ λάφι νὰ κυνηγήσει; 

ΣIΛ. Ἔτσ’ εἶναι, ἀμὴ ἐμάκρυνε κ’ ἐχάθη ἀπ’ ὀμπροστά μου. 

ΔO. Ὁ σκύλος καὶ τ’ ἀλάφι αὐτὸ βρίσκονται στὴν ἀξιά μου. 

ΣIΛ. Εἰς τὴν ἀξιά σου βρίσκονται; 

ΔO.        Nαῖσκε στὴν ἐξουσιά μου  495 

βρίσκονται, κ’ ἔχω καὶ τὰ δυὸ στὰ χέρια τὰ δικά μου. 

ΣIΛ. Νὰ ζήσεις, δῶσ’ μου τα γοργό, Δορίντα μου ἀκριβή μου. 

ΔO. Γιά ἰδές, κοπέλι ἀσύστατο, ἡ μοίρα ἡ ἐδική μου 

σ’ τί πράγμα μ’ ἐκατάσυρε,  ὅτι γιὰ τὸ σκυλί σου 

καὶ γιά ’ν’ ἀγρίμι ἀψήφιστο μὲ κράζεις ἀκριβή σου!  500 

Ἤξευρε, ἀγάπη μου γλυκιά, καρδιά μου ἀγαπημένη, 

πὼς δὲ σ᾽ τὰ δίνω, ἂν ὀμπροστὰ δὲν εἶμαι πλερωμένη. 

                                     
78 478 πλήσιο, 499 Στὶ πράγμα, 500 γιὰ ν’ ἀγρίμη 479 Κι’ ἐμέναν, 485 ἦρθ’ ὡς, 496 δύο, 497 
Δορήντα μ’ ἀκριβή, 501 ῎Υξευρ’ ἀγάπη  - καρδιά μ’ ἀγαπημένη, 502 δὲν στὰ δίνω 
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ΣIΛ. Δίκιό ’ναι γιὰ νὰ πλερωθεῖς, καὶ χάρισμα σοῦ τάσσω. 

(Τούτη, νὰ ζήσω, σήμερο θέλω νὰ τὴ γελάσω.) 

ΔO. Καὶ τί ’ναι αὐτὸ τὸ χάρισμα;79 

ΣIΛ.      Δυὸ μῆλα χρυσωμένα, 505 

ὁποὺ μοῦ τά ’χει ὀχ τὰ προχτὲς ἡ μάνα μου δοσμένα.  

ΔO. Mῆλ᾽ ἀπ᾽ ἐμὲ δὲ λείπουσι πλι’ ὄμορφα ὀχ τὰ δικά σου, 

πλιὰ νόστιμα καὶ πλιὰ γλυκιά· κι ἂν ἔν᾽ τῆς ἀρεσιᾶς σου 

καὶ θέλεις νὰ καταδεχτεῖς, δυό ’χω νὰ σοῦ χαρίσω, 

ποὺ μετ’ αὐτὰ πάσα καρδιὰ δύνομαι νὰ δροσίσω.  510 

ΣIΛ. Ἀμὴ τί θέλεις; ῞Εν’ ἀρνὶ ἢ κἂν ἕνα κατσίκι; 

Σ᾽ τοῦτα νὰ ᾽γγίξω ὁ κύρης μου δὲ θέλει νὰ μ’ ἀφήκει. 

ΔO. Δὲ θέλω τὸ κατσίκι σου, οὐδὲ κἄνε τ’ ἀρνί σου, 

μὰ τὴν ἀγάπη τὴ γλυκιὰ ζητῶ τὴν ἐδική σου. 

Τοῦ λόγου σου μοῦ χάρισε, ψυχή μου ἀγαπημένη,   515 

γιὰ νὰ μοῦ γιάνεις τὴν καρδιά, τὴν καταπληγωμένη. 

ΣIΛ. Kι ἄλλο δὲ θέλεις ἀπ᾽ ἐμὲ παρὰ τὴν ἐδική μου 

ἀγάπη;  

ΔO.  Τούτη μοναχὴ θέλει ἀπὸ σὲ ἡ ψυχή μου. 

ΣIΛ. Πόθο κι ἀγάπη, τὸ λοιπόν, ὅλα χαρίζω σού τα, 

κ’ ἔλα τ’ ἀλάφι καὶ σκυλὶ γλήγορα δῶσε μού τα.  520 

ΔO. Ὤ, νά ’ξευρες τὸ θησαυρὸ τοῦτον, ποὺ μοῦ χαρίζει 

ἡ  ἐμιλιά σου μ’ εὐκολιὰ σήμερον, τὸ τί ἀξίζει! 

῍Η καὶ νὰ  εἶχα ριζικὸ νά ’μοιαζε  ἡ καρδιά σου 

τῆς γλώσσας σου κ’ εἰς τὰ γλυκιὰ τὰ λόγια τὰ δικά σου! 

ΣIΛ. Γροίκα, νεράιδα μου ὄμορφη, ἐσὺ μοῦ συντυχαίνεις 525 

γιὰ κάποι᾽ ἀγάπη πάντα σου καὶ πείραξη μοῦ φέρνεις, 

μὰ ’γώ, ποιά ᾽ναι ἡ ἀγάπη αὐτή, ποσῶς δὲν τὴ γνωρίζω, 

γι’ αὖτο δὲν τὴν ὀρέγομαι, οὐδὲ ποτὲ τὴ χρήζω.  

Ἐσὺ μοῦ λὲς νὰ σ’ ἀγαπῶ, καὶ λέγω σου ἀγαπῶ σε, 
                                     
79505 τ’ εἶναι, 508 κι᾽ ἀνὲν, 518 Ἐτοῦτη - θελ’ ἀπὸ, 527 Μ’ ἐγὼ, 528 οὐδεποτὲ, 503 Δίκιονε, 505 
Δύο, 509 δύο ’χω, 510 μὲ τ’ αὐτὰ, 515 ψυχή μ’ ἀγαπημένη, 523 ῍Η καὶ νὰ, 525 νεράηδα μ’ ὄμορφη,  
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σὰν ἀγροικῶ καὶ δύνομαι κι ὡς ξεύρω, ἔτσι ποθῶ σε·  530 

ἐσὺ ἄπονο κι ἀλύπητο καθημερνῶς μὲ κράζεις 

καὶ σκληροκάρδη κι ἄσπλαχνο πάντα σου μ’ ὀνομάζεις, 

μὰ ’γώ, ποὺ δὲν ἐγνώρισα τὴν ἀσπλαχνιὰ ποτέ μου 

οὐδὲ ποιά ’ν’ τούτη ἡ ἀπονιά, τί νὰ σοῦ κάμω πέ μου;80 

ΔO. ῍Ω πλήσια κακορίζικη Δορίντα πικραμένη,   535 

εἰς ποιόνε τὴν ἐλπίδα σου ἔχεις ἀκουμπισμένη; 

Σ’ ποιάν ὀμορφιὰν ἀκαρτερεῖς βοήθεια νὰ σοῦ δώσει, 

π’ ἀκόμη μέσα στὴν καρδιὰ δὲν ἠμπορεῖ νὰ γνώσει 

σπίθα ὀχ τοῦ πόθου τὴ φωτιὰ ποὺ δυνατὰ φλογίζει 

τοὺς πρικιαμένους ποθητοὺς καὶ τὴν καρδιά τους σχίζει; 540 

Παλληκαράκι ὀρεχτικό, π’ ἐσὺ εἶσαι  ἡ φωτιά μου, 

κ’ ἐσὺ ποσῶς δὲν καίγεσαι, μὰ καίγεις τὴν καρδιά μου, 

ἐσύ, ποὺ πνέεις ἐρωτιὰ καὶ πόθο ὅλος μυρίζεις,  

ποιός εἶν’ ὁ πόθος δὲ γροικᾶς κι ἀγάπη δὲ γνωρίζεις. 

Ἐσέν᾽, σ’ εἶδος ἀνθρωπινῆς μάνας, ἐγέννησέ σε   545 

ἡ  Ἀφροδίτη, ἡ θεά, στὸν κόσμο κι ἄφηκέ σε. 

Ἐσὺ ξιφάρια καὶ φωτιὰ βασταίνεις, καὶ δοξεύγεις  

ὅποια γυρίσει νὰ σ’ ἰδεῖ, κι ἄσπλαχνα τὴ λογχεύεις·  

τοῦτο καλὰ κατέχει το τὸ καταπληγωμένο 

τὸ στῆθος μου, τῆς ταπεινῆς, πού’ ναι ἀπ᾽ ἐσὲ καημένο. 550 

Κι ἂν εἶχες εἰς τοὺς νώμους σου φτερούγες, μετὰ τοῦτο 

ἕνας καινούργιος Ἔρωτας ἤσουν στὸν κόσμο ἐτοῦτον, 

κι ἂν σοῦ ’λειπε ἡ σκληρὴ καρδιὰ καὶ νά ’χες στὴν ψυχή σου 

τὸν πόθο, δίχως δυσκολιὰ θεὸς τσ’ ἀγάπης ἤσουν.  

Πιάσ’ τὴν ἀγάπη τὸ λοιπόν, ψυχή μου, ἂν θέλεις νά ’σαι 555 

προσκυνημένος, κι ὡς θεὸς στὸν κόσμο νὰ τιμᾶσαι. 

                                     
80  533 Μ’ ἐγὼ, 537 Σποίαν’ μορφιὰν, 545 Ἐσὲν εἰς εἶδ’ ἀνθρωπινὴς, 555 Ποῖας’ τὴν ἀγάπην – 
θέλης ν’ ἆσαι,530 ξεύρ’ ἔτζη531 καθ’ἡμερνῶς, 534 ποῖα ’ν’, 536 Εἰς ποῖονε, 539 Σπίθ’ ὀχ, 541 
Παλικαράκ’ ὀρεχτικὸ, 542 Καὶ σὺ, 543 πόθ᾽ ὅλλος, 544 Ποῖος, 551 φτερούγιαις μὲ τὰ τοῦτο, 552 
κόσμ’ ἐτοῦτον 
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ΣIΛ. Πές μου, ἡ ἀγάπη ποὺ μοῦ λές, τί ’ναι; Δὲν τὴ γνωρίζω. 

ΔO. Ὅταν τὰ πλουμισμένα σου τὰ μάτι᾽ ἀναντρανίζω 

καὶ τ’ ὄμορφό σου πρόσωπο θέλω τηράξει πάλι, 

μοῦ φαίνετ᾽ ἡ  ἀγάπη σου παράδεισος μεγάλη,   560 

ἀμ’ ἂν ἰδῶ τὰ σπλάχνη μου καὶ τὴν καρδιά μου ὁμάδι, 

βλέπω πὼς εἶν’ <ἡ> φλογερὰ <ἡ> κόλασις τοῦ  Ἅδη.81 

ΣIΛ. Σώνει, καὶ κάμε κορασιὰ τὰ λόγια νὰ τελειώσεις,  

καιρὸς εἶναι τὸ σκύλο μου νὰ φέρεις, νὰ μοῦ δώσεις.  

ΔO. Δῶσ’ μου κ’ ἐσὺ τὸν πόθο σου πρῶτα, σὰ μοῦ’ χες τάξεις.565 

ΣIΛ. Kι ἀκόμα δὲ σ᾽ τὸν ἔδωκα; Ὤ, πῶς θὰ μὲ πειράξεις! 

F1  (Ὤ, πόσα βάσαν’ ἀπερνῶ, νὰ τὴν εὐχαριστήσω!)     

Ἔπαρ’ καὶ κάμε τον σὰ θές· τί ἄλλο νὰ σοῦ μιλήσω; 

Ποιός σοῦ κρατεῖ τὸν πόθο μου; Ποιός σ’ ἐμποδίζ᾽ ἐσένα;  

Τί ἄλλο περσότερο, λοιπόν, γυρεύεις ἀπ᾽ ἐμένα;   570  

ΔO. (Δορίντα κακορίζικη, θωρῶ στὸν ἄμμο σπέρνεις, 

κ’ ἔτσ’ εὔκαιρα μόνο κοπιᾶς καὶ διάφορο δὲν παίρνεις!) 

ΣIΛ. Tί μὲ κρατεῖς εἰς ἄργητα; Τί στέκεις καὶ λογιάζεις;  

Δῶσ’ μου τὸ πράγμα μου, νὰ ζεῖς, καὶ πλιὸ μὴ μὲ πειράζεις.  

ΔO.  Τόμου σοῦ δώσω, Σίλβιε μου, τὸ πεθυμᾶ ἡ καρδιά σου,   575  

θέλεις μοῦ φύγεις, ἄσπλαχνε, σὰν εἶν’ τὸ μάθημά σου. 

ΣIΛ. Ὄχι, νεράιδα μου ὄμορφη, νὰ ζήσω, δὲ σοῦ φεύγω. 

ΔO. Δῶσ’ μου σημάδι νὰ κρατῶ, κι ἀπόκεις σοῦ πιστεύγω. 

ΣIΛ. Καὶ τί σημάδι μοῦ ζητᾶς; Τί θέλεις νὰ σοῦ δώσω; 

ΔO. Ὤχου, καὶ δὲν ἀποκοτῶ νὰ σοῦ τὸ φανερώσω!  580 

ΣIΛ. Γιὰ ποιά ἀφορμὴ νὰ μοῦ τὸ πεῖς στέκεσαι φοβισμένη; 

ΔO. Γιατ’ ἡ ντροπὴ νὰ στέκομαι μὲ κάνει δειλιασμένη. 

ΣIΛ. Καὶ μ’ ὅλ’ αὐτὸ μοῦ τὸ ζητᾶς;  

ΔO.      Χρειά ’χω νὰ τὸ ζητήσω, 

καὶ νὰ μ’ ἀγροίκας ἤθελα, χωρὶς νὰ σ’ τὸ μιλήσω.  
                                     
81562 εἶν’ φλογερὰ κόλασις, 583 Xρει’ἔχω, 557 τ’ εἶναι, 561 καρδιά μ’ ὀμάδη, 566 δὲν στὸν ἕδοκα, 
569 Ποῖος – ποῖος, 577 νεράηδα μ’ ὄμορφη, 581 ποῖ’ ἀφορμὴ, 584 νὰ στὸ μιλήσω 
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ΣIΛ. Νὰ μοῦ τὸ πεῖς, καθὼς θωρῶ, ντροπὴ μεγάλη τό ’χεις, 585 

μὰ νὰ τὸ λάβεις ἀπ᾽ ἐμὲ καμιὰ ντροπὴ δὲν τό’ χεις; 

ΔO. Ἀνὲν καὶ μὲ τὸ νὰ σ᾽ τὸ πῶ τάξεις νὰ μοῦ τὸ δώσεις, 

εἰπεῖ σ᾽ τὸ θέλω, ἀγάπη μου, μὰ δὲς μὴ μὲ κομπώσεις.82 

ΣIΛ. Σοῦ τάσσω, ἀνὲν καὶ μοῦ τὸ πεῖς, βέβια νὰ σοῦ τὸ δώσω. 

ΔO. Ὤχου ἡ καρδιά, τῆς ταπεινῆς, πῶς μοῦ δειλιάζει τόσο! 590 

Ὀϊμέ, γιατί δὲ μοῦ γροικᾶς ποιός εἶν’ ὁ λογισμός μου 

καὶ ποιό ’ναι αὐτὸ ποὺ σοῦ ζητῶ, ματάκια μου καὶ φῶς μου; 

Ὤ, καὶ μὲ πόσην εὐκολιὰ ἤθελα σοῦ γροικήσει 

σ’ πάσα μικρό σου νόημα, ὁπού ’χες μοῦ ζητήσει. 

ΣIΛ. Γιατ’ εἶσαι πονηρότερη δασκάλισσ’ ἀπ᾽ ἐμένα.  595 

ΔO. Μπορεῖς νὰ πεῖς πὼς καίγομαι πλιότερο παρὰ σένα 

καὶ πλιὰ λυπητερὴ καρδιὰ  ἔχω ’χ τὴν ἐδική σου. 

ΣIΛ. Προφήτης δὲν ἐγίνηκα νὰ ξεύρω τὴ βουλή σου, 

μηδὲ μπορῶ τὰ πράγματα τοῦ νοῦ σου νὰ γνωρίσω, 

καὶ μίλειε μου ξεκάθαρα, ἂν θὲς νὰ σοῦ γροικήσω.  600 

ΔO. Ὤχου, σὲ δυό, καθὼς γροικῶ, χωρίζετ᾽ ἡ καρδιά μου, 

κ’ ἡ  ἀναπνιά μου δὲν μπορεῖ νὰ βγάλει τὴ λαλιά μου! 

’ξ ἐκεῖνα, Σίλβιε μου ὄμορφε, δῶσ’ μου κ’ ἐμένα ἕνα,  

ποὺ δίδ᾽ ἡ μάνα σου ἡ γλυκιὰ καθημερνῶς σ᾽ ἐσένα. 

ΣIΛ. Καὶ τί ’ν’ αὐτό; Mιὰ σφοντιλιά; 

ΔO.      Μιὰ σφοντυλιὰ νὰ δώσεις 605 

σὲ μιὰ ποὺ τόσο σ’ ἀγαπᾶ; Ἔτσι θὰ τὴν πλερώσεις; 

ΣIΛ. Σ’ τοῦτον τὸν τρόπο ἡ μάνα μου πάντα μὲ κανακίζει, 

ὥρα μοῦ δίδει σφοντυλιὰ κι ἄλλη ὥρα μὲ γροθίζει. 

ΔO. Tοῦτα δὲν εἶν’ ἀληθινά! Μὰ δὲ σοῦ δίδει, πέ μου, 

φιλὶ γλυκὺ καμιὰ βολά, Σίλβιε μου ποθητέ μου;   610 

ΣIΛ. Οὐδὲ φιλεῖ με αὐτὴ ποτέ, οὐδεποσῶς δὲ θέλει  

                                     
82604 καθ’ἡμερνῶς ἐσένα, 609 Tοῦτο, 611 φιλεῖμ’ αὐτὴ - οὐδὲ ποσῶς 587 νὰ στὸ πῶ, 588 στὸ θέλω, 
591 Ὠοιμὲ - ποῖος, 592 ποῖο ’ναι, 597 ἔχ’ ὀχ, 599 Μὴ δὲ, 601 δύο, 603 Σίλβιε μ’ ὄμορφε, 605 τ’ εἶν’ 
αὐτὸ μία –Μία, 607 τὸν τρόπον ἡ μάνα, 608 ἄλλ᾽ ὧρα 
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νὰ μὲ φιλήσει ἄλλη καμιά· ἔτσ’ ἀγαπᾶ καὶ θέλει. 

Μὰ τάχα νὰ μὴ θὲς κ’ ἐσὺ σημάδι νὰ σοῦ δώσω 

ἕνα φιλί; Τί στέκεσαι καὶ συνοᾶσαι τόσο 

κι ἀπόκριση δὲ μοῦ μιλεῖς; Μ’ ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου,  615 

ὁπ’ ὅλο ἐξεκοκκίνησε, γνώθω τὸ λογισμό σου.83 

Ἐσὺ γυρεύεις τὸ φιλί· κ’ εἶμαι εὐχαριστημένος 

νὰ σοῦ τὸ δώσω, μὰ κ’ ἐγὼ θὲ νά’ μαι πλερωμένος. 

Θέλ’ ὀμπροστὰ τὸ σκύλο μου νὰ φέρεις νὰ μοῦ δώσεις    

μὲ τὸ κυνήγι π’ ἔκαμε, κ’ ἔτσι θὲς μὲ πλερώσεις.   620 

ΔO. Καὶ τάσσεις μού το ἀληθινά; 

ΣIΛ.      Ἀλήθεια τάσσω σού το. 

ΔO. Καὶ τάχα, Σίλβιε, κάνεις το; 

ΣIΛ.      Tὸ κάνω κ’ εἶπα σού το, 

F2 καὶ κάμε μὴ μὲ τυραννᾶς περσότερο, νὰ ζήσεις.    

ΔO. Λουπίνε! Λουπίνε! Δὲν μπορεῖς ἀκόμη ν’ ἀγροικήσεις; 

ΛOY. Ὤχου καὶ τί παράξενη! Ποιός εἶναι ποὺ μὲ κράζει; 625 

Ἔρχομαι τώρα· τί μὲ θές; Ὀϊμέ, τί μὲ πειράζει;  

Ἐγὼ δὲν ἐκοιμόμουνα, ἐτοῦτος ἐκοιμάτου,  

ὁ σκύλος π’ ἐξαπλώθηκε τοῦ μάκρου καὶ τοῦ πλάτου. 

ΔOP. Σίλβιε μου, νά <ὁ> σκύλος σου, ποὺ θέλεις ἀπ᾽ ἐμένα, 

πλιὰ σπλαχνικὸς καὶ ταχτικὸς εἰς τοῦτο παρ᾽ ἐσένα.  630 

ΣIΛ. ῍Ω πόσο στέκω μὲ χαρὰ κ’ εἶμ’ εὐχαριστημένος! 

ΔO. Σ’ τοῦτα τὰ χέρια, ποὺ μισᾶς, ἐστάθη κουρασμένος 

ὁ σκύλος, καὶ γι’ ἀνάπαψη στὲς ἀγκαλιές μου πέφτει 

καὶ τὰ φιλιά μου γι’ ἀκριβὰ μετὰ χαρᾶς ἐδέχτη. 

ΣIΛ. ῍Ω πλήσια μπιστεμένε μου κι ἀγαπημένε τόσο,  635 

χίλια γλυκότατα φιλιὰ τώρα θὲ νὰ σοῦ δώσω! 

Τάχα στὸ δρόμο πού ’καμες, τ’ ἀλάφι κυνηγώντας, 

μὴν ἐλαβώθης πούπετες, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ πηδώντας; 

                                     
83 629 νὰ σκύλον σου, 621 τάσσεις μου τ’ ἀληθινὰ, 625 ποῖος,  
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ΔO. ῍Ω σκύλε καλορίζικε, γιά δὲν μπορεῖ νὰ φτάξει 

ἡ μοίρα μου μὲ τὴν καλὴ τὴ μοίρα σου ν’ ἀλλάξει;  640 

Εἰς τί ’ρθα καὶ τὸ ριζικὸν εἰς τί μ’ ἔχει φερμένη, 

ὥς κ’ ἑνοὺ σκύλου, τὴ φτωχή, ἡ ζήλεια μὲ μαραίνει!84 

Μὰ σύ, Λουπίνε, γύρισε νά ’βρεις τὴ συντροφιά μου 

εἰς τὸ κυνήγι, κ’ ἔρχομαι. 

ΛΟΥΠ. Mετὰ χαρᾶς, κυρά μου.     

 

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

Σίλβιος, Δορίντα 

Κακὸ θωρῶ δὲν ἔλαβες, Πετρίτη μου, οὐδὲ βλάψη.  645 

Μὰ ποῦ εἶν’ τ’ ἀλάφι, κορασιά, ὁπού ’θελες μοῦ τάξει; 

ΔO. Καὶ πῶς τὸ θέλεις ζωντανὸ ἢ κἂν ἀποθαμένο;  

ΣIΛ. Πῶς ζωντανό; Δὲ σοῦ γροικῶ. Πῶς εἶναι μπορεμένο, 

ἀνὲν κι ὁ σκύλος τό ’πνιξε, νὰ ζεῖ, σὰ λογαριάζεις; 

ΔO. M’ ἂν εἶναι καὶ δὲν τό ’πνιξε, καθὼς ἐσὺ λογιάζεις; 650 

ΣIΛ. Zεῖ, τὸ λοιπόν, Δορίντα μου; 

ΔO.      Πὼς ζεῖ σοῦ λέγω πάλι. 

ΣIΛ. ῍Ω καὶ πῶς τό ’χω γι’ ἀκριβό, κ’ ἔχω χαρὰ μεγάλη 

ποὺ ἐστάθηκε ὁ Πετρίτης μου τόσ’ ἄξιος νὰ τὸ σώσει 

καὶ νὰ τὸ πιάσει ζωντανὸ δίχως νὰ τὸ σκοτώσει! 

ΔO. Ἀλλὰ δὲν εἶν’ ἀλάβωτο, ὅτ’ εἶναι, τὸ καημένο,  655 

μέσα στὴ μέση τῆς καρδιᾶς μὲ μιὰ πληγὴ σφαμένο. 

ΣIΛ. Kαθὼς θωρῶ, ἀναμπαίζεις με, Δορίντα, ἢ ἐλωλάθης, 

γιατὶ μιλώντας σὰ μιλεῖς ἀπὸ τὸ νοῦ σου ἐπάρθης.  

Τ’ ἀλάφι νά ’ναι ζωντανὸ πῶς εἶναι μπορεμένο, 

ἀνέν, κι ὡς λέγεις, στὴν καρδιὰ βρίσκεται λαβωμένο;  660 

ΔO. T’ ἀλάφι αὐτεῖνο, ἀλύπητε, ἐγὼ εἶμαι ἡ πρικιαμένη, 

πού, δίχως νὰ μὲ κυνηγᾶς, μ’ ἔχεις καταπιασμένη· 

                                     
84 641 Εἰς τ’ ἦρθα, 645 πετρίτη μ’ οὐδὲ 
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καὶ θέλω στέκει ζωντανή, ἀνὲν καὶ μ’ ἀγαπήσεις, 

κι ἀπεθαμένη θὲς μ’ ἰδεῖς, ἀνὲν καὶ μὲ μισήσεις. 

ΣIΛ. Tοῦτο, Δορίντα, τὸ λοιπόν, εἶναι τ’ ἀλάφι αὐτεῖνο, 665 

ποὺ τώρα μοῦ δηγόσουνα, μὲ τὸ κυνήγι ἐκεῖνο;85 

ΔO. Ἄλλο δὲν εἶναι παρ’ αὐτό. Σίλβιε, γιατί μανίζεις;  

Γιατί χολιᾶς κ’ ἔτσι πολλὰ τὸ λογισμὸ συγχύζεις; 

Δὲν εἶναι κάλλιο νὰ κρατεῖς στὰ χέρια σου μιὰ κόρη 

παρ’ ἕνα ζὸ ἀνήμερο κι ἀγρίμι ἀπὸ τὰ  ὄρη;   670 

ΣIΛ. Δὲ σὲ ψηφῶ, μουδ’ ἀκριβὴ σ’ ἔχω, μουδ’ ἀγαπῶ σε,  

ἄσχημη, ψεύτρα κι ἄτυχη, ἄντις πολλὰ μισῶ σε! 

ΔO. Tούτη, ἄσπλαχνε κι ἀλύπητε, εἶν’ ἡ  ἀντίμεψή μου; 

Ἔτσ’ ἀπ᾽ ἐσένα σήμερον παίρνω τὴν πλερωμή μου; 

F3 Ἀδιάκριτε, τὸ σκύλο σου κ’ ἐμένα σοῦ χαρίζω,   675 

καὶ πλερωμὴ ἀπὸ λόγου σου ἄλλη καμιὰ δὲ χρήζω· 

νὰ μοῦ γυρίζεις μοναχὰ θέλω τὸ πρόσωπόν σου, 

νὰ βλέπω τὸ λαμπρότατον ἥλιο τῶν ὀμματιῶν σου. 

Καὶ πάντα θέλω σ’ ἀκλουθῶ καὶ πλι’ ὀχ τὸν μπιστεμένο  

τὸ σκύλο σου, πλιὰ πιστικὴ συντρόφισσα νὰ γένω·  680 

κι ὅτε ’κ τὸν κόπο τὸν πολὺ τὸν ἵδρωτα στραγγίζει 

τὸ πρόσωπό σου τ’ ὄμορφο, θέλω σοῦ τὸ σφουγγίζει· 

κ’ εἰς τοῦτο μου τὸ ταπεινὸ τὸ στῆθος, τὸ καημένο, 

ὁπού ’ναι ἀπὸ τοῦ λόγου σου περίσσια πληγωμένο, 

θὲς πέφτει γιὰ ξεκούραση, λιγάκι ν’ ἀνασαίνεις,   685 

κι ὅταν σοῦ θέλει φανιστεῖ, ὕπνο γλυκὺ νὰ παίρνεις· 

καὶ τ’ ἄρματά σου, ὡς σκλάβος σου, καὶ τὸ κυνήγι ὁμάδι 

θέλω βασταίνει ἀπάνω μου ὀχ τὸ πουρνὸ ὥς τὸ βράδυ· 

κι ὅταν στὰ δάση ἀγριμικὰ λείψουν νὰ σαϊτεύεις, 

θὲς ἔχει πάντα τὴ φτωχὴ Δορίντα νὰ δοξεύεις,  690 

μπορώντας τὸ δοξάρι σου παντοτινὰ νὰ σέρνεις 

                                     
85670 ζῶο, 671 μ’ οὐδ’ ἀκριβὴν - μ’ οὐδ’ ἀγαπῶσε, 673 ἀντιμεψίς μου, 681 Κι᾽ ὅτ’ ἐκ 666 κινήγ᾽ 
ἐκεῖνο, 669 μίαν,  
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στὸ στῆθος μου, τῆς ταπεινῆς, ξεφάντωση νὰ παίρνεις. 

Κ’ ἔτσι ὡς θέλεις κάμε με, θὲς δούλη ὑποκλιτή σου 

ἢ θέλεις με κυνήγι σου· κάμε με τσ’ ὄρεξής σου·86 

καὶ θέλω γένει ἡ ταπεινή, σ’ ἕνα καιρὸν ὁμάδι,   695 

τῶν ἄπονῶν σου σαϊτῶν σπούρδα τους καὶ σημάδι. 

Μὰ μετὰ ποιόν ἐγὼ μιλῶ; Μ’ ἐσὲ ποὺ δὲν ᾽πομένεις   

νὰ μοῦ γροικήσεις, τῆς φτωχῆς, μὰ φεύγεις καὶ παγαίνεις;  

Μὰ φεῦγε ὅμως ὅπου θές, γιατὶ δὲ θέλει ἀφήσει  

ποτὲ ἡ Δορίντα, ὅπου διαβεῖς, παρὰ νὰ σ’ ἀκλουθήσει·  700 

κι ἂν ἔμπεις εἰς τὴν κόλαση, ἐκεῖ κι αὐτείνη ἐμπαίνει, 

γιατὶ ἀπ᾽ ἐσένα δὲν μπορεῖ νὰ στέκει χωρισμένη, 

ὅτι ἄλλον Ἅδη πλιὰ σκληρὸ δὲ θέλω εὑρεῖ, λογιάζω,  

σὰν τσ’ ἀσπλαχνιᾶς σου τοὺς δεινοὺς πόνους ποὺ δοκιμάζω. 

 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Κορίσκη 

῍Ω πῶς ἡ Τύχη μου βοηθᾶ τσ’ ἔγνοιες τοῦ λογισμοῦ μου 705 

πλιὸ παρὰ ποὺ δὲν ἔλπιζα κ’ ἐκράτουν εἰς τὸ νοῦ μου!  

Γιατὶ ἔχει δίκιο νὰ βοηθᾶ σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὴν κράζει  

στὴ χρειά του, γιὰ νὰ βοηθηθεῖ, μὲ δίχως νὰ νυστάζει. 

Τούτη ἔχει δύναμη πολλή, γι’ αὖτο ᾽νοματισμένη  

μὲ δίκι᾽ ὁ κόσμος γιὰ θεὰ τὴν ἔχει μπορεμένη·   710 

καὶ χρειά ’ναι ὅτι καθεεὶς νὰ τὴ συναπαντήσει 

μὲ χάδια καὶ μὲ γαλιφιές, καὶ νὰ τὴν προσκυνήσει, 

κι ὅσο μπορεῖ τὲς στράτες της ἴσιες νὰ τέσε κάμει, 

γιὰ νὰ μπορεῖ μὲ πλιὰ εὐκολιὰ σὲ δαύτονε νὰ δράμει· 

γιὰ τοῦτο ἀπὸ τοὺς ἀμελεῖς λιγότατοι μποροῦσι   715 

εὐτυχισμένοι, ὡς πεθυμοῦν, στὸν κόσμο νὰ βρεθοῦσι. 

                                     
86 696 T’ ἀπονῶν σου, 699 Μὴ φεῦγε, 703 δὲν θέλ’ εὐρῆ, 709 γι’αὔτ᾽ ὀνοματισμένην, 711 χρείἀναι, 
713 νὰ ταῖς ἐκάμη, 693 δούλ’ ὑποκλιτή, 697 ποῖον- δὲν πομένεις, 711 κάθε εἷς 
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Ἰδὲς κ’ ἐμὲ ἂν ἡ τέχνη μου κ’ ἡ πονηριά μου ἀντάμι 

φίλαινα καὶ συντρόφισσα δὲν εἴχασί με κάμει 

τσ’ Ἐρωπρικούσας ἐτουτῆς, ποιός μοῦ ’θελε βοηθήσει 

τώρα σ’ ἐτούτη μου τὴ χρειὰ καὶ νὰ μοῦ προσπαθήσει  720 

μιὰ στράτα τόσ’ ἀληθινὴ καὶ βέβια νὰ τελειώσω, 

στοῦ λογισμοῦ μου τὸ σκοπὸ κ’ εἰς τὸ ποθῶ νὰ σώσω;87 

Πάσ’ ἄλλη ἀπὸ τὲς πελελὲς ἤθελε προσπαθήσει 

νὰ φεύγει ἀπὸ πάσα νιά, πού ’χε τηνὲ γνωρίσει 

πὼς εἶν’ κι αὐτὴ ἀγαπητικὴ στὸ νιὸν ὁπ’ ἀπατή της  725 

ἔχει ὅλη τὴν ἀγάπη της κι ὅλη τὴν ὄρεξή της, 

F4 καὶ μὲ σημάδια φανερά, καθάρια, τσ’ εἶχε δείξει    

τὴ ζήλεια πού ’χε σ’ αὔτηνε, τὴν ἔχθρα καὶ τὴν πλήξη,  

καί, βλέποντάς την μὲ κακὸ μάτι, τὴν εἶχε βρίζει 

καὶ μὲ πολλὲς κατηγοριὲς τὴν ἤθελ᾽ ὀνειδίζει·   730 

κ’ ἐκείνη,  εἰς τὸν τρόπ᾽ αὐτὸν βλέποντας τὴν καρδιά της, 

ἤθελε βλέπεται ἀπ’ αὐτήν, ὡς φανερὴ ὄχθρισσά της, 

κ’ ἔτσι δὲν ἤθελε μπορεῖ τὴ γνώμη της νὰ γνώσει, 

οὐδὲ μπορέσει ἤθελε ποτὲ νὰ τὴν κομπώσει· 

πάντα κανεὶς τοῦ λόγου του κάλλιά ’χει φυλαμένο  735 

ἀπὸ τὸν φανερό του ἐχθρό, παρὰ ἀπὸ τὸν κρυμμένο.  

Κ’ ἡ ξέρα πού ’ναι ὀχ τὸ γιαλὸ χωστὴ καὶ σκεπασμένη 

γελᾶ τοὺς ναῦτες τοὺς καλοὺς κ’ εἰς τὸν πνιμὸ τοὺς φέρνει. 

Κι ἐχθρὸς ποὺ δὲν τεχνεύεται φίλος νὰ δείξει ᾽τ᾽ εἶναι  

δὲν εἶναι ἀληθινὸς ἐχθρός, οὐδὲ νὰ βλάψει  εἶναι.  740 

Σήμερο θέλει φανιστεῖ Κορίσκη πόσα ἠξεύρει 

καὶ τὲς δουλειές της πῶς μπορεῖ, ὡς θέλει, νὰ τὲς εὕρει. 

Δὲν εἶμαι τόσ’ ἀνόητη, ποὺ νὰ μηδὲ νοήσω  

τσ’ Ἐρωπρικούσας τὴν καρδιά, καὶ νὰ τηνὲ γνωρίσω, 

καὶ νὰ μὴ δῶ πὼς καίγεται, πὼς ἅφτει καὶ λαβρίζει  745 
                                     
87719 Τζ’ ἐροπροικοῦσης, 722 Τοῦ λογισμοῦ μου, 724 τὴν ἐγνωρίσει, 741 πόσ’ ὑξεύρει, 744 Τζ’ 
Ἐροπροικοῦσης - νὰ τὴν ἐγνωρίσω, 745 νὰ μ’ ἰδῶ, 719 ποῖος, 735 κάλι’ ἔχει, 736 τὸν φανερόν τ’ ἐχθρὸν παρ’ 
ἀπὸ, 739 νὰ δείξη τ’ εἶναι 
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καὶ πὼς γι’ ἀγάπη ποθητοῦ πονεῖ καὶ λακταρίζει. 

Ἄλλη καμιὰ δὲν ἠμπορεῖ καλὰ νὰ τήνε γνώσει, 

γιατὶ στοῦ πόθου τ’ ἄρματα πράξη δὲν ἔχει τόση, 

μὰ ’γὼ ποὺ εἶμαι πραχτικὴ σ’ τσ’ ἀνδραγαθιὲς τοῦ πόθου, 

ὁποὺ λιγότατες καλὰ μποροῦσι νὰ τὲς γνώθουν,   750 

δὲ θέλω κομπωθεῖ ποτέ, μηδὲ ποσῶς γελοῦμαι, 

ὅτι παλιὰ δασκάλισσα στὴν τέχνη αὐτὴ λογοῦμαι.88 

Μιὰ κορασίδα τρυφερή, ὡσὰν αὐτή, π’ ἀρχίζει 

ὡσὰν τὸ ρόδο στὸ κομπὶ νὰ ροδοκοκκινίζει, 

τόσον καιρὸν ἀπ᾽ ἕνα νιὸν ὄμορφο ν’ ἀγαπᾶται   755 

κ’ ἐξ αὔτονε καθημερνῶς νὰ συχνοπολεμᾶται - 

κ’ ἐκεῖνο ποὺ χειρότερον εἶναι, πὼς φιλημένη 

ἀπὸ τὸν ἴδιο βρίσκεται καὶ ξαναφιλημένη - 

πῶς εἶναι μπορεζάμενο ποτέ της νὰ μπορέσει 

ν’ ἀντισταθεῖ τοῦ ἔρωτος, καὶ νὰ μηδὲν ξεπέσει;   760 

Λωλὸς θέλ’ εἶσται ὅποιος ποτὲ ἤθελε τῆς πιστέψει, 

γιατὶ κ’ ἐγὼ ἀνεπίστευτο ἔχω το ν’ ἀληθέψει. 

Μὰ δὲς τὸ πῶς ἡ μοίρα μου θέλει νὰ μοῦ βοηθήσει 

γλήγορα σ’ τούτην τὴ δουλειά, γιὰ νὰ μ’ εὐχαριστήσει! 

Νά τὴν Ἐρωπρικούσ᾽ αὐτήν. Πῶς μὲ καιρὸ προβαίνει  765 

καὶ μοναχή της στὲς μερὲς ἐτοῦτες κατεβαίνει! 

Θέλω νὰ πάγω νὰ κρυφτῶ εἰς τὰ κλαδιὰ ἀπ’ ὀπίσω, 

γιὰ νὰ μπορῶ ὅ,τι δηγηθεῖ εὔκολα ν’ ἀγροικήσω. 

 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Ἐρωπρικούσα καὶ Κορίσκη  

ΕPΩ. Χαριτωμένα δάση μου καὶ τρυφερὰ λιβάδια, 

κ’ ἐσεῖς τῆς μοναξιᾶς φωλιά, ἀμίλητα λαγκάδια,  770 

                                     
88747 νὰ τὴν ἐγνώση, 749 τζ’ ἀνδραγαθειαῖς, 756 καθ’ἡμερνῶς, 748 Γιατὶ εἰς τοῦ πόθου, 749 Mἀγὼ, 
760 μὴ δὲν, 767 τὰ κλαδι’ ἀπ’  
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ἀληθινὴ κατοίκησις τσ’ ἀνάπαψης μεγάλη, 

πόσο καλὰ μετὰ χαρᾶς ξαναγυρίζω πάλι 

σ’ ἐσᾶς, γιὰ νὰ σᾶς ξαναδοῦν τὰ μάτια τὰ δικά μου 

καὶ λίγην ἀναγάλλιαση νὰ δώκω στὴν καρδιά μου!89 

Κι ἂν ἀπὸ τὸν πλανήτη μου μοίρα καλή ’χα πάρει,  775 

κ’ ἐκείνη, κατὰ πῶς ποθῶ, εἶχε μοῦ δώσει χάρη 

εἰς τὴ ζωή μου νὰ μπορῶ νά ’χω τὴ λευτεριά μου 

καὶ νὰ ὅριζα τοῦ λόγου μου σὰν εἶν’ ἡ πεθυμιά μου, 

δὲν ἤθελα εὐχαριστηθῶ στὸν κόσμο νὰ θελήσω 

ἄλλη ξεφάντωση ἀπ᾽ ἐσᾶς ποτὲ ν’ ἀπεθυμήσω,   780 

οὐδ’ εἶχ’ ἀλλάξει τὴ θωριὰ τὴν ἰσκιοδροσερή σου  

μὲ τσ’ ἀκουσμένους κι ὄμορφους τοὺς κάμπους τοῦ Ἐλίσου.  

Γιατὶ, ἀνισῶς καὶ στοχαστῶ κ’ ἰδῶ μ’ ἀληθοσύνη, 

ἐτοῦτα τὰ φθαρτὰ καλά, π’ ὁ κόσμος μᾶσε δίνει, 

ἄλλο δὲν εἶν’ παρὰ κακά, παρὰ καημοὶ καὶ ζάλοι,  785 

ὁποὺ κρατοῦν τὸν ἄνθρωπον εἰσὲ σκλαβιὰ μεγάλη. 

Κι ὅσο κανεὶς περσότερα τέτοια καλὰ μετέχει, 

τόσο λιγότερ᾽ ἀπ’ αὐτὰ μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς ἔχει, 

γιατὶ ὅσο περισσότερα σ’ τσ’ ἀνθρώπους μαζωχτοῦσι,  

τόσο γιὰ δαῦτα πλιότερο τοὺς κάνουν νὰ πεινοῦσι.  790 

Πλούτη δὲν εἶναι, τὸ λοιπόν, ἀμ’ ἅλυσες ποὺ δένουν  

καὶ τὴν καημένη λευτεριὰ ὀχ τοὺς ἀνθρώπους παίρνουν. 

Τί  ὠφελεῖ ἡ ὀμορφιά, τὰ κάλλη τὸ τί ’ξίζουν 

σ’ μιὰ κορασίδα τρυφερή, ἂν ἄλλοι τὴν ὁρίζουν; 

Τί ξιάζει νά ’ναι εὐγενικὴ καὶ νά ’ναι τιμημένη   795 

καὶ νά ’χει ρίζα ὀχ τσ’ Οὐρανοὺς καὶ νά ’ναι πικραμένη; 

Τί ἀξίζει νά ’χει περισσοὺς κάμπους, νά ’χει λιβάδια 

καὶ νά ’χει βόσκησες πολλὲς καὶ καρπερὰ κουράδια; 

Τί τῆς ἀξίζει, τὸ λοιπόν, σ’ τόσα καλὰ νὰ μένει, 

ἀνὲν κι ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ ἔχει καρδιὰ καημένη;   800 
                                     
89 784 μᾶς ἐδίνει, 789 τζ’ ἀνθρώπους, 775 καλ’ εἶχα, 778 Καὶ ν’ ὄριζα, 786 εἰς σὲ, 794 Σ’ μίαν 
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Ὤ, πόσο εἶν’ καλορίζικη ἡ βοσκοπούλα κείνη 

ὁποὺ πτωχή, μὰ παστρικὴ γουνέλα τὴν ἐντύνει, 

κι ὁπ’ ἄλλα πλούτη ψεύτικα σὲ δαύτη δὲ φοραίνει, 

παρ’ ὅ,τ’ ἡ φύσις χάριτες τῆς δώσει νὰ βασταίνει,90 

κ’ εἰς τὴ γλυκιά της τὴ φτωχειὰ τὴ φτώχεια δὲ γνωρίζει, 805 

οὐδὲ τοῦ πλούτου βάσανος δὲν τήνε βασανίζει, 

κ’ εἰς κεῖνο πού’ χει καὶ κρατεῖ περίσσια φχαριστᾶται 

μὲ δίχως νά’ χει πεθυμιὰν ἄλλη νὰ τουραγνᾶται! 

Κι ἀπὸ τῆς φύσης τὰ καλὰ θροφὴ ἔχει τοῦ κορμιοῦ της, 

καὶ μὲ τὸ γάλα συμβοηθᾶ τὸ γάλα τοῦ στηθιοῦ της,  810  

κι ὀχ τὸ γλυκὺ τῆς μέλισσας τὸ μέλι ἀνακατώνει 

τὲς φυσικὲς γλυκότητες, κι ὅλο δροσιὲς γεμώνει, 

κ’ ἐκείν’ ἡ βρύσις στὴν ὁποιὰ παγαίνει γιὰ νὰ πίνει,  

σ’ ἐκείνη τὸ κατάσπρο της τὸ πρόσωπό της πλύνει. 

K’ ἔτσι μὲ τέτοιες φχαριστιὲς μνέσκεται πλερωμένη,  815 

κι ὁ κόσμος μετ᾽ ἐκείνηνε φχαριστημένος μένει. 

Γι’ αὔτην εὔκαιρα <ὁ> οὐρανὸς βροντᾶ καὶ σκοτεινιάζει 

καὶ εὔκαιρ’ ἀρματώνεται νὰ βρέξει τὸ χαλάζι· 

οὐδὲ τὴ φτώχεια της ποτὲ μπορεῖ νὰ τὴ φοβήσει, 

ὅτι δὲν ἔχει  ἐσοδειὲς νὰ τῆς τὲς καταλύσει·   820 

εἶναι γυμνή, μὰ μὲ καρδιὰ στέκετ᾽ ἀναπαμένη! 

Μιὰ  ἔγνοια μόνο, μὰ γλυκιά, στὸ λογισμό της μένει: 

νὰ πηαίνει μόν’ νὰ ᾽ργάζεται στὰ πράσινα λιβάδια 

κι ὅθεν ἰδεῖ κ’ ηὑρίσκουνται τὰ δροσερὰ χορτάρια, 

γιὰ νὰ βοσκίζει μετ’ αὐτὰ ἐκεῖνο τὸ κουράδι,   825 

ὁποὺ τῆς ἐπαράδωκα, ὀχ τὸ πουρνὸ ὥς τὸ βράδυ. 

Κι ἀπὸ τὰ μάτια της τὰ δυὸ τὰ πλουμιστὰ χαρίζει 

                                     
90803 μὲ δαύτην, 805 τὴν πτωχειὰ τὴν πτώχεια, 806 δὲν τὴν ἐβασανίζει, 815 μνέσκωνται, 817 Γι’ 
αὐτὴν εὔκαιρα οὐρανὸς, 818 Κ᾽ εὔκαιρ’, 823 μόν’ ἐργάζεται, 824 χορτάδια, 801 βοσκοποῦλ’ 
ἐκεῖνη, 804 Παρ’ ὅτ’ ἡ, 813 στὴν ὁποῖαν, 822 Μία, 825 μὲ τ’ 
αὐτὰμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ
μ 
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βοσκὴ τοῦ ποθητοῦ βοσκοῦ, ὁποὺ τὴν τριγυρίζει· 

ὄχι σ’ ἐκεῖνον π’ Οὐρανός, ἀνθρῶποι ἢ τ’ ἀστέρι   

μὲ τὸ στανιό της θέλουσι νὰ τῆς τὸν κάμουν ταίρι,  830 

μὰ κεῖνον ὁποὺ μοναχὰ ὁ πόθος τῆς χαρίσει, 

κ’ ἐκείνη μ’ ὅλη τὴν καρδιὰ θέλει τὸν ἀγαπήσει.91 

Κι ὀχ τὰ κλαδάκια ἀνάμεσα, ἢ δάφνης ἢ μυρσίνης, 

γλυκὰ θωριέται καὶ γλυκὰ τονὲ θωρεῖ κ’ ἐκείνη, 

κι ὅ,τι φωτιὰ γιὰ δαύτονε τῆς ἐρωτιᾶς γροικήσει,  835 

πὼς καίγεται γιὰ λόγου του τὸν κάνει νὰ γνωρίσει· 

κ’ ἐκεῖνος, πάλε, βλέποντας τὸν πόθον εἰσὲ δαύτη, 

τόσο περσότερο γι’ αὐτὴ στὸν πόθο της ἀνάφτει. 

Γυμνή ’ναι, ναί, μὰ φχαριστιὰ βασταίνει στὴν καρδιά της, 

γιατὶ κατὰ τὴ γνώμη της ἔχει τὴν ἐξουσιά της!   840 

Τούτ’ εἶναι ἀληθινὴ ζωή, ὁποὺ καθέναν κάνει 

νὰ μὴ γνωρίσει θάνατον πρὶν παρὰ ν’ ἀποθάνει! 

Ὀϊμέ, μ’ ἐτούτη τὴ ζωὴ ν’ ἄλλασσα τὴ ζωή μου,  

καὶ νά ’παιρνα τὴν τύχη της, νά ’διδα τὴ δική μου! 

Μὰ τὴν Kορίσκη ἐξάνοιξα, καθὼς ἐγὼ ἀπεθύμουν.  845 

Οἱ Oὐρανοὶ νὰ σοῦ βοηθοῦν, Κορίσκη μου ἀκριβή μου. 

ΚOP. Ποιός εἶσ’ ἐσὺ ποὺ μοῦ μιλεῖς; Τί θέλεις; Τί φωνιάζεις;  

Ἐρωπρικούσα μου ἀκριβή,  ἐσύ ’σαι ποὺ μὲ κράζεις; 

Γλυκιά μου Ἐρωπρικούσα μου καὶ πλήσι᾽ ἀγαπημένη, 

ποὺ πλιὸ παρὰ τὰ μάτια μου σ’ ἔχω πεθυμισμένη,  850 

πῶς μοναχούλα περπατεῖς καὶ ποῦ διαβαίνεις τώρα; 

ΕPΩ. Ὥς ἐδεπὰ ἦρθα μοναχὰ νὰ μ’ ἀπεράσ᾽ ἡ  ὥρα· 

οὐδὲ νὰ πάγω ἠμπόρουνα σ’ καλύτερό του τόπο, 

γιατὶ ἐδεπά, Κορίσκη μου, σ’ ηὗρα μὲ δίχως κόπο.    

ΚOP. Ηὕρηκες μιὰ ὁπ’ ἀπ᾽ ἐσὲ ποτέ της δὲ χωρίζει,  855 

                                     
91829 σ’ ἐκεῖνον ὁπ’ - ἄνθρωποι, 833 Μυρσίνη, 834 τὸν ἐθωρεῖ, 837 εἰς ἐδαύτην, 839 μ’ 
εὐχαριστιὰν, 854 Διατὶ, 831 Mἀκεῖνον, 835 κι ὅτι, 839 Γυμν’ εἶναι,841 Τοῦτ’ εἶναι - καθ’ ἕνα, 843 ᾽Ωοιμὲ, 
845 Kορίσκ᾽ ἐξάνοιξα, 847 Ποῖος, 848 Ἐροπροικοῦσα μ’ ἀκριβὴ  ἐσ’ εἶσαι, 856 Ἐροπροικοῦσα μ’ ὄμορφη 
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Ἐρωπρικούσα μου ὄμορφη, μὰ γιατ᾽ ἐσὲ φροντίζει. 

Tούτη τὴν ὥρα ἐστέκομουν λογιάζοντας γιὰ σένα,  

κ’ εἰς τὴν καρδιά μου μοναχὴ ἐμίλουν μετ᾽ ἐμένα, 

κ’ ἔλεγα: «Ἀνίσως καὶ ἐγὼ εὑρίσκομ᾽ ἡ ψυχή της,  

πῶς ἠμπορεῖ δίχως ἐμὲ νὰ στέκει μοναχή της;».   860 

Κ’ εἰς τοῦτο ἀπάνω μ’ ἔφταξες, ψυχή μου ἀγαπημένη·92 

μὰ σὺ δὲν ἀγαπᾶς πιλιὸ Κορίσκη, τὴν καημένη. 

ΕPΩ. Κ’ ἐτοῦτο γιατί μοῦ τὸ λές;  

ΚOP.      Ἐτοῦτο μοῦ γυρεύγεις; 

Ἐσύ ’σαι νύφη σήμερον, καὶ νὰ τὸ πεῖς ξεφεύγεις; 

ΕPΩ. Νύφη εἶμ’ ἐγώ;  

ΚOP.        Νύφη εἶσ’  ἐσύ, ναῖσκε, καὶ μὴν τὸ χώνεις· 865 

μὰ ’μέ, ποὺ τόσο σ’ ἀγαπῶ, γιά δὲν τὸ φανερώνεις; 

ΕPΩ. Πράγμα ποὺ δὲν ἐγροίκησα, πῶς νὰ σ’ τὸ φανερώσω;  

ΚOP. Ἀκόμα μοῦ καμώνεσαι καὶ κρύβεις μού το τόσο; 

ΕPΩ. Ἀκόμη περιπαίζεις με κ’ ἔτσι γλυκιὰ γελᾶς με; 

ΚOP. Ἄντις ἐσὺ ἀναμπαίζεις με κ’ ἐσὺ περιγελᾶς με.  870 

ΕPΩ. Λοιπόν, γιὰ βέβιο τὸ κρατεῖς κι ἀληθινὸ τὸ  ἔχεις; 

ΚOP. Ἔτσι σοῦ μνόγω, μὰ κ’  ἐσύ, νὰ ζεῖς, δὲν τὸ κατέχεις; 

ΕPΩ. Ξεύρω τὸ πὼς μ’ ἐτάξανε κ’ ἔχουν με παντρεμένη, 

μὰ δὲν κατέχω ἔτσι σιμὰ τὸ γάμο μου νὰ γένει. 

Μὰ σὺ ἀπὸ ποῦθε τό ’μαθες, νὰ ζεῖς, τὸ πράγμ’ αὐτεῖνο; 875 

ΚOP. ’χ τὸν ἀδελφό μου τ’ ἄκουσα, τὸν ξεύρεις, τὸν ῾Ορμῆνο· 

κι αὐτὸς πάλι τ’ ἀγροίκησε, ὡς λέγει, ἀπὸ περίσσιους,  

κι ἄλλο στὴ χώρα δὲ μιλοῦν καὶ σ’ ἄλλους τόπους πλήσιους. 

Μὰ φαίνεταί μου σὲ θωρῶ καὶ στέκεις συγχυσμένη. 

Μαντάτο εἶν’ τοῦτο, κόρη μου, νὰ σὲ κρατεῖ θλιμμένη;  880 

ΕPΩ. Eἶν’ ἕνα πέραμα στενό. Ἡ μάνα μου ἡ καημένη, 

ὁποὺ σὲ τέτοια πράγματα ἤτουνα μαθημένη, 

                                     
92859 κ’ ἐγὼ, 864 Ἐσ’ εἶσαι νύμφη, 865 Νύμφ’ εἶμ’ - Νύμφ’ εἶσ’, 868 τόση, 881 πέραμα, 866 Mὰ μὲ, 
867 νὰ στὸ φανερόσω 
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θυμοῦμαι ὁπού μοῦ ᾽λεγε τὸ πὼς ξαναγεννᾶται 

πάσα καμιὰ τὸν ἄντρα της ὅταν τὸν εὐλογᾶται. 

ΚOP. Ξαναγεννᾶται εἰσὲ ζωὴ καλύτερη περίσσια,  885 

γι’ αὐτὸ κ’ εσὺ νὰ χαίρεσαι τώρα σοῦ πρέπει πλήσια. 

Τί ἀναστενάζεις τὸ λοιπόν; Ἄφησ’ ν’ ἀναστενάζει 

ἐκεῖνον τὸ βαριόμοιρο, ὁποὺ τοῦ πόθου βράζει.93 

ΕPΩ. Γιὰ ποιόν βαριόμοιρο μιλεῖς; Πές μου ποιός εἶν’ αὐτεῖνος; 

ΚOP. Εἶν’ κεῖνος ὁ κακότυχος, ὁ δόλιος ὁ Μυρτίνος,  890 

ποὺ  ἔλαχ’ ἐδεκεῖ παρών, ὅταν ὁ  ἀδελφός μου 

ἐμίλειε τὴν ὑπόθεση τοῦ γάμου τούτ᾽ ὀμπρός μου, 

κι ὡς τ’ ἄκουσε ὀχ τὸν πόνο του, τοῦτος ὁ πικραμένος, 

λίγο ἔλειψε τὴν ὥρ’ αὐτὴ νὰ πέσει νεκρωμένος. 

Καὶ βέβια τότες ἐδεκεῖ ἤθελε ξεψυχήσει,    895 

ἀνίσως καὶ τὴν ὥρ’ αὐτὴ δὲν τοῦ ἤθελα βοηθήσει· 

γιατὶ νὰ κάμω τοῦ ’ταξα τὸ γάμο νὰ χαλάσει, 

κ’ ἐκεῖνος τὴν ἐλπίδα του ποτὲ νὰ μὴν τὴ χάσει· 

καὶ τοῦτο τό ’πα μοναχὰ νὰ τὸν παρηγορήσω 

κ’ ἐκείνη τὴν ἀμέτρητη τὴν πίκρα του νὰ σβήσω·  900 

κ’ εἶμαι γυναίκα ποὺ μπορῶ, ἂν θέλω, νὰ τὸ κάμω,           

καὶ νὰ ξιλώσω μ’ εὐκολιὰ ἐτούτονε τὸ γάμο. 

ΕPΩ. Tάχα βασταίνει σε ἡ καρδιά, σὰ λές, νὰ τὸν χαλάσεις; 

ΚOP. Bασταίνει με, καὶ τῆς λογῆς ὁποὺ νὰ τὸ θαυμάσεις!  

ΕPΩ. Εἰπές μου, πῶς τὸ πράγμ’ αὐτὸ ἤθελες ἐνεργήσεις; 905 

KOP. Tοῦτο τὸ κάνω μ’ εὐκολιά, ὅταν ἐσὺ θελήσεις. 

ΕPΩ. Ἂν εἶχα ἐλπίδα εἰς αὐτό, κι ἀνὲν κ’ ἐσὺ μ᾽ ὀμόσεις 

καὶ μοῦ ’διδες τὴν πίστη σου νὰ μὴ μὲ φανερώσεις, 

ἕνα μου κάποιο λογισμὸν εἶχα σοῦ φανερώσω,  

ὁποὺ καιρὸ μέσ’ στὴν καρδιὰ χωστὸ τὸν ἔχω τόσο.  910 

ΚOP. N’ ἄνοιγε θαύμασμα ἡ γῆ πρῶτα νὰ μὲ ρουφήξει, 

                                     
93890 Εἶν’ ἐκεῖνος, 900 τὴν ἀμέτρητου πίκραν του νὰ τοῦ σβήσω, 911 N’ ἄνοιγε ἡ γῆ θαύμασμα, 889 
Γιὰ ποῖον- ποῖος εἶν, 894 Λίγ’ ἔλειψε, 904 τὶς λογῆς, 907 Ἂν εἶχ’ ἐλπίδα - καὶ σὺ 
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ὅτε τὸ λογισμό σου ἐγὼ ἤθελα ὁμολογήσει.  

ΕPΩ. Ξεῦρε, λοιπόν, Κορίσκη μου, ὅταν ἐγὼ λογιάσω 

πὼς στανικῶς μου μέλλομαι σὲ γάμο ν’ ἀπεράσω 

μ’ ἕνα κοπέλι ὡσὰν αὐτό, κ’ ὑποκλιτή του νά ’μαι,  915 

ὁποὺ μὲ φεύγει καὶ μισᾶ κ’ ἔτσι καταφρονᾶ με 

κι ὁπ’ ἄλλο δὲν ἐγνοιάζεται παρὰ βουνὰ καὶ δάση,94 

μέσα σ’ αὐτὰ νὰ κυνηγᾶ ἀγριμικὰ νὰ πιάσει,   

κι ὁποὺ καλύτερα ψηφᾶ ἕνα θηριὸ ἢ σκύλον 

παρὰ τὸν πόθο χίλιωνε ὄμορφων κορασίδων,   920 

καὶ βλέποντας πῶς βρίσκομαι σ’ ἐτοῦτο ἀπελπισμένη, 

τέτοιας λογῆς πικραίνομαι κ’ ἔχω ζωὴ καημένη, 

ὁπ’ ὅλη περιορίζομαι, καὶ δίδει μου ἡ βουλή μου 

ἀτή μου μὲ τὸ χέρι μου νὰ πάρω τὴ ζωή μου. 

Mηδὲ σὲ τόσο μου κακὸ τρομῶ ν’ ἀποκοτήσω  925 

λόγο παραμικρὸν ποτὲ σ’ ἐτοῦτο νὰ μιλήσω, 

γιατὶ δὲν εἶν’ <ἡ> τάξις μου καὶ τὴν ντροπὴ ἔχ’ ὀμπρός μου 

ὅτι ἔδωκα τὸ λόγο μου σ’ ἐτοῦτο τοῦ πατρός μου· 

κ’ ἐκεῖνο ποὺ χειρότερο βρίσκετ’ ἀνάμεσά μας: 

τὸ γάμο τοῦτον νὰ γενεῖ  ἔταξα τῆς Θεᾶς μας.  930 

Τώρ’ ἂν ἐσὺ σ’ ἐτούτη μου τὴ χρειὰ τὴν ἐδική μου 

μπορεῖς νὰ κάμεις τίποτες μὲ τρόπο ποὺ ἡ τιμή μου, 

ὁ λόγος μου καὶ ἡ ζωὴ μένουσι φυλαμένοι, 

δίχως νὰ βλάψω τὴ Θεά, ὡς πρέπει καὶ τυχαίνει, 

κ’ ἐτοῦτον τὸν πολλὰ χοντρὸ κόμπο τοῦ γάμου λύσεις  935  

κι ἀπ᾽ ἕνα τόσο βάσανο μπορέσεις νὰ μὲ γλύσεις, 

ἤθελα εἰπεῖ μ’ εὐχαριστιὲς σήμερον τὴν ψυχή μου  

ἀπὸ τὸν Ἅδη  ἐγύρισες, κ’ ἔβαλες στὸ κορμί μου. 

ΚOP. Μὰ τὴν ἀλήθεια, ὡσὰν αὐτὸ τὸ πράγμα νὰ λογιάζεις, 

δίκιό ’χεις κι ἀπὸ τὴν καρδιὰ βαθιὰ ν’ ἀναστενάζεις.  940 

                                     
94912 ἤθελ’ ὁμολογήσει, 916 καταφρονᾶμαι, 927 δὲν εἶναι τάξις, 937 Ἤθελε εἰπῆ, 939 τὴν ἀλήθειαν 
ὡς ἂν, 940 Δίκι’ ἔχεις, 918 Mέσ’ εἰς αὐτὰ, 926 παρὰ μικρὸν, 929 Κ’ ἐκεῖνο ὁποῦ, 936 ἀπ᾽ ἕνα 
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Πόσες λογιάζεις δὰ φορὲς στὸ νοῦ μου ἐλόγιασά το 

καὶ γιὰ κακομοιριὰ πολλὴ σ’ ἐσὲ ἐμέτρησά το, 

κ’ ἔλεγα: «Γιά δὲς ριζικό! Μιὰ νιὰ χαριτωμένη, 

ὁποὺ μὲ τόσες χάριτες βρίσκεται στολισμένη, 

νὰ πέσει σ’ χέρια κοπελιοῦ ὁποὺ δὲν τήνε χρήζει,  945 

καὶ πέτρα τόσ’ ἀτίμητη νὰ μὴν τηνὲ γνωρίζει!».95 

Ἐσὺ στὴ γνώση τὸ κρατεῖς, κ’ ἔτσι κρατῶ πὼς νά’ σαι,  

ἀμὴ σ’ ἐτοῦτο πελελὴ βρίσκεσαι καὶ πλανᾶσαι. 

Ἐσὺ δὲ θὲς ν’ ἀγροικηθεῖς, δὲ θέλεις νὰ μιλήσεις 

σ’ πράγμα μεγάλο σὰν αὐτό, ποὺ στέκεις νὰ βουλήσεις; 950 

ΕPΩ. Δὲν τὸ μιλῶ, γιατὶ πολλὰ κρατῶ το γιὰ ντροπή μου. 

ΚOP. Ἕνα μεγάλο καὶ πολὺ κακό ’χεις, ἀδελφή μου. 

Κάλλιο πανούκλα, λεμικό, θέρμη, κάλλιο καὶ ψώρα 

νά ’χει κανεὶς στοῦ λόγου του, παρὰ ἐντροπὴ μιὰν ὥρα. 

Μὰ πίστεψέ μου πὼς καιρὸς θέλει ἔρθει νὰ τὴ χάσεις,  955 

νὰ τήνε διώξεις ἀπὸ σὲ  καὶ νὰ τὴν ἀπαριάσεις· 

μιὰ μόνο μοναχὴ βολὰ σώνει νὰ τὴ νικήσεις, 

γιατὶ νὰ τὴν ἰδεῖς ποτὲ δὲ θέλεις πεθυμήσεις. 

ΕPΩ. Tὴν ἐντροπὴ ποὺ μιὰ βολὰ ἡ φύσις θέλει δώσει 

εἰς ἕνανε, κι ὁποὺ καλὰ σ’ αὐτὸν τηνὲ τυπώσει,   960 

δὲν ἠμπορεῖ ἀπὸ λόγου του ποτὲ νὰ τήνε βγάλει  

οὐδὲ νὰ τσ’ ἀρνηθεῖ ποτέ, ἀμὴ ἂν θελήσει πάλι 

νὰ τήνε διώξει ὀχ τὴν καρδιά, φεύγει στὸ πρόσωπό του 

κ’ εἰς ὅλους φανερώνεται καὶ δείχνεται στανιό του. 

ΚOP. Ἤξευρε, Ἐρωπρικούσα μου, πὼς ὅποια λογαριάζει 965 

τὰ πάθη της μὲ σιωπὴ καὶ γνώση νὰ σκεπάζει, 

στὸ ὕστερον γιὰ πελελὴ  εἰς ὅλους μαρτυρᾶται 

κι ὀχ τὸν κρυφό της λογισμὸ τίποτες δὲ φελᾶται. 

                                     
95945 δὲν τὴν ἐχρήζει, 946 νὰ μὴν τὴν ἐγνωρίζη, 954 παρ’ ἐντροπὴν, 956 Νὰ τὴν ἐδιώξης, 960 τὴν 
ἐτυπώσει, 961 νὰ τὴν εὐγάλη, 963 Νὰ τὴν ἐδιώξη950 νὰ βουλήσης,, 945 Νὰ πέσ’ εἰς χέρηα, 947 εἰς τὴν 
γνώσιν, 954 μίαν, 955 θέλ’ ἔρθει, 957 Μίαν, 965 ῎Υξευρ’ Ἐροπροικοῦσα μου 
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Κι ἂν τὴ βουλή σου παραμπρὸς εἶχες μοῦ φανερώσει,          

ἀπὸ καιρὸ ὀχ τὴν ἔγνοια αὐτὴν εἶχα σ’ ἐλευθερώσει.  970 

Σήμερον τὴν Κορίσκη σου θὲς τὴν ἰδεῖς τί ξεύρει 

καὶ μὲ ποιά τέχνη τὴ δουλειὰν ἔχει νὰ τήνε φέρει.96 

Σὲ χέρια φρονιμότερα, πιστὰ καὶ προκομμένα 

δὲν ἤθελες βρεθεῖ ποτὲ σὰ στὰ δικά μου ἐμένα. 

Μὰ πές μου, Ἐρωπρικούσα μου, ἀφόντις σὲ λυτρώσω  975 

ἀπ’ ἕναν ἄνδραν ἄτυχο, κι ὡς θὲς σ’ ἐλευθερώσω, 

δὲ θέλεις εὕρει ποθητὸ κ’ ἐσὺ τῆς ὄρεξής σου, 

νά ’ν’ ὄμορφος κ’ εὐγενικὸς σὰν εἶσαι κι ἀπατή σου; 

ΕPΩ. Ἐτοῦτο μ’ ἄλλη ἀνάπαψη θέλομε τὸ λογιάσει, 

κι ὅ,τι ὁ καιρὸς συμβούλεμα μοῦ δώσει θέλω πιάσει.   980 

ΚOP. Mὰ τὴν ἀλήθεια, δὲν μπορεῖς ν’ ἀφήσεις τὸ Μυρτίνο, 

ὅτι πιλιὸ πιστότερο δὲ βρίσκεις σὰν αὐτεῖνο. 

Κ’ ἐσὺ ἠξεύρεις το καλά, βοσκὸς πὼς νὰ τοῦ μοιάζει 

στὴν Ἀρκαδιὰ δὲ βρίσκεται, οὐδὲ νὰ τὸν ταιριάζει, 

θέλεις διὰ τὲς χάρες του, θέλεις γιὰ τὴν ἀντρειά του,  985 

θέλεις γιατ’ εἶν’ πολλὰ πιστός, θὲς γιὰ τὴν εὐμορφιά του, 

θέλεις γιὰ τὸν ἀμέτρητο πόθο ποὺ σοῦ βασταίνει, 

κ’ εἶν’ ἄξιος πλιὸ παρ’ ἄλλονε ταίρι σου γιὰ νὰ γένει. 

Κ’  ἐσύ, ἄσπλαχνη κι ἀλύπητη, θέλεις νὰ τὸν ἀφήσεις 

γιὰ σένα νὰ θανατωθεῖ δίχως νὰ τοῦ μιλήσεις;   990 

Μήτε νὰ τὸν ἀφουκραστεῖς θέλεις τὸν πικραμένο, 

πρὶν ν’ ἀπεθάνει, νὰ σοῦ πεῖ: «Γιὰ σέναν ἀποθαίνω»; 

Ἄφησ’ τον κἄνε μιὰ βολὰ νὰ θέλει σοῦ μιλήσει. 

ΕPΩ. ῍Ω πόσο κάλλιο ἔκανε ὁ δόλιος νὰ μ’ ἀφήσει, 

καὶ νά ’βγανε τῆς πεθυμιᾶς τὴ ρίζα ποὺ βασταίνει,  995 

π’ ἐλπίδα σ’ αὔτηνε ποτὲ νὰ μὴν ἀπαντυχαίνει! 

ΚOP. Δῶσε του τὴν παρηγοριὰ τούτην πρὶν ν’ ἀποθάνει. 

                                     
96970 Ἀπὸ καιρὸν ὀχ τὴν ἔγνοι’ αὐτὴν, 972 νὰ τὴν ἐφέρη, 978 Nὰν ὄμορφος, 995 ν’αὔγανε, 972 
ποῖαν, 974 δικά μ’ ἐμένα, 976 Ἀπ’ ἕνα ἄνδρα, 980 Kι’ ὅτι, 983 Καὶ σὺ  
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ΕPΩ. Μιλώντας μου τοὺς πόνους του διπλοὺς θέλει τσ’ αὐξάνει. 

ΚOP.  Ἐσὺ τὴν ἔγνοια τούτηνε ἄφησ’ την εἰς ἐκεῖνον.  

ΕPΩ. Μ’ ἀνίσως καὶ μαθητευθεῖ ποτὲ τὸ πράγμ’ αὐτεῖνο, 1000 

τί θὲς σ’ ἐμένα νὰ γενεῖ;97 

ΚOP.     Ὤχου καὶ πῶς πολλά ᾽σαι 

λίγης καρδιᾶς, καθὼς θωρῶ, ὅτι πολλὰ φοβᾶσαι! 

G1 ΕPΩ. Εἰς ἕνα πράγμα σὰν αὐτὸ δίκιό ᾽χω νὰ φοβοῦμαι,  

κι ὀλίγη θέλω τὴν καρδιὰ νά’ χω, γιατ᾽ ὠφελοῦμαι. 

ΚOP. Ἐρωπρικούσα μου, ἐπειδὴ τὸ πράγμ’ ἀρνιέσαι αὐτεῖνο, 1005 

τό ’ταξα ἀρνιοῦμαι σου κ’ ἐγώ· κόρη μου, ὑγειὰ σ’ ἀφήνω. 

ΕPΩ. Κορίσκα, στάσου, μὴ διαβεῖς, γροίκα νὰ σοῦ μιλήσω.  

ΚOP. Ἂν δὲν μοῦ τάξεις, δὲ θέλω λόγο νὰ σοῦ γροικήσω.  

ΕPΩ. Σοῦ τάσσω νὰ τ’ ἀφουκραστῶ, μ’ αὐτὸς νὰ μὴν τρομήξει, 

ὅταν μιλήσει μετ᾽ ἐμέ, εἰς ἄλλο νὰ μὲ σφίξει.   1010 

ΚOP. Ἄλλ᾽ ἀπ᾽ ἐσένα δὲ ζητᾶ.  

ΕPΩ.        Μ’ ἀληθινὰ ἀπατή σου, 

μὲ τὴν πιδεξιοσύνη σου καὶ μὲ τὴ φρόνεσή σου, 

νά’ κανες νὰ σοῦ πίστευε, μὲ τὸ νὰ θὲς τοῦ δείξει, 

πὼς δὲν κατέχω τίποτες σ’ ἐτούτη μας τὴ σμίξη 

καὶ πὼς ἡ τύχη τό ’φερε νὰ συναπαντηθοῦμε,   1015 

κ’ ἔτσι ἔξαφνα μᾶς ἔλαχε ὁμάδι νὰ σμιχθοῦμε. 

ΚOP. Σ’ ἐτοῦτο μὴν ἐγνοιάζεσαι, γιατὶ θέλω τοῦ δείξει 

τὸ πὼς ἡ μοίρα ἠθέλησε σήμερο νὰ σᾶς σμίξει. 

ΕPΩ. … ἀκόμη, ὅταν μοῦ βουληθεῖ, θέλ’ ὅτι νὰ μ’ ἀφήσει 

νὰ τὸν ἀφήσω, νὰ διαβῶ, δίχως νὰ μ’ ἐμποδίσει…  1020 

ΚOP. Ὅποτε θέλεις μίσεψε, μόνον ἀγροίκησέ του. 

ΕPΩ. … τό ’χει νὰ πεῖ εἰς κοντολογιὰν ἂς εἶναι μίλησέ του.  

ΚOP. Κ’ ἐτοῦτο ἀκόμη νὰ γενεῖ. 

           ΕPΩ. … καὶ θέλ’ ὅτι σιμά μου 

                                     
971001 πολλὰ εἶσαι, 1006 ὑγείαν, 1011 ἀληθιν’ ἀπατή, 1003 δίκι’ ἔχω, 1005 Ἐροπροικοῦσα μ’ 
ἐπειδὴ,1018 μοῖρ’ ἠθέλησε 
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νὰ μὴ σιμώσει ὅσο μακρὰ εἶν’ τοῦτα τ’ ἄρματά μου. 

ΚOP. Ὤχου καὶ πόσο βάσανο σήμερο δοκιμάζω,  1025 

ἐτούτη τὴν ἀπλότητα ὁπού ’χεις νὰ σοῦ σιάζω!98 

Νὰ δέσω ὅλα τὰ μέλη του σοῦ μνόγω καὶ σοῦ τάσσω, 

μόνο τὴ γλώσσα ἐλεύθερη νὰ τοῦ τὴν ἀπαριάσω, 

γιὰ νὰ μπορεῖς, σὰν πεθυμᾶς, νὰ στέκεις φυλαμένη. 

Θὲς ἄλλο πλιότερ’ ἀπ᾽ ἐμέ; 

ΕPΩ. Τοῦτο καλὰ παγαίνει. 1030 

ΚOP.  Κ’ ἐτούτη τὴν παρηγοριὰ πότε τοῦ τήνε δίνεις; 

ΕPΩ. Ὅποτε θές, μὰ μοναχὰ λιγάκι ν’ ἀναμείνεις 

ὥστε νὰ πάγω σπίτι μας, γιατὶ θὲ νὰ ρωτήξω 

ἂν θέλουσι νὰ κάμουσι τὸ γάμο νὰ ξανοίξω. 

ΚOP. Σύρε ὅταν θὲς εἰς τὸ καλὸ μὲ τὴν ἀνάπαυσή σου  1035 

κ’ εἰς τοῦτο σου τὸ ρώτημα ᾽πιδέξια κυβερνήσου. 

Τώρα λοιπὸ ἀφουκράσου μου τὸ πράγμα ὁποὺ τυχαίνει  

σ’ ἐτούτη τὴν ὑπόθεση ποὺ μέλλεται νὰ γένει: 

εἶναι πρεπὸ ὅτι σήμερον, ἐδῶ, σ᾽ τοῦτα τὰ μέρη, 

στὸν ἴσκιο τούτων τῶν δεντρῶν, νά ’ρθεις τὸ μεσημέρι· 1040 

κι ἀπὸ τὲς κορασίδες σου καμιὰ μ’ ἐσὲ μὴ φέρεις,  

μὰ μοναχή σου γύρισε κ’ ἔλα ἐδεπὰ νὰ μ’ εὕρεις 

ὁποὺ σὲ θέλω καρτερεῖ μαζὶ μὲ τὴ Νερίνη, 

τὴ Φίλη καὶ τὴν Ἔριδο, Λικόρη κ’ Εὐφροσύνη, 

ὅλες δικές μου κορασιὲς κ’ ἠγαπημένες πλήσια   1045 

καὶ πιστεμένες κι ἀκριβὲς καὶ γνωστικὲς περίσσια· 

κ’ ἐσὺ σὰ σμίξεις μετ’ αὐτές, παίζοντας τὸ κρυφτούλι,  

παιγνίδι ποὺ συχνότατα συνήθεια τό ’χομ᾽ οὗλοι, 

θέλει ὁ Μυρτίνος εὔκολα πιστέψει πὼς ἀτή σου 

δὲν ἦλθες γιὰ τοῦ λόγου του, μὰ γιὰ ξεφάντωσή σου.  1050 

ΕPΩ. Ἀρέσει μου καλότατα· καθὼς τὸ λὲς ἂς γένει, 

                                     
981027 Νὰ δέσ’ ὅλλα, 1031 τὴν ἐδίνεις, 1037 λοιπὸν ἀφουκράσου μου - πράγμ’ ὁποῦ, 1028 τὴ 
γλῶσσ᾽ ἐλεύθερην, 1040 νἄρθης, 1042 κ’ ἔλ᾽ ἐδεπᾶ, 1048 τ’ ἔχομ’ οὕλλοι 
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γιατὶ κ’ ἐμὲ μοῦ φαίνεται καλότατα παγαίνει· 

μὰ οἱ κορασιὲς δὲν ἤθελα ἐτοῦτες νὰ βρεθοῦσι 

καὶ τὸ Μυρτίνο ὅταν μιλεῖ μ’ ἐμὲ νὰ τὸν ἰδοῦσι. 

Γροικᾶς κ’ ἠξεύρεις τί μιλῶ;  

ΚOP.     Καλότατ’ ἄκουσά σου,  1055 

κ’ ἡ θύμησή σου ἀρέσει μου, καὶ θαρρεμένη στάσου, 

κ’ εἰς τοῦτο μὴν ἐγνοιάζεσαι, τὶ <οἱ> τέχνες μου μποροῦσι 

ἀπ’ ἐδεπὰ νὰ κάμουσι στὴν ὥρα νὰ χαθοῦσι.99 

G2 Πάγαιν᾽ Ἐρωπρικούσα μου κ’ ἰδὲς νὰ μὴν ἀφήσεις   

παρὰ τὴν πιστεμένη σου Κορίσκη ν’ ἀγαπήσεις.   1060 

ΕPΩ. Ἂν τὴν καρδιὰ στὰ χέρια σου  ἔχω παραδομένη, 

σ᾽ ἐσένα στέκει, καθὼς θές, νὰ σ᾽ ἔχω ἀγαπημένη. 

ΚOP. ῍Ω πόσο στέκει σταθερὴ καὶ φαίνετ’ ἀνδρειωμένη! 

Σ’ τοῦτον τὸν πύργο ἀληθινά, καθὼς θωρῶ, τυχαίνει 

δύναμη μεγαλύτερη· μ’ ἀνίσως κι ἀντιστέκει   1065 

στὸν πόλεμο ποὺ τσ’ ἔδωκα, κι ἀσάλευτη νὰ στέκει, 

εἰς τοῦ Μυρτίνου, βέβαια, δὲν εἶναι νὰ μπορέσει 

στὰ λόγια του ν’ ἀντισταθεῖ καὶ νὰ μηδὲν ξεπέσει. 

Γιατὶ κ’ ἐγὼ καλότατα κατέχω τί μποροῦσι 

λόγια καὶ παρακάλεσες νὰ κάμου, ὅτα ποθοῦσι,   1070 

ἀπ᾽ἕναν ἄξιο ποθητὸ σὲ μιὰ καρδιὰ καημένη 

μιᾶς κορασίδας τρυφερῆς, ὁπού ’ναι ἀγαπημένη.  

Ἂς ἔρθει μόν᾽, ὡς ἔταξε, εἰς τὸ παιγνίδι ἐτοῦτο 

νὰ παίξει, ὡς ἐμιλήσαμε, γιατὶ στὸν τρόπο τοῦτο,  

᾽πιδέξια καὶ δασκαλικά, θέλω νὰ τὴν τραβήξω   1075 

εἰς ἕνα πέραμα στενό, κ’ ἐτότες νὰ τὴ σφίξω, 

ποὺ θέλοντας μὴ θέλοντας ’χ τὰ λόγια τὰ δικά της  

θὲ νὰ ξανοίξω τὸ σκοπὸ πού ’χουν τὰ λογικά της⋅ 

κι ἀπ᾽ ἐδεκεῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ νοῦ μου θὲ νὰ χώσω 

                                     
991056 ἡ θυμισίς σου, 1057 τὶ τέχναις μου, 1064 τὸν πύργον ἀληθινὰ, 1070 νὰ κάμουν ὁτὰ ποθοῦσι, 
1076 πέραμα, 1071 Ἀπ’ ἕναν,1068 μὴ δὲν 



 350 

εἰς τὴν καρδιά, καὶ τὰ κρυφὰ ποὺ ἔχει νὰ τῆς γνώσω.  1080 

Ἀφόντις εἰς τὰ χέρια μου πιάσω τὸ πράγμ’ αὐτεῖνο  

κ’ εἰς τῆς καρδιᾶς της τὰ κρυφὰ νοικοκυρὰ νὰ μείνω, 

ἐτότες, δίχως δυσκολιά, σὲ δαύτη θέλω κάμει 

ὅ,τι μοῦ θέλει φανιστεῖ κι ὅ,τι στὸ νοῦ μου δράμει.100 

Θέλω τὴν φέρ’ ὥς ἐδεκεῖ ὁπού ’ναι ἡ πεθυμιά μου  1085 

κι ὁποὺ καιρὸν τόσον πολὺ εἶχα στὰ λογικά μου, 

κ’ εἰς τρόπον ὁποὺ κανενεὶς ἄλλος νὰ τὸ γνωρίσει 

καὶ μηδ’ αὐτὴ μὲ εὐκολιὰ ποτὲ νὰ τὸ νοήσει⋅ 

πιστέψει θέλει μοναχὰ πὼς ὁ πολύς της πόθος   

τὴν ἔβλαψε, κι ὄχι ποτὲ ὁ τεχνικός μου γνῶθος.   1090 

 

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 

Κορίσκη, Σάτυρος 

ΚOP. Ὀϊμὲ τὴν κακορίζικη, ἐγώ ’μαι ἀπεθαμένη! 

ΣΑΤ. Μὰ ’γώ ’μαι ζωντανότατος, γυναίκ’ ἀτυχισμένη. 

ΚOP. Γύρισ᾽, Ἐρωπρικούσα μου, ὅτι πιασμένη μ’ ἔχουν.  

ΣΑΤ. Ἐρωπρικούσα δὲ γροικᾶ, οὐδ’ ἄλλοι δύναμ’ ἔχουν  

νὰ σὲ γλυτώσουν ἀπ᾽ ἐμέ, καὶ στάσου, μὴν ταράσσεις.  1095 

ΚOP. Ὀϊμένα! τὲς πλεξίδες μου γιατί μοῦ τὲς τινάσσεις; 

ΣΑΤ. Πόσον καιρὸ ἐπαιδεύομουν μιὰν ὥρα νὰ σὲ φτάσω, 

κι ὡς ἔχω τὴν ἐπιθυμιά, στὰ χέρια νὰ σὲ πιάσω· 

τώρά ’πεσες στὰ βρόχια μου κ’ εἶσαι καλὰ πιασμένη, 

καὶ μὴ λογιάσεις πὼς ποτὲ νὰ μείνεις γλυτωμένη.  1100 

Τοῦτο δὲν εἶν’ ὁπού ’πιασα τὸ ροῦχο σου, ἀδελφή μου, 

μὰ τὲς πλεξίδες σου κρατεῖ ἡ χέρα  ἡ δική μου! 

ΚOP. Ἐμένα τοῦτα, Σάτυρε; Τοῦτα κάνεις ἐμένα; 

ΣΑΤ. Ἐσὲ τὰ κάνω, σὰ θωρεῖς, ἐσένα, ναῖσκ’, ἐσένα. 

                                     
1001082 καρδίας, 1099 Tῶρ’ ἔπεσες, 1084 ὅτι – κι᾽ὅτι, 1091 Ω᾽οιμὲ  - ἐγὼ ῏μαι, 1092 Mἀγὼ῏μαι, 1096 
Ω᾽οιμένα, 1097 μίαν 
 



 351 

Δὲν εἶσαι ἡ Κορίσκη ἐσύ, ἐκείνη ἡ ἀκουσμένη   1105 

τεχνίτρα καὶ δασκάλισσα σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη  

στὲς πονηριές, στὲς ἀτυχιές; Ἐσὺ ὁποὺ τὰ ψευτά σου 

λογάκια καὶ ψευτὲς θωριὲς καὶ τὰ τασσίματά σου, 

μὲ γαλιφιές, τόσ’ ἀκριβὰ ξέρεις καὶ τὰ ξοδιάζεις  

σ’ ἐκείνους ποὺ στὰ δίχτυα σου μὲ τὴν ἐλπίδα μπάζεις;  1110 

G3 Ἐσύ, κομπώτρα κι ἄτυχη, δὲν μ’ ἔχεις κομπωμένο   

μὲ χίλιους τρόπους ἄμετρους καὶ καταγελασμένο;101 

ΚOP. Ἐγὼ ἡ Κορίσκη, σὰ μὲ λές, εἶμαι -ἀμ’ ὄχι ἐκείνη, 

εὐγενικέ μου Σάτυρε- ὁπού ’χε καλοσύνη 

ἕναν καιρό, κ’ ἔτσ’ ἀκριβὴ ἦτον τῶν ὀμματιῶν σου,  1115 

κ’ εἰς τ’ ὄνομά της ἔμνογες κ’ εἶχες την σύντροφόν σου.  

ΣΑΤ. Τώρα μὲ λὲς εὐγενικό, κομπώτρ’ ἀτυχισμένη· 

μὰ εὐγενικὸς δὲν ἤμουνα, γυναίκα ἐντροπιασμένη,  

ὅταν γιὰ τὸν Κορύδωνα ἀπάριασες ἐμένα;  

ΚOP. Ἐγὼ ποτέ μου γι’ ἄλλονε ἀπάριασά σε ᾽σένα;  1120 

ΣΑΤ. Ἄκου καινούργιο θαύμασμα καὶ μι’ ἀδικιὰ μεγάλη       

σὲ μιὰν ἀδόλωτη καρδιά, ὁποὺ ποτὲ δὲ σφάλλει! 

Γιὰ πές μου, ὅτε μ’ ἀνάγκασες τῆς Λίλης τὸ δοξάρι 

κι ὅταν τῆς Χλώρης τ’ ὄμορφο καὶ ξομπλωτὸ πλατάρι, 

τῆς Δάφνης, πάλε, τὸ ψιλὸ καὶ κεντιστὸ βελέσσι   1125 

καὶ τὰ τσεντίκια τῆς Ξανθῆς, μὲ τὴ ραφὴ στὴ μέση,  
μ’ ἔκαμες καὶ τοὺς τά ’κλεψα, καὶ τὴν κλεψιὰν αὐτείνη 

στὴν ἔδωκα σὲ πλερωμὴ γιὰ τὴν ἀγάπ᾽ ἐκείνη 

ὁποὺ τὴν ἔταξες ἐμέ, ἔπειτα ἐγέλασές με  

κ’ εἰς ἄλλονε τὴν ἔδωκες κ’ ἐμέναν᾽ ἄφησές με,   1130 

καὶ τὸ στεφάνι τ’ ὄμορφο, ὁπού ’χα σοῦ χαρίσει, 

ἐσὺ τοῦ Νίνου τό ’δωκες γιὰ πίκρα μου καὶ κρίση, 

κι ὅταν στὸ σπήλιο τὸ βαθύ, στὴ βρύση κ’ εἰς τὸ δάσο 

                                     
101 1120 ἀπαριασάσ’ ἐσένα, 1124 Κλώρης, 1125 Tῆς Δαύνης, 1126 τῆς ξανθῆς, 1115 Ἕνα καιρὸν, 
1116 τ’ ὀνομά της–συντροφόν σου, 1118 γυναῖκ’ ἐντροπιασμένη, 1129 ἔπειτ᾽ ἐγελασέςμε 
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νύκτες πολλὲς κι ἀγρύπνητες μ’ ἔκαμες ν’ ἀπεράσω, 

κι ὡς παίγνιο μ’ ἐπερίπαιζες κ’ ἤσουν φχαριστημένη,  1135 

τότες δὲν ἤμουν βγενικός, πουτάνα πομπιωμένη;   

Καὶ πίστεψέ μου, τούτηνε τὴν ὥρα θέλεις σώσεις,  

ὅσα κι ἂν μοῦ ’καμες κακά, ὅλα νὰ τὰ πλερώσεις.102 

ΚOP. Ἄφησ’ με! Ποῦθε μὲ τραβᾶς καὶ πούθενε μὲ παίρνεις, 

κι ὡς ἀγελάδα νά ’μουνα, τέτοιας λογῆς μὲ σέρνεις;  1140 

ΣΑΤ. Ἐσὺ τὸ λέγεις μοναχὴ πὼς τσ’ ἀγελάδας μοιάζεις. 

Μὰ τί παιδεύεσ᾽ εὔκαιρα καὶ νὰ μοῦ φύγεις βιάζεις; 

Δὲν ἔχω φόβο ὅτι ἀπ᾽ ἐδῶ πλιό σου νὰ μοῦ γλυτώσεις, 

μήτε μὲ τὰ κομπώματα μπορεῖς νὰ μὲ δολώσεις. 

Ἄλλη φορὰ μοῦ γλύτωσες κ’ ἔφυγες ἀπ’ ὀμπρός μου,  1145 

μὰ τώρα τούτη τὴ βολὰ δὲ φεύγεις στανικῶς μου· 

κι ἂν πρῶτα τὸ κεφάλι σου στὰ χέρια δὲ μ’ ἀφήσεις, 

εὔκαιρ’ ἀνακατώνεσαι ἐδῶθε νὰ μοῦ γλύσεις. 

ΚOP. Ὤχου! νὰ ζήσεις, δῶσε μου καιρὸ νὰ σοῦ μιλήσω 

μ’ ἀνάπαψη τὸ δίκιο μου. 

ΣΑΤ.      Θὲ νὰ σ’ εὐχαριστήσω, 1150 

καὶ μίλησε ὅ,τι θὲς νὰ πεῖς. 

ΚOP.      Πῶς ἠμπορῶ ἡ καημένη 

νὰ σοῦ μιλήσω, ἂν μὲ κρατεῖς ἔτσι σφικτὰ δεμένη; 

Ἄφησ’ με πρῶτ’ ἀπολυτή.  

ΣΑΤ.      Τί; Λέγεις νὰ σ’ ἀφήσω; 

ΚOP. Σοῦ μνόγω εἰς τὴν πίστη μου νὰ μὴ σ’ ἀπαρατήσω. 

ΣΑΤ. ῍Ω ντροπιασμένο θηλυκό, ποιά πίστη ἐσὺ μοῦ τάσσεις, 1155 

ἀνίσως κ’ εἰς τοῦ λόγου σου πίστ’ οὐδεμιὰ ’ποτάσσεις; 

Εἰς τὸ πλιὰ φοβερώτερο καὶ πλιὰ σκοτεινιασμένο  

σπήλιο ποὺ νά ’ναι στὸ βουνί, κι ἀπ’ ὅλα πλιὸ χωσμένο,  

                                     
1021135 κ’ ἦσουν εὐχαριστημένη, 1136 δὲν ἦμουν εὐγενικὸς, 1156 οὐδεμιὰν ’ποτάσεις, 1151 ὅτι θὲς, 
1159 ’Στὸ μέρος ’κεῖνο 
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στὸ μέρος κεῖνο ποὺ ποτὲ ἀκτὶς τοῦ ἥλιου μπαίνει  

κι οὐδεποτὲ στὸν τόπ᾽ αὐτὸν ἄνθρωπος διαβαίνει,   1160 

τραβίζοντάς σε ὀχ τὰ μαλλιά, ἐκεῖ θὲ νὰ σὲ μπήξω, 

κι ὁπού ’ναι σκοτεινότερο χάμου θὲ νὰ σὲ ρίξω.103 

Στὸ ’πίλοιπο δὲ σοῦ μιλῶ· ἐσὺ θέλεις γροικήσει 

τό ’χεις νὰ πάθεις σήμερο μ’ ἀμέτρητή σου κρίση. 

Μὲ πλήσια μου ἀναγάλλιαση θέλω νὰ φχαριστήσω  1165 

τὲς ὄρεξες τῆς φύσης μου, καὶ νὰ καταξεσκίσω 

G4 τὲς σάρκες σου, κι ὅ,τ’ ἐντροπὴ μπορέσω στὸ κορμί σου  

θέλω νὰ κάμω εἰς πλερωμὴ τῆς γνώμης τῆς κακῆς σου. 

ΚOP. Μπορεῖς, λοιπόν, σκληρότατε, σ’ τοῦτες μου τὲς πλεξίδες, 

ποὺ τὴν καρδιά σου ἕναν καιρὸ ἔδεναν ὡς ᾽λυσίδες,  1170  

σ’ ἐτοῦτο μου τὸ πρόσωπο, ὁπού ’τον ἡ χαρά σου, 

εἰς τούτη τὴν Κορίσκη σου, ποὺ μ’ ὅλη τὴν καρδιά σου 

τὴν ἤβλεπες ἕναν καιρὸ ὡς γιὰ τὴν ὀμορφιά της 

καὶ σοῦ ’τουνα τόσ’ ἀκριβὴ πού ’μνογες στ’ ὄνομά της          

καὶ ποὺ γιὰ τούτη θάνατο γλυκὺ τὸν εἶχες πάρει  1175 

δίχως νὰ τόνε φοβηθεῖς, δίχως νὰ πάρεις βάρη, 

σ’ ἐτούτηνε λοιπὸν μπορεῖς καὶ δύνεται ἡ καρδιά σου, 

σὰ λές, νὰ κάμουν ξεσκισμὸ τὰ χέρια τὰ δικά σου; 

῍Ω Οὐρανέ! ῍Ω ριζικό! Εἰς ποιόν μπορῶ νὰ ’λπίσω  

καὶ νὰ πιστέψω, ἡ ταπεινή, κ’ εἰς ποιόνε ν’ ἀκουμπίσω;  1180 

ΣΑΤ. Ἀκόμη, πίβουλη, θαρρεῖς πάλε νὰ μὲ κομπώσεις  

καὶ προσπαθεῖς μὲ γαλιφιὲς καὶ πλάνο νὰ γλυτώσεις;  

ΚOP. Εὐγενικέ μου Σάτυρε, σώνει, μὴ βασανίζεις  

ἐκείνη ποὺ σὲ προσκυνᾶ, κι ἄσχημα μὴν τὴ βρίζεις. 

Ὤχου! δὲν εἶσαι ἄγριο θηριό, ὀϊμὲ τὴν πικραμένη,  1185 

οὐδὲ ποτὲ στὸ στῆθος σου καρδιά ᾽χεις μαρμαρένη. 

                                     
1031175 Καὶ πῶς, 1176 νὰ τὸν ἐφοβηθῆς, 1162 Kι’ ὁποῦ῏ναι, 1163 Στὸ ᾽πιληπον, 1165 πλήσια μ’ 
ἀναγάλλιασιν –νὰὐχαριστήσω, 1167 ὅτ’ ἐντροπὴν, 1170 ἕνα καιρὸν- ὡς λυσίδες, 1173 ἕνα καιρὸν, 
1179 ποῖον, 1180 ποῖονε, 1186 καρδι’ ἔχεις 
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Ἰδές με πῶς στὰ πόδια σου γονατιστὴ προστρέχω, 

κι ἀνίσως καὶ καμιὰ βολά, στανιό, βλαμμένο σ’ ἔχω, 

τὸ φταίσιμό μου σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ τὸ συμπαθήσεις, 

κι ἂν πίκρα σοῦ ’δωκα ποτέ, νὰ τὴν ἀλησμονήσεις.  1190 

Γιὰ τοῦτα τ’ ἀνδρειωμένα σου τὰ γόνατα ποὺ ’γγιάζω,104 

ὁποὺ κλιτὰ καὶ ταπεινὰ σκύφτω καὶ τ’ ἀγκαλιάζω, 

γιὰ τὴν ἀγάπ᾽ ἐκείνηνε ποὺ μοῦ ’χες στὴν καρδιά σου, 

γιὰ τὴ γλυκότη πού ’παιρναν μέσα τὰ σωθικά σου 

(ὁποὺ τὴν ἐτραβίζασι ὀχ τὰ γλυκά μου μάτια,   1195  

ποὺ τὴν καρδιά σου ἕναν καιρὸ ἐκάνασι κομμάτια· 

τὰ μάτια ποὺ τὰ χείλη σου ἄστρα τὰ ’νοματίσαν, 

τώρα δυὸ βρύσες τῶν δακρυῶν, σὰ βλέπεις, ἐγινῆσαν), 

γιὰ τοῦτα τὰ πικρότατα δάκρυα ποὺ τώρα φέρνω, 

παρακαλῶ λυπήσου με, κι ἄφησ’ με νὰ διαβαίνω.  1200 

ΣΑΤ. (Τὰ λόγια τῆς ἐπίβουλης γνωρίζω πὼς μοῦ σείσαν 

τὴ γνώμη μου, καὶ τὴν καρδιὰ λιγάκι τὴν κουνῆσαν· 

κι ἂν στὴν ἀγάπη μοναχὰ ἤμουνα θηρεμένος,  

στὴν πίστη μου τὴ σήμερον ἔμενα νικημένος!)  

Δὲ σοῦ πιστεύω, ἤξευρε, ὅτι εἶσαι ἀτυχισμένη   1205  

πάρα πολλά, κ’ ἡ πιβουλιὰ πάντα σ’ ἐσένα μένει, 

κι ὅσο περσότερο κανεὶς στέκεται θαρρεμένος 

σ’ ἐσέ, τόσο περσότερο βρίσκεται γελασμένος. 

Κάτω ὀχ τὴν ταπεινότητα αὐτείνη τὴ γλυκιά σου  

κι ὀχ τὰ παρακαλέματα αὐτοῦνα τὰ ψευτά σου,    1210 

ἐσένανε τὴν ἴδιαν Κορίσκη ἔχεις χωσμένη 

καὶ μετὰ τοῦτα, ὅσο μπορεῖς, τηνὲ κρατεῖς κρυμμένη. 

Ἐσὲ τὴν ἴδια δὲν μπορεῖς ν’ ἀλλάξεις, σὰ λογιάζεις,  

καὶ νὰ γενεῖς ἀλλιωτική. Νὰ φύγεις δοκιμάζεις; 

                                     
104 1191 ποῦγγίαζω, 1196 καρδίαν σου, 1200 Παρακλῶ, 1206 Παρὰ πολλὰ, 1212 τὴν ἐκρατεῖς, 1188 
καμίαν, 1196 ἕνα καιρὸν, 1198 δύο 
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ΚOP. Ὀϊμένα, τὸ κεφάλι μου! Ἄσπλαχνε, λίγο στάσου  1215 

ἀκόμη σὲ παρακαλῶ, καὶ λίγο μ’ ἀφηκράσου. 

Μὴ μ’ ἀρνηθεῖς μιὰ χάριτα ποὺ ἔχω νὰ σοῦ ζητήσω. 

ΣΑΤ. Tί χάρη θέλεις ἀπ᾽ ἐμέ; Πές τη νὰ τὴ γροικήσω.105 

ΚOP. Ἀκόμη, σὲ παρακαλῶ, λίγο νὰ μοῦ γροικήσεις. 

ΣΑΤ. Λογιάζεις μὲ τὰ λόγια σου τάχα νὰ μὲ νικήσεις;  1220 

Μήτε τὰ λόγια σου μποροῦν, μήτε τὰ ψεύτικά σου 

δάκρυα βαστοῦσι δύναμη τώρα νὰ μὲ γελάσουν. 

ΚOP. Ὤ! Σάτυρέ μου, ἀληθινά, θὲς νὰ μὲ βασανίσεις; 

ΣΑΤ. Περπάτειε ᾽δῶ, καὶ τάσσω σου τώρα νὰ τὸ γνωρίσεις. 

ΚOP. Μὲ δίχως λύπη στέκεσαι καὶ δίχως σπλαχνοσύνη; 1225 

ΣΑΤ. Ἀλύπητος θὲ νὰ σταθῶ στὴν ἀτυχιὰν αὐτείνη. 

ΚOP. Κ’ εἰς τοῦτο στέκεις σταθερὸς βέβια, καὶ δὲν ἀλλάσσεις; 

ΣΑΤ. Εἰς τοῦτο στέκω ἀσάλευτος, κι ἀλλιῶς μὴ τὸ λογιάσεις. 

Ἔσωσες τό ’χες νὰ μοῦ πεῖς, ἐτέλειωσες ἀκόμη 

τὰ μάγι᾽ αὐτὰ ποὺ ἐργάζεται ἡ πίβουλή σου γνώμη;  1230 

ΚOP. Μωρὲ χωριάτη ἀδιάντροπε, βούρδουλα καὶ θηριὸ ἄγριο,  

μισάνθρωπε, μισότραγε, κι ὅλος θηριὸ καθάριο, 

καὶ βρομισμένη συχασιά, τοῦ κόσμου ἀνοστάδα 

καὶ τῶν ἀνθρώπων παίγνιον, τῆς φύσης ἀσχημάδα, 

κι ἀνίσως πὼς δὲ σ’ ἀγαπῶ πιστεύεις καὶ λογιάζεις,  1235  

πιστεύεις τὴν ἀλήθειαν, κ’ εἰς τοῦτο μὴ θαυμάζεις.  

Τί ἔχεις καλὸ στοῦ λόγου σου, ἄξιο νὰ τὸ ποθήσω; 

Tὴ μούρη σου τὴν ὄμορφη θέλεις νὰ σ’ ἀγαπήσω  

ἢ τοῦτα σου τὰ λιγδερὰ ἀνατριχόγενά σου 

ἢ κἄνε αὐτοῦνα τὰ μακριά, τὰ τράγινα τ’ ἀφτιά σου  1240 

ἢ τοῦτο, πού ’ναι σὰ σπηλιά, στόμα τὸ βρομισμένο, 

πού ’ναι γεμάτο ὀχ τὸν ἀφρό, καὶ τὸ ξεδοντιασμένο; 

ΣΑΤ. ῍Ω ντροπιασμένη καὶ κακὴ γυναίκα, ἐμὲ τὰ λέγεις;  

                                     
105 1232 Mισ’ ἄνθρωπε, 1224 Περπάτι᾽ἐδῶ, 1217 π’ ἔχω, , 1230 π᾽ ἐργάζεται, 1231 θηρι’ ἄγριο,  
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ΚOP. Ἐσὲ τὰ λέγω, σὰ γροικᾶς. Tί ἄλλο ἀπ᾽ ἐμὲ γυρεύγεις; 

ΣΑΤ. Ἐμένα, σκρόφα, λέγεις τα, γαϊδάρα πομπιωμένη; 1245 

ΚOP. Ἐσένα, τράγε, λέγω τα, μούρη γαϊδουρωμένη. 

ΣΑΤ. Τὴ γλώσσα σου τὴ σκύλινη θέλω νὰ σοῦ τραβήξω 

ν’ ἀνασπαστεῖ ὀχ τὸ λάρυγγα καὶ χάμου νὰ τὴ ρίξω.106 

ΚOP. Κακὸ ποὺ σ’ ηὗρε κι ἂν ἐρθεῖς κοντά μου νὰ σιμώσεις… 

ΣΑΤ. Δὲς ντροπιασμένο θηλυκό! Καὶ λέγει μὴ θυμώσεις! 1250  

Δέτε σ’ ποιά χέρια βρίσκεται κι οὐδὲ ποσῶς φοβᾶται, 

μόνο μὲ καταφρόνεση μὲ βρίζει καὶ καυχᾶται! 

Ἂν δὲ σὲ κάμω θὲς ἰδεῖ… 

KOP.      Χωριάτη, τί θὲς κάμει; 

ΣΑΤ. Θὲ νὰ σὲ φάγω ζωντανὴ μὲ τὴν καρδιά σου ἀντάμι. 

KOP. Πῶς νὰ μὲ φᾶς, ἀδιάντροπε, ἂν δόντια δὲν ᾽ποτάσσεις; 1255 

ΣΑΤ. ῍Ω Οὐρανέ, πῶς τὸ βαστᾶς; Ἂν δὲ μοῦ τὰ ξεράσεις… 

Περπάτειε κ’ ἔρχου μετὰ μέ.    

ΚOP.      Δὲν ἔρχομαι, σοῦ λέγω. 

ΣΑΤ. Ἀτυχισμένη, θὲς ἐρθεῖς· στὴν πίστη μου σοῦ μνέγω. 

ΚOP. Δὲν ἔρχομαι, ἂν ἐπλάντασες. 

ΣΑΤ.      Ἔρχεσαι καὶ στανιό σου, 

ἂν ἤξευρα τὰ χέρια μου ν’ ἀφήσω τῶν μαλλιῶ σου.  1260 

KOP. Δὲν ἔρχομαι, ἂν ἤξευρα στὰ χέρια σου ν’ ἀφήσω  

τὴν κεφαλή μου, κ’ ἐδεπὰ τώρα νὰ ξεψυχήσω. 

ΣΑΤ. Τώρα νὰ δοκιμάσομε ποιός δυνατὰ βαστιέται, 

ποιός εἶναι δυναμότερος καὶ πλιότερα κρατιέται, 

ἢ ἐμένα οἱ βραχιόνες μου ἢ ἐσένα ὁ λαιμός σου.   1265 

Τὰ χέρια τί τὰ θὲς αὐτοῦ; Τὰ βάνεις γιὰ βοηθό σου;  

Μηδὲ μ’ αὐτοῦνα δὲν μπορεῖς νὰ βοηθηθεῖς, σοῦ τάζω. 

ΚOP. Τώρα τὸ θέλομεν ἰδεῖ. 

ΣΑΤ.      Βέβια δὲ σ’ ἀπαριάζω. 

ΚOP. Τράβα σὰ θέλεις, Σάτυρε· ὑγειὰ τώρα σ’ ἀφήνω. 
                                     
106 1251 οὐδεποσῶς σποῖα, 1255 δὲν ποτάσης, 1263 ποῖος, 1264 ποῖος, 1267 Μὴ δὲ 
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Σύντριψε τὸ τρικόμπι σου.  

ΣΑΤ.     Ὀϊμέ, καὶ τί ’ναι αὐτεῖνο;  1270 

Ὀϊμένα, τὸν κακότυχο! Ὀϊμένα τὰ νεφρά μου! 

Ὀϊμένα τὸ κεφάλι μου! Ὀϊμένα τὰ πλευρά μου! 

Ὀϊμέ, τί πέσιμο βαρύ! Δὲν ἠμπορῶ εἰς κανένα 

τρόπο νὰ σείσω τὸ κορμὶ ν’ ἀσηκωθῶ, ὀϊμένα!107 

Ἔφυγε κι ἄφηκε ἐδῶ, θωρῶ, τὴν κεφαλή της;   1275 

῍Ω θαῦμα! Καὶ πῶς ἠμπορεῖ νὰ φεύγει τὸ κορμί της; 

῍Ω κορασιὲς κ’ ἐσεῖς βοσκοί, δράμετ’ ἐδῶ νὰ ἰδεῖτε 

τὴ σήμερον παράδοξο πράγμα νὰ στοχαστεῖτε·  

νὰ δεῖτε θαῦμα μαγικὸ μιᾶς ποὺ μπορεῖ καὶ τρέχει 

καὶ φεύγει, καὶ τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ κορμὶ δὲν ἔχει!  1280 

῍Ω πόσο λίγο ποὺ βαρεῖ! Λίγο μυαλὸ βασταίνει. 

Πῶς αἷμ’ ἀπ’ αὔτη δὲ θωρῶ καθόλου νὰ προβαίνει; 

Μὰ τί θωρῶ ὁ βαριόμοιρος; Tί ’ναι ποὺ βλέπω πάλι; 

῍Ω τί ἀγνωσίαν ποὺ βαστῶ! Aὔτη δίχως κεφάλι; 

Ἐγὼ ὁ λωλὸς ηὑρίσκομαι δίχως τὴν κεφαλή μου,  1285 

γιατὶ θωρῶ κ’ ἐχάθηκε ἡ φρόνεσ’ ἡ δική μου. 

Εἶδε ἄνθρωπο ποτὲ κανεὶς στὸν κόσμο κομπωμένο 

σὰν ἔχει ἐτούτη ἐμένανε ᾽πιδέξια γελασμένο; 

Ἰδές την πῶς ἐκάτεχε νὰ φύγει σ’ ὥρα λίγη,  

καὶ σὲ καιρὸ π’ ἐλόγιαζα ποτὲ νὰ μὴ μοῦ φύγει.   1290 

῍Ω ντροπιασμένη μάγισσα! Δὲν ἔσωνε ἡ καρδιά σου 

νά ’ναι ψευτή, τὰ λόγια σου, πρόσωπο κ’ ἡ θωριά σου, 

τὸ βλέμμα καὶ τὸ γέλιο σου, ἀμὴ ὡς καὶ τὸ μαλλί σου 

ψευτὸ κι αὐτεῖνο, πίβουλη, τό ’χεις στὴν κεφαλή σου; 

῍Ω ποιητάδες, σήμερον ἰδέτε! Tοῦτά ’ν᾽ κεῖνα   1295 

ποὺ φυσικὰ χρυσόμαλλα λέγετε εἶν’ αὐτεῖνα  

κι ὁποὺ μὲ τόσην ἀγνωσιὰ τὰ κράζετε παινώντας. 

                                     
107 1295 τοῦτα εἶν’ κεῖνα 1284 Ω῍ πριν το τὶ ἀγνωσίαν διέγραψα, , 1270 τ’ εἶναι, 1283 τ’ εἶναι, 1287 
Εἶδ’ ἄνθρωπον, 1296 λέγεται 
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Nτραπεῖτε τώρ’, ἀνόητοι, καὶ ξαναμελωδώντας 

τὴν τέχνη κιλαδήσετε μίας ἀτυχισμένης,   
μιᾶς μάγισσας ἀδιάντροπης, μιαρῆς καὶ ντροπιασμένης, 1300 

ὁπ’ εἰς τοὺς τάφους περπατεῖ καὶ τοὺς κατακουρσεύει,  

κι ὀχ τῶν ἀνθρώπων τὰ κορμιά, ὅθεν τὰ βρεῖ, γυρεύει  

τὲς σαπημένες κεφαλές, κι ὀχ τὰ μαλλιὰ τὲς γδύνει,108 

καὶ τὴν κεφάλη μετ’ αὐτὰ τὴν ἐδική της ντύνει. 

Δὲν εἶναι τοῦτοι, ὢ ποθητοί, οἱ κόμποι ὁποὺ δεμένοι  1305 

σφικτὰ σὲ δαύτους βρίσκεστε; Nτραπεῖτε το, καημένοι. 

Κι ἀνίσως πάλι, ὡς λέγετε, σ’ τούτους εἶναι δεμένα 

τὰ σπλάχνη σας, καὶ μετ’ αὐτοὺς βρίσκονται σκλαβωμένα, 

τώρα μπορεῖ καθένας σας νὰ πάρει τὰ δικά του 

μὲ δίχως κλάημα ἢ στεναγμούς, κατὰ τὴν πεθυμιά του.  1310 

Μὰ ’δῶ τί κάθομαι πιλιὸ κι ἀργῶ καὶ δὲν παγαίνω 

νὰ διαλαλῶ τὲς ἐντροπὲς ἀπ’ ὅθεν καὶ διαβαίνω  

τούτης τῆς ἀτυχέστατης καὶ πλήσια πομπιωμένης,  

καὶ γι’ αὔτηνε νὰ κηρυχθεῖ μιὰ φήμη ἐντροπιασμένη! 

 

ΧΟΡΟΣ    

Ὤχου, πόσο βαρύ ᾽τουν ἐκεινῆς τὸ σφάλμα   1315 

-αἰτιὰ τῆς δυστυχιᾶς μας τῆς μεγάλης-        

ὁποὺ τοῦ πόθου τσ’ ἅγιους νόμους ἐν τῶ ἅμα,  

τῆς πίστης λείποντας, τοὺς εἶχε βλάψει, 

κ᾽ ἐκεῖθεν τῶν Θεῶν τῶν ἀθανάτων 

ἡ ὄργητα ἡ θνητὴ εἶχε ξανάψει,     1320 

καί μήτε δάκρυα οὐδ’ αἵματα δὲ φθάνουν 

τόσω ἄφταιστων ψυχῶν νὰ τήνε σβήσουν, 

οὔτε σὲ μέρος κἂν νὰ τὴ λιγάνουν.  

                                     
1081299 μιᾶς, 1300 κ’ ἐντροπιασμένης, 1301 ὁπ’ ὀχ τοὺς τάφους, 1302 καὶ τῶν ἀνθρώπων, 1306 
βρίσκεται, 1309 καθ’ ἕνασας, 1311 Μ’ ἐδῶ, 1313 πομπιομένη, 1322 τόσ’ ἄφταιστων- νὰν τήνε 
σβήσουν, 1323 νὰν τὴν λιγάνουν, 1305 ὁπου δεμένη, 1307 ὡς λέγεται, 1314 μία, 1315 βαρ’ ἤτουν, 
1319 Καὶ κεῖθεν, μμμμμ μμμμμμμμμμ μμμμμ μμμ  μμμμ μμμμμ μμμμμμμ μμμμ μμμμ μμμμμ μμ μ μμμ  
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Ἔτσι, τὴν πίστη, ρίζα σ’ πάσα χάρη 

καὶ στόλιση σ’ πάσ’ ἀρετή, ἐκεῖ πάνου    1325 

τὴν ἔχουσι σ’ ἀξιὰ κ’ εἰσὲ καμάρι.109 

Καὶ νὰ μᾶς κάμει ποθητούς, ποὺ ᾽κεῖθεν τρέχει  

πάσα καλομοιριὰ στὴ φύση τὴ δική μας, 

ὁ παντοδύναμος Θεὸς τὴν ἔγνοιαν ἔχει. 

Tυφλοὶ θνητοί, ποὺ τόσο στέκετε διψώντας   1330 

γιὰ ν’ ἀπολαύσετε μιὰ τόσ’ ἀγαπημένη 

λεκάνη ἀναίστητη, πάντα θωρώντας  

εἰς λείψανο χρυσόν, ἄντις γδυμένη  

ἰσκιάδα, ὁποὺ πάντα της τὸ γύρο 

τοῦ τάφου καὶ τοῦ μνήματος διαβαίνει,    1335 

ποιός πόθος, ποιά κατάνυξη σᾶς ἀγαλλιάζει   

μιᾶς εὐμορφιᾶς νεκρᾶς κι ἀπεθαμένης   

καὶ τὴν καρδιά σας τόσο σκοτεινιάζει;  

Ἀγάπη ἀναίσθητη καὶ νεκρωμένη 

εἶν’ ὅλοι οἱ θησαυροὶ κι οὗλα τὰ πλούτη,    1340 

κι οὐδεμιὰ ἀγάπη ἀπ’ αὐτὰ οὐδεὶς κερδαίνει· 

μὰ τῆς ψυχῆς ἡ ζωντανὴ καὶ βέβι᾽ ἀγάπη  

ἔν’ ἡ ψυχή, κι οὐδ’ ἄλλο στερισμένο  

τοῦ πόθου δὲν εἶν’ ἄξιο νά ’χει ἀγάπη.  

Καὶ γιατὶ μόνον ἡ ψυχὴ πόθο αὐτὴ δίνει,    1345 

ἔν’ ἄξια τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ πόθου,  

κι ἄξια γιὰ ποθητὸ μόνη ἔν’ αὐτείνη. 

Γλυκύ ᾽ναι, ναί, καὶ ζαχαράτο 

ἐκεῖνο τὸ φιλὶ ποὺ παίρνεται ἀπὸ ἕνα 

ρόδο κοκκινισμένο καὶ δροσάτο     1350  

ἑνοὺ προσώπου ὀρεκτικοῦ· μὰ πάλι 

                                     
1091324 τὴν πιστὴν, 1336 σ᾽ ἀναγαλλιάζει, 1338 τὴν καρδιά σου, 1348 Γλυκὺ ἔναι, 1327 ποῦ κεῖθεν, 
1340 ὅλ’ οἱ, 1341 οὐδὲ μι’ ἀγάπη, 1343 Ἐν, 1345 πόθ’ αὐτὴ, 1347 ἐν αὐτήνη, 
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ὅποιος τ’ ἀληθινὸ γροικᾶ, σὰν τὸ γροικᾶτε  

ἐσεῖς οἱ ποθητοὶ ποὺ μὲ μεγάλη  

εὐτυχισμένη δοκιμὴ σᾶς θρέφει,110 

πεῖ θέλει νεκρωμένο τὸ φιλὶ στ’ ὁποῖον    1355  

ἡ φιλημένη εὐμορφιὰ φιλὶ δὲ στρέφει. 

Μὰ κτύποι <σ᾽> δυῶν ἀγαπημένων χείλη,  

ὅταν νὰ κτυπηθοῦν στόμα μὲ στόμα πᾶσι, 

κι ὁ Ἔρωτας εὐθὺς ἐτότες στείλει 

μιὰ κι ἄλλη σαϊτιὰ νὰ τὰ δοξέψει     1360 

κι <ὀχ> τὴν πληγή τους πάσχουν τὴ γλυκιά τους,  

ἕνα μὲ τ’ ἄλλο στόμα ν’ ἀντιμέψει  

ἀληθινὰ φιλιὰ πασένας πιάνει,  

ὅθενε μ’ ὄρεξη καὶ θέλησ᾽ ὅμοια   

τόσα δίδει ἀλλουνοῦ ὅσα λαμβάνει.    1365 

Φίλειε, λοιπόν, στόμα πεθυμισμένο  

τοῦ πόθου καὶ τῆς ἐρωτιᾶς θέλεις δροσάτο 

κούτελο, πρόσωπον ἢ στῆθος μυρισμένο 

ἢ χέρι τρυφερὸ ποὺ νὰ ξασπρίζει, 

κι ὅ,τ’ ἄλλον εἰσὲ νιά ᾽μορφο φιλήσεις,    1370 

φιλὶ σ’ ἐσέν’ ὀπίσω δὲ γυρίζει. 

Tὸ στόμα μόνον τὸ φιλὶ ἀντιμεύει,  

κ’ εἰς αὐτὸ ἡ μία ψυχὴ κ’ ἡ ἄλλη 

τρέχουν, καὶ τὸ φιλὶ μιὰ τσ’ ἄλλης πέβει· 

μὲ πνεῦμα ζωντανό, πεθυμισμένον    1375 

τ’ ὄμορφου θησαυροῦ ζωὴ χαρίζουν,  

τῶν πορφυρένιων ρουμπινιῶν, τῶν φιλημένων·  

κ’ εἰς τόσον, ὁπ’ ἀλλήλους τους λαλοῦσι 

ἐκεῖνα τὰ φιλιὰ τὰ ψυχωμένα, 

                                     
110 1355 νικρωμένο, 1357 κτυποὶ δυῶν, 1361 Καὶ τὴν πληγήν τους, 1365 Τόσον δίδ’ ἀλλουνοῦ, 1373 
μιὰ, 1377 πορφυρένων ρουπινιῶν, 1378 ἀλλήλους του, 1360 νἀν τὰ δοξέψη, 1362 μετ’ ἄλλο – 
ναντιμέψη, 1363 πᾶσ’ ἕνας, 1370 Κι ᾽ὅτ’, 1371 σὲ σέν’,  
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κ’ εἰσὲ λαλιὰ μικρὴ πολλὰ μιλοῦσι     1380 

καὶ λέγουν τὰ κρυφά τους σωπασμένα,  

ὁπού ’ναι φανερὰ μόνο σὲ δαῦτα, 

ἀμὴ σιμὰ στοὺς ἄλλους εἶν’ κρυμμένα. 

Τέτοια λοιπὸν ἀγάλλιαση χαριτωμένη,  

ἄντις τέτοια ζωὴ γλυκιὰ τὴ δοκιμάζουν    1385 

ψυχὴ μὲ τὴν ψυχὴν ὄντας σμιμένη. 
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ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Μυρτίνος 

῍Ω μυρισμένη μου ἄνοιξις, τοῦ χρόνου ἀρχὴ καὶ νιότης, 1 

ὄμορφη μάνα τῶν ἀνθῶν, καὶ φυσικὴ γλυκότης 

τῶν χορταριῶν τῶν νιούτσικων καὶ τοῦ καινούργιου πόθου,  

ὁπ’ ὅλ’ ἀρχίζουν ἀπὸ σὲ τὴν ἐρωτιὰ νὰ γνώθουν,  

ἐσὺ γυρίζεις, μὰ μ’ ἐσὲ δὲ στρέφουνται οἱ χαρές μου  5 

’δὲ κεῖνες οἱ καλόμοιρες οἱ μέρες οἱ δικές μου·111 

ἐσὺ γυρίζεις κ’ ἔρχεσαι καὶ πάλε ἐσὺ μυρίζεις,  

μὰ ’μένα, τοῦ βαριόμοιρου, ἄλλο δὲ μοῦ γυρίζεις 

παρὰ μιὰ θύμηση πικρὰν ἐκείνου τ’  ἀκριβοῦ μου, 

τοῦ πλούσιου καὶ τοῦ εὐγενικοῦ χαημένου θησαυροῦ μου. 10 

Κείνη ποὺ ἤσουν παρομπρὸς εἶσαι καὶ τώρα πάλι,  

ὄμορφη καὶ περίχαρη, μὲ πλουμισμένα κάλλη, 

μὰ ’γώ, σὰν ἤμου ἕναν καιρό, τώρα δὲν εἶμαι πλιά μου,  

τόσ’ ἀκριβός, σὰν ἤμουνα, ὀμπρὸς εἰς τὴν κυρά μου. 

῍Ω τῆς ἀγάπης γλυκασμοὶ πρικότατοι περίσσια,   15 

ποὺ οἱ καημένοι οἱ ποθητοὶ σᾶς πεθυμοῦσι πλήσια, 

πόσό ᾽ναι πλιὰ βαρύτερο κανεὶς νὰ σᾶσε χάσει  

παρὰ ποτὲ νὰ <μὴ> σᾶς δεῖ ἢ νὰ σᾶς δοκιμάσει!  

῍Ω πόση καλοριζικιὰ ἤθελεν εἶσται πάλι, 

κι ἀπ’ ὅλες τὲς καλομοιριὲς τοῦ κόσμου πλιὰ μεγάλη,  20 

ὅταν κανεὶς τὸ πωρικὸ τοῦ πόθου του εἶχε πιάσει 

καὶ χωρὶς φόβο στέκεται ποτέ του νὰ τὸ χάσει, 

ἢ κἄνε ὁπόταν τό ’χανε, στὴν ἴδιαν ὥρα κείνη, 

νά ’χανε πάσα θύμηση στὴν πεθυμιὰν αὐτείνη! 

Μ’ ἂν σήμερον οἱ ἐλπίδες μου δὲν κατατσακιστοῦσι  25 

ὡς τὸ γιαλί, σὰν ἔχουσι συνήθεια νὰ σκορποῦσι, 

                                     
1116 Δ’ ἐκεῖναις οἱ καλομοιριαῖς κ’ ἡμέραις, 10 τ᾽ εὐγενικοῦ, 17 Πόσ’ εἶναι -νὰ σὰς ἐχάση, 18 νὰ 
σὰς ἰδῆ, 11 παρ’ὁμπρὸς, 21 εἶχε πιάσει, 13 ἕνα καιρὸν, 23 ὧρα ’κεῖνην 
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κι ἂν δὲ μὲ κάνει ἡ πεθυμιὰ σὲ σφάλμα νὰ συντρέξω  

κι ἀπὸ τὸ βέβιο πλιότερο μὲ κάμει νὰ πιστεύσω, 

σ’ τοῦτον τὸν τόπο θέλω ἰδεῖ κείνη πού ’ναι τὸ φῶς μου112 

καὶ λαμπρυσμένος κι ὄμορφος ἥλιος τῶν ὀμματιῶν μου·  30 

κι ἀνίσως καὶ τὴ σήμερον ἄλλοι δὲ μὲ γελοῦσι, 

ἐδῶ νὰ ’ρθεῖ τὰ μάτια μου θέλουσι τὴν ἰδοῦσι· 

κ’ ἰδεῖ τὴ θέλω στὴ λαλιὰ τῶν ἀναστεναγμῶν μου 

τὰ πόδια ποὺ μοῦ φεύγασι νὰ σταματήσει ὀμπρός μου. 

Σήμερ’ ὀχ τὲς γλυκότητες ἐκείνου τοῦ προσώπου,  35 

ὁποὺ στὴν ὀμορφιὰ περνᾶ πάσ’ ὀμορφιὰ ἀνθρώπου, 

γλυκὺ θέλει εὕρει φαγητὸ ἡ βλέψις μου ἡ καημένη,  

ὁπ’ ὀχ τὴ νήστεια τὴ μακριὰ στέκεται πεινασμένη. 

H Σήμερον τὴν ἀλύπητη δεῖ θέλω νὰ θελήσει    

τὰ μάτια τὰ περήφανα σ’ ἐμένα νὰ γυρίσει·   40 

κι ἂν σπλαχνικὰ δὲν τὰ βαστᾶ, γλυκιὰ κι ἀγαπημένα, 

κἂν ἄσπλαχνα θέλουν φανεῖ, σκληρὰ καὶ θυμωμένα· 

κι ἂν πόθο δὲ βασταίνουσι λίγο νὰ μ’ ἀλαφρώσουν, 

κἂν θέλουν ἔχει ἀγριότητα τόση νὰ μὲ σκοτώσουν. 

῍Ω σημερνὴ καλότυχη μέρα, πεθυμισμένη,   45 

τόσ’ ἀπ᾽ ἐμέ, μὲ στεναγμούς, καιρὸ καρτερεμένη, 

’πειδ᾽, ὕστερ’ ἀπὸ τόσες μου μέρες σκοτεινιασμένες, 

πλήθιες τῶν ἀναστεναγμῶν καὶ δάκρυα γεμισμένες, 

εὐχαριστήθης, Ἔρωτα, θεράπευσ᾽ νὰ μοῦ δώσεις 

καὶ μὲ χαρὰ τόσ’ ἄμετρη σήμερο νὰ μ’ ἀξιώσεις      50 

νὰ ἰδῶ στὰ μάτια τά ’μορφα ἐκεῖνα νὰ γυρίζει 

τῶν ὀμματιῶν μου ὁ ἥλιος, λαμπρὸς νὰ μὲ φωτίζει!  

Μὰ ’δῶ Ἔργαστος μ’ ἔστειλε καὶ βέβια λέγοντάς μου 

πὼς ἡ Κορίσκη εἶχε νὰ ’ρθεῖ ἐδῶ μὲ τὴν κυρά μου 

κι ὄμορφη Ἐρωπρικούσα μου μ’ ἄλλες συντροφιασμένη, 55 

                                     
11230  τῶν οἱματιῶν μου, 37 θέλ’ εὔρη, 45 σήμερνι καλότυχ’ ἡμέρα, 49 θεράπες 47 Πηδ’ ὔστερ’, 
νὰ 
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ὡς μοῦ ’πε, γιὰ νὰ παίξουσι μαζὶ τὴν τυφλωμένη· 

μὰ ’γὼ δὲ βλέπω ἄλλη τυφλὴ τὸ γύρο οὐδὲ σιμά μου, 

μὰ σκοτεινὴ κι ὁλότυφλη θωρῶ τὴν πεθυμιά μου,113 

ὁπού, δίχως κανένα φῶς, ἐδῶ κ’ ἐκεῖ γυρίζει, 

κι ὅθ’ ἄλλη σκοτεινότερη τυφλάγρα τὴν τραβίζει,  60 

ζητώντας καὶ ξετρέχοντας τὸ φῶς της, ἡ καημένη, 

ἀμὴ νὰ τό ’βρει δὲν μπορεῖ, κ’ εἶναι πολλὰ θλιμμένη. 

Σ’ τοῦτες μου τὲς γλυκότητες φοβοῦμαι μήπως πάλι 

τὸ ριζικό μου τὸ κακὸ καὶ τ’ ἄπονο μὴ βάλει   

κανένα ἐμπόδιο πρικύ· ὀϊμέ, πῶς μοῦ δειλιάζει   65 

σ’ τούτη τὴν ἄργητα ἡ καρδιά, καὶ δυνατὰ τρομάζει! 

Ὅλ’ οἱ καημένοι οἱ ποθητοί, ὅταν ἀκαρτεροῦσι    

νὰ λάβουν κεῖνο π’ ἀγαποῦν καὶ τόσ’ ἀποθυμοῦσι, 

πάσ’ ἄργητα τοὺς φαίνεται πὼς εἶναι χίλιοι χρόνοι  

καὶ πὼς ἡ ὥρα καὶ στιγμὴ ἐκείνη δὲν τελειώνει.   70 

Τάχα μὴν ἄργησα νὰ ’ρθῶ, κ’ ἦρθε ἡ Κορίσκη ὁμάδι 

μὲ τσ’ ἄλλες, κι ἀκαρτέρεσε εὔκαιρ᾽, ἀπόκει ἐδιάβη;   

Κι ὅμως, εὐθὺς ἐκίνησα μ’ ἀσπούδα ἐδῶ νὰ φθάσω· 

μ’ ἂν εἶν’ ἀλήθεια, τὴ ζωὴ τώρα θὲ νὰ τὴ χάσω! 

 

ΣKHNH ΔEYTEPA    

Ἐρωπρικούσα, Μυρτίνος, Χορὸς τῶν Γυναικῶν, Κορίσκη 

ΕPΩ. Νά την ἡ τυφλωμένη ἐδῶ. 

ΜΥP.      Νά την ὁποὺ προβαίνει. 75 

Ὤχου λαλιὰ γλυκότατη, θωριὰ χαριτωμένη! 

ΕPΩ. Τώρα τί καρτεροῦμε πλιά; 

ΜΥP.             Ὤχου φωνὴ γλυκιά μου, 

σ’ ἕναν καιρὸ μοῦ πλήγωσες κ’ ἔγιανες τὴν καρδιά μου! 

ΕPΩ. Ποῦ ’στεν ἐσεῖς; Tί κάνετε; Λισέτα, ποῦ ’σαι ἀτή σου, 

ποὺ τὸ κρυφτούλι ὀρέγεσαι νὰ παίζεις ἀπατή σου;  80 
                                     
113 78 καρδίαν, 79 ποῦ σ’ ἀτή σου, 57 τὸ γύρω, 78 ἕνα καιρὸν 



 365 

Σιμώσετέ μου ἐδῶ κοντά. K’  ἐσύ, Κορίσκη, ποῦ εἶσαι; 

Δὲ σ’ ἀγροικῶ. Ποῦ διάβηκες; Ἐδῶ, θαρρῶ, δὲν εἶσαι. 

ΜΥP. Τώρα μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς πὼς εἶναι τυφλωμένος  

ὁ Ἔρωτας, καὶ στέκεται στὰ μάτια σκεπασμένος.114 

ΕPΩ. Ἀκούσετέ μου, κορασιές, ἐσεῖς π’ ἀπὸ τὸ χέρι  85 

κρατώντας μὲ παγαίνετε σ’ ἕνα κ’ εἰς ἄλλα μέρη: 

σὰν ἔλθουν οἱ συντρόφισσες ὅλες καὶ μαζωχθοῦσι 

ἐδῶ νὰ ξεφαντώσομε κ’ εἰς ὀρδινιὰ νὰ μποῦσι, 

H2 ἐβγάλετέ με ὀχ τὰ δεντρὰ μακρά, καὶ φέρετέ με    

σὲ τόπον ἄδειο καὶ πλατύ, κι ἀπόκει ἀφήσετέ με   90 

στὴ μέση ἐκείνης τῆς ἀδειᾶς, ἔπειτα ἐσεῖς ἐμπεῖτε 

σὲ τάξη, καὶ τὸ γύρο μου στεφανωτὲς σταθεῖτε, 

ὅτι δὲ θέλω μπόδισμα κανένα ὀμπρὸς ν’ ἀφήσω, 

γιὰ νὰ μπορέσω μ’ εὐκολιὰ τὸ παίξιμο ν’ ἀρχίσω. 

ΜΥP. Μὰ τί θέλ’ εἶσται εἰς ἐμέ, ποὺ τοῦτο τὸ παιγνίδι,  95 

καθὼς θωρῶ, καμιὰν ἀδειὰ δὲ βλέπω νὰ μοῦ δίδει,   

ποὺ νὰ μπορῶ ὁ βαριόμοιρος στὸ πεθυμῶ νὰ σώσω 

καὶ τὸ ποθῶ κι ὀρέγομαι σήμερο νὰ τελειώσω; 

Οὐδ’ ἡ Κορίσκη φαίνεται τώρα νὰ μ’ ἑρμηνέψει, 

ὁποὺ στὸν τόπο τούτονε ἀτή της μ’ εἶχε πέψει.   100 

Ἐσὲ παρακαλῶ, Oὐρανέ, σήμερο φώτισέ με, 

γενοῦ ὁδηγός μου κ’ εἰς τὴν χρειὰν ἐτούτη στράτεψέ με! 

ΕPΩ. Ἤρθετε τώρα τὸ λοιπόν; Tί ἔχετε λογιασμένα; 

Τὰ μάτια μου θὲ νά ’χετε τόση ὥρα σκεπασμένα;  

῍Ω πελελὲς ὁποὺ εἴστενε! Σταθεῖτε ν’ ἀρχινήσω·   105 

ξεφάντωση τὴ σήμερο θέλω νὰ σᾶς χαρίσω. 

ΧOP. Δὲ σοῦ πιστεύω, Ἔρωτα τυφλέ, γιατὶ κομπώνεις 

ὅσους σ’ ἐσὲ πιστεύσουσι, καὶ τοὺς κατατυφλώνεις·  

κι ἂν εἶναι ὀλίγη ἡ βλέψις σου, πίστη λιγότερ’ ἔχεις, 

καὶ τυφλωμένος κι ἄτυφλος, μέρος μ’ ἐμὲ δὲν ἔχεις  110 
                                     
114 89 τὰ δενδρὰ, 100 εἶχε πέμψει, 102 χρείαν, 91 ἔπειτ’ ἐσεῖς, 104 τόσ’ ὧρα μήπως και αυτά όχι υπ 
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κι εὔκαιρα μόν’ πειράζεις με· ἰδὲς τὸ πῶς παγαίνω, 

κι ὅσο μπορῶ ἀπὸ λόγου σου φεύγω κι ἀπομακραίνω. 

Ἔτσι τυφλὸς βλέπεις μακρά, τυφλὸς ἔτσ’ ἔπιασές με, 

ἔτσι τυφλὸς μ’ ἐγέλασες, τυφλὸς ἔτσ’ ἔδεσές με.115 

Τώρα ποὺ γλύτωσα ᾽πὸ σὲ κ’ ἔχω τὴ λευτεριά μου,  115 

λωλὸς θέλω εἶσται κι ἄγνωστος, ἂν σοῦ πιστεύσω πλιά μου. 

Φεῦγε καὶ παίζε, ὡς ἐσὺ θὲς καὶ ξεύρεις ἀπατός σου, 

μὰ ’γὼ νὰ σοῦ πιστέψω πλιὸ δὲ θὲς μ’ ἰδεῖ ποτέ σου, 

γιατὶ ποτέ σου, ἀλύπητε, δὲν πᾶς νὰ ξεφαντώσεις 

δίχως τοὺς κακορίζικους ἀνθρώπους νὰ πληγώσεις.  120 

ΕPΩ. Ἐσεῖς, θωρῶ, πολλὰ μακρὰ παίζετε ἀπὸ σιμά μου, 

καὶ βλέπεστε, κι οὐδὲ ποσῶς σιμώνετε κοντά μου. 

Νὰ φεύγετε εἶναι τὸ πρεπό, μὰ πρέπει νὰ βαρεῖτε  

πρῶτα, κι ἀφόντις φύγετε, πάλι σ’ ἐμὲ νὰ ’ρθεῖτε. 

Σιμώσετέ μου, ’γγίζετε, στὸ παίξιμο σὰν πηαίνει,  125 

γιατ’ ἔτσι πάντα λεύθερες δὲ θέλετε παγαίνει. 

ΜΥP. ῍Ω παντοδύναμοι θεοί, τί βλέπω τώρα; Ποῦ ᾽μαι; 

Στοὺς οὐρανοὺς εὑρίσκομαι ἢ ’δῶ στὴ γῆ κρατιοῦμαι; 

῍Ω οὐρανοί μου, οἱ κύκλοι σας τάχατες νὰ λαλοῦσι 

μιὰν ἁρμονιὰ τόση γλυκιά, κ’ ἔτσι νὰ μελωδοῦσι;  130 

Tάχατες οἱ ἀστέρες σας, οἱ τόσο λαμπρισμένοι, 

νά ’χουσι τόσην ὀμορφιάν ἀγγελοφορεμένη;  

ΧOP. Μὰ σύ, τυφλὲ κ’ ἐπίβουλε, μὲ κράζεις ὁλονένα 

νὰ ’ρθῶ σιμά σου, νὰ μπορεῖς νὰ παίζεις μετ᾽ ἐμένα. 

K’ ἐγὼ μ’ ἐσένα, σὰ θωρεῖς, παίζω, καὶ σοῦ βαροῦσι  135 

τὰ χέρια, καὶ τὰ πόδια μου φεύγουν καὶ δὲν ἀργοῦσι. 

Καὶ σοῦ κτυπῶ καὶ τρέχ’ ὀμπρός, κ’ ἐσὺ εὔκαιρα ὅθεν φτάσεις 

γυρίζεις καὶ τὰ χέρια σου ρίχνεις γιὰ νὰ μὲ πιάσεις. 

Καὶ κάθε λίγο ’γγίζω σου, μὰ σὺ δὲ θὲς μπορέσεις, 

                                     
115 115 γλύτοσ’ ἀπὸ, 127 Ποῦ εἶμαι, 132 ἀγγελοφορεμένοι, 133 ὅλον ἕνα, 134 Νἄρθω, 137 εὔκαιρ’ 
ὅθεν, 118 Mἀγὼ, 122 οὐδὲ ποσῶς, 128 ἢ δῶ, 
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Ἔρωτα πίβουλε, ποτὲ μ’ ἐμένα νὰ κερδαίσεις,   140 

οὐδὲ ποτέ σου νικητὴς θέλεις γενεῖ σ’ ἐμένα, 

ὅτι λυτὴ ἔχω τὴν καρδιὰ κ’ ἐλεύθερη ἀπ᾽ ἐσένα.116 

ΕPΩ. Στὴ ψή μου, ἐθάρρου κι ἔπιασα, Λικόρη, τὸ κορμί σου, 

μὰ ’γὼ ἕνα δέντρο ἀγκάλιασα. Γελά το, μοναχή σου. 

H3 ΜΥP. Ὤχου, κι ἂς ἤμουν, ὁ πτωχός, ἐγὼ τὸ δέντρο αὐτεῖνο!  145 

Mὰ τὴν Κορίσκη ἐξάνοιξα, θαρρῶ, στὸν τόπο κεῖνο, 

κ’ εἶναι χωσμένη στὰ κλαδιά. Aὐτὴ εἶναι χωρὶς ἄλλο⋅ 

καὶ πὼς μοῦ κάνει νόημα, μοῦ φαίνεται, ἂν δὲ σφάλλω. 

Βέβια σημάδι κάνει μου, μὰ δὲ γροικῶ τί κράζει⋅ 

κι ὅμως αὐτὸ τὸ νόημα καθόλου δὲ σκολάζει.   150 

ΧOP. Λυτὴ καρδιὰ κ’ ἐλεύθερη λεύθερα πόδια κάνει. 

Ψεύτη, γαλίφε καὶ τυφλέ, ὁ νοῦς σου πάλε βάνει 

νὰ μὲ πλανέσει μετ’ αὐτὰ τὰ γαλιφέματά σου, 

μὲ τὲς χαρές σου τὲς ψευτὲς καὶ μὲ τὴν πονηριά σου. 

Καὶ πάλι ἐγὼ μετάρχομαι, γυρίζω καὶ κτυπῶ σου,  155 

καὶ φεύγω καὶ δὲ στέκομαι, καὶ πάλι στρέφ’ ὀμπρός σου. 

K’ ἐσὺ ἄλλο δὲν ἐγνοιάζεσαι παρὰ γιὰ νὰ μὲ πιάσεις, 

κι ὥς τώρα δὲν ἠμπόρεσες ποτέ σου νὰ μὲ φτάσεις, 

οὐδὲ ποτέ σου νικητὴς θέλεις γενεῖ σ’ ἐμένα, 

ὅτι λυτὴ ἔχω τὴν καρδιὰ κ’ ἐλεύθερη ἀπ᾽ ἐσένα.   160 

ΕPΩ. Ξεριζωμένο νά ’σουνα, δέντρο καταραμένο, 

ἄλλον ἐθάρρουν πὼς κρατῶ, κ’ ἐγώ ’χω σὲ πιασμένο· 

τόσες ὀμπρός μου μοῦ ’λαχες βολὲς κι ἀγκάλιασά σε· 

βέβια, Λισέτα, ἐλόγιαζα στὰ χέρια μου ἔπιασά σε!   

ΜΥP. Κορίσκη ἀκόμη, σὰ θωρῶ, τὰ χέρια της σηκώνει  165 

συχνὰ σημάδι κάνοντας, καὶ δείχνει πὼς μαλώνει…       

Πὼς φοβερίζει φαίνεται… Tάχα θέλει νὰ πηαίνω  

κ’ ἐγὼ στὲς κορασιὲς αὐτές, κ’ ἕνα μ’ αὐτὲς νὰ γένω; 

                                     
116 143 κι ἔπεσα, 144 Mάγω, 163 καὶ ἀγαλλιασάσε 
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ΕPΩ. Κ’ ἔχω νὰ παίζω, τὸ λοιπόν, μὲ τὰ δεντρὰ κάθ’ ὥρα; 

Σήμερ᾽, ὅταν ἀρχίνισα, θὲ νά ’τουνα κακηώρα!   170 

ΚOP. (Χρεία εἶναι μου νά βγῶ ἀπ᾽ ἐδῶ καὶ τὰ κλαδιὰ ν’ ἀφήσω,   

καὶ στανικῶς μου νὰ διαβῶ σιμὰ νὰ τοῦ μιλήσω).117 

Πιάσ’ την, κακόμοιρε δειλέ· τί ἀκαρτερεῖς πιλιά σου; 

Λογιάζεις νά ’ρθει μοναχὴ νὰ μπεῖ στὴν ἀγκαλιά σου; 

Κἂν ἄφησ’ νὰ σὲ πιάσει αὐτή. Δῶσ’ μου τὸ πεταχτάρι  175 

καὶ σύρε ἀπάντησέ τηνε, κακότυχε ἀγνωσιάρη! 

ΜΥP. ῍Ω πῶς κακὰ ταιριάζουσιν ὁ νοῦς κ’ ἡ πεθυμιά μου 

μὲ τὴ δειλότη ποὺ γροικῶ κ’ ἔχω μέσ’ στὴν καρδιά μου! 

Ἡ πεθυμιά μου νὰ διαβῶ σὲ δαύτηνε μὲ βιάζει, 

ἀμ’ ἡ καημένη μου καρδιὰ φοβᾶται καὶ δειλιάζει.  180 

ΕPΩ. Γιὰ τούτη μόνο τὴ βολὰ πάλε θὲ νὰ γυρίσω 

νὰ παίξω μὲ τοῦ λόγου σας, κι ἀπόκεις νὰ τ’ ἀφήσω, 

ὅτι ἐκουράστηκα πολλά· ἀδιάκριτες, στὴν ψή μου, 

εἶστε· νὰ τρέχω θέλετε τόση ὥρα μοναχή μου. 

ΧOP. Ἰδές, ὢ νικητὰ θεέ, ποὺ ἡ δύναμίς σου σώνει  185 

π’ ὁ κόσμος ὁ ἀγαπητὸς χαράτσι σοῦ πλερώνει, 

πῶς βρίσκεσαι τὴ σήμερο δαρμένος, γελασμένος, 

στὴ μέση τόσων κορασιῶν, καὶ καταφρονεμένος! 

Κι ὡς νυκτερίδα βρίσκεσαι ποὺ στέκετ’, ἡ καημένη, 

εἰς τὲς ἀκτίνες τοῦ ἡλιοῦ, βωβὴ καὶ τυφλωμένη,   190 

καὶ χίλια τσ’ ἔρχουνται πουλιὰ τὸ γύρο καὶ πετοῦσι, 

καὶ τήνε περιπαίζουσι, καὶ τήνε πολεμοῦσι, 

κ’ ἐκείνη μὲ τὴ μύτη της κτυπᾶ, μὰ νὰ τὰ φτάσει 

δὲν ἠμπορεῖ, γιατ’ εἶν’ τυφλή, καὶ στέκεται σὲ σκάση. 

Ἔτσι κ’ ἐσὺ ἀπ’ ὁλούθενε, Ἔρωτα, χτυπισμένος   195 

εἶσαι ἀπ’ ὀμπρὸς κι ὀπίσωθε, καὶ περιγελασμένος, 

καὶ δὲ σ’ ἀξίζει τίποτες τὰ νύχια σου νὰ ρίχνεις 

καὶ τὲς φτερούγες νὰ κτυπᾶς καὶ φοβερὸς νὰ δείχνεις.  
                                     
117 170 κακὴ ὧρα, 171 ν’ αύγω, 178 καρδίαν, 184 εἶστεν, 192 τὴν ἐπεριπέζουσι- τὴν ἐπολεμοῦσι, 194 μὲ σκάσι 
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Γλυκὺ εἶναι τὸ παιγνίδι σου, ἀμὴ σὲ δαῦτο βάνεις 

πικρὰ βεργιά, κι ὅσα πουλιὰ καθίσουσι τὰ πιάνεις·  200 

H4 κι ὡς τὸ πουλί, δὲ φεύγει πλιό, ποὺ στὸν ὀξὸ κολλήσει,  

ἔτσι ὅποιος σμίξει μετὰ σὲ δὲν ξεύρει πλιὸ νὰ γλύσει. 

 

ΣKHNH TPITH    

Ἐρωπρικούσα, Κορίσκη, Μυρτίνος 

ΕPΩ. Μά τὴν ἀλήθεια ἐξέπεσες, Φροσύνη, νὰ σὲ πιάσω⋅  

νὰ φύγεις θέλεις, ἀμὴ ἐγὼ σφικτὰ θὰ σ’ ἀγκαλιάσω.118 

ΚOP. (Καὶ βέβια ἀνίσως καὶ ἐγὼ δὲν εἶχα τον ἀμπώσει  205 

ξάφνου, αὐτὸς σὲ δαύτηνε δὲν ἤθελε σιμώσει).  

ΕPΩ. Φροσύνη μου, δὲ μοῦ μιλεῖς· ἐσέν’ ἔχω πιασμένη,  

ἄλλη κρατῶ, καὶ πές μου το, ποιάν ἔχω ἀγκαλιασμένη;  

ΚOP. (Ἐδῶ τὸ πεταχτάρι του βάνω, κ’ ἐγὼ ἀπ’ ὀπίσω  

τοῦ βάτου τό ’χει νὰ γενεῖ στέκω νὰ τοὺς γροικήσω).  210 

ΕPΩ. Tώρα γνωρίζω ποιά ’σαι σύ· Κορίσκη, ἐσὺ εἶσαι ἀτή σου, 

πού ’σαι ψηλὴ κ’ ἔχεις μαλλιὰ λίγα στὴν κεφαλή σου. 

Ἄλλη δὲν ἤθελ’ ἀπὸ σέ, νὰ ζήσει τὸ κορμί μου· 

νὰ σὲ γροθίσω πεθυμῶ κατὰ τὴν ὄρεξή μου. 

Τώρα νά, τούτη τὴ γροθιὰ ἔπαρε καὶ τὴν ἄλλη,   215 

νά καὶ τὴν τρίτη δέξου την, κ’ ἐτούτη τὴ μεγάλη. 

Ἀκόμη στέκεσαι βουβή; Δὲ θέλεις νὰ μιλήσεις; 

Μ’ ἀτή σου ὁποὺ μὲ ἔδεσες, ἀτή σου νὰ μὲ λύσεις.  

Λύσε με γλήγορα, νὰ ζεῖς, ψυχή μου, καὶ νὰ ζήσω, 

τὸ πλιὰ γλυκὺ καὶ νόστιμο φιλὶ νὰ σοῦ χαρίσω.   220 

Τί ἀργεῖς; Καὶ πῶς τὰ χέρια σου τρέμουσι νὰ μὲ λύσουν; 

Τόσο πολλὰ ἐκουράστηκε παίζοντας τὸ κορμί σου; 

Βάλε τὰ δόντια, ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις μὲ τὰ νύχια.  

῍Ω πόσ’ ὀκνὴ κι ἀπρόκοπη εἶσαι, μὰ τὴν ἀλήθεια! 

                                     
118205 κ’ ἐγὼ, 211 ποῖασ’ ἐσὺ - ἐσὲ εἶσαι, 218 ὁποῦ μ᾽ ἔδεσες, 221 νὰ μὴ λύσουν, 206᾽Ξάφνου,207 ἐσὲν 
ἔχω,  
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Ἄφησ’ με ἀπὸ τὸν πειρασμὸ νὰ μείνω λυτρωμένη.   225 

Ἰδὲς μὲ πόσους καὶ σφικτοὺς κόμπους μ’ ἔχεις δεμένη! 

Ἀμὴ ἂν μοῦ λάχει σήμερο νὰ σὲ τυφλοπανιάσω…! 

Tώρα π’ ἐξετυφλώθηκα, πάλε θὰ σ’ ἀγκαλιάσω… 

Ὀϊμένα, τί ’ναι ποὺ θωρῶ; Ὤ πίβουλε, ἄφησέ με!119 

Τί μὲ κρατεῖς, ἀδιάντροπε, γλήγορ’ ἀπόλυσέ με!   230 

Ὀϊμέ, τὴν κακορίζικη, τώρα ἡ ψυχή μου ἐβγαίνει! 

ΜΥP. Στάσου μ’ ὀλίγη ἀνάπαψη, ψυχή μου ἀγαπημένη. 

ΕPΩ. Ἄφησ’ με, λέγω σ᾽, ἄφησ’ με! Ἔτσι λοιπὸν στενεύουν 

τὲς κορασιὲς μὲ τὸ στανιό, κ’ ἔτσι τὲς λησταρχεύουν; 

Φροσύνη, Ἀννούσα, ποῦ εἴστενε;  ῍Ω πιβουλιὰ μεγάλη   235 

ὁποὺ σ’ ἐμένα ἐκάμετε! ῍Ω δημηγέρτη, πάλι 

σοῦ ξαναλέγω ἄφησ’ με! 

ΜΥP.     Σ’ ἄφησα. Θέλεις ἄλλο;   

ΕPΩ. Μιὰ τῆς Κορίσκης πιβουλιὰ  εἶν’ τούτη δίχως ἄλλο. 

Ἔπαρε τώρ’, ἀδιάντροπε, τὰ κέρδη τὰ δικά σου 

γιὰ τοῦτο πού ’καμες σ’ ἐμὲ μὲ τόσην ἀγνωσιά σου.  240 

ΜΥP. Ποῦ φεύγεις, ἀπονώτατη; Στράφου λιγάκι, στάσου, 

τὸ θάνατό μου κἂν ἰδές, ποὺ γίνεται ὀμπροστά σου. 

Ἰδὲς τὸ πῶς γιὰ λόγου σου, δίχως κανέναν πόνο, 

τὸ πεταχτάρι ποὺ βαστῶ στὸ στῆθος μου τὸ χώνω. 

ΕPΩ. Ὀϊμένα, στάσου⋅ τί ’ν’ αὐτὸ ὁποὺ νὰ κάμεις θέλεις; 245 

ΜΥP. Ἴσως ἐκεῖνο ποὺ μισᾶς κ’ ἐκεῖνο ποὺ δὲ θέλεις 

νὰ κάμει ἄλλος γιὰ λόγου σου,  ἄσπλαχνη κορασίδα. 

ΕPΩ. Ὤχου, πῶς ἐνεκρώθηκα σ’ ἐτοῦτο, ὅταν τὸν εἶδα! 

ΜΥP. M’ ἂν τοῦτο πρέπει νὰ γενεῖ ὀχ τὸ δικό σου χέρι, 

νά το ἐδεπὰ τὸ στῆθος μου, νά το καὶ τὸ μαχαίρι.                       250 

ΕPΩ. Mὲ κάθε δίκιο πρέπει σου ἐτοῦτο νὰ τὸ πάθεις.  

Ποιός σ’ ἔκαμε ἔτσι ἀδιάντροπο, τόσο σιμά μου νά ’λθεις; 

ΜΥP. Ὁ πόθος μ’ ἀποκότισε.  
                                     
119 253 αἰτία 229 τ’ εἶναι, 245 τ’ εἶν αὐτὸ,, 243 κανένα, 245 Ὠοιμένα, 252 Ποῖος, 
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ΕPΩ.         Πόθος αἰτιὰ δὲ δίνει 

ποτὲ σὲ πράξες ἄσχημες, ἄντις αὐτὸς τὴ σβήνει.   

ΜΥP. Λοιπόν, γιὰ τοῦτο πίστευσε, κόρη μου ἀγαπημένη, 255 

πὼς σ’ ἀγαπῶ κ’ εἰς τὴν καρδιὰ σ’ ἔχω ζωγραφισμένη, 

γιατὶ περίσσια ταχτικὸς ἐστάθηκα μ’ ἐσένα, 

κι ἂν σ’ ἔπιασα πρωτύτερα, ἐσὺ ἔπιασες ἐμένα.120 

Λοιπόν, δὲν εἶναι τὸ πρεπὸ σήμερο νὰ μὲ κράζεις 

ἀδιάντροπο κι ἀδιάκριτο, ὡς λὲς καὶ μ’ ὀνομάζεις,  260 

γιατὶ σὲ μιὰ περίχαρην ἀδειὰ ποὺ σ’ ηὗρα κ’ ἤσουν, 

ποὺ ’μπόρουν νὰ εἶμαι ἀπόκοτος ἀπάνου στὸ κορμί σου, 

κι ὁποὺ μ’ ἐσένα ’δύνομουν τὸ νόμο νὰ πλερώσω   

τσ’ ἀγάπης, κ’ εἰς τὰ σπλάχνη μου θαράπαψη νὰ δώσω, 

μ’ ὅλον αὐτὸ δὲν τό ’καμα, μὰ τόση τάξη ἐπιάσα    265 

μ’ ἐσένα, ὁποὺ ποθητὸς πὼς ἤμουν ἐξεχάσα. 

ΕPΩ. Δὲν πρέπει ἐκεῖνο πού ’καμα τυφλὴ νὰ τ’ ὀνειδίζεις. 

ΜΥP. Tὸ πὼς κ’ ἐγὼ δὲν ἔφταισα πρεπό ’ναι νὰ γνωρίζεις, 

γιατὶ τόσο περσότερο εἶμαι τυφλότερός σου, 

ὅσο μ’ ἀγάπη ἀμέτρητη βρίσκομαι ποθητός σου.  270 

ΕPΩ. Χάδια καὶ παρακάλεσες κι ὄχι κλεψιὲς τυχαίνει 

ὁ ποθητὸς ὁ ταχτικὸς πάντα του νὰ βασταίνει. 

ΜΥP. Ὡσὰν ἀγριότατο θηριὸ ποὺ πείνα τὸ ξετρέχει, 

κ’ ἐβγαίνει ἀπὸ τὰ δάσητα κ᾽ ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖθε τρέχει,   

κι ὅθεν τοῦ λάχει νὰ βρεθεῖ διαβάτη ν’ ἀπαντήσει,  275 

τὸν ἀπηδᾶ, γιὰ νὰ μπορεῖ τὴν πείνα του νὰ σβήσει, 

ἔτσι κ’ ἐγώ, ὁ βαριόμοιρος, π’ ἄλλη θροφὴ δὲν ἔχω 

παρ’ ὀχ τὰ μάτια σου τα δυό, μὲ πόθο σ᾽ αὖτα τρέχω.  

Ἀμ’ ἐπειδὴ τὸ φαγητὸ τοῦτο, τ’ ἀγαπημένο, 

ἢ  ἡ δική σου ἀγριότητα ἢ ἐμένα τ᾽ ὀχθρεμένο   280 

καὶ τ’ ἄπονό μου ριζικὸ μ’ ἀρνιοῦνται νὰ τὸ πιάσω, 

                                     
120265 τάξιν ἐπιάσα, 268 πρέποναι, 274 τὰ δάσετα – καὶ δῶ κ’ ἐκεῖξε, 278 σ᾽ αὐτὰ 282 μ’ 
ἀμποδίζουν ὅσον, 255 κόρη μ’ ἀγαπημένη, 263 μὲ σένα δύνομουν*, 280 τὸ χθραιμένον 
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καὶ μ’ ἀμποδίζου, ὅσο μποροῦν, νὰ μὴν τὸ δοκιμάσω,  

ὡς πεινασμένος ποθητὸς ἐβγῆκ’ ἀπὸ τὰ δάση  

κι ἀπὸ τὴ νήστεια τὴ μακρά, ὁποὺ εἶχα δοκιμάσει,  

κ’ ἠθέλησα τὸ γλυτωμὸ τοῦτον νὰ δοκιμάσω,   285 

καθὼς ἡ χρειὰ κι ὁ πόθος μου μ’ ὁρμήνεψε νὰ πιάσω.121 

Μὴ δίδεις, κόρη μου ἄσπλαχνη, τὸ φταίσιμο σ’ ἐμένα, 

μὰ νὰ τὸ δώσεις εἶν’ πρεπὸ καὶ δίκιο πρὸς ἐσένα, 

γιατὶ, ἂν οἱ παρακάλεσες σὰν εἶπες πὼς τυχαίνει  

σ’ ἕναν ποὺ ταχτικὰ ἀγαπᾶ, καὶ χάδια νὰ πληθαίνει,  290 

ἐτοῦτο ἐσὺ δὲν ἤθελες ποτὲ νὰ τὸ γροικήσουν  

τ’ ἀφτιά σου ἀπὸ τὰ χείλη μου - τὸ ξεύρεις μοναχή σου. 

Ἐσὺ λοιπὸν μὲ  τὸ φευγιὸ καὶ μὲ τὴν ἀσπλαχνιά σου 

μ’ ἔκαμες λίγο ἀδιάκριτο νὰ φανιστῶ σιμά σου. 

ΕPΩ. Ἤθελες εἶσται ποθητὸς διακριτικὸς περίσσια,   295 

ν’ ἀφήσεις, νὰ μὴν κυνηγᾶς μιὰ ποὺ σὲ φεύγει πλήσια.  

Εὔκαιρα μόνο μ’ ἀκλουθᾶς, καλότατα τὸ ξεύρεις.  

Tί ἄλλο ἀπ᾽ ἐμένανε ζητᾶς; Tί θέλεις; Tί γυρεύγεις; 

ΜΥP. Μιὰ μόνο νὰ καταδεχθεῖς βολὰ νὰ μοῦ γροικήσεις 

πρίχ᾽ ἀπεθάνω, καὶ μ’ αὐτὸ θέλεις μ’ εὐχαριστήσεις.   300 

ΕPΩ. Καλότυχος, ποὺ σὄλαχε σήμερο ν’ ἀποχτήσεις 

ἐκεῖνο πού ’χες πεθυμιά, δίχως νὰ τὸ ζητήσεις. 

Πάγαινε τώρα μὲ χαρά.  

ΜΥP.     Ἄσπλαχνη κορασίδα, 

δὲν εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ μίλησα μικρὴ σταλαματίδα  

τῆς θάλασσας τσ’ ἀμέτρητης, ὁποὺ γιὰ σέ, κυρά μου,   305 

κλαίοντας τὴν ἐκάμασι τὰ μάτια τὰ δικά μου! 

Ὀϊμέ! κι ἂν ὡς γιὰ λύπηση δὲν τό ’χει ἡ  ὄρεξίς σου, 

νὰ μοῦ γροικήσεις κάμε το κἂν γιὰ ξεφάντωσή σου, 

καὶ δῶσε γιὰ θεράπευσην ἐτοῦτο τὸ βοτάνι 

                                     
121282 μ’ ἀμποδίζουν ὅσον, 286 χρεία, 297 μ’ ἀκολουθᾶς, 304 Δὲν πριν από εἶν’ αὐτὸ διέγραψα, 
287 κόρημ’ ἄσπλαγχνη290 ταχτικ’ ἀγαπᾶ, 
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ἑνὸς ποὺ θέλει σήμερο γιὰ σένα ν’ ἀπεθάνει.   310 

ΕPΩ. Γιὰ νά ’βγεις ὀχ τὸ σφάλμ’ αὐτό, κ’ ἐγὼ ὀχ τὸν πειρασμό σου 

νὰ λείψω, νὰ σ’ ἀφουκραστῶ θέλω, ὡς θὲς ἀτός σου,122 

μὰ μὲ τὸ νόμο τούτονε: τὶ λίγο νὰ μιλήσεις    

καὶ νὰ μισέψεις παρευθὺς καὶ πλιὸ νὰ μὴ γυρίσεις. 

ΜΥP. Ὤχου, τὸν κακορίζικο, νεράιδ’ ἀπονοτάτη,  315 

νὰ σφίξω μ’ ἀποφάσισες σ’ ἕνα μικρὸ δεμάτι 

τὴν ἄμετρή μου ἀποθυμιά, ὁποὺ νὰ τήνε δέσει 

οὐδένα πράγμα βρίσκεται ποτέ του νὰ μπορέσει, 

γιατὶ οὐδὲ νοῦς ἀνθρωπινὸς μπορεῖ ποτὲ νὰ φθάσει 

μὲ δίχως κόπο τὸ πολὺ πλῆθος της νὰ λογιάσει.   320 

Πὼς σ’ ἀγαπῶ κι ἀγάπουν σε πλιότερ’ ὀχ τὴ ζωή μου, 

ἂν δὲν τὸ ξεύρεις, ἄσπλαχνη κι ἄπονη ποθητή μου, 

τὰ δάση τοῦτα ρώτησε, γιατὶ θέλουν σ’ τὸ ποῦσι, 

θέλουν σ’ τὸ πεῖ καὶ τὰ θηριά, ποὺ σ’ αὖτα κατοικοῦσι, 

καὶ τῶν δεντρῶ οἱ ξεροὶ κορμοὶ θέλουν σ’ τὸ πεῖ καθάρια,  325 

κ’ ἐτούτου τοῦ σκληροῦ βουνοῦ τὰ δυνατὰ λιθάρια, 

ὁποὺ συχνὰ μὲ τὴ λαλιὰ τῶν ἀναστεναγμῶν μου, 

τῶν παραπονεμάτων μου καὶ θρῆνο τῶν ματιῶν μου 

ἔκαμα ν’ ἀγροικήσουσι κι αὐτὰ τὴ λύπησή μου 

κ’ ἐκείνη τὴ σκληρότητα πὄχουσι ν’ ἁπαλύνουν.  330 

Μὰ τί ’ναι χρειὰ στὸν πόθο μου πίστη νὰ δίδω πάλι,  

μάλιστα ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται μιὰ ὀμορφιὰ μεγάλη;  

Ἰδὲς τὸν ξάστερο οὐρανὸ πόσες μορφιὲς βασταίνει, 

καὶ μ’ ὅσες ἄλλες βρίσκονται σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη 

καὶ μάζωξέ τες σὲ μικρὸ κύκλο στεφανωμένο,   335 

σὰν εἶν’ τὸ πρόσωπό σου ἐσέ, τ’ ὀμορφοκαμωμένο, 

γιατὶ ἀπ᾽ ἐκεῖ τὴν ὑψηλὴ χρεία θέλεις ξανοίξει  

                                     
122317 νὰ τὴν ἐδέση, 319 ἀνθρώπινος, 325 τῶν δενδρῶν οἱ, 336 προσωπόν σου σὲ τ’ ὄμορφο 
καμωμένον, 317 ἀμετρή μ’ ἀποθυμιὰν, 323 στὸ ποῦσι, 324 στὸ πεῖ, 325 στὸ πεῖ, 335 μαζωξέταις σὲ, 
331 τ’ εἶναι, 332 Μάλιστ᾽ ἐκεῖ, 333 ξάστερ’ οὐρανὸν, 
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τῆς λάβρας μου, ποὺ δύνεται πάσα καρδιὰ νὰ φρίξει.  

Κι ὡς τὸ νερὸ ποὺ φυσικὰ πάντα του κατεβαίνει, 

κι ὡς ἡ φωτιὰ παντοτινὰ κοιτάζει ν’ ἀνεβαίνει,   340 

καὶ  ὁ  ἀέρας εἶν’ λαμπρός, κι ὁ οὐρανὸς γυρίζει, 

κ’ ἡ γῆ στὸ κέντρο στέκεται, τὸν κόσμο συστολίζει, 

ἔτσι κ’ ἐμένα φυσικὰ δρόμ’ ἄλλονε δὲν ἔχει 

ὁ λογισμός, μόνο σ’ ἐσέ, κι ὡσὰν καλό της τρέχει 

σ’ τσ’ ἀγαπημένες σου ὀμορφιὲς ἡ ταπεινὴ ψυχή μου  345 

μ’ ὅλο τὸν πόθο ποὺ μπορεῖ νὰ δώσ’ ἡ δύναμή μου.123 

Kι ὅποιος ποτέ του βουληθεῖ νὰ τὴν παραστρατήσει 

κι ἀπὸ τ’ ἀγαπημένο της πράγμα νὰ τὴν μποδίσει 

ὀμπρὸς ἤθελε δυνηθεῖ νὰ βγάλει ὀχ τὴ δική τους 

καὶ τὴ συνηθισμένη τους στράτα, τὴ φυσική τους,  350 

γῆ, οὐρανό, ἀήρ, φωτιά, ὕδωρ νὰ σταματήσει, 

τὴν κτίση ἀπὸ τὸ θρόνο της νὰ τὴ μετατοπίσει. 

Ὀϊμέ! γιατί μ’ ἐπρόσταξες λίγο νὰ σοῦ μιλήσω; 

Δὲ θὲς ν’ ἀκούσεις, ἄσπλαχνη, τὸν πόνο μου τὸν πλῆσο; 

Λιγότατα σοῦ θέλω εἰπεῖ, μόνο νὰ εἰπῶ ἀποθαίνω·  355 

καὶ πάλι μὲ τὸ θάνατο λίγ’ ἀπὸ σὲ ξεσταίνω,  

ὅτι θωρῶ πὼς πεθυμᾶς περίσσια τὸ κακό μου 

καὶ πὼς φχαρίστηση πολλὴ παίρνεις στὸ θάνατό μου. 

Μὰ κεῖνο ποὺ μ’ ἀπόμεινε ὀχ τὴν πικριά μου ἀγάπη 

λάβε το, κι ὡς θέλεις ἐσὺ κάμε με, τὸν ἀζάπη.   360 

Τάχα, ψυχή μου ἀλύπητη, μετὰ τὸ θάνατό μου, 

νὰ πάρεις λύπηση καμιὰ στὸν πόνο τὸ δικό μου; 

Ὤχου! ἀκριβή μου κι ὄμορφη κ’ ἕναν καιρὸ γλυκιά μου 

ζωή, τοῦ κακορίζικου, μὰ τώρα βάσανά μου, 

γύρισε κἄνε μιὰ βολά, γύρισ’ τ’ ἀγαπημένα   365 

ἀστέρια τοῦ προσώπου σου μὲ σπλάχνος πρὸς ἐμένα, 

                                     
123 344 καλό του, 346 ἡ δηναμίς μου, 354 πλήσιο, 355 Λιγώτατο, 361 ψυχή μ’ ἀλύπητη, 363 ἕνα 
καιρὸν, 365 μίαν345 Tζ’ ἀγαπημέναις, 
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καί, πρὶν πεθάνω, νὰ τὰ ἰδῶ κάμε μὲ σπλαχνοσύνη, 

σὰν τὰ εἶδα πάλι ἕναν καιρὸ γεμάτα ἐλεημοσύνη, 

γιὰ νὰ μοῦ φανιστεῖ γλυκὺς ἐτοῦτος ὁ θλιμμένος 

ὁ θάνατος, ποὺ μέλλεται νὰ πάρω ὁ πικραμένος·  370 

γιατὶ ἀνισῶς κ’ ἕναν καιρὸ σημάδια τῆς ζωῆς μου 

ἦτον γλυκιά, τώρ’ ἂς γενοῦν σημάδια τῆς θανῆς μου.124 

Τῶν ὀμματιῶν σου ἡ  εὐμορφιὰ καὶ γλυκανάβλεμμά τους, 

ποὺ ἦσαν τοῦ πόθου μου ὁδηγοί, ἂς εἶν’ καὶ τοῦ θανάτου· 

κι αὐτὰ ποὺ μοῦ ’σαν ἡ αὐγή, τώρα στὴν περασμένη  375 

ἡμέρα μου ἂς γενούσινε ἑσπέρα μαυρισμένη. 

Μὰ σύ, ποὺ πλιὸ παρὰ ποτὲ ἔχεις σκληρὴ τὴ γνώμη, 

σπίθα τῆς λύπης ὡς γιὰ μὲ δὲν ἀγροικᾶς ἀκόμη, 

ἄντις ὅσο περσότερο κλιτὸς παρακαλῶ σε, 

τόσο περσότερο σκληρὴ κι ἀλύπητη θωρῶ σε.   380 

Ἔτσι, λοιπόν, δίχως μιλιὰ μ’ ἀφήνεις, τὸν καημένο; 

Τίνος μιλῶ, ὁ βαριόμοιρος, σ’ μάρμαρο βουβωμένο; 

Κι ἂν ἄλλο νὰ μοῦ πεῖς δὲ θές, κἂν πές μου ν’ ἀπεθάνω, 

καὶ θὲς ἰδεῖ χωρὶς καιρὸν ὀμπρός σου πὼς τὸ κάνω. 

Τούτ’ εἶν’ ἀγάπη ἀληθινὰ πολλὰ δυστυχισμένη,   385 

ὁποὺ μοῦ δίδει μιὰ ζωὴ πλήσια βασανισμένη: 

μιὰ κορασίδ’ ἀλύπητη, ποὺ θέλει τὸ κακό μου, 

κι ὁποὺ μὲ πλήσια της χαρὰ ποθεῖ τὸ θάνατό μου, 

γιατὶ μ’ ἀρνᾶται θάνατο, κι οὐδ’ ἐδική της χάρη 

δὲ θέλει νά ’ναι ὁ θάνατος τοῦτος ποὺ θέλω πάρει,  390 

καὶ τὴ σκληρή της τὴ λαλιά, γλυκὺ ἄρμα στὸ κακό μου, 

ὀργίζεται νὰ τὴν εἰπεῖ τώρα γιὰ θάνατό μου!     

ΕPΩ. Ἂν σοῦ ’χα τάξει παραμπρὸς ἀπόκριση νὰ δώσω 

στὰ λόγια σου, σὰ σοῦ ’ταξα νὰ σ’ ἀγροικήσω τόσο,  

ἤθελες ἔχει  ἀφορμή, τώρα, στὸ σώπασμά μου,   395 

                                     
124373 γλυκ’ ἀναβλεμά τους, 379 κλιτῶς, 385 Τοῦτ’ εἶν ἀγάπη, 368 ἕνα καιρὸν, 371 ἕνα καιρὸν, 376 
Ἡμέραμ’ ἂς, 386 μίαν, 387 Mία 
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δίκια παραπονέματα νὰ λέγεις ὀμπροστά μου. 

Συχνὰ μὲ κράζεις ἄσπλαχνη κι ὅλο παραπονᾶσαι, 

γογγύζεις καταπάνω μου καὶ δείχνεις πὼς λυπᾶσαι, 

ὅλο, γιατὶ στοχάζεσαι πὼς εὔκολα θὲς πράξει  

νὰ κάμεις τὴν ἀσάλευτη τὴ γνώμη μου ν’ ἀλλάξει,  400 

καὶ δὲν ἠξεύρεις ὅτι πὼς τ’ ἀφτιά μου δὲν μποροῦσι 

πλανέματα καὶ γαλιφιὲς ποτέ τους ν’ ἀγροικοῦσι, 

κι οὐδὲ πλανοῦνται σ’ ἔπαινους ἀνάξιους ποὺ μοῦ δίνεις, 

ποὺ τσ’ ὀμορφιές μου τὲς μικρὲς γυρεύεις νὰ πληθύνεις.125 

Τόσο τὸ χρήζω, κάτεχε, ὄμορφη νὰ μὲ κράζεις,   405 

σὰ νὰ μὲ λέγεις ἄσπλαχνη, ὡς πάντα μ’ ὀνομάζεις. 

Νά ’χει καμιὰ τὴν ἀσπλαχνιὰ σ’ πάσ’ ἄλλο, κρίμα τό ’χω, 

ἀμὴ ἂν τὴν ἔχει εἰς ποθητό, κρίμα ποτὲ δὲν τό ’χω, 

ἄντις ἀληθινὴ τιμὴ καὶ μι’ ἀρετὴ μεγάλη, 

κι ὅποια μὲ δαύτη στέκεται σ’ τοῦτο ποτὲ δὲ σφάλλει·  410 

κι αὐτό, ποὺ σ’ κόρην εὔμορφη κράζεις ἀγριοσύνη, 

εἶν’ εὐγενειὰ καὶ φρόνησις, τάξις καὶ καλοσύνη. 

Μ’ ἂς εἶν’, ὡς θέλεις, ἁμαρτιὰ ἢ καὶ κατήγορό της  

ἐκείνης ποὺ τὴν ἀσπλαχνιὰ ἔχει στὸν ποθητό της, 

εἰπές μου τώρα, σ’ ποιόν καιρὸν Ἐρωπρικούσα ἐστάθη 415 

ἄσπλαχνη κι ἀνελύπητη εἰς τὰ δικά σου πάθη; 

Ἴσως ἐτότες πού ’πρεπε, μὲ πάσα δικιοσύνη, 

νὰ μὴ σὲ σπλαχνιστεῖ κανείς, νὰ κάμει ἐλεημοσύνη; 

Καὶ μ’ ὅλον ποὺ δὲ σοῦ ’πρεπε, πάλ’ ἐλυπήθηκά σε,  

κι ἀπ᾽ ἕνα θάνατο σκληρὸν ἐτότες ἔβγαλά σε.   420  

Μιλῶ γιὰ κεῖνον τὸν καιρὸ ποὺ ἦλθες κ’ ἐσὺ κ’ ἐχώθης 

σ’ ἐκεῖνον τὸν εὐγενικὸ χορό, κι ἀνακατώθης   

ἀνάμεσα σ’ ἀρχοντικὰ κοράσια τιμημένα, 

π’ ἀπὸ καμιὰν ἐπιβουλιὰν ἔστεκαν θαρρεμένα, 

καὶ μ’ ἕνα ντύμα κορασιᾶς ψευτό, πού ’χες φορέσει,  425 
                                     
125 415 Ἐροπρικοικοῦσ᾽ ἐστάθει,  401 δὲν μποροῦσιν (ρ), 413 κατηγορόν της, 415 ποῖον 
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ἐμπῆκες ἀγαπητικὸς ἡδονικὸς στὴ μέση, 

κι ὡς κορασιὰ ἀποκότησες δίχως ντροπὴ νὰ σώσεις 

στ᾽ ἄδολα καὶ τὰ καθαρὰ φιλιὰ ν’ ἀνακατώσεις 

ἄλλα φιλιὰ τῆς ἀσχημιᾶς, μὲ τὴν κακή σου γνώμη,126 

ὁποὺ μεγάλην ἐντροπή, θυμώντας τα, ἔχω ἀκόμη.  430 

Ἀμή, κατέχει τ’ ὁ Oὐρανὸς τὸ πὼς τὴν ὥρα κείνη 

ποσῶς δὲν τὴν ἐγνώρισα τὴν πιβουλιὰν αὐτείνη, 

μά ’στερα, ποὺ σ’ ἐγνώρισα, θυμὸ ἅψε τὸ κορμί μου, 

κ’ ἐφύλαξα ὀχ τὸν ἔρωτα ἄγγιαχτη τὴν ψυχή μου, 

καὶ τὸ φαρμάκι ἐμπόδισα τοῦ πόθου νὰ μὴ σώσει  435 

στὴν ἄδολή μου τὴν καρδιὰ καὶ μοῦ τηνὲ πληγώσει· 

εἰς τέλος δὲν ἐμόλυνες, τότες μὲ τὸ στανιό μου, 

παρὰ τὲς ἄκρες μοναχὰ ἐτούτων τῶν χειλιῶν μου. 

Tὸ στόμα, ποὺ μὲ τὸ στανιὸ φιλὶ κανεὶς τοῦ δίνει, 

εὐθὺς ποὺ φτύσει τὸ φιλί, πάσ’ ἐντροπή του σβήνει.  440 

Μὰ πές μου ἀτός σου ποιόν καρπὸν ἐτότες εἶχες πιάσει 

στὴν πίβουλή σου τὴν κλεψιά, ἂν σ’ εἶχα ξεσκεπάσει 

στὲς τιμημένες κορασιές; Κρίνω νὰ μὴν ἐκάμαν 

ποτὲ οἱ γυναῖκες οἱ θρακὲς τόσο σκληρό του πράμα, 

ὅταν τὸν μουσικὸν Ὀρφεὺ ὅλες τους ἐξεσχίσαν   445 

καὶ τὰ κομμένα μέλη του σ’ ἄγρια θηριὰ ἐσκορπίσαν,  

σὰν εἶχαν κάμει οἱ κορασιὲς ἀπάνου στὸ κορμί σου 

καὶ μ’ ἀπονιὰ καὶ τύραγνο νὰ πάρουν τὴ ζωή σου, 

ἀνὲν κ’ ἡ λύπηση ἐκεινῆς δὲν εἶχε σοῦ βοηθήσει,   

ποὺ τώρα κράζεις ἄσπλαχνη εἰς τὴ δική σου κρίση.  450  

Mὰ τόσο δὲν εἶμ’ ἄσπλαχνη, σὰν πρέπει, μετὰ σένα· 

κι ἂν τόση ἀποκοτιὰ ἔλαβες σήμερο μετ᾽ ἐμένα 

ποὺ σοῦ ’μαι τόσ’ ἀλύπητη, τί ’θελες κάμει, πέ μου, 

ἂν ἤθελά ’χει λύπηση σ’ ἐσένανε ποτέ μου; 
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Tὸ σπλάχνος, ὁποὺ ᾽μπόρουνα μὲ δίχως βλάψιμό μου  455 

νὰ σοῦ χαρίσω, σ’ τό ’δωκα, μηδὲ στὸ λογισμό μου 

εἶν’ ἄλλος τρόπος ποὺ ποτὲ λύπη ἀπ᾽ ἐμὲ νὰ ’λπίζεις· 

γιὰ τοῦτο, μὴν τ’ ἀναζητᾶς καὶ μὴ μὲ βασανίζεις.127 

Λύπη τοῦ πόθου δίδεται πολλὰ κακὰ δι’ ἐκείνη 

ὁποὺ τὴ δώσει σ’ ἄλλονε, κι ἄλλος δὲν τῆς τὴ δίνει.  460 

Ἂν εἶσαι ποθητὸς καλός, ἀγάπα τὴν τιμή μου, 

ἀγάπα νά ’μαι ἐλεύθερη, ἀγάπα τὴ ζωή μου. 

Ἐσὺ ἀπ᾽ ἐκεῖνο ποὺ ποθεῖς μακρά ’σαι νὰ τὸ πιάσεις, 

καὶ τάσσω σου πὼς δὲν μπορεῖς ποτέ σου νὰ τὸ φτάσεις, 

ὅτι ἀμποδίζει τ’ ὁ Oὐρανός, κ’ ἡ γῆ τὸ φανερώνει,  465  

κι ὁ θάνατος μ’ ἀλύπητο χέρι τὸ ξεδικιώνει, 

μὰ πλιὸ παρ’ ἄλλο δυνατὸ καὶ σταθερὸ σκουτάρι 

εἶν’ ἡ τιμή, π’ οὐδένανε ἀφήνει νὰ τὸ πάρει· 

γιατὶ μιὰ εὐγενικὴ ψυχὴ ἔχει το γιὰ ντροπή της 

νά ’χει ἄλλονε νὰ τὴ θωρεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν τιμή της.  470 

Τώρα, Μυρτίνε, τὸ λοιπόν, εἰρήνευσε τὸ νοῦ σου 

κι ἀνάπαυση προσπάθησε νὰ δώσεις τοῦ ’μαυτοῦ σου, 

κ’ ἐμὲ μὴ δίδεις πόλεμο, φεῦγε μακρὰ ἀπ᾽ ἐμένα, 

καὶ κάμε, ἂν εἶσαι γνωστικός, νὰ ζεῖς εἰρηνεμένα· 

γιατὶ ν’ ἀφήσεις τὴ ζωὴ γιὰ τὸν περίσσιο πόνο   475 

εἶναι σημάδι μιᾶς δειλῆς καρδιᾶς ἐτοῦτο μόνο, 

I κ’ εἶν’ ἀρετὴ ν’ ἀντισταθεῖ κανεὶς στὴν πεθυμιά του,   

ὅταν αὐτὸ π’ ἀποθυμᾶ γυρίζει σὲ ζημιά του. 

MΥP. Ἐκεῖνος ὁποὺ τὴν ψυχὴ ὀχ τὸ κορμί του χάνει 

δὲ στέκεται στὸ χέρι του ὅτι νὰ μὴν πεθάνει.    480 

ΕPΩ. Ὅποιος ἀρματωθεῖ ἀρετή, τὰ πάθη ὅλα νικάει. 

ΜΥP. Ἡ ἀρετὴ δὲ δύνεται ὅθεν ὁ πόθος πάει. 

ΕPΩ. Ὅποιος τὸ θέλει δὲν μπορεῖ, τὸ δύνεται ἂς θελήσει. 

ΜΥP. Τοῦ πόθου χρειὰ δὲ δύνεται νόμος νὰ τὴν ὁρίσει. 
                                     
127 459 Λήπε, 462 νὰ μὲ ἐλεύθερη, 468 ὁπ’ οὐδένανε, 484 χρεία, 456  στόδωκα, 456 μὴ δὲ, 469 μία  
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ΕPΩ. Ἡ μάκρητα πάσα πληγὴ μεγάλη τὴ γιατρεύγει.  485 

ΜΥP. Τό’ χει κανεὶς εἰς τὴν καρδιά, εὔκαιρα τὸ ξεφεύγει.  

ΕPΩ. Διώχνει ἀγάπη παλαιὰ νέα ἐπιθυμία. 

ΜΥP. Ἂν εἶχα ἄλλη μιὰ ψυχὴ καὶ ἄλλη μιὰ καρδία.128 

ΕPΩ. Πάντα ὁ καιρὸς στὸ ὕστερον τὸν πόθο τόνε λειώνει. 

ΜΥP. Μὰ πρῶτα ὁ πόθος ἄσπλαχνος πάσα καρδιὰ τελειώνει.490 

ΕPΩ. Εἰς τὸ κακό σου, τὸ λοιπόν, δὲ βρίσκεται βοτάνι; 

ΜΥP. Ὁ θάνατός μου μοναχὰ δύνεται νὰ μὲ γιάνει. 

ΕPΩ. Ὁ θάνατός σου μοναχά; Ἀγροίκησέ μου ἐμένα,  

κ’ εἰς τὴν καρδιά σου ἂς μείνουσι τὰ λόγια μου γραμμένα 

σὰν ἕνας νόμος δυνατός. M’ ὅλον ὁποὺ μ’ ἀλήθεια  495 

γνωρίζω πὼς οἱ ποθητοὶ πάντά ’χουσι συνήθεια  

νὰ λέγουν ’τι ἀποθαίνουσι, μὰ τοῦτο πάντα βγαίνει 

ἀπὸ τὴ γλώσσα, ποὺ κι αὐτὴ βρίσκετ’ ἀγαπημένη, 

κι ὄχι ποτὲ ἡ πεθυμιὰ ἐτοῦτο νὰ θελήσει 

οὔτε μὲ σταθερὴ καρδιὰ ἔτσι ν’ ἀποφασίσει,   500 

μ’ ἀνίσως καὶ καμιὰ βολὰ σ’ τέτοια παραξενάδα 

σὲ φέρει ὁ νοῦς σου, νὰ συρθεῖς σ’ μιὰν ὅμοια πελελάδα,  

ὁ θάνατός σου, κάτεχε, πὼς εἰς ἐμένα φέρνει 

θάνατον εἰς τὴ φήμη μου, κι ἄδικα μοῦ τὴν παίρνει, 

καὶ χάνω ἐγὼ περσότερο, ἀνίσως κι ἀποθάνεις,   505 

παρά ᾽π᾽ ἐσένα, κάτεχε, ποὺ τὴ ζωή σου χάνεις. 

Ζῆσε, λοιπόν, ἂν μ’ ἀγαπᾶς, σύρε καὶ μὴν ἀργήσεις, 

καὶ ἀπὸ τώρα κι ὀμπροστὰ σημάδι θὲς μ’ ἀφήσεις 

καθάριο ’τ’ εἶσαι γνωστικός, ὅταν στὸ νοῦ σου βάλεις 

νὰ μὴν ἀποκοτᾶς πιλιὸ ὀμπρός μου νὰ προβάλλεις.  510 

ΜΥP. Ὤχου ἀπόφασις σκληρή, ὤχου κακὸ περίσσο! 

Δίχως ζωὴ πῶς ἠμπορῶ, ὁ ταπεινός, νὰ ζήσω; 

Πῶς ἠμπορῶ τ’ ἀμέτρητα πάθη μου νὰ τελειώσω, 

                                     
128489 τὸν ἐλιώνει, 490 πρῶτ᾽ ὁ, 493 ἀγροικησέ μ’ ἐμένα, 494 καρδίαν, 497 Νὰ λέγουν τὶ, 499 ἡ 
ἐπιθυμιὰ, 506 παρ᾽ ἀπ᾽ ἐσένα, 509 Kαθάριο τ’ εἶσαι, 511 περίσσιο, 512 Δίχω, 489 Πάντ’ ὁ , 
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ἂν ὀμπροστὰ στοῦ λόγου μου τὸ θάνατο δὲ δώσω; 

ΕPΩ. Μυρτίνε, μὴν ἀκαρτερεῖς, ὥρά ’ναι νὰ διαβαίνεις, 515 

ὅτι πολλὰ σταμάτησες, καὶ πλιὸ μὴν ἀνιμένεις.129 

Διάβα καὶ παρηγόρηση λάβε, γιατ’ εἶν’ περίσσο 

τῶν πικραμένων κι ἄμετρων τῶν ποθητῶν τὸ πλῆθος. 

Εἶν’ κι ἄλλοι πού ’χουσι ζωὴ μὲ δάκρυα πικραμένα 

καὶ μ’ ἀναστεναγμοὺς πολλούς, Μυρτίνε, σὰν κ’ ἐσένα. 520 

Πάσα πληγὴ τὸν πόνο της ἔχει κι αὐτείνη, ἀζάπη, 

οὐδ’ εἶσαι μοναχὸς ἐσὺ ποὺ κλαῖς γιὰ τὴν ἀγάπη.  

ΜΥP. Δὲν εἶμαι κακορίζικος, σὰ λέγεις, μοναχός μου 

ἀνάμεσα στοὺς ποθητούς, ἀμὴ ὁ δυστυχισμός μου 

μ’ ἔκαμε νά ’μαι μοναχὸς ξόμπλι πολλὰ θλιμμένον,  525 

παράδειγμα τῶν ζωντανῶν καὶ τῶν ἀπεθαμένων, 

γιατὶ νὰ ζῶ δὲν ἠμπορῶ, ἀλλ’ οὔδε ν’ ἀποθάνω, 

κ’ ἐτοῦτο θλίβει με πολλά, ὅταν στὸ νοῦ τὸ βάνω. 

ΕPΩ. Τώρα τί στέκεις; Πάγαινε. 

ΜΥP.            ῍Ω χώρισις θλιμμένη! 

῍Ω τέλος τῆς καημένης μου ζωῆς καὶ πικραμένης!   530 

Χωρίζω ἀπὸ τοῦ λόγου σου καὶ πῶς δὲν ἀποθαίνω 

καὶ τοῦ θανάτου μου γροικῶ τὴν παίδα ποὺ βασταίνω;  

I2 Θάνατον ἕνα ζωντανὸ γροικῶ στὸ χωρισμό μου,   

ποὺ ξαναζεῖ τοὺς πόνους μου κι αὐξαίνει τὸ κακό μου,  

γιὰ νὰ μπορεῖ τὴ δόλια μου καρδιά, τὴν πικραμένη,  535 

νὰ τήνε κάμει ἀθάνατα νὰ στέκει νεκρωμένη.  

 

ΣKHNH TETAPTH 

Ἐρωπρικούσα 

Μυρτίνε μου, Μυρτίνε μου, ψυχή μου ἀγαπημένη, 

μέσα σ’ ἐτοῦτο νά ’βλεπες τὸ στῆθος τὴν καημένη 

καρδιὰ πῶς βρίσκετ’ ἐκεινῆς, ὁποὺ τὴν ὀνομάζεις 
                                     
129 517 περίσσος, 527 οὐδὲ, 530 πικραμένη, 536 Νὰ τὴν ἐκάμη, 540 τὴν ἐκράζεις, 537 ψυχή μ’, 
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Ἐρωπρικούσ’ ἀλύπητη, κι ἄσπλαχνη τήνε κράζεις,  540 

τὴ λύπη, ποὺ γιὰ λόγου σου ζητᾶς νὰ σοῦ χαρίσει, 

εἶχες τὴ λάβεις γι’ αὔτηνε, θωρώντας τέτοια κρίση. 

Ὤχου ψυχὲς κακόμοιρες, πλήσια βασανισμένες,130 

ὅσες ἀπὸ τὸν ἔρωτα βρίσκεσθε πληγωμένες! 

Τί ἀξίζει ἐσέν’, ἀγάπη μου, νὰ σ’ ἔχω ἀγαπημένο,  545 

κ’ ἐμὲ τί ἀξίζει ποθητὸ νά ’χω χαριτωμένο; 

Γιατί, μελλάμενο ἄσπλαχνο, ἔτσι μᾶς ξεχωρίζεις, 

ἀνὲν κι ὁ πόθος σφίγγει μας πολλά, σὰν τὸ γνωρίζεις; 

Κ’  ἐσὺ ἀπονώτατ’ ἔρωτα, τί μᾶς κρατεῖς σφιμένους, 

ἀνὲν καὶ τὸ μελλάμενο μᾶς κάνει χωρισμένους;   550 

Ἄγρια θηριά, καλότυχα εἶστε, γιατὶ μπορεῖτε 

μὲ πλήθια σας θεράπευση παντοτινὰ νὰ ζεῖτε, 

γιατὶ ὀχ τὴ φύση ἐλάβετε νά ’χετε στὴν ἀγάπη 

νόμο, σὰν πρέπει, ἐλεύθερο, δοσμένο μ’ ὅμοι’ ἀγάπη!  

Ὤ, τῶν ἀνθρώπω ἀλύπητε νόμε, π’ ἀνανθρωπίζεις,  555 

γιατὶ γιὰ πόθου πλερωμὴ τὸ θάνατο χαρίζεις! 

Κι ἂν τῆς ἀγάπης φταίσιμο γλυκότη ἔχει μεγάλη,  

γιατί νά ’χει στενότητα κι ἀνάγκη νὰ μὴ σφάλλει;  

῍Ω φύσις ἀτελείωτη, τόσο σκληρὴ θὲς νά ’σαι,  

κ’ εἰς κεῖνον ποὺ σοῦ δόθηκε τὸ νόμο ἐναντιᾶσαι;  560 

Κ’ ἐσύ, πολλὰ σκληρότατε νόμε, γιατί νὰ πέβεις 

στὴ φύση τόσο βλάψιμο καὶ νὰ τηνὲ παιδεύεις; 

Μὰ τί; Ὅποιος λίγον ἀγαπᾶ, τὸ θάνατο φοβᾶται 

καὶ τὴ γλυκιά του τὴ ζωὴ ποσῶς δὲν τὴν ἀρνᾶται.  

Ὤ, ν’ ἄρεσε τοῦ Oὐρανοῦ, Μυρτίνε μου ἄξιο φῶς μου,  565 

νά ᾽τουνα μόνο παίδευση στὸ σφάλμα ὁ θάνατός μου!  

Ἁγιότατη κι ἄξια τιμή, ποὺ μοναχὴ ἐγεννήθης 

ἀπὸ ᾽ψηλότατη ψυχή, κι ὡσὰ θεὰ ἐκρίθης, 

                                     
130540 τὴν ἐκράζεις, 555 τῶν ἀνθρώπων ἀλύπητε, 559 ἀτελειώτη, 560 Κ᾽ εἰς κεῖνο, 562 νὰ τὴν 
ἐπαιδέβης, 566 Νὰ ἦτουν μόνον παίδευσις 557 γλυκότ’ ἔχει,, 561 Καὶ σὺ, 563 ᾽λίγον 
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ἐτούτη μου τὴν ὄρεξην ὁπ’ ὀχ τὸν πόθο βγαίνει, 

ποὺ μὲ δικό σου σίδερο εἶναι φλεμοτισμένη,   570 

αὐτείνη χωρὶς πταίσιμο κι ἀδόλωτη σοῦ σφάζω 

καὶ ὡς ἀρνίον καθαρὸν σοῦ τήνε θυσιάζω.131 

Κ’  ἐσύ, Μυρτίνε ἀγάπη μου, μηδὲ βαρυγωμήσεις 

μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴ νὰ τήνε συμπαθήσεις, 

ἐκείνην ὁπ’ ἀλύπητη φαίνεται καὶ σκληρή σου   575 

μόνο σ’ αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νά ’ναι λυπητερή σου. 

Συμπάθησέ της, τὸ λοιπόν, πὼς φαίνεται ὄχθρισσά σου 

μόνο μὲ λόγια καὶ θωριὰ εἰς τὴν ἐπιθυμιά σου, 

μὰ μὲ καρδιὰ καὶ μὲ ψυχὴ περίσσα σπλαχνική σου 

κ’ ἐμπιστεμένα κι ἄδολα καθάρια ποθητή σου.   580 

Μ’ ἀνίσως κ’ ἔχεις πεθυμιὰ ἐκδίκηση νὰ πάρεις, 

ποιὰν ἄλλη ἀπὸ τὸν ἴδιο σου τὸν πόνο θέλεις νά ’βρεις; 

Κι ἂν εἶσ’ ἐσὺ τὰ σπλάχνη μου, κι ἂν εἶσ’  ἐσὺ ἡ ψυχή μου, 

μὲ τὸ στανιὸ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ μοίρας τῆς κακῆς μου,  

I3 ὅταν θρηνᾶς καὶ στεναγμοὺς ρίχνεις στὴ λύπησή σου,   585 

τὰ δάκρυα κεῖνα εἶν’ αἷμα μου, πνοή μου οἱ στεναγμοί σου, 

κ’ ἐκεῖν’ οἱ πόνοι καὶ καημοί, ὁποὺ γροικᾶς σ’ ἐσένα,  

δὲν εἶν’ δικοί σου, σὰ θαρρεῖς, ἀλλ᾽ ἐδικοί μου ἐμένα.  

τὸν ἴδιον τὸν πόνον σου θὲς νά ’βρης 

 

ΣKHNH ΠEMΠTH 

Κορίσκη, Ἐρωπρικούσα  

Τώρ’, ἀδελφή, σ’ ἐμὲ πιλιὸ μὴ στέκεσαι κρυμμένη. 

EPΩ. (Ἔμεινα, ἡ κακορίζικη, θωρῶ ξεσκεπασμένη!)   590 

ΚOP. ῞O,τι κι ἂν εἶπες ἐδεπά, τ’ ἀφτιά μου ὅλα τ’ ἀκοῦσαν.  

Μὴ μοῦ τ’ ἀρνιέσαι τώρα πλιό. Δὲ σ’ τό ’πα, Ἐρωπρικούσα, 

                                     
131574 νὰ τὴν ἐσυμπαθήσης, 577 τὸ ποιπόν, 578 ἐπιθυμίαν, 582 τὸν ἴδιον τὸν πόνον σου θὲς νάβρης, 
584 τ’ οὐρανοῦ, 585 τὴν λυπησίν σου, 586 πνοαμου, 588 σἂς θαρῆς κλί’ ἐδικοί μ’ ἐμένα, 592 δὲν 
στὸ π’ Ἐροπροικοῦσα, 593 τῶρ’ εἶμαι, 573 μὴ δὲ, 582 Ποῖαν, 594 σ’ ἐμένα ῏σουν 
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πὼς ἀγαπᾶς μὲ τὴν ψυχή; Tώρά ’μαι βεβιωμένη. 

Kι ἀπόκει ἐμένα ἐχώνουσου; Σ’ ἐμένά ’σουν κρυμμένη; 

Σ’ ἐμὲ ποὺ τόσο σ’ ἀγαπῶ; Τί κοκκινίζεις, τί ἔχεις;  595 

Τοῦτό ’ν᾽ ἕνα κοινὸ κακὸ σ’ ὅλες μας, νὰ κατέχεις. 

EPΩ. Κορίσκη μου, ἐνικήθηκα ἀλήθεια, μολογῶ σου.132 

ΚOP. Σὰ δὲν μπορεῖς νὰ τ’ ἀρνηθεῖς, τὸ λὲς μὲ τὸ στανιό σου.  

EPΩ. Τώρα θωρῶ πολλὰ στενὸ τ’ ἀγγειό μας πὼς ἐγίνη, 

καὶ ἡ καρδιά μας ἀχαμνὴ σ’ ἀγάπη ὅταν ξεχύνει.   600 

ΚOP. Γιατί, λοιπόν, νά ’σαι ἄσπλαχνη σ’ Μυρτίνο τὸ δικό σου 

καὶ πλιὰ σκληρὴ κι ἀλύπητη νά ’σαι στὸν ἐμαυτό σου; 

EPΩ.  Δὲν ἠμπορεῖς ἀγριότητα νὰ πεῖς πὼς εἶν’ ἐκείνη 

ὁποὺ γεννᾶται κ’ ἔρχεται ἀπὸ τὴ σπλαχνοσύνη. 

ΚOP. Ρίζα γιατρειᾶς κι ὠφέλιμη στὸν κόσμο δὲν ἐφάνη 605 

ποτέ της φαρμακόχορτα θανατερὰ νὰ βγάνει. 

Τί διαφορὰ ὀχ τὴν ἀσπλαχνιὰ ὁποὺ ζημιώνει κάνεις 

ἀπὸ τὴ λύπη ὁποὺ ποτὲ ὄφελος δὲν τῆς πιάνεις; 

EPΩ. Ὤχου, Κορίσκη μου ἡ καρδιά, ὀϊμὲ τὴν πικραμένη! 

ΚOP. Τί ἀναστενάζεις, ἀδελφή, ὡσὰν ἀπελπισμένη;  610 

Οἱ στεναγμοὶ δειλῆς καρδιᾶς σημάδι προσκαλοῦσι,  

ξεχωριστὰ τῶν γυναικῶν κεινῶν ποὺ δὲ φελοῦσι.  

EPΩ.  Δὲν τοῦ ’θελά ’σται πλι’ ἄσπλαχνη, ἂν τοῦ ’χα δίνει ἐλπίδα 

ν’ αὐξαίνει τὴν ἀγάπη του χωρὶς καμιὰν ἐλπίδα; 

Ἂν τόνε φεύγω, τὸ λοιπόν, καθάριο εἶναι σημάδι  615 

πὼς τὸ κακό του θλίβομαι καὶ τὸ δικό μου ὁμάδι. 

ΚOP. Δίχως ἐλπίδα καὶ γιατί; 

EPΩ.     Δὲν ξεύρεις πὼς ταμένη 

εἶμαι στὸ Σίλβιο, καὶ μ’ αὐτὸν μ’ ἔχουσι παντρεμένη; 

Ξεύρεις ’τι ὁ νόμος θάνατο σὲ πάσα κόρη δίνει 

ὁποὺ τὴν πίστη μιὰ φορὰ τοῦ γάμου της μολύνει.   620 

                                     
132596 Τοῦτονε ἕνα, 599 τ’ ἀγγεῖο, 601 νᾶσ’ ἄσπλαγχνη, 605 γιατρεῖας, 615 τὸν ἐφεύγω, 619 
Ξεύρεις τὶ, 609 οἰμὲ, 613 τοῦ ῎θέλα ῏σται, 622 ποῖος 
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ΚOP. ῍Ω ἄκακη κι ἀνήξευρη, ὁ νοῦς σου ἄλλο δὲ γνώθει; 

Eἰπές μου, ποιός παλιότερος νόμος σ’ ἐμᾶς ἐδόθη; 

Ὁ νόμος τοῦτος τῆς θεᾶς ἢ τῆς ἀγάπης μόνος;   

Κάτεχ’, Ἐρωπρικούσα μου, τὸ πὼς τοῦ πόθου ὁ νόμος. 

Aὐτός, λοιπόν, στὰ στήθη μας γεννᾶται καὶ προβαίνει,  625 

κι αὐξαίνει μὲ τὴν ἡλικιά, καὶ πάντα ὀμπρὸς παγαίνει·133 

δὲν πιάνεται, δὲ δείχνεται, μόνον ἡ φύση ἀτή της, 

δίχως κανένα δάσκαλο, τὸν βάνει μοναχή της 

εἰς τῶν ἀνθρώπων τὲς καρδιές· κι ὅπου τὸ πόδι βάλει, 

ὁ οὐρανὸς κ’ ἡ γῆ μαζὶ τοῦ κλίνουν τὸ κεφάλι.   630 

EPΩ. Ἀμὴ ἂν ὁ νόμος τῆς Θεᾶς τὸ θάνατο μοῦ δώσει, 

αὐτὸς τοῦ πόθου τάχατες μπορεῖ νὰ μὲ γλυτώσει; 

ΚOP. Πάρα πολλὰ κοιτάζεσαι. Ἂν ὅλες ἐτηροῦντα   

γυναῖκες, σὰν κ’ ἐσένανε, κ’ ἔτσι πολλὰ ἐφοβοῦντα, 

«καλὲ καιρέ, σύρε εἰς καλό» μποροῦσι νὰ σοῦ ποῦσι  635 

ὅλες οἱ νιές, γιατὶ μ’ ἐσὲ δὲν ἀγροικοῦν νὰ ζοῦσι! 

I4 Ἄλλες στὸ νόμο τούτονε, λογιάζω, δὲ θὲς εὕρει,   

παρ’ ἄπραγες κι ἀνέγνωστες, ποὺ νὰ τὲς κυριεύει· 

γι’ αὐτὲς ποὺ εἶναι γνωστικὲς ὁ νόμος δὲν ἐγίνη, 

κι ἂν σ᾽ ὅσες φταίσουν, σὰ θαρρεῖς, τὸ θάνατό ’χαν δίνει, 640 

ἤξευρε πὼς ὁ τόπος μας γλήγορά ’χε ρημάξει 

ἀπὸ γυναῖκες, κι οὐδεμιὰ δὲν ἤθελε ᾽ποτάξει. 

Κι ἂν οἱ λωλὲς καμιὰ βολὰ σ’ ἐτοῦτο μπερδευτοῦσι, 

μὲ πάσα δίκιο πρέπει τους ὅτι νὰ παιδευτοῦσι, 

ὅτι νὰ κλέπτουν δὲν εἶναι δίκιο ποτὲ ν’ ἀφήσουν  645 

ἐκείνους ποὺ τὸ κλεψιμιὸ δὲν εἶν’ καλοὶ νὰ κρύψουν.  

Σ’ τέλος, ἡ τάξις κ’ ἡ τιμὴ μὲ τέχν’ εἶναι δοσμένη  

εἰς τὴ γυναίκα, νὰ μπορεῖ νὰ δείχνει τιμημένη 

- καὶ τοῦτο γιὰ μιὰ πελελὴ κενοδοξιὰ τοῦ κόσμου·  

                                     
133 633 Παρὰ πολλὰ, 639 Γιὰ αὐταῖς, 640 τὸν θάνατ’ εἶχαν, 641 γλύγορ’ εἶχε, 642 δὲν ἤθελε ποτάξει 
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ἔτσ’ εἶναι, καὶ γιὰ βέβαιον κρατεῖ τ’ ὁ λογισμός μου.  650 

EPΩ. Εἶν’ εὔκαιρα καὶ βλαβερὰ ἐτοῦτα ποὺ δηγᾶσαι, 

κι ἂν τὰ κρατεῖς γι᾽ ἀληθινά, Κορίσκα μου, πλανᾶσαι. 

Γνώσή ’ναι μεγαλότατη ὅταν κανεὶς ἀφήσει 

ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἠμπορεῖ ποτέ του νὰ κρατήσει.134 

ΚOP. Ποιός σ’ ἀμποδίζει, πελελή, τὸ θέλει ἡ πεθυμιά σου 655 

νὰ μὴν τὸ πάρεις, καθὼς θὲς καὶ τ’ ἀγαπᾶ ἡ καρδιά σου;   

Ζωὴ πολλὰ κοντὴ ἔχομε, κ’ εἶναι ἄδικο νὰ πιάσει  

μὲ μιὰν ἀγάπη μοναχὴ καὶ μιὰ νὰ τὴν περάσει. 

Οἱ ἄνδρες εἶν’ πολλὰ ἀκριβοὶ εἰς τὸ ν’ ἀποθυμοῦσι, 

νὰ μᾶς κρατοῦν στὴ χάρη τους καὶ νὰ μᾶς ἀγαποῦσι·  660 

τόσο, ἤξευρε, μᾶς ἀγαποῦν καὶ μᾶς ἐπιθυμοῦνε, 

ὅσο σ’ ἐμᾶς τὸ πρόσωπο δροσάτο τὸ θωροῦνε· 

κι ἂν χάσομε τὴν ὀμορφιά, τὴ δροσερή μας νιότη, 

ὁποὺ στὰ σπλάχνη τῶν ἀνδρῶν δίδει τόση γλυκότη, 

μνέσκομε σὰν τῆς μέλισσας τὸ μοναχὸ κουβέλι,   665 

ποὺ δὲν τοῦ μένει τίποτες κερήθρα οὐδὲ μέλι, 

κι ὡσὰν τὸ δένδρο τὸ ξερό, ὁποὺ καρπὸ δὲν κάνει, 

ἀμή, μαδώντας, ὅλες του τὲς ὀμορφάδες χάνει. 

Ἄφησ’, Ἐρωπρικούσα μου, τοὺς ἄνδρες νὰ δηγοῦνται, 

ἄσπλαχνες νὰ μᾶς κράζουσι καὶ νὰ παραπονοῦνται,  670 

γιατὶ δὲν ξεύρουν, δὲ γροικοῦν τῶν γυναικῶν τὲς πλῆσες  

θλίψες καὶ τυραγνίσματα καὶ τὲς περίσσιες κρίσες. 

Εἶναι πολλὰ διάφορη ἡ φύσις τῶν ἀνδρῶνε  

’κ τὴ φύση καὶ κατάσταση τῶν ἄθλιων γυναικῶνε. 

Ὁ ἄνδρας ὅσο πλιὰ γερᾶ, τόσο στὸ κάλλιο πηαίνει,  675 

κι ἂν χάσει νιότη κι ὀμορφιά, γνώση πολλὴ κερδαίνει· 

μὰ ’μεῖς, οἱ κακορίζικες, ἀφόντις στερευτοῦμε 

τὴ νιότη καὶ τὴν εὐμορφιά, μὲ τὲς ὁποιὲς νικοῦμε 

τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀντρειά, πάραυτα, οἱ καημένες, 
                                     
134671 ταῖς πλήσιαις, 677 αἱ κακορίζηκαις, 679 ἀνδρειά - παραύτα 659 πολλ᾽ ἀκριβοὶ, 653Γνῶσ’ εἶν 
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χάνομε κάθε μας καλὸ καὶ μένομε γδυμένες.   680 

Κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ νὰ πεῖ καὶ πράγμα νὰ λογιάσει 

τόσ’ ἄσχημο σὰ γίνεται γυναίκα ὅταν γεράσει. 

Τώρα λοιπὸν κ’  ἐσύ, ἀδελφή, πριχοῦ παρὰ νὰ σώσεις  

κ’ εἰς τοῦτο τὸ κοινὸ κακὸ τῶν γερατειῶν πλακώσεις,135 

κατάλαβε τὲς χάρες σου, γνώρισ’ τες νὰ πιστέψεις,  685 

κι ἂν ἔχεις τὴ ζωὴ δεξιά, μὴ θὲς νὰ τὴ ζερβέψεις. 

Εἰς τὸ λιοντάρι τί ὠφελᾶ νά ’ναι τόση ἡ ἀντρειά του, 

ἂν δὲν τὴν ᾽πιχειρίζεται ὅταν τοῦ κάν’ ἡ χρειά του; 

Καὶ τί ὠφελᾶ τὸν ἄνθρωπο ψιλὸ τὸ νοῦ του νά ’χει, 

ἂν δὲν τὸν ἐπιχειριστεῖ σ’ κάθε καιρὸ ποὺ λάχει;  690 

῾Ως ἡ ἀντρειὰ τοῦ λιονταριοῦ κι ὥσπερ τ’ ἀνθρώπου <ἡ> γνώση,  

ἡ  ὀμορφιὰ μπορεῖ ὄφελος πάντα σ’ ἐμᾶς νὰ δώσει. 

Ἂς ἀρχινήσομ’, ἀδελφή, νὰ τὴν ᾽πιχειριστοῦμε 

ὅσο τὴν ἔχομε σ’ ἐμᾶς, καὶ μ’ αὔτην ἂς χαροῦμε· 

κι ἂς τήνε ξεφαντώσομε, ὅτι ὁ καιρὸς πετάει,   695 

καὶ τρέχου οἱ χρόνοι μας ὀμπρός, κ’ ἡ ὀμορφιά μας πάει. 

Τώρα ποὺ νιὲς καὶ τρυφερὲς εἴμαστε, ἂς πλερωθοῦμε 

γιὰ τοὺς καιροὺς τῶν γερατειῶν ὁπὄχουν νὰ μᾶς βροῦνε, 

γιατὶ ἂν ἡ νιότης μιὰ βολὰ διαβεῖ καὶ μᾶς ἀφήσει, 

πλιά της σ’ ἐμᾶς δὲ στρέφεται νὰ ξαναπρασινίσει.  700 

Στὲς ἄσπρες τρίχες, ἀδελφή, σ’ πρόσωπο ποὺ μαυρίζει, 

γυρίζει ὁ πόθος, μὰ κακὰ ὁ ποθητὸς γυρίζει.  

EPΩ. Ἐσύ, στὸν τρόπο τούτονε, Κορίσκα, εἶχες λογιάσεις, 

πιστεύω, νὰ μοῦ δηγηθεῖς, γιὰ νὰ μὲ δοκιμάσεις, 

κι ὄχι νὰ μοῦ φανέρωσες ἴσια τὸ λογισμό σου    705 

καὶ τὴν ἀλήθεια νὰ μοῦ πεῖς, σὰ γνώθει ὁ ἐμαυτός σου. 

Μὰ σ’ τοῦτο ἂς εἶσαι βέβαιη, τὸ πώς, ἂν δὲ μοῦ δείξεις 

εὔκολο τρόπο καὶ καλὴ μιὰ στράτα νὰ μ’ ἀνοίξεις,  
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ποὺ νά ’χει τάξη καὶ τιμή, τὸ γάμο νὰ χαλάσω 

κ’ ἐτοῦτον ὁποὺ θέλουσι μὲ τὸ στανιὸ νὰ πιάσω,   710 

ἔχω βουλὴ ἀμετάτρεπτη νὰ χάσω τὴ ζωή μου 

παρὰ μιὰ ᾽γκίδα μοναχὰ νὰ βλάψω τὴν τιμή μου.136 

ΚOP. (Δὲν εἶδ’ ἀκόμη θηλυκό, οὐδ’ ἄκουσα νὰ γένει, 

σὰν εἶναι τούτη σταθερὴ στὸ πεῖσμα της νὰ μένει.)  

Ἀμὴ ἐπειδὴ ἀποφάσισες νὰ μὴν ἀλληλοήσεις,   715 

ἐγὼ εἶμ᾽ ἐδῶ, κ’ εἶμ’ ἕτοιμη νὰ κάμω ὅ,τι θελήσεις. 

Μὰ πές μου, Ἐρωπρικούσα μου, πιστεύεις ἀπατή σου 

νά ’ναι πιστὸς κι ἀδόλωτος στὴν πίστη τὴ δική σου 

ὁ Σίλβιος σου, καὶ νὰ κρατεῖ ἄδολη τὴν τιμή του, 

σὰν κάνεις στὴ δική σου σὺ κι ὁμάδι στὴ δική του;  720 

EPΩ. Ἐσὺ μὲ κάνεις νὰ γελῶ. Ὁ Σίλβιος πίστη νά ’χει 

τοῦ πόθου; Πῶς νὰ γένει αὐτό, πὄχει τσ’ ἀγάπης μάχη; 

KOP. Tοῦ πόθου ὁ Σίλβιος εἶν’ ἐχθρός; ῍Ω πόσο ποὺ γελᾶσαι, 

ὅτ’ εἶσαι δίχως πονηριά, ἄκακη, καὶ πλανᾶσαι! 

Δὲν τὸν ἠξεύρεις, σὰ θωρῶ, οὐδὲ ποιές γνῶμες ἔχει.  725 

Νὰ κάμει ξεύρει καὶ μπορεῖ, καὶ νὰ σωπᾶ κατέχει. 

Ἐκειὸς ποὺ δείχνει φανερὰ τὸ πὼς τὸν πόθο φεύγει, 

εἰς τὸ κρυφὸ δὲν εἶν’ πρεπὸ κανεὶς νὰ τοῦ πιστεύγει.  

Δὲν εἶν᾽ κλεψιὰ τόσ᾽ ἐκλεκτή, κ’ ἔτσι γλυκὰ νὰ βγαίνει 

ἀπὸ τὸν πόθο, σὰν αὐτὴ ποὺ στέκεται χωσμένη   730 

μὲ τῆς τιμῆς τὸ σκέπασμα. Λοιπόν, ὁ Σίλβιος ἔχει 

ἀγάπη σ’ ἄλλη, ἀμὴ σ’ ἐσὲ πόθον οὐδέναν ἔχει. 

EPΩ. Καὶ ποιά ’ναι αὐτείνη  ἡ θεά, π’ ἔτσι πολλὰ ἐδυνάστη 

κ’ ἔτσι εὔκολα τὸν ἔσυρε στὸν πόθο της κ’ ἐπιάστη; 

῞Oτι γυναίκα, βέβαια, θνητὴ νὰ τὸν νικήσει,   735 

δὲν εἶναι μπορετὸν ποτέ, γιὰ νὰ τὴν ἀγαπήσει. 

KOP.  Θεὰ δὲν εἶναι, οὐδεκιὰς νεράιδα πλουμισμένη. 

                                     
136727 Ἐκεῖος, 737 οὐδ’ ἀρχὶς, 738 ποῖα εἶν᾽, 716 νὰ κάμω ὅτι, 712 μιὰ γκίδα, 
729ν’αὐγαίνημμμμμμμμμμμμ 
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EPΩ.  Καλή, τί λές! Μὰ ποιά εἶν’ αὐτή, ἡ χαμηλοβγαλμένη;  

ΚOP. Τὴν Ἐλισέτα ξεύρεις την, αὐτούνη τὴ δική μου; 

EPΩ. Ποιά σου Ἐλισέτα εἶν’ αὐτὴ ποὺ λέγεις, ἀδελφή μου; 740 

Τάχα εἶν’ ἐκείνη ποὺ συχνὰ βόσκει τὰ πρόβατά σου; 

ΚOP. Ἐτούτη, κατὰ πῶς γροικᾶς, εἶναι ἡ  ἐνάντιά σου.137 

EPΩ.  Κορίσκ’, ἀλήθεια μοῦ τὸ λές; 

ΚOP.      Λέγω σου πὼς αὐτείνη 

εἶν’ ἡ καρδιά του κ’ ἡ ψυχή, νὰ ζῶ σ’ ἀληθειοσύνη. 

EPΩ. Ἰδὲς τὸν ὑπερήφανο τώρα πῶς ἐμπερδεύτη  745 

καὶ ποιάν ἀγάπη εὐγενικὴν ηὗρε κ’ ἐπρομηθεύτη! 

ΚOP. Νά ’ξευρες πῶς λιγώνεται καὶ γι’ αὔτην ἀποθαίνει! 

Γι’ αὐτὴν συχνὰ καμώνεται πὼς στὸ κυνήγι πηαίνει… 

EPΩ. Μά τὴν ἀλήθεια πάσ’ αὐγὴ γροικῶ τὸ τσακισμένο 

τὸ βούκινό του ποὺ χτυπᾶ, τ’ ἀναθεματισμένο.   750 

ΚOP. … καὶ μέσα τοῦ μεσημεριοῦ, στὴ λάβρα τὴ μεγάλη, 

ὅταν περσότερο κοπιᾶ ἡ συντροφιά του ἡ ἄλλη, 

αὐτὸς τοὺς φεύγει, κ’ ἔρχεται, καὶ μοναχὸς ἐμπαίνει 

στὸν τράφο τοῦ περιβολιοῦ, ὁπὄχω, κι ἀνιμένει, 

κι αὐτείνη ἀπὸ τὴν κλαδερὴ τὴ φράχτη, ὁποὺ σφαλίζει  755 

τὸ περιβόλι καὶ δροσιὲς μὲ τσ’ ἴσκιους τὸ γεμίζει, 

μέσ’ ἀπὸ κάποια ἀριώματα στέκεται κι ἀφουγκρᾶται 

τὰ πάθη τῆς ἀγάπης του, ποὺ τῆς παραπονᾶται· 

ἔπειτ’ αὐτείνη παρευθύς, γελώντας, μὲ σιμώνει, 

κι ὅ,τι τῆς λέγει αὐτὸς κρυφὰ σ’ ἐμὲ τὰ φανερώνει.  760 

Γροίκησ᾽ ἐδὰ τί ἐλόγιασα κ’ ἔχω ἀποφασισμένο 

νὰ κάμω σ’ τούτη τὴ δουλειά, ἄντις σὰν καμωμένο 

τό ’χω, γιὰ τὴν ἀγάπη σου καὶ γιὰ τὴ δούλευσή σου! 

Ἐγὼ πιστεύω πὼς καλὰ τὸ ξεύρεις ἀπατή σου 

τὸ πὼς τοῦτος ὁ ἴδιος νόμος, ὁποὺ προστάσσει   765 

τ’ ἀνδρός της πάσα μιὰ γυνὴ τὴν πίστη νὰ φυλάσσει,      
                                     
137 740 Πιάσου, 746 ποῖαν, 760 Κι᾽ ὅτι 
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αὐτὸς ὁρίζει, ὅταν καμιὰ τὸν ἄνδρα της θέλει εὕρει 

ἄλλη γυναίκα ν’ ἀγαπᾶ, καὶ μ’ αὔτη νὰ πορνεύει, 

εὐθὺς νὰ μένει ἐλεύθερη νὰ κάνει σὰ θελήσει, 

καὶ τοῦ πατρός της στανικῶς μπορεῖ νὰ τὸν ἀφήσει,  770 

καὶ νὰ διαλέξει ποθητό, κατὰ τὴν ὄρεξή της, 

ὅποιον θελήσει γι’ ἄνδρα της καὶ ταίρι μὲ τιμή της.138 

EPΩ. Ἐτοῦτο ξεύρω το καλά, ἄντις καὶ κάποιο ἔχω 

παράδειγμα ὅμοιο σὰν αὐτό· τό ’δα καὶ τὸ κατέχω. 

Ἡ Δάφνη τὸν Ἑρμόλαο καὶ Λεύκιππο Ποθούσα,  775  

εἶδα καὶ τὸν Ἀρχίδαμο μαζὶ μὲ τὴν Κρεούσα·  

ἐτοῦτες, βρίσκοντας αὐτοὺς πού ’χασι δολωμένη 

τὴν πίστη ποὺ στοὺς γάμους τους τοὺς εἴχασι δοσμένη, 

πάραυτα γιὰ τὴν ἀφορμὴν ἐτούτην τοὺς ἀφῆκαν, 

καὶ μ’ ἄλλους, σὰν ἠθέλασι, ἄνδρες ἐπαντρευτῆκαν.  780  

ΚOP. Ἀγροίκα τώρα τὸ λοιπόν. Kαθὼς δασκαλεμένη 

τὴν Ἐλισέτα παραμπρὸς τὴν ἔχω ἑρμηνεμένη,   

λόγό ’δωκε στὸν ἄκακο τὸν νιούτσικον ἐτοῦτον   

σήμερο νὰ βρεθεῖ μ’ αὐτὸν μέσα στὸ σπήλιο τοῦτο· 

κ’ ἔτσι ἔχουσι τὴ σύβαση, ὁμάδι νὰ σμιχθοῦσι   785 

μὲ τὲς δροσιὲς τοῦ πόθου τους, ἀφοῦ στὸ σπήλιο μποῦσι· 

γιὰ τοῦτ’ ὁ Σίλβιος κράζεται τὸ πλιὰ φχαριστημένο 

κοπέλι ποὺ νὰ βρίσκεται στὸν κόσμο γεννημένο, 

κι οὐδ’ ἄλλο δὲν ἀκαρτερεῖ παρὰ τὴν ὥρα κείνη 

νά ’ρθει στὸ σπήλιο γιὰ νὰ μπεῖ, νὰ σμίξει μετ᾽ ἐκείνη.  790 

Ἐσύ, λοιπόν, στὸν τόπ’ αὐτὸν θέλω νὰ τοὺς πλακώσεις, 

κ’ ἐγὼ θέλώ ’σται μετὰ σέ, μάρτυρα νὰ μὲ δώσεις 

εἰς ὅ,τι πράγμα κι ἂν γενεῖ· γιατὶ ἂν ἐτοῦτο λείψει, 

οἱ κόποι μας εἶν’ εὔκαιροι μὲ πίκρα καὶ μὲ θλίψη. 

Κ’ ἔτσι μὲ δίχως κίνδυνο, σὰ θέλεις ἀπατή σου,   795 
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μὲ τοῦ πατρός σου τὴν τιμὴ καὶ μὲ τὴν ἐδική σου, 

θέλεις λυθεῖ ὀχ τὸ δέσιμο τοῦ γάμου ποὺ σοῦ δίνει 

τὴν τόση πίκρα στὴν καρδιά, κ’ ἐλεύθερη θὲς μείνει. 

EPΩ. Πολλὰ τὸ λόγιασες καλά, Κορίσκα, μά, νὰ γένει 

τὸ πράγμα τοῦτο γλήγορα, τί ἄλλο μᾶς ἀπομένει;  800 

ΚOP. Ἐκεῖνο ὅλο ποὺ γροικῶ τώρα στὸ πράγμα τοῦτο, 

ἀγροίκα το, κ’ ἐπιμελῶς στάσου ἀφηγκράσου μού το.139 

Στὴ μέση τούτης τῆς σπηλιᾶς, ὁποὺ πλατειὰ δὲν εἶναι, 

ἀμὴ ἔχει μάκρος περισσό, ἕνα παράσπηλο εἶναι, 

τ’ ὁποιό, δὲν ξεύρω νὰ σοῦ εἰπῶ, ἂν εἰς αὐτὸν τὸν τρόπον 805 

εἶν’ ὀχ τὴ φύση ἢ τό ’καμε ἡ τέχνη τῶν ἀνθρώπων· 

εἶναι μικρό, μὰ βρίσκεται τὸ γύρος του ντυμένο 

μὲ τὸν κισσὸ τὸν πράσινο, σφικτὰ περιπλεμένο,  

καὶ φῶς ἐμπαίνει ἀπὸ μικρὴ θυρίδα ποὺ τοῦ δίδει 

ὀχ τὴν ἀπάνου τὴ μεριά, καὶ διώχνει τὸ σκοτίδι,   810 

καὶ δίδει μιὰ κατάνυξη μὲ πάσα ὀμορφία ἄλλη 

καὶ γιὰ τοῦ πόθου τὲς κλεψιὲς ἀνάπαυση μεγάλη. 

Tώρά ’ναι χρειὰ στὸν τόπ᾽ αὐτὸν νὰ πᾶς νὰ μπεῖς ἀτή σου, 

πρὶν νά ’ρθουν τοῦτοι οἱ ποθητοί, καὶ κρύψου μοναχή σου. 

Εἰς τόσο ’γὼ πάγω νὰ βρῶ, νὰ ξαναδασκαλέψω  815 

τὴν Ἐλισέτα, καὶ γοργὸ ἐκεῖ νὰ τήνε πέψω· 

ἔπειτα, τὰ πατήματα τοῦ Σίλβιου ν’ ἀκλουθήσω, 

νὰ τὸν ξανοίγω ἀπὸ μακρά, στέκοντας ἀπ’ ὀπίσω· 

καὶ τόμου τὸν ἰδῶ νὰ μπεῖ στὸ σπήλιο, θέλω δράμει 

νά ᾽μπω κ’ ἐγώ, νὰ τόνε βρῶ μὲ τὴ Λισέτ’ ἀντάμι·  820 

καὶ θέλω βάλω τὴ φωνὴ κ’ εὐθὺς νὰ τόνε πιάσω, 

καὶ δυνατά, ὅσο μπορῶ, θὲ νὰ τὸν ἀγκαλιάσω  

γιὰ νὰ μὴ φύγει· κ’ ἔπειτα, σὰν εἴχαμε μιλήσει 

μὲ τὴ Λισέτα παραμπρός, τότες θέλω μανίσει, 
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καὶ μιὰ μεγάλη ταραχὴ κι ἀντάρα θέλω κάμει   825 

μὲ τὴ Λισέτα, καὶ ζιμιὸ ἀτή σου θέλεις δράμει 

νά ’ρθεις ἐκεῖ, κ’ ἐνάντια τοῦ Σίλβιου νὰ θελήσεις, 

καθὼς συνήθειαν ἔχομε, τὸ νόμο νὰ ’νεργήσεις·140 

κ’ εἰς τὸν πρεσβύτη παρευθὺς οἱ δυό μας νὰ διαβοῦμε, 

νὰ εἶναι κ’ ἡ Ἐλισέτα ἐκεῖ, τὸ πράγμα νὰ τὸ ποῦμε.  830 

Κ’ ἔτσι, στὸν τρόπο τούτονε, τὸ δέμα τῆς παντρειᾶς σου 

θέλει σοῦ λύσει, νὰ μπορεῖς νά ’χεις τὴ λευθεριά σου. 

EPΩ. Ὀμπρὸς εἰς τὸν πατέρα του νὰ πᾶμε λογαριάζεις; 

ΚOP. Γιὰ τοῦτο τί θέλεις νὰ πεῖς καὶ τί στὸ νοῦ λογιάζεις; 

Πὼς ὁ Μοντάνος γιὰ μικρὴν ἀνάπαυση δική του  835 

ν’ ἀφήσει ἐκεῖνο ποὺ εἶν’ κοινὸ καὶ στέκετ’ ἡ τιμή του; 

Γιὰ τὸ Μοντάνο κανενεὶς δὲν πρέπει νὰ μιλήσει 

πὼς γιὰ τοῦ κόσμου πράγματα τὰ θεϊκὰ ν’ ἀφήσει. 

EPΩ. Τώρα λοιπόν, τὰ μάτια μου, πιστότατοι ὁδηγοί μου, 

τὰ κλειῶ, κ’ ἐσὺ κυβέρνα με, σὰ θέλεις, ἀδελφή μου.  840 

ΚOP. Ἔμπα στὸ σπήλιο, ἀγάπη μου, λοιπόν, καὶ μὴν ἀργήσεις. 

EPΩ. Παρακαλῶ σε στὸ ναὸ λιγάκι νὰ μ’ ἀφήσεις 

νὰ πάω νὰ προσευχηθῶ ὀμπρὸς εἰς τοὺς Θεούς μας, 

γιατὶ σ’ ἐτούτη τὴ δουλειὰ νὰ τσ’ ἔχομε βοηθούς μας·  

τὶ οὐδένα πράγμα ἠμπορεῖ τέλος καλὸ νὰ πάρει,   845 

ἀνίσως κι ὀχ τὸν Οὐρανὸ δὲ λάβει ὀμπρὸς τὴ χάρη.  

ΚOP. Στὴν εὐλαβούμενη καρδιὰ ὁ κάθε τόπος κάνει 

Ἐρωπρικούσ’ ἄξιο ναό. Ὤχου καιρὸ ποὺ χάνει! 

EPΩ.  Καιρὸ ποτὲ δὲν χάνουσι, ὅταν παρακαλοῦσι 

κείνους π’ ὁρίζουν τοὺς καιροὺς κι ἄξια τοὺς προσκυνοῦσι. 850 

ΚOP. Σύρε λοιπόν, μὴ στέκεσαι, καὶ βλέπου μὴν ἀργήσεις, 

καὶ σπούδαξ᾽, ὅσον ἠμπορεῖς, γλήγορα νὰ γυρίσεις. 

Τώρ’ ἂν δὲ σφάλλω, εἰς καλὴ στράτα εἶμαι γυρισμένη· 
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ἐτούτη μόν’ ἡ  ἄργητα λιγάκι μὲ πικραίνει. 

Kι ἂν τύχη ἀκόμη, ἡ αὐτή, μπορεῖ νὰ μ’ ὠφελήσει,  855 

τώρά ’χω χρειὰ στοὺς κόπους μου τούτους νὰ μοῦ βοηθήσει 

νά ᾽βρω καινούργια ἐπιβουλὴ νὰ πλέξω μὲ τὴ γνώση 

στὸν ποθητὸ τὸν Κορυδών, κι αὐτὸς νὰ μὴν τὸ γνώσει.  

Θέλω τοῦ πεῖ πὼς πεθυμῶ, καὶ μ’ ἔργο νὰ τοῦ δείξω,141 

μέσα στὸ σπήλιο σήμερο μὲ δαύτονε νὰ σμίξω.   860 

Κ’ ἔτσ’ ὕστερα, ἀφοῦ ἐμπεῖ Ἐρωπρικούσα εἰς κεῖνο 

τὸ σπήλιο, σὰν ἐκάμαμε, τὸν Κορυδών’ αὐτεῖνο 

θέλω τὸν πέψει παρευθὺς νά ᾽μπει νὰ μ’ ἀνιμένει· 

τότες ἀπ’ ἄλλη στράτα ἐγώ, χωστὴ καὶ σκεπασμένη, 

τοὺς ὑπηρέτες τῆς Θεᾶς θέλω τοὺς πέψει νά ’μπουν  865 

μέσα στὸ σπήλιο, καὶ τοὺς δυὸ τούτους σὰ φταῖστες νά ’βρουν, 

κι αὐτούνη ὡς φταίστρα φανερὴ ζιμιὸ νὰ τήνε πιάσουν 

καὶ δίχως ἄργητα καμιὰ νὰ τήνε θυσιάσουν. 

Σὰ βγάλω τὴν ἐνάντιαν ἐτούτη ἀπ’ ὀμπροστά μου, 

θέλω μπορέσει μ’ εὐκολιά, σὰν εἶν’ ἡ πεθυμιά μου,  870 

δίχως κανένα πάλεμα κι ὡς θέλω, νὰ νικήσω 

τὸν ὄμορφο Μυρτίνο μου, κι ὅλο νὰ τὸν ὁρίσω, 

ὅτι γιὰ δαύτη πάντα του σ’ ἐμένα, τὴν καημένη, 

εἶναι σκληρὸς κι ἀλύπητος. Nά τον ἐδῶ ποὺ βγαίνει. 

῍Ω πῶς περίσσια μὲ καιρὸν ἦρθε! Tώρα νὰ πιάσω  875 

θέλω ἀφορμὴ στὸν πόθο μου νὰ τόνε δοκιμάσω. 

Ἔρωτα, σὲ παρακαλῶ, ἔλα στὸ πρόσωπό μου 

καὶ δύναμη στὴ γλώσσα μου ὅση μπορέσεις δῶσ’ μου.  

 

ΣKHNH EKTH 

Μυρτίνος, Κορίσκη 

ΜΥP. Ἀκούσετε, τῆς κόλασης πνεύματα θρηνισμένα, 
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καινούργιου τρόπου παίδευση καὶ πάθη πικραμένα,  880 

ἰδέτε πόση ἀσπλαχνιὰ κι ὄρεξις σκληρεμένη  

σὲ μιὰ θωριὰ λυπητερὴ εἶναι κατοικημένη! 

Πλι’ ἀπὸ τὸν Ἅδην ἄσπλαχνη ἡ κόρη μου σ’ ἐμένα 

καὶ πλι’ ἄγρια κι ἀνημέρωτη παρὰ θεριὸ κανένα, 

ὅτι ἕνας μόνος θάνατος δὲ δύνεται νὰ φτάσει   885 

τὴ λαίμαργή της πεθυμιὰ καλὰ νὰ τὴ χορτάσει, 

καὶ θάνατο παντοτινὸ ἔκαμε τὴ ζωή μου, 

γιὰ νὰ μὴν εὕρει παντελῶς τέλος ἡ παίδευσή μου·142 

νὰ ζήσω μ’ ἀποφάσισε, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ γένει 

χίλιων θανάτων μάζωξις ζωή μου ἡ πικραμένη!   890 

ΚOP. (Πὼς δὲν τὸν εἶδα νὰ δειχθῶ, μήτε τὸν ἐγνωρίσα!)  

Mιὰ παραπονετὴ φωνὴ καὶ θλιβερὴ ἀγροικῆσαν  

τ’ ἀφτιά μου σ’ τοῦτες τὲς μερές, μὰ δὲν ἠξεύρω τίνος. 

Ἐσύ ’σαι ὁ πλήσια μου ἀκριβὸς καὶ τακτικὸς Μυρτίνος; 

ΜΥP. Σὰν εἶμ’ ἐγώ, ἔτσι νά ’μουνα ἴσκιος ὁλογδυμένος, 895 

καὶ μαυρισμένος κουρνιαχτός, καὶ γῆ καταστημένος!  

ΚOP. Mὰ πές μου, πῶς ἀπέρασες, πὄτσι μακριὰ ἐδηγήθης  

μὲ τὴ γλυκιά σου ποθητή; Τάχατ’ εὐχαριστήθης; 

ΜΥP. Σὰ διψασμένος ἀσθενής, ὁποὺ ποθεῖ νὰ πιάσει 

τ’ ἀμποδισμένο του νερό, π’ ἂν λάχει νὰ τὸ φτάσει,  900 

πίνει τὸ θάνατο μ’ αὐτὸ καί, πρὶν νὰ ξεδιψήσει, 

τὸν παρακακορίζικο θωρεῖς νὰ ξεψυχήσει, 

ἔτσι κ’ ἐγώ, ὁ βαριόμοιρος, ὁ βαριαρρωστημένος, 

κι ἀπὸ τοῦ πόθου τὴ μακρὰ τὴ δίψα φυρασμένος, 

ἀπὸ δυὸ βρύσες ποθητὲς πολλότατα ἀπὸ μένα,   905 

ὁπ’ ὀχ τὸν πάγο τρέχουσι νερὰ κρυσταλλωμένα 

ὁποὺ στραγγίζου ὀχ τὸ ψυχρὸ χιόνι ποὺ κατεβαίνει    

ἀπὸ δυὸ φλέβες μιᾶς καρδιᾶς σκληρῆς καὶ μαρμαρένης, 

                                     
142888 ἡ παιδευσίς μου, 891 Πῶς δὲν - τὸν ἐγνoρίσαν, 907 στραγγίζουν ὀχ, 894 Ἐσ’ εἶσαι ὁ πλήσια μ’ 
ἀκριβὸς, 897 πότζη μακριὰ, 905 δύο –ἀπομένα 908 δύο 
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ἔπια φαρμάκι κρυότατο κ’ ἔσβησα τὴ ζωή μου 

δίχως ποτὲ τὴν πεθυμιὰ νὰ σβήσω τὴ δική μου.   910 

ΚOP. Τόσό ’ναι ὁ πόθος δυνατός, Μυρτίνε, καὶ πληθαίνει 

ὅσο τὴν ἴδια δύναμη ὀχ τὴν καρδιά μας παίρνει·  

K κι ὡς ἡ ἀρκούδα, φυσικά, ποὺ δίδει στὸ παιδί της,    

ἀφόντις γεννηθεῖ, μορφὴ ἡ γλώσσα ἡ δική της, 

τ’ ὁποιὸ γεννᾶται ἄμορφο, μὲ μέλη κολλισμένα,   915 

κ’ ἡ μάνα μὲ τὸ γλύψιμο τὰ κάνει χωρισμένα,143 

ἔτσι κι ὁ δόλιος ποθητὸς στὴ μοναχὴ κι ἀπλή του 

τὴν πεθυμιὰ ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν ὄρεξή του, 

καὶ δίχως εἶδος στὲς ἀρχὲς εἶναι κι ἀσθενισμένη, 

κι ὡς λάβει δύναμη μορφῆς, εὐθὺς τὸν πόθο φέρνει·  920 

ὅστις γεννᾶται στὴν ἀρχὴ ὡσὰν τὸ δροσισμένο,  

τ’ ὄμορφο καὶ τὸ τρυφερὸ νήπιο τὸ καημένο - 

κι ὅσο στὸν τρόπο τούτονε σ’ ἐμᾶς εἶναι δοσμένος, 

εἶναι γλυκὺς καὶ νόστιμος κι ὅλος χαριτωμένος - 

μ’ ἀνίσως καὶ διαβεῖ ὀμπροστὰ καὶ δυναμώσει πλήσια,  925 

ἐτότες γίνεται ἄσπλαχνος κι ἀλύπητος περίσσια.  

Σ’ τέλος, Μυρτίνε, κάτεχε, μιὰ ἀγάπη ποὺ γεράσει 

στὸ τέλος παίδα γίνεται εἰς ὅποιον καταφθάσει·  

κι ἀνίσως σ’ ἕνα λογισμὸ πυκνὸ ψυχὴ θελήσει  

μ’ ὅλον τὸ νοῦ της νὰ βαλθεῖ, τὸν πόθο νὰ φροντίσει,  930 

τότες ὁ πόθος, πὄπρεπε νά ’ναι χαρὰ μεγάλη, 

ὅλος μεταμορφώνεται σ’ πίκρα πολλὴ καὶ ζάλη, 

κ’ ἐκεῖνο ποὺ χειρότερο εἶναι, στὸ τέλος φέρνει 

τὸ θάνατο στὸν ἄνθρωπο, ἢ κἂν τὸ νοῦ του παίρνει. 

Λοιπόν, φρόνιμη εἶναι ἡ καρδιὰ αὐτὴ ποὺ συχναλλάσσει 935 

τὸν πόθο, καὶ δὲ στέκεται μ’ ἕνανε νὰ γεράσει. 

MΥP. Πριχοῦ ν’ ἀλλάξω λογισμὸ κι ὁμάδι τὴ βουλή μου, 

σὲ θάνατο θέλεις ἰδεῖ ν’ ἀλλάξω τὴ ζωή μου, 
                                     
143912 καρδίαν, 940 καρδίαν, 911 Τόσ’ εἶναι, 915 Τ᾽ ὁποῖο, 927 μία 
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γιατ’ ἡ Ἐρωπρικούσα μου, ἡ ὄμορφη κυρά μου, 

μ’ ὅλον ποὺ μὲ τὴν ἀπονιὰ μοῦ καίγει τὴν καρδιά μου,  940 

αὐτείνη πάλε μοναχὴ εἶν’ ἡ ἀπαντοχή μου, 

αὐτὴν εἶναι τὸ θάρρος μου, αὐτείνη ἡ ζωή μου, 

οὐδὲ μιὰ σάρκα μοναχὴ δύνεται νὰ σκεπάσει  

περσότερο ἀπὸ μιὰ καρδιά, καὶ μιὰ ψυχὴ νὰ πιάσει.144 

ΚOP. ῍Ω κακορίζικε βοσκέ, κακὰ ξεύρεις, ἀζάπη,  945 

τὴν ἴσια στράτα νὰ ᾽ργαστεῖς, γιὰ νά ’βρεις τὴν ἀγάπη!  

Ἐκεῖνον ὁποὺ μὲ μισᾶ ποτέ μου ν’ ἀγαπήσω, 

ἢ κεῖνον ὁποὺ φεύγει με ποτέ μου ν’ ἀκλουθήσω; 

Πλιὰ γλήγορα τὸ θάνατο ἤθελα δοκιμάσει 

καὶ τὴν ψυχή μου πλιὰ καλὰ στὸν Ἅδ᾽ εἶχα ’περάσει!   950 

MΥP. Ὡς τὸ χρυσάφι στὴ φωτιὰ λαμπραίνει κι ὀμορφίζει, 

ἔτσι κ’ ἡ πίστις πάντα της στοὺς πόνους της λαμπρίζει, 

κι ἀνίσως μὲ τὴν ἀσπλαχνιὰ πόλεμο δὲν ἀνοίξει, 

τὴ δύναμη τοῦ πόθου της δὲν ἠμπορεῖ νὰ δείξει. 

Τοῦτο μοῦ μένει μοναχά, στὰ τόσα βάσανά μου,  955 

στὰ τόσα πάθη καὶ καημούς, γλυκιὰ παρηγοριά μου.  

Μέσα ἡ καρδιά μου ἂς καίγεται καὶ πάντα ἂς ἀποθαίνει 

κι ἂς εἶναι μὲ τὰ τούραγνα πάντα βασανισμένη· 

γιὰ τούτην τὴν εὐγενικὴ αἰτιὰ δὲν τὴ φλογίζει  

κανένα βάσανο ποτέ, οὐδὲ ποτέ της χρήζει   960 

δάκρυα, οὐδ’ ἀναστεναγμούς, οὔτε βασανιστήρια,  

ξεκίσματα καὶ διωγμούς, θάνατο καὶ μαρτύρια.  

Kάλλια ἡ ψυχὴ πρωτύτερα στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσει, 

παρὰ τοῦ πόθου της ποτὲ ἡ πίστις νὰ χαλάσει, 

ὅτ’ εἶναι πλιὰ χειρότερο τὴ γνώμη μου ν’ ἀλλάξω,  965 

παρὰ ποὺ μὲ τὸ χέρι μου τὸ θάνατο ν’ ἁρπάξω. 

ΚOP. ῍Ω τί ὄμορφη  ἀνδραγαθιὰ ποὺ βάλθηκε νὰ δράμει 

                                     
144940 καρδίαν, 943 Οὐδεμιὰ, 946 ν’ ἀργαστῆς, 950 εἶχ’ ἀπεράσει, 958 μετὰ τούραγνα, 959 αἰτία 
ποτὲ δὲν  
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ὁ τροπαιοῦχος ποθητός· νίκη ποὺ θέλει κάμει! 

K2 Σὰν πεισματάρικο θεριὸ δὲ θὲ ν’ ἀλλάξει γνώμη,   

καὶ  ὡς χάρακι ἀναίσθητο θέλει νὰ στέκει ἀκόμη.  970 

Δὲν εἶναι πλιὰ χειρότερη πανούκλα νὰ λαβώνει 

οὐδὲ φαρμάκι πλιὰ σκληρό, ὁποὺ νὰ θανατώνει, 

σὰν εἶν’ ἡ πίστη σ’ μιὰ ψυχὴ τοῦ πόθου νικημένη,  

γιατὶ μ’ ἐτούτη ἀλύπητα καθημερνῶς πεθαίνει.145 

Δυστυχισμέν’ εἶναι ἡ καρδιὰ αὐτὴ ποὺ θέλει ἀφήσει  975 

ψευτὸ φάντασμα κ’ εὔκαιρο ὅμοια νὰ τὴ νικήσει, 

γιατὶ τὲς πλιὸ γλυκότερες χαρὲς τοῦ πόθου παίρνει 

καὶ θλίψες καὶ κακομοιριὲς καὶ πλήσιους πόνους φέρνει. 

῍Ω ποθητὲ βαριόμοιρε, πῶς θέλεις ν’ ἀπομείνεις 

μ’ ἐτούτη σου τὴν πελελὴ χάρη τῆς μπιστοσύνης;   980 

Πές μου, τί θέλεις κι ἀγαπᾶς νὰ πάρεις ἀπ᾽ ἐκείνη 

ποὺ σὲ μισᾶ καὶ φεύγει σε μὲ τόση σκληροσύνη; 

Ποιάν ἀγαπᾶς; Τὴν ὀμορφιὰ ποὺ δὲν εἶναι δική σου 

ἢ τὴ χαρὰ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἰδεῖ ποτὲ ἡ ψυχή σου; 

τὸ σπλάχνος τάχα, ποὺ γι’ αὐτὸ στενᾶς καὶ λακταρίζεις, 985 

ἢ τάχα τὴν ἀντίμεψη, ὁποὺ δὲν τὴν ἐλπίζεις; 

Ἄλλο λοιπόν, ἂν στοχασθεῖς καλὰ στὸ λογισμό σου, 

δὲν ἀγαπᾶς παρὰ καημούς, παρὰ τὸ θάνατό σου. 

Τόσ’ ὄξω ἀπὸ τοῦ λόγου σου εἶσαι, καὶ θές, ἀζάπη, 

νά ’χεις ἀγάπην εἰσὲ μιὰν ὁποὺ δὲν σὄχει ἀγάπη;  990 

Ξύπνα, Μυρτίνε, κι ἄνοιξε λίγο τὸ λογισμό σου, 

καὶ γνώρισε τοῦ λόγου σου, κ’ ἔλα στὸν ἐμαυτό σου. 

Μήπως σοῦ θέλουν λείψουσι ἀγάπες νὰ σὲ βροῦσι; 

Εἶναι νεράιδες ὄμορφες ποὺ σὲ παρακαλοῦσι! 

ΜΥP.  Γιὰ τὴν Ἐρωπρικούσα μου καλλιά ’χω νὰ λαβρίζω 995 

καὶ πλιὰ γλυκὺ ἔχω τὴν καρδιὰ γι’ αὔτη νὰ τὴ φλογίζω, 

                                     
145 973 ἡ πίστις, 976 ὅμοιον, 995 καλι’ ἔχω, 983 Ποῖαν, 990 εἰς σὲ, 994 Εἶναι νεράηδαις – ποῦ σὲ 
παρακαλοῦση 
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παρὰ νὰ χαίρομαι, σὰ λές, μὲ χίλιες κορασίδες, 

παρὰ νὰ μοῦ χαρίζασι χίλιες γλυκὲς ἐλπίδες. 

Μ’ ἀνίσως καὶ νὰ μὴ χαρῶ μὲ δαύτ’ εἶναι γραμμένο, 

καὶ θέλει τὸ μελλάμενο νὰ μοῦ ’ν’ ἐμποδισμένο,   1000 

πάσα λοιπὸν ξεφάντωση σήμερο ἂς ξεψυχήσει, 

πάσα χαρὰ γιὰ λόγου μου ἡ γῆ ἂς τὴ ρουφήξει. 

Γι’ ἄλλη γυναίκα ἐγὼ ποτὲ καλόμοιρος νὰ ζήσω 

ἢ κορασίδα εὐγενικὴ ἄλληνε ν’ ἀγαπήσω;146 

Καὶ μήτε θέλοντας μπορῶ σ’ ἐμὲ νὰ τὸ ’νεργήσω,  1005 

μήτε μπορώντας ἀκομὴ δὲν εἶχα το θελήσω.   

Μ’ ἀνίσως καὶ καμιὰ φορὰ μὲ τὸν καιρὸ εἶχα πιάσει, 

καθὼς ὅλα τὰ πράγματα ἡ μάκρητα τ’ ἀλλάσσει, 

βουλὴ καὶ γνώμη ἄλλη ποτὲ νὰ θέλει ἡ θέλησή μου, 

καὶ νὰ μπορῶ καὶ δύναμις νά ’ναι στὴν μπόρεσή μου,  1010 

Ἔρωτα καὶ τὸν Οὐρανὸ δέομαι νὰ μοῦ σβήσουν 

πάσα βουλὴ καὶ θέληση, καὶ νὰ μοῦ τὰ στερήσουν. 

ΚOP. ῍Ω ἀδαμάντινη καρδιά! Γιὰ μι’ ἄσπλαχνη θὲς νά ’σαι 

τόσ’ ἄσπλαχνος τοῦ λόγου σου, καὶ νὰ καταφρονᾶσαι;          

ΜΥP. Κορίσκη μου, ὅποιος λύπηση ποτέ του δὲν ἐλπίζει, 1015 

τοὺς πόνους καὶ τὰ βάσανα τίποτες δὲν τὰ χρήζει. 

ΚOP. Μυρτίνε, μὴ λαθαίνεσαι. Μυρτίνε, ἰδὲς τί κάνεις. 

Ἐγὼ λογιάζω ἀληθινὰ ὅτι στὸ νοῦ σου βάνεις 

τὸ πὼς αὐτείνη σ᾽ ἀγαπᾶ, καὶ δὲν πιστεύεις πάλι 

τὸ πὼς ἀλήθεια σὲ μισᾶ μ’ ὀργὴ πολλὰ μεγάλη.   1020 

Ἂν ἤξευρες, κακότυχε, καὶ νά ’χες γροικημένα 

ἐκεῖνα ποὺ γιὰ λόγου σου συχνὰ μιλεῖ μ’ ἐμένα! 

ΜΥP. Ὅλα τοῦτά ᾽ναι τρόπαια τῆς πίστεως κι ἀγάπης 

ὁποὺ στὴν κόρη μου βαστῶ μὲ τόσα πάθη, ἀζάπης, 

K3 καὶ τροπαιοῦχος νικητὴς μὲ τοῦτα θέλω γένει   1025 

στὸν οὐρανό, στὴ θάλασσα, στὴ γῆ καὶ  οἰκουμένη, 
                                     
146 1001 ξεφάντωσις, 1009 ἡ θελησίς μου, 1023 τοῦτα εἶν, 1029 Τ’ ἤθελε1004 κορασίδ’ εὐγενικὴν, 
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στὴν ἄσπλαχνή της θέληση, στὴν τύχη τὴ σκληρή μου, 

στὸν κόσμο κ’ εἰς τὸ θάνατο, στὴν παίδα τὴ δική μου. 

ΚOP. (Τί ’θελε κάμει, ἂν ἤξευρε τοῦτος τὸ πὼς αὐτείνη  

τὸν ἀγαπᾶ  ἔτσι πολλά, μὲ τόση σπλαχνοσύνη;)   1030 

Πόση, Μυρτίνε, λύπηση βαστῶ συναφορμάς σου 

γιὰ τούτη σου τὴ φρενεσιὰ πού ’ναι στὰ λογικά σου! 

Πές μου ἂν ἀγάπησες, νὰ ζεῖς, γυναίκ’ ἄλλη ποτέ σου 

ἔξω ἀπ᾽ ἐτούτη π’ ἀγαπᾶς μὲ τόσες παιδεμές σου;147 

MΥP. Ἐρωπρικούσα μου ἡ γλυκιά, ἡ κόρη ἡ ὄμορφή μου, 1035 

ἡ πρώτη ἀγάπη μου εἶν’ αὐτή, θέλ’ εἶσται κ’ ὕστερή μου. 

ΚOP. Πάντα λοιπόν, καθὼς θωρῶ, ἔχεις δοκιμασμένο 

σκληρὸ τὸν πόθο κι ἄσπλαχνο καὶ πάντοτ’ ὀχθρεμένο. 

Ὤχου, καὶ μόνο μιὰ βολὰ νὰ θέλεις τόνε πιάσεις 

γλυκύ, ὄμορφο καὶ νόστιμο νὰ τόνε δοκιμάσεις!   1040 

Λίγο δοκίμασέ τονε, δοκίμασ’ τον, νὰ ζήσεις, 

γιὰ νὰ μπορέσεις μιὰ βολὰ νὰ δεῖς καὶ νὰ γνωρίσεις 

πόση γλυκότη δύνεται νὰ δώσεις στὴν καρδιά σου, 

ὄμορφη νιὰ ὅταν βρίσκεται μέσα στὴν ἀγκαλιά σου, 

ὁποὺ νὰ σ’ ἀγαπᾶ πολλά, σὰ θέλ’ ἡ  ὄρεξίς σου,   1045 

καθὼς ἐσὺ στὴν ἄσπλαχνη κάνεις τὴν ποθητή σου, 

πόσο γλυκὺ νὰ χαίρεσαι εἶναι ὅ,τι  ἀγαπήσεις 

καὶ νὰ μπορεῖς στοῦ λόγου σου νά ’χεις τὸ πεθυμήσεις, 

καὶ ν’ ἀγροικᾶς τὴν κόρη σου στοὺς ἀναστεναγμούς σου 

ν’ ἀναστενάζει πλιὰ θερμὰ ἀπὸ τοὺς ἐδικούς σου,  1050 

καὶ νὰ σοῦ λέγει: «Ἀγάπη μου, καρδιά μου καὶ ψυχή μου, 

ὅ,τι κι ἂν βλέπεις εἰς ἐμὲ κ’ εἶναι στὴν μπόρεσή μου, 

ὅλα δικά σου βρίσκουνται, κι ἂν ὄμορφ’ εἶμαι πάλι, 

εἶμ’ ὄμορφη γιὰ λόγου σου, καὶ τοῦτο τὸ κεφάλι 

γιὰ σένανε στολίζεται, γιὰ σὲ τὸ πρόσωπό μου   1055 

                                     
1471029 Τ’ ἤθελε, 1031 συναφορμά σου, 1034 παιδεμέσου, 1039 τὸν ἐπιάσης, 1040 νὰ τὸν 
ἐδοκιμάσης, 1046 στὴν ποθητήν, 1054 Eἶμ’ὄρφη,  
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εἶν’ ἀσπροροδοκόκκινο, φῶς ἀκριβό, δικό μου·  

σ’ τοῦτο τὸ στῆθος βρίσκεσαι μέσα κατοικημένος 

κι ὡς ἕνα δένδρο δροσερὸ στέκεσαι ριζωμένος». 

Μὰ τοῦτο  εἶν’ παραμικρὸν ὀρυάκι νοστιμάδων   

σιμὰ στοῦ πόθου τὸ πλατὺ πέλαγος τῶν γλυκάδων·  1060 

οὐδ’ ἄλλος δὲν μπορεῖ ποτὲ καλὰ νὰ τὲς λογιάσει,  

μόνον ἐκεῖνος, ὁ φτωχός, ὁποὺ τὲς δοκιμάσει.148 

MΥP. ῍Ω χίλιες καλορίζικος βολὲς καὶ χίλιες πάλι 

ὅποιος στὸν κόσμο γεννηθεῖ μὲ μοίρα ἔτσι μεγάλη! 

ΚOP. Ἀγροίκησε, Μυρτίνε μου: μιὰ καταπλουμισμένη  1065 

νεράιδα, ἄξια κι ὄμορφη, πλήσια χαριτωμένη, 

ἀνάμεσα σ’ ὅλες τὲς νιὲς στὸν ἄνεμο σκορπίζει 

πλιὰ χρυσωμένες κι ὄμορφες πλεξίδες κι ἀερίζει,  

ἄξια γιὰ τὴν ἀγάπη σου, σὰν εἶσ’ ἐσὺ γιὰ κείνη, 

τιμὴ τῶν δάσων ἐτουτῶν, στολὴ καὶ καλοσύνη,   1070 

ἀγάπη σ’ ὅλες τὲς καρδιὲς τῶν πλιὰ χαριτωμένων 

βοσκῶν ὁποὺ γυρίζουσι ἐδῶ, τῶν τιμημένων, 

ὀχ τοὺς ὁποιοὺς συχνότατα εὔκαιρα γυρεμένη 

μ’ ἄμετρες παρακάλεσες, κ’ εὔκαιρ’ ἀκλουθισμένη,   

ἐσένα μόνον ἀγαπᾶ, κ᾽ ἐσέ ᾽χει ἡ ὄρεξή της   1075 

ὀχ τὴν καρδιά της πλι’ ἀκριβὸ καὶ πλι’ ἀπὸ τὴ ζωή της. 

Μυρτίνε, ἂν εἶσαι φρόνιμος, μὴν τὴν καταφρονέσεις, 

κι ὅσο ζητᾶ τὸν πόθο σου, ἰδὲς νὰ τὴν κερδαίσεις· 

κι ὡσὰν ὁ ἴσκιος τοῦ κορμιοῦ ὀπίσω σου νὰ τρέχει  

καὶ τὲς ὁμπλές σου ν’ ἀκλουθᾶ, σιμὰ πάντα νὰ σ’ ἔχει  1080 

K4 σ’ ὅλες τὲς ὧρες τῆς νυκτὸς κ’ ἡμέρας τὲ ὁμάδι,   

δούλη ὑποτασσόμενη εἰς πάσα σου σημάδι. 

Ὤχου! Μυρτίνε μου, νὰ ζεῖς, ἰδὲς νὰ μὴ θελήσεις 

τύχη ἀκριβή, σὰν τούτηνε, νὰ τὴν ἀπαρατήσεις. 

                                     
1481056 ἄσπρο ροδοκόκινον, 1059 παρὰ μικρὸν, 1067 Kι᾽ πριν από  ἀνάμεσα διέγραψα, 1075 καὶ σ’ 
ἔχει ἡ ὀρεξίς της, 1080 ταῖς ὁμπλέσου, 1073 ὁποῖους, 1064 μοῖρ’ ἔτζη, 
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Ξεφάντωσις δὲ βρίσκεται στὸν κόσμο, νὰ ταιριάζεις,   1085 

καὶ πλιὰ γλυκιὰ σὰν κείνηνε, ποὺ γι’ αὔτη δὲν ξοδιάζεις 

θρήνους κι ἀναστενάγματα μὲ τόσα πάθη ἄλλα, 

πόνους, κινδύνους καὶ καιροὺς κι ἄλλα κακὰ μεγάλα. 

Μιὰ ἀνεμπόδιστη χαρά, σὰ θέλ’ ἡ θέλησίς σου, 

καὶ μιὰ γλυκότη ἀμέτρητη, κατὰ τὴν ὄρεξή σου,   1090 

ἕτοιμη νά ’ναι, ὅταν τὴ θές, πάντα σου νὰ τὴν παίρνεις,149 

κι ὡς βούλεσαι κ’ ἐπιθυμᾶς νὰ τὴν καταχορταίνεις, 

δὲν εἶν’ κανένας θησαυρός, λογιάζω, ποὺ νὰ σώσει 

τέτοιο καλό, τέτοια χαρὰ ποτὲ νὰ τὴν πλερώσει. 

Ἄφησ’, Μυρτίνε μου, ἄφησε τὰ πόδια ποὺ σὲ φεύγουν,  1095 

κι ἀκλούθησε κι ἀγκάλιασε αὐτὰ ποὺ σὲ γυρεύγουν. 

Μὴ θὲς μ’ ἐλπίδες εὔκαιρες νὰ θρέφεσαι, νὰ ζήσεις. 

Ἐσὺ κρατεῖς τὴν ἐξουσιά· πρόσταξε, ὅταν θελήσεις. 

Ἐκείνη ποὺ σ’ ἐπεθυμᾶ μακριὰ ᾽πὸ σὲ δὲν εἶναι· 

τούτην τὴν ὥρ’ ἂν τήνε θές, τούτην τὴν ὥρ᾽ ἂς εἶναι.  1100 

ΜΥP. ῾Υποκλιτή, καθὼς θαρρεῖς, δὲν ἔχω τὴν καρδιά μου 

στοῦ πόθου τὲς ξεφάντωσες, κ’ ἔχω τὴ λευθεριά μου. 

ΚOP. Δοκίμασέ τη μιὰ βολὰ κι ὄχι περσότερ’ ἄλλη, 

καὶ γύρισε τὰ πάθη σου νὰ ξαναπιάσεις πάλι, 

γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ πεῖς κ’ ἐσὺ ποιά ’ν’ ἡ χαρὰ τοῦ πόθου 1105  

καὶ πόσην ἀναγάλλιαση ὅσοι τὴν πιάσουν γνώθουν. 

ΜΥP. Πάσα ξεφάντωση μισᾶ ὄρεξις τσακισμένη. 

ΚOP. Μυρτίνε κἄνε κάμε το, νὰ δώσεις στὴν καημένη 

αὐτή, ποὺ τόσο σ’ ἀγαπᾶ, ζωή, μὴν ἀπεθάνει, 

ποὺ θρέφεται ὀχ τὰ μάτια σου καὶ τὴ ζωή της πιάνει.  1110 

Ἐσὺ κατέχεις, ἄσπλαχνε, τοῦ πόθου ἡ φτώχεια τί ἔχει 

καὶ τί ’ναι διακονίζοντας τὸν πόθο νὰ ξετρέχει.  

Ὤχ! ἀνισῶς κ’ ἐπιθυμᾶς ἐσὺ ἐλεημοσύνη, 

                                     
1491089 Μιὰν ἀνεμπόδιστην, 1095 Ἄφις με Μυρτίνεμ’ ἄφισε, 1100 ἂν τὴν ἐθὲς, 1105 ποῖαν ἡ χαρὰ, 
1111 πτώχεια 1112 τ’ εἶναι, 1099 μακρι’ ἀπὸ, 1115 Ποῖα 
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εἰς ἄλλον μὴν τὴν ἀρνηθεῖς, μὰ δεῖξ’ εὐσπλαχνοσύνη. 

ΜΥP. Ποιά ἐλεημοσύνη θὲς ἐγὼ νὰ κάμω σὲ κανένα,  1115 

ἀνίσως καὶ δὲν ἠμπορῶ νὰ τὴν εὑρῶ γιὰ μένα; 

Ἤξευρε ’τι ἀποφάσισα γνώμη νὰ μὴν ἀλλάξω,  

ἀμὴ ὥστε ζῶ κ’ ἔχω πνοὴ τὴν πίστη νὰ φυλάξω 

σ’ ἐκείνην ὁποὺ προσκυνῶ, καθὼς στό ’πα παρέκει,150 

ἢ σπλαχνικὴ ἢ κι ἄσπλαχνη ἐστάθη ἢ θέλει στέκει.  1120 

ΚOP. ῍Ω τυφλωμένε ἀληθινὰ καὶ κακομοιριασμένε, 

Μυρτίνε δίχως νόηση, πλήσια βασανισμένε, 

εἰς ποιά τὴν πίστην, ὁποὺ λές, θὲς νὰ φυλάξεις τόσο; 

Ἐγὼ δὲν ἤθελα ποτὲ πίκρ’ ἄλλη νὰ σοῦ δώσω, 

μήτε στὴν παίδα σου καμιὰ παίδ’ ἄλλη νὰ πληθύνω,  1125 

ἀμὴ μεγάλη ἐπιβουλιὰ σοῦ κάνει αὐτή, Μυρτίνο, 

κ’ ἐγώ, ποὺ πλήσια σ’ ἀγαπῶ, ὑπομονὴ δὲ βρίσκω. 

Πιστεύεις ὅτ’ ἡ κόρη σου (ὀϊμένα καὶ πῶς πλήσκω!) 

πὼς γιὰ τὸ ζῆλο τῆς τιμῆς ἢ φόβο ἄλλον κανένα 

ἄσπλαχνη τόσο δείχνεται κι ἀλύπητη σ’ ἐσένα;   1130 

Ἂν τὸ πιστεύεις, ἄγνωστος εἶσαι, καὶ κάτεχέ το.  

Ἄλλος τὸν τόπον ἔπιασε, σοῦ λέγω, κ’ ἤξευρέ το! 

Ἐσένα ᾽γγίζει νὰ θρηνᾶς, ὅταν γελοῦσιν ἄλλοι! 

Δὲ μοῦ μιλεῖς; Πῶς στέκεσαι; Βουβὸς ἔγινες πάλι; 

ΜΥP. Ἀνάμεσα στὸ θάνατο στέκεται  ἡ ζωή μου,   1135 

ὅσο ἡ καρδιά μου ἀμφίβολη βρίσκεται κ’ ἡ ψυχή μου 

νὰ τὸ πιστεύσουσι· γιατὶ μέσα στὸ ναὶ κ’ εἰς τ’ ὄχι    

ὁμάδι πηγαινόρχουνται: ἀλήθεια νά ’ναι ἢ ὄχι; 

Γιὰ τοῦτο, βλέπεις, βρίσκομαι, ὁ πλήσια πικραμένος, 

ἀκίνητος κι ἀμίλητος καὶ καταβουβωμένος.   1140 

ΚOP. Δὲ μοῦ πιστεύεις τὸ λοιπόν; 

ΜΥP.     Ἀνὲν κ’ ἐπίστευά σου, 

τὸ θάνατό μου εἶχες ἰδεῖ νὰ πάρω ἐδῶ ᾽μπροστά σου· 
                                     
150 1138 πηγαίν’ ὄρχουνται - ἡ ὄχι, 1142 ἐδ’ ὀμπροστά σου, 1123 ποῖαν, 
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κι ἀνίσως κ’ εἶναι ἀληθινά, τούτη τὴν ὥρα πιάνω 

μὲ δίχως ἄργητα καμιὰ ἄπονα ν’ ἀπεθάνω. 

KOP. Ζῆσε, πτωχέ, τὴν πιβουλιὰν ἐτούτη νὰ πλερώσεις· 1145 

ζῆσε, καημένε, νὰ μπορεῖς νὰ τήνε ξεδικιώσεις.  

ΜΥP. Δὲ σοῦ πιστεύω, ᾽τι σ’ αὐτὸ ἀλήθεια δὲ μοῦ λέγεις.151 

KOP. Δὲ μοῦ πιστεύεις, τὸ λοιπόν· ἐσὺ θωρῶ γυρεύγεις 

καὶ μ’ ἀναγκάζεις νὰ σοῦ πῶ αὐτὸ ποὺ σὲ πικραίνει. 

Θωρεῖς ἐκείνη τὴ σπηλιὰ πού’ ναι σὰ σκεπασμένη;  1150 

Αὐτὴ εἶναι ὁ φύλακας πιστὸς ὁποὺ φυλάζει 

τῆς κόρης σου τὴν μπιστενὴ τιμή, καὶ τὴ σκεπάζει. 

Μέσα σ’ αὐτὴ γιὰ σὲ γελοῦν, καὶ γλυκοζαχαρώνουν 

τὰ πάθη σου μὲ τὲς χαρές, κι ὁμάδι ξεφαντώνουν.  

Καὶ νὰ σοῦ πῶ εἰς κοντολογιά, συχνὰ συνηθισμένη  1155 

εἶν’ ἡ Ἐρωπρικούσα σου, ἐτούτ’ ἡ μπιστεμένη, 

νὰ μπαίνει μέσα στὴ σπηλιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴ χαρά της 

ἕνα βοσκὸ χοντράνθρωπο νὰ κλεῖ στὴν ἀγκαλιά της.  

Κλαῖγε λοιπὸν καὶ στέναζε, καὶ φύλαγέ της πάλι  

πίστη, γιὰ τὴν ἀντίμεψην ἐτούτη τὴ μεγάλη.   1160 

ΜΥP. Ὤχου, Κορίσκη, ἀληθινὰ λοιπὸν μοῦ συντυχαίνει 

ἡ γλώσσα σου, καὶ πίστη ἐγὼ νὰ δώσω μοῦ τυχαίνει; 

ΚOP. Ὅσο ᾽ξετάσεις πλι’ ὀμπροστά, χειρότερα θὲς μάθει, 

καὶ πλιὰ χειρότερα νὰ ἰδεῖς μὲ πίκρες σου καὶ πάθη. 

ΜΥP.  Τὴν εἶδες μὲ τὰ μάτια σου, Κορίσκη μου ἀπατή σου; 1165 

ΚOP. Ὄχι τὴν εἶδα μόν’ ἐγώ, μ’ ἂν ἔν᾽ τῆς ὄρεξής σου, 

νὰ τὴν ἰδεῖς μπορεῖς κ’ ἐσύ. Κάτεχε ὀρδινιασμένο 

ἀνάμεσά τους κ’ ἔχουσι τὸ λόγο τους δοσμένο  

μέσα στὸ σπήλιο σήμερον ὁμάδι νὰ βρεθοῦσι 

καὶ κατὰ τὸ συνήθειο τους γλυκιὰ ν’ ἀγκαλιαστοῦσι.  1170 

Τούτ’ εἶναι ἡ  ὥρα, κι ἄνε θές, παρέκει ἐδῶθε σύρσου, 

                                     
1511146 νὰ τὴν ἐκεδικιώσης, 1147 πιστέβω ὅτι, 1158 χοντρ’ ἄνθρωπον, 1166 μ’ ἀνὲν, 1171 κι᾽ ἂν 
ἐθὲς, 1172 Καὶ ἄμε ’ς κεῖνα, 1165 Κορίσκημ’ ἀπατή σου, 1171 Τοῦτ’ εἶναι 
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καὶ ἄμε σ’ κεῖνα τὰ κλαδιὰ καὶ κρύψε τὸ κορμί σου, 

καὶ θέλεις τὴν ἰδεῖ νὰ ’λθεῖ νά ᾽μπει στὸ σπήλιο κεῖνο, 

κ’ εἰς λίγο νά ’μπει τὸ βοσκὸ θὲς τὸν ἰδεῖ κι αὐτεῖνον.  

ΜΥP.  Ἔτσι μοῦ μέλλει τὸ λοιπόν, σήμερ’, ὁ πικραμένος, 1175 

ἔτσι κοντὰ καὶ γλήγορα νὰ μείνω ἀποθαμένος; 

ΚOP. Μυρτίνε ἰδές την ἀπατὰ ἐδῶ ποὺ κατεβαίνει 

ἀπὸ τὴ στράτα τοῦ ναοῦ, κι ἀγάλια ἀγάλια πηαίνει.152 

Θωρεῖς τηνε τὸ πῶς κλεφτὰ παίρνει τὸ πάτημά της, 

καθὼς εἶν’ κιόλας ψεύτικη καὶ κλέφτικ’ ἡ καρδιά της;  1180 

Ἐδῶ λοιπὸ ἀκαρτέρει την καὶ μ’ ἔργο θὲς γνωρίσει 

ὅ,τι κι ἂν σοῦ ’πα, κ’ ὕστερον μαζί μου θὲς μιλήσει. 

ΜΥP. ’Πειδὴ κ’ εἰς ὀλιγότατην ὥρα σ’ ἐμὲ τυχαίνει 

νὰ ἰδῶ μὲ καθαρότητα τὸ πράγμα πῶς παγαίνει, 

τὸ θάνατο καὶ τὴ ζωὴ θέλω νὰ τὰ μποδίσω,   1185 

ὥστε καλὰ καὶ φανερὰ τὸ τέλος νὰ γνωρίσω. 

 

ΣKHNH EBΔOMH  

Ἐρωπρικούσα       

Θνητοί, κανένας ἀπ᾽ ἐσᾶς ἔργο μὴν ἀρχινήσει, 

ἂν ὁδηγὸν ὀχ τοὺς θεοὺς ὀμπρὸς δὲν τοὺς ζητήσει. 

Ὅταν ἐβγῆκ’ ἀπ᾽ ἐδεπὰ πολλὰ ἤμουν συγχυσμένη, 

καὶ τὴν καρδιά μου ἀμφίβολην εἶχα καὶ βαρεμένη  1190 

πρίχου νὰ πάγω στὸ ναό· καὶ τώρα μὲ μεγάλη 

χαρὰ γυρίζω κ’ ἔρχομαι σ’ τοῦτον τὸν τόπο πάλι, 

ὅτι στὲς παρακάλεσες, ποὺ στὴ Θεὰ εἶχα κάμει 

μὲ καθαρὰν εὐλάβεια, ἀγροίκησα νὰ δράμει 

σὰν ἕνα πνεῦμα θεϊκὸ μέσα στὰ σωθικά μου,   1195 

νὰ διώξει τὴ δειλότητα ὁπού ’χα στὴν καρδιά μου 

κ’ «Ἐρωπρικούσα», νὰ μοῦ πεῖ, «τί στέκεις, τί τηρᾶσαι; 

                                     
152 1178 κι᾽ ἀγάλη ἀγάλια, 1180 κι’ὅλας, 1196 καὶ διόξε, 1199 θέλ’ ἄφοβα  
 



 404 

Πάγαινε δίχως ἄργητα, τίποτες μὴ φοβᾶσαι». 

Ἔτσι, λοιπόν, θέλω ἄφοβα στὸ σπήλιο μέσα νά ’μπω, 

γιατὶ ὁδηγὸ τὸν Oὐρανὸ ἐλπίζω σ’ τοῦτο νά ’βρω.  1200 

῍Ω Ἀφροδίτη μου θεά, μάνα ὄμορφη τοῦ πόθου, 

ὁπ’ ἀπὸ σὲ τὰ κτίσματα ὅλα τὸν πόθο γνώθουν, 

δράμε σ’ ἐμένα, τὴν πτωχή, π’ ἀκαρτερῶ ἀπ᾽ ἐσένα  

βοήθεια, καὶ τὰ πάθη μου κάμε τα δροσισμένα.153 

Τοῦ τρίτου κύκλου δέσποινα, ἀνὲν κι ὁμάδι μ’ ἄλλες  1205 

τὲς φλόγες ἐδοκίμασες υἱοῦ σου τὲς μεγάλες,  

ἔπαρε λύπηση, λοιπόν, στὴ φλόγα τὴ δική μου 

καὶ μὲ τὸ πόδι τὸ γοργὸ δράμ’ εἰς βοήθησή μου, 

καὶ δῶσ’ ἐκείνου τοῦ βοσκοῦ δύναμη νὰ μπορέσει, 

ὁποὺ τὴν πίστη τοῦ ’δωκα, ὡς θὲ νὰ μὲ κερδαίσει.  1210 

Κ’ ἐσὺ ἀκριβότατη σπηλιά, δέξου τὴν ἐδική σου, 

τοῦ πόθου τὴν ὑποκλιτή, καὶ βόηθα την κι ἀτή σου,    

γιὰ νὰ μπορέσει στὸν κλεισμὸν ἐτοῦτον, τὸ δικό σου, 

οἱ πεθυμιές της οἱ πολλὲς τέλος καλὸ νὰ δώσουν.  

Ἐρωπρικούσα, τὸ λοιπόν, τί ἀργεῖς καὶ τί ἀνιμένεις;  1215 

Δὲ σ’ ἀγροικᾶ, δὲ σὲ θωρεῖ κανείς, γιατί δὲν μπαίνεις; 

Ὤχου, Μυρτίνε, νά ’βλεπες, Μυρτίνε, στ’ ὄνειρό σου,  

ἐδῶ νὰ μ’ εὕρεις μοναχὴ πὼς εἶναι μπορετό σου! 

 

ΣKHNH OΓΔOH 

Μυρτίνος   

Ὀϊμέ, ὁ κακορίζικος, ἔξυπνος εἶμαι πλήσια 

καὶ βλέπουσι τὰ μάτια μου καλότατα περίσσια!   1220 

Ἔτσι, μὲ δίχως ὀφθαλμοὺς νά ’χα γενεῖ, ὁ καημένος, 

καὶ μήτε νά ’χα γεννηθεῖ στὸν κόσμ’, ὁ πικραμένος! 

                                     
1531212 βοήθα, 1213 τοῦτον τὸν ἐδικόν σου, 1214 Aἱ πεθυμιαῖς, 1216 οὐδὲ σὲ θωρεῖ, 1221 νὰ ῏χα 
γενῆ, 1222 νὰ ῏χα γεννηθῆ,1201 μάνα ’μορφη 
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Εἰς τί, ἄσπλαχνο μελλάμενο, ἐκράτειες φυλαμένη 

τὴν κακομοίρα μου ζωὴ καὶ τὴν παραδαρμένη; 

Γιὰ νὰ μοῦ φέρεις μοναχὰ τὰ μάτια νὰ μποροῦσι  1225 

θέαμα τόσο φοβερὸ κ’ ἔτσι φρικτὸ νὰ ἰδοῦσι; 

῍Ω πλιὰ παρὰ καμιὰ ψυχὴ τ’ Ἅδους τυραγνισμένη, 

καρδιὰ τοῦ δόλιου μου κορμιοῦ καὶ πλιὰ βασανισμένη, 

μὴ στέκεις τώρ’ ἀμφίβολη στὸ νὰ πιστέψεις πλιό σου,154 

μὴν ἀμποδίσεις τώρα πλιὸ νὰ ἰδεῖς τὸ θάνατό σου.  1230 

Τὰ μάτια σου τὴν εἴδασι, τ’ ἀφτιά σου τὴν ἀκοῦσαν,  

σ’ ἄλλον ἐδόθη ἡ ἄπονη, μά ’μορφη Ἐρωπρικούσα·  

κι ὄχι μὲ νόμο κοσμικό, ὁπ’ ὅλους ἐμποδίζει, 

νόμος τοῦ πόθου μοναχὰ ἐσένα τὴ στερίζει. 

Γιατί λοιπὸ, ἀπονώτατη, δὲ σοῦ ’σωνε νὰ δώσεις  1235 

στέρεψη σ’ τούτη τὴ ζωὴ καὶ νὰ μὲ θανατώσεις  

δίχως νὰ μὲ περιγελᾶς καὶ δίχως ν’ ἀναμπαίζει  

τὸ στόμα σου τ’ ἀσύστατο καὶ νὰ μὲ περιπαίζει, 

στόμα ποὺ καταδέχθηκε ἕναν καιρὸ νὰ δώσει 

εἰς τὸ Μυρτίνο γλυκασμοὺς καὶ νὰ τοὺς μεγαλώσει;  1240 

Καὶ τώρα τ’ ὄνομ’ αὐτουνοῦ, ποὺ τὸ μισᾶς ἀτή σου, 

θυμώντας το στοῦ λόγου σου γιὰ τὴ μετάνωσή σου,  

δὲ θὲς νὰ τό ’χεις μετὰ σὲ στὲς περιδιάβασές σου, 

οὔτε σὲ μέρος νὰ θωρεῖ εἰς τὲς ξεφάντωσές σου, 

ἀμὴ ἔβγαλές το, ἀλύπητη, ὄξω κ’ ἐξούρισές το,   1245 

γιὰ νὰ μὴ μείνει στὴν καρδιά, σήμερο ἐξέρασές το.  

Τώρα τί ἀργεῖς καὶ στέκεσαι, Μυρτίνε, τί ’παντέχεις; 

Ἡ κόρη, ὁποὺ τὴ ζωὴ σοῦ ’διδε νὰ τὴν ἔχεις, 

δὲ θέλει τώρα πλιὸ νὰ ζεῖς κ’ ἐπῆρε σού τη ὀπίσω 

κ’ εἰς ἄλλονε τὴν ἔδωσε μὲ πόθο της περίσσο.   1250 

Κ’ ἐσὺ ἄθλιε μπορεῖς καὶ ζεῖς; Κ’ ἐσὺ δὲν ἀπεθαίνεις; 

                                     
1541246 σήμερ’ ἐξερασές το, 1250 περίσσιο1235 λοιπ’ ἀπονώτατη,,1247τὶ παντέχεις, 
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Ἀπέθανε, βαριόμοιρε· τί στέκεις, τί ἀνιμένεις; 

Θάνε, Μυρτίνε, ἀπέθανε στοὺς πόνους τοὺς δικούς σου,  

ἀπέθανε στὰ πάθη σου, στοὺς ἀναστεναγμούς σου, 

τόσο σὰν ἀπεθήνισκες ὅλος θαραπαημένος   1255 

μὲ πλήσιες ἀναγάλλιασες καὶ καταδροσισμένος.  

Ἄθλιε Μυρτίνε, ἀπέθανε, τέλειωσε τὴ ζωή σου, 

γιατὶ μ’ αὐτὴν τελειώνουσι τὰ πάθη κ’ οἱ καημοί σου.155 

Ἔβγα, πτωχὲ ἀγαπητικέ, ὀχ τὸ βασανισμένο 

τὸ θάνατον ἐτούτονε, τὸν παραπικραμένο,   1260 

ποὺ θέλει νά ’σαι ζωντανός, γιὰ νὰ μὴν ἀσκολάσουν  

τὰ πάθη σου, κακότυχε, μήτε τὰ βάσανά σου.  

Μὰ ν’ ἀπεθάνω ἔχω ὀμπροστὰ δίχως νὰ ξεδικιώσω 

τόσο μεγάλο μου κακό; Θέλ’ ὀμπροστὰ νὰ δώσω 

θάνατον εἰς ἐκείνονε ποὺ θάνατο μοῦ δίνει,   1265 

κ’ εἰς τόσο τοῦ θανάτου μου ἡ πεθυμιὰ ἂς ᾽πομείνει. 

Δίκιό ’ναι μὲ τὸ θάνατο νὰ βγάλω ἀπ’ ὀμπροστά μου 

ἐκεῖνον ποὺ μ’ ἀδίκησε κ’ ἐπῆρε τὴν καρδιά μου. 

Ἂς ὑποκλίνει ὁ πόνος μου εἰς τὴν ἐκδίκησή μου, 

κι ἂς ὑποκλίνει ἡ λύπησις εἰς τὸ θυμὸ κι ὀργή μου,  1270 

κι ὁ θάνατός μου ὑποταγήν εἰς τὴ ζωή μου ἂς δώσει, 

τὸ θάνατο μὲ τὴ ζωὴ νὰ τόνε ξεδικιώσει·  

καὶ τὸ σπαθὶ τὸ κοφτερὸν ἐτοῦτο ἂς μὴ θελήσει 

τὸ αἷμα τ’ ἀφέντη του νὰ πιεῖ, δίχως νὰ τὸ ᾽κδικήσει·  

καὶ τούτ’ ἡ χείρα σπλαχνικὴ δὲ γίνεται ποτέ της,  1275 

ἂν τοῦ θυμοῦ μου δὲ γενεῖ πρωτύτερα ὑπηρέτης.  

Θέλω νὰ κάμω, τὸ λοιπόν, καλότατα ν’ ἀκούσεις, 

μὲ τὸ δικό μου γκρεμνισμό, καὶ πλήσια νὰ γνωρίσεις 

τὸν ἐδικό σου χαλασμό, μ’ εὐχαριστιὰ δική μου, 

ἐσένανε, ποὺ χαίρεσαι γλυκιὰ τὴν ποθητή μου.   1280 

                                     
1551266 ἂς πομένη, 1272 νὰ τὸν ἐξεδικιώση, 1274 T’ αἷμα - νὰ πῆ, 1276 προτίτερ’ ὑπηρέτης, 1267 
Δίκιο῏ναι, 1271 ζωήν μ’ ἂς, 



 407 

Σ’ τούτη τὴ μάζα τῶν κλαδιῶν θὲ νὰ κρυφτῶ ἀπ’ ὀπίσω, 

κι ὡς ἔλθει νά ’μπει στὴ σπηλιά, θέλω νὰ τὸν πηδήσω  

ὀχ τὸ πλευρό, καὶ παρευθὺς ξάφνου νὰ τοῦ καρφώσω  

ἐτοῦτο τ’ ἄρμα ποὺ βαστῶ, καὶ νὰ τὸν θανατώσω. 

Μὰ τάχα δὲν εἶν’ ἐντροπὴ κρυφὰ κανεὶς νὰ δώσει  1285 

πληγὲς εἰς ἄλλον ἄνθρωπο, καὶ νὰ τονὲ σκοτώσει;156 

Μυρτίνε, ἀνάκραξέ τονε μ’ ἐσένα νὰ θελήσει, 

οἱ δυό σας μόνο, μὲ κορμί κορμὶ νὰ πολεμήσει· 

καὶ θάνατο μὲ τὴν ἀντρειὰ θὲς δώσεις στὸν ἐχθρό σου, 

κ’ εἰς ὅλους θέλει φανιστεῖ τὸ δίκιο τὸ δικό σου.   1290 

Mὰ ποιός ἠξεύρει ἂν δράμουσι βοσκοὶ καὶ μ’ ἀμποδίσουν,  

καὶ νὰ τοῦ δώσω, ὡς πεθυμῶ, θάνατο δὲ μ’ ἀφήσουν; 

Καὶ νὰ ξετάξουν ὕστερον τὴν ἀφορμὴ νὰ δοῦσι  

τῆς ἔχθρας καὶ τῆς μάχης μας, καθάρια νὰ τὴ βροῦσι· 

κι ἀνίσως καὶ τὴν ἀρνηθῶ, ἄτυχος μαρτυροῦμαι,  1295 

καὶ πάλε ἀνίσως καὶ ψευστῶ, γιὰ ψεύτη μὲ κρατοῦνε· 

κι ἂν ξεσκεπάσω τὴν αἰτιὰν ἴσια, καθὼς παγαίνει, 

εἰς ἐντροπὴ παντοτινὴ ἡ κόρη μου ἀπομένει, 

εἰς τὴν ὁποιά, μ’ ὅλον ὁποὺ νὰ βλέπω το δὲ θέλω, 

δὲν ἠμπορῶ παρὰ σ’ αὐτὴ νὰ πεθυμῶ νὰ θέλω   1300 

ἐκεῖνο ὁπ’ ἀγάπουνα κ’ ἤθελα μὲ ψυχή μου, 

καὶ πάντα θέλω τ’ ἀγαπῶ, ὅσο κρατεῖ ἡ ζωή μου. 

Ἂς ἀπεθάνει ὁ πίβουλος μοιχὸς μὲ τὸ σπαθί μου, 

ποὺ παίρνει αὐτείνης τὴν τιμὴ κ’ ἐμένα τὴ ζωή μου!  

Μ’ ἀνὲν καὶ τόνε σφάξω ἐδῶ, τὸ αἷμα του θέλει δώσει  1305 

σημάδι εἰς τὸ πράγμ’ αὐτό, καὶ νὰ μὲ φανερώσει. 

Μὰ τί φοβοῦμαι παίδευση θανάτου νὰ μὴν πιάσω, 

ἀνίσως κ’ ἔχω πεθυμιὰ στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσω; 

Φανερωμένος στὸ στερνὸ ὁ φόβος θέλει γένει,  

                                     
1561286 νὰ τὸν ἐσκοτώση, 1289 ἀνδρειὰ, 1296 καὶ ψευτῶ, 1305 τὸν ἐσφάξω - τ’ αἷμα του, 1288 δύο, 
1291 ποῖος, 1298 ἡ κόρη μ’ ἀπομένει, 1299 ὁποῖα, 1312 αὐχαρίστητη 
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καὶ μὲ τὸν φόνον ἡ αἰτιὰ μένει φανερωμένη,   1310 

τόσο ποὺ πάλ’ εἰς κίνδυνο βρίσκεται ἡ τιμή της, 

νὰ χάσει ἡ ἀφχαρίστητη ἐτούτη μ’ ἐντροπή της.  

Ἔμπα λοιπὸν εἰς τὴ σπηλιὰ τώρα, καὶ μὴν ἀργήσεις, 

κι ὡς ἔλθει αὐτὸς μέσα νὰ μπεῖ, κάμε νὰ τὸν πηδήσεις.157 

῍Ω τί καλότατη βουλή, ὢ πῶς πολλὰ μ’ ἀρέσει!   1315 

Ἀγάλια ἀγάλια θὲ νὰ μπῶ, γιὰ νὰ μηδὲν μπορέσει 

νὰ μ’ ἀγροικήσ’ ἡ ἄσπλαχνη, μ’  ὅλον ὁποὺ χωσμένη 

πιστεύω νά ’ναι στὴ μεριὰ τὴν πλιὰ σκοτεινιασμένη, 

ὅτι ἔτσι τὴν ἀγροίκησα νὰ πεῖ στὸ μίλημά της· 

γι’ αὐτὸ βαθιὰ δὲ θὲ νὰ μπῶ, νὰ μὴ βρεθῶ σιμά της.  1320 

Εἶναι μιὰ τρούπα φωτερή, στὴν πέτρα καμωμένη, 

εἰς ἕνα μέρος τῆς σπηλιᾶς, μὲ τὰ κλαδιὰ χωσμένη· 

ἐκεῖ κρυφά, ὅσο μπορῶ, θὲ νά ’μπω ν’ ἀπομείνω, 

νὰ καρτερῶ μὲ τὸν καιρὸ τὸν πίβουλον αὐτεῖνον⋅ 

κι ὡς ἔλθει, θέλω παρευθὺς νὰ βγάλω τὴν ψυχή του  1325 

ἀλύπητα, ὡς ἠμπορῶ, μέσ’ ἀπὸ τὸ κορμί του. 

Κι ὡσὰν ἐχθρός μου, ὡς πεθυμῶ, θανατωθεῖ ὀμπροστά μου, 

νὰ τόνε φέρω θέλ’ ὀμπρὸς νεκρὸ στὴν ἔχθρισσά μου· 

κ’ ἔτσι στὸν τρόπο τούτονε, σ’ αὐτεῖνον κ’ εἰς ἐκείνη, 

στοὺς δυό τους κ’ εἰς ἕναν καιρὸ κάνω ἐκδικιοσύνη⋅  1330 

καὶ ὕστερα τὸ ἴδιον σίδερο ν’ ἀπεράσω 

στὸ στῆθος μου, κι ὀμπρὸς σ’ αὐτὴν τὸ θάνατο νὰ πιάσω, 

γιὰ νὰ σβηστοῦν σ’ ἕναν καιρὸ κ’ οἱ τρεῖς ἀπὸ τὸ φόνο,  

οἱ δυὸ  ἀπὸ τὸ σίδερο κι αὐτείνη ἀπὸ τὸν πόνο. 

Ἰδεῖ θέλ’ ἡ ἀλύπητη εἰς τὸν ἠγαπημένο    1335 

τὸν ἐδικό της ποθητό, σὰν κ’ εἰς τὸν προδομένο, 

μιὰ τραγωδιὰ πολλὰ σκληρὴ καὶ θλιβερὴ περίσσα·  

                                     
1571310 αἰτία, 1323 ὅσον ἠμπορῶ, 1328 Νὰ τὸν ἐφέρω, 1331 Κ’ ὕστερα μὲ τὸ ἴδιον, 1337 περίσσια, 
1316 μὴ δὲν, 1330 δύο - ἕνα καιρὸν, 1333 ἕνα καιρὸν, 1334 δύο 
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κ’ οἱ τόποι ὁποὺ κατοίκησις εἰς τὲς χαρές τους ἦσαν,  

τώρα, στοὺς ποθητοὺς τοὺς δυὸ κι ὁμάδι στὲς ντροπές της, 

μνῆμα ἂς γενοῦσι, νὰ μποροῦν νά ’χουν τὲς ἀσχημιές της. 1340 

Κ’ ἐσεῖς τώρα πατήματα, ὁπ’ εὔκαιρα κλουθῶ σας, 

δεῖξτε μου τὴν κατοίκηση τούτην, παρακαλῶ σας. 

Κορίσκη μου, Κορίσκη μου, ὅ,τ’ εἶπες στὸ Μυρτίνο, 

ὅλα τὰ βρίσκει ἀληθινά· τώρα πίστη σοῦ δίνω.158 

 

ΣKHNH ENATH 

Σάτυρος     

Ἐτοῦτος, κατὰ πῶς μιλεῖ, πάρα πολλὰ πιστεύει   1345 

εἰς τὴν Κορίσκη, καὶ γι’ αὐτὸ στὸ σπήλιο μέσα ᾽σέβη 

κλουθώντας της τὸ πάτημα. Μὰ ὅποιος δὲν ἔχει γνώση 

σ’ τοῦτο τὸ πράγμα δὲν μπορεῖ τὸ ᾽πίλοιπο νὰ γνώσει. 

L Ἐτοῦτος πρέπει νὰ κρατεῖ στὸ χέρι του μεγάλο     

ἀμάχι γιὰ τὴν πίστη της, καὶ νά ’ναι δίχως ἄλλο    1350 

μὲ κόμπους δυναμότερους δεμένη καὶ σφιμένη 

παρ’ ὅτε ὀχ τὲς πλεξίδες της τὴν εἶχα ’γὼ πιασμένη.  

Mὰ σ’ τούτη οἱ δυναμότεροι κόμποι, ποὺ νὰ μποροῦσι, 

εἶναι τὰ δόσια, καὶ μ’ αὐτὰ ὅλοι τηνὲ νικοῦσι· 

κι αὐτή, ποὺ εἶναι της τιμῆς ὄχθρισσα μπορεμένη,  1355 

στὸν νιὸν ἐτοῦτο σήμερο θέλ’ εἶσται πουλημένη· 

καὶ τώρα μέσα στὴ σπηλιά, σὰν ἔχει τὴ συνήθεια, 

τὴν ντροπιασμένη πραματειὰ τοῦ δίδει στὴν ἀλήθεια. 

Κρίνω ἐδῶ νὰ σ’ ἔστειλε ἡ μοίρα ἡ δική μου 

γιὰ παίδευσή σου ἐσένανε κ’ ἐμὲ ξεδίκησή μου.    1360 

Ἀπὸ τὰ λόγι᾽ αὐτοῦ τοῦ νιοῦ εἰς τὰ καμώματά της 

δείχνει τὸ πὼς δὲν ἀπιστεῖ, καὶ τὰ πατήματά της 

                                     
1581343 ὅτ’ εἶπες στοῦ Μυρτινο, 1344 ἀκηθινὰ, 1345 παρὰ πολλὰ, 1354 τὴν ἐνικοῦσι, 1358 
πραγματειά 
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καθάρι᾽ ἀκόμη δείχνουσι ὁποὺ ἦτον ὀμπροστά του,  

κ’ εἶναι σημάδι φανερὸ πὼς στὴ σπηλιὰ εἶναι κάτου. 

Τώρα μιὰ κοπανιά ’μορφη νὰ κάμω μοῦ τυχαίνει  1365 

στοὺς δυό τους, μὰ ξεχωριστὰ σ’ τούτη τὴν ντροπιασμένη: 

ἐκεῖνο θέλω τὸ βαρὺ χαράκι νὰ γκρεμνίσω 

καὶ μετὰ κεῖνο τῆς σπηλιᾶς τὸ στόμα νὰ σφαλίσω, 

γιὰ νὰ μὴν ἔχουσι ἀδειὰ ἀπ᾽ ἐδεπὰ νὰ βγοῦσι,159 

οὐδὲ νὰ φύγουσι ἀπ᾽ ἐκεῖ ποτέ τους νὰ μποροῦσι·   1370 

κ’ εἰς τοὺς πηρέτες τοῦ ναοῦ κ’ εἰς τὸν πρεσβύτη ὁμάδι  

θέλω διαβεῖ νὰ τοὺς εὑρῶ, πριχοῦ νὰ ’ρθεῖ τὸ βράδυ, 

καὶ νὰ τοὺς φέρω ᾽χ τοῦ βουνοῦ τὴ στράτα τὴν κρυμμένη, 

ποὺ λίγοι τὴν ἠξεύρουσι, κι ὡς εἶναι ἀνταμωμένοι 

μέσα στὸ σπήλιο νὰ τοὺς βροῦν, κι ὡς πρέπει νὰ τοὺς πιάσουν·1375 

ἔπειτ’ αὐτείνη στὸ ναὸ δεμένη ν’ ἀνεβάσουν,  

κι ὡς θέλει ὁ νόμος, στὸ πολὺ πταίσιμον ὁποὺ κάνει, 

κάμει τὴ θέλουν παρευθύς, ὡς πρέπει, ν’ ἀπεθάνει. 

Ξεύρω τὸ πὼς τοῦ γάμου της τὴν πίστη ἔχει δοσμένη 

τοῦ Κορυδών, καὶ μ’ αὔτονε βρίσκεται παντρεμένη·   1380 

μὰ δὲν τὸ φανερώνει αὐτός, ὅτι ἀπ᾽ ἐμὲ φοβᾶται,  

γιατὶ τὸν ἐφοβέρισα, καὶ γι’ αὖτο συντηρᾶται. 

Αὐτὸν κ’ ἐμένα σήμερο θέλω νὰ ξεδικήσω.  

Δὲ θὲ νὰ χάνω πλιὸ καιρό. Mιὰ δέμπλα νὰ ξεσκίσω  

θέλω ἀπὸ τοῦτο τὸ δεντρό, γιὰ νὰ μπορῶ νὰ βγάλω  1385 

ἐτοῦτο τὸ πολλὰ βαρὺ χαράκι τὸ μεγάλο. 

Ἐτούτη εἶν᾽ πολλὰ καλὴ γιὰ νὰ τ’ ἀνακουνήσω. 

῍Ω πόσο βάρος ποὺ βαστᾶ! Δὲν ἠμπορῶ τὸ σείσω! 

῍Ω πόσο στέκεται βαθιὰ μέσα στὴ γῆ χωσμένο 

καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κουνιστεῖ, καλὰ εἶναι ριζωμένο!   1390 

Πρέπει μὲ δύναμη πολλὴ τὴ δέμπλ’ αὐτὴ νὰ χώσω 

                                     
1591371 τοὺς πηρέτας, 1372 νάρθη, 1373 νὰ τοὺς φέρ’ ὀχ, 1385 Θέλ’ ἀπὸ, 1393 καλ’ ἦτουνα, 1366 
δύο, 
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ὀχ τ’ ἄλλο μέρος εἰς τὴ γῆ, γιὰ νὰ τὸ ξεριζώσω. 

Ἡ γνώμη μου καλή ’τουνα, ἐσάλεψε καμπόσο· 

κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴ μεριὰ ὅμοια θὲ νὰ τ’ ἀμπώσω… 

῍Ω πόσο δυνατὰ κρατεῖ! Tόσο πολλὰ μεγάλο    1395 

κόπο ποτὲ δὲν ὄλπιζα στὴν πέτρ’ αὐτὴ νὰ βάλω. 

Νὰ τήνε σείσω δὲν μπορῶ, οὐδὲ μπορεῖ νὰ κλίνει 

καμιᾶς λογῆς στὲς ἀμπωσιὲς ποὺ τὸ κορμί μου δίνει.160 

Ὁ κόσμος ὅλος τάχατες σ’ τοῦτον τὸν τόπο ἐμπῆκε, 

ἢ ἔφυγέ μου ἡ ἀντρειὰ ὁπού ’χα καὶ μ’ ἀφῆκε;    1400 

Ἄστρα κακὰ τοῦ λόγου μου πῶς τὴ βουλὴ κρατεῖτε; 

Στανιό της θέλει κινηθεῖ ἡ πέτρα, καὶ θωρεῖτε... 

Κορίσκη, μὲ τ’ ἀνάθεμα νά ’σαι καταραμένη 

κι ὅσες γυναῖκες βρίσκεσθε σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη! 

L2 ῍Ω Πάν, ποὺ σ’ ὅλα δύνεσαι κι ὅλα τὰ ξεύρεις, σῶσε,   1405 

τὰ παρακάλια μου ἄκουσε καὶ δύναμη μοῦ δῶσε, 

γιατὶ κ’  ἐσὺ ἀγαπητικὸς ἕναν καιρὸ εἶχες γένει 

εἰς ἀνελύπητη καρδιά, σκληρὴ καὶ σιδηρένη·  

εἰς τὴν Κορίσκη σήμερο ᾽κδίκησε τὲς δικές σου 

κρίσες καὶ παῖδες πού ’λαβες ἕναν καιρὸ ποτέ σου…   1410 

Ἔτσι, λοιπόν, ἡ Χάρις σου μ’ ἔκαμε νὰ τ’ ἀνοίξω, 

καὶ τ’ ὄνομά σου τ’ ἅγιο μ’ ἔκαμε νὰ τὸ ρίξω!   

Τώρα τὴν πονηρὴ ἀλουποὺ στὴν τρούπά ᾽χω κλεισμένη· 

τώρα τῆς βάνουσι φωτιά, νὰ μείνει ὁλοκαημένη! 

Ὅλες τοῦ κόσμου τὲς κακές, ἀποθυμῶ νὰ ᾽μπόρουν,   1415 

γυναῖκες, εἰσὲ μιὰ φωτιὰ καημένες νὰ τσ’ ἐθώρουν.  

 

ΧΟΡΟΣ  

῍Ω πόσον ἔρωτα εἶσαι μεγάλος,  

                                     
1601397 Νὰ τὴν ἐσίσω, 1400 ἀνδρειά, 1407 ἕναν καιρὸν εἶχες,1399 τόπ’ ἐμπῆκε, 1413 τροῦπ’ ἔχω, 
1401 πῶς τὶ βουλὴν, 1406 παρακάλια μ’ ἄκουσε, , 1409 σήμερον κδίκησε, 1415 νὰ μπόρουν, 1416 
εἰς σὲ 
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τῆς φύσης νέο θαῦμα καὶ τοῦ κόσμου, 

καὶ δυνατὸς ὡσὰν ἐσένα δὲν εἶν’ ἄλλος! 

Ποιά ἀνάπονη καρδιὰ ἢ ποιοί ἀγρεμένοι    1420 

ἀνθρῶποι, ἔτσι σκληροὶ καὶ θηριώδεις, 

τὴ δύναμη σου δὲ γροικοῦν τὴν μπορεμένη; 

καὶ ποιός τόσο βαθὺς καὶ παιδεμένος 

νοῦς, καὶ τὴ λάβρα σου καταλαβαίνει,161 

κι ἀπ’ αὔτη νὰ μὴ μείνει νικημένος;    1425 

Ὅποιος γροικᾶ καὶ γνώθει πῶς φλογίζουν 

οἱ λάβρες τῆς φωτιᾶς σου τῆς μεγάλης 

καὶ πόσο τὲς καρδιὲς ἀναλαβρίζουν, 

«Πνεῦμα», σοῦ θέλ’ εἰπεῖ, «θνητό, σὺ βασιλεύεις, 

ἐσύ ᾽σαι ζωντανὸ κ’ ἐσὺ δεσπόζεις    1430 

εἰς τὲς σωματικὲς ψυχές, καὶ κυριεύεις». 

Ἀμ’ ὅποιος πάλι ξεύρει καὶ γνωρίζει 

τὸ πὼς ὁ ποθητὸς βασταίνει χάρες 

ἔξυπνες, καὶ μ’ αὐτὲς μπορεῖ κι ὁρίζει 

νὰ κάμει τὴ φωτιὰ τὴν μπορεμένη     1435 

τοῦ πόθου του, τὴ φλογερή, ποὺ τόσο καίει,  

τρεμουλιασμένη νὰ γενεῖ καὶ χλομιασμένη, 

πεῖ θέλει: «Πνεῦμ᾽ ἀθάνατον ἐσὺ μετέχεις, 

καὶ τὸ δοχεῖο τ’ ἅγιό σου μόνο 

εἰς τὴν ἀσώματη ψυχὴ βαστᾶς καὶ ἔχεις».   1440 

Καὶ θρέφεις καὶ κρατεῖς σ’ αὐτὸν τὸν τόπο 

θεριὸ ξεχωριστὸ κ’ ἐξαίσιο πλήσια 

στὴ βλέψη τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων· 

ὄντας τυφλὸν ἠβλέπει καὶ βιγλίζει, 

κι ὄντας λωλό, μὲ δίχως γνώση,     1445 

γνώθει πολλὰ καὶ ξεύρει καὶ γνωρίζει· 

                                     
161 1420 ποι’ ἀγρεμένοι, 1421 Ἄνθρωποι, 1435 Νὰ κάμε, 1438 πνεύμα ’θάνατον, 1430 Ἐσ’ εἶσαι -  
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τῆς αἴστησης, τοῦ νοῦ, καὶ πάλι  

τοῦ λογικοῦ, τῆς πεθυμιᾶς καὶ τῆς ἀγάπης 

σκότισις, συγχυσμὸς ἔναι καὶ ζάλη! 

Καὶ τέτοια βασιλειὰ στὸν κόσμον ἔχεις,     1450 

στὸν οὐρανὸν ἀπάνου κ’ εἰς τὴν κτίση, 

κι ὅλ’ ἀπὸ κάτου τοῦ χεριοῦ σου τὰ μετέχεις! 

Μὰ λέγω σου, δίχως σκανδάλισή σου,162 

πὼς πράγμα πλιὰ φρικτὸν ὁ κόσμος ἔχει,   

μὲ πλιὰ περήφανη ἐξουσιὰ ᾽πὸ τὴ δική σου,    1455 

γιατὶ, ὅ,τι ἔργο θαυμαστὸ κ’ ἐξαίσιο κάνεις 

L3 ἀνάμεσον σ’ ἐμᾶς καὶ μᾶς ξεπλήττεις,     

ἀπὸ γυναίκας εὐμορφιὰ τὴ χάρη πιάνεις.  

῍Ω τῆς γυναίκας εὐμορφιὰ χαριτωμένη, 

ὢ χάρισμα τοῦ Οὐρανοῦ ἀκριβὸ κι ἄξιο,    1460 

ἄντις ἐκείνου χάρη, ὁπού, δοσμένη,  

ὡς πλάστη καὶ τῶν δυῶν, σὄχει ὡραιότης, 

τόσ’ ὄμορφη πολλά, ποὺ ξαπερνάει 

τοῦ οὐρανοῦ τὸ κάλλος καὶ τερπνότης!  

Τί πράγμα <ὁ> οὐρανὸς μορφύτερό σου    1465 

ἔχει, καὶ πλιὰ γλυκὺ καὶ δροσισμένο 

καὶ κατανυκτικὸ πλι’ ὀχ τὸ δικό σου;  

Ὡς κύκλωψ φοβερός, στὸ μέτωπό ’χει 

ἕνα μεγάλον ὀφθαλμὸν ποὺ τριγυρίζει 

μὲ σπούδα, καὶ τὸν κόσμο περιτρέχει,    1470 

καὶ φῶς δὲ δίδει σ’ ὅποιον τὸν κοιτάξει, 

ἄντις τόνε θαμπώνει καὶ τυφλαίνει 

καὶ τῶν ματιῶν τὸ φῶς του σκοτεινιάζει.   

Κι ἂ θέλει στεναγμὸ νὰ δώσει ἢ νὰ μιλήσει, 

ὡσὰ λιοντάρι φοβερὰ μουγκᾶται,      1475 

                                     
1621450 βασίλεια, 1461 ἐκείνου χάριν ὁποῦ, 1462 Ὡς πλάστης - σὄχει ἡ ὡραιότης, 1465 πράγμα  
οὐρανὸς, 1468 μέτωπ’ ὄχει, 1473 σκοτειγνιάζει , 1474 Κιὰ 1455 ἐξουσι’ ἀπὸ, 1455 πλιὰ ᾽περίφανη 
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κι ὁ κόσμος ὀχ τὸ φόβον ὅλος φρίσσει.  

Λοιπόν, ὄχι οὐρανὸς γαληνωμένος,   

ἀμὴ στρατὸς δεινὸς περίσσια, 

ποὺ πελεκᾶ καὶ βλάπτει θυμωμένος·163 

μὲ τσ’ ἄγριες ἀστραπὲς συχνοβροντίζει,     1480 

καὶ ρίχνει ἀστροπελέκια καὶ ζημιώνει 

κι ἀνθρώπους καὶ δεντρά, καὶ τσ’ ἀφανίζει. 

Μὰ σύ, μὲ τὴ γλυκιὰ τὴν ἀστραπή σου, 

μὲ τὴν ἀγγελικὴ θωριά σου τῆς ἀγάπης, 

μὲ ἥλιους δυὸ καθάριους τῆς μορφῆς σου,   1485 

τὴν πληγωμένη τὴν ψυχὴ δροσίζεις 

ὅτινος σὲ θωρεῖ κι ἀναντρανίζει, 

κι ἀνάπαυση γλυκιὰ σ’ αὐτὴ χαρίζεις. 

Tὸ σχῆμα κ’ ἡ λαλιά, λάμψ᾽, ὀμορφία 

κάνουσι στ’ ὡριωμένο πρόσωπό σου    1490 

τέτοιας λογῆς γλυκύτατη ἁρμονία, 

ὁπ’ εὔκαιρα οὐρανὸς (τὸν πλούσιο βίο 

τῆς στόλισής σου νὰ κρατεῖ) νὰ θέλει 

μ᾽ ἐσὲ νὰ συγκριθεῖ, ποίημα θεῖο. 

Δίκιο μέγα βαστᾶ, σ’ ἀληθοσύνη,     1495 

τὸ ζῶο τὸ ψηλό, π’ ἄνθρωπο κράζουν,  

στ’ ὁποιὸ πάσα θνητὸ κεφάλι κλίνει, 

ὅταν σ’ ἐσένα θεωρεῖ ἐκείνη 

τὴν ὑψηλὴν αἰτιὰ τῆς χάριτός σου, 

καὶ προσκυνᾶ κ’ ὑποταγὴ σοῦ δίνει.    1500 

Κι ἂν ἔχει σκῆπτρο στὴ δεξιά, καὶ βασιλεύει, 

δὲν εἶσαι ’ξ αὔτονε λιγότερ’ ἄξια, 

μ’ ὅλον ὁποὺ νικᾶ καὶ θριαμβεύει, 

ἄντις σ’ ἐσέν’ ἡ δόξα πλιότερ᾽ ἀγροικᾶται, 

                                     
163 1482 δενδρά, 1494 Μὲ σὲ νὰ συγηριθῆ, 1495 Δίκαιο, 1497 Στὸ ποιὸ, 1499 αἰτία, 1500 Σὲ 
προσκυνᾶ 
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γιατὶ ὅσο πλιὰ τὸ νικημένο ἀξίζει,      1505 

τόσον ὁ νικητὴς πλέο τιμᾶται. 

Σήμερο θαυμαστὴν εἰς τοῦτο κάνει 

πίστη ὁ Μυρτίνος, φανερὴ κ’ ἐξαίσια 

σ’ ὅποιον δὲν τὸ πιστεύει μ’ ἀμφιβάνει. 

Ἐτοῦτο μόνον ἔλειπε νὰ γένει,     1510 

γυναίκ’, ἀπὸ τὴ χάρη σου: ὅτι πόθος164 

δίχως ἐλπίδα νὰ γενεῖ καὶ νὰ πληθαίνει.  

                                     
164 1511 Γυναῖκ’ ἀπὸ τὴν χάριν σου ὅτι πόθος 



 416 

 ΠΡΑΞΙΣ TETAPTH  

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Κορίσκη    
L4  Tόσό ’βαλα πρωτύτερα τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά μου  1 

νὰ φέρω αὐτὴ τὴν ἄκακη στὰ βρόχια τὰ δικά μου, 

π’ ἀστόχησα τὲς ὄμορφες πλεξίδες ποὺ μοῦ ’σύρε  

ἐκεῖνος <ὁ> ἀσχημότατος χωριάτης καὶ μοῦ πῆρε.165 

Πόσο μοῦ φαίνεται βαρὺ μ’ ἔτσι πολλὰ μεγάλο   5 

πλέρωμ’ ἀπὸ τὰ χέρια του τοῦ λόγου μου νὰ βγάλω! 

 Ἀμ’ ἦτον χρειὰ ὀχ τ’ ἀδιάκριτο τοῦτο τὸ ζὸ νὰ γλύσω, 

ὁποὺ εἶχε μέλλει τὴ ζωὴν ὁπού ’χω νὰ τ’ ἀφήσω,  

καί, μ’ ὅλον πὄχει τὴν καρδιὰ δειλὴ σὰν τὸ κουνέλι, 

στοῦ λόγου μου ἐδυνότουνα νὰ κάμει ὅ,τ’ εἶχε θέλει·  10 

κωλοσυρμοὺς καὶ ξεσκισμοὺς καὶ χίλιες στὸ κορμί μου 

ντροπὲς εἶχε ’πιχειριστεῖ μὲ τόσην ἐντροπή μου.    

Πάντα μου τὸν ἀνάμπαιζα κι ἀγάπην ἔδειχνά του  

κι ἀπὸ τὲς φλέβες του συχνὰ τὸ αἷμα ἐβύζανά του 

ὡσὰν ἀβδέλλα νηστικὴ καὶ καταπεινασμένη⋅   15 

γιὰ τοῦτο τώρα τοῦ πονεῖ κ’ ἔχει καρδιὰ καημένη 

πὼς πλιό μου δὲν τὸν ἀγαπῶ⋅ κ’ ἤθελεν ἔχει πλῆσο 

δίκιο, ἂν ὀμπρωτύτερα τὸν ἤθελ’ ἀγαπήσω. 

Tὸ πράγμα τ’ ἀναγάπητο ποτὲ δὲν ἀγαπιέται, 

κι ὡσὰν τὸ χόρτο τῆς γιατρειᾶς, ὁπ’ ἀκριβὸ κρατιέται  20 

σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸ μάζωξε καὶ θέλει νὰ γιατρέψει 

καμιὰν ἀνάγκη μετ’ αὐτὸ καὶ νὰ τὴ θαραπέψει,  

ὡσὰν τοῦ βγάλει τὸ ζουμί, ὁποὺ τὴ χάρη δίνει,    

τὸ ρίχνει, δὲν τὸ χρειάζεται, κ’ εἰς τὴν κοπριὰ τ’ ἀφήνει, 

ἔτσι κ’ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐτούτονε, τὸν καταδικασμένο,   25 

τί θέλω πλιό, ποὺ κάθε του καλό ’χω σφουγγισμένο, 

                                     
1653 μοῦ σιρε, 4 ἐκεῖνος ἀσχημότατος, 8 Ἂν εἶχε μέλλη, 17 πλίσιο, 1 Τόσοβαλα, 2 νὰ φέρ’ αὐτὴν, 6 
ναὐγάλω, 8 ὁπ’ ἔχω, 10 ὅτ’ εἶχε, 12 εἶχε πιχειριστῆ, 22 μὲ τ’ αὐτὸ, 26 καλὸχω 
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παρ’ ὡς χορτάρι ἀνωφελὴ κ’ ἐγὼ νὰ τόνε ρίξω     

εἰς τὲς κοπρές, καὶ μ’ αὔτονε νὰ σιχαθῶ νὰ σμίξω! 

Χρεία μοῦ ’ν’ τώρα νὰ διαβῶ, νὰ ἰδῶ ἂν ἐκατέβη  

ὁ Κορυδὼν εἰς τὴ σπηλιά. Tί ’ν’ τοῦτο ποὺ ᾽συνέβη,  30 

καὶ τί καινούργιο συντηρῶ; Eἶμ’ ἔξυπνη ἢ κοιμοῦμαι;  

Παραθωρῶ ἢ τάχατες μεθῶ καὶ δὲ θυμοῦμαι;166 

Ἠξεύρω βέβια καὶ καλὰ πὼς ἤτουν ἀνοιμένο 

τὸ στόμα τοῦτο τῆς σπηλιᾶς, κι ὄχι ποτὲ κλεισμένο, 

καὶ τώρα δὲν ἠξεύρω πῶς σὰν ἴσκιος ἐσφαλίστη  35 

καὶ πῶς ἐτοῦτο τὸ βαρὺ χαράκι ἐγκρεμνίστη, 

ὁποὺ ἦτον τόσο παλαιὸν καὶ χρόνους ριζωμένο; 

Tώρα ἔτσι ξάφνου τὸ θωρῶ χάμου στὴ γῆ πεσμένο! 

Και ὅμως δὲν ἀκούστηκε, ἀνίσως καὶ δὲ σφάλλω, 

τίνιασμα κανενὸς σεισμοῦ μικρό, οὔτε μεγάλο.   40 

Ἤθελα μόνο νά ’ξευρα ἂν ἔν’ κατεβασμένος 

ὁ Κορυδὼν εἰς τὴ σπηλιά, καὶ τώρα σφαλισμένος 

ἂν βρίσκεται σὲ δαύτηνε μὲ τὴν Ἐρωπρικούσα,   

καθὼς καρδιά μου κ’ ἡ ψυχὴ ἐτοῦτ’ ἀποθυμοῦσα. 

Ὥς τώρ’ αὐτὸς ἐτύχαινε ἐδῶ νά ’ναι φερμένος,   45 

ὅτ᾽ εἶν’ ἡ ὥρα κάποση ποὺ εἶναι κινημένος. 

Μὰ ποιός κατέχει ἂν αὐτὴ κ’ ἐτοῦτος εἶν’ μπασμένοι 

κι ὀχ τὸ Μυρτίνο βρίσκουνται κ’ οἱ δυό τους σφαλισμένοι; 

Ὁ πόθος, ὅταν σκληρευτεῖ, τοῦ κόσμ’ ὅλη τὴν κτίση  

νὰ τὴν ταράξει δύνεται καὶ νὰ τηνὲ κουνήσει,   50 

κι ὄχι μιὰ πέτρα μοναχὴ σὰν τὸ χαράκι τοῦτο. 

Κι ἂν ὁ Μυρτίνος τσ’ ἔκλεισε μέσα, στὸν τρόπο τοῦτο, 

πράγμα ποτὲ καλύτερο δὲν εἶχε προσπαθήσει 

τῆς πικραμένης μου καρδιᾶς, σὰν τοῦτο, νὰ χαρίσει, 

κι ἄλλο δὲν ἔλειπε ἀπ᾽ ἐμὲ παρὰ μέσ’ στὴν καρδιά του  55 

                                     
166 27 νὰ τὸν ἐρίξω, 29 Χρεία μου῏ναι, 41 ἀνὲν, 43 Νὰ βρίσκεται, 50 νὰ τὴν ἐκουνίση, 55 μέσ’ τὴν, 
30 τ’ εἶν, 33 ἦτουν’ ἀνοιμένον, 38 Tῶρ’ ἔτζη,41 νάξευρα 47 ποῖος, 48 δύο, 
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ἄντις αὐτείνη ἐμένανε νά ’κανε πεθυμιά του. 

Ἀμ’ εἶναι κάλλιο τοῦ βουνοῦ τὴ στράτα ἐδὰ νὰ πιάσω, 

γιὰ νὰ μπορέσω στὴ σπηλιὰ εὔκολα ν’ ἀπεράσω, 

κ’ ἐκεῖθεν θέλω δυνηθεῖ, <σ’> πάσα καθαροσύνη,  

νὰ μάθω σ’ τούτη τὴ δουλειά, ὥς τώρα, τί ἀπογίνη.  60 

 

ΣKHNH ΔEYTEPA 

Δορίντα, Λίνκος 

ΔO. Καὶ βέβια δὲ μ’ ἐγνώρισες, Λίνκε, σ’ τρόπον κανένα;167 

ΛIN. Καὶ ποιός γνωρίσει σ’ ἤθελε, σ’ αὐτεῖνα τ’ ἀγριεμένα 

φορέματα ὁποὺ βαστᾶς, γιὰ τὴ χαριτωμένη 

Δορίντα, τὴν εὐγενική, τὴν καταδροσισμένη; 

Σὰν εἶμαι Λίνκος, νά ’μουνα ἀγριόσκυλος στὴ φύση,  65 

μ’ ἕνα μεγάλο σου κακὸ ἤθελα σὲ γνωρίσει. 

Ὀϊμέ, τὸν κακορίζικο, καὶ τί θωρῶ σ’ ἐσένα; 

ΔO. Ἀγάπης ἔργο καρδιακῆς, Λίνκε, θωρεῖς σ’ ἐμένα,   

καὶ μιᾶς ἀγάπης κάμωμα ὁπ’ ἄλλο νὰ τοῦ μοιάσει   

στὸν κόσμο δὲ θέλει βρεθεῖ ποτὲ νὰ τὸ ταιριάσει.  70 

ΛIN. Μιὰ κοπελούλα δροσερή, Δορίντα, σὰν ἐσένα, 

ἔτσι μικρὴ καὶ τρυφερή, ποὺ σ’ εἶχα μετ᾽ ἐμένα 

ὥς ἐπροχθές, μπορῶ νὰ εἰπῶ, μέσα στὴν ἀγκαλιά μου, 

κι ὡς βρέφος σ’ ἐκανάκιζαν τὰ χέρια τὰ δικά μου, 

καὶ σοῦ ’δειχνα στὰ τρυφερὰ πόδια σου νὰ βαστᾶσαι   75 

καὶ «μάμα» σοῦ ’λεγα νὰ λὲς καὶ «τάτα» ὁρμήνευά σε,  

ἐσύ, ποὺ σὰν ἀγριμικὸ σκιαζάρικο ἐφοβόσουν,   

πριχοῦ τοῦ πόθου βάσανα καὶ πάθη σὲ πλακώσουν, 

καὶ κάθε πράγμα ξαφνικὰ ὁποὺ ἤθελες γροικήσει 

νὰ σαλευτεῖ, κι ὅ,τι πουλὶ κλαδάκ’ εἶχε κουνήσει,   80 

ἢ σκουρκουρίτσα νά ’χες δεῖ τὸν τράφο ν’ ἀπεράσει 

                                     
167 59 σ’ πριν πᾶσαν προσέθεσα, 69 νὰ τῆς μιάση, 62 ποῖος, 67 Ὠοιμὲ, 76 ὁρμηνεβάσε 
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ἢ ὁ αέρας τῶν δεντρῶν τὰ φύλλα νὰ ταράσσει,  

ὅλα τρομάρα σοῦ ’διδαν, καὶ τώρα, μοναχούλα, 

λαγκάδια, δάση καὶ βουνά, τὰ παραδέρνεις οὗλα,168 

δίχως νὰ σκιάζεσαι θεριὸ ἄγριο νὰ σ’ ἀπαντήσει,  85 

μήτε στὴ φορεσιὰν αὐτὴ σκύλο νὰ σὲ ξεσκίσει; 

ΔO. Μία π’ ἀπὸ τὸν Ἔρωτα στὰ σπλάχνα εἶν’ πληγωμένη, 

ἄλλη πληγὴ νὰ φοβηθεῖ ποτέ της δὲν τυχαίνει. 

ΛIN. Πολὺ ἐδυνάστη μετὰ σὲ ὁ πόθος κ’ ἔκαμέ σε 

ἀπὸ γυναίκα νιούτσικη σ’ ἄνδρα κατάστησέ σε·    90 

ἄντις ἀπὸ μιὰ νιούτσικη γυναίκα πλουμισμένη 

σὲ λύκου μεταμόρφωμα σ’ ἔχει καταστημένη. 

ΔO. ῍Ω Λίνκε, μέσα σ’ τοῦτο μου τὸ στῆθος καὶ νὰ ’μπόρειες 

πῶς βρίσκεται ἡ καημένη μου καρδιὰ νὰ τὴν ἐθώρειες,   

εἶχες ἰδεῖ ἕνα ζωντανὸ λύκο νὰ τὴν τραβίζει   95 

κι ὡσὰν ἀρνάκι τρυφερὸ νὰ μοῦ τηνὲ ξεσκίζει. 

ΛIN. Ποιός εἶναι ὁ λύκος ποὺ μοῦ λές; Ὁ Σίλβιος τάχατ’ εἶναι; 

ΔO.  Ἐσὺ τὸ λέγεις φανερὰ τὸ πὼς αὐτεῖνος εἶναι! 

ΛIN. Γιατ’ εἶναι λύκος, τὸ λοιπόν, γιὰ δαῦτο κι ἀπατή σου 

σὲ λύκαινα μετὰ χαρᾶς ἄλλαξες τὴ μορφή σου.   100 

Γιατὶ ἂν ἀνθρώπου πρόσωπο δὲν τὸν παρακινήσει, 

ἴσως κἂν τοῦτο τ’ ἄγριο τὸν κάμει ν’ ἀγαπήσει!    

Μά, πές μου, ποῦ τὴν ηὕρηκες τούτη τὴν ἀγριεμένη 

τὴ φορεσιά, μὲ τὴν ὁποιὰν εὑρίσκεσαι ντυμένη; 

ΔO. Μετὰ χαρᾶς νὰ σοῦ τὸ πῶ. Σήμερο εἶχα κινήσει,  105 

ὅταν ἀρχίνισε ἡ αὐγὴ τὸν κόσμο νὰ φωτίσει, 

πρὸς τὴ μεριὰ νὰ κατεβῶ ποὺ εἶναι ἡ ’Ερυμάνθο, 

ἐκεῖ ποὺ ὁ Σίλβιος σήμερον, καθὼς ἤθελα μάθω, 

κυνήγι εὐγενικότατον ἐκράτει ἑτοιμασμένο, 

γιὰ νὰ φονεύσει τὸ θηριό, ἐκεῖνο τ’ ἀγριεμένο,   110 

                                     
16884 ὅλλα, 86 φορεσίαν, 96 νὰ μοῦ τὴν ἐξεσκίζη, 90 καταστησέσε, 93 νὰ μπόριες, 97 Ποῖος, 104 
ὁποῖαν, 
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ὁποὺ στὸν τόπο κείνονε, σὰν ξεύρεις, ἐκατοῖκα· 

τόμου τὸ δάσος πέρασα κι ὀχ τὸ λαγκάδι ἐβγῆκα 

κ’ ἦρθα στὸ στενοπόταμο, αὐτὸ ποὺ κατεβαίνει 

ἀπὸ τὸ πλάγι τοῦ βουνοῦ, ἐκεῖ ’βρα ν’ ἀνιμένει169 

τὸ σκύλο του τὸν ὄμορφο τοῦ Σίλβιου, καθισμένο   115 

στὰ λούλουδα τοῦ λιβαδιοῦ, ὅλο λαχανιασμένο. 

Λογιάζω νά ’λθε γιὰ νὰ πιεῖ, κι ἀφόντις εἶχε σβήσει 

τὴ δίψα, γιὰ ξεκούραση ἐδιάβη νὰ καθίσει. 

Κ’ ἐγώ, π’ ὅλα τὰ πράγματα τοῦ Σίλβιου ἔχ’ ἀκριβά μου 

καὶ τ’ ἀγαπῶ περσότερο ’χ τὰ μάτια τὰ δικά μου,  120 

κ’ ἔχ’ ἀκριβὴ καὶ τ’ ὄμορφου κορμιοῦ του τὴν ἰσκιάδα 

καὶ τῶν ποδιῶν του τὴ συρμή, ποὺ γέμουν γληγοράδα, 

πόσο περσότερο, λοιπόν, θὲ νά ’χω τὸ σκυλί του, 

ὁπού, κατέχω, τ’ ἀγαπᾶ ὡσὰν καὶ τὸ κορμί του· 

γιὰ τοῦτο τότες παρευθὺς σκύφτω καὶ τόνε πιάνω,  125 

κ’ ἐκεῖνος, δίχως ἄργητα, ζιμιὸ ἐσηκώθη ἀπάνω 

κι ὡσὰν ἡμερωμένο ἀρνὶ ὅθεν εἶχα κινήσει 

τὸ πόδι μου ἐκινότουνα κι αὐτὸς νὰ μ’ ἀκλουθήσει. 

Κ’ εἰς κεῖνο ὁπ’ ἐλόγιαζα πῶς νὰ τονὲ γυρίσω 

τ’ ἀφέντη του κι ἀφέντη μου, νὰ τοῦ τονὲ χαρίσω,  130 

ἐλπίζοντας μὲ χάρισμα τόσο πολλὰ ἀκριβό του 

νά ’χα κερδαίσει ἀπ’ αὔτονε τὸν πόθο τὸ δικό του, 

νά τον κι αὐτὸν κ’ ἐπρόβαλε κ’ ἐρχότουν ἐδῶ κάτου, 

γυρεύοντας ἐδῶ κ’ ἐκεῖ νά ’βρει τὸ πάτημά του· 

κι ὡς ἦρθε ’δῶ ἐσταμάτησε. Λίνκε, δὲ θὲ νὰ χάσω  135 

καιρό, τὰ λόγια πού ’παμε νὰ σοῦ τὰ λογαριάσω, 

γιατ’ εἶναι κόπος περισσός· εἰπεῖ σοῦ θέλω μόνο, 

γιὰ νὰ τελειώσω γλήγορα καὶ νά ’βγω ἀπὸ τὸν πόνο, 

                                     
169114 κ’ ἐκ’ ἧβρα, 117 γιὰ νὰ πῆ, 121 καὶ τ’ ὄμορφον, 123 στὸ σκυλή του, 125 τὸν ἐπιάνω, 129 νὰ 
τὸν ἐγυρίσω, 130 νὰ τοῦ τὸν ἐχαρίσω, 120 περσότερ’ ὀχ, 131 πολλ’ ἀκριβόν, 135 ἦρθ’ ἐδῶ, 132 
Nα῏χα, 134 τὸ πατημά του,136 ποῦ ῏ παμαι 
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τὸ πὼς ἐτοῦτο τ’ ἄπονο κοπέλι εὐθὺς μισεύγει 

καὶ θυμωμένο καὶ σκληρὸ ἀπ’ ὀμπροστά μου φεύγει,  140 

 ἀφόντις πρῶτα μὲ πολλὰ ψευδόλογα δικά του    

καὶ πλιὰ ψευτὰ καὶ πλανετά, χίλια τασσίματά του 

ἐπῆρε μου τὸ σκύλο του, ἐπῆρ’ τὸ πλέρωμά μου,170 

π᾽ ὄλπιζα κι ἀκαρτέρουνα μὲ τόση πεθυμιά μου.  

ΛIN. ῍Ω Σίλβιε ἀνελύπητε, γεμάτε σκληροσύνη,   145 

ὢ κοπελάκι ἄσπλαχνο, δίχως ἐλεημοσύνη! 

Μὰ τότες τί ἔκαμες ἐσύ; Tάχα τὸν ἐσκληρεύθης; 

Σὲ τούτη του τὴν ἀτυχιὰ τάχατες τὸν ἐχθρεύθης;  

ΔO. Ἄντις, ἡ φλόγα τοῦ θυμοῦ, ὁπού ’δειξε σ’ ἐμένα, 

φωτιὰ τοῦ πόθου ἐγίνηκε κ’ ἔκαψε τὰ καημένα   150 

τὰ σωθικά μου, τῆς φτωχῆς, κ’ ἡ ὄργητά του ἐκείνη 

ἔκαμε τὴν ἀγάπη μου καὶ πλιὰ μεγάλη ἐγίνη· 

καὶ τὰ πατήματ’ ἄρχισα κι ἀκλούθουν μονοτάρου 

ἀσπούδαχτ’ ἀπὸ πίσω του, μόνο γιὰ νὰ μὲ πάρουν 

στὸν τόπο κεῖνον πού ’μελλε τοῦ κυνηγιοῦ νὰ πηαίνει·  155 

κ’ ἔτσι, λοιπόν, παγαίνοντας, στὴ στράτα μ’ ἀπανταίνει 

Λουπίνος, τὸ κοπέλι μας, ποὺ ἤτουνα μισεμένος 

λίγο πρωτύτερα ἀπ᾽ ἐμέ, τὰ ροῦχα φορεμένος 

τοῦτα ποὺ βλέπεις καὶ φορῶ, κ’ εὐθὺς μοῦ ’ρθε νὰ βγάλω 

τὴ φορεσιὰ ποὺ βάστουνα κ’ ἐτούτηνε νὰ βάλω,  160 

τὰ ἤθη μου τὰ θηλυκὰ μὲ δαύτη νὰ σκεπάσω, 

εἰς τοὺς βοσκοὺς ἀνάμεσα βοσκὸς γιὰ ν’ ἀπεράσω, 

γιὰ νὰ κλουθῶ καὶ νὰ θωρῶ, μὲ τὴν ἀνάπαυσή μου, 

τὸ Σίλβιο μου τὸν ὄμορφο, τὴν ἀκριβὴ ψυχή μου. 

ΛIN. Καὶ μὲ τοῦ λύκου τὴ θωριὰ εἰς τὸ κυνήγι ἐμπῆκες,  165 

καὶ σ’ εἴδασι τόσα σκυλιά, κ’ ἐμπόρεσες κ’ ἐβγῆκες 

κ’ ἐγύρισες ἀνέγγιαχτη, δίχως νὰ σὲ ξεσκίσουν; 

Πολύ ’ν’ τὸ πράγμα πού ’καμες, Δορίντα μου, ἀπατή σου. 
                                     
170 159 καὶ θορῶ, 160 φορεσία, 168 Πολλ’ εἶν τὸ 
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ΔO. Tὸ πὼς δὲν ἐξεσκίσασι οἱ σκύλοι τὸ κορμί μου, 

Λίνκε, μὴν τὸ θαυμάζεσαι, ὅτ’ ἤξευραν πὼς ἤμουν  170 

τ’ ἀφέντη τους καθημερνὸ πιάσμα του καὶ κυνήγι 

κι ἀγρίμι ὁποὺ δὲν ἠμπορεῖ ποτέ του νὰ τοῦ φύγει.171 

Μὰ ’γὼ στὸν τόπο κείνονε ἤμουνα συγχυσμένη 

ἀνάμεσα σ’ τόσους βοσκούς, ποὺ ἦτον μαζωμένοι 

ἀπ’ ὅλα τὰ περίγυρα μόνο γιὰ νὰ μποροῦσι   175 

τὸ φοβερὸ καὶ ᾽ξάκουστο κυνήγι νὰ θωροῦσι, 

κι ἔξω ὀχ τὲς τέντες ἔστεκα μὲ πόθο νὰ ξανοίγει 

τὸ βλέμμα μου τὸν κυνηγὸ πλιὸ παρὰ τὸ κυνήγι. 

K’ εἰς κάθε σχῆμα τοῦ θεριοῦ τ’ ἄγριου, ὁπού ’χε κάμει, 

ἐτάρασσε ἡ καρδούλα μου κ’ ἔτρεμε σὰν καλάμι,  180 

κ’ εἰς κάθε σχῆμα τ’ ἀκριβοῦ τοῦ Σίλβιου, τοῦ δικοῦ μου, 

ἐκεῖ ἔτρεχα μὲ τὴν ψυχὴ καὶ μ’ ὅλον μου τὸ νοῦ μου. 

Μὰ τὴ χαρά μου τὴν πολλὴν ἐτούτη ἐσύγχυζέ την  

ἡ φοβερὴ τ’ ἀγριόχοιρου θωριά, κ’ ἐστέρευέ την, 

ὅτι μεγάλο ἤτουν πολλὰ καὶ δύναμ’ εἶχε πλήσια,  185 

τρομαχτικὸ καὶ φοβερὸ καταπολλὰ περίσσια. 

Κι ὡσὰν ἀνεμοστρόφιλος ποὺ ξαφνικὰ πλακώσει, 

καὶ σπίτια, δένδρη κι ὅ,τι βρεῖ θωρεῖς νὰ ξεριζώσει,  

κ’ εἰς λίγην ὥρα δύνεται ζημιὲς πολλὲς νὰ κάμει 

ὅθεν περάσει μὲ θυμό, ὅθεν διαβεῖ καὶ δράμει,   190 

ἔτσι κι ἀγριόχοιρος αὐτὸς ὅθεν τὰ θυμωμένα, 

τὰ ματωμένα δόντια του καὶ τὰ καταφρισμένα 

εἶχε γυρίσει, παρευθύς, σ’ ἕναν καιρὸ πεσμένους 

σκύλους πολλοὺς χάμαι στὴ γῆν ἤβλεπες φονεμένους 

καὶ τὰ δοξάρια σκορπιστά, κοντάρια τσακισμένα  195 

καὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ κορμιὰ ἄπονα ξεσκισμένα. 

Πόσες βολὲς τ’ ἄγριο θηριὸ νὰ συβαστεῖ ἐπεθύμουν 

                                     
171186 κατὰ πολλὰ, 192 κατ’ ἀφρισμένα, 171 καθ’ ἡμερνὸ,173 Μἀγὼ, 183 ἐτοῦτην ἐσυγχιζέτην, 184 
κ’ ἐστερεβαίτην,μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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μ’ ἐμένα, νὰ φχαριστηθεῖ νὰ πάρει τὴ ζωή μου 

κ’ ἐκείνη τ’ ἀκριβότατου τοῦ Σίλβιου νὰ θελήσει 

νὰ μὴν τὴ βλάψει, κι ἄβλαβο κ’ ὕγιο νὰ τὸν ἀφήσει,  200 

καὶ πόσες ἐβουλήθηκα ἐκεῖ ὀμπροστὰ νὰ δράμω,172 

σκουτάρι εἰς τὸ στῆθος του τὸ στῆθος μου νὰ κάμω, 

καὶ πόσες μέσα μού ’λεγα: «Ἀγριόχοιρε, νὰ ζήσεις, 

τὸ Σίλβιο, σὲ παρακαλῶ, πλήσια νὰ συμπαθήσεις!». 

Κ’ ἔτσι, μὲ τέτοιο λογισμὸ στοῦ λόγου μου μιλώντας,  205 

καὶ μ’ ἀναστεναγμοὺς πολλοὺς συχνὰ παρακαλώντας, 

τὸ Σίλβιο βλέπω κ’ ἦλθε ὀμπρὸς κρατώντας τὸ σκυλί του,  
ντυμένο μὲ τὰ σίδερα τὸ γύρο τὸ κορμί του, 

κι ἀμπώθει το πρὸς τὸ θεριὸ ποὺ περηφανευότουν, 

ὁπ’ οὔδε σκύλο οὔδ’ ἄνθρωπον ἐψῆφα τον πιλιό του,  210 

γιατ’ ἤβλεπε τὸ γύρο του τοὺς σκύλους ψοφισμένους 

καὶ τόσους ὀχ τὰ δόντια του ἀνθρώπους πληγωμένους. 

Νὰ σοῦ ξηγήσω δὲν μπορῶ, Λίνκε, τὴν τόση ἀνδρεία 

πού ’δειξε τοῦτο τὸ σκυλὶ μὲ τόση ἀνδραγαθία· 

γιὰ τοῦτ’ ὁ Σίλβιος μου ὄμορφος τόσ’ ἀκριβὸ τὸν ἔχει·  215 

δίκια, λοιπόν, εἰς αὔτονε ἀγάπη τόσην ἔχει! 

Σὰ λέων ὅταν βρίσκεται περίσσια θυμωμένος  

κι ἀπὸ τὲς δυνατὲς κουντριὲς στέκεται φυλαμένος 

τοῦ ταύρου τ’ ἀνημέρωτου, π’ ὧρες χουμᾶ σιμά του 

κι ὧρες μὲ τέχνη στρέφεται καὶ φεύγει ἀπὸ κοντά του,  220 

καὶ μόνο μιὰ καὶ μοναχὴ βολὰ ποὺ νὰ τοῦ δώσει  
στὴ ράχη, καὶ τὰ νύχια του τὰ δυνατὰ τοῦ χώσει, 

τὸν σφίγγει τετοιανῆς λογῆς, π’ ὅλη τὴ δύναμή του 

τοῦ παίρνει, κ’ εὐκολώτατα παίρνει καὶ τὴ ζωή του, 

τέτοιας λογῆς κι ὁ δυνατὸς Πετρίτης ἐβλεπότουν  225 

ἀπὸ τὸν ἀγριόχοιρο μὲ τέχνη κ’ ἔφευγέ του  

                                     
172210 οὐδὲ σκύλο οὐδ’, 215 μ’ ὄμορφος, 203 μέσα μου ’λεγα, 209 Kι’ ἀμπόθητο, 221 μίαν, 223 τὴν 
δυναμίν του, 226 κ’ ἐφευγέ  του 
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τοὺς γύρους τοὺς θανατεροὺς πὄδιδε μετ᾽ ἐκεῖνα 

τὰ δόντια τὰ δραπανερά, ποὺ θάνατον ἐδίναν·173 

σ’ τέλος χυμᾶ μὲ τὸ θυμὸ κι ἀπὸ τ’ ἀφτὶ τὸν πιάνει 

κι, ὡς ἐδυνότουν, μὲ πολλὴν ὄργητα τὸν δαγκάνει·  230 

ἔπειτ’ ἀντιστυλώθηκε καὶ τιναξὲς τοῦ δίνει 

τόσες, ποὺ τὸν ἀπόστασε, καὶ τὸ κεφάλι κλίνει,  

καὶ τὸ κορμὶ ἐσταμάτησε μὲ δίχως νὰ σαλέψει, 

οὐδὲ τὰ δόντια τὰ σκληρὰ ἐδῶ κ’ ἐκεῖ νὰ στρέψει. 

Τότες ὁ Σίλβιος μου ὄμορφος τὸ πρόσωπο γυρίζει   235 

στὸν οὐρανό, καὶ προσευχὴ σ’ τοῦτον τὸν τρόπ’ ἀρχίζει· 

καὶ λέγει: «Ἁγιότατη θεά, κάμε νὰ τὸ πληγώσω 

μ’ ἐτούτη τὴ λαβωματιὰ καὶ νὰ τὸ θανατώσω, 

καὶ τάσσω τὸ κεφάλι του εὐθὺς νὰ τὸ χωρίσω 

κ’ εἰς τὸ ναό σου μὲ τιμὴ νά ’ρθω νὰ τὸ χαρίσω».  240 

Καὶ λέγοντάς το ὀχ τὴ χρυσὴ φαρέτρα του μιὰ πιάνει 

σαΐτα, κ’ εἰς τοῦ δοξαριοῦ τὴν κόρδα τήνε βάνει, 

καὶ μὲ μεγάλη δύναμη στὸ στῆθος του τὴ φέρνει 

κ’ εἰς τὸ θηριὸ τ’ ἀγριότατο καὶ φοβερὸ τὴ σέρνει· 

κ’ εἰς τὴ ζερβιά του τὴ μεριὰ πάραυτα ἐκαρφώθη,  245 

λαιμὸν καὶ νῶμ’ ἀνάμεσα ὅλ’ ἡ σαΐτα ἐχώθη· 

τότες ὁ ἀγριόχοιρος, μνέσκοντας πληγωμένος,  

τὴν ὥρα κείνην ἔπεσε κ’ ἔμεινε ψοφισμένος· 

κ’ ἔτσι σ’ ἐμὲ ἐγύρισε πνεῦμα μου τὸ χαημένο  

βλέποντας ὀχ τὸν κίνδυνο τὸ Σίλβιο μου βγαλμένο.  250 

῍Ω καλορίζικο θεριὸ πού ᾽τον, γιατ’ ηὗρε χάρη   

τόση μεγάλη, σήμερον, τὸ θάνατο νὰ πάρει  

ἀπ᾽ ἕνα χέρι ποὺ μπορεῖ καὶ φυσικά ’χει τρόπον 

γλυκὺ νὰ παίρνει τὲς καρδιὲς τῶν δόλιων τῶν ἀνθρώπων! 

ΛIN. Κ’ εἰς τὸ θηριὸ ποὺ σφάγηκε τάχα τί ἔχει νὰ γένει; 255 

                                     
173232 Τόσαις ὁποῦ τ’ ἀπόστασε, 241 φάρετρα του, 242 τὴν ἐβάνει, 245 πάρευτα, 247 τὸ 
ἀγριοχοίρος, 251 ποῦ ἦτον, 253 Ἀπ’ ἕνα, 227 πόδιδε, 249 Κ’ ἔτζ’ εἰς ἐμὲ (παράδειγμα τρ έκθλ), 
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ΔO. Δὲν τὸ κατέχω νὰ σ’ τὸ πῶ, ὅτ’ ἤμουν στενεμένη  

νά ’βγω τὸ γληγορώτερο καὶ νά ’ρθω ἐδῶ στὴ βρύση,  

πριχοῦ κανεὶς ὀχ τοὺς βοσκοὺς λάχει καὶ μὲ γνωρίσει.  

M1 Ἀμή, ὡς καθὼς ἐτάχτηκε Σίλβιος στὴν προσευχή του,174 

ὥς τώρα νὰ τοῦ ’κόψασι, κρατῶ, τὴν κεφαλή του  260 

καὶ νὰ τὴ φέρουν στὸ ναὸ γλήγορα νὰ τὴ δώσουν  

καὶ τῆς θεᾶς μὲ τὴν τιμὴ νὰ τὴν ἀφιερώσουν. 

ΛIN. M’ ἀτή σου αὐτὴν τὴ φορεσιὰ δὲ θέλεις νὰ τὴ βγάλεις;  

ΔO. Θέλω, μὰ δὲν μπορῶ, γιατὶ τὴ φορεσιὰ τὴν ἄλλη, 

ποὺ ’φόρουν, μ’ ἄλλα πράγματα ἔδωκα νὰ βασταίνει  265 

Λουπίνος, τὸ κοπέλι μας, κ’ ἐδῶ νὰ μ’ ἀνιμένει 

τοῦ ’πα νὰ ’ρθεῖ ὀμπρωτύτερα, κι αὐτὸς ἔτσ’ ἔταξέ μου,  

μ’ αὐτεῖνος, κατὰ πῶς θωρῶ, ἄργησε φαίνεταί μου. 

Νὰ ζήσεις, Λίνκε, ἂν μ’ ἀγαπᾶς, τριγύρου ἀπὸ τὰ δάση 

προσπάθησε νὰ τὸν εὑρεῖς, ἡ ὥρα πρὶν περάσει,   270 

γιατὶ, λογιάζω, δὲν μπορεῖ νά ’ναι μακρὰ ἀπὸ ’πάθε· 

γιὰ τοῦτο σύρε γλήγορα κι ὅπου κι ἂν εἶναι μάθε· 

κ’ ἐγὼ γιὰ νὰ ξεκουραστῶ στὸν ἴσκιο πάγ’ ὀπίσω, 

στὴ μάζα κείνη τῶν κλαδιῶν λιγάκι ν’ ἀκουμπίσω.  

Bλέπεις; ’Eκεῖ σ’ ἀκαρτερῶ, ὅτ’ εἶμαι κουρασμένη  275 

κι ἀπὸ τὸν κόπο κι ἀγρυπνιὰ τὰ μάτια ὑπνωμένη, 

ὅτι δὲ θέλω σπίτι μας ὀπίσω νὰ γυρίσω, 

ἂν δὲν ντυθῶ τὰ ροῦχα μου κ’ ἐτοῦτα νὰ τ’ ἀφήσω. 

ΛIN. Πάω, μ’ ἀτή σου μὴν ἐβγεῖς ἐδῶθεν ὥστε νά ’ρθω, 

ὅτι γυρίζω παρευθὺς γιὰ τὸ Λουπίν’ ὡς μάθω.   280 

 
ΣKHNH TPITH 

Χορὸς βοσκῶν, Ἔργαστος 

ΧOP. Βοσκοί μου, ὅλοι τ’ ἀκούσετε πὼς τὸ χαριτωμένο 

                                     
174258 Πρίχου, 263 δὲν θέλει νὰ τὴν βγάλη, 267 νάρθη, 256 νὰ στὸ πῶ, 260 νὰ τοῦ κόψασι, 265 Ποῦ 
φόρουν, 267 Τοῦ ῏πα 281 Βοσκοὶ μ’ ὅλλοι 
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τ’ ἄξιου Μοντάνου τὸ παιδί, σπέρμ’ ἄξιο κι ἀνδρειωμένο 

ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ, σήμερο ἐγλύτωσέ μας 

ἀπὸ τὸ φοβερὸ θηριό, κ’ εἰς λευθεριά ’βαλέ μας,175 

πὄτσι πολλὰ τὴν ’Αρκαδιὰν ὅλη ἐβασάνιζέ την   285 

καὶ μὲ τὲς βλάβες τὲς πολλὲς τόσον καιρὸ ἔθλιβέ την, 

καὶ πὼς ἐβάλθη σ’ ὀρδινιὰ τό ’ταξε νὰ πλερώσει,  

τὴν κεφαλή του στὸ ναὸ νά ᾽ρθει ν’ ἀφιερώσει.  

Ἂν εἴμαστε ’ποληφτικοί, κι ἂν εἶναι γνωρισμένη 

τόση μεγάλη εὐεργεσιὰ σ’ ἐμᾶς, καθὼς τυχαίνει   290  

νὰ τὸν προϋπαντήσομε ὅλοι μας ἂς διαβοῦμε  

κι ὡς τροπαιοῦχο νικητὴ νὰ τὸν ἀποδεχτοῦμε, 

κι ὡς λυτρωτὴν ἂς δώσομε μὲ γλώσσαν καὶ καρδίαν 

ὅσες μπορέσομε τιμὲς καὶ πλήσια εὐχαριστίαν.  

Καὶ μ’ ὅλον ὁποὺ μιὰ ψυχὴ ὄμορφη κι ἀνδρειωμένη  295 

μὲ τὴν τιμὴ λιγότατα νὰ μένει πλερωμένη,  

μ’ ὅλον αὐτὸ κανεὶς στὴ γῆ δὲν ἠμπορεῖ νὰ σώσει 

πλέρωμα μεγαλύτερο στὴν ἀρετὴ νὰ δώσει. 

ΕΡΓ. ῍Ω δυστυχιὰ πολλὰ σκληρὴ καὶ πικραμένη πλήσια! 

Ὤχου πληγὴ ἀνιάτρευτη, θανατερὴ περίσσια!   300 

῍Ω μέρα κακορίζικη, πάντοτε πικραμένη, 

μέρα κακὴ καὶ δύστυχη καὶ πάντοτε κλαημένη! 

ΧOP. Ποιά ’ν’ ἡ λαλιὰ ὁποὺ γροικῶ γεμάτη φόβο, θρῆνο; 

ΕΡΓ. Ἄστρα κακὰ καὶ δύστυχα, γιατί στὸν τρόπ’ αὐτεῖνο 

νά ’στεν ἐχθροί; Kι ἀντίδικα εἰς τὴν ἐλευθεριά μας  305 

γιατί νὰ περιπαίζετε τὰ θάρρη τὰ δικά μας; 

Ἔτσι, λοιπόν, τσ’ ἐλπίδες μας ψηλὰ ἀνεβάσετέ τες  

κ’ εἰς τ’ οὐρανοῦ τ’ ἀνάβατα τὰ ὕψ’ ἠφέρετέ τες,  

γιὰ νά ’χουσι ψηλότερον γκρεμνὸ νὰ γκρεμνιστοῦσι  

καὶ κτύπημα νὰ πάρουσι βαρύ, νὰ σκορπιστοῦσι;  310 

                                     
175284 λευθεριὰν βαλέ μας, 289 ἦμαστεν ποληφτικοὶ,  301 Ω῏ ἡμέρα, 307 ψυλ’ ἀνεβασετέταις, 308 τ’ 
ἀνέβατα, 285 Πότζη, 286 ἐθλιβέ την, 287 τόταξε, 303 Ποῖἀν’ ἡ, 305 Nὰ῏στεν’ ἐχθροὶ 



 427 

M2 ΧOP. Ἔργαστος εἶν’ αὐτὸς θαρρῶ; Αὐτεῖνος εἶναι κρίνω. 

ΕΡΓ. Ἀλλὰ γιατί στὸν οὐρανὸ τὸ φταίσιμο νὰ δίνω; 

Σ’ ἐσέν’, Ἐργάστε, εἶναι πρεπὸν τὸ φταίσιμο νὰ δώσεις·176 

τοῦ λόγου σου κατάκρινε, ὁπού ’θελες σιμώσεις 

τὴν ἴσκα στὸν πυριόβολο τοῦ πόθου, κι ἀπ᾽ ἐκεῖθες   315 

ἀτός σου ἐπυριοβόλησες κι ἀπέταξες τὲς σπίθες 

ὀχ τὲς ὁποιὲς ἐξάναψε τούτ’ ἡ φωτιὰ ἡ μεγάλη, 

ὁποὺ δὲν ἔχει σβήσιμο καὶ καίγει πλιὸ παρ’ ἄλλη. 

Μὰ σ’ τοῦτο, ξεύρει τ᾽ <ὁ> Oὐρανός, πὼς μ’ ἔκαμε νὰ δράμω 

τέλος καλὸ καὶ λύπησις τὸ πράγμ’ αὐτὸ νὰ κάμω.  320 

῍Ω πικραμένοι ποθητοί, πλήσια βασανισμένοι! 

῍Ω πλήσια κακορίζικη Ἐρωπρικού, καημένη!  

῍Ω Δίδυμε κακόμοιρε, πατέρα πικραμένε! 

῍Ω σὺ Μοντάνε ἁγιότατε, περίσσια λυπημένε! 

῍Ω ’Αρκαδιὰ κακότυχη, γυμνὴ κι ἀκληρισμένη!   325 

῍Ω κακοριζικότατοι ἐμεῖς οἱ πικραμένοι! 

Ὤ, τέλος πάντων, δυστυχὴ εἶναι καὶ πικραμένο 

τό ’δα, τὸ βλέπω κι ὅ,τι δῶ κι ὁμάδι λυπημένο 

ὅ,τ’ εἶχ’ ἀκούσει κι ἄκουσα κι ὅ,τι θέλω μιλήσει 

κι ὅ,τι λογιάσω δυστυχιὰ εἶναι καὶ πλήσια κρίση!  330 

ΧOP. Ἀλίμονο καὶ τί κακό, ὤχου καὶ τί νὰ γίνει 

ποὺ τόσες κακοριζικιές, ὡς λέγει, μᾶσε δίνει; 

Βοσκοί, ἂς πᾶμε σ’ αὔτονε νὰ θέλομε ρωτήξει.  

Nά τον ὁπὄρχεται ἀπατὰ ἐδῶ νὰ μᾶσε σμίξει. 

Αἰώνιοι κι ἀθάνατοι Θεοὶ τὴν ὄργητά σας   335 

ἀκόμη δὲν ἐσβήσετε, δὲν παύει ἡ μάνητά σας; 

Πές μας, Ἐργάστ’ εὐγενικέ, ποιά ἄγρια αἰτιὰ σὲ σέρνει 

νὰ κλαίγεις καὶ τὴν Ἀρκαδιὰ νὰ λὲς δυστυχισμένη; 

ΕΡΓ. Ὤχου, τὸν κακορίζικο, κλαίγω τὴν ἐδική μου 

                                     
176313 Ἔργαστε, 319 ξεύρει τ’ οὐρανὸς, 326 ἡμεῖς, 332 μᾶς ἐδινει, 334 νὰ μᾶς ἐσμίξη, 337 Ἔργαστ’ 
– ποῖ᾽ ἄγρια 328 Tὸ εἶδα – κι’ ὅτ’ εἰδῶ,, 317 ὁποῖαις, 
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καὶ τὴ δική σας ἀκομὴ κλαίγω, φίλοι ἀκριβοί μου,  340 

τὴν πλήσια κλαίγω συμφορὰ τῆς Ἀρκαδιᾶς, ὀϊμένα! 

ΧOP. Ποιά λόγια εἶν’ τοῦτα, ποὺ μιλεῖς, τὰ τόσα πικραμένα;177 

ΕΡΓ. Ἄξιοι βοσκοί μου, ἐπέσασι οἱ στύλοι ποὺ βαστοῦσαν  

τσ’ ἐλπίδες μας, καὶ μὲ χαρὰ ὅλους μας ἐκρατοῦσαν.  

ΧOP. Ὤχου, καὶ μίλειε μας, νὰ ζεῖς, μὲ πλιὰ καθαροσύνη. 345 

ΕΡΓ. Τοῦ Δίδυμου ἡ κακόμοιρη ἡ θυγατέρα κείνη 

πού ’μεινε ἀπὸ τὸ γένος της μονάκριβο κλωνάρι 

κι ἀκούμπιστρο τοῦ δόλιου της πατρὸς ἀπομονάρι 

κι ἐλπίδα ὁλομόναχη εἰς τὴν ἐλευθεριά μας, 

ποὺ καρτερούσαμε ἀπ’ αὐτὴ νὰ σβήσουν τὰ κακά μας,  350 

αὐτείνη ποὺ ὀχ τοὺς Oὐρανοὺς ἦτον προορισμένη   

τ’ ἄξιου Μοντάνου τοῦ παιδιοῦ γυναίκα του νὰ γένει, 

γιατὶ ἔμελλε στοὺς γάμους της τὴ λύτρωση νὰ δώσει 

στὴν Ἀρκαδιά, κι ὀχ τὰ κακὰ ὅλους νὰ μᾶς λυτρώσει, 

αὐτείνη, ἡ οὐράνια κόρ’ ἡ χαριτωμένη,    355 

Ἐρωπρικούσα ἡ γνωστική, τὲς τάξες ἐνδυμένη, 

αὐτή, τὸ ξόμπλι τῆς τιμῆς, ὁποὺ δὲν εἶχε λάθος, 

αὐτὴ ποὺ ἦτον πάντα της τῆς παρθενιᾶς τὸ ἄνθος, 

αὐτείνη ὁποὺ γιὰ λόγου της τέτοιο κακὸ περίσσο… 

Ὀϊμὲ ἡ καρδιά μου σχίζεται σήμερο νὰ μιλήσω!   360 

ΧOP. Καὶ τί κακὸ τὴν ηὕρηκε; Ἀπέθανε; Τί κάνει;  

ΕΡΓ. Ἀκόμη δὲν ἀπέθανε, μὰ στέκει ν’ ἀπεθάνει. 

ΧOP. Ὤχ, τί γροικῶ;  

ΕΡΓ.    Δὲν ἄκουσες ἀκόμη σὰν τυχαίνει. 

Ἄκουσε  τὸ χειρότερο: πεθαίνει ντροπιασμένη.  

ΧOP. Ἐρωπρικούσα μ’ ἐντροπὴ πεθαίνει; Τί ’ναι τοῦτο;  365 

Tὸ πράγμα τοῦτο πῶς περνᾶ; Νὰ ζεῖς, δηγήσου μού το. 

M3 ΕΡΓ. Mὲ τὸν μοιχὸν τὴν ηὕρασι· κι ἀνίσως καὶ σταθεῖτε   

                                     
177 359 περίσσιο, 364 τροπιασμένη, 365 τ’ εἶναι, 342 Ποῖα, 350 καρτεροῦσαμ’ ἀπ’, 366 
διγησουμοῦτο 
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λίγο ν’ ἀκαρτερέσετε, θέλετε τὴν ἰδεῖτε 

νὰ τὴν περάσουσι ἀπ᾽ ἐδῶ, δεμένη νὰ τὴ σέρνουν, 

τὴν πικραμένη στὸ ναὸν ἀπάνου νὰ τὴν παίρνουν.  370 

ΧOP. ῍Ω διαλεμένη κι ὄμορφη, μὰ δύσκολη περίσσια 

τῶν γυναικῶν ἡ ἀρετή! ῍Ω παρθενιά, πῶς πλήσια 

εἶσ’ ἀκριβὴ τὴ σήμερον! Kι ὡς βλέπω, δὲν τυχαίνει 

καμιὰ γυναίκα τὸ λοιπὸν νὰ ποῦσι τιμημένη,178 

ἐβγάνοντας ὅποιαν ποτὲ ἄνδρας δὲν τὴν πειράξει.  375 

Ὤχου καιρὸς κακότυχος! Tάχα ποτὲ ν’ ἀλλάξει; 

ΕΡΓ. Μὲ κάθε δίκιο ἀληθινὰ οὐδένας δὲν τυχαίνει 

νὰ πεῖ πὼς ἠμπορεῖ νὰ βρεῖ γυναίκα τιμημένη, 

᾽πειδή, σὰν ἐγροικήσετε, τούτ’ ἡ Ἐρωπρικούσα, 

ὁποὺ μεγάλοι καὶ μικροί, ὅλοι τὴν ἐκρατοῦσαν   380 

γιὰ τὴν τιμὴ τὴν ἴδιαν, μὲ δίχως τὴν τιμή της 

εὑρέθηκε τὴ σήμερον, μὲ πλήσιαν ἐντροπή της. 

ΧOP.  Παρακαλοῦμε σε πολλά, Ἔργαστε, νὰ θελήσεις  

καταλεπτῶς τὸ πράγμ’ αὐτὸ τώρα νὰ μᾶς δηγήσεις. 

ΕΡΓ. Ἐγὼ νὰ σᾶς τὸ δηγηθῶ. Σήμερ’ ἀπονωρίτσα,  385 

ποὺ ρόδισε ἡ ἀνατολὴ κι ἀρχίνιζε ἡ αὐγίτσα, 

ἦρθε ὁ πρεσβύτης στὸ ναὸ ἀντάμα μὲ τὸν κύρη 

τῆς κόρης τῆς κακότυχης, τὸν πλήσια κακομοίρη,  

κ’ οἱ δυό τους μ’ ἕνα λογισμό, γιὰ νὰ παρακαλέσουν 

τοὺς παντοδύναμους θεοὺς κ’ ἐξ αὔτους νὰ μπορέσουν 390 

νά ’βρουν στράτ’ ἀνεμπόδιστη νὰ σμίξουν τὰ παιδιά τους  

στὸ γάμο κεῖνον, κατὰ πῶς ἦτον ἡ πεθυμιά τους. 

Κ’ ἔτσι γιὰ τοῦτο μοναχά, μὲ πλήσια παρρησία, 

σ’ ἕναν καιρὸ κ’ οἱ δυὸ μαζὶ ἐκάμασι θυσία· 

κ’ εἴδασι, κάμνοντάς τηνε, σημάδια νὰ φανοῦσι   395 

τόσο καλά, π’ ἄλλη βολὰ ὅμοια δὲν εἶχαν δοῦσι:  

τὰ σπλάχνη πλι’ ὀμορφύτερα κ’ ἡ φλόγα λαμπρισμένη 
                                     
178385 διηγηθῶ, 385 ἀπονορίτζα, 379 Πειδὴ, 389 δύο, 394 δύο 
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κι ἀσύγχυστη στὸν οὐρανὸ καὶ ὕψη ν’ ἀνεβαίνει· 

τόσο, π’ ὀχ τὰ καλότατα σημάδια ὁ τυφλωμένος 

προφήτης καὶ προδηλητής, ᾽κκλησιάρχης πλανεμένος,  400 

πρὸς τὸ Μοντάνον ἤρχισε νὰ λέγει: «Tὸ παιδί σου 

σήμερο γίνεται γαμπρός, σὰν πεθυμᾶ ἡ ψυχή σου.179 

K’ ἐσέν’ ἡ θυγατέρα σου, Δίδυμε, θέλει γένει, 

σὰν πεθυμᾶς κι ὀρέγεσαι, νύφη χαριτωμένη. 

Καὶ σύρε τώρα, τὸ λοιπόν, τὸ γάμο νὰ εὐτρεπίσεις  405 

καὶ τοῦτο τ’ ἄξιο ἀνδρόγυνο ὡς πρέπει νὰ τιμήσεις». 

῍Ω νοῦ τῶν προφητῶν λωλὲ κ’ εὔκαιρε, πῶς πλανᾶσαι! 

Ἄλλα στὸν κόσμο θὲ νὰ ’ρθοῦν, κ’ ἐσὺ ἄλλα μᾶς δηγᾶσαι! 

Κ’ ἐσὺ ᾽κκλησιάρχη, ὁποὺ τὸ νοῦ τὸν ἔχεις τυφλωμένο 

σὰν ἔχεις καὶ τὰ μάτια σου, ἂν εἰς τὸν πικραμένο  410 

τὸν Δίδυμον εἶχες εἰπεῖ τότες ζιμιὸ νὰ δράμει, 

ἄντις τοῦ γάμου τὲς χαρές, τὸ θλιβερὸ νὰ κάμει 

ξόδι τῆς θυγατέρας του, τῆς κακομοιριασμένης, 

περίφημος κι ἀληθινὸς προφήτης εἶχες γένεις.  

Σ’ τοῦτο τὸ μέσον ὅλοι τους, ποὺ ἦσαν μαζωμένοι,  415 

χαρὰ μεγάλη ἐλάβασι κ’ ἦσα ’ναγαλλιασμένοι,   

κ’ οἱ δυὸ καημένοι γέροντες πατέρες ὀχ τὴν πλήσαν 

κι ἀμέτρητη ἀναγάλλιαση νὰ κλαίγουσι ἀρχινῆσαν. 

Κι ὡσὰν ἐμίσευσε ἀπ᾽ ἐκεῖ ὁ Δίδυμος, μεγάλα 

σημάδια φοβερώτατα εἰς τὸ ναὸ ’προβάλα,   420 

κι ἀφνίδια κι ἀκαρτέρετα εἰς ὅλους ἀκουστῆκαν,  

κι ὀμπρὸς στὰ μάτια ὁλονῶν καθάρια ἐφανιστῆκαν·  

M4 κ’ ἔδειχναν κ’ ἐπροξένιζαν θυμὸ κι ὀργὴ μεγάλη   

πὼς εἶχε νά’ ρθει ὀχ τοὺς θεοὺς σ’ τοῦτον τὸν τόπο πάλι. 

Σ’ τοῦτο λοιπὸν τὸ ξαφνικό, ἀνὲν καὶ τρομασμένος  425 

ὁ καθεείς μας ἔμεινε καὶ κατασκοτισμένος,  

                                     
179402 γαμβρός, 404 νύμφη, 416 ἦσ’ ἀναγαλλιασμένοι, 417 πλήσιαν, 420 τὸν ναὸν προβάλα, 423 καὶ 
προξένιξαν, 426 κάθες εἷς, 409 Καὶ σὺ, 417 δύο,427 βοσκοί μ’ ἀγαπημένοι 
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λογιάσετέ το μοναχοί, βοσκοί μου ἀγαπημένοι. 

K’ ἔτσ’ οἱ πρεσβύτες ὅλοι τους, περίσσια φοβισμένοι, 

εἰς τ’ ἅγιο βῆμα μὲ σπουδὴ ἐδράμασι κ’ ἐμπῆκαν 

μὲ δάκρυα κι ἀναστεναγμοὺς καὶ μοναχοὶ ἐκλειστῆκαν. 430 

Kι αὐτοὶ ἀπὸ μέσα στέκοντας κι ἀπ’ ἔξω ἐμεῖς, θλιμμένοι, 

παρακαλώντας μὲ πολλὴν εὐλάβεια καὶ κλαημένοι,180 

νά καὶ προβαίνει ὁ πίβουλος Σάτυρος μὲ μεγάλη 

δρομή, κ’ εἶχε ὀχ τὸν ἵδρωτα ὁλόγρο τὸ κεφάλι·  

κ’ ἐζήτα μὲ πολλὴ σπουδὴ νὰ θέλουν τὸν ἀφήσει  435 

μὲ τὸν πρεσβύτη στὸ ναὸ νά ’μπει, γιὰ νὰ μιλήσει 

πράγμα πολλὰ χρειαστικό. Καὶ γιατὶ ἐμὲ τυχαίνει 

ἐτούτη, σὰν ἠξεύρετε, ἡ ’πηρεσιὰ νὰ γένει, 

ἐγὼ ζιμιὸ τὸν ἔμπασα κι ὀμπρός τους τὸν ἐπῆρα·  

κι αὐτός (ποὺ νὰ μὴ δώσει ὁ Θιὸς ποτέ του νά’ βρει μοίρα 440 

μήτε νὰ δώσει ἄλλο ποτὲ μαντάτο νὰ μπορέσει!)  

τὸ στόμα του κ’ ἡ γλώσσα του ἀρχίσασι νὰ λέσι:   

«Ἁγιότατοι πατέρες μου, ἀνίσως κ’ ἡ θυσιά σας 

δὲν ἀποκρίνεται καλὰ εἰς τὰ ζητήματά σας, 

κι ἂν στὲς ἁγίες τράπεζες τὸ θύμιασμα στραβαίνει  445 

κι ἀπάνου σ’ αὖτες ἡ φωτιὰ στέκεται θαμπωμένη, 

μὴν τὸ πολυθαυμάζεσθε, γιατὶ θαμπὸ εἶναι πλήσια  

τὸ κρίμα ὁποὺ γίνεται κι ἀκάθαρτο περίσσια 

σήμερο μέσα στὴ σπηλιά, π’ ὁ νόμος τ’ ἀμποδίζει, 

καθὼς εἰς αὖτον ἡ Θεὰ ἐπρόσταξε κι ὁρίζει.   450 

Mιὰ νιὰ μὲ δίχως ἐντροπὴ καὶ πλήσι’ ἀτυχισμένη 

μὲ τὸ μοιχὸ τὸν πίβουλο βρίσκετ’ ἀνταμωμένη· 

ἐκεῖ τοὺς νόμους σας αὐτὴ τοὺς καταμαγαρίζει 

κι αὐτὴν τὴν πίστη, πὄδωκε σ’ ἄλλονε, τὴν τσακίζει.  

Τοὺς ὑπηρέτες δότε μου, τώρα μ’ ἐμὲ νὰ ’ρθοῦσι,  455 

                                     
180431 ἡμεῖς, 439 ὀμπρός του, 440 ὁποῦ νὰ δόση ὁ Θεὸς, 445 σας πριν από τράπεζαις διέγραψα, 
447 πολλὺ θαυμάζεσθεν, 455 Τοὺς ὑπηρέτας- ν’ ἀρθοῦση,  434 εἶχ’ ὀχ, 438 ἡ πηρεσιὰ 
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γιατὶ θὰ κάμω παρευθὺς ὁμάδι νὰ τοὺς βροῦσι 

ἀπάνου εἰς τὸ κάμωμα, καὶ ξάφνου νὰ τοὺς φτάσουν, 

καὶ θὰ τοὺς δείξω μ’ εὔκολο τρόπο νὰ τούσε πιάσουν». 

Τότες (ὢ νοῦ ἀνθρωπινέ, σ’ ἐκεῖνο πὄχεις νά ’ρθεις  

εἶσαι τυφλὸς καὶ σκοτεινὸς στὸ μέλλεται νὰ πάθεις!)  460 

ἀνασασμὸν ἐλάβασι πατέρες οἱ καημένοι,181 

π’ ἀπὸ τὸ φόβο ’στέκασι κλιτοὶ καὶ πικραμένοι, 

θαρρώντας πὼς εὑρέθηκε ἡ ἀφορμὴ κ’ αἰτία 

ποὺ τοὺς ἐκράτειε παραμπρὸς σὲ τόσην ἀπορία, 

καὶ πὼς αὐτεῖνο νὰ ἤτουνα τὸ κρίμα κ’ ἐγινῆκαν  465 

σημάδια τόσα φοβερά, καθὼς ἐφανιστῆκαν.  

Ἔτσι ὁ πρεσβύτης παρευθὺς τὸ Νίκανδρο προστάσσει 

τοὺς ὑπηρέτες μὲ σπουδὴ νὰ πάρει καὶ νὰ πᾶσι 

ὁμάδι μὲ τὸ Σάτυρο τοὺς ποθητοὺς νὰ φτάσουν 

εἰς τὴ σπηλιά, καὶ τὸ ζιμιὸ ὁμάδι νὰ τοὺς πιάσουν  470         

καὶ νὰ τοὺς φέρουν στὸ ναό, καὶ νὰ μηδὲν ἀργήσει, 

κι, ὡς πρέπει, καταπάνω τους ἀπόφαση νὰ ποίσει.   

Ἔτσι ὁ Νικάνδρος, μετ᾽ ἐμᾶς ὅλους, συντροφιασμένος, 

τοὺς ὑπηρέτες τοῦ μικροῦ χοροῦ, κατεβασμένος  

ἀπὸ μιὰ στράτα σκεπαστὴ καὶ σκοτεινὴ περίσσια,  475 

π’ ὁ Σάτυρος μᾶς ἔδειξε, εἰς τὴ σπηλιὰ ἤρθαμ’ ἴσια.  

K’ εὐθὺς ποὺ σ’ αὔτη ἐμπήκαμε, ἡ κόρ’ ἡ πικραμένη, 

σὰν εἶδε ξάφνου τὲς φωτιές, ἔμεινε τρομασμένη· 

κ’ ἐβγῆκε ἡ κακορίζικη ἀπ᾽ ἕνα καταφύγι, 

πού ’τουν στὴ μέση τῆς σπηλιᾶς, κ’ ἐκοίταξε νὰ φύγει,  480 

κ’ ἔδραμε γιὰ νὰ πεταχτεῖ ὀχ τοῦτον τὸ φραμένο 

τὸν πόρον, ὁποὺ βλέπετε, ἀμ’ εἶχε τον κλεισμένο 

ὁ Σάτυρος πρωτύτερα, γι’ αὐτὸ δὲν ἐδυνάστη 

νὰ φύγει, σὰν ἐλόγιασε, ἀμὴ ἔμεινε κ’ ἐπιάστη. 

                                     
181458 νὰ τοὺς δείξω - νὰ τοὺς ἐπιάσουν, 459 ἀνθρώπινε, 462 φόβον στέκασι, 465 καὶ γινήκαν, 468 
τοὺς ὑπηρέτας, 474 τοὺς ὑπηρέτας, 479 ἀπ’ ἕνα, 464 ἀπορίαν, 471 μὴ δὲν,480 Ποῦ ῏τουν 
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ΧOP. Σ’ τοῦτο τὸ μέσ’ ὁ Σάτυρος τί ἔκανε ἀτυχισμένος;  485 

EPΓ. Ὡσὰν τὴ στράταν ἔδειξε, ἔφυγε καὶ χαημένος 

ἀπ’ ὀμπροστά μας ἔγινε. Tί νὰ σᾶς πῶ βοσκοί μου, 

φίλοι μου ἀγαπημένοι μου, δικοί μου κι ἀδελφοί μου,182 

πόσο ἐθαυμάστη καθεεὶς κ’ ἐξεστηκὼς ἐγίνη,     

ὡς εἶδε κ’ εἶν’ τοῦ Δίδυμου ἡ θυγατέρα κείνη!   490 

Kι οὐδὲ καλὰ τὴν ἔπιασαν, πού ’δραμε μὲ μεγάλη 

σπουδή, μὰ δὲν ἠξεύρω πῶς καὶ ποῦθ’ εἶχε προβάλει 

ὁ πλήσια μεγαλόψυχος Μυρτίνος, καὶ νὰ πάρει 

τ’ ἄξιου Νικάνδρου τὴ ζωὴ ἔριξε τὸ κοντάρι.    

Κι ἂν τὸ ξιφάρι εἶχε διαβεῖ ἴσια σ’ αὐτὰ τὰ μέρη   495 

ὁποὺ μὲ τόση δύναμη τὸ πέταξε τὸ χέρι, 

βέβια ὁ Νικάνδρος σήμερον ἔμενε πληγωμένος 

μέσα στὴ μέση τῆς καρδιᾶς κι ἀφνίδι᾽ ἀποθαμένος·  

ἀμὴ ὅτ᾽ αὐτὸς τὴν κοπανιὰν ἔσυρε, νὰ κτυπήσει,  

τοῦτος λιγάκι τὸ κορμὶ εἶχε παραμερίσει.    500 

Ἢ νά ’τουν ἀπὸ ριζικοῦ ἢ ὀχ τὴ φρόνεσή του, 

αὐτὸς στὸν τρόπο τούτονε ἔγλυσε τὴ ζωή του· 

μ’ ὅλον αὐτό, τὸ κοφτερὸ ξιφάρι τόνε φτάνει 

στὴ φορεσιὰ τὴ μαλλιαρή, κ’ ἐχώθη σὰν τρυπάνι, 

καὶ δὲν ἠξεύρω πῶς σ’ αὐτὴν τὸ σίδερο ἐμπερδεύτη  505 

καὶ νά ’βγει δὲν ἠμπόρεσε, μ’ ὅσο κι ἂν ἐπαιδεύτη,  

ἀμὴ κι αὐτεῖνος ἔμεινε μ’ ἐτοῦτο μπερδεμένος   

κι ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες του πιασμένος καὶ δεμένος. 

ΧOP. Κ’ εἰς αὖτον τί ἀπογίνηκε;  

EPΓ.     Ἀπ’ ἄλλη τόνε σέρνουν 

στράτα, κι ἀπάνου στὸ ναὸ ὡς πταίστη τόνε φέρνουν.  510 

ΧOP. Καὶ τί νὰ τόνε κάμουσι;  

                                     
182505 σίδηρο, 508 τοὺς ὑπηρέτας, 509 τὸν ἐσέρνουν, 510 τὸν ἐφέρνουν, 511 νὰ τὸν ἐκάμουσι, 488 
Φίλοι μ’ ἀγαπημένοι , 489 κάθε εἷς, 491 ποῦ δραμε, 503 τὸν εὐτάνει, 
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EPΓ.     Νὰ μάθουσι ἀπ’ αὐτεῖνον  

πλιὰ κάλλια τὴν ἀλήθειαν ὡς γιὰ τὸ πράγμα κεῖνο.  

Καὶ ποιός ἠξεύρει καὶ τὸ πὼς ἴσως δὲν τοῦ τυχαίνει 

νὰ μείνει ἀτιμώρητος, μὰ εἰς παίδευση νὰ μπαίνει·183 

γιατὶ αὐτὸς ἠθέλησε τὸ χέρι του νὰ βάλει    515 

στοὺς ὑπηρέτες τοῦ ναοῦ, κ’ εἶν’ ἁμαρτιὰ μεγάλη, 

ὅτι τὴ δόξα καὶ τιμὴ καὶ τὴ μεγαλοσύνη 

τῶν ἱερέων βλάπτει την μὲ τέτοι᾽ ἀσχημοσύνη.   

Ὤχου κι ἂς ἤθελα μπορεῖ κἄνε νὰ τοῦ μιλήσω 

κ’ εἰς τούτην τὴν κακομοιριὰ νὰ τὸν παρηγορήσω!  520 

ΧOP. Ἀμὴ γιατί δὲν τό ’καμες;  

EPΓ.        Γιατὶ μᾶς ἐμποδίζει 

ὁ νόμος, καὶ μὲ πρόσταξη μεγάλη φοβερίζει  
τοὺς ὑπηρέτες τοὺς μικροὺς νὰ μὴν ἀποκοτήσουν  

ἐκείνους ὁποὺ βρίσκονται πταῖστες νὰ τοὺς μιλήσουν.  

Κ’ ἐγὼ γιὰ τοῦτο ἐχώρισα ἀπὸ τὴ συντροφιά μου  525 

κι ἀπ’ ἄλλη στράτα στὸ ναὸ διαβαίνω μὲ πρικιά μου, 

νὰ κάμω παρακάλεση μὲ τὴν ταπεινοσύνη 

γι’ αὐτὸ τὸ πράγμα στοὺς θεοὺς νὰ κάμου ἐλεημοσύνη   

καὶ τὸ θυμὸ τὸ σκοτεινὸ νὰ τόνε καθαρίσουν 

καὶ τὴν ὀργή τους τὴν πολλὴ σ’ ἀγάπη νὰ γυρίσουν.  530 

Βοσκοί μου, ἀφήνω σας ὑγειά· μ’ εὐλάβεια κι ἀτοί σας   

μὲ τὴ δική μου προσευχὴ σμίξετε τὴ δική σας. 

ΧOP. Tὸ κάνομε μετὰ χαρᾶς, ἀφοῦ, καθὼς τυχαίνει,  

κάμομε κεῖνο ποὺ εἴμαστε στὸ Σίλβιο κρατημένοι.  

Θεοί μου ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ὅλη τὴ δύναμή σας  535 

μὲ εὐσπλαχνία δεῖξτε την, κι ὄχι μὲ τὴν ὀργή σας! 

 

                                     
183516 Στοὺς ὑπηρέτας, 523 Τοὺς ὑπηρέτας, 524 M’ πριν ἐκεῖνους διέγραψα – πτέσται, 525 τοῦτ’ 
ἐχώρισα, 528 νὰ κάμουν ἐλεημοσίνην, 529 νὰ τὸν ἐκαθαρίσουν, 536 M’ εὐσπλαγχνίαν, 513 
ποῖος,531 Βοσκοί μ’ ἀφίνω, 534 ἦμαστεν, 535 τὴν δυναμίν σας, 
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ΣKHNH TETAPTH 

Κορίσκη 

῍Ω δάφνες, δόξα καὶ τιμὴ ὅλων τῶν νικητάδων, 

διάδεμα καὶ θρίαμβος τῶν ἄξιων βασιλιάδων,184 

στολίσετε τὴ σήμερον κ’ ἐμὲ τὴν κεφαλή μου 

καὶ τὰ μαλλιά μου ὡς νικητοῦ σφίξετε στὴν κορφή μου.  540 

Σήμερον εἰς τῆς ἐρωτιᾶς τὸν πόλεμον ἐμπῆκα 

καὶ τροπαιοῦχος νικητής, ὡς ἐπεθύμου, ἐβγῆκα.   

Σήμερο γῆ καὶ οὐρανὸς κ’ ἡ τύχη ἡ δική μου, 

ἡ φύσις καὶ ἡ τέχνη μου, οἱ φίλοι κ’ οἱ ἐχθροί μου, 

ὅλα τους ἐσυντρέξασι γιὰ μὲ κ’ ἐπολεμῆσαν   545 

καὶ μ’ ὅλη τους τὴν προθυμιὰ στὴ χρειά μου ἐσυμβοηθῆσαν·  

ἀκόμη κι ἀτυχέστατος ὁ Σάτυρος, ἐχθρός μου, 

μ’ ὅλον ποὺ τόσο μὲ μισᾶ, ἐγίνηκε βοηθός μου· 

τὸν Κορυδὼν ἐλόγιαζα μέσ’ στὴ σπηλιὰ νὰ στείλω, 

κ’ ἡ τύχη γιὰ καλύτερον ἔπεμψε τὸ Μυρτίλο,   550 

γιὰ νὰ μπορεῖ καλύτερα τὸ πράγμα νὰ πιστώσει  

στὸν κόσμο, καὶ γι’ ἀληθινὸ καὶ βέβιο νὰ τὸ δώσει, 

καὶ νὰ φανεῖ βαρύτερο τὸ σφάλμα καὶ μεγάλο 

τσ’ Ἐρωπρικούσας ἐτουτῆς, παρὰ στὸν κόσμον ἄλλο!  
Κι ἂν τὸν Μυρτίνον ἔπιασαν ὁμάδι μετ᾽ ἐκείνη,   555 

σ’ ὀλίγην ὥρα λεύθερος πάλε θέλει ἀπομείνει, 

ὅτι ὁ νόμος εἰς αὐτὸ τοὺς ἄνδρες δὲ στενεύει, 

μὰ τὲς γυναῖκες μοναχὰ ἀλύπητα παιδεύει. 

῍Ω τρόπαιο πολλά ’μορφο, ὢ νίκη εὐτυχισμένη!  

Ὑψώσετέ μου θρίαμβο ᾽ψηλό, σὰ μοῦ τυχαίνει,   560 

ἐσεῖς τοῦ πόθου ψέματα, ποὺ εἶστε στὴν καρδιά μου,  

στὸ στῆθος κ’ εἰς τὴ γλώσσα μου, στὸ νοῦ, στὴ φαντασιά μου, 

καὶ τόσον ποὺ μπορῶ νὰ πῶ πὼς εἶστεν ὑπὲρ φύσιν  

                                     
184544 κ’ ἡ τέχνη, 546 στὴν χρείαν μ’ ἐσυμβοηθῆσαν, 549 μὲ στὴν σπηλιὰν, 554 Τζ’ 
Ἐροπροικοῦσης, 559 πολλάμορφον550 ἡ τυχὴ, 
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σ’ ἐτοῦτο παντοδύναμα, εἰς ἔργο κ’ εἰσὲ χρήσιν. 

Τώρα, λοιπόν, τί καρτερεῖς, Κορίσκη, τί ἀνιμένεις;  565 

Δὲν εἶν’ καιρὸς νὰ στέκεσαι, κίνησε νὰ διαβαίνεις.185 

Μάκρυνε τώρα, ὅσο μπορεῖς, ὥστε στὴν ἔχθρισσά σου       

τὸ νόμο νὰ ’νεργήσουσι, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά σου· 

ὅτι, κρατῶ, στὸ σφάλμα της ἐσένα θέλει δώσει 

ὅλο της τὸ κατάβαρο, μόνο γιὰ νὰ γλυτώσει·   570 

κ’ εἰς τοῦτο μήπως βουληθεῖ ὁ ἴδιος <ὁ> πρεσβύτης, 

πριχοῦ νὰ κάμει ἀπόφασην ἀπάνου στὸ κορμί της, 

νὰ στείλει νὰ σὲ πάρουσι, ὀμπρὸς νὰ σὲ ρωτήσει, 

καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀπὸ σὲ θελήσει ν’ ἀγροικήσει. 

Φεῦγε, Κορίσκη, τὸ λοιπόν, τὶ σ’ κίνδυνον ἐμπαίνει  575 

ὅποιος τὴ γλώσσα ψεύτικην ἔχει καὶ δολωμένη. 

Σ’ τοῦτον τὸ λόγκο νὰ κρυφτῶ, μέσ’ στὰ πυκνά του δάση, 

ὥς νὰ τὴ θανατώσουσι, π’ ὁ νόμος τὸ προστάσσει, 

κ’ ἐτότες νά ’βγω μὲ χαρὰ καὶ νὰ περιδιαβάσω 

καὶ τὸν καρπὸ τοῦ πόθου μου, σὰν πεθυμῶ, νὰ πιάσω.  580 

῍Ω πλήσια καλορίζικη, Κορίσκη εὐτυχισμένη, 

χαίρου, γιατὶ ἐξετέλειωσες νίκη μακαρισμένη!  

 

ΣKHNH ΠΕΜΠΤΗ 

Nίκανδρος, Ἐρωπρικούσα 

NIK. Πολλὰ ἤθελ᾽ ἔχει τὴν καρδιὰ σκληρὴ καὶ μαρμαρένη,  

ἄντις καρδιὰ στὸ στῆθος του δὲν ἤθελε βασταίνει 

οὐδ’ αἴσθησην ἀνθρωπινὴ δὲν ἤθελε μετέχει   585 

ὅποιος σὲ τέτοια συμφορὰ λύπη σ’ ἐσὲ δὲν ἔχει, 

νιούτσικη κακορίζικη, καὶ πόνο ν’ ἀγροικήσει 

σ’ τόσο μεγάλο σου κακὸ καὶ νὰ μηδὲ ραγίσει,  

καὶ τόσο πλιὰ σ’ ἐκείνονε ὁποὺ καταλαβαίνει  

                                     
185564 κ’ εἰς ἐχρῆσιν, 567 ὥστε τὴν ἐχθρησά σου, 571 ὁ ἴδιος πρεσβύτης, 575 τ’ εἰς κίνδυνον, 577 
μὲς τὰ πυκνά, 578 κι’ ὁ νόμος, 583 Πολλὰ θέλ’ ἔχει, 584 καρδιὰν τὸ στῆθος 
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κι ὁποὺ δὲν ὄλπιζε ποτὲ τοῦτο σ’ ἐσὲ νὰ γένει.   590 

Καὶ μοναχὰ νὰ ἰδεῖ κανεὶς μιὰ κόρη νὰ τὴ σέρνουν 

γιὰ φταίστρα, κι ὡς κατάδικη, δεμένη, νὰ τὴν παίρνουν,186 

νά ’χει θωριὰ σεβάσμια, οὐρανικὴ καὶ θεία, 

τὸ σχῆμα της ἀγγελικὸ μὲ τόσην εὐμορφία, 

ἄξια, γιὰ τέτοιες χάριτες, ὁ κόσμος νὰ τῆς κτίζει  595 

ναούς, καὶ μὲ πολλὲς θυσιὲς νὰ τὴν πανηγυρίζει, 

αὐτὴν τὴν ἴδια νὰ θωρεῖ εἰς τὸ ναὸ νὰ πηαίνει, 

σερμένη, ἡ κακορίζικη, θυσία γιὰ νὰ γένει, 

πράγμά ’ναι βέβια ὁποὺ κανεὶς δὲν ἤθελε βαστάξει  
τὰ μάτια του νά ’χει στεγνὰ καὶ δάκρυα νὰ μὴ στάξει.  600 

Μὰ ὅποιος ἠξεύρει ποιά ’σαι σύ, πῶς εἶσαι γεννημένη, 

γιατί ἐγεννήθης καὶ γιατί στὸν κόσμο εἶσαι φερμένη,  

καὶ πὼς εἶσαι τοῦ Δίδυμου ἡ θυγατέρα κείνη, 

ποὺ τοῦ Μοντάνου ἐμέλλετον νύφη νὰ τ’ ἀπομείνει, 

ὁποὺ κ’ οἱ δυό τους βρίσκονται ἀπ’ ὅλους τιμημένοι  605 

καὶ πλιὰ λαμπροὶ στὴν Ἀρκαδιά, ἄξιοι καὶ διαλεμένοι,  
καὶ κορασίδα σὰν ἐσέ, μὲ τόση φήμη πλήσια, 

τόσ’ ὄμορφη κ’ εὐγενικὴ καὶ ταχτικὴ περίσσια, 

καὶ τώρα ξάφνου νὰ σὲ ἰδεῖ ἀφνίδια νὰ παγαίνεις 

στὸ θάνατο, κι ἀνόλπιστα θυσία γιὰ νὰ γένεις,   610 

καὶ νὰ μὴν πάρει λύπηση, τὰ σπλάχνη του νὰ σφάξει, 

σὲ τόση δυστυχιὰ πολλή, καὶ νὰ μηδὲ σὲ κλάψει,  

δὲν ἤθελε ἤτονε ποτὲ ἄνθρωπος, μὰ κανένα 

θεριὸ ἄγριο μ’ ὄψη ἀνθρωπινὴ καὶ σπλάχνα θεριωμένα.  

EPΩ. Ἂν τούτη μου ἡ κακομοιριὰ ἤτουν γιὰ φταίσιμό μου, 615 

Νίκανδρε, κατὰ πῶς θαρρεῖς, κι ἀληθινὰ δικό μου 

νόημα καὶ βουλὴ κακή, καθὼς τὸ πράγμα δείχνει 

                                     
186600 μάτια σου, 601 Μ’ ὅποιος ὑξεύρει ποῖα σ’ ἐσὺ, 602 Διατί ἐγεννήθεις –διατὶ, 604 νύμφη, 610 
διὰ νὰ, 613 Δὲν ἤθελ’ ἦτονε, 605 δύο, 612 νὰ μὴ δὲν, 599 Πράγμ’ εἶναι, 
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εἰς τὴ θωριὰ καὶ γιὰ βαρὺ φταίσιμο μοῦ τὸ ρίχνει, 

λίγο πολλὰ εἶχε μοῦ φανεῖ σφάλμα μὲ τέτοιο βάρος  
γι’ ἀντίμεψη τέτοιου κακοῦ τὸ θάνατο νὰ πάρω·    620 

ὅτ’ ἤτουν δίκιο καὶ πρεπὸ τὸ αἷμα μου νὰ πλύνει  

τὴ λιγδωμένη μου ψυχὴ καὶ νὰ τὴν ξεμολύνει187 

καὶ νὰ πραΰνει τὴν ὀργὴ τοῦ Oὐρανοῦ τὴν τόση  

καὶ τῶν ἀνθρώπω ἐδῶ στὴ γῆ τὸ νόμο νὰ πλερώσει.  

Κ’ ἔτσι, στὸν τρόπο τούτονε, κ’ ἐγὼ ἤθελα μπορέσω  625 

τὴν τεθλιμμένη μου ψυχὴ λιγάκι νὰ συστέσω,  

καὶ μ’ ἕνα δίκιο λογισμὸ εἶχα καταπραΰνει 

τὴν αἴσθηση, στὸ θάνατον ἐτοῦτον νὰ συγκλίνει, 

κ’ εἶχα περάσ’ εἰρηνικά, μ’ ἀπομονὴ μεγάλη, 

ἴσως μὲ κάλλιο ριζικό, εἰς τὴ ζωὴ τὴν ἄλλη.   630 

Μὰ τώρα πλήσια μοῦ πονεῖ, Νίκανδρε, σ’ τέτοια νιότη 

κ’ εἰς τέτοια τύχην ὑψηλή, μὲ τόση εὐγενικότη, 

ξάφνου, μὲ δίχως πταίσιμο, νὰ μέλλω ν’ ἀποθάνω, 

καὶ νὰ τὸ ξεύρω κι ἄδικα πὼς τὴ ζωή μου χάνω. 

NIK. Νά’ τονε, κορασίδα μου, κι ὁ Θιὸς νά ’θελε πέψει  635 

ὅτ’ οἱ ἀνθρῶποι πρὸς ἐσὲ νά ’χασιν ἁμαρτέψει 

κι ἀτή σου ἁμάρτημα ποτὲ στὸ θειὸ μὴν εἶχες πταίσει·  

γιατὶ εὐκολώτερα σ’ ἐσὲ ἠθέλαμε μπορέσει  

τ’ ὄνομα νὰ σοῦ σιάξομε πὄχεις ἀδικημένο 

παρὰ νὰ ταπεινώσομε τὸ θειὸ πὄχεις βλαμμένο.    640 

Μὰ ’γὼ δὲ βλέπω ἄλλον κανεὶν νὰ βλάψει τὴν τιμή σου, 

παρὰ τὴν ἴδια ἐσένανε ποὺ βλάπτεις μοναχή σου.  

Εἰπές μου, δὲν εὑρέθηκες σὲ τόπο σφαλισμένη  

ἀπόκρυφο μὲ τὸ μοιχὸν ὁμάδι σας κρυμμένοι, 

ἐσὺ κι αὐτεῖνος μοναχοί; Τώρα γιατί λυπᾶσαι   645 

κ’ εἰς τούτη σου τὴ δυστυχιὰ σ’ ἄλλους παραπονᾶσαι; 

                                     
187618 διὰ βαρὺ, 619 μὲ τέτοιον βάρω, 624 τῶν ἀνθρώπων ἐδῶ, 626 νὰ νασιστέσω, 635 ὁ Θεὸς 
νάθελε πέμψη, 637 θεῖον, 640 θεῖον, 621 καὶ πρεπὸν, 623 τὴν τόσην, 635 Νὰ῏τονε 641 κανεῖν’ 
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Δὲν εἶσ’ ἐσὺ ποὺ ἐτάχθηκες νὰ μείνεις παντρεμένη 

μὲ τοῦ Μοντάνου τὸν υἱό, κ’ ἔτσι ἔμνοσες νὰ γένει;188 

Τώρα στὸν τρόπο τούτονε δὲν ἔχεις δολωμένο 

τὸ γάμο, καὶ μ’ ἐπιβουλιὰ μεγάλη ἀδικημένο;   650 

Λοιπόν, πῶς δὲν ἐμόλυνες τὴν πίστη τῆς παντρειᾶς σου, 

ἂν σὺ τὸ δείχνεις φανερὰ μὲ τὰ καμώματά σου;  
EPΩ. Πλὴν σ’ τόσο σφάλμα καὶ βαρὺ δὲν ἔφταισα, ἡ καημένη, 

τοῦ νόμου, ἀμ’ ηὑρίσκομαι ἄπταιστ’, ἡ πικραμένη.  

NIK. Θέλεις νὰ πεῖς δὲν ἔφταισες στὸ νόμονε τῆς φύσης, 655 

ὁποὺ σοῦ δίδει  ἐξουσιὰ ὡς θέλεις ν’ ἀγαπήσεις, 

ἀμὴ στὸ νόμον ἔφταισες θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων,  

ὁποὺ σοῦ λέγουν ν’ ἀγαπᾶς μ’ ἄξιο καὶ δίκιο τρόπο. 

EPΩ. Κ’ οἱ ἄνθρωποι κ’ οἱ οὐρανοὶ σ’ ἐμένα ἁμαρταίνουν·  

γιατὶ ἀνισῶς κι ἀληθινὰ εἶναι πὼς κατεβαίνουν   660 

ἐκεῖθ’ ἀπάνου πάσα μας μοίρα καὶ τύχη ἀντάμι, 

ποιός ἄλλος ὀχ τὴ μοίρα μου εἰς τοῦτο μ’ εἶχε κάμει 

νά ’ρθω, τὴν κακορίζικη, κ’ εἰς τοῦτο μ’ εἶχε πέψει, 

στὸ πταίσιμο τῶν ἀλλονῶν ἐμένα νὰ παιδέψει; 

NIK. Τί λέγεις κορασίδα μου; Χαλίνωσε, νὰ ζήσεις,  665 

τὴ γλώσσα σου, καὶ νὰ μιλεῖ ἔτσι μὴν τὴν ἀφήσεις, 

τὶ ὁ πόνος σου τὴν ἤφερε τόσο ψηλὰ νὰ φτάσει,  

ποὺ λογισμοὶ εὐλαβούμενοι δὲν ἠμποροῦν νὰ πᾶσι. 

Οὐδ’ εἶναι δίκιο καὶ πρεπὸ ἀποκοτιὰ νὰ πιάνεις   

τσ’ ἀστέρες καὶ τὸν οὐρανὸ φταῖστες νὰ τούσε κάνεις,  670 

γιατὶ ὅσες θλίψες καὶ κακὰ καὶ δυστυχιὲς μᾶς φτάνουν, 

ἐμεῖς χαλκιάδες εἴμαστεν οἱ ἴδιοι ποὺ τὲς φτιάνουν.  

EPΩ. Eγὼ ἄλλο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σ’ τοῦτο δὲν κατακρένω  

παρὰ τὴν ἀτυχέστατη μοίρα μου, ποὺ βασταίνω, 

καὶ πλι’ ἀπὸ τούτη κείνηνε ποὺ μ᾽ ἔχει δολωμένη  675 

                                     
188652 φανερὸν, 656 Ποῦ σοῦ δίδει, 663 τοῦτο νὰ μὲ πέμψη, 670 νὰ τοὺς ἐκάνης, 672 Ἡμεῖς, 674 
στὴν ἀτυχέστατην, 675 εἰς πριν από κείνηνε διέγραψα,658 καὶ δίκιον τρόπον647 π’ ἐτάχθηκες 
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μ’ ἐπιβουλιὰ κ’ εἰς τούτονε τὸν τρόπο κομπωμένη. 

NIK. Ἐσὲ τὴν ἴδια τὸ λοιπὸν πρέπει νὰ κατακρίνεις, 

γιατὶ ἐκομπώθης μοναχὴ κ’ εἰς τοῦτο φταίστρα ἐγίνης.189 

EPΩ. Ἀληθινὰ ἐγελάστηκα, ἀμ’ ἄλλη πλανεμένη 

μ’ ἔχει, μὲ τὴν ἐπιβουλιὰ ἀδίκως μπερδεμένη.   680 

NIK. Κανεὶς δὲν κάνει ἐπιβουλιὰ σ’ ἐκεῖνον ποὺ πλανέσει,   

ὅταν τὸ πλάνεμ’ ἀκριβὸν ἔχει το καὶ τ’ ἀρέσει. 

EPΩ. Λοιπὸν γιὰ τόσο μὲ κρατεῖς κ’ ἔχεις με, τὴν καημένη, 

γυναίκα τόσης ἐντροπῆς, κ’ ὄχι γιὰ τιμημένη; 

NIK. Ἐτοῦτο δὲν τὸ ξεύρω ἐγώ, μὰ τὰ καμώματά σου  685 

γι’ ἀληθινὸ τὸ δείχνουσι, κ’ εἶναι στὴ μαρτυριά σου. 

EPΩ. Καὶ τὰ καμώματα συχνὰ ψέματα μολογοῦσι 

γιὰ μιὰ καρδιὰ π’ ἀλλιῶς κρατεῖ κι ἀλλιῶς τὴ μαρτυροῦσι.  

NIK. Πάντα τὸ ἔργο δείχνεται καὶ φανερὸ ἀπομένει, 

ἀμ’ ἡ καρδιὰ δὲ φαίνεται, ὅτ’ εἶναι σκεπασμένη.  690 

N EPΩ. Ἀλλὰ τὰ μάτια τοῦ νοὸς καλότατα μποροῦσι 

τὲς σκεπασμένες μας καρδιὲς καθάρια νὰ θωροῦσι. 

NIK.  Οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ λογισμοῦ εἶναι τυφλοὶ κ’ ἐκεῖνοι,  

ἀνίσως καὶ ἡ αἴσθησις στράτα δὲν τούσε δίνει. 

EPΩ. Ἀνίσως καὶ δὲν κυβερνᾶ τὸ δίκιο, σὰν τυχαίνει,  695 

ἡ αἴσθησις εἶν’ ἄδικη κ’ ἴσια ποτὲ δὲν κρένει.  
NIK. Πάντα τὸ δίκιο εἶν’ ἄδικο, ὅταν τὸ  ἔργο τρέχει  

ἀμφίβολο καὶ δύσκολο καὶ βέβιωση δὲν ἔχει. 

EPΩ. Ἂς εἶν’ ὡς θέλεις καὶ κρατεῖς εἰς τὰ καμώματά μου, 

ἐγὼ γνωρίζω παστρικὴ καὶ δίκια τὴν καρδιά μου.   700 

NIK. Πές μου, ποιός ἄλλος σ’ ἔμπασε στὸ σπήλιο παρ’ ἀτή σου 

ἡ  ἴδια,  ὁποὺ θέλησες κ’ ἐμπῆκες μοναχή σου; 

EPΩ. Ἄλλος κανεὶς δὲν μ’ ἔμπασε πάρεξ ἡ ἀκακιά μου 

κ’ ἡ πίστις ποὺ θαρρεύτηκα μὲ τὴν ἀπλότητά μου. 

                                     
189685 δὲν τὸ ξεύρα, 688 Σὲ μιὰν καρδιὰν –κι᾽ ἀλῶς, 694 δὲν τοὺς ἐδίνει 
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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NIK. Στοῦ ποθητοῦ σου, τὸ λοιπόν, τὴ διάκριση ἐθαρρεύτης, 705 

κ’ ἐπίστεψες στὴν τάξη του κ’ ἔτσι εὔκολα ’μπερδεύτης!   

EPΩ. Πίστη ποτὲ δὲν ἔδωκα σὲ ποθητό, ἡ καημένη, 

σὲ φιλενάδα ἐπίστευσα κ’ ἔμεινα κομπωμένη.      

NIK. Ποιά φιλενάδα τάχατες εἶν’ τούτ᾽ ἡ ἐδική σου;190 

Ἡ πεθυμιὰ τοῦ πόθου σου ἢ ὄρεξ᾽ ἡ  κακή σου;   710 

EPΩ. Ἐπίστευσα τῆς ἀδελφῆς τ᾽ ῾Ορμήνου, ἡ πικραμένη, 

ὁποὺ με τόσην πιβουλιὰ μ’ ἔχει παραδομένη. 

NIK. Ὤ, τί γλυκιὰ δημηγερσιὰ ποὺ εἶναι αὐτὴ ποὺ σώνει   

τὸν ποθητὸ στὴν ποθητή, κι ὁμάδι τσ’ ἀνταμώνει! 

EPΩ. Δίχως νὰ ξεύρω τίποτες, εἰς τὴ σπηλιὰ ὁ Μυρτίνος 715 

ἐμπῆκε, κατὰ πῶς μπορεῖ νὰ σᾶς τὸ πεῖ κι αὐτεῖνος. 

NIK. Λοιπόν, τί ἤθελες ἐκεῖ κ’ ἐμπῆκες μοναχή σου;  

Ποιό ἤτουνα τὸ τέλος σου καὶ ποιά ’τον ἡ βουλή σου;  

EPΩ. Σώνει τὸ πὼς γιὰ δαύτονε δὲν ἤμουνα μπασμένη 

μέσ’ στὴ σπηλιάν, οὐδ’ εἶχε με τέλος κακὸ φερμένη.  720 

NIK. Ἀνὲν καὶ μεγαλύτερο δίκι᾽ ὀμπροστὰ δὲ φέρεις, 

γιὰ φταίστρα σ’ ἔχω φανερή, καὶ κάμε νὰ τὸ ξεύρεις. 

EPΩ. Ἀνὲν καὶ δὲν πιστεύετε, ἂς ρωτηθεῖ ὁ Μυρτίνος, 

κ’ εἰς τούτη μου τὴν ἀφταισιὰ ἂς μαρτυρήσει αὐτεῖνος. 

NIK. Ἐκεῖνον νὰ ρωτήσομε ὁποὺ στὸ φταίσιμό σου  725 

εἶν’ ἡ αἰτία, κι ἀφορμὴ τώρα στὸ θάνατό σου;  

EPΩ. Κἂν τὴν Κορίσκη κράξετε, ποὺ εἶχε με προδώσει,  

καὶ κάμετέ τη ἀληθινὴ πίστη νὰ σᾶσε δώσει.  
NIK. Ποιάν ἠμπορεῖ ποτὲ κανεὶς γι’ ἄλλον νὰ δώσει πίστη,  

ἀνίσως κ’ εἰς τοῦ λόγου του καμιὰ δὲν ἔχει πίστη;  730 

EPΩ. Ἐγώ, λοιπόν, στὸ πράγμ’ αὐτὸ θέλω νὰ σᾶς βεβιώσω  

μεθ’ ὅρκου, κ’ εἰς τῆς Ἄρτεμης τ’ ὄνομα νὰ σᾶς μόσω.  

                                     
190705 τὴν διάκρησιν ἐθαρεύτης, 707 σὲ ποθητὸν ἡ καημένη, 710 ἢ ὄρεξις ἡ, 713 Ὅτι γλυκιὰ, 715 
τὴν σπηλιὰν ὁ Μυρτίνος, 728 νὰ σᾶς ἐδώση, 706 εὔκολα μπερδεύτης, 709 Ποῖα, 718 Ποῖον – 
ποῖατον, 725 στὸ φτεσιμόν σου, 726 στὸν θανατόν σου, 729 Ποῖαν – πίστιν, 730 καμίαν – πίστιν 
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NIK. Ἀφιορκισμένο ἔχεις πολλὰ μὲ τὰ καμώματά σου·  

τοῦτος ὁ τρόπος δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει τά ’ργατά σου.  

Κόρη μου ἐγὼ δὲ σὲ πλανῶ, οὐδὲ σὲ γαλιφεύω,   735 

ἀλλὰ καθάρια σοῦ μιλῶ καὶ δὲ σὲ κολακεύω,191 

γιὰ νὰ μὴ μείνεις σ’ τούτη σου τὴ χρειά, τὴν πλιὰ μεγάλη, 

μὲ λογισμὸν ἀμφίβολο, μὲ σκότιση καὶ ζάλη. 

Tοῦτα ποὺ λὲς εἶν’ ὄνειρα, καθάρια παραμύθια, 

καὶ μὴν ἐλπίζεις μετ’ αὐτὰ νά ’χεις καμιὰ βοήθεια.  740 

Κύμα θολὸ τοῦ ποταμοῦ οὐδένα πράγμα πλένει, 

οὐδὲ στρεβλὴ καρδιὰ ποτὲ ἴσια μπορεῖ νὰ κρένει·  

ὅπου τὸ ἔργο φανερὸ φαίνεται καὶ φωνιάζει,   

πάσα βοήθεια βλάπτει την καὶ μάρτυρες δὲ χρειάζει.  
Τὴν παρθενιά σου ἐτύχαινε, ὡς ἤτουν μπορετόν σου,  745 

νὰ τὴ φυλᾶς περσότερο ’χ τὸ φῶς τῶν ὀμματιῶν σου, 

N2 καὶ μ’ ὅλ’ αὐτὰ λόγια εὔκαιρα κάθεσαι καὶ δηγᾶσαι, 

καὶ δὲ λογιάζεις μοναχὴ ἀτή σου πὼς πλανᾶσαι. 

EPΩ. Σ’ τοῦτον τὸν τρόπο μέλλομαι, Νίκανδρε, ν’ ἀπεθάνω;  

Σ’ τοῦτον τὸν τρόπο τὴ ζωή, ἡ κακομοίρα, χάνω;  750 

Μηδὲ τὸ δίκιο μου κανεὶς δὲν εἶναι ν’ ἀγροικήσει, 

οὐδὲ γιὰ λύπηση τινὰς εἶναι νὰ μοῦ βοηθήσει;  

Ἔτσι, λοιπόν, μ’ ἀφήσασι ὅλοι τους, τὴν καημένη; 

Ἔτσι μ’ ἀπάριασαν, γυμνή, ξένη κι ἀπελπισμένη;  

Μόνο μὲ μιὰ κακόμοιρη λύπη, γυμνὴ κ’ ἐκείνη,   755 

συντροφιασμένη βρίσκομαι, π’ ὄφελος δὲ μοῦ δίνει;  

NIK. Κόρη, τὸ νοῦ σου ἡσύχασε κι ἀνάπαψ’ τὴν ψυχή σου, 

κι ἀνίσως κ’ εἰς τὸ σφάλμα σου μὲ φρόνεση δὲν ἤσουν, 

δείξου κἂν τώρα γνωστικὴ καὶ φάνου πὼς ᾽πομένεις   

τὴν παίδα καὶ τὸν πόνο σου ἐτοῦτον ποὺ βασταίνεις.  760 

Κι ἂν εἶσαι ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ρίζα κατεβασμένη, 

τὰ μάτια σου στοὺς οὐρανοὺς γύρισε σὰν τυχαίνει. 
                                     
191 734 τ’ ἐργατά σου, 746 περσότερ’ ὀχ, 751 Μὴ δὲ, 759 πῶς πομένεις 
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Ὅσα στὸν κόσμον ἔρχονται κ’ εἰς τοὺς ἀνθρώπους μένουν, 

καλά, κακά, ὀχ τὸν οὐρανὸν ἀπάνω κατεβαίνουν, 

ὅμοια καθὼς ὁ ποταμὸς ἀπὸ τὴ βρύση ἐβγαίνει   765 

καὶ τὸ δεντρὸ ὀχ τὴ ρίζα του φυτρώνει καὶ βλασταίνει·192 

κι ὅ,τι μᾶς δείχνει ἐδῶ κακό, πού ’ναι συνηθισμένο 

κάθε καλὸ μὲ τὸ κακὸ νά ’ναι ἀνακατωμένο, 

εἶναι καλὸ στὸν οὐρανό, π’ ἄλλο δὲν τὸ ταιριάζει,  

ὅτι ἐκεῖ πάνω πάντοτες κάθε καλὸ φωλιάζει.   770 

Ξεύρει τ᾽ ὁ Ζεὺς ὁ μέγιστος, ὁποὺ μὲ κάθε τρόπον   

τοὺς λογισμοὺς καὶ τὲς καρδιὲς γνωρίζει τῶν ἀνθρώπων,  

ξεύρει το κ’ ἡ σεβάσμια Θεά μου κι ἀπατή της, 

τσ’ ὁποιᾶς πηρέτης βρίσκομαι καὶ δεύτερος πρεσβύτης, 

πόσο γιὰ σένα μοῦ πονεῖ· μ’ ἀνίσως κ’ ἔγγιξά σου  775 

μὲ τὴ μιλιά μου σήμερον καὶ τὴν καρδιά ’σφαξά σου,   

τό ’καμα σὰν τὸ κάνουσι ἐκεῖνοι ποὺ γιατρεύουν 

καμιὰ θανατερὴ πληγή, ὁποὺ σ’ αὐτὴν γυρεύουν 

νὰ χώσουσι τὸ κοφτερὸ σίδερο ποὺ κρατοῦσι 

κι ἀλύπητα νὰ κόφτουσι, μόνο γιὰ νὰ μποροῦσι   780 

νά ’βρουν τὸ βάθος τῆς πληγῆς, κι ὡς πρέπει νὰ γυρέψουν  

ὅθεν τὸ κίνδυνο εἶν’ πολὺ καὶ νὰ τὸ θαραπέψουν. 

Λοιπὸν κόρη μου εἰρήνευσε κι ἀνάπαψ’ τὴν ψυχή σου, 

καὶ μὴν ἐναντιᾶσαι πλιό, μόνον εὐχαριστήσου 

σ’ ἐκεῖν’ ὁποὺ γιὰ λόγου σου εὑρίσκεται γραμμένο,   785 

καθὼς ἀπάνου σ’ τσ’ οὐρανοὺς εἶναι ἀποφασισμένο.   

EPΩ. Ὤχου ἀπόφασις σκληρὴ κι ἀδίκως γεναμένη, 

θέλεις ἂς εἶναι σ’ τσ’ οὐρανούς, θέλεις στὴ γῆ γραμμένη! 

Ἀμὴ στοὺς οὐρανοὺς γραπτὴ ἐτούτη ἡ δυστυχιά μου 

δὲν εἶναι, γιατὶ ξεύρουσι ἐκεῖ τὴν ἀφταισιά μου.   790 

                                     
192766 δεντρὸν ὀχ, 770 πάνον, 776 καρδιὰν σφαξά σου,  782 θεραπέψουν 774 Tζ’ ὁποῖας, 783 κόρη 
μ’ εἰρήνευσε, 788 ἂς εἶναι τζ’ οὐρανοὺς, 789 εἰς τοὺς οὐρανοὺς, 786 ἀπάνου τζ’ οὐρανοὺς, 
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Μὰ τί μ᾽ ἀξίζει ἡ ἀφταισιά, ἀνίσως καὶ μοῦ μέλλει    

σήμερο νὰ θανατωθῶ, κ’ ἡ τύχη μου ἔτσι θέλει; 

Ὀϊμέ, Νικάνδρε, τοῦτό ’ναι στενώτατο γιοφύρι!  

Tοῦτό ’ναι, ὀϊμένανε, πικρότατο ποτήρι!193 

Ὤχου, τὴν κακορίζικη! Νικάνδρε μου, νὰ ζήσεις,  795 

γι’ αὐτὴν τὴ λύπη ποὺ γιὰ μὲ δείχνεις μηδὲ θελήσεις   

ἔτσι γοργὸ εἰς τὸ ναὸ νὰ πᾶμε, μὰ δαμάκι 

καρτέρεσε, δῶσ᾽ μου ἄνεση, σταμάτησε λιγάκι.  

NIK. Κόρη, ὅτινος ὁ θάνατος τόσο πολλὰ βαραίνει,  

πάσ’ ὥρα θανατώνεται, πάσα στιγμὴ ἀποθαίνει.  800 

Εἰς τί λοιπὸν ν’ ἀκαρτερεῖς καὶ θέλεις ν’ ἀνιμένεις  

κ’ εὐχαριστᾶσαι τόσο σου κακὸ νὰ τ’ ἀπομένεις; 

N3 Ὁ θάνατος ἄλλο κακὸ δὲν ἔχει ποὺ νὰ σφάζει, 

παρὰ τὸ θάνατο κανεὶς σιμά του νὰ λογιάζει. 

Κ’ ἐκεῖνος ὁποὺ βέβαια μέλλει γιὰ ν’ ἀποθάνει,   805 

ὅσο τὸ γληγορώτερο τὸ θάνατό του πιάνει,  

τόσο πλιὰ γλήγορα κι αὐτὸς φεύγει ἀπὸ τὸ κακό του, 

φεύγει ὀχ τὸν πόνο τὸν πολύ, φεύγει ὀχ τὸ θάνατό του. 

EPΩ. Ζητῶ στὴ μέση τὸν καιρό, γιατὶ μπορεῖ νὰ σώσει 

καμιὰ βοήθεια πρὸς ἐμὲ καὶ νὰ μ’ ἐλευθερώσει.   810 

Κύρη μου ἀγαπημένε μου, κύρη μου, τὴν καημένη,  

πῶς καὶ ἐσὺ μ’ ἀπαρατᾶς ξένη καὶ πικραμένη;  
Κύρη, παιδὶ μονάκριβο μ’ ἔχεις, καὶ νὰ μ’ ἀφήσεις 

σήμερο νὰ μὲ σφάξουσι δίχως νὰ μοῦ βοηθήσεις;   

Κἂν τὰ φιλιά σου τὰ στερνὰ μὴ μ’ ἀρνηθεῖς, πατέρα,  815 

μὰ δῶσ’ μου τα, τῆς ταπεινῆς, στὴν ὕστερή μου μέρα, 

γιὰ νὰ μπορέσεις μετ’ αὐτὰ μέρος νὰ μοῦ λιγάνεις  

τὴν πίκρα τοῦ θανάτου μου καὶ νὰ μοῦ τὴ γλυκάνεις. 

Ἕνα μαχαίρι μοναχὸ τώρα ἔχει νὰ λαβώσει 

δυὸ στήθη κακορίζικα, δεινὰ νὰ τὰ πληγώσει,   820 
                                     
193 793 Νίκανδρε, 812 Π’ ὡς κ’ ἐσὺ, 798 δός μ’ ἄνεσιν, 811 Κύρη μ’ ἀγαπημαίνεμου, 820 Δύο 
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καὶ μέσαθε ἀπὸ τὴν πληγὴ τῆς ἴδιας θυγατρός σου   

ἔχει νὰ δράμει νὰ χυθεῖ τὸ αἷμα τὸ δικό σου. 

Κύρη μου, τόσο ἕναν καιρὸ γλυκέ μου κι ἀκριβέ μου,194 

ποὺ τ’ ὄνομά σου ἔτσ’ εὔκαιρα δὲν τό ’κραξα ποτέ μου, 

ἔτσι τὴ θυγατέρα σου τὴν ἔχεις παντρεμένη;   825 

Νύφη τὴν κάνεις τὴν αὐγὴ καὶ τὸ βραδὺ σφαμένη; 

NIK. Ὤχου, κόρη, τί θλίβεσαι; Γιατί νὰ λακταρίζεις;  

Tί τυραννᾶσαι ἔτσ’ εὔκαιρα καὶ τσ’ ἄλλους βασανίζεις; 

Ὥρα εἶναι ἀπάνου στὸν ναό, κόρη, νὰ σὲ παγαίνω,   

τὸ χρειός μου δὲ μ’ ἀφήνει πλιὸ ἐδῶ νὰ σ’ ἀνιμένω.  830        

EPΩ. Ἀφήνω σας ὑγειὰ λοιπόν, δάση μου ἀγαπημένα, 

καὶ πάλι ἀφήνω σας ὑγειά, δάση χαριτωμένα! 

Δεχτεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, ἐτοῦτα τὰ στερνά μου, 

τὰ πικραμένα κι ἄμετρα τ’ ἀναστενάγματά μου,     

ὥστε ποὺ τ’ ἀπονώτατο μαχαίρι τὴν ψυχή μου   835 

μὲ τὸν πικρό μου θάνατο νὰ διώξει ὀχ τὸ κορμί μου, 

καὶ νά ’ρθει ἐδῶ στοὺς δροσεροὺς ἴσκιους σας νὰ καθίσει 

καὶ μετ᾽ ἐσᾶς ποὺ σᾶς ποθεῖ πάντα νὰ κατοικήσει, 

γιατὶ ἄφταιστη ψυχὴ καμιά, νά ’ναι καὶ δίκια ὁμάδι, 

δὲν ἠμπορεῖ νὰ κατεβεῖ στὸν μαυρισμένον Ἅδη,   840 

οὔτε στοὺς δίκιους ἠμπορεῖ ἀνάμεσα νὰ μένει 

μιὰ πικραμένη ὡσὰν ἐμὲ καὶ βαρυγωμισμένη. 

Μυρτίνε μου, Μυρτίνε μου, πῶς ἤτουνα περίσσια 

δυστυχισμένη καὶ κακὴ καὶ κακομοίρα πλήσια 

ἡ πρώτη μέρα π’ ἄρχισαν τοῦτα τὰ πικραμένα   845 

τὰ μάτια μου καὶ σ’ εἴδασι καὶ τὰ δικά σου ἐμένα, 

καὶ σ’ ἄρεσα τόσο πολλά, ποὺ μ’ ὅλη τὴν ψυχή σου   

ἀγάπας τὴ ζωή μου ἐμὲ πλιὰ ἀπὸ τὴν ἐδική σου, 

μήτε νὰ δώσω τὴ ζωὴν ἠμπόρουν εἰς ἐσένα 

                                     
194823 τόσ’ ἕνα καιρὸν, 826 Νύμφη, 845 πρώτ’ ἡμέρα, 823 γλυκιέ μου, 831 δάση μ’ ἀγαπημένα, 848 
τὴν ζωήν μ’ ἐμὲ,μμμμ 
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δίχως αἰτιὰ νὰ γένω ’μπρὸς στὸ θάνατό μου ἐμένα!  850 

Καὶ ποιός πιστεύσειν ἤθελε ἢ τό ’θελε λογιάσει  

στὸ θάνατο γιὰ λόγου σου κατάδικη νὰ πᾶσι 

ἐκείνη πού ’τον εἰς ἐσὲ σκληρὴ καὶ δίχως λύπη,195 

διὰ νὰ ζήσει ταχτικὰ κι ἀπ᾽ ἐντροπὴ νὰ λείπει!  

Ὤχου, γιὰ μὲ πάρα πολλὰ θερμὸς εἰς τὴν ἀγάπη,  855 

μὰ γιατ᾽ ἐσὲ λιγότατα ἀπόκοτος, ἀζάπη!   

Κ’ ἤτουνα πλιὰ καλύτερον ἢ νά ’θελ’ ἁμαρτέψει  

ἢ τὴν ἀγάπη στὲς ἀρχὲς νά ’χα τη δυσκολέψει. 

N4 Μὲ κάθε τρόπο εἰς θάνατο τώρά ’χω νὰ περάσω  

δίχως νὰ κάμω πταίσιμο, δίχως καρπὸ νὰ πιάσω  860 

καὶ δίχως μὲ τοῦ λόγου σου κἂν μιὰ βολὰ νὰ μείνω! 

Ὀϊμέ, πεθαίνω, ἀγάπη μου! Πεθαίν’ ὀϊμέ, Μυρτ…   

ΝIK. Τούτη ἀπεθαίνει βέβαια. Ὤχου, τὴν πικραμένη! 

Πιάστε νὰ τὴ βαστάξομε ὁμάδι, τὴν καημένη.  

῍Ω κάμωμα πολλὰ πρικύ! Ἡ κακομοίρ’ ἀτή της   865 

εἰς τοῦ Mυρτίνου τ’ ὄνομα ἔσβησε τὴ ζωή της,    

ὅτ’ ἡ ἀγάπη κι ὁ καημὸς ὁμάδ’ εἶχαν τῆς φέρει  

τὸ θάνατο, πρὶν θάνατο τῆς δώσει τὸ μαχαίρι. 

῍Ω κακομοίρα κορασιά, μεγάλ’ ἡ συμφορά της! 

Λογιάζω νά ’ναι ζωντανή, ὅτι κτυπᾶ ἡ καρδιά της.  870 

Στὴ βρύση πού ’ν’ ἐδῶ σιμὰ πᾶμε βασταίνοντάς την·    

ἴσως καὶ μὲ τὸ δροσερὸ νερό, ραντίζοντάς την, 

θέλομε κάμει μετ’ αὐτὸ λιγάκι νὰ συφέρει 

καὶ δύναμη στὸ πνεῦμα της νὰ πάρει εἰς κάποια μέρη.  

Μὰ ποιός ἠξεύρει μήπως καὶ εἶν’ ἀσπλαχνιὰ νὰ γένει  875 

λυπητερὸς κανεὶς ποτὲ εἰς ἕναν π’ ἀποθαίνει    

’χ τὸν πόνον του τὸν ἴδιον, μόνο γιὰ νὰ γλυτώσει  
τὸ θάνατο τοῦ μαχαιριοῦ, ποὺ μέλλεται νὰ δώσει; 

                                     
195855 παρὰ πολλὰ, 876 ποτὲ σ’ ἕναν 850 νὰ γέν’ ὀμπρὸς, 859 τῶρ’ ἔχω, 851 ποῖος, 857 νὰ ῎θελ’ 
ἁμαρτέψη, 862 Ω᾽οιμὲ-ὠοιμὲ, 871 ποῦν’ ἐδῶ, 875 ποῖος, 877 Xτὸν 
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Mὰ ἐμεῖς ἂς τῆς βοηθήσομε σ’ ὅ,τ’ εἶναι καὶ τυχαίνει, 

ἔπειτα εἰσὲ δαύτηνε ὅ,τι τῆς μέλλει ἂς γένει,   880 

γιατὶ εἰς τὸ ἐρχόμενο ἄλλος δὲν προγνωρίζει    

παρ’ Oὐρανὸς ποὺ τὰ θωρεῖ κι ὀμπρός του τὰ βιγλίζει.196 

 
ΣKHNH ΕΚΤΗ 

Χορός Κυνηγών, Χορός Βοσκῶν μὲ τὸ Σίλβιο  

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο, 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,   885 

ποὺ τόσα φοβερὰ θεριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη!  

ΧOP BOΣ. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὁπ’ ἀπὸ δαῦτο βρίσκεται νεκρὸ κι ἀποβγαλμένο 

’χ τὴν Ἐρυμάνθο τὸ θηριό, ποὺ ζωντανὸ ἐφαινότουν 

τόσ’ ἄγριο, κ’ ἔτσι φοβερὸ κι ἀνίκητο ἐδειχνότουν!  890 

Νά την ἐδῶ ἡ κεφάλη του ἡ φοβερή, ποὺ δείχνει, 

ἔτσι σὰ βρίσκεται νεκρή, τὸ πὼς θανάτους ρίχνει. 

Τοῦτο εἶν’ καθάριο τρόπαιο, τοῦτος εἶν’ τοῦ δικοῦ μας 

κόπος τοῦ Σίλβιου τ’ ἄξιου καὶ τοῦ ἱσόθεού μας.  

Πανηγυρίσετε, βοσκοί, σήμερον τ’ ὄνομά του,   895 

ὅτι ἄλλο μεγαλύτερο δὲν εἶν’ στὸν κόσμο κάτου, 

κ’ ἐτούτ᾽ ἡ μέρα ὑπέρλαμπρος μέσα σ’ ἐμᾶς ἂς γένει,  

κι ἂς εἶναι πάντα μὲ χαρὲς καὶ πάντα δοξασμένη. 

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο,    900 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,  

ποὺ τόσα φοβερὰ θηριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη! 

ΧOP BOΣ. Εὐγενικότατο παιδί, ποὺ τὴ ζωή σου δίδεις 

γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀλλονῶν, κι οὐδὲ ποσῶς τὴ χρήζεις, 

τούτ’ εἶναι ἡ ἀληθινὴ στράτα ν’ ἀποκουμπήσει   905 

                                     
196879 Mὰ ἡμεῖς, 880 εἰς ἐδαύτηνε, 897 ἐτοῦτ᾽ ἡμέρα, 904 οὐδεποσῶς 888 ἀποδαυτο, 889 Xτὴν, 905  
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καθένας εἰς τὴν ἀρετὴ καὶ δόξα ν’ ἀποκτήσει. 

Ἀμὴ ἀπ᾽ ἐτούτην ὀμπροστὰ τὸν ἵδρο καὶ τοὺς κόπους 

οἱ παντοδύναμοι θεοὶ ἔβαλαν στοὺς ἀνθρώπους,  

κι ὅποιος χαρὲς κι ἀνάπαυσες θὲ νὰ περιδιαβάσει,197 

κόπους καὶ κίνδυνα ὀμπροστὰ πρέπει νὰ δοκιμάσει.  910 

Ὄχι ὀχ τὴν ἀκαμασιὰ κι ἄκαρπον βαριοσύνη,  
ὁποὺ τὸν κόπο, ποὺ καρπεῖ, μισᾶ καὶ τὸν ἀφήνει, 

ἀμὴ ἀπὸ κόπο μοναχά, ὁποὺ ἀρετὴ μετέχει, 

γεννᾶται ἡ ἀληθινὴ ἀνάπαυσις καὶ τρέχει. 

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο,  915 

ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο, 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,  

ποὺ τόσα φοβερὰ θηριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη! 

ΧOP BOΣ. Εὐγενικότατο παιδὶ καὶ δοξασμένο πλῆσα, 

ὀχ τὸ ὁποιὸ οἱ καρπεροὶ κ’ οἱ πλούσιοι κάμποι, πού ’σαν 920 

ἀγεώργευτοι κι ἀλάτρευτοι, τώρα στὰ πρῶτα κάλλη  

κ’ εἰς τὴν τιμὴ τὴν πρώτη τους ξαναγυρίζουν πάλι! 

Ἄμε, λοιπόν, καὶ θαρρετά, ζευγίτα, σύρε, πιάσε   

τ’ ἀλέτρι π’ ἀκαμάτεψε, καὶ πλιό σου μὴ φοβᾶσαι, 

καὶ σκόρπισε τοὺς σπόρους σου, κ’ εἰς τὸν καιρὸ καρτέρει 925 

καρποὺς πολλοὺς καὶ διάφορο περίσσιο νὰ σοῦ φέρει. 

Πόδια καὶ δόντια ἄγριου θηριοῦ πλιὸ δὲν τοὺς καταλοῦσι, 

δὲ σοῦ τοὺς κόφτουν μήδε πλιὸ δὲν τοὺς ποδοπατοῦσι.  

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο,    930 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,  

ποὺ τόσα φοβερὰ θηριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη! 

ΧOP BOΣ. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὡσὰν ὁποὺ κι ὁ Oὐρανὸς τό ’χε προγνωρισμένο, 

χαίρεται καὶ περιγελᾶ στὴ δόξα σου κι αὐτεῖνος,  935 
                                     
197913 ὁτι’ ἀρετὴν, 919 πλήσια, 928 μὴ δὲ πλιὸ, 906 Καθ’ ἕνας, 920 Ὀχ τ’ ὁποῖο, 920 ποῦσαν,  



 449 

ἡλιολαμπὴς μᾶς φαίνεται καὶ ὅλος κρυσταλλίνος.  

Ἦτον, ἂν τύχει, τοῦ Ἡρακλῆ ἡ φήμη του μεγάλη 

πὼς τ’ ἀγριοχοίρι ζωντανὸ τὸ νίκησε καὶ πάλι,198 

τ’ ὅμοιον ἔκανες κ’ ἐσύ, κ’ ἔτσι τὸ ἤθελες ἔχει,  

ἀνίσως καὶ ἡ νίκη σου πρώτη δὲν εἶχε τρέχει,   940 

ὡσὰν τοῦ μέγα πάππου σου ὁποὺ ἤτονε ἡ τρίτη, 

τοῦ Ἡρακλῆ τοῦ θαυμαστοῦ, π’ ἀπῆδα ὡς τὸν Πετρίτη. 

Ἀμ’ ἡ ἀρετή σου ἡ πολλή, ἀκόμη ἂν νεανίζει, 

τ’ ἄγρια θηριὰ ξετρέχει τα καὶ μ’ αὖτα παιγνιδίζει, 

διὰ νὰ κάμει εἰς αὐτὰ πάλιν, ὅταν γηράζει,   945 

ξεσκίσματα αἱματερὰ καὶ νὰ τεταρτιάζει.  

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο, 

ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο, 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,  

ποὺ τόσα φοβερὰ θηριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη!  950 

ΧOP BOΣ. ῍Ω δοξασμένο κι ἄξιο παιδάκι ποὺ συχνιάζεις  

τὴν εὐσπλαχνιὰ μὲ τὴν ἀντρειὰ πάντα νὰ συντροφιάζεις! 

Ἰδές, Ἀρτέμιδα θεά, τοῦτο εἶναι τὸ δικό σου 

  τὸ τάμα, ὁποὺ σοῦ ’ταξε Σίλβιος ὁ ἐδικός σου.  

Θώρειε τὴν ὑπερήφανον κεφάλην, ποὺ βασταίνει  955 

ἐδῶθε κι ἀπ᾽ ἐκείθενε, πῶς στέκει ἀρματωμένη    

μὲ δόντια ἄπρα καὶ γερτὰ καὶ δείχνει πὼς νὰ φθάσει 

τὰ κέρατά σου τὰ ψηλὰ καὶ νὰ τὰ ξαπεράσει!  

Λοιπόν, Θεά μου δυνατή, ἂν τοῦ ’δωκες τὴ χάρη 

κ’ ἴσιαξες τῆς σαΐτας του τὸ ξυμητὸ ξιφάρι,    960 

κ’ ἐφόνευσε τὸ φοβερὸ θηριὸ μὲ δύναμή σου, 

ἔτσι, κ’ ἡ νίκη τοῦ παιδιοῦ ἐγίνη εἰσὲ τιμή σου· 

καὶ δέξου το τὸ τάσσιμον ἐτοῦτο στὸ ναό σου 

καὶ φύλαγε τὸν νιούτσικο τὸ δοῦλο τὸ δικό σου.   

ΧOP KYN. Εὐγενικότατο παιδί, παιδάκι δοξασμένο,  965 
                                     
198937 ῏Hτον ἂν τύχη, 952 ἀνδρειὰ946 καὶ νὰ τεταρτιάζη, 962 εἰς σὲ 
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ὢ κοπελάκι δυνατὸ κ’ ἔτσι χαριτωμένο, 

τοῦ Ἡρακλῆ ἄξιο γέννημα κι ἀληθινὸ κλωνάρι,  

ποὺ τόσα φοβερὰ θηριὰ νὰ σφάξεις ηὗρες χάρη!  

 
ΣKHNH ΕBΔOMH 

Κορυδὼν 

Ὥς τώρα ἐγὼ ἐστάθηκα μὴ θέλοντας νὰ δώσω 

πίστη στὰ μοῦ δηγήθηκε, παραμπροστὰ καμπόσο,  970 

γιὰ τὴν Κορίσκη ὁ Σάτυρος, ὅτ’ ἤθελα λογιάσει 

  τὸ πὼς ὁ φθόνος κι ἀτυχιὰ τὸν ἔκαμαν νὰ πιάσει 

βουλὴ μὲ τέτοιο ἀπίστευτο μύθο νὰ μὲ πλανέσει 

καὶ σὲ ζημιὰ καὶ δυστυχιὰ καμιὰ νὰ μὲ μπερδέσει.199 

Μὰ ἐγὼ ποσῶς δὲν τοῦ ’δωκα, σὰν εἶπα, καμιὰ πίστη,  975 

ὅτι ἄμιαστο κι ἀπίστευτο περίσσια μοῦ ’φανίστη 

στὸν ἴδιο τόπο καὶ καιρὸ π’ ἀτή της μηνυμένα 

μοῦ ’χε νὰ πάω νὰ τὴ βρῶ, νὰ σμίξει μετὰ μένα, 

ἔτσι, μὲ δίχως ἄργητα καὶ ξάφνου νὰ τὴ φτάσουν 

μὲ τὸν μοιχό, καὶ παρευθὺς ὁμάδι νὰ τοὺς πιάσουν.  980 

Μὰ τώρ’, ἀλήθεια, δίδει μου ἕνα πολλὰ μεγάλο 

σημάδι σ’ τούτην τὴ δουλειά, κι ἀρχίζω ν’ ἀμφιβάλλω, 

καὶ πλήσια ἀνακατώνομαι κι ὅλονε μὲ συγχύζει,  

στὸ νοῦ καὶ μέσα στὴν καρδιὰ πολλὰ μὲ βασανίζει, 

  τὸ στόμα τοῦτο τῆς σπηλιᾶς θωρώντας το κλεισμένο,  985 

μ’ ἕνα χαράκι ἔτσι πολλὰ μεγάλο στουπωμένο, 

σωστά, καθὼς ὁ Σάτυρος μοῦ ’πε πὼς εἶχε σείσει 

πέτρα μεγάλη, καὶ μ’ αὐτὴν τὸ στόμα της νὰ κλείσει.  

῍Ω πῶς, Κορίσκη, ἐθώρουν σε πὼς εἶχες νὰ ξεπέσεις 

κ’ εἰσὲ καμιὰ κακομοιριὰ μεγάλη νὰ μπερδέσεις,  990 

γιατὶ νὰ φεύγεις πάντα σου δὲν ἦτον μπορετό σου 

δίχως εἰς τέλος μιὰ βολὰ νά ’βρεις τὸν γκρεμνισμό σου! 

                                     
199 976 μοῦ φανίστει, 983 συνχίζει, 990 K’ εἰς σὲ 
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Τόσα πλανέματα πολλά, τόσες δημηγερσίες 

καὶ τόσα μηχανήματα μὲ τόσες πονηρίες 

ἄλλο δὲν ἐπροξένιζαν σ’ ἐσένα, παρὰ μόνο   995 

πέσμα θανάτου ἀσήκωτο μὲ τὸν πρικύ σου πόνο·200 

κι ὅποιος δὲν σ’ τὸ προφήτευε, τὸ νοῦ του εἶχε χαημένο 

ἢ ὁ πόθος μὲ τὰ πάθη του τὸν εἶχε τυφλωμένο. 

Καλὸ γιὰ μένα π’ ἄργησα κ’ ἤτουνα ριζικό μου!  

Καλὸ ἤτουν ποὺ μ’ ἐκράτησε ὁ κύρης ὁ δικός μου!  1000 

῍Ω ἀγνωσιά! T’ ἀμπόδισμα, ποὺ τότες εἶχα κρίνει 

γιὰ μιὰ μεγάλη μου ζημιά, τώρα σ’ καλό μου ’γίνη!  

Γιατὶ ἂν εἶχα ἔρθει στὸν καιρὸν ὁποὺ Λισέτ’ ἀτή της 

μοῦ ’πε νὰ πάγω τὴν κυρὰ νὰ σμίξω τὴ δική της, 

ἠμπόρειε βέβια ἀνόλπιστα σήμερο νὰ μὲ σώσει   1005 

κακὸ πολύ, καὶ δυστυχιὰ ξάφνου νὰ μὲ πλακώσει. 

Μὰ ἐγὼ τί κάνω τὸ λοιπόν; Tάχατες μοῦ τυχαίνει 

ν’ ἀρματωθῶ σκληρότητα κι ὄργητα θυμωμένη  

καὶ νὰ προσδράμω μὲ πολλὴ πλήξη στὴ ᾽κδίκησή μου  

βλάβοντας καὶ ζημιώνοντας μ’ ὅλη τὴν μπόρεσή μου;  1010 

Ὄχι, δὲν πρέπει, ᾽τ’ ἡ τιμὴ εἶναι πολλὰ μεγάλη, 

κ’ εἰς τοῦτο πρέπει καθεεὶς νὰ βλέπεται μὴ σφάλει.  

Ἄντις, ἀνίσως καὶ σταθῶ καλὰ νὰ τὸ λογιάσω, 

πράγμα εἶναι νὰ τὸ λυπηθῶ καὶ ᾽κδίκη νὰ μὴν πιάσω.  

Καὶ πάλ’ ἔχω νὰ λυπηθῶ μιὰ πού ’χε μ’ ἀδικήσει;  1015 

Μὰ ἀδίκησε τοῦ λόγου της μὲ τὸ νὰ παρατήσει  
ἕναν ποὺ πάντα, μὲ πολὺ θάρρος καὶ μπιστοσύνη, 

τῆς εἶχε ἀγάπην καθαρὴ μὲ τόση σπλαχνοσύνη.    

Κ’ ἐδόθηκε σ’ ἕνα βοσκὸ χοντρότατο, πιασμένη, 

ξένο ἀπ᾽ ἐδῶ κι ἀσύστατο, π’ ὅθεν τοῦ δόξει πηαίνει,  1020 

κι ὁπ’ αὔριο γίνεται κι αὐτὸς πλι’ ἄτυχος παρ᾽ ἐκείνη,  

                                     
2001009 πολλὴν σπλίξην, 1011 πρέπει ὅτ’ ἡ τιμὴ, 1016 Μ’ ἀδίκησε, 1018 καθαρὰν, 1020 Ξένος, 997 
δὲν στὸ προφήτεβε, 1012 κάθε εἷς, 1002 τῶρ’ εἰς καλόν μου γίνει, 1003 ἂν εἶχ’ ἔρθη, 
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πλιὰ ψεύτης, κι ἀπ᾽ ἐδαύτηνε φεύγει καὶ τὴν ἀφήνει. 

Τί ἔχω νὰ κάμω, τὸ λοιπόν; Ἔχω νὰ παρατήσω 

μιὰ βλάβη σὰν ἐτούτηνε, νὰ μὴν τὴν ἐκδικήσω;201 

Αὐτὴ μ’ ἐκαταφρόνεσε κ’ ἔχει με ἀναμπαισμένο,  1025 

μὰ μετ’ αὐτὸ πλιὰ γλήγορα μ’ ἔκαμε τιμημένο. 

Ἔχω το ποὺ πεθύμουνα, καὶ νά ᾽μαι ἀγαπημένος·  

τώρα ποὺ βλέπω μάλιστα πὼς εἶμαι ἀναμπαισμένος 

ἀπὸ γυναίκα ποὺ ποτὲ δὲ γνώθει τὸ καλό της, 

μὰ πάντα της μὲ προθυμιὰ πιάνεται στὸ κακό της,  1030 

καὶ ποὺ τὸν νόμονε ποτὲ τοῦ πόθου δὲ μετέχει,   

καὶ νὰ τὴν ἀγαπήσουνε νὰ κάμει δὲν κατέχει· 

πάντα της τὸν ἀνάξιο ποθεῖ καὶ τὸν ψηλώνει, 

καὶ τὸν εὐγενικότερο μισᾶ καὶ χαμηλώνει. 

Πές μου, νὰ ζήσεις, Κορυδών: ἀνὲν καὶ σκληροσύνη  1035 

δὲ σὲ κινᾶ στὴν ἀτιμιὰ νὰ πιάσεις ᾽κδικιοσύνη, 

πῶς εἶναι μπορεζάμενο ὁ πόνος κ’ ἡ ζημιά σου 

γιὰ τὸν χαημὸ ποὺ ἔλαβες ᾽κδίκηση νὰ μὴν πιάσουν; 

Μ᾽ αὐτείνη δὲν τὴν ἔχασα, μὴ ὄντας ἐδική μου, 

τοῦ λόγου μου ἠλευθέρωσα, ὁποὺ δικός της ἤμουν·  1040 

καὶ μήτε στέκοντας κανεὶς δίχως γυναίκας πράξη, 

ἔτσι εὔκαιρης κι ἀσύστατης κ’ ἔτσι εὔκολης ν’ ἀλλάξει, 

μπορεῖ νὰ πεῖ ἀπ᾽ ἐδαύτηνε πὼς βρίσκεται χαημένος· 

ἄντις, μὴν ἔχοντάς τηνε, στέκεται κερδαιμένος. 

Καὶ τέλος πάντων τί ἔχασα; Mιὰν ὀμορφιὰ ποὺ τρέχει  1045 

σ’ καθέναν ὁποὺ τὴ ζητᾶ, κι ὁποὺ τιμὴ δὲν ἔχει,  

μιὰν ὄψη κ’ ἕνα πρόσωπο ποὺ γνώση δὲ βασταίνει 

καὶ στῆθος ἕνα ποὺ καρδιὰ στοῦ λόγου του δὲ φέρνει, 

καὶ μιὰ καρδιὰ δίχως ψυχή, ψυχὴ μὲ δίχως πίστη, 

καὶ μιὰν ἰσκιάδα μοναχή, ποὺ ἦτον κι ἀφανίστη,  1050 

                                     
2011027 ποῦ πεθυμοῦν καὶ νὰ εἶμαι, 1031 Kι’ ἀπὸ τὸν νόμον ποῦ ποτὲ, 1046 Σκάθ’ ἕναν 1026 μὲ τ’ 
αὐτὸ, 1039 μὴν ὄντας, 1050 μιὰ ἰσκιάδα 
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ἕνα τοῦ πόθου λείψανο νεκρὸ κι ἀποθαμένο, 

ὁπ’ αὔριο λεῖ καὶ γίνεται σάπιο καὶ βρομισμένο.  

Καὶ τοῦτο λέγεται χαημὸς ποὺ καθεεὶς τυχαίνει    

νὰ λέγει πὼς ἀπόκτησε; K’ εἰς τὸ χαημὸ κερδαίνει;202 

Τάχα γυναῖκες λείπουσι, σὰν τὴν Κορίσκ’ ἀφήσω;  1055 

ἢ θέλουν λείψει ἐμένανε νεράιδες ν’ ἀγαπήσω  
πλι᾽ ἄξιες κ’ εὐγενικότερες καὶ πλιὰ χαριτωμένες,  

πλιά ’μορφες ἀπ᾽ ἐδαύτηνε καὶ πλιά της τιμημένες; 

Λείψει τῆς θέλει ποθητὸς αὐτῆς, ὡσὰν ἐμένα, 

ἔτσι πιστός, ὅτι ἄξια δὲν ἦτον γιατ᾽ ἐμένα.   1060 

Τώρ’ ἀνισῶς κ’ ἐγὼ ἤθελα νὰ κάμω πρὸς αὐτείνη  

καθὼς ὁ Σάτυρος βουλὴ μοῦ ’δωσε γιατ᾽ ἐκείνη,  

προδίδοντάς τηνὲ τὸ πὼς ἔκαμε δολωμένη 

τὴν πίστην ὁποὺ μοῦ ’ταξε, κ’ ἔχει την τσακισμένη,  

σήμερο βέβια θάνατον ἠθέλασι τῆς δώσει,   1065 

μὴν ἠμπορώντας κανενεὶς ποσῶς νὰ τὴ γλυτώσει. 

Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω τὴν καρδιὰ τόσο χαμηλωμένη,   

’τι ἀπὸ γυναίκας ἀγνωσιὰ νὰ μείνει νικημένη.  

Ἂς ζεῖ λοιπὸν γιὰ λόγου μου, γιὰ μὲ μὴν ἀπεθάνει, 

ἂς εἶναι γι’ ἄλλους ζωντανή, τὲς ἐντροπὲς ν’ αὐξάνει·  1070 

γιατ’ ἡ ζωή της αὐτεινῆς θέλ’ εἶσται ἐκδίκησή μου, 

κ’ ἐμένα φανερώνεται ἡ πίστις ἡ δική μου. 

Ἂς ζεῖ στὴν ἐντροπὴν αὐτή, κι ὁ καῦχος της ἂς ζήσει, 

ὅτ’ εἶναι τόσ’ ἀπρόκοπος κ’ ἔχει καὶ τέτοια χρήση 

ὁποὺ πλιὰ γλήγορα γι’ αὐτὴ θλίψη καὶ λύπη φέρνω  1075 

παρὰ σ’ ἐκείνονε ποτὲ ζήλεια καμιὰ νὰ παίρνω. 

 

                                     
2021057 πλιὰ ἄξιες, 1063 Προδιδοντάς την τὸ, 1068 Tὶ ἀπο, 1070 ν’ αὐξαίνη, 1058 Πλιάμορφαις, 
μμμμμμμμ 
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ΣKHNH OΓΔOH 

Σίλβιος  

ΣIΛ. ῍Ω Ἀφροδίτη ἐσύ, θεά, ὁποὺ εἰς κανέναν τρόπον  

θεὰ δὲν εἶσαι, μοναχὰ τῶν εὔκαιρων ἀνθρώπων, 

τῶν ἄνεργων καὶ τῶν λωλῶν κι ὅλων τῶν τυφλωμένων,203 

ὁποὺ μ’ ἀκάθαρτη καρδιὰ καὶ νοῦν μεμολυσμένον  1080 

ναοὺς κι ἁγίες τράπεζες καθημερνῶς σοῦ κτίζουν 

καὶ μ’ ἄμετρην εὐλάβεια συχνὰ σοῦ τοὺς στολίζουν. 

Μὰ τί ναοὺς δηγοῦμ’ ἐγώ; Συνάθροισις πραγμάτων 

τῆς ἀσχημιᾶς καὶ τῆς ντροπῆς κι ἄτυχων καμωμάτων, 

μόνο γιὰ νὰ σκεπάζουσι ᾽ποκάτου στὸ δικό σου   1085 

τ’ ὄνομα, τὸ περίφημον αὐτὸ τὸ θεϊκό σου, 

τὲς ἐντροπές τους τὲς πολλές· κ’ ἐσύ, ἀναμουρδωμένη 

θεά, γιὰ νὰ μὴ φανιστοῦν, σὰν πρέπει καὶ τυχαίνει, 

οἱ ἐδικές σου ἀδιαντροπιές, μόνο νὰ συγκερνοῦνται 

στὲς ἐντροπὲς τῶν ἀλλουνῶν κι ὀλίγες νὰ θωροῦνται,  1090 

τὸ χαλινάρι ἀπόλυσες κατὰ τὴν ὄρεξή τους,    

καὶ τρέχουσι ὅθεν τοὺς τραβᾶ καὶ σέρνει ἡ ἡδονή τους. 

Τοῦ δίκιου βρίσκεσ’ ὄχθρισσα, τεχνίτρα τῶν πραγμάτων 

πού ’ναι γεμάτα τὲς κλεψιές, καὶ βρύσις τῶν ψεμάτων·  

θάνατε πάντα τῶν ψυχῶν, τοῦ κόσμου πλήσια ζάλη,  1095 

καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν πτωχῶν κακομοιριὰ μεγάλη· 

τῆς ἀγριεμένης θάλασσας εἶσ’ ἄξια θυγατέρα,  

γι’ αὐτὸ κ’ ἐσύ, σὰν αὔτηνε, κινᾶσαι πάσα μέρα, 

κι ἄξια ἐγεννήθης ἀπ’ αὐτήν, γιατὶ ἀπὸ τὸν ἀφρό της 

σ’ ἐγέννησε ὅταν ἤτουνα στὸν πλιὰ σκληρὸ θυμό της·  1100 

κ’ ἔτσι, σὰν εἶσαι ὀχ τὸ θεριὸ ἐτοῦτο γεννημένη, 

ἡ φύσις σου ἀπὸ δαύτηνε ποσῶς δὲ διαφέρνει,  

γιατὶ, μὲ τὲς ἀνεμικὲς ἐλπίδες π’ ἀσηκώνεις, 

πρῶτα μὲ γαλιφιὲς πλανᾶς, ὅσο μπορεῖς καὶ σώνεις, 
                                     
203 1089 ἀδιαντροπαῖς, 1097 τῆς ἀγριεμένης, 1077 κανένα τρόπον, 1089νὰ συνγκερνοῦνται,  



 455 

κ’ ὕστερα κάνεις κίνηση στὰ στήθη τῶν ἀνθρώπων  1105 

καὶ τὰ σαλεύεις, ὡς μπορεῖς, μ’ ἕναν καὶ μ’ ἄλλον τρόπον, 

χαρίζοντάς τους σκοτεινὲς βροχὲς πικρῶν κλαημάτων 

καὶ δυνατὲς ἀνεμικὲς τῶν ἀναστεναγμάτων.204 

Μὲ δίκι᾽ ὁ κόσμος ἔπρεπε μητέρα νὰ σὲ κράζει 

τῆς ὄργητας καὶ τοῦ θυμοῦ, κι ὄχι νὰ σ’ ὀνομάζει  1110 

μάνα τοῦ πόθου, κατὰ πῶς ὅλοι σ’ ὀνοματίζουν, 

γιατὶ τὴ φύση σου καλὰ ποσῶς δὲν τὴ γνωρίζουν. 

Ἰδὲς σὲ πόση δυστυχιὰ τοὺς ἔχεις γκρεμνισμένους  

τούτους τοὺς δυὸ ἀγαπητικούς, τοὺς κακομοιριασμένους! 

Πάγαινε τώρα, τὸ λοιπόν, ἀτή σου, ποὺ καυχᾶσαι  1115 

πὼς εἶσαι παντοδύναμη τοῦ κόσμου, καὶ παινᾶσαι,  

σύρε καὶ γλύτωσε, ἂν μπορεῖς, θεὰ  ἀτυχισμένη, 

τούτην τὴν κακορίζικη τὴν κόρη, τὴν καημένη, 

ὁπού, μὲ τὲς φαρμακερὲς γλυκότητές σου πούρι,   

τὴν ἤφερες στὸ θάνατο, καὶ ᾽γγίζει στὸ κιβούρι.   1120 

῍Ω καλορίζικη γιὰ μὲ ποὺ ἦτον ἡ μέρα κείνη  

ὁπ’ ἀφιέρωσα εὐλαβῶς, μὲ τόση ἐμπιστοσύνη, 

O τὴν καθαρή μου κι ἄδολη ψυχὴ σ’ ἐσέ, Θεά μου,  

Ἀρτέμιδά μου ἁγιότατη, κυρὰ καὶ δέσποινά μου! 

Φῶς μου ἀκριβὸ κι ἀληθινό, καθὼς στὴ γῆ θεά ᾽σαι  1125 

στὲς πλιὰ μορφύτερες ψυχὲς κι ἀπ’ ὅλες μαρτυρᾶσαι,  

  ἔτσι κι ἀπάνου σ’ τσ’ οὐρανοὺς φῶς εἶσαι καὶ λαμπρίζεις 

κι ἀπ’ ὅλα τ’ ἄστρα τὰ λαμπρὰ περσότερο φωτίζεις! 

῍Ω πόσον εἶναι παινετὲς τῶν δούλων σου οἱ πράξεις, 

κι ὅλα τους τὰ καμώματα τὰ ἔργατα κι οἱ τάξεις  1130 

δίχως κανέναν κίνδυνο, ὡς εἶν’ οἱ πικραμένοι   

ἐκεῖνοι ποὺ δουλεύουσι αὐτὴν τὴν ντροπιασμένη   

τὴν Ἀφροδίτη, ὁποὺ συχνὰ πικρὰ τοὺς βασανίζει 

                                     
2041121 ἡμέρα, 1123 τὴν καθαράν, 1125 Θεὰ εἶσαι, 1129 αἱ πράξεις, 1130 κι’ αἱ τάξεις, 1114 δύο, 
1125 Φῶς μ’ ἀκριβὸν, 1127 τζ’ οὐνους,1131 κανένα κίνδυνον 
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κ’ εἰς τὸ στερνὸ γιὰ πλερωμὴ θάνατο τοὺς χαρίζει! 

Ἐσέν’ οἱ δοῦλοι σου οἱ πιστοὶ τοὺς ἄγριους χοίρους σώνουν 1135 

μὲ τὴ δική σου δύναμη, κ’ εὔκολα τοὺς σκοτώνουν, 

ἀμὴ αὐτεινῆς οἱ εὐλαβεῖς μένουσι φονεμένοι 

ἀπὸ τοὺς ἀγριόχοιρους, καὶ καταξεσκισμένοι.205 

῍Ω σύ, δοξάρι μου ἀκριβό, χάρις καὶ δύναμίς μου,  

καὶ καθημερινὴ χαρά, γλυκιὰ ξεφάντωσίς μου,   1140 

ἀνίκητες σαΐτες μου, τώρ’ ἂς ἐρθεῖ νὰ πιάσει 

πάλεμα μὲ τοῦ λόγου σας, καὶ νὰ σᾶς δοκιμάσει 

  τὸ φάντασμα τὸ ψεύτικο, ὁ Ἔρωτας, κι ἂς φέρνει 

τ’ ἄρματα τὰ γυναίκεια του, ποὺ πάντα του βασταίνει, 

νὰ ἰδεῖ τὸ πῶς πληγώνετε με δύναμη μεγάλη    1145 

καὶ πῶς βαθιὰ καρφώνεστε σὲ μιὰ μεριὰ καὶ σ’ ἄλλη. 

Μὰ τί μιλῶ γιὰ λόγου σου; Πολλὴ τιμὴ σοῦ κάνω, 

κοπέλι ἀψήφιστο, λωλό, κ’ ἔτσι ψηλὰ σὲ βάνω. 

Γιὰ νὰ μ’ ἀκούσεις, δυνατὰ σοῦ λέγω πώς, μὲ μόνη 

βέργα παραμικρότατη νὰ σὲ διατάξω, σώνει. 

ΗΧΟΣ.       Σώνει.  1150 

ΣIΛ. Ποιός εἶσαι π’ ἀποκρίθηκες εἰς τὴ λαλιὰ ᾽πιτήδειος; 

Tοῦ σπήλιου εἶσαι ἀντιλαλιὰ ἢ Ἔρωτας ὁ  ἴδιος; 

ΗΧΟΣ.       Ὁ ἴδιος. 

ΣIΛ. Ἐσέν’ ἐγύρευα κ’ ἐγώ, ἂν εἶσ’ ὅμως αὐτεῖνος· 

καὶ πές μου ἂν εἶσαι ἀληθινὰ ὁ ἴδιος ἐκεῖνος;      

ΗΧΟΣ.       Ἐκεῖνος. 

ΣIΛ. Υἱὸς ἐκείνης π’ ἄναφτε τόσο γιὰ τὸν Ἀδάνε,  1155 

ποὺ οἱ λωλοὶ τὴν ἀκλουθοῦν καὶ λέγουν πὼς θεά ’ναι;  

ΗΧΟΣ.       Θεά ’ναι. 

ΣIΛ. Ἂς εἶν’, ὡς λέγεις, καὶ θεὰ λέγε την μὲ τὸ στόμα, 

μ’ αὐτὴ τοῦ Ἄρη ἐστάθηκε πουτάνα δίχως ψόμα!   

ΗΧΟΣ.        Ψόμα. 
                                     
205 1151 Ποῖος 
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ΣIΛ. Εὔκολο σοῦ εἶναι νὰ μιλεῖς στὸν ἄνεμο κρυμμένος. 

Ἔβγά ’ξω. Ἔτσι πάντα σου εἶσαι συνηθισμένος; 

ΗΧΟΣ.        Συνηθισμένος. 1160 

ΣIΛ. Ἔβγά ’ξω, ἄνανδρο παιδί. Ἐσὺ ποτὲ δὲν εἶσαι  

παιδί της νόμιμο αὐτεινῆς, ἀμὴ μπαστάρδος εἶσαι·206 

καὶ τοῦτο ξεύρω τὸ καλά, καὶ βεβιωμένος εἶμαι, 

καὶ οὐδ’ ἐσὺ μπορεῖς ποτὲ νὰ λέγεις «θεὸς εἶμαι». 

ΗΧΟΣ.       Εἶμαι. 

ΣIΛ. Δὲν ἠμπορεῖς νὰ κράζεσαι θεὸς ποτὲ δικός μου,  1165 

μόνο στὲς ἄτσαλες καρδιὲς κ’ εἰς τοὺς λωλοὺς τοῦ κόσμου.  

ΗΧΟΣ.        Tοῦ κόσμου. 

ΣIΛ. Ἐσύ ’σαι κεῖνο τὸ παιδὶ τὸ φοβερό, ποὺ πλήθια  

παιδεύεις τοὺς σὲ φεύγουσι; Λέγε μου τὴν ἀλήθεια. 

ΗΧΟΣ.       Ἀλήθεια. 

ΣIΛ. Καὶ ποιά ’ναι ἡ παίδευσ’ ἡ πικρὰ ποὺ θέλεις δώσει, ἀζάπη,  

σ’ ἐκείνους ποὺ δὲ σὲ ψηφοῦν καὶ φεύγουν τὴν ἀγάπη; 

ΗΧΟΣ.       Ἀγάπη.  1170 

ΣIΛ. Καὶ τί ’χες δώσει  εἰς ἐμὲ π’ ἀδύναμο σὲ γνώθω 

καὶ τὴν καρδιά ’χω δυνατὴ καὶ πέτρινη στὸν πόθο; 

ΗΧΟΣ.       Πόθο. 

ΣIΛ. Πόθο σ’ ἐμένανε ποτὲ νὰ δώκεις λογαριάζεις; 

Εἶσαι λωλὸ κι ἀνέγνωστο κοπέλι, ἂν τὸ λογιάζεις! 

Μὰ τοῦτο πότε γίνεται; Πές μου, νὰ ζεῖς, τὴν ὥρα  1175 

πὄχω νὰ γένω ποθητός. Σ’ ἄλλον καιρὸν ἢ τώρα; 

ΗΧΟΣ.       Τώρα. 

ΣIΛ. Κ’ ἔτσι γοργὸ ἀποφάσισες πὼς ἔχω ν’ ἀγαπήσω 

δίχως ὀλίγον ἢ πολὺν καιρὸ νὰ σταματήσω! 

O2 Κ’ εἰς ποιάν ἀγάπη μέλλομαι νὰ βάλω τὴ μεγάλη;   

Σ’ ἐκείνην ὁποὺ σήμερο στὸ θάνατο εἶχες βάλει;  

                                     
2061167 Ἐσ’ εἶσαι ἐκεῖνο, 1180 στὸν θάνατον εἶχες βάλει, 1171 τ’ εἶχες,  1172 τὴν καρδιὰν῎χω, 1177 
γοργὼ, 1179 ποῖαν 
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ΗΧΟΣ.       Ἄλλη.   1180 

ΣIΛ. Καὶ ποιά ἄλλη εἶν’ τούτη, ποὺ μοῦ λές; Tάχα Δορίντα εἶν’ κείνη,  

ποὺ πεθυμῶ τὸ θάνατο πλιότερα παρ’ αὐτείνη; 

ΗΧΟΣ.       Αὐτείνη. 

ΣIΛ. Καὶ ποιά μεγάλη δύναμις μπορεῖ τὴ θέλησή μου 

ν’ ἀλλάξει, καὶ τὴν ὄρεξη νὰ πάρει τὴ δική μου;207 

ΗΧΟΣ.       Ἡ δική μου. 

ΣIΛ. Καὶ μὲ τί τρόπο κι ἄρματα εἶν’ τοῦτο μπορετό σου; 1185 

Μὲ τὸ δοξάρι τ’ ἄνευρο αὐτεῖνο τὸ δικό σου; 

ΗΧΟΣ.       Tὸ δικό σου. 

ΣIΛ. Πὼς τὸ δικό μου, θὲς νὰ πεῖς, δὲν εἶναι πλι’ ἀνδρειωμένο, 

σὰ μὲ τοῦ πόθου τὲς πληγὲς τὸ κάμεις τσακισμένο;  

ΗΧΟΣ.       Τσακισμένο. 

ΣIΛ. Τὰ τσακισμένα μου ἄρματα πόλεμο θὰ μοῦ δώσουν;  

Κι ὡς λέγεις, τὸ δοξάρι μου τσακίζεις το ἀπατός σου; 

ΗΧΟΣ.       Ἀπατός σου.  1190 

ΣIΛ. Τοῦτο μὲ κάνει ἀληθινὰ νὰ ἰδῶ πὼς μεθυσμένος 

εἶσαι, κι ἀπὸ τὰ λογικὰ ὁλότελα βγαλμένος. 

Σύρε κοιμήσου, ἀμὴ ὀμπροστὰ τοῦτο δηγήσου μού το:  

τὸ θαῦμα τοῦτο νὰ γενεῖ ἔχει στὸν τόπο τοῦτον;  

ΗΧΟΣ.       Τοῦτον.  

ΣIΛ. Ὤ, ἄγνωστο κι ἀνόητο παιδὶ τῆς Ἀφροδίτης,  1195 

νά ποὺ διαβαίνω, κι ὡς θωρεῖς, μένεις ψευδοπροφήτης! 

ΗΧΟΣ.       Προφήτης. 

ΣIΛ. Μὰ τί θωρῶ; Mοῦ φαίνεται βλέπω στὴ μάζα κείνη  

σὰν πράγμα καὶ σαλεύεται κι ἀνασασμὸ νὰ δίνει 

κι ὡς λύκος ἔχει τὴ θωριά. Ἀλήθεια, λύκος εἶναι! 

῍Ω τί θωρῶ, καὶ τί ’ν’ αὐτό; Πόσος μεγάλος εἶναι;  1200 

῍Ω μέρα, σήμερο, γιὰ μὲ τόσο μελλάμενή μου    

γιὰ τὰ κυνήγια τ’ ἀκριβά, σὰν εἶν’ ἡ ὄρεξή μου! 
                                     
207 1181 ποι’ ἄλλη, 1202 ἡ ὀρεξίς μου 1200 τ’ εἶν’ αὐτὸ, 1183 ποῖα, 1189 τζακισμένα μ’ ἅρματα,  
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Ἄρτεμίς μου, ἅγια θεά, σ’ πόσην τιμὴ μὲ βάνεις;   

Εἰς μιὰν ἡμέρα νικητὴ σὲ δυὸ θηριὰ μὲ κάνεις; 

Ἀμὴ τί στέκομαι, τί ἀργῶ, θεὰ μακαρισμένη;   1205 

Εἰς τ’ ὄνομά σου ἐδιάλεξα τὴν πλιά μου διαλεμένη208 

σαΐτα ἀπὸ τὴ σπούρδα μου, κ’ εἰς τ’ ὄνομά σου πάλι  
τὴ βάνω στὸ δοξάρι μου, τοξότισσα μεγάλη, 

καὶ κάμε, μὲ τὴ χάρη σου καὶ μὲ τὴ δύναμή σου, 

νὰ τήνε σιάξει στὸ θεριὸ ἡ χείρα  ἡ δική σου,   1210 

καὶ τάσσω σου τὸ δέρμα του. Tώρα λοιπὸν τραβῶ την  

κ’ εἰς τ’ ὄνομά σου τ’ ἅγιο σύρνω την κι ἀπολῶ την. 

῍Ω σαϊτιὰ παράμορφη, ὢ κοπανιὰ ᾽πιτήδεια, 

ὅθεν τὸ χέρι κ’ ἡ θωριὰ τὴν ἔσιαξαν ἀφνίδια!  

Ἂς εἶχα τὸ κοντάρι μου, τώρα, νὰ τὸ πληγώσω,   1215 

πριχοῦ στὸ λόγκο ξαναμπεῖ, νὰ τ’ ἀποθανατώσω!   

Μὰ λείποντάς μου ἄλλ’ ἄρματα, χρειά μοῦ ’ναι ν᾽ ἀρχινήσω  

μὲ τ’ ἄρματα ποὺ βρίσκουνται στὴ γῆ νὰ τὸ κτυπήσω. 

Μ’ ἀνάρια, βλέπω, βρίσκουνται εἰς τούτονε τὸν τόπο  

οἱ πέτρες, καὶ δὲ φαίνουνται εἰσὲ κανέναν τρόπο.   1220 

Μὰ τί ἄρματα γυρεύω ’γώ, ἂν εἶμαι ἀρματωμένος  

καὶ μὲ τὴ σπούρδα στὸ πλευρὸ σαΐτες φορτωμένος; 

Θέλω νὰ σύρω τούτη μου, τὴν ἄλλη νὰ τὸ σώσει, 

σαΐτα τὴν τετράγωνη νὰ τ’ ἀποθανατώσει… 

Ὀϊμένα, τί ’ναι τὸ θωρῶ; Ὤ, Σίλβιε πικραμένε,   1225 

τί ἔκαμες, κακορίζικε, πλήσια δυστυχισμένε; 

Ἐλάβωσες ἕνα βοσκὸ ὁπού ’τουνα ντυμένος 

μ’ ἕνα δερμάτι λύκινο, ὁ παραπικραμένος. 

῍Ω κάμωμα πολλὰ σκληρό! ῍Ω τύχη πικραμένη, 

ποὺ μ’ ἔκαμες νά ’χω ζωή, ὥστε ποὺ ζῶ, θλιμμένη!  1230 

                                     
2081210 Νὰ τὴν ἐσιάξη, 1214 τὴν ἔσιαξα ἀφνήδια, 1216 Πρίχου, 1217 χρείαμουναι, 1220 εἰς 
ἐκανένα, 1225 τ’ εἶναι, 1204 δύο, 1227 ἕναν βοσκὸν1221 γυρέβ’ ἐγὼ, 
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Μοῦ φαίνεται γνωρίζω τον, τὸν κακομοιριασμένο· 

ὁ Λίνκος εἶναι μ’ αὔτονε, κι ὅλον ἀγκαλιασμένο 

τὸν ἔχει, κι ὅσο δύνεται τὸν ἀβοηθᾶ νὰ στέσει  

τὰ πόδια του, κι ὅσο μπορεῖ κρατεῖ τον νὰ μὴν πέσει.209 

O3 Ὤχου, σαΐτα δολερή, τάξιμο ᾽σβολωμένο,   1235 

ποὺ μ’ ἔκαμες, τὸν ταπεινό, παντοτινὰ θλιμμένο! 

K’ ἐσύ, ὁποὺ μ’ ἐξάκουσες, ἀλύπητ’ εἶσαι ὁμάδι, 

πού ’σιαξες τὴ σαΐτα μου σ’ τέτοιο πικρὸ σημάδι! 

Εἰς αἷμ’ ἀνθρώπου, τὸ λοιπόν, πταίστης ἐγὼ νὰ γένω; 

Αἰτιὰ νὰ γένω σ’ ἀλλουνοῦ θάνατο, κι ἀπομένω;  1240 

Ἐγώ, ποὺ σήμερο ἔβαλα, μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή μου,   

σ’ ἕνα μεγάλον κίνδυνο ἀψήφως τὴ ζωή μου,  

γιὰ νὰ μπορέσω μοναχὰ τῶν ἀλλουνῶν νὰ δώσω 

ζωή, κι ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ τοὺς ἐλευθερώσω; 

Ἄμε καὶ ρίξε τ’ ἄρματα, τοξότη ἀτυχισμένε,   1245 

καὶ ζῆσε πάντα σου ἄτιμος καὶ δόξης στερεμένε!  

Νά τον ἐδῶ, ὁ κακόμοιρος, τοῦτος ὁ πικραμένος· 

ἀμὴ ἀπὸ σὲ λιγότερον εἶναι δυστυχισμένος. 

 
ΣKHNH ENATH 

Λίνκος, Σίλβιος, Δορίντα    

ΛIN. Βαστάξου θυγατέρα μου, ἀκούμπησε, ὢχ ὀϊμένα, 

Δορίντα κακορίζικη, εἰς τὸ κορμί μου ἐμένα.   1250 

ΣIΛ. (Ὀϊμέ, Δορίντα; Ἀπέθανα. Ὀϊμέ, τὸν κακομοίρη!)  

ΔO. ῍Ω Λίνκε ἀγαπημένε μου καὶ δεύτερέ μου κύρη! 

ΣIΛ. (Εἶν’ ἡ Δορίντα βέβαια. Ὤχου θωριὰ γλυκιά μου!) 

ΔO.  Λίνκε, καλότατα θωρῶ πὼς γιὰ παρηγοριά μου 

σοῦ ’δόθη ὀχ τὸ μελλάμενο νά’ σαι στὲς δυστυχιές μου  1255 

κι ἀκούμπιστρο νὰ γίνεσαι εἰς τὲς κακομοιριές μου. 

                                     
2091241, σήμερ᾽ ἔβαλα, 1251 Δορήντ’ ἀπέθανα,  1246 πάντα σ’ ἄτιμος, 1237 Καὶ σὺ, 1249 ὤχ’ 
οἰμένα, 1250 κορμή μ’ ἐμένα,1255 Σοῦδόθει 
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  Ἐσὺ τὸ πρῶτο ἐδέχτηκες κλάημα τῆς γέννησής μου, 

θέλεις δεχτεῖ καὶ τὰ στερνὰ ἐτοῦτα τῆς θανῆς μου. 

Ἐτότες τὰ λυπητερὰ χέρια σου μοῦ ’γινῆκαν  

κούνι᾽ ἀκριβή, καὶ σπλαχνικὰ μ’ ἀγάπη μ’ ἐδεκτῆκαν,  1260 

καὶ τώρα πάλε ἂς γένουσι τὸ νεκροκρέβατό μου 

κι ἂς μὲ δεχτοῦσι θλιβερὰ μετὰ τὸ θάνατό μου.210 

ΛIN. ῍Ω θυγατέρα μου ἀκριβὴ καὶ πλήσι’ ἀγαπημένη 

πλιὰ παρὰ νά ’σουν ἀπ᾽ ἐμὲ τὸν ἴδιο γεννημένη,  
δὲν ἠμπορῶ ν’ ἀποκριθῶ, ὅτι τὰ κλάηματά μου   1265 

τὸ λόγο κάνουν δάκρυα, καὶ σβήνουν τὴ λαλιά μου.  
ΣIΛ. (῍Ω γῆ, πῶς δὲ ραΐζεσαι κ’ ἐμένα νὰ ρουφήσεις;) 

ΔO. Λίνκε μου σπλαχνικότατε, κάμε νὰ σταματήσεις 

τὸ κλάημα καὶ περπάτημα λίγο γι’ ἀνάπαυσή μου,  

τὶ τό ’να αὐξαίνει τὸν καημὸ καὶ τ’ ἄλλο τὴν πληγή μου. 1270 

ΣIΛ. (Ὤ, πῶς ηὑρίσκεσαι κακὰ κι ἄσχημα πλερωμένη 

στὸν πόθο σου τὸν ἄμετρο, κόρη δυστυχισμένη!) 

ΛΙΝ. ῍Ω θυγατέρα μου ἀκριβή, καλὴ ἡ καρδιά σου ἂς εἶναι, 

ὅτ’ ἡ πληγή σου, κάτεχε, θανατερὴ δὲν εἶναι.  

ΔO. Ἀλλὰ ἡ Δορίντα ἀνόλπιστα τώρά ’ναι πεθαμένη.  1275 

Μὰ νά ’ξευρα, ἡ βαριόμοιρη, ποιός μ’ ἔχει σκοτωμένη. 

ΛIN. Τὴν κοπανιὰ ἂς γιατρέψομε, καὶ βλάψιμο ἂς μὴ γένει, 

ὅτι μὲ τὴν ἐκδίκηση ποτὲ πληγὴ δὲ γιαίνει.  

ΣIΛ. (Τώρα τί κάνεις πλιό σου ἐδῶ; Tί καρτερεῖς; Δὲν πηαίνεις; 

Tὸ βλέψιμό της, τάχατες, μπορεῖς νὰ τ’ ἀπομένεις;   1280 

Τάχα, βασταίνει σε ἡ καρδιὰ τόσο ν’ ἀποκοτήσεις; 

Φεῦγε τὴν παίδα τὴν πρεπή, Σίλβιε, καὶ μὴν ἀργήσεις· 

φεύγα τὸ δικαιότατο μαχαίρι τῆς μιλιᾶς της. 

Ὤ, Σίβιε κακορίζικε, πῶς ἔτσι ξάφνου ἐπιάστης; 

Μὰ τί ἔχω καὶ δὲν ἠμπορῶ νά ’βγω ’χ τοῦτον τὸν τόπο;  1285 

                                     
2101278 δὲν γένει, 1275 Ἀλλ’ ἡ, 1277 βλάψιμ’ ἂς, 1285 ναύγ’ ὀχ, 1263 θυγατέρα μ’ ἀκριβὴ, 1270 
τόνα, 1273 θυγατέρα μ’ ἀκριβὴ, 1276 Μὰ νὰ ῎ξευρα –ποῖος 
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Ποιό ριζικὸ ἔτσι μὲ κρατεῖ, δεμένο σ’ τέτοιον τρόπο; 

O4 Ποιά δύναμις μελλάμενη ἔτσι πολλὰ μ’ ἀμπώνει 

κ’ εἰς κεῖνο ποὺ μοῦ ’τύχαινε νὰ φεύγω μὲ σιμώνει;) 

ΔO. Ἔτσι λοιπό ’χω νὰ διαβῶ στὸν Ἅδη, ἡ πικραμένη,211 

δίχως νὰ ξεύρω τὸ φονιὰ ποὺ μ’ ἔχει λαβωμένη;   1290 

ΛIN. Ὁ Σίλβιος σὲ θανάτωσε, κι ἄλλονε μὴ λογιάζεις. 

ΔO. Ὁ Σίλβιος μ’ ἐθανάτωσε; Καὶ πόθεν τὸ ᾽πεικάζεις; 

ΛIN. Γνωρίζω τὴ σαΐτα του.  

ΔO.      ῍Ω θάνατε γλυκύ μου, 

ἀνὲν καὶ βέβια παίρνει μου ὁ Σίλβιος τὴ ζωή μου!  

ΛIN. Ἔν τον ἐδῶ π᾽ ἀληθινὰ εἶναι ἐκεῖ παρέκει.   1295 

Ἰδές τονε. Δὲ φαίνεται πὼς μ’ ἕνα σχῆμα στέκει           

ὁποὺ σοῦ λέγει φανερὰ πὼς σ’ ἔχει πληγωμένη    

ἀτός του μὲ τὸ χέρι του κι ἀλύπητα σφαμένη; 

῍Ω δόξα νά ’χει ὁ Oὐρανός, Σίλβιε, ὁπού’ βρες χάρη, 

ποὺ ’διάβης κ’ ἦλθες ἀπ’ ἐδῶ μ’ αὐτοῦνο τὸ δοξάρι  1300 

καὶ μὲ τὲς παντοδύναμες σαΐτες τὲς δικές σου, 

τόσες βολὲς περίχαρος καὶ μὲ ξεφάντωσές σου, 

ὥστε ὁποὺ σὰ μάστορας κι ὡσὰν καλὸς τεχνίτης 

ἔκαμες τέτοια κοπανιὰ ἀπάνου στὸ κορμί της 

τῆς κακομοίρας ἐτουτῆς! Mὰ σύ, Σίλβιε ἀκριβέ μου,  1305 

ὁποὺ σὰ Σίλβιος θὲς νὰ ζεῖς κι ὄχι σὰ Λίνκος, πέ μου: 

ἐτούτη ἡ ἄξια κοπανιὰ τίνος ἔτσι ᾽πιτήδειου 

εἶναι, τοῦ Λίνκου τάχατες ἢ κἂν ἐσέ, τοῦ Σίλβιου;  

῍Ω φρονιμότατο πολλά, μ’ ἀνέγνωστο παιδάκι, 

νά ’χες πιστεύσει τοῦ λωλοῦ τούτου τοῦ γεροντάκι!  1310 

Τί στέκεις; Δῶσ’ μου ἀπόκριση, κακόμοιρο κοπέλι, 

ποιά ’ν’ ἡ ζωή σου, ἂν ἡ πτωχὴ τούτη ἀπεθάνει θέλει;     

Ξεύρω καλὰ πὼς θὲς εἰπεῖ ὅτι ἔσφαλες θαρρώντας  

                                     
2111295 ἀπ’ ἀληθινὰ ποῦ εῖν᾽, 1289 λοιπ’ ἔχω, 1311 δός μ’ ἀπόκρισιν, 1286 Ποῖο, 1287 Ποῖα,1312 
Ποῖα ν’ ἡ 
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ὅτι ἕνα λύκο ἐδόξεψες, ἔτσι σ’ ἐσὲ κρατώντας, 

σὰ νὰ μὴν ἦτον πταίσιμο δικό σου νὰ δοξεύσεις,  1315 

σὰν κυνηγὸς φαντάστιχος, μὲ τὸ νὰ τὸ μαντεύσεις,  

δίχως νὰ βλέπεις ὀμπροστὰ τὸ πράγμα ποὺ δοξεύεις 

ἄνθρωπος εἶναι ἢ θεριὸ ἄγριο ποὺ σαϊτεύεις.212 

Ποιός γιδιβοσκὸς ἢ καὶ ποιός ζευγίτης δὲ βασταίνει  

δέρμα τοῦ λύκου ἀπάνου του, κι ὡς ροῦχο τὸ φοραίνει; 1320 

Ὅποιος θὲ νά ’χει φρόνεσην ἀγουρομαζωμένη,  
μεστότατο τὸ πωρικὸ τῆς ἀγνωσιᾶς βασταίνει! 

Θαρρεῖς, κοπέλι πελελό, τὸ πὼς τὸ πράγμα τοῦτο,  

ὁπού ’λαχε στοῦ λόγου σου, ἐδῶ στὸν τόπο τοῦτο,   

τὸ πὼς ἡ τύχη τό ’φερε κ’ ἔτσι ἔλαχε νὰ γένει;   1325 

Ὤ, πῶς πιστεύεις εὔκαιρα κι ὄχι καθὼς τυχαίνει! 

Δίχως τὴν ἄνω Πρόνοιαν δὲν ἔρχουνται σ’ τσ’ ἀνθρώπους  

τόσα μεγάλα πράγματα, κ’ ἔτσι μὲ τέτοιους τρόπους. 

Δὲ βλέπεις πὼς ὁ Oὐρανὸς σ’ ἐμίσησε περίσσια 

γι’ αὐτούνη σου τὴν ἄπρεπη περηφανιά, τὴν πλήσια,  1330  

μὲ τὴν ὁποιὰ καταφρονεῖς τὸν ἔρωτα, κ’ εἰς τρόπον 

ποὺ τὴν ἀγάπη δὲν ψηφᾶς κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων; 

Δὲν τοὺς ἀρέσει τῶν θεῶν, μήτε μποροῦν νὰ δοῦσι   

νά ’χουν συντρόφους εἰς τὴ γῆ καὶ νὰ περηφανοῦσι·  

δὲν τοὺς ἀρέσει ἀκομὴ νὰ ἔχουσιν ἐκεῖνοι   1335 

στὴν ἀρετή των τὴν πολλὴ τόση ᾽ψηλοφροσύνη.  

Τώρα τὴ γλώσσ’ ἀμίλητη κρατεῖς καὶ βουβωμένη,  
ποὺ δὲν ἠμπόρειε κανενεὶς πρῶτα νὰ τὴν ᾽πομένει;  

ΔO. Ἄφησ’ τὸ Λίνκο, Σίλβιε μου, νὰ λέγει καθὼς γνώθει, 

ὅτι δὲν ξεύρει, ἀγάπη μου, ποιὰ ἐξουσιὰ σοῦ ’δόθη  1340 

ἀπὸ τὸν πόθο στὴν πτωχὴ Δορίντα, τὴν καημένη,  

στὸ θάνατο κ’ εἰς τὴ ζωή, κι ὡς θὲς σ’ αὐτὴ νὰ γένει. 

                                     
2121316 χωρὶς νὰ τὸ μαντεύσης, 1319 Ποῖος – καὶ ποῖος, 1327 τζ’ ἀνθρώπους, 1331 τὴν ὁποῖαν, 
1336 ἀρετήν των, 1338 νὰ τὴν πομαίνη, 1340 ποῖα - σοῦ δόθει 
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Ἀνίσως καὶ μ’ ἐδόξευσες, ἔχεις σαϊτεμένο 

πράγμα δικό σου, κατὰ πῶς σοῦ τό ’χω χαρισμένο,213 

κι ἂν τὰ χεράκια τά ’μορφα αὐτὰ μὲ σαϊτέψαν,   1345 

τῶν ὀμματιῶν σου ἀκλούθησαν π’ ἄσπλαχνα μ’ ἐδοξέψαν. 

Ἔν την ἐκείνη, Σίλβιε μου, ὁποὺ μισᾶς ἀτός σου, 

ἔν την ἐδῶ στὸν τρόπονε ποὺ ’ζήτα ὁ λογισμός σου· 

τὴν ἐπεθύμας μὲ πληγή, κ’ ἔχεις την πληγωμένη, 

κυνήγι σου τὴν ἤθελες, κ’ ἔχεις την, τὴν καημένη,  1350 

σ᾽ τέλος νεκρὴ τὴν ἤθελες, καὶ νά την π’ ἀποθαίνει. 

Τί πλιότερον ἀπ’ αὔτηνε θέλεις, τὴν πικραμένη;  

Ἴσως μπορεῖ περσότερο Δορίντα νὰ σοῦ δώσει     

ἀπ’ τοῦτο, καὶ τοῦ λόγου της ὅλη νὰ σοῦ σκλαβώσει;    

Ὤχου, κοπέλι ἀλύπητο! Ὤχου καρδιὰ μὲ πλήσια   1355 

σκληρότητα σ’ ἐμένανε κι ἀγριότητα περίσσια! 

Ποτέ σου δὲν ἐπίστεψες πὼς μοῦ ’χει γεναμένη  

ὁ Ἔρωτας γιὰ λόγου σου πληγὴ θανατωμένη·  

μπορεῖς τώρα νὰ μ’ ἀρνηθεῖς τούτην ποὺ τὸ δικό σου 

μ’ ἔκαμε κ’ ἔχω στὸ πλευρὸ τὸ χέρι τ’ ἄπονό σου;   1360 

Tὸ αἷμα δὲν ἐπίστευες ποὺ ’χύναν οἱ ὀφθαλμοί μου·  

πιστέψεις θέλεις κἂν αὐτὸ ποὺ τρέχει ὀχ τὸ κορμί μου; 

Μ’ ἀνὲν καὶ μὲ τὴν εὐσπλαχνιὰ σ’ ἐσὲ δὲν ἀσκοντήθη  

χάρις κ’ εὐγενικότητα, ποὺ μετὰ σὲ ἐγεννήθη,  

μὴ μ’ ἀρνηθεῖς, σοῦ δέομαι, ψυχὴ ἄσπλαχνη, μὲ πλήσια 1365 

ὄργητα καὶ σκληρότητα, ἀμὴ ὄμορφη περίσσια, 

μὴ μ’ ἀρνηθεῖς στὸν ὕστερον τῶν ἀναστεναγμῶν μου 

ἕνα σου μόνο στεναγμό, γιατὶ τὸν θάνατόν μου 

μὲ τὴ φωνή σου τὴ γλυκιὰ θέλεις τονὲ δροσίσει, 

κ’ ἔτσι ἡ ψυχή μου μὲ χαρὰ θέλει ἔβγει νὰ μ’ ἀφήσει.  1370 

ΣIΛ. Δορίντα μου, ὢχ ὀϊμένανε, πῶς νὰ σὲ πῶ δική μου, 

                                     
2131354 Σἂν τοῦτο, 1361 ποῦ χύνα, 1369 τὸν ἐδροσίσει 1345 τάμορφα, 1348 ποῦ ζήτα 1370 θέλει 
εὔγει,1371 Δορήντα μ’ ὤχ ὢοἰμένανε,μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ 
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ὁποὺ δική μου δὲν εἶσαι παρὰ εἰς καιρό, ψυχή μου,214 

ὁποὺ σὲ χάνω, κ’ εἰς καιρὸ ποὺ σ’ ἔχω λαβωμένη, 

κι ἀλύπητα ὀχ τὰ χέρια μου μένεις ἀπεθαμένη! 

Ὤχου, κι ἂς ἤθελ᾽ ἤσουνα, κόρη, δική μου ἐμένα,   1375 

ὅταν ἠμπόρουν τὴ ζωὴ νὰ δώσω πρὸς ἐσένα! 

Κι ὅμως δική μου λέγω σε, ὅτι ἔχω σε δική μου 

πεισματικῶς τῆς πίβουλης τῆς μοίρας, τσ’ ἄτυχής μου· 

κι ἀνίσως καὶ μὲ τὴ ζωὴ δική μου δὲ θὲς μένει, 

κἂν μὲ τὸ θάνατό μου ἐμὲ δική μου θέλεις γένει.  1380 

Ὅ,τι κι ἂν βλέπεις εἰς ἐμέ, εἰς τὴν ἐκδίκησή σου 

εἶν’ ἕτοιμα, καὶ πιάσε τα, σὰ θέλεις ἀπατή σου. 

Ἐγὼ μ’ ἐτοῦτα τ’ ἄρματα σ’ ἐφόνευσα, κυρά μου, 

κ’  ἐσὺ μ’ αὐτὰ τὰ ἴδια σφάξε μου τὴν καρδιά μου.   

Ἐγὼ παντοτινὰ ἄσπλαχνος ἐστάθηκα σ’ ἐσένα,     1385 

ἔτσι ποθῶ κ’ ἐσὺ σκληρὴ νὰ γένεις εἰς ἐμένα. 

Ἐγὼ σ’ ἐκαταφρόνεσα μὲ τὴν περηφανιά μου, 

μὰ τώρα, ἰδές, γονατιστὸς σὲ προσκυνῶ, κυρά μου, 

καὶ σοῦ ζητῶ, ὅσο ἠμπορῶ, συμπάθιο νὰ μοῦ δώσεις,  

μὰ τὴ ζωὴ δὲ σοῦ ζητῶ νὰ μοῦ τηνὲ γλυτώσεις.   1390 

Νά οἱ σαΐτες ἕτοιμες, ἐδῶ καὶ τὸ δοξάρι· 

σύρε καὶ χῶσε μου βαθιὰ τὸ ξυμητὸ ξιφάρι· 

τὰ μάτια καὶ τὰ χέρια μου μὴ θέλεις νὰ πληγώσεις, 

ὅτ’ ὑπηρέτες ἄφταιστοι ἦτον τῆς λίγης γνώσης    

καὶ τσ’ ἄφταιστής μου θέλησης, μ’ ἄπονα πλήγωσέ μου 1395 

τοῦτο τὸ στῆθος τ’ ἄσπλαχνο, ἐτοῦτο δόξεψέ μου,  

τὸν ὄφιν τὸν ἀγριότατον, πού ’τον ἐχθρὸς μεγάλος 

τοῦ πόθου καὶ τῆς λύπησης παρὰ στὸν κόσμον ἄλλος. 

Πλήγωσε τούτην τὴν καρδιά, ποὺ σοῦ ’τον ὀχθρεμένη. 

                                     
2141388 γονατιστῶς, 1389 ὅσον ἠμπορῶ, 1390 νὰ μοῦ τὴν ἐγλυτώσης, 1380 τὸν θάνατον μ’ ἐμὲ 
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ
μ 
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Νά το τὸ στῆθος μου ἀνοιχτό, ποὺ σ’ τοῦτο σ’ ἀνιμένει.  1400 

ΔO. Ἀνίσως κ’ εἶχες πεθυμιά, Σίλβιε, νὰ σοῦ λαβώσω 

τὸ στῆθος σου, καθὼς ζητᾶς, καὶ νὰ σοῦ τὸ πληγώσω,215 

δὲν ἤτουνα ποτὲ πρεπὸ πρῶτα νὰ μοῦ τ’ ἀνοίξεις   

κ’ ἔτσι γυμνὸ στὰ μάτια μου ὀμπρὸς νὰ μοῦ τὸ δείξεις. 

῍Ω στῆθος μου ὀμορφότατο, νησὶ πολλὰ ἀκριβό μου,  1405 

ποὺ ἤσουν ὀχ τὸν ἄνεμο τῶν ἀναστεναγμῶν μου 

κι ὀχ τῶν δακρυῶν μου τὰ πολλὰ κύματα κτυπημένο,   

δίχως κανένα μου ὄφελος συχνοπολεμισμένο, 

κι ὅμως ἀλήθεια ἀναστενᾶς; κι ὅμως ἀκοῦς τὴ λύπη;    

Τάχα νὰ μὴν κομπώνομαι; Τάχατ’ ὁ νοῦς μου λείπει;   1410 

Μ’ ἂς εἶν᾽, ὡς θὲς ἐσύ, ξηρὸς καὶ ριζωμένος λίθος   

ἢ μαλακὸ καὶ τρυφερὸ τοῦ Σίλβιου μου τὸ στῆθος, 

δὲ θέλει ἀφήσει με ὅλ’ αὐτὸ νὰ μείνω κομπωμένη     

σ’ ἑνοὺ λαβάστρου ἔτσι ὄμορφη θωριὰ χαριτωμένη, 

σὰν ἐλαθάστη ἀφέντης σου κι αὐθέντης ὁ δικός μου,  1415 

ποὺ γιὰ θεριὸ μ’ ἐδόξεψε, ὁ Σίλβιος ἀκριβός μου. 

Μὰ ’γὼ νὰ σὲ λαβώσω ἐσέ; Ἂς σὲ λαβώσει πούρι   

μὲ τὲς σαΐτες ποὺ βαστᾶ ὁ πόθος στὸ κουμπούρι,   

γιατὶ δὲν ἠμπορῶ ποτὲ ἄλλη νὰ πεθυμήσω 

᾽κδίκηση μεγαλύτερη, ὡσὰν ὅταν γνωρίσω   1420 

πὼς εἶσαι ποθητὸς κ’  ἐσύ, κ’ ἔμεινες νικημένος, 

κι ὀχ τῆς ἀγάπης τ’ ἄρματα βρίσκεσαι πληγωμένος. 

Εὐλογημένη ἂς εἶν’ πολλὰ ἡ πρώτη μέρα κείνη,  

ὁπ’ ἄναψα γιὰ λόγου σου σὰ φλογερὸ καμίνι, 

εὐλογημέν’ οἱ πόνοι μου κ’ οἱ ἀναστεναγμοί μου,   1425 

τὰ δάκρυα μου, τὰ πάθη μου καὶ οἱ παραδαρμοί μου! 

Μ’ ἐσένα θὲ νὰ παινεθῶ, στῆθος εὐγενικό μου, 

κι ὄχι νὰ ᾽κδικιωθῶ σ’ ἐσέ, δροσιὰ τῶν σωθικῶν μου!  

                                     
2151407 Κι᾽ ὀκ, 1411 Μᾶς εἶναι, 1413 ἀφίση μ’ ὅλλ’ αὐτὸ νὰ μείνη, 1423 πρῶτ’ ἡμέρα1405 πολλ’ 
ἀκριβόν,, 1400 στῆθος μ’ ἀνοιχτὸν, 1405 στῆθος μ’ ὀμορφότατον, 1408 κανένα μ’ ὄφελος 
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Μὰ σύ, ποὺ καταδέχτηκες, Σίλβιε μου, νὰ θελήσεις 

σ’ ἐκείνη ποὺ εἶναι δούλη σου ὀμπρὸς νὰ γονατίσεις,  1430 

μὴ στέκεις, σὲ παρακαλῶ, σὰ δουλευτὴς ὀμπρός της,216 

καὶ τούτην τὴ θεράπευση, παρακαλῶ σε, δῶσ’ της. 

Κι ἂν τῆς Δορίντας δουλευτὴς θελήσεις ν’ ἀπομείνεις, 

σ’ πάσα της νόημα μικρὸ ὑποταγὴ νὰ δίνεις, 

τώρα, λοιπόν, στὰ πόδια σου σηκώσου ἀπάνου, στήσου, 1435 

κι ἂς εἶναι πρῶτο πρόσταγμα τοῦτο τῆς δούλεψής σου. 

  Τὸ δεύτερο θέλει νὰ ζεῖς· κι ἀπόκεις εἰς ἐμένα   

ἂς γένουν ὅ,τι βρίσκονται στὸν Οὐρανὸ γραμμένα·  

σ’ ἐσὲ ἡ καρδιά μου πάντα της στέκει ζωντανεμένη, 

κι ὥστε ποὺ στέκεις ζωντανός, ποτέ της δὲν πεθαίνει.  1440 

Κι ἂν ἀδικιὰ σοῦ φαίνεται σήμερο ν’ ἀπομείνει 

ἀκδίκητη ἡ λαβωματιά, ὁποὺ σ’ ἐμέν᾽ ἐγίνη, 

νὰ παιδευτεῖ εἶναι τὸ πρεπὸ ἐτοῦτο τὸ δοξάρι· 

ἐτοῦτο, ποὺ μ’ ἐπλήγωσε, τὴν τιμωριὰν ἂς πάρει. 

Σ’ ἐτοῦτο ἂς πέσει ἡ ὄργητα, καὶ μοναχὸ ἂς πλερώσει   1445 

ἐτούτη τὴ θανατερὴ πληγὴ ποὺ μοῦ ’χε δώσει.   

ΛIN. ῍Ω πλήσια φρονιμότατη ἀπόφασις ποὺ ’γίνη,  

γεμάτη γνώση καὶ σοφιά, σπλάχνος καὶ δικιοσύνη! 

ΣIΛ. Ἔτσι νὰ γένει τὸ λοιπόν. Ἐσύ, πολλὰ θλιμμένο, 

ἔπαρ’ τὴν παίδα σήμερον, ξύλο καταραμένο·   1450 

κι ὡς γιὰ νὰ μὴν μπορεῖς ποτὲ σαΐτα πλιὸ νὰ σέρνεις 

καὶ τὴ ζωὴ τῶν ἀλλουνῶν ἀλύπητα νὰ παίρνεις, 

νά ποὺ σὲ κόφτω κι ἀνταμῶς τώρα σὲ ξενευρίζω 

καὶ τσακισμένο κι ἄνευρο στὸ λόγγο σὲ σκορπίζω. 

Κ’ ἐσεῖς, τοῦ δοξαριοῦ ἀδελφές, σαΐτες, π’ ἀνοιμένο   1455 

τῆς κόρης τ’ ὄμορφο πλευρὸν ἔχετε, πληγωμένο,  
δὲν εἶν’ πρεπὸ νὰ στέκετε ὕγιες, μὰ τσακισμένες  

καὶ δίχως τὰ ξιφάρια σας, στὸ δάσος σκορπισμένες. 
                                     
216 1432 τὴν θαράπευσιν, 1444 Ἐτοῦτο ὁποῦ, 1447 ποῦ γίνει 
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Καλὰ μοῦ τό ’πες, Ἔρωτα, ὀχ τῶν κλαδιῶν τὴ μέση 

μὲ τὴ λαλιὰ τ’ ἀντίλαλου ποὺ εἶχε προφητεύσει.   1460 

῍Ω παντοδύναμε θεέ, ὁπού ’σαι τῶν ἀνθρώπων  

καὶ τῶν θεῶν ἡμερωτής, μὲ τὸν γλυκύ σου τρόπον,217 

σύ, ποὺ μοῦ ἤσουν πρῶτα ἐχθρός, καὶ τώρα στὴ δική μου 

καρδιὰν αὐθέντης ἔγινες, στὸ νοῦ κ’ εἰς τὴν ψυχή μου,  

ἂν ἀγαπᾶς τὴ δόξα σου, πὼς νικητὴς ἐγίνης   1465 

μιᾶς ὑπερήφανης καρδιᾶς, σκληρῆς, ὡς ἦτον κείνη, 

παρακαλῶ σε, βόηθησε ἐμένα, τὸν καημένο,   

ὀχ τοῦ Θανάτου τὸ σκληρὸ βέλος, τὸ πικραμένο, 

ποὺ μὲ μιὰ μόνον κοπανιὰ στέκεται νὰ φονέψει   

Δορίντα, κ’ εἰς τὸν σκοτεινὸν Ἅδη νὰ τήνε πέψει·   1470 

κι ὁ Σίλβιος, ὁποὺ δὲν μπορεῖ χωρὶς αὐτὴ νὰ ζήσει,  

θέλει σφαγεῖ, γιὰ νὰ μπορεῖ νεκρὸς νὰ τὴν κλουθήσει· 

κ’ ἔτσι ἄπονος ὁ Θάνατος, πεθαίνοντας αὐτείνη, 

στὸν Ἔρωτα, τὸν νικητή, μὲ νίκη θέλει μείνει. 

ΛIN. Λοιπόν, κ’ οἱ δυό σας τὲς καρδιὲς ἔχετε πληγωμένες. 1475 

῍Ω καλορίζικες πληγὲς καὶ καλομοιριασμένες, 

ἀμὴ πολλὰ πρικύτατες, ἀνίσως καὶ δὲ γιάνει 

ἐκείνη πὄχει στὸ κορμὶ Δορίντα κι ἀπεθάνει!  

Ἂς τήνε πάρομε, λοιπόν, κι ἂς πᾶμε τὴ γιατρειά της  
νὰ τήνε προσπαθήσομε, ὥς νά ’βρει τὴν ὑγειά της.  1480 

ΔO. Λίνκε μου, σὲ παρακαλῶ, τούτη τὴ χάρη δῶσ’ μου: 

μ’ ἐτοῦτα, μὴ μὲ πάρετε, τὰ ροῦχα στοῦ πατρός μου.      

ΣIΛ. Σ’ ἄλλη κατοίκηση λοιπὸν, Δορίντα, δὲ θὲς πάει 

ν’ ἀναπαυτεῖς, παρὰ σ’ αὐτὴν π’ ὁ Σίλβιος κατοικάει.   

Καὶ βέβια θέλω σπίτι μου σήμερο νὰ παγαίνεις,   1485 

ἢ πεθαμένη ἢ ζωντανὴ νύφη μ’ ἐμὲ νὰ γένεις·  

κι ὁ Σίλβιος, κἄνε ζωντανὸς ἢ κἂν ἀπεθαμένος, 

                                     
2171465 νικητὴς ἐγίνει, 1467 βοήθησε, 1470 νὰ τὴν ἐπέμψη, 1479 Ἂς τὴν ἐπάρομαι, 1480 Νὰ τὴν 
ἐπροσπαθήσομαι, 1482 μὴ μ’ ἐπάρεται, 1486 νύμφη1463 πρῶτ᾽ ἐχθρὸς, 1466 ὑπερύφανης καιδιᾶς 
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θέλ’ εἶσται μὲ τοῦ λόγου σου πάντα συντροφιασμένος.218 

ΛIN. ῍Ω πῶς μὲ τὸν καιρὸ ἔσβησε τὸ γάμο καὶ ζωή της  

Ἐρωπρικούσα ἡ ἄθλια κι ὁμάδι τὴν τιμή της!   1490 

῍Ω ταίρι καλορίζικο, Θεοί μου δοξασμένοι, 

μὲ μιὰν ὑγειὰ σὲ δυὸ ζωὴν ἔχετε χαρισμένη!    

ΔO. Σίλβιε, πῶς εἶμαι ἀδύναμη! Οὐδὲ στὸ πονεμένο 

πλευρὸ μπορῶ νὰ βασταχθῶ, ὁπού ’ναι πληγωμένο. 

ΣIΛ. Στέκα μὲ τὴν καλὴ καρδιὰ κ’ εἰς τοῦτο μὴ φοβᾶσαι,  1495 

καὶ τρόπον κάμει θέλομε κυβερνισμένη νά ’σαι.   

Ἐσὺ ἀκριβό μας βάσταμα θέλεις γενεῖ, κυρά μου, 

κ’ ἐμεῖς σ’ ἐσὲ ἀκούμπιστρο ν’ ἀναπαυθεῖς, καρδιά μου.  

Λίνκε, δῶσ’ μου τὸ χέρι σου. 

ΛIN.          Εἶναι ἑτοιμασμένο. 

ΣIΛ. Κράτειε καλὰ καὶ σταθερά, κι ἂς εἶν’ καλὰ σφιμένο,  1500 

γιατὶ μὲ τὸ βραχιόνα σου καὶ τὸ δικό μου ἐμένα 

κάθισμα νὰ τῆς κάμομε, νὰ κάτσει ἀναπαημένα.  

Δορίντα, ἀτή σου κάθισε ἐδῶ, μὲ τὸ δεξί σου    

χέρι τοῦ Λίνκου τὸ λαιμὸν ἀγκάλιασ’ τον ἀτή σου,  

κι ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ζερβὶ χέρι σου φέρε, δῶ’ μου  1505 

κι ἀγκάλιασέ μου, σὰν μπορεῖς, κ’ ἐμένα τὸ λαιμό μου· 

κ’ ἔτσι ᾽πιδέξια καὶ γλυκιὰ κι ὄμορφα θὲς καθήσει,  

καὶ τὴν πληγή σου ἀνάπαυσε, πόνο νὰ μὴ γροικήσει. 

ΔO. Ὀϊμένα πόνος ἄσπλαχνος ποὺ σφάζει τὸ κορμί μου! 

ΣIΛ. Σιάξου ὄμορφα, καθὼς μπορεῖς, Δορίντα μου, ψυχή μου.  1510 

ΔO. Τώρα μοῦ φαίνεται καλὰ πὼς στέκω, καὶ περπάτει.  

ΣIΛ. Λίνκε, τὸ πόδι σου καλὰ καὶ δυνατὰ τὸ πάτει.  

ΛIN. Κράτει κ’ ἐσὺ τὸ χέρι σου ἴσια, καὶ μὴν κλονίζει,  

ὅτι ἔχεις χρειὰ σὲ δαύτηνε, ἐτούτη ἀλλιῶς ἀξίζει,   

κι ἄλλη ἔχεις δόξα καὶ τιμή, παρὰ νὰ κυνηγήσεις  1515 

                                     
218 1503 καὶ τὸ δεξή σου, 1505 Καὶ ἀπὸ, 1504 ἀγκάλιαστον 
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ἄγρια θηριὰ κι ἀγριμικὰ μὲ κόπο νὰ νικήσεις.   

ΣIΛ. Πές μου, σὲ σφάζ’ ἡ κοπανιά, Δορίντα μου, κυρά μου; 

ΔO. Μὲ σφάζει, ἀγάπη μου γλυκιά, ψυχή μου καὶ καρδιά μου,219 

μά, Σίλβιε μου, στὰ χέρια σου ὁ πόνος ὁ δικός μου 

εἶν’ ἀκριβός, καταπολλὰ γλυκὺς ὁ θάνατός μου.   1520 

 
ΧΟΡΟΣ 

῍Ω ἡλικιὰ χρυσὴ κι ὄμορφη πλήσια, 

ὅταν τὸ γάλα μοναχὴ τροφή ’τουν 

τοῦ νήπιου κόσμου, καὶ γιὰ κούνια του ἦσαν  

τὰ δάση, τὰ λιβάδια καὶ λαγκάδια,  

καὶ τ’ ἀκριβά του σπέρματα εὐφραινόντα   1525 

βόσκοντας μὲ χαρά τους τὰ κοπάδια·  

καὶ μήτ’ ὁ κόσμος εἶχε φόβο οὐδένα 

ἀπὸ σπαθί, ᾽πὸ λόγχες, οὐδ’ ἀπ’ ἄλλο,   

ἀμ’ ἔζειε ἀμέριμνος κι ἀναπαημένα·  

καὶ μήτε λογισμοὶ θολοὶ τοῦ βίου     1530 

ἐκάναν σκέπη τότε νὰ θαμπώνουν 

τὸν ἥλιο τοῦ φωτὸς τοῦ αἰωνίου!  

Τώρα τὸ λογικό, ποὺ χειμωνιάζει  

μέσα στὰ γνέφη τῶν αἰστήσεών μας,  

τὸν οὐρανὸ μᾶς κλεῖ καὶ σκοτεινιάζει,    1535 

ὅθεν δι’ αὐτὸ ὁ ξένος τριγυρίζει  

καὶ πορπατᾶ στῶν ἀλλονῶν τοὺς τόπους,  

κ’ ἡ κουκουνάρα τὸ γιαλὸ συγχύζει.  

Αὐτὴ ἡ λαλιὰ της εὐκαιρίας,  

αὐτὸ τ’ ἀνωφελὲς κι ἄκαρπον εἶδος     1540 

τῆς πλάνης, τίτλου καὶ τῆς κολακίας,  

ὁπ’ ἄπρεπα κι ἀνάξια τήνε κράζει  

                                     
2191520 κατὰ πολλὰ, 1523 γιὰ κονιά του, 1525 εὑρενόντα 1522 τρόφ᾽ ἤτουν, , 1527 φόβ’ οὐδένα, 
1528 ἀπὸ λόγχαις 1550 ἐπέρνα, 1553 στὰ καλὰ ἔργα, 1554 Κ’ ἔγνιαν ὡς γιὰ τιμὴν εὐτυχισμένη, 1555 
ἡ συμβουλ’ ἤτουν, 1564 Τοὺς τ᾽ ἄδιδε 
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ὁ ἄγνωστος λαὸς «τιμὴ» στὴ λέξη  

κι ὡσὰ θεὰ στὸν κόσμο τὴ δοξάζει,  

δὲν ἤτουν ἀκομὴ δεινὸς τυράννος      1545 

εἰς τὲς ψυχὲς τῶν δύστυχων ἀνθρώπων  

καὶ κόλακας βαθὺς κι ἄκαρπος πλάνος.  

Ἀμ’ ὅ,τι πόνους κι ὅ,τι πάθη ἐπέρνα,   

ὅλο γι᾽ ἀληθινὲς γλυκότητες τοῦ πόθου, 

ἀνάμεσα σὲ δάση καὶ κουράδια ἐπαίρνα·    1550 

κι ἡ πίστη μοναχὴ γιὰ νόμο ἐνέργα  

σ’ ἐκεῖνες τὲς ψυχὲς ποὺ τότες ἦσαν  

συνηθισμένες πάντα στὰ καλὰ <τὰ> ἔργα,  

κ’ ἔγνοια ὡς γιὰ τιμὴν εὐτυχισμένη  

τῆς διάκρισης ἡ συμβουλή ᾽τουν.     1555 

Κι ἂν ἠμπορῶ νὰ πῶ, καθὼς τυχαίνει,   

τότες τὰ λόγια, τὰ φιλιὰ καὶ τὰ παιγνίδια, 

ἀνάμεσα σὲ σπίτια καὶ λιβάδια, 

ἀγάπης νομικῆς ἦσαν δεσίδια. 

Κ’ εἴχασιν οἱ βοσκοὶ κ’ οἱ βοσκοποῦλες    1560 

στὰ λόγια τὴν καρδιὰ ξεσκεπασμένη,  

κ’ ἐζοῦσαν καθαρῶς ὅλοι τους κι οὗλες.  

P Καὶ τὲς δροσιὲς καὶ τὰ φιλιὰ τ’ ἀγαπημένα 

τοὺς τά ᾽διδε <ὁ> ῾Υμέναιος, θεὸς τοῦ γάμου,  

πλιὰ νόστιμα, γλυκιὰ και πλιὰ σφιμένα·     1565 

ἕνας καὶ μοναχὸς μόν’ ἐχαιρότουν  

γδυμνὰ τὰ ζωντανὰ ρόδα τοῦ πόθου,  

καὶ μὲ ζωὴ γλυκύτατη εὐφραινότουν.  

Ὢ δύστυχε καιρέ, ποὺ σκεπασμένα  

τὰ πλιὰ μορφύτερά ᾽χεις τῆς ψυχῆς μας220    1570 

                                     
2201543 τιμᾶ τὴν λέξη, 1546 τῶν δυστυχῶν, 1550 Π’ πριν από ἀνάμεσα διέγραψα - ἐπέρνα, 1553 
στὰ καλὰ ἔργα, 1564 Τοὺς τ᾽ ἄδιδε ῾Υμέναιος, 1569 δυστυχὲ, 1570 μορφήτερ’ ἔχεις, 1554 Κ’ ἔγνιαν 
ὡς, 1555 ἡ συμβουλ’ ἤτουν, 
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μὲ ξεφαντώματα δικά σου στερισμένα,  

καὶ τὴν τροφὴ τῆς δίψας, ὁποὺ φέρνει  

τὴν πεθυμιὰ τοῦ πόθου τὴ μεγάλη,  

μὲ ἤθη σου στενὰ ἔχεις δειγμένη,  

κ’ ἔβγαλες ἔπειτα τὸ χαλινάρι      1575 

τῶν ἔργων τῶν κρυφῶν, τῶν ἀκαθάρτων!   

Κ’ ἔτσι, μὲ τέτοιο δίκτυν ηὗρες χάρη,  

ἀνάμεσα σ’ ἀθοὺς καὶ φύλλα σκορπισμένα,  

νὰ κρύβεις λογισμοὺς τῆς Ἀφροδίτης  

μὲ ἔργα μισητὰ κι ἀγαπημένα.     1580 

Τὴ γνώμην ἔχεις ὡς γιὰ καλοσύνη  

καὶ τὴ ζωὴ κρατεῖς ὡς γιὰ μιὰ τέχνη,  

καὶ δὲν ἐγνοιάζεις τίποτις σ’ ἐκείνη  

τοῦ πόθου τὴν κλεψιά, μὰ θὲς νὰ γένει  

κρατώντας τὴν τιμή, μόν᾽ τὴν ἀγάπη     1585 

νὰ ξεύρει νὰ κρατεῖ πάντα κρυμμένη.    

Μὰ σύ, στὰ μέγα πνεύματα δεσπότη,  

ἀληθινὴ τιμὴ στὰ στήθη δῶσ’ μας,  

τῶν ὕψιστων θεῶν χάριτα πρώτη.  

Ὢ βασιλεῦ εἰς τοὺς βασιλευούσι,     1590 

ξανάλα στοὺς παρὼν καιρούς, τὶ δίχως σένα    

μακάριοι νὰ γενοῦν δὲν ἠμποροῦσι.  

Ὤχου προόρισμα τῶν δόλιων ἀνθρώπων,   

καὶ ποιός, μὲ τόση χαμηλὴ κι ἀνάξια  

θέληση καὶ βουλή, μ’ ἄπρεπον τρόπον,    1595 

τὲς δυνατές σου ἀνάγκασες ἀφήνει   

καὶ δὲν τὲς ἀκλουθᾶ, <ἀλλ᾽> οὐδὲ χρήζει  

τῶν παλαιῶν μας τὴν τιμὴν ἐκείνη.221  

Ἐλπίζομ’ ὅτι τὸ κακὸ νὰ σβήσει  

                                     
221 1597 ἀλλ᾽ πριν το οὐδὲ προσέθεσα 1594 τόση χαμηλὴ, 1580 καὶ ἀγαπημένα, 
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μιὰν ὥραν, ὁπότ’ ἀπὸ μᾶς δὲ λείψει     1600 

ἐλπίδα, νὰ διαβεῖ καὶ μᾶς ἀφήσει. 222      

Ἐλπίζομ’ ὅτι ὁ ἥλιος, π’ ἀποθαίνει  

τὸ βράδυ πρὸς τὴ δύση, πάλιν  

εἰς τὴν ἀνατολὴ νὰ ξαναγένει,  

κι ὅσο λιγότερ’ οὐρανὸς φωτίζει,     1605 

τὴ λάμψη τὴν καρτερετή του     

πάλι συχνὰ σ’ ἐμᾶς τήνε γυρίζει.  

 
 

                                     
222 1601 μὰ διαβῆ 
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ΠPAΞΙΣ ΠEMΠTH 

ΣKHNH ΠPΩTH  

Οὐράνιος, Καρίνος 

P2 OYP. Παντόθες εἶναι ἡ κατοικιὰ καλὴ κι ἀναπαημένη  1 

ὅθεν ἀρέσει καθενὸς κι ἀναπαημένος μένει, 

ὅτι τῶν ἄξιων καὶ καλῶν καὶ προκομμένω ἀνθρώπων 

πατρίδα τοὺς ἐδόθηκε νά ’χουσι κάθε τόπον.223 

KAP. Τοῦτό ’ναι ἀλήθεια, Οὐράνιε, καλότατα κατέχω   5 

νὰ σοῦ τὸ πῶ μὲ δοκιμή, καὶ πράξη σ’ αὖτο ἔχω.  

Παλληκαράκι νιούτσικο ἄφηκα τοῦ πατρός μου  

τὴν κατοικιά, τὶ πεθυμιὰ μοῦ ’φερ’ ὁ λογισμός μου 

ἄλλη παρὰ τὰ πρόβατα νὰ βόσκω ἢ νὰ τραβίζω  

τ’ ἀλέτρι καὶ καθημερνῶς τὴ γῆ νὰ τὴν ξεσκίζω·  10 

κ’ ἐγύρισα στὴν ξενιτειὰ κι ὀχ τόπο σ’ τόπο ἐμπῆκα·   

σ’ τέλος γυρίζω γέροντας ὅθεν ξανθὸς ἐβγῆκα. 

Ὅμως γλυκιά ’ναι στὸν καθέν᾽, πὄχει τὰ λογικά του 

καὶ δὲν τοῦ λείπουν οἱ αἴσθησες, ἡ πατρικὴ φωλιά του, 

γιατὶ ἄνθρωπος, ὡς γεννηθεῖ, ἀπὸ τὴ φύση παίρνει  15 

νά ’χει πρὸς τὴν πατρίδα του, τὴν πολυαγαπημένη,   

κάποιαν ἀγάπη μυστικὴ ποὺ πάντα μεγαλώνει 

καὶ πάντα στέκει ζωντανὴ κι οὐδὲ ποτὲ παλιώνει. 

Kι ὡσὰν τὴν πέτρα κείνηνε ποὺ κράζεται μαγνήτης,  

μ’ ὅλον π’ ὁ πονηρότατος ναύτης ὀχ τὴ δική της   20 

πατρίδα τὴν ἐξανασπᾶ, καὶ μ’ αὖτον τὴν ἐπαίρνει,  

τὴν ξενιτειὰ γυρίζοντας, καὶ τὴν ἀπομακραίνει, 

καὶ πότε στῆς ἀνατολῆς τὰ μέρη τὴ γυρίζει 

καὶ πότε εἰς τὰ δυσικὰ τὰ μέρη τὴν τραβίζει, 

μ’ ὅλον ἐτοῦτο τὴν κρυφὴ δύναμή της βασταίνει,   25 

                                     
223πρόσωπα σκηνής Καρήνιος, 3 προκομέν’ ἀνθρωπων, 6 σ’ αὐτὸ, 11 στόπον ἐμπῆκα, 16 πολλ’ 
ἠγαπημένη, 25 δύναμιν ποῦ βασταίνει, 2 καθ’ ἑνὸς, 5 Τοῦτοναι, 8 μοῦ φέρ’ ὁ, 10 καθ’ ἡμερνῶς, 18 
οὐδὲ ποτὲ, 13 γλυκιὰ῏ναι εἰς τὸν καθ’ ἕν’ πόχει, 
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πάντα τ’ ἀστέρι τοῦ βοριὰ θωρεῖ κ’ εἰς αὖτο μένει,   

τέτοιας λογῆς κι ὅποιος μακριὰ ὀχ τὴν πατρίδα μένει, 

μ’ ὅλον ὁποὺ στὴν ξενιτειὰ φωλιά ’χει γεναμένη,224 

αὔτη <ἡ> ἀγάπη, τὸ λοιπόν, ποὺ τοῦ ’δωκεν ἡ φύση,  

στὸν τόπο ποὺ ἐγεννήθηκε τὸν κάνει νὰ γυρίσει.  30 

῍Ω πλήσι’ ἀγαπημένη μου παρὰ κανένα πράμα  

τοῦ κόσμου, τόσο μου ἀκριβὴ κ’ ἐπεθυμιά μου ἀντάμα, 

κ’ εὐγενικὴ περσότερο παρ’ ἄλλη γῆ καμία, 

χαριτωμένη κ’ εὔμορφη πατρίδα μου Ἀρκαδία,  

τώρα λοιπὸν τὰ πόδια μου ᾽γγίζουν καὶ σὲ πατοῦσι  35 

καὶ μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ ἄξια σὲ προσκυνοῦσι. 

Μάνα μου εὐγενικότατη, τυφλὸς νά ’χα πατήσει 

τὰ σύνορά σου, παρευθὺς ἤθελα τὰ γνωρίσει, 

P3 γιατὶ, ὡς ἐσίμωσα σ’ ἐσέ, ἐγροίκησα νὰ σώσει  

μέσα στὲς φλέβες τῆς καρδιᾶς καὶ νὰ μοῦ τὲς γεμώσει  40 

κάποια χαρὰ ἀγνώριστη καὶ μιὰν ἀγάπη πλήσα, 

ὁποὺ τὰ μέλη μου ἄκουσα ὅλα κ’ ἐδροσιστῆσα.  

Ἐσύ, καλόγνωμε, λοιπόν, ποὺ ἤσουν σύντροφός μου 

στὴ στράτα κ’ εἰς τοὺς κόπους μου, σὰν ἴδιος ἀδελφός μου, 

δίκιό ’ναι καὶ πρεπούμενο σ’ τούτη μου τὴ μεγάλη  45 

χαρὰ νὰ στέκεις μετὰ μὲ συντροφιασμένος πάλι. 

OYP.  Τῆς κακοπάθειας μοναχὰ ἤμουνα σύντροφός σου,    

ἀμὴ ὄχι στὸν καρπὸ ποτέ, σὰ λέγεις ἀπατός σου. 

Ἐσὺ ἦλθες στὴν πατρίδα σου, πού ’χες πεθυμισμένα,  

εἰς τὴν ὁποιὰ τὰ μέλη σου, τὰ κατακουρασμένα,   50 

νὰ τ᾽ ἀναπάψεις ἠμπορεῖς καὶ νὰ τὰ ξεκουράσεις, 

κι ὅμοια τὸν κουρασμένο σου τὸ νοῦ σου ν’ ἀναπαύσεις,     

μὰ ’γὼ ποὺ ξένος ἦλθα ᾽δῶ, μακριὰ ὀχ τὴν κατοικιά μου 

                                     
22426 εἰς αὐτὸ, 27 πατρίδα ἐμμένει, 29 Aὔτη ἀγάπη, 31 πράγμα, 41 πλήσια, 53 κατοικίαν, 32 τόσο μ’ 
ἀκριβὴ - κι᾽ ἐπεθυμιά, 34 κι’ εὔμορφη, 37 Μάνα μ’ εὐγενικώτατη, 41 μιὰ ἀγάπη, 42 τὰ μέλη μ’ 
ἄκουσα, 45 Δίκιο῏ναι, 50 ὁποῖαν, 53 ἦλθα δῶ  
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κι ὀχ τὴν πτωχὴ κι ἀνήμπορη τὴν ἴδια φαμελιά μου, 

συμπερπατώντας μετὰ σὲ τόσο μακριὰ στὰ ξένα,   55 

μπορέσει θέλω μοναχὰς νά ’βρω στὰ κουρασμένα 

τὰ μέλη μου ξεκούραση κι ἀνασασμὸ καμπόσο,225  

ἀμὴ τοῦ νοῦ μου ἀνάπαυση δὲν ἠμπορῶ νὰ δώσω, 

λογιάζοντας παντοτινὰ ἐκεῖνο πού ’χ’ ἀφήσει 

ξοπίσω μου, ὁ βαριόμοιρος, μὲ θλίψη καὶ μὲ κρίση  60 

καὶ πόση ἀκόμη ἔχω σκληρὴ στράτα γιὰ ν’ ἀπεράσω,  

ὥστε νὰ σώσω σπίτι μου κι ἀνάπαυση νὰ πιάσω.  

Καὶ δὲν ἠξεύρω, ἔξω ἀπ᾽ ἐσέ, ποιός ἄλλος μ’ εἶχε βγάλει, 

σ’ ἐτούτη μου τὴν ἡλικιὰ τὴν ἄσπρη καὶ μεγάλη, 

ὀχ τὴν ἠγαπημένη μου πατρίδα νὰ μὲ φέρει   65 

μὲ τόσον πλήσιο κουρασμὸ στῆς ξενιτειᾶς τὰ μέρη. 

KAP. Ἀτός σου ξεύρεις, φίλε μου, πὼς ὁ γλυκύτατός μου  

Μυρτίνος, π’ ὀχ τὸν Oὐρανὸ μοῦ ’δόθη γιὰ υἱός μου, 

ἀρρωστημένος ἦλθε ’δῶ, τ’ ἀξιότατο παιδί μου, 

γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ γιατρευθεῖ κλουθώντας τὴ βουλή μου,  70 

ἄντις βουλὴ τ’ Ἀπόλλωνος ποὺ μ’ εἶχε συμβουλεύσει 

πὼς ὁ ἀέρας τσ’ Ἀρκαδιᾶς εἶχε νὰ τὸν γιατρεύσει. 

Καὶ εἶν’, ἀφόντις μίσευσε, δυὸ μῆνες περασμένοι  

ποὺ δὲν τὸν εἶδα οὐδ’ ἔμαθα ποῦ στέκει, πῶς παγαίνει. 

Κ’ ἐγώ, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ ἰδῶ τὸν ἄξιο θησαυρό μου  75 

τόσο μακρὰ ἀπὸ λόγου μου, μὲ πίκρα καὶ καημό μου 

στὸ εἴδωλο τ’ Ἀπόλλωνος ἐπῆγα νὰ ρωτήσω   

γιὰ τ’ ἀκριβό του γύρισμα, κ’ ἑρμήνεια νὰ ζητήσω. 

K’ ἐκεῖνο μ’ ἀποκρίθηκε, λέγοντας: «Mὴν ἀργήσεις 

στὴν πρώτη σου καὶ παλαιὰν πατρίδα νὰ γυρίσεις,  80 

εἰς τὴν ὁποιὰ καλότυχη θὲς κάμει τὴ ζωή σου 

μὲ τὸν ἠγαπημένο σου Μυρτίνο, τὸν γλυκύ σου, 

                                     
22555 Συνπερπατῶντας, 68 μοῦ δόθει διὰ, 72 ἄερας, 73 Κ’ εἶν ἀφόντις ἐμίσευσε, 59 ποῦχ’ ἀφίσει, 
63 ποῖος, 69 ἦλθ’ ἐδῶ, 73 δύο, 78 Γιατ’ ἀκριβόν του, 81 ὁποῖαν, 
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ὅτ’ εἶναι ἀπὸ τὸν Oὐρανὸ σ’ αὐτὴ τὴ γῆ φερμένος 

γιὰ θαυμαστὰ καὶ εὐτυχὴ πράγματα διαλεμένος. 

Καὶ βλέπου τοῦτο π’ ἄκουσες νὰ μὴν τ’ ὁμολογήσεις,   85 

ἔξω ὀχ τὸν τόπο τσ’ Ἀρκαδιᾶς μ’ ἄλλον μὴν τὸ μιλήσεις».226 

Γι’ αὐτὸ λοιπὸν κ’  ἐσύ, ἀδελφέ, ποὺ ’στάθης ἐδικός μου  

σ’ πάσα μου τύχη σύντροφος, ἔτσι πιστότατός μου, 

στὸν τόπο τοῦτο ἀνάπαυσε τὰ κουρασμένα μέλη, 

γιατὶ κι ὁ νοῦς σου ἀνάπαυση τάσσω σου εὕρει θέλει.  90 

Πάσα μου καλοριζικιά, ἀνὲν καὶ δρόμο πιάσει, 

ὡσὰν ἐλπίζω, κατὰ πῶς ὁ Oὐρανὸς μοῦ τάσσει,  

θέλ’ εἶσταιν εἰς ἐμᾶς κοινή, ὅτι γιὰ εὐτυχισμένος 

ποτέ μου δὲ θέλω κραχθεῖ, ὄντας ἐσὺ θλιμμένος. 

P4 OYP. Κάθε μου κόπο ποὺ γιὰ σέ, Καρίνε μου, εἶχα πάρει, 95 

ν’ ἀρέσει ἐσένα μοναχὰ τό ’χω γιὰ πλήσια χάρη. 

KAP. Καιρὸς γιὰ νὰ γυρεύσομε εἶναι, κι ἂς περπατοῦμε,   

καὶ τὸν ἠγαπημένο μου Μυρτίνο μου νὰ βροῦμε… 

καλὰ καὶ βλέπω πράγματα καινούργια, ποὺ δὲν ἦσαν 

ἀλλότες εἰς τὴν Ἀρκαδιά, οὐδὲ τ’ ἀνατρανίσαν   100 

ἄλλη βολὰ τὰ μάτια μου, σ’ τόσο ποὺ δὲ γνωρίζω 

τὲς γειτονιές, σὰν ἤξευρα ἀλλότες νὰ γυρίζω.    

OYP.  Ἔρχου λοιπὸν χαρούμενος καὶ μὴν ἐγνοιάζεις τόσα, 

ὅτι ὁδηγὸς δὲ λείπεται στὸν ξένο πὄχει γλώσσα. 

Mὰ φαίνεταί μου εἶναι καλὸ στὸ καπελιὸ νὰ μποῦμε,  105 

ὁποὺ πρωτόβρει θέλομε λίγο ν’ ἀναπαυτοῦμε. 

 

ΣKHNH ΔEYTEPA 

Δίδυμος, Μαντατοφόρος 

ΔΙΔ. Τί ν’ ἀρχινήσω νὰ θρηνῶ τὴ σημερνὴν ἡμέρα 

σ’ ἐσένα, κακορίζικη καὶ δόλια θυγατέρα, 

τὸ θάνατό σου τάχατες, ποὺ παίρνει τὴ ζωή σου, 
                                     
22690 ἐβρεῖ θέλη, 93 γι’ εὐτυχησμένος, 86 μὴ, 87 ποῦ στάθεις 
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ἢ κἄνε, ὁ κακορίζικος, νὰ κλάψω τὴν τιμή σου;    110 

Κλάψει σοῦ θέλω τὴν τιμή, ὅτι ἔτσι μοῦ τυχαίνει, 

γιατ’ εἶσαι ἀπ’ ἄνθρωπο θνητὸ σὰν ὅλους γεννημένη, 

ἀλλ’ ὄχι ἀπὸ ἄτιμο πατέρα καὶ δοσμένο 

εἰς ἀσχημίαν ἐντροπῆς, μάλιστα τιμημένο.227 

Tὴ σήμερον τὰ μάτια μου μὲ δάκρυα νὰ θρηνήσουν  115 

τὴν ἐδική μου τὴ ζωὴ ἄντις γιὰ τὴ δική σου, 

ὁπ’ ἐφυλάχθη διὰ νὰ ἰδεῖ σ’ ἐσέ, τὴν πικραμένη, 

καὶ τὴ ζωὴ καὶ τὴν τιμὴ μιὰν ὥρα βουλισμένη.  

Ὤχου, Μοντάνε, πῶς ἐσὺ μ’ αὐτοῦνα τὰ σφαλτά σου, 

τὰ κακογροίκητ’ ἀπὸ σὲ εἴδωλα τὰ δικά σου   120 

καὶ μετ’ αὐτὸ τὸ τέκνο σου, πού ’τον τοῦ πόθου πλήσια  

καὶ τοῦ παιδιοῦ μου ἐχθρὸς σκληρός, κενόδοξος περίσσια,  

τὴ θυγατέρα μου ἤφερες σ’ τοῦτο τὸ πικραμένο 

τέλος, τὸ κακορίζικο καὶ τὸ πολλὰ θλιμμένο! 

Ὤχου, καὶ πῶς καλύτερα πάντα προφήτευά το   125 

παρὰ τὸ εἴδωλό σου ἐσέ, καὶ μέσα μου ἔλεγά το,  

πὼς ἡ τιμὴ δὲν ἠμπορεῖ τὸν πόθο νὰ νικήσει, 

μάλιστα εἰς νιούτσικη καρδιά! ῞Οταν τονὲ γνωρίσει 

μιὰ κορασίδα μοναχὴ καὶ ξεσυντροφιασμένη,  

πάντα κακότατα μπορεῖ νὰ στέκει φυλαμένη.   130 

ΜAN. (Ἀνὲν καὶ δὲν ἀπέθανε κι ἀνίσως δὲν ἐπάρθη 

ὀχ τοὺς ἀνέμους, κι ὀχ τὴ γῆ τῆς Ἀρκαδιᾶς νὰ ’χάθη, 

εἶχα τὸν εὕρει πούπετες. Ἔν τον ἐδῶ, ἂν δὲ σφάλλω.  

Eἰσὲ καιρὸν τὸν ηὕρηκα πού ’λεγα δίχως ἄλλο 

πὼς σήμερο δὲ βρίσκεται.) ῍Ω πικραμένε κύρη,   135 

καὶ τί μαντάτο σοῦ βαστῶ, γέροντα κακομοίρη! 

ΔΙΔ. Σ’ αὐτὴν τὴ γλώσσα τί βαστᾶς; τὸ κοφτερὸ μαχαίρι 

πού ’σφαξε τὸ παιδάκι μου μὲ τσ’ ἀπονιᾶς τὸ χέρι; 

                                     
227 128 ὅταν τὸν ἐγνωρίση, 132 νὰ χάθη, 133 ἔντον, 134 Εἰς σὲ 
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ΜAN. Ἐτοῦτο δὲ σοῦ τὸ βαστῶ, μὰ λίγο διαφέρνει, 

ὅτι τὸ θάνατο ἀκομὴ στέκεται κι ἀνιμένει.   140 

Μ’ ἀτός σου πῶς ἔτσι γοργὸ ἔμαθες τὰ μαντάτα;   

Ἄλλος κανεὶς σοῦ τά ’φερε ἀπὸ τὴν ἄλλη στράτα; 

ΔΙΔ.  Ζεῖ τὸ παιδί μου τὸ λοιπόν;228 

ΜAN. Ζεῖ καὶ καημόνε κάνει, 

καὶ στέκεται σὲ δαύτηνε νὰ ζήσει ἢ ν’ ἀπεθάνει. 

ΔΙΔ. Εὐλογημένος, ἀδελφέ, νά ’σαι, γιατὶ ἔβγαλές με  145 

ὀχ τὸν πικρό μου θάνατο κ’ εἰς τὴ ζωὴ ἔβαλές με! 

Τώρα λοιπὸν γιὰ ποιά ἀφορμὴ τὸ γλυτωμὸ δὲν πιάνει, 

ἀνίσως κ’ εἰς τοῦ λόγου της στέκει νὰ μὴν πεθάνει; 

ΜAN. Γιατὶ δὲ θέλει πλιὸ νὰ ζεῖ.  

ΔΙΔ. Νὰ ζεῖ δὲ θέλει πλιό της; 

Καὶ ποιά λωλάδα ἔτσι βαριὰ ἐπῆρε τὸ μυαλό της  150 

καὶ τὴ ζωὴ τὴν ἤφερε νὰ τὴν καταφρονέσει; 

ΜAN. Ὁ θάνατος ἑνοὺ ἀλλουνοῦ τὴν κάνει νὰ ξεπέσει. 

Κι ἀνὲν κ’ ἐσὺ τὴ γνώμη της δὲν κάμεις νὰ τὴ βγάλει, 

εἰς τοῦτο τετοιανῆς λογῆς τὸ νοῦ της ἔχει βάλει,  
ὁποὺ καθένας μ’ αὔτηνε καρπὸν οὐδένα πιάνει·   155 

κόπους καὶ παρακάλεσες κι ὅ,τι τῆς πεῖ τὰ χάνει. 

ΔΙΔ. Τώρα τί στέκομεν ἐδῶ; Δὲν πᾶμε; Γιατί ἀργοῦμε; 

ΜAN. Στάσου λιγάκι, ὅτι καιρὸς δὲν εἶναι νὰ διαβοῦμε, 

ὅτι τὲς πόρτες τοῦ ναοῦ ἔχουσι σφαλισμένες. 

Ἐσὺ κατέχεις τσ’ ὀρδινιὲς ποὺ σ’ τοῦτο εἶναι δοσμένες: 160 

τὸ πὼς ἀνθρώπου κανενὸς νὰ μπεῖ δὲν εἶν’ δοσμένον, 

παρὰ πρεσβύτων μοναχὰ κι ἀνθρώπων ἱερωμένων.  
ΔΙΔ. Ἀμὴ ἂν σ’ ἐτοῦτον τὸν καιρὸ τελειώσει τὴ βουλή της, 

τούτην τὴν ἄγρια καὶ σκληρή, σὰν εἶν’ ἡ ὄρεξή της;   

ΜAN. Δὲν ἠμπορεῖ, γιατὶ καλὰ τὴν ἔχουν φυλαμένη.  165 

                                     
228154 εἶχε βάλη, 161 νάμπη, 141 γοργῶ, 147 ποῖα, 150 ποῖα, 153 καὶ σὺ, 155 καθ’ ἕνας, 156 κι᾽ ὅτι, 
164 ἡ ὀρεξί της 
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ΔΙΔ. Σ’ τοῦτο τὸ μέσο τὸ λοιπόν, ἐσύ, καθὼς τυχαίνει, 

τὸ πράγμα πῶς ἀπέρασε κάμε με ν’ ἀγροικήσω 

καὶ τὴν ἀλήθεια ξέσκεπη κ᾽ ἴσια νὰ τὴ γνωρίσω.229 

ΜAN. Σὰν ἔσωσε εἰς τὸ ναὸ τούτη σου ἡ θυγατέρα, 

ἡ πλήσια κακορίζικη, οἱ δοῦλοι τὴν ἠφέρα   170 

στὸν ἱερέαν ὀμπροστὰ τοῦ φόβου γεμισμένη 

(καὶ δὲ σοῦ λέγω γιὰ κεινοὺς πού ’σαν ἐκεῖ φερμένοι,  

μὰ κ’ οἱ κολόνες τοῦ ναοῦ καὶ τὰ ξερὰ λιθάρια, 

ὁποὺ δὲν ἔχουν αἴσθηση, ἐβγάνασι καθάρια 

δάκρυα πικρὰ καὶ θλιβερὰ δείχνοντας ’τι ἐπονοῦσαν  175 

στὴν τόση λύπη καὶ καημὸ ποὺ σ’ αὔτην ἐθωροῦσαν) 

καὶ τότες εἰσὲ μιὰ στιγμὴ καὶ κατηγορημένη   

καὶ νικημένη στὸ κακὸ καὶ ἀποφασισμένη! 

ΔΙΔ. ῍Ω θυγατέρα μου γλυκιά, μὰ κακομοίρα πλῆσα,  

γιατί μὲ γληγορώτητα ἔτσι σ’ ἀποφασίσα;   180 

ΜAN. Γιατ’ ἦσαν φανερώτατα καὶ καθαρὰ σημάδια 

ποὺ τὴν ἐμαρτυρούσανε φταίστρα καὶ μὲ ψευγάδια· 

ὡς καὶ μιὰ κόρη πού ’λεγε κ’ ἤφερνε εἰς μαρτυριά της 

ἐκεῖ δὲν εὑρισκότουνα, οὔτε στὴν κατοικιά της, 

οὐδὲ σ’ κανέναν ἄλλονε τόπον ὁποὺ διαβῆκαν,   185 

γυρεύοντάς τη ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, πούπετες τὴν ηὑρῆκαν. 

Κ’ εἰς τόσο τ’ ἄγρια καὶ δεινὰ σημάδια ὁποὺ ἐφανῆσαν 

μέσ’ στὸ ναὸ τόσο σκληρά, ὁπ’ ὅλοι ἐφοβηθῆσαν, 

δὲν εἶχαν ἀκαρτερεμό, καὶ τόσο πλιὰ μεγάλα 

καὶ φοβερὰ ἐδείχνασι, ὅσον ὁποὺ ποτὲ ἄλλα   190 

ὅμοια δὲν ἐφανήκασι, οὐδὲ ποτὲ ἀκουστῆκαν  

ὀχ τὴν ἡμέρα κείνηνε ὁποὺ μᾶς ὀργιστῆκαν  

οἱ Oὐρανοί, καὶ φοβερὴ ᾽κδίκην ἐφοβερίσαν 

στὴν πικραμένην Ἀρκαδιά, καθὼς τὴν ἀρχινῆσαν 

                                     
229177 εἰς μιὰν, 179 πλήσια, 188 Μὲ στὸν ναὸν, 191 ἀκουσθῆκαν, 192 ὀργισθῆκαν, 175 δείχνωντας 
τὶ ἐπονοῦσαν, 190 ὁποῦ ποτ ἄλλα, 
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ὡς γιὰ νὰ ξεδικιώσουνε τ’ Ἀμύντα τὴ θλιμμένη   195 

καὶ δολωμένη καὶ κακὴν ἀγάπη προδομένη, 

ὁπού ’ναι αἰτία μοναχὴ στὴν κακοριζικιά μας,230 

σὲ τόσους πόνους καὶ καημοὺς κ’ εἰς τόσα βάσανά μας. 

Αἷμα ἱδρώνει ἡ θεὰ καὶ τρέμ’ ἡ γῆ κ’ ἡ ἅγια 

σπηλιὰ μουγκᾶται, καὶ λαλιὰ ἐβγαίνει ἀπ’ αὔτην ἄγρια  200 

μὲ θρήνους κι ἀναστεναγμοὺς λυπητεροὺς περίσσα 

ὁποὺ ποτὲ σ’ ἄλλον καιρὸν ὅμοιοι δὲν ἐφανῆσαν,  

χνῶτα φυσᾶ τόσο βαριά, μὲ τόση βρόμα ὁμάδι,  

ποὺ ἔτσι δὲν ἐβγαίνουσι ἀπὸ τὸν βρόμιον Ἅδη. 

Γι’ αὖτο ὁ πρεσβύτης μὲ σπουδὴν ἐβγῆκε, στολισμένος, 205 

μ’ ὅλον τὸ ἱερατικὸ τάγμα συντροφιασμένος, 

κι ὀμπρὸς ἐδιάβαιναν αὐτοὶ κι ὀπίσω ξόδι μέγα 

τῆς θυγατρός σου ἐκάνασι, κι ὅλοι τους τὴν ἐκλαίγαν, 

βλέποντας νὰ τὴ σέρνουσι ἔτσι, τὴν πικραμένη, 

δεμένη κ’ εἰς τὸ θάνατο θυσία γιὰ νὰ γένει.   210 

Τούτη ὁ Μυρτίνος βλέποντας στὴ μέση εἶχε πηδήσει 

(ὤ, θαυμαστὸ κ’ ἐξαίσιο θαῦμα ποὺ θὲς γροικήσει!)· 

τοῦ λόγου του ἦλθε κ’ ἔταξε στὸ θάνατο νὰ δώσει, 

γιὰ νὰ μπορέσει τὴ ζωὴ τῆς κόρης νὰ γλυτώσει, 

μεγαλοφώνως κράζοντας: «’X τὰ χέρια λύσετέ την   215 

κι ἀπὸ τ’ ἀνάξια δέματα λεύτερη ἀφήσετέ την, 

κι ἄντις αὐτείνη, πού ’μελλε θυσία γιὰ νὰ γένει 

εἰς τὴ θεὰ τὴν Ἄρτεμη, ἔτσι ἀποφασισμένη, 

εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν ἐμένα πάρετέ με,  

τσ’ Ἐρωπρικούσας τσ’ ὄμορφης θυσία κάμετέ με».  220 

ΔΙΔ. ῍Ω πράξη εὐγενικότατη, ὢ τί καρδιὰ ἀνδρειωμένη, 

ὢ ἄξια πίστις ποθητοῦ πολλὰ χαριτωμένη! 

ΜAN. Ἄκουσε τώρα θαύμασμα. Ἐτούτ’ ἡ πικραμένη 

ἡ κόρη, ὁποὺ πρωτύτερα ἤτουνα πλακωμένη 
                                     
230 195 νὰ ξεδικιώσουν, 201 περίσσια, 210 θυσιὰ διὰ, 220 Τζ’ Ἐροπροικοῦσης 203 βρόμ’ ὀμάδη, 
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ὀχ τοῦ θανάτου τοῦ πικροῦ τὸ φόβο καὶ μουδένα   225 

λόγο ἔβγανε ὀχ τὰ χείλη της, τὰ πικρομαραμένα, 

εἰς τοῦ Μυρτίνου παρευθὺς τὰ λόγια ξάφνου ἐγδύθη 

τὸ φόβο, καὶ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀντρειὰν ἐνδύθη,231 

καὶ ζωντανὴ κι ἀπόκοτη καὶ χωρὶς φόβο ἐγίνη 

κ’ εἰς τὸ Μυρτίνο ἐγύρισε κι ἀπόκριση τοῦ δίνει:  230 

«Θαρρεῖς, Μυρτίνε, τὸ λοιπόν, πὼς μὲ τὸ θάνατό σου 

σ’ ἐμὲ νὰ δώσεις τὴ ζωή, ποὺ ζῶ ὀχ τὸν ἐμαυτό σου; 

῍Ω θαῦμα ἀδικότατο! Πηρέτες, σηκωθεῖτε! 

Tί στέκετε, τί κάνετε; Πᾶμε. Γιατί μ’ ἀργεῖτε; 

Ἐπάρτε με τὸ θάνατο νὰ πάρω ποὺ μοῦ μέλλει.   235 

Γιατί βαστᾶτε λύπηση σὲ μιὰ ποὺ δὲν τὴ θέλει;». 

Σ’ τοῦτ’ ὁ Μυρτίνος λέγει της: «Γύρισε κι ἄλλαξ’ γνώμη, 

ἄσπλαχνη Ἐρωπρικούσα μου· γιατί νὰ θὲς ἀκόμη 

μ’ ἐτούτη σου τὴ λύπηση, τὴ βαρυγωμισμένη,  

νὰ βασανίζεις τὴν καρδιὰ τούτη τὴν πικραμένη;   240 

Ἐμένα πρέπει θάνατος, κι ἄφησ’ με νὰ τελειώσω 

τὴν πικραμένη μου ζωὴ κι ἀνάπαψη νὰ δώσω». 

Κ’ ἡ κόρη πάλε τοῦ ’λεγε: «Ἐτοῦτο ἐμένα ᾽γγίζει, 

γιατὶ κι ὁ νόμος σήμερον ἔτσι μ’ ἀποφασίζει». 

Σ’ τοῦτον τὸν τρόπο, τὸ λοιπόν, κ’ οἱ δυὸ ἐφιλονικοῦσαν, 245 

ἢ ὁ Μυρτίνος νὰ σφαεῖ ἢ ἡ Ἐρωπρικούσα,   

σὰ νὰ τοὺς ἦτ’ ὁ θάνατος ζωὴ χαριτωμένη 

καὶ ἡ ζωή τους θάνατος, κόλασις μαυρισμένη.   

῍Ω καλορίζικες ψυχές, ὢ ταίρι εὐλογημένο, 

ὢ ποθητοὶ εὐγενέστατοι, ζεῦγος μακαρισμένο,   250 

πρέπει νὰ εἶστε ἀθάνατοι καὶ πάντα δοξασμένοι, 

θέλεις στὸν κόσμο ζωντανοί, θέλεις ἀπεθαμένοι! 

Ἂν εἶχα γλῶσσες καὶ φωνές, μὲ δύναμη μεγάλη, 

ὅσά ’χουν ἄστρα οἱ οὐρανοὶ κι ἄμμο τὸ περιγιάλι,   
                                     
231 225 μ’ οὐδένα, 228 ἀνδρείαν, 235 στὸν θάνατον, 243 ἐμένα γγίζει, 245 δύο 



 483 

εἴχανε χάσει τὴ λαλιά, θέλοντας ν’ ἀρχινήσω   255 

τοὺς ἔπαινούς σας τσ’ ἄπειρους νὰ πῶ καὶ νὰ τιμήσω. 

Ἐσύ, θυγάτηρ τ’ Οὐρανοῦ, ἄξια θεά, ποὺ παίρνεις  

τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπωνε κ’ εἰς τὸ ναὸ τὰ φέρνεις,232 

ἔπαρε καὶ τὴν εὔμορφη τὴν ἱστορία αὐτείνη 

κ’ εἰσὲ κατάσπρο μάρμαρο γράψε τη, ν’ ἀπομείνει,  260 

μὲ χρυσωμένα γράμματα, ὅλοι νὰ τὴ θωροῦσι,    

τοῦ ’νοῦ καὶ τ’ ἄλλου ποθητοῦ τὸ σπλάχνος νὰ παινοῦσι. 

ΔΙΔ. Πές μου τί τέλος ἔλαβε ὁ δικασμὸς αὐτεῖνος 

ὁποὺ ἦτον ἔτσι ἀλύπητος;  

ΜAN. Ἐνίκησε ὁ Μυρτίνος 

(Ὢ πόλεμος θαυμάσιος· ἕνας ἀπεθαμένος   265 

τὸν ζωντανὸν ἐνίκησε, κ’ ἔμεινε κερδαιμένος!),  

γιατὶ ὁ πρεσβύτης παρευθὺς εἶπε τῆς θυγατρός σου: 

«Κόρη, μηδὲ βαρυγωμᾶς, σίγησ’ τὸν ἐμαυτό σου, 

ὅτι ὅποιος ἔρθει νὰ ταχθεῖ τοῦ λόγου του νὰ δώσει 

στὸ θάνατο, γιὰ νὰ μπορεῖ ἄλλονε νὰ γλυτώσει,   270 

κανένας ἄλλος δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ πὼς ν’ ἀπεθάνει 

γιὰ νὰ γλυτώσει ἐκείνονε, κι ὅ,τι πασχίσει χάνει. 

Ἔτσι προστάσσει ὁ νόμος μας κ’ εἰς τοῦτο μᾶς ὁρίζει. 

Λοιπόν, κόρη, τὸ πεθυμᾶς, ἐκεῖνος τ’ ἀμποδίζει». 

Ἔπειτα ἔδωσε ὀρδινιά, ἐκεῖ ποὺ τὴν ἀφῆκαν,    275 

νὰ τὴ φυλάγουσι καλά, μήπως κι ἀπὸ τὴν πρίκα 

τῆς βουληθεῖ, σὰν ἔλεγε, καὶ πιάσει τὸ μαχαίρι 

καὶ σκοτωθεῖ, ἡ βαριόμοιρη, μὲ τὸ δικό της χέρι. 

Σ’ τοῦτον τὸν τρόπον ἄφησα τὰ πράγματα, σοῦ λέγω,   

ὅτε ὁ Μοντάνος μ’ ἤπεμψε ἐσένα νὰ γυρεύγω.   280 

ΔΙΔ. Εἰς τέλος εἶν’ ἀληθινό, μὲ δίχως ν’ ἀμφιβάλλει 

τινάς, πὼς εἰς τὴν ἄνοιξη, π’ ὁ κόσμος γέμει κάλλη, 

πὼς ἠμπορεῖς πλιὰ γλήγορα, ἐτότες, στερισμένα   
                                     
232 259 Ἰστορίαν αὐτεῖνη, 262 Tοῦ νοῦ, 271 Κανεὶς ἄλλος δὲν ἠμπορεῖ  
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νὰ ἰδεῖς τοὺς κάμπους καὶ βουνά, δίχως τὰ μυρισμένα  

λουλούδια, κι ἀπρασίνητα τὰ δένδρη καὶ τὰ δάση,  285 

παρὰ μὲ δίχως ἔρωτα νὰ ἰδεῖς ποτὲ κοράσι. 

Ἀμὴ ἂν ἀργήσομεν ἐδῶ, τὴν ὥρα πῶς μποροῦμε 

νὰ ξεύρομε κ’ εἰς τὸν ναὸ νὰ πᾶμε νὰ τοὺς βροῦμε;233 

ΜAN. Ἔχε λιγάκι ἀπομονή, ὅτι ἐδεπά -καὶ στάσου-   

τοῦτον τὸν ἄξιο τὸ βοσκὸ φέρνουν νὰ θυσιάσουν.  290 

ΔΙΔ. Καὶ γιατί μέσα στὸ ναὸ θάνατο δὲν τοῦ δίνει; 

ΜAN. Γιατὶ τὴν παίδα δίδουσι ὅθεν τὸ κρίμα ἐγίνη. 

ΔΙΔ. Λοιπὸν γιατὶ ὄχι στὴ σπηλιά, ᾽πειδὴ σὲ δαύτη μέσα 

ἐτοῦτ’, οἱ κακορίζικοι, ἁμάρτευσαν κ’ ἐφταῖσαν;  

ΜAN. Γιατὶ στὸν ξέσκεπο οὐρανὸ πρέπει νὰ θυσιάσουν,  295 

᾽πειδὴ κ’ οἱ νόμ’ οἱ ἅγιοι ἔτσι τοῦτο προστάσσουν. 

ΔΙΔ. Ἐτοῦτα τὰ μυστήρια ποιός τά ’δειξεν ἐσένα;   

ΜAN. Μοῦ ’πε ὁ Νικάνδρος ὅτι πὼς ἔτσι ἔχει γροικημένα  

ἀπὸ τὸ γέρο καὶ παλιὸ Τιρένιο, τὸν ᾽κκλησιάρχη,  
π’ ὀχ τὰ πολλά του γερατειὰ ὁλότυφλος ὑπάρχει:   300 

τὸ πὼς Ἀμύντας ὁ πιστὸς κ’ ἡ ἄπιστη Λουκρίνα 

στὸν οὐρανὸ τὸν ξέσκεπο θυσία ἀπομεῖνα. 

Μ’ ἂς πηαίνομε, κ’ εἶναι καιρός. Ἔν τον ὁποὺ προβαίνει   

ὁ ἱερὸς καὶ ἅγιος κλῆρος καὶ κατεβαίνει. 

Ἐμεῖς ἂς πᾶμε στὸ ναό (κι ἀπ’ ἄλλη ὁδό μποροῦμε)  305 

ὁποὺ εἶναι ἡ θυγατέρα σου, πῶς βρίσκεται νὰ ἰδοῦμε. 

 
ΣKHNH TPITH 

Χορός Βοσκῶν, Χορός Ἱερέων, Μοντάνος, Μυρτίνος. 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα, 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις 

                                     
233289 λιγάκην ἀπομονὴν, 292 Διἅτι, 299 καὶ παλαιὸν 293 ὄχι εἰς τὴν, 295 ξέσκεπ’ οὐρανὸν, 297 
ποῖος, 303 ἔντον ὁποῦ 
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κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις!  310 

ΧΟΡ ΙΕΡ. Ἀνὲν καὶ μὲ τσ’ ἀκτίνες σου αὐτὲς τὲς δροσισμένες,234 

τὲς ζωτικὲς καὶ θρεπτικὲς καὶ τὲς συγκερασμένες, 

τὴ λάμψη τὴν ἀδελφικὴ καὶ φλογερὴ λιγαίνεις  

καὶ κάνεις <τη> συγκεραστὴ καὶ δροσερὴ τὴ φέρνεις,  
ὅθεν ἐδῶ, κάτω στὴ γῆ, ἡ φύσις ἡ μεγάλη,   315 

εὔκολα κ᾽ εὐτυχέστατα, μὲ πάσα χαρὰν ἄλλη, 

ὅλα της τὰ γεννήματα γεννᾶ σὲ κάθε τόπον, 

χόρτων καὶ δένδρων καὶ φυτῶν, ζώων καὶ τῶν ἀνθρώπων, 

καὶ πλούσια καὶ πολύκαρπα τὴ γῆ καὶ τὸν ἀέρα,  
τὴ θάλασσα καὶ κάνει τα ν’ αὐξαίνουν πάσ’ ἡμέρα,  320 

ἔτσι, Θεά μου, τὸ λοιπόν, καθὼς τὴ λάβρα σβένεις 

καὶ μὲ τὸ δρόσος εἰς τὴ γῆ τόσα καλὰ μᾶς φέρνεις, 

σβῆσε κι ἀπὸ τὴν Ἀρκαδιὰ τὴ θυμωμένη ὀργή σου 

καὶ τοὺς καημένους δούλους σου λυπήσου κ’ εὐσπλαχνήσου, 

γιὰ τὴν ὁποιὰ παντοτινὰ λυπητερὰ θρηνοῦνται   325 

καὶ μ’ ἀναστεναγμοὺς πικροὺς συχνὰ μυρολογοῦνται. 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα, 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις 

κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις!  330 

MON. Πηρέτες ἁγιότατοι, στῆστε τὴν τράπεζά μας, 

κ’ ἐσεῖς, βοσκοὶ εὐλαβούμενοι, τ’ ὄνομα τῆς Θεᾶς μας 

μὲ ψαλμωδιὲς καὶ μελωδιὲς ξαναπαινέσετέ το  

κι ὅσο μπορεῖτε μὲ τιμὲς ὑπερυμνήσετέ το. 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 335 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα, 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις 

κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις! 

                                     
234314 κάνεις συνκεραστὴν, 312 συνκερασμέναις, 313 φλογερὴν λυγαίνεις, 316 κι᾽ εὐτυχέστατα, 
325 ὁποῖαν 
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MON. Σύρτε, βοσκοί, σὲ μιὰ μεριά, καὶ δοῦλοι ἐδικοί μου,235 

κ’ ἐδῶ μὴν ἔλθετε, ἀνισῶς πρῶτα μὲ τὴ φωνή μου  340 

δὲ σᾶς εἰπῶ νὰ κάμετε ἐκεῖνο ποὺ τυχαίνει 

σ’ ἐτούτη τὴ λυπητερὴ θυσιὰ πὄχει νὰ γένει. 

Κ’  ἐσύ, ἀνδρειωμένε νιούτσικε, ὁπού, γιὰ νὰ γλυτώσεις 

τῶν ἀλλονῶνε τὴ ζωή, ἦλθες νὰ παραδώσεις 

τὴν ἐδική σου εἰς θάνατο, σύρ’ εὐχαριστημένος,   345 

πέθανε μὲ καλὴ καρδιὰ καὶ παρηγορημένος. 

Ἐσύ, μὲ στεναγμὸ μικρό, ποὺ θάνατο τὸν κράζουν 

οἱ ἄνανδροι κ’ οἱ χαμηλοί, καὶ τόσο τὸν τρομάζουν, 

θέλεις πεθάνει ἀθάνατα· κι ἂν ἡ ᾽λικιὰ περάσει  

σὲ χίλιους χρόνους, κι ἀπ᾽ ἐκεῖ χίλιοι ἄλλοι χρόνοι πᾶσι,  350 

εἰς τοὺς ὁποιοὺς ἀμέτρητα ὀνόματα χαλοῦνται  

καὶ σβήνονται ὀχ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς καὶ δὲ γροικοῦνται, 

ἐτότες θέλεις ζεῖς ἐσὺ γιὰ ξόμπλι καὶ σημάδι   

τῆς πίστης σου τῆς καθαρῆς κι ἀληθινῆς ὁμάδι.    

Καὶ γιατὶ θέλει ἀμίλητος ὁ νόμος ν’ ἀπεθάνεις,   355 

ἰδές, παιδί μου, ἂν τίποτες τώρα στὸ νοῦ σου βάνεις 

νὰ δηγηθεῖς, δηγήσου το, πριχοῦ νὰ γονατίσεις, 

ὅτι ἀπὸ τότες δὲν μπορεῖς πιλιό σου νὰ μιλήσεις. 

ΜΥΡ. Πατέρα μου, ὅτι νὰ σὲ πῶ πατέρα μοῦ τυχαίνει, 

γιατὶ ἀπὸ σὲ πεθαίνοντας ζωὴ σ’ ἐμὲ μοῦ φέρνει,  360 

τῆς γῆς ἀφήνω τὸ κορμί, ἔπειτα τὴν ψυχή μου 

ἀφήνω πρὸς τὴν κόρη μου, ὁπού ’ναι ἡ ζωή μου. 

Μ’ ἂν ἀπεθάνει, κατὰ πῶς βουλὴ ἔχει στεριωμένη, 

ποιό μου μοιράδι ζωντανὸ στὸν κόσμο μ’ ἀπομένει; 

Q Ὤχου, καὶ πόσο μοῦ ’κανε γλυκὺ τὸ θάνατό μου,   365 

ἂν μοναχὸ πεθήνισκε τὸ μέρος τὸ θνητό μου, 

κ’ ἡ κόρη μου μ’ ἐπεθυμιὰ δὲν ἔστεκε νὰ πιάσει 

                                     
235 349 ἂν ἡλικιὰ, 350 χίλλοι, 354 τῆς καθαρᾶς, 341 ὁποῦ τυχένει, 351 ὁποίους, 362 ὁποῦ῏ναι,  
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τὸ θάνατο, καὶ μετὰ μὲ στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσει! 

Μ’ ἀνὲν καὶ πρέπει λύπησις σ’ ἕναν ὁποὺ πεθαίνει,   

γιὰ λύπη μεγαλότατη, ἐτούτην τὴν καημένη,   370 

πατέρα εὐγενικότατε, ἀμπόδισ’ την, νὰ ζήσεις, 

κι ὅσο μπορεῖς τὸ θάνατο νὰ λάβει μὴν ἀφήσεις, 

γιατὶ μὲ πλήσια μου χαρά, εἰς τὴν ἐλπίδα τούτην,   

ἔρχομαι, καὶ τὴ δόλια μου ζωὴν ἐπάρε μού την. 

Kι ἂς πλερωθεῖ ἀπ᾽ ἐμένανε τ’ ἄπονο ριζικό μου,  375 

κι ἂς ξεθυμάνει μετ’ αὐτὸ καὶ τὸ μελλάμενό μου, 

κι ἀπὸ τὸ αἷμα τὸ πικρό, ποὺ τὸ κορμί μου χύσει, 

τὴν ὄργητά του τὴν πολλή, ἂς πιεῖ, κι ἂς τήνε σβήσει.  

Μ’ ἀφόντις λάβω θάνατο, τάχατες νὰ θελήσει 

ἡ κόρη τὴν καημένη μου ψυχὴ σ’ αὐτὴ νὰ ζήσει   380 

μὲ δίχως μέλη, κι ἀπ’ αὐτὴ μακριὰ νὰ μὴν τὴν πάρει, 

καθὼς στὸν κόσμο, ζωντανός, τέτοια δὲν ηὗρε χάρη;  

MON. (Δὲν ἠμποροῦν τὰ μάτια μου τὰ δάκρυα νὰ κρατήσουν. 

῍Ω ἀνθρωπότητα, καὶ πῶς λίγη εἶν’ ἡ δύναμίς σου!) 

Παιδί μου, στέκα μὲ καλὴ καρδιὰ καὶ μὴ φοβᾶσαι,  385 

γιατὶ σ’ ἐκεῖνο ποὺ ποθεῖς φχαριστημένος νά ’σαι.  

Tοῦτο σοῦ μνόγω νὰ γενεῖ πάνου στὴν κεφαλή μου, 

καὶ γιὰ σημάδι δίδω σου τὴ χείρα τὴ δική μου. 

ΜΥΡ. Τώρα μὲ τὴν παρηγοριὰ πεθαίνω τὴν πρεπούσα, 

τώρα μὲ τὴ χαρὰ ἔρχομαι σ’ ἐσέν’, Ἐρωπρικούσα,   390 

καὶ δέξου τὸ Mιρτίνο σου, καὶ τοῦ πιστοῦ βοσκοῦ σου 

ἀγκάλιασέ του τὴν ψυχή, τοῦ δούλου τοῦ δικοῦ σου,236 

ὁποὺ τελειώνει στ’ ὄνομα αὐτὸ τ’ ἀγαπημένο 

τσ’ Ἐρωπρικούσας τῆς γλυκιᾶς, καὶ τὸ χαριτωμένο, 

κι ὁποὺ μὲ δαῦτο σώνουσι τὰ λόγια τὰ δικά μου,  395 

                                     
236378 ἂς πῆ - ἂς τὴν ἐσβύση, 380 στὴν καημένην μου, 394 Τζ’ Ἐροπροικοῦσης, 395 μὲ δ’ αὔτο382 
δὲν ἧβρε,, 374 ἐπαρε μού την 371 Πατὲρ εὐγενικώτατε, μὲ δ’ αὔτο, 398 τὴν φωτει’ ἀναγκάσεται- 
μὴ δὲν, 407 ὄμορφο γεναμέναις, 409 ποῖα, 410 ἐκεῖ συμαζωχτοὶ, 413 Νίκανδρε 
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καὶ γονατίζω εἰς θάνατο καὶ δὲ μιλῶ πιλιά μου. 

MON. Πηρέτες ἅγιοι, λοιπόν, τώρα μὴν καρτερεῖτε,   

μὰ τὴ φωτιὰ ἀναγκάσετε καὶ πλιὸ μηδὲν ἀργεῖτε.   

Ρίξετε ἀπάνου εἰς αὐτὴν πράγματα μυρισμένα, 

λιβάνι, μύρα, ἀρώματα, πράγματα εὐωδισμένα,   400 

καὶ κάμετε ἀρωματικὴ λάβρα καὶ μυρισμένη  

καὶ πρὸς τὰ ὕψη τ’ οὐρανοῦ ἀπάνου νὰ διαβαίνει. 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα, 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις  405 

κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις! 

 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Καρίνος, Μοντάνος, Νίκανδρος, Μυρτίνος, Χορός Βοσκῶν 

ΚΑΡ. (Ποιός εἶδε τόσες κατοικιὲς κι ὀμορφογεναμένες 

μὲ τόσους λίγους κάτοικους νά ’ναι κατοικημένες;  

Ἀμή, ἂν δὲ σφάλλω, ἔν τηνε ἡ ἀφορμὴ ποιά εἶναι: 237 

ἔν τους, ἐκεῖ <’ν’> συμμαζωχτοί. ῍Ω πόσο πλῆθος εἶναι! 410 

Περίσσιοι εἶναι ἀληθινὰ κι ὄμορφα στολισμένοι  

καὶ μ’ ἀλλαξιὲς πλουσιότατες στέκουσι φορεμένοι!)  

ΜON. Φέρε, Νικάνδρε, δῶσε μου σκεῦος τὸ χρυσωμένο 

ποὺ ἔχει τ’ ἅγιο κρασί.  

ΝI. Ἔν το ἑτοιμασμένο. 

Q2 ΜON. Ἔτσι, τὸ αἷμα τ’ ἄπταιστον ἐτοῦτο ν’ ἁπαλύνει  415 

τὸ στῆθος σου, ἅγια Θεά, δίχως θυμὸ νὰ μείνει,  
καθὼς τὴ λάβρα τούτηνε σβένει καὶ τὴ δαμάζει 

ἐτοῦτο τ’ ἅγιο κρασί, ὁποὺ σὲ δαύτη στάζει. 

Πιάσε τὸ σκεῦος τὸ χρυσὸ καὶ φέρε μου τὸ ἄλλο, 

                                     
237407 ὄμορφο γεναμέναις, 410 ἐκεῖ συμαζωχτοὶ, 413 Νίκανδρε, 415 νὰ παλύνη, 416 ἁγία, 409 ποῖα 
398 τὴν φωτει’ ἀναγκάσεται, 
 



 489 

τὸ ἀργυρὸ μὲ τ’ ἅγιασμα.  

ΝI. Πιάσε το καὶ τὸ ἄλλο.  420 

ΜON. Ἔτσι νὰ σβήσει κ’ ἡ ὀργὴ ποὺ σοῦ ’βαλε στὸ στῆθος 

μιᾶς κόρης ἀτυχέστατης κ’ ἐπίβουλης τὸ ἦθος, 

ὥσπερ τὴ λάβρα τούτηνε τὴ διώχνει καὶ τὴ σβήνει 

τοῦτο ποὺ πέφτει ἀπάνου της τ’ ἅγιασμα καὶ τῆς δίνει. 

ΚΑΡ. (Ἐτοῦτοι βέβια κάνουσι θυσιά, μὰ δὲ γνωρίζω   425 

τί πράγμα θυσιάζουσι, οὐδὲ τ’ ἀναντρανίζω.) 

ΜON.  Ὅλα ξετελειωθήκασι. Ἄλλο δὲ λείπει πούρι 

παρὰ τὸ τέλος νὰ γενεῖ. Δότε μου τὸ τσεκούρι. 

ΚΑΡ. (Tάχα νὰ βλέπω ἀληθινὰ ἢ μένω λαθωμένος;  

Μοῦ φαίνεται δείχνει ἄνθρωπος, κ’ εἶναι σὰ γυρισμένος 430 

κ’ ἔχει τὰ γόνατα στὴ γῆ. Ἐτούτονε θυσία 

τάχατες θὲ νὰ κάμουσι μὲ τόση παρρησία; 

Ὤχου, τὸν κακορίζικο! Ἀλήθεια τοῦτος μέλλει 

σήμερο νὰ θανατωθεῖ· ἡ τύχη του ἔτσι θέλει. 

Τὸν ἱερέα μας θωρῶ πὄχει στὴν κεφαλή του   435 

τούτου τοῦ κακορίζικου τὴ χέρα τὴ δική του. 

῍Ω δύστυχη πατρίδα μου, ἀκόμη τόσους χρόνους 

δὲν ἐδυνάστης τὴν ὀργὴ νὰ σβήσεις καὶ τοὺς πόνους;) 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα,   440 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις 

κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις! 

ΜON. Θεὰ τῆς ἐκδικήσεως, ὁποὺ γιὰ πταῖσμα μόνο 

μιᾶς γυναικὸς καὶ μοναχῆς, μὲ τόσον πλήσιο πόνο,   

μὲ τὸ σπαθί σου τὸ κοινὸ ὅλους μᾶς βασανίζεις   445 

κι ὀχ τὸ θυμό σου παντελῶς ὥς τώρα δὲ γυρίζεις238 

(ἴσως γιατὶ ἔτσι ἀρέσει σου κ’ ἔτσ’ εἶναι ἡ ὄρεξίς σου 

                                     
238 424 τ᾽ ἁγίασμα, 425 θυσία, 431 ἐτοῦτο῏ναι θυσία, 444 μερικῆς, 420 μετ’ ἅγιασμα 
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ἢ τάχα ἔτσι στὴν ἄβυσσον εἶναι τῆς πρόβλεψής σου), 

᾽πειδὴ καὶ τὸ ἀκάθαρτον αἷμα καὶ μολυσμένο     

τῆς ἄπιστης καὶ πίβουλης Λουκρίνας, τὸ χυμένο,  450 

χάρη δὲν ηὕρηκε σ’ ἐσέ, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ πλύνει 

τὴ θυμωμένη κι ἀναφτὴ δική σου δικιοσύνη  

(ποὺ στὸ καλό μας στέκεται πάντοτε διψασμένη 

κι οὐδὲ ποτέ της, πίνοντας, τὴ δίψα της χορταίνει), 

πιὲ ἀπ᾽ ἐτοῦτο τ’ ἄπταιστον αἷμα τοῦ νιοῦ ποὺ ’δόθη  455 

θυσία θεληματικὴ σ’ ἐσέ, κ’ ἐπροσηλώθη 

ἔτσι πιστὸς καὶ καθαρὸς στὴν κόρη τὴ δική του, 

π’ Ἀμύντας δὲν ἐβάσταινε τόση στὴν ποθητή του.   

Τούτονε γιὰ ἐκδίκηση δική σου τόνε σφάζω 

κ’ εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν σοῦ τόνε θυσιάζω.   460 

ΧOP BOΣ. ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα, 

ὢ τοῦ Ἡλίου ἀδελφὴ τῶν ἄστρων λαμπροτέρα,239 

ὁπ’ ὀχ τὸν πρῶτον οὐρανὸ τὸν κόσμο τριγυρίζεις 

κι ὡς δεύτερος Ἀπόλλωνας λάμπεις καὶ μᾶς φωτίζεις! 

ΜON. (Ὤχου, καὶ πόση λύπησις ξάφνου ἦρθε στὴν καρδιά μου,465 

ὁποὺ γροικῶ τὰ μέλη μου κι ὅλα τὰ σωθικά μου 

καὶ τρυφερὰ κι ἀδύναμα, τόσο ποὺ δὲν μποροῦσι 

τὰ χέρια μου τὸ σίδερον ἐτοῦτο νὰ βαστοῦσι. 

Καὶ δὲν ἠξεύρω ποιά ἀφορμὴ ἀόρατα μοῦ παίρνει 

τὴ δύναμη, καὶ τσ’ αἴσθησες τέτοιας λογῆς μοῦ δένει.)  470 

Q3 ΚΑΡ. (Tὸ πρόσωπό του θέλ’ ὀμπρὸς νὰ ἰδῶ καὶ ν’ ἀγναντέψω, 

τούτου τοῦ κακορίζικου, κι ἀπόκεις νὰ μισέψω, 

ὅτι νὰ βλέπω δὲν μπορῶ πράγμα τόσο θλιμμένο, 

τόσ’ ἄσπλαχνο κι ἀλύπητο καὶ τόσο σκληρεμένο.) 

ΜON. (Μὰ ποιός ἠξεύρει μήπως καὶ τώρα ποὺ βασιλεύει 475 

ὁ ἥλιος ἀπὸ λόγου μας, κ’ εἰς ἄλλα μέρη ὁδεύει, 

                                     
239455 Πίε, 456 καὶ προσηλώθει, 457 K’ πριν από ἔτζη διέγραψα, 459 τόν ἐσφάζω, 460 τὸν 
ἐθυσιάζω, 465 ξάφν’ ἦρθε, 469 ποῖ’ ἀφορμὴ, 475 ποῖος  
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μὴν εἶναι σφάλμα ὅτι κανεὶς ἀντίκρυ του νὰ πιάσει 

ἄνθρωπο κατὰ πρόσωπο νὰ τόνε θυσιάσει,    

καὶ γι’ αὖτο μ’ ἀδυνάμισε καὶ μοῦ ’φυγε ἡ ἀνδρεία 

ἀπὸ κορμὶ κι ἀπὸ ψυχὴ καὶ μὲς ὀχ τὴν καρδία.)   480 

Στράφου, λοιπόν, καὶ γύρισε τὸ μισονεκρωμένο 

τὸ πρόσωπό σου ὀχ τὸ βουνὶ τὸ πρασινανθισμένο.   

Τώρα ἔτσι στέκεται καλά. 

ΚΑΡ. (Ὀϊμέ, ποιός εἶν’ αὐτεῖνος; 

Τί βλέπω, ὁ κακορίζικος; Tοῦτος εἶν’ ὁ Μυρτίνος; 

Tοῦτο εἶναι τὸ παιδάκι μου τὸ πολυαγαπημένο;)  485 

ΜON. (Τώρα μπορῶ.)  

ΚΑΡ. (Βέβιά ’ναι αὐτὸ τὸ πολυπικραμένο.) 

ΜON. (Τώρα τὴν κοπανιὰ ἀπολῶ.)      

ΚΑΡ. Πρεσβύτα μου, τί κάνεις;   

ΜON. Καταραμένε γέροντα, γιὰ ποιά ἀφορμὴ μοῦ πιάνεις240 

τὸ σίδερο τὸ ἅγιο, κι ἀποκοτᾶς νὰ ρίξεις 

τὸ χέρι σου τ’ ἀκάθαρτο, τὰ καθαρὰ νὰ ᾽γγίξεις;  490 

ΚΑΡ. Ὀϊμέ, ἀγαπημένε μου Μυρτίνε, σ’ τέτοιον τρόπο 

νὰ σ’ ἀγκαλιάσω ἐλόγιαζα πικρὰ σ’ τοῦτον τὸν τόπο; 

NIK. Σύρε στὸν ἄνεμ’ ἀπ᾽ ἐδῶ, γέροντα βουρλισμένε! 

ΚΑΡ. Ποτέ μου δὲν τὸ λόγιαζα, Μυρτίνε ἀγαπημένε, 

σ’ τοῦτον τὸν τρόπο νὰ σὲ ἰδῶ.   

NIK. Φεῦγε ἀπ’ αὐτοῦ, γιατὶ ἔχεις 495 

νὰ ξεύρεις, ἄφρον γέροντα, πὼς ἐξουσιὰ δὲν ἔχεις    

νὰ ᾽γγίξεις εἰς τὰ πράγματα ποὺ εἶναι ἁγιασμένα 

ὀχ τοὺς θεούς, κ’ εἰς τὸ ναὸν εἶν’ ἀφιερωμένα.    

ΚΑΡ. K’ ἐγὼ ἀκριβὸς ηὑρίσκομαι εἰς τοὺς θεοὺς περίσσα, 

ἄντις νὰ ’ρθῶ στὸν τόπονε ἐτοῦτον μ’ ὁδηγῆσαν.  500 

MON. Νίκανδρε, παύσε κι ἄφησε τὸ θέλει νὰ γυρέψει.    

                                     
240478 νὰ τὸν ἐθυσιάση, 482 πρασιν’ ἀνθησμένον, 485 τὸ πολλ’ ἀγαπημένον, 486 Βαίβι᾽ἆναι ἀπὸ τὸ 
πολλυπικραμένον, 499 περίσσια, 480 μέσ᾽ ὀχ, 483 ποῖος, 488 ποῖ’ ἀφορμὴν 
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Ὀμπρὸς ἂς τὸν ἀκούσομε, κι ἀπόκεις ἂς μισέψει. 

KAP. Nά ζεῖς, πρεσβύτ’ ἁγιότατε, πριχοῦ ἡ μανάρα δώσει 

στὴν κεφαλὴ τούτου τοῦ νιοῦ, νὰ τόνε θανατώσει, 

φανέρωσέ μου τὴν αἰτιά, ποιά’ ναι καὶ πῶς παγαίνει  505 

καὶ πῶς ὁ κακορίζικος ἐτοῦτος ἀποθαίνει, 

καὶ μὴ μοῦ κρύψεις τίποτες, γιὰ τὴ θεὰν ἐκείνη 

ποὺ σέβεσαι καὶ προσκυνᾶς μὲ τόση πιστοσύνη.  

MON. Γιὰ τ᾽ ὄνομα ποὺ μ’ ὅρκισες, ἂν σ’ ἀρνηθῶ κανένα, 

εἶχά ’σται ἕνας ἀπάνθρωπος κι ἄσπλαχνος μετὰ σένα.  510 

Mὰ τοῦτο τί σοῦ πάει ἐσὲ κ’ ἔτσι πολλὰ τὸ ᾽γνοιάζεις;  

KAP. Tόσο περίσσια μοῦ πονεῖ, πλιὸ παρὰ ποὺ λογιάζεις. 

MON. Γιατ’ ἦλθε ἀτός του κ’ ἔταξε τοῦ λόγου του νὰ δώσει 

σ’ θάνατο θεληματικό, ἄλλονε νὰ γλυτώσει.  

KAP. Γι’ ἄλλονε θέλει νὰ σφαγεῖ; K’ ἐγὼ τὸ ἴδιο κάνω.  515 

Γιὰ νὰ γλυτώσω τούτονε, ἐγὼ θὲ ν’ ἀπεθάνω. 

Πρεσβύτα, πρὸς ἐμένανε τὴν κοπανιά σου σιάξε, 

κι ἄντις ἐτούτονε τὸ νιό, ἐμὲ τὸν δόλιο σφάξε. 

MON. Ἐσύ, ἀδελφέ, λαθαίνεσαι.  

KAP. Γιατί ἐναντιᾶσαι; 

Tὸ δίδεις σ᾽ ἄλλους μ’ εὐκολιὰ καὶ πρὸς ἐμὲ τ’ ἀρνᾶσαι; 520 

MON. Γιατὶ εἶσαι ξένος ἀπ᾽ ἐδῶ.  

KAP. Ἀμὴ ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι; 

MON. Καὶ οὐδ’ αὐτὸ δὲ γίνεται, ὅτι στὸ νόμον εἶναι  

ὅτι νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς ἄλλονε νὰ γλυτώσει,  

π’ ἐτάχθη νὰ θανατωθεῖ, καὶ νὰ τὸν λευθερώσει. 

Πές μου ποιός εἶσαι, τὸ λοιπόν, ἀνίσως καὶ δὲν εἶσαι  525 

ξένος, καθὼς ἀτός σου λές; ᾽Πειδὴ ντυμένος εἶσαι241 

Q4 μὲ φορεσιὰ π᾽ ἀρκαδιανὸς δὲ δείχνεις, μόνο ξένος.   

KAP. Eγὼ εἶμαι βέβια ἀρκαδιανὸς κ’ ἐδῶ ’μαι γεννημένος.  

                                     
241 504 νὰ τὸν ἐθανατώση, 510 Ἤχαστ’ ἕνας ἀπ’ ἄνθρωπος, 509 Γιατ᾽ ὄνομα, 505 ποιᾶναι, 525 
ποῖος 529 τὴν χώραν ἐγὼ 
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MON. Σ’ τούτη τὴ χώρα ἐγὼ ποτὲ δὲ σ’ εἶδα, φαίνεταί μου, 

οὐδὲ γι’ ἀρκαδιανό, ποὺ λές, σ’ ἐγνώρισα ποτέ μου.  530 

KAP. Σ’ τούτη τὴ γῆ ἐγεννήθηκα, καὶ κράζουν με Καρίνο, 

πατέρας στὸν κακόμοιρον ἐτοῦτον τὸ Mυρτίνο. 

MON. Πατέρας τοῦ Μυρτίνου σύ; ῍Ω πόσο βασανίζεις 

ἐσένα καὶ τοῦ λόγου μας καὶ πλήσια μᾶς συγχύζεις! 

Σύρε ἀπ᾽ ἐδῶθε παρευθύς, μήπως ὀχ τὴν ἀγάπη    535 

τὴν πατρικήν, ὁποὺ βαστᾶς σ’ ἐτοῦτον τὸν ἀζάπη, 

τούτην τὴν ἅγια θυσιὰ μὴ λάχει καὶ συγχύσεις 

καὶ τοῦτο τὸ θεάρεστον ἔργο μᾶς ἀμποδίσεις. 

ΚΑΡ. Ὤχου καὶ νὰ ἤσουνα κ’ ἐσὺ πατέρας σὰν ἐμένα! 

MON. Πατέρας εἶμαι σὰν κ’ ἐσέ, ἄντις πατέρας σ’ ἕνα   540 

μονάκριβο καὶ μοναχὸ παιδί· μ’ ὅλον ἐκεῖνο, 

ἔτσι πατέρας σπλαχνικὸς ποὺ εἶμαι εἰς αὐτεῖνο, 

ἂν ἤτουνα τοῦ Σίλβιου μου ἐτοῦτο τὸ κεφάλι, 

ὁποὺ κρατεῖ τὸ χέρι μου μὲ προθυμιὰ μεγάλη, 

δὲν εἶχα λείψει εἰς μιὰ στιγμὴ νὰ κάμω εἰς αὐτεῖνον   545 

ὅ,τι κι ἂν ἔχω σήμερο νὰ κάμω στὸ Μυρτίνο· 

τὶ ἀνάξια τὴ χειροτονιὰν εὑρίσκεται ντυμένος 

ὅποιος γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ δὲ μένει στερεμένος 

ὀχ τὴ δική του ἀνάπαυση καὶ νὰ γδυθεῖ κάθ’ ἄλλο 

πράγμα δικό του, μερικό, ὅσο κι ἂν εἶν’ μεγάλο.   550 

KAP. Ἄφησ’ νὰ τὸν ἀνασπασθῶ, πρὶν πεθαμένος μείνει. 

ΜON. Οὐδὲ κἂν τοῦτο γίνεται, τὶ ὁ νόμος δὲν τὸ δίνει. 

ΚΑΡ. ῍Ω αἷμα μου, γιατί κ’ ἐσὺ ἔτσι ἄσπλαχνος ἐγίνης242 

καὶ τοῦ πατρός σου, τοῦ πτωχοῦ, ἀπόκριση δὲ δίνεις; 

ΜΥΡ. Νὰ ζεῖς, πατέρα, σίγησε… 

ΜON. Ὤχου δυστυχισμένοι,  555 

πῶς ἐσυγχύσθη ἡ θυσιὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γένει! 

                                     
242529 τὴν χώραν ἐγὼ, 531 τὴν γῆν ἐγεννήθηκα, 534 μᾶς συνχίζεις, 537 καὶ συνχίσεις, 556 
ἐσυνχίσθει μμμ 
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ΜΥΡ. …γιατὶ κάλλια δὲν ἠμπορῶ σήμερο νὰ ξοδιάσω 

τὴ ζήσην ὁποὺ μοῦ ’δωκες, κι ἄφησ’ με νὰ τὴ χάσω. 

MON. ῍Ω πῶς καλὰ τὸ λόγιασα πῶς εἶχε νὰ τσακίσει 

τὸ σώπασμα, ὅταν τοῦ πατρὸς τὸ θρῆνο εἶχε γροικήσει!  560 

ΜΥΡ. Ὀϊμέ, ποιό σφάλμα ἔκαμα! Πῶς ὀχ τὸ λογισμό μου 

μοῦ ἔφυγε ἡ σιωπὴ κ’ ἡ ὀρδινιὰ τοῦ νόμου;  
MON. Τώρα τί καρτερεῖτε πλιά; Πηρέτες, στρέψετέ τον 

τοῦτον τὸν νιὸν εἰς τὸ ναό, γλήγορα πάρετέ τον, 

κ’ εἰς τ’ ἅγιο βῆμα κάμετε πάλε νὰ ξανατάξει,   565 

σὰν ἔκαμε πρωτύτερα, κι ἀτοί σας με τὴν τάξη 

ἐδῶ γυρίσετέ τονε, καὶ μετὰ σᾶς βαστᾶτε 

νέο κρασί, νέο νερό, νέα φωτιά, κ’ ἐλᾶτε 

γιὰ νὰ γενεῖ νέα θυσιά. Γλήγορα, μὴν ἀργεῖτε· 

τὸν ἥλιο καθαρότατα πὼς ἔγειρε θωρεῖτε.   570 

 
ΣKHNH ΠEMΠTH 

Μοντάνος, Καρίνος, Δαμέτας 

MON. Μὰ σύ, γέροντα πειραχτή, μπορεῖς νὰ φχαριστήσεις  

τὸν Oὐρανό, τὸ πὼς πατὴρ εἶσαι· μά ’χες γνωρίσεις,  

ἀνὲν κι αὐτὸ δὲν ἤτουνα, πόσ’ ἄξιζε ἡ ὀργή μου· 

καὶ μνόγω σου στὴν ἅγιαν τούτην τὴν κεφαλή μου 

πὼς εἶχες δεῖ μὲ βλάβη σου τί ἀξίζει ἡ μάνητά μου,    575 

᾽πειδὴ καὶ δὲν ἐκάτεχες, στέκοντας ὀμπροστά μου, 

ἐτοῦτον σου τὸν ξαφνικὸ τὸν πόνο ν’ ἀπομείνεις, 

μὰ μὲ τὴν ἀνυπομονιὰ βλάψιμο τόσο δίνεις. 

Ἠξεύρεις τὸ ποιός εἶμ’ ἐγὼ τάχατες καὶ τί ἀξίζω; 

Κατέχεις πὼς τὰ πράγματα τῆς Ἀρκαδιᾶς ὁρίζω   580 

καὶ πὼς μὲ μιὰ παραμικρὴ βέργα τῆς τὰ προστάσσω, 

τὰ θεϊκὰ κι ἀνθρωπινά, κι ὅλα τῆς τὰ διατάσσω;243 

ΚΑΡ.  Ζητώντας νά ’βρει κανενεὶς χάρη κ’ ἐλεημοσύνη,  

                                     
243 560 τὸν θρῆνον εἶχε γροικήσει, 571 Μ’  ἐσὺ γέρων  - νὰὐχαριστήσης, 561 ποῖον, 579 ποῖος,  
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δὲ βλάβει οὔτε τὴν αὐθεντιὰ οὔτε τὴ δικιοσύνη.  

MON. Πάρα πολλὰ σ’ ἀπόμεινα, γι’ αὐτὸ ἐγίνης πλήσια  585 

αὐθάδης κι ἀποτσίπωτος κι ἀδιάκριτος περίσσια. 

Κατέχεις πὼς ὅταν ὀργὴ εὑρίσκεται κλεισμένη 

σὲ στῆθος δίκιο, καὶ καιρὸν ἐκεῖ μακρὺ ἀπομένει, 

ὅσο περσότερο σταθεῖ, περσότερο πληθαίνει 

καὶ μὲ περσότερον θυμὸ νὰ βλάψει πάντα βγαίνει;   590 

ΚΑΡ. Ἀστροπελέκητος θυμὸς ἡ ὄργητα δὲν εἶναι 

σὲ μεγαλόψυχη καρδιά, ὅταν σὲ δαύτην εἶναι,  

ἀμὴ μιὰ πνεύσις μοναχὴ μ’ ἀγάπην ἀνδρειωμένη,  

ὁποὺ φυσᾶ εἰς τὴν ψυχή, ὅταν περιπλεμένη 

τὴν ἔχει δίκιος λογισμός, κ’ ἔξυπνη τήνε κάνει    595 

πράγματα μεγαλόψυχα καὶ δυνατὰ νὰ κάνει. 

Ἀμ᾽ ἐπειδὴ γιὰ χάριτα δὲν ἔχεις σπλαχνοσύνη,  

κάμε με κἄνε σήμερο νὰ λάβω δικιοσύνη· 

καὶ τοῦτο νὰ μοῦ τ’ ἀρνηθεῖς δὲν εἶναι μπορετό σου, 

τὶ σ’ τοῦτο ὁ νόμος σφίγγει σε ὡς χρέος ἐδικό σου,   600 

ὅτι ὅποιος νόμον ἀλλουνῶν νὰ δίδει ἔχει χέρι, 

ἀπὸ τὸ νόμο λεύθερος δὲ μένει εἰς κάθε μέρη, 

κι ὅσό ’σαι μεγαλύτερος τοὺς ἄλλους νὰ προστάσσεις, 

τόσο περσότερο κ’ ἐσὺ πρέπει νὰ ὑποτάσσεις·244 

εἰς κεῖνον ὁποὺ σοῦ ζητᾶ καὶ θέλει δικιοσύνη,    605 

ἡ ἐξουσιά σου πρόσταγμα ἔχει νὰ τοῦ τὴ δίνει. 

Κ’ ἰδὲς ποὺ σ’ τὴ ζητῶ κ’ ἐγώ. Kι ἀνίσως πρὸς ἐμένα 

δὲ θέλεις ὅτι νὰ γενεῖ, κἂν κάμε τη σ’ ἐσένα, 

γιατὶ ἂν θελήσεις σήμερο νὰ σφάξεις τὸ Μυρτίνο, 

καταπολλὰ ἀδικότατον ἐσέναν ἐγὼ κρίνω.   610 

MON. Πῶς ἄδικος, γιὰ ποιά ἀφορμή; Νὰ τὸ γροικήσω, πέ μου. 

                                     
244584 τὴν δικαιωσίνην, 585 Παρὰ πολλὰ, 592 σὲ μεγαλόψυχον καρδιάν, 595 τὴν ἐκάνει, 597 Ἀμὴ 
πειδὴ, 606 ἡ ἐξουσία, 610 κατὰ πολλὰ - ἐσένανε ἐγὼ, 603 Kι’ ὅσο῏ σαι, 607 στὴν ζητῶ, 611 ποῖα 
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ΚΑΡ.  Δὲ μοῦ ’πες μὲ τὸ στόμα σου, πρεσβύτη μου ἅγιέ μου, 

τὸ πὼς ἐδῶ δὲν ἠμπορεῖ θυσιὰ ποτὲ νὰ γένει 

μὲ ξένον αἷμα, κατὰ πῶς στοὺς ντοπικοὺς τυχαίνει;  

MON. Eἶπα το, κ’ εἶπ’ ἀληθινά, ὡς Oὐρανὸς προστάσσει.  615 

ΚΑΡ. Καὶ ὅμως ξένος εἶν’ κι αὐτὸς ποὺ θέλεις θυσιάσει.  
MON. Πῶς εἶναι ξένος, ἀνισῶς εἶναι παιδί σου ἐσένα; 

ΚΑΡ. Μὴν πᾶς ὀμπρός, καὶ σώνει σου ὅ,τι ἔχεις γροικημένα. 

MON. Γιατὶ δὲν τὸν ἐγέννησες ἴσως σ’ τοῦτα τὰ μέρη; 

ΚΑΡ. Συχνὰ ξεύρει λιγότερα ὅποιος πολλὰ θὰ ξεύρει.   620 

MON. Tὸ αἷμα βλέπω μοναχά, στὸν τόπο δὲν ἐγνοιάζω. 

ΚΑΡ. Γιατὶ δὲν τὸν ἐγέννησα, ξένο τὸν ὀνομάζω. 

MON. Ἀνὲν καὶ δὲν τὸ ᾽γέννησες, γιατί τὸ λὲς «παιδί μου»;  

ΚΑΡ.  Κι ἀνίσως δὲν τὸ ᾽γέννησα, αὐτὸ δὲν εἶν’ παιδί μου; 

MON. Ἐσὺ δὲ μοῦ ’πες, τὸ λοιπόν, πὼς ἀπ᾽ ἐσὲ ἐγεννήθη;  625 

KAP. Παιδί μου σ’ τό ᾽πα, μ’ ἀπ᾽ ἐμὲ ὄχι πὼς ἐγεννήθη. 

MON. Ὁ πλήσιος πόνος, σὰ θωρῶ, σὄχει τὸ νοῦ παρμένο. 

ΚΑΡ. Τὸν πόνο δὲν ἀγροίκουνα, ἂν εἶχα νοῦ χαημένο.   

MON. Πὼς εἶσαι ψεύτης κι ἄτυχος δὲν ἠμπορεῖς νὰ φύγεις. 

ΚΑΡ. Μὲ τὴν ἀλήθεια πῶς μπορεῖς τὴν ἀτυχιὰ νὰ σμίγεις;  630 

MON. Καὶ πῶς μπορεῖς ξένον υἱό, υἱὸ νὰ ᾽νοματίσεις; 

ΚΑΡ. Υἱὸ τσ’ ἀγάπης ἠμπορῶ, ἀμὴ ὄχι υἱὸ τῆς φύσης. 

MON. Ἂν εἶναι υἱός σου, τὸ λοιπόν, ξένο μηδὲν τὸν ἔχεις, 

ἀμὴ ἂν δὲν εἶναι, εἰς αὐτὸν οὐδένα δίκιον ἔχεις·  

κ’ εἰς τέτοιον τρόπο, τὸ λοιπόν, βρίσκεσαι νικημένος,   635 

θέλεις πατέρας φυσικός, θέλεις πατὴρ θεμένος. 

ΚΑΡ. Ὅποιος μ’ ἀλήθεια πορπατεῖ, χαημένος δὲν ἐμένει, 

ὅταν μὲ λόγια μοναχὰ ἄλλος τὸν ὑπερβαίνει. 

MON. Γιὰ νικημένη πάντα της ἡ πίστις μαρτυρᾶται245 

σ’ ἐκεῖνον ποὺ στὰ λόγια του τὰ ἴδια ἐναντιᾶται.   640 

ΚΑΡ. Σοῦ ξαναλέγω κι ἀδικιὰ κάνεις πολλὰ μεγάλη. 
                                     
245616 Κι’ ὅμως - εἶναι κι’ αὐτὸς, 640 ποὺ τὰ λόγια του626 στὸ εἶπα, 
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MON. Ἀπάνου στὸ σεβάσμιον ἐτοῦτο τὸ κεφάλι 

κι ἀπάνου εἰς τὴν κεφαλὴν ἂς πέσει τοῦ παιδιοῦ μου 

τοῦτο ποὺ κράζεις ἀδικιά, κι ἂς πάρει τὴ ζωή μου. 

ΚΑΡ. Θὲς μετανώσει ὕστερα.  

MON. Ἐσὺ θὲς μετανώσει,  645 

ἂν δὲν ἀφήσεις τὴ θυσιὰ τούτη νὰ τελειώσει.   

ΚΑΡ. Μάρτυρες κράζω τοὺς θεοὺς κι ἀνθρώπους εἰς τὴ μέση. 

MON. Ἐκείνους τάχα τοὺς θεούς, πού ’χες καταφρονέσει; 

ΚΑΡ. ᾽Πειδὴ κ’ ἐσὺ δὲ μ’ ἀγροικᾶς, κἂν θέλουσι μ’ ἀκούσει 

οἱ Oὐρανοὶ καὶ ἡ Θεά, π’ ἐδῶ τὴν εὐλαβοῦσι,    650 

πὼς ὁ Mυρτίνος ἄθλιος ξένος ἐδῶθεν εἶναι   

καὶ πὼς υἱός μου φυσικὸς ἀληθινὸς δὲν εἶναι, 

καὶ πὼς μολύνει σήμερον ἐτούτην τὴν ἁγίαν 

τράπεζαν μὲ τὴν ἄδικην ἐτούτην τὴ θυσίαν.246 

MON. (῍Ω Oὐρανέ, ἀπὸ τούτονε τὸ γέρο φύλαξέ με,   655 

κι ὀχ τὴ δική του πείραξη, σήμερο, γλύτωσέ με!) 

Ποιός εἶναι ὁ κύρης του λοιπόν, ᾽πειδὴ δὲν εἶν’ παιδί σου; 

ΚΑΡ. Δὲν τὸ κατέχω νὰ σ’ τὸ πῶ, κ’ εἰς τοῦτο εὐχαριστήσου: 

πὼς κύρης του δὲν εἶμ’ ἐγώ.  

MON. Ἡ γλώσσα σου μπερδένει· 

μὰ πές μου ἂν ὀχ τὸ αἷμα σου ἐτοῦτος κατεβαίνει;   660 

ΚΑΡ. Καὶ μηδὲ τοῦτο ξεύρω το.  

MON. Λοιπόν, γιατί τὸν κράζεις 

παιδί σου, κι ὡσὰν κύρης του ἦλθες καὶ μᾶς πειράζεις; 

ΚΑΡ. Γιατὶ ἔχω τον καὶ βλέπω τον ὡσὰν παιδὶ δικό μου 

ἀπὸ τὴν ὥρα κείνηνε πού ’λαχε στὸ πλευρό μου 

ἕως τὴν ἡλικιὰν αὐτήν, καὶ πάντ’ ἀναθρεμμένο   665 

στὴν κατοικιά μου κι ὡς υἱὸ τὸν εἶχ’ ἀγαπημένο.  

MON. Τ’ ἀγόρασες ἢ τό ’κλεψες; Πούθενε καὶ γιὰ πόσα;   

                                     
246647 Μάρτυρας,  661 τὸ κράζεις, 663 ἔχω το καὶ βλέπω το, 647 κι’ ἀνους, 657 Ποῖος, 658 νὰ στο 
πῶ, 661 Καὶ μὴ δὲ 
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ΚΑΡ. Στὴν Ἔλιδο ἀκριβότατο κανίσκι μοῦ τὸ ’δῶσα,  

κι ἄνθρωπος μοῦ τὸ χάρισε ξένος, ἀπ’ ἄλλον τόπο. 

MON.  Ποιός εἶναι ὁ ξένος ὁποὺ λές; Ποῦ τό’ βρε, κ’ εἰς τί τρόπο; 670 

ΚΑΡ.  Ἐγὼ τοῦ τό ’δωσα ὀμπροστά.247 

MON. ῍Ω γέρον, πῶς μοῦ δίνεις  

θυμὸ καὶ γέλιο εἰς μιὰ στιγμὴ καὶ σύγχυση μ’ ἀφήνεις! 

Λοιπόν, γιὰ δῶρον ἔλαβες κεῖνο ποὺ χαρισμένο  

εἶχες ἐσὺ πρωτύτερα στὸν ἄνθρωπο τὸν ξένο; 

ΚΑΡ. Πράγμα δικό του τοῦ ’δωσα, κ’ ἐκεῖνος πάλ’ ἐμένα  675 

μοῦ τό ’δωσε μ’ ἀνάλεξη καὶ πλήσι’ ἀγαπημένα.  

MON. ᾽Πειδὴ καὶ νὰ μυθολογῶ τὴ σήμερο μ’ ἐσύρες,  

ἐσύ, πρὶν δώσεις τὸ παιδί, ποῦ τό ’βρες, πῶς τὸ πῆρες; 

ΚΑΡ. Εἰς τὸ καυκὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἀλφειοῦ σὲ μία 

μάζα μεγάλη ἀπ’ ὄμορφη, μυρωδικὴ μερτία    680 

καταλαχοῦ πρωτύτερα τό ’βρηκα, καὶ γιὰ κεῖνο  

μόνο τὸ ὀνομάτισα, σὰν ἀγροικᾶς, Μυρτίνο.  
MON. ῍Ω πῶς μυθολογᾶς πολλὰ κι ὄνειρα λὲς καθάρια! 

Ὁ τόπος σας ἔχει θεριά;  

ΚΑΡ. Ἔχει πολλὰ καὶ ἄγρια.  
MON. Λοιπόν, πῶς δὲν τὸ φάγασι;  

ΚΑΡ. Γιατὶ μιὰ θυμωμένη  685 

νεροσυρμή,  μὲ δύναμην ὁπού ’χε κατεβαίνει,  

τό ’φερε καὶ τ’ ἀκούμπησε εἰς τὴ μερτιὰν ἐκείνη, 

κι ὡσὰ <σ’> ἕνα μικρούτσικο νησάκι ἐκεῖ τ’ ἀφήνει, 

καὶ τὰ νερὰ τὸ γύρο του τό ’χαν περικλεισμένο 

κι ἀπὸ τὸ φόβο τῶν θηριῶν τό ’χασι φυλαμένο.    690 

MON. Ἐσὺ βέβια τὴ σήμερον τὰ παραμύθια πλέκεις 

καὶ φαντασιὲς ψεματινὲς νὰ μοῦ δηγᾶσαι στέκεις. 

Κ’ εἴχασι τόσην εὐσπλαχνιὰ τὰ κύματα νὰ δείξουν, 

δίχως νὰ πάρουν τὸ παιδὶ στὸ βάθος νὰ τὸ πνίξουν; 
                                     
247668 Στὴν Ἔλληδ᾽ ἀκριβώτατον, 680 κι’ ὄμορφην, 682 τ’ ὀνομάτισα, 684 κι’ ἄγρια, 688 ὡσὰν ἕνα 
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Τόσο πολλὰ διακριτικοὶ βρίσκονται οἱ ποταμοί σας,   695 

καὶ θρέφουσι τὰ νήπια σὰ θέλετ’ ἀπατοί σας; 

ΚΑΡ. Μέσα σὲ κούνια εὑρίσκετον κ’ ἔστεκε ἀναπαημένο,  

γιατὶ σὰν καραβόπουλο τό ’χε πεφυλαγμένο· 

κ’ οἱ ποταμοί, ὁποὺ συχνὰ κλαδάκια κατεβάζουν, 

τὴν κούνια ἐπεριπλέξασι, νὰ τήνε συντροφιάζουν·   700 

κ’ ἐμείνασι τὸ γύρο της, κ’ ἔκαμε σὰ νησάκι,  

κ’ ἐφύλαγε ὀχ τὰ κύματα τὸ γύρο τὸ παιδάκι. 

Κ’ ἡ κούνια ἐστέκετον στεγνή, ὅτι σοφιλιασμένες 

εἶχε τὲς ταῦλες, καὶ καλὰ ἐστέκασι κλεισμένες. 

MON. Σὲ κούνια μέσα ἐκείτετο;  

ΚΑΡ. Σ’ μιὰ κούνια ἦτον βαλμένο. 705 

MON. Βρέφος δεμένο στὲς φασκιές;  

ΚΑΡ. Εἰς τὲς φασκιὲς δεμένο. 

MON.  Πότ’ ἦτον τοῦτο ποὺ μοῦ λές;  

ΚΑΡ. Λογιάζω διαβασμένοι 

νά εἶν᾽ ἐκ τότες δεκαννιὰ χρόνοι ἀπερασμένοι, 

ὅτ’ εἶναι ὀχ τὸν κατακλυσμὸν ἐκεῖνον τὸν μεγάλο.248 

Bέβια, τόσοί ’ναι, κ’ εἰς αὐτὸ καμιᾶς λογῆς δὲ σφάλλω.  710 

MON. (Ὀϊμέ, ποιόν τρόμον ἀγροικῶ ποὺ πᾶ στὰ κόκκαλά μου!)  

ΚΑΡ. (Δὲν ἠμπορεῖ ν’ ἀποκριθεῖ στὰ λόγια τὰ δικά μου. 

῍Ω ὑπερήφανες ψυχὲς τῶν μπορεμένω ἀνθρώπων 

καὶ νοῦ σ’ αὐτοὺς πεισματερέ, πάντα σου σ’ ἕναν τρόπον 

στέκεις, κι ἂς σὲ νικήσουσι· ποτὲ δὲν ταπεινώνεις,   715 

ἀμή, σὰ νά ’σουν νικητής, δυναστικῶς ὑψώνεις, 

κι ὡς ξαπερνᾶς στὴ δύναμη, τέτοιας λογῆς ἀκόμη  

νὰ ξαπεράσεις βούλεσαι σὲ γνώση κ’ εἰσὲ γνώμη! 

Ἐτοῦτος ἐνικήθηκε βέβια, καὶ τόνε σφάζει, 

                                     
248700 νὰ τὴν ἐσυντροφιάζουν, 703 ὅτι συφηλιασμένες, 713 τῶν μπορεμέν’ ἀνθρώπων, 719 καὶ τὸν 
ἐσφάζει, 702 τὸ γύρω, 706 φασκαῖς- φασκαῖς, 711 ποῖον, 714 σ’ ἕνα τρόπον, 718 κ’ εἰς σὲ, 708 Νὰ 
εἶναι, 710 τόσ’ εἶναι, 
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κι ὀχ τὸ κρυφὸ μουρμούρισμα κρατῶ πὼς νὰ λογιάζει   720 

τρόπο νὰ βρεῖ κι ἀλήθειοση φανούμενη νὰ πιάσει,  

τοῦ νοῦ του τοῦ πεισματεροῦ τὸ σφάλμα νὰ σκεπάσει.) 

MON. Ὁ ἄνθρωπος ὁποὺ μοῦ λὲς σ’ αὐτὸ τὸ βρέφος τί ’τουν;  

Πατέρας ἦτον εἰς αὐτό, κ’ ἐκεῖνο ἦτον παιδί του; 

ΚΑΡ. Δὲν τὸ κατέχω νὰ σ’ τὸ πῶ.  

MON. Οὐδὲ ποτὲ γιὰ κεῖνο  725  

καμι’ ἄλλη θύμηση, νὰ πεῖς, θυμᾶσαι ἔξω ἀπ’ αὐτεῖνο; 

ΚΑΡ. Δὲν ἔχω θύμηση καμιά, οὐδὲ τὸν εἶδα πλιά μου 

ἀπὸ τὴν ὥρα κείνηνε στὰ μάτια τὰ δικά μου. 

MON. Ἂν τὸν ἰδεῖς, γνωρίζεις τον;  

ΚΑΡ. Καθὼς ἐγὼ νομίζω, 

μόνο νὰ τόνε στοχασθῶ, εὐθὺς τονὲ γνωρίζω.249   730 

Στὴ φορεσιὰ κ’ εἰς τὴ θωριὰ χοντρὸς χωριάτης ἤτουν, 

κι οὐδὲ ψηλό, οὐδὲ κοντὸ ἤτονε τὸ κορμί του,  

μαῦρα ἤτανε τὰ γένια του, κ’ οἱ τρίχες τῶν φρυδιῶν του 

μακριές, χοντρὲς κ’ ἐρχόντασι κάτου στῶν ὀμματιῶν του. 

MON. Βοσκοί, ἐλᾶτ’ ἐδῶ σιμά, κ’ ἐσεῖς δικοί μου δοῦλοι. 735 

ΔAM. Νά πού ’ρθαμε, σὰν ὅρισες, κ’ ἐδῶ εἴμασθεν οὗλοι.  

MON. Ἰδὲς τώρα καὶ τήραξε: ποιός ἀπὸ τούτους μοιάζει 

τ’ ἀνθρώπου κείνου, ποὺ μοῦ λές, καὶ ποιός τοῦ σουσουμιάζει; 

ΚΑΡ. Μοιάζει, μοῦ φαίνεται, αὐτεινοῦ ὁποὺ μιλεῖ μ’ ἐσένα. 

Ἐτοῦτος εἶναι ἀληθινά, καὶ πίστευσέ μου ἐμένα!  740 

Ὁ ἴδιος εἶναι ποὺ ἤτουνα εἴκοσι χρόνους τώρα, 

καὶ φαίνεταί σου ἀπ’ αὔτονε δὲν ἔδραμε μιὰ ὥρα 

κι οὐδὲ μιὰ τρίχα τ᾽ ἄσπρισε, κ’ ἐγὼ <ὁ> δυστυχισμένος  

ἀπὸ τὰ νύχια στὴν κορφὴν εἶμαι κατασπρισμένος.   

MON. Συρθεῖτ’ ἐσεῖς σὲ μιὰ μεριά. Ἐσύ, Δαμέτα, στέσου  745 

ἐδῶ μ’ ἐμένα· γροίκα μου: ἐγνώρισες ποτέ σου 

                                     
249730 νὰ τὸν ἐστοχασθῶ - τὸν ἐγνωρίζω, 736 ὅλλοι, 740 πιστευσέ μ’ ἐμένα, 743 ἐγὼ δυστηχισμένος, 
723 τ’ ἦτουν, 725 νὰ στὸ πῶ -Οὐδὲ ποτὲ, 737 ποῖος, 738 Τ’ ἀνοῦ- ποῖος, 742 Καὶ φενεταισου 
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τὸ γέρο τοῦτον ποὺ εἶν’ ἐδῶ;  

                                                  ΔAM. Kάπου τὸν ἱστοροῦμαι 

πὼς ἔσμιξα μὲ δαύτονε, μὰ δὲν καλοθυμοῦμαι. 

ΚΑΡ. Tώρα νὰ τόνε κάμω ἐγὼ τὸ πράγμα ν’ ἀγροικήσει, 

καλότατα νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ τ’ ἀναστορήσει.    750 

MON. Ἄφησ’ ἐμένα μοναχὸν πρῶτα νὰ τοῦ μιλήσω, 

κι ἀτός σου μὴν τὸ βαρεθεῖς νὰ πᾶς λιγάκι ὀπίσω. 

ΚΑΡ.  Πρεσβύτα μου, μετὰ χαρᾶς νὰ κάμ’ ὅ,τι μ’ ὁρίσεις.250 

MON. Τώρα, Δαμέτα, ἀπόκριση δῶσ’ μου καὶ μὴν ἀργήσεις,  

κ’ ἰδὲς καλὰ νὰ μὴν ψευστεῖς. Ὅταν ὀπίσω ἐστράφης,   755 

ἐδῶ καὶ χρόνους εἴκοσι, ὁπ’ ἀπ᾽ ἐμὲ ἐστάλθης 

νὰ πᾶς ζητώντας γιὰ νὰ βρεῖς τὸ βρέφος ποὺ μοῦ πῆρε 

μ’ ὅλη τὴν κούνια ὁ ποταμός, καὶ μὲ τὴ βιὰ τὸ ’σύρε, 

δὲ μοῦ’ πες πὼς ἐδιάβηκες κ’ ἐγύρισες τοὺς τόπους 

ποὺ βρέχει Ἀλφειός, ὁ ποταμός, κ’ ἔκαμες πλήσιους κόπους  760 

γιὰ νὰ τὸ βρεῖς, ἀμὴ εὔκαιρα κι ἄκαρπα ἐπαιδευόσουν;  

ΔAM. Γιὰ ποιά ἀφορμὴ μοῦ τὸ ζητᾶς ἐτοῦτο, στὸ Θεό σου; 

ΜON. Σ’ ἐτοῦτο δῶσ’ μου ἀπόκριση: δὲ μοῦ ’πες πὼς δὲν τό ’βρες, 

οὐδὲ γιὰ δαῦτο ἐγροίκησες, οὐδεποτὲ δὲν τό ᾽δες;   

ΔAM. Σοῦ τό ’πα ἀλήθεια.  

ΜON. Tὸ λοιπόν, ποιό βρέφος ἤτουν κεῖνο 765 

ποὺ χάρισες στὴν Ἔλιδο τότες στὸ γέρ’ αὐτεῖνο, 

ποὺ τώρ’ αὐτὸς σ’ ἐγνώρισε;  

ΔAM. Καὶ θέλεις νὰ θυμᾶται  

τόσον καιρὸ ἕνας γέροντας πράγμα νὰ τὸ δηγᾶται;  

ΜON. Γέροντας εἶναι καὶ αὐτός, μὰ θύμηση καλὴ ἔχει. 

ΔAM. Εἶναι λωλὸς καὶ τὰ μιλεῖ, αὐθέντη, δὲν κατέχει.   770 

ΜON. Τώρα τὸ θέλομεν ἰδεῖ. Ποῦ ’σαι, ξενοδιαβάτη; 

ΚΑΡ. Ἐδῶ εἶμαι.  

                                     
250749 νὰ τὸν ἐκάμω, 755 νὰ μὴν ψευτῆς, 764 οὐδὲ ποτὲ δὲν τὸ εἶδες, 748 Πῶς, 758 τὸ σύρε,762 ποῖ’ 
ἀφορμὴν, 763 δός μ’ ἀπόκρισιν 
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ΔAM. (Κάλλιο νὰ ἤσουνα κόκκαλα ἕνα δεμάτι!) 

ΜON. Εἰπές μου, δὲ σοῦ χάρισε ἐτοῦτος τὸ παιδάκι; 

ΚΑΡ. Ἐτοῦτο εἶναι ἀληθινό.  

ΔAM. Τί λέγεις; Ποιό παιδάκι; 

ΚΑΡ. Δὲν ἐνθυμᾶσαι, στὸ ναὸ τοῦ Ζεύ, ὅταν δοσμένη   775 

σοῦ εἶχε τὴν ἀπόκριση, ὁπού ’χες ζητημένη 

ἐτότες ὀχ τὸ εἴδωλο, κ’ ἔστεκες νὰ μισέψεις 

κι ἄνεργος στὴν πατρίδα σου ὀπίσω νὰ ᾽πιστρέψεις,    

κ’ ἐγώ ’ρθα καὶ σ’ ἀντάμωσα κ’ εἶπα σου: «ποιά σημάδια 

εἶχε τὸ πράγμα ποὺ ζητᾶς;», κ’ ἐσὺ τότες καθάρια   780 

μοῦ τὰ εἶπες ὅλα, κι ἀπ᾽ ἐκεῖ ἦλθες στὴ συντροφιά μου,  

κ’ ἐπῆρα σε κ’ ἐπήγαμε μαζὶ στὴν κατοικιά μου,251 

καὶ μὲ τὴν κούνια τὸ παιδὶ στὸ σπίτι μου ηὕρηκές το,  

ἔπειτα γι᾽ ἀναχάρισμα ἐμέναν’ ἔδωκές το;   

ΔAM. Τί θὲς νὰ πεῖς τώρα γι’ αὐτό;  

ΚΑΡ. Tὸ βρέφος, ἀδελφέ μου,  785 

ποὺ σὺ τότες μοῦ χάρισες κ’ ἐμένα ἄρεσέ μου  

κι ἀνάθρεψά το κ’ εἶχα το σὰ νά ’τουνα παιδί μου 

κι ἀγάπουνά το καρδιακά, πλιὸ παρὰ τὴν ψυχή μου, 

εἶναι τὸ κακορίζικο, τὸ νιούτσικο κοπέλι 

ὁποὺ στὲς τράπεζες αὐτὲς θυσιὰ νὰ γένει μέλλει.   790 

ΔAM. (῍Ω τοῦ μελλάμενου πολλὴ δύναμις καὶ μεγάλη!) 

ΜON. Ἀκόμη στέκεις στὰ ψευτὰ καμώματά σου πάλι;  
Εἶναι τὸ πράγμ’ ἀληθινὸ ποὺ σοῦ ’δηγήθη ὁ ξένος; 

ΔAM. Ἔτσι, σὰν εἶναι ἀληθινό, νά ’μουν ἀπεθαμένος! 

ΜON. Tὸ θέλεις πάθει φανερά, ἂν εἰς τ’ ἀπομονάρι   795 

θέλω σ’ εὑρεῖ, σὰν σ’ ηὕρηκα στὰ πρῶτα, ψοματάρη. 

Ποιά ἀφορμὴ σ’ ἐκίνησε εἰς ἄλλονε ν’ ἀφήσεις  

τὸ πράγμα ποὺ δὲν ἤτουνα δικό σου νὰ χαρίσεις;   

                                     
251774 ἀληθινὰ, 784 γιάνα χάρισμα, 786 κ’ ἐμέν’ ἀρεσέ μου, 792 στέκεις τὰ ψευτὰ, 779 ποῖα, 784 
ἐδοκές το, 793 ποῦ σοῦ διγήθει, 797 Ποῖα,783 τὴν γκοῦνιαν, 
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ΔAM. Νὰ ζεῖς, αὐθέντη, παραμπρὸς μὴ θέλεις νὰ ζητήσεις, 

καὶ σώνει σου ὅ,τι ἀγροίκησες, κι ἄλλο μηδὲ θελήσεις.  800 

ΜON. Πλιὰ δίψα τώρα μοῦ ’ρχεται. Ἀκόμη βουβωμένος 

στέκεσαι καὶ δὲ μοῦ μιλεῖς; Στὴν ψή μου, ἀπεθαμένος 

R τούτην τὴν ὥρα γίνεσαι, ἂν ἄλλη μιὰ μιλήσω, 

ἀπόκριση γιὰ τὴ δουλειὰ τούτη νὰ σοῦ ζητήσω. 

ΔAM. Γιατ’ εἶπε μου τὸ εἴδωλο τὸ βρέφος, βρίσκοντάς  το  805 

κι ὀπίσω στὴν πατρίδα του πάλε γυρίζοντάς το, 

ἢ τώρα ἢ πάσα φορὰ ποὺ σ’ αὔτην εἶχε στρέψει, 

σὲ κίνδυνον πολλὰ βαρὺ μέλλει νὰ κινδυνέψει, 

ὀχ τοῦ πατρὸς τὸ ἴδιον τὸ χέρι ν’ ἀπεθάνει.  

ΚΑΡ. Τοῦτο εἶναι ἀλήθεια, κατὰ πῶς τώρα σ’ τ’ ἀναθιβάνει, 810 

ὅτ’ ἤμουνα κ’ ἐγὼ ἐδεκεῖ παρὼν κι ἀγροίκησά το.  

MON. Ὀϊμέ, τὸν κακορίζικο, καλότατ’ ἄκουσά το! 

Tὸ πράγμα δείχνει φανερὸ καὶ τὰ σημάδια μοιάζουν: 

τ’ ὄνειρο καὶ μελλάμενο καλότατα ταιριάζουν! 

ΚΑΡ. Τώρα τί χρειάζεται ἄλλο πλιό; Θέλεις καθαροσύνη  815 

καμι’ ἄλλη μεγαλύτερη νὰ φέρ’ ὄξω ἀπ’ αὐτείνη; 

MON. Πάρα πολλὰ εἶμαι καθαρός· κ’ ἐσὺ εἶπες μου περίσσα, 

κ’ ἐγὼ ἄκουσα πάρα πολλά. Καὶ ἴσως, νὰ μὴν ἦσα  

οἱ ζήτησές μου ἔτσι πολλές, κι ἀτός σου νά ’χες ξεύρεις 

λιγότερα γιὰ νὰ μοῦ πεῖς, κ’ εἰς τοῦτο νὰ μὲ φέρεις.   820 

Ὤχου, Καρίνε μου, καὶ πῶς, Καρίνε μου, ὢχ ὀϊμένα, 

μοίρα καὶ πόνους σήμερον ἀλλάσω μετὰ σένα! 

Πῶς ἡ ἀγάπη ἐσένανε ἐγίνηκε δική μου,252 

ἐτοῦτος ὁ κακόμοιρος ὁ νιὸς εἶναι παιδί μου! 

῍Ω κακορίζικο παιδί, κακὴ ὥρα γεννημένο    825 

ἀπὸ πατέρα δύστυχο καὶ κακομοιριασμένο! 

Παιδάκι μου, τὰ κύματα πλιότερο σὲ φυλάξαν  

                                     
252817 Παρὰ πολλὰ- περίσσια, 818 παρὰ πολλὰ, 800 μὴ δὲν, 810 στ’ ἀναθηβάνει, 811 κ’ ἐγὼ ἐδεκεῖ, 
821 ὤχ᾽ ὠοιμένα 
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παρὰ ποὺ δεῖξαν ὄργητα ἐτότες ποὺ σ’ ἁρπάξαν,  

γιατὶ νὰ πέσεις ἔμελλες ὀχ τοῦ πατρὸς τὸ χέρι, 

σφαμένον εἰς τὴν τράπεζαν τούτην μὲ τὸ μαχαίρι,   830 

καὶ νὰ βραχεῖ μὲ τό ’μα σου τοῦτο τὸ πικραμένο  

ἔδαφος τῆς πατρίδας σου, καθὼς σοῦ ’ναι γραμμένο! 

ΚΑΡ. Πατέρας τοῦ Μυρτίνου σύ; ῍Ω θαύμασμα περίσσο! 

Πῶς τό ’χασες; Δηγήσου το, νὰ ζεῖς, νὰ τὸ γροικήσω. 

MON. Ὁ φοβερὸς κατακλυσμός, τὴ νύχτα στὸ σκοτάδι,  835 

μοῦ τ’ ἅρπαξε ὀχ τὸ σπίτι μου μ’ ὅλη τὴν κούνια ὁμάδι. 

῍Ω τέκνο μου ἀκριβότατο, ἐσύ ’σουν φυλαμένο,     

ὅταν ἐγὼ σ’ ἐλόγιαζα νεκρὸ κι ἀποχαημένο,  

καὶ τώρα ὁποὺ σ’ ηὕρηκα, σὲ βλέπω καὶ σὲ πιάνω, 

ἀνόλπιστα καὶ ξαφνικὰ ἀληθινὰ σὲ χάνω!   840 

ΚΑΡ. ῍Ω Πρόνοια αἰώνια, μὲ ποιά ᾽ψηλὴ βουλή σου  

ὥς τώρα τόσα πράγματα κάνεις νὰ σταματήσουν, 

γιὰ νὰ τὰ κάμεις ἔπειτα, ἔτσι συναθροισμένα, 

σ’ ἕναν καιρὸ κ’ εἰς μιὰ ροπὴ νὰ μείνουσι πεσμένα! 

Πολλὰ μεγάλα πράγματα εἶσαι σεσαρκωμένη   845 

καὶ φοβερὸ κ’ ἐξαίσιο γέννημα γκαστρωμένη: 

ἢ μεγαλότατο κακὸ ὁποὺ νὰ φρίξει ἡ κτίσις, 

ἢ μεγαλότατο καλὸ βέβια θὲς νὰ γεννήσεις.253 

ΜON. Τοῦτο εἶναι ὁποὺ τ’ ὄνειρον εἶχε μοῦ φανερώσει 

τὸ πὼς τρομάρα καὶ καημὸς ἔχει νὰ μὲ πλακώσει.  850 

῍Ω ὄνειρο, ἀληθινὸ περίσσια στὸ κακό μου,  

ἀμὴ πάρα πολλὰ ψευτό, τοῦ δόλιου, στὸ καλό μου! 

Αὐτή ’τουνα ἡ ξαφνικὴ ἡ λύπη τῆς καρδιᾶς μου 

κι ὁ τρόμος ἀσυνήθητος πού ’ρθε στὰ κόκκαλά μου, 

ὅταν τὸ σίδερο ἤθελα τ’ ἄπονο νὰ κινήσω   855 

καὶ τὸ λαιμὸ τοῦ δόλιου μου υἱοῦ νὰ τοῦ χωρίσω,    

                                     
253831 μὲ ὀχ τὸ ῟μασου, 833 περίσσιον, 852 παρὰ πολλὰ, 853 καρδίας μου, 841 ποῖαν, 844 ἕνα 
καιρὸν, 851Ὦ ὄνειρον837 ἐσ’ ἦσουν, 853 Αὐτ’ ἦτουνα 
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τ’ ἡ φύσις δὲν ἐβάσταξε νὰ βλέπει τὸν πατέρα 

νὰ θέλει σφάξει τὸν υἱὸ μὲ τὴ δική του χέρα. 

R2 ΚΑΡ. Καὶ τί; Λογιάζεις, τὸ λοιπόν, σ’ ἔργον κ’ ὑπηρεσίαν  

νὰ βάλεις τούτην τὴν αἰσχρὰν κι ἀκάθαρτον θυσίαν;  860 

ΜON. Σ’ τούτη τὴν ἅγια τράπεζα δὲν ἠμπορεῖ ἄλλο χέρι  

ἀνθρώπιν’ ὁλοκάρπωμα νὰ σφάξει μὲ μαχαίρι.  

ΚΑΡ. Ὁ κύρης δίνει, τὸ λοιπόν, θάνατο στὸ παιδί του; 

ΜON. Ἔτσι προστάσσει ὁ νόμος μας κ’ ἔτσ’ εἶναι ἡ θέλησίς του. 

Ποιά εὐσπλαχνιὰ καὶ λύπησις δύναμην ἔχει τόση,  865 

ποὺ νὰ μπορεῖ ὀχ τὸν θάνατον ἄλλονε νὰ γλυτώσει, 

ἂν ὁ Ἀμύντας, ὁ πιστός, δὲν ἤθελε ν’ ἀφήσει 

τοῦ λόγου του ὀχ τὸ θάνατο, νὰ τόνε συμπαθήσει; 

ΚΑΡ. Mελλάμενο ἀτυχέστατο, ποῦ μ’ ἤφερες, τὸν ξένο,  
καὶ τί νὰ ἰδῶ μ’ ἐτράβηξες, τὸν κακομοιριασμένο;  870 

ΜON. Τῶν δυὸ πατέρων γιὰ νὰ ἰδεῖς τὴ λύπη τὴ μεγάλη,   

ὁποὺ φονεύτρα γίνεται σὲ μιὰ μεριὰ κ’ εἰς ἄλλη: 

πρὸς τὸ Μυρτίνο ἐσένανε, κ’ ἐμὲ πρὸς τοὺς δικούς μου, 

τοὺς πλήσια παντοδύναμους κύριους καὶ θεούς μου. 

Ἐσὺ ὄλπιζες κ’ ἐπίστευες πὼς μὲ τὴν ἄρνησή σου,  875 

πατέρας πὼς δὲν τοῦ ἤσουνα καὶ μηδ’ αὐτὸ παιδί σου, 

πὼς θέλεις ἠμπορεῖς μ’ αὐτὴν νὰ τὸν ἐλευθερώσεις, 

κι ἀνόλπιστα τὸν ἔχασες, δίχως νὰ τὸν γλυτώσεις·254 

κ’ ἐγώ, πάλε, πιστεύοντας πὼς τὸ παιδί σου σφάζω, 

ηὕρηκα τὸ παιδάκι μου κ’ ἐκεῖνο θυσιάζω.   880 

KAP. Ἰδοὺ τὸ φοβερὸ θηριὸ ποὺ σήμερον γεννᾶται.  

Πράγμα εἶναι βέβια καθεεὶς ὅτι νὰ τὸ λυπᾶται! 

Ὀϊμέ, Μυρτίνε μου ἀκριβέ, Μυρτίνε μου ζωή μου, 

τοῦτό ’ναι κεῖνο ποὺ οἱ θεοὶ σ’ ἐσένα ἐτάσσασί μου,  

τὸ πὼς εἰς τὴν πατρίδα μου ἀτός σου μ’ εἶχες κάμει  885 

                                     
254868 νὰ τὸν ἐσυμπαθήση, 869 Mελάμενον ἀτυχέστατον, 873 κ’ ἐγὼ πρὸς, 884 Tοῦτο εἶν’ κεῖνο, 
865 Ποῖα, 871 δύο, 882 κάθε εἶς, 
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περίσσια καλορίζικο νὰ ζήσομε κι ἀντάμι; 

Ὀϊμὲ τοῦ κακορίζικου τοῦ γέρου, ποὺ σ’ ἐσένα 

τὰ θάρρη του ἐκρεμόντασι, κ’ εἶχε τ’ ἀκουμπισμένα,  

ποὺ ἤσουνα ἡ ἐλπίδα μου, παιδάκι μου καὶ φῶς μου,  

καὶ τώρα κλάημα καὶ καημὸς καὶ θάνατος δικός μου!  890 

ΜON. Ἄφησ’ αὐτὰ τὰ δάκρυα σ’ ἐμένανε, Καρίνο,  

στὸ αἷμα μου νὰ κάμω ἐγὼ τὸν πικραμένο θρῆνο. 

῍Ω αἷμα μου, γιὰ ποιά ἀφορμὴ ἐγώ ’χω νὰ σὲ χύσω; 

῍Ω κακορίζικο παιδί, γιατί νὰ σὲ γεννήσω; 

Τὰ κύματα σ’ ἐσένανε λυπητερὰ ἐφανῆκαν   895 

κι ὀχ τὸν πνιμὸ σ’ ἐφύλαξαν καὶ τὴ ζωὴ σ’ ἀφῆκαν, 

γιὰ νὰ σ’ τὴν πάρει, σήμερο, μὲ τ’ ἄπονο μαχαίρι 

ὁ ἄσπλαχνος πατέρας σου μὲ τὸ δικό του χέρι; 

Ἅγιοι θεοὶ κι ἀθάνατοι, ποὺ δίχως τὴ δική σας  

γνώση τὴν πανσοφώτατη καὶ δίχως τὴ βουλή σας  900 

κύμα στὴ θάλασσα ποτὲ σειέται, μήτε κινᾶται  

ἀέρας εἰς τὸν οὐρανὸ καὶ φύλλο οὐσιλυγᾶται, 

ποιό κρίμα ἔτσι θανάσιμο ἔκαμα ἀντίδικά σας,  

κ’ ἐκάμετέ μας καὶ τοὺς δυὸ ἄξιους τῆς ὄργητάς σας; 

Μ’ ἀνίσως καὶ ἁμάρτευσα ἐγώ, ὁ δυστυχισμένος,  905 

εἰς τί ἔφταισε ὁ βαριόμοιρος υἱός μου, ὁ πικραμένος, 

καὶ δὲν τοῦ συμπαθεῖτε αὐτοῦ; Καὶ εἰς ἐμέ, ὢ Δία,255 

γιατί δὲν πνέεις φύσισμα μὲ φλογερὴ φωτία    

καὶ νὰ τὴ ρίψεις μὲ θυμὸν ἀπάνω μου ν’ ἀστράψει 

καὶ τὸ κορμί μου ἀλύπητα εἰς μιὰ ρωπὴ νὰ κάψει;  910 

Μ’ ἂν παύσουν εἰς ἐμένανε οἱ ἀστραπές σου ἐσένα, 

δὲ θέλει παύσει, τάσσω σου, τὸ σίδερό μου ἐμένα, 

γιατὶ σ’ ἐμὲ τὸν ἴδιον θάνατο θὲ νὰ δώσω,  

τ’ Ἀμύντα τὸ πικρότατο ξόμπλι νὰ καινουργώσω,   

R3 καὶ πρῶτα τὸ παιδὶ νὰ ἰδεῖ σφαμένο τὸν πατήρ του,  915 
                                     
255901 σίεται, 903 ἔκαμε, 912 τὸ σίδηρόν μου 886 κι’ ἀντάμη,897 μετ’ ἄπονον893 ποι’ ἀφορμὴν, 
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παρὰ ὁ πατέρας ἄπονα νὰ σφάξει τὸ παιδί του.  

Λοιπόν, Μοντάνε, ἀπέθανε! Σήμερο ν’ ἀπεθάνεις 

ἐσένα ᾽γγίζει, κι ὄφελος στὸ θάνατό σου πιάνεις. 

Θεοί μου - δὲ γνωρίζω πλιὸ ἂν λέγω γιὰ τὸν Ἅδη 

ἢ γιὰ τὸν Οὐρανὸ μιλῶ ἢ γιὰ τοὺς δυὸ ὁμάδι,   920 

ὅτι κινᾶτε μου τὸ νοῦ περίσσια φουσκωμένο 

ἀπὸ τὸν πόνο τὸν πολὺ ποὺ μοῦ ’χετε δοσμένο - 

νά, τὸ λοιπόν, ποὺ εὐχαριστῶ τώρα τὴν ὄργητά σας, 

᾽πειδὴ κ’ ἔτσι σᾶς φαίνεται κ’ ἔτσ’ εἶναι ἡ φχαριστιά σας. 

Ἐγὼ ἄλλο δὲν ἀπεθυμῶ παρὰ τὸ θάνατό μου   925 

κι ὀρέγομαι καὶ χαίρομαι τὸ τέλος τὸ δικό μου. 

Μιὰ ὄρεξις λυπητερὴ εἰς τὴν καρδιά μου σώνει, 

καὶ νά ’βγω ὀχ τούτην τὴ ζωὴ πλήσια μὲ δυναμώνει, 

καὶ λέγει μου: «Στὸ θάνατο σύρε καὶ μὴ δειλιάζεις·  

στὸ θάνατο, στὸ θάνατο διάβα καὶ μὴ διστάζεις!»  930 

ΚΑΡ. ῍Ω κακομοίρη γέροντα! Kαθὼς μεγάλη λάμψη  

θαμπώνει τὸ μικρότερο τὸ φῶς, ὅπου ξαστράψει,  

ἔτσι κι ὁ πόνος ἄμετρος ὁποὺ γροικῶ γιὰ σένα  

τὸν πόνο μου τὸν ἴδιον ἔδιωξεν ἀπ᾽ ἐμένα.   

Βέβιά ᾽σαι, κακορίζικε πατέρα, ὅσοι σὲ ἰδοῦσι,   935 

ἄξιος νὰ σὲ πονέσουσι καὶ νὰ σὲ λυπηθοῦσι.256 

 
ΣKHNH EKTH  

Τιρένιος, Μοντάνος, Καρίνος 

TIP. Σιάσου, παιδί μου, καὶ καλὰ πάτειε, γιὰ νὰ μποροῦσι 

μὲ δίχως νὰ σκοντάψουσι καλὰ νὰ σ’ ἀκλουθοῦσι 

σ’ τοῦτο τὸ γκρεμνιστὸ στενὸ τὰ πόδια μου κ’ ἐμένα,  

τὰ ἀσθενὴ κι ἀδύναμα καὶ τὰ τρεμουλιασμένα,   940 

καὶ γίνου σ’ αὖτα ἐσὺ ὀφθαλμός, καθὼς κ’ ἐγὼ τοῦ νοῦ σου    

                                     
256931 λάμψις, 932 τὸ μικρότερον φῶς ὅπου καὶ ξαστράψει, 935 Βαίβια σὲ,  918Ἐσένα γγίζει, 923 
Νὰ τὸ λοιπὸν, 928 ναὔγω, 916 Παρ’ ὁ πατέρας, 920 δύο, 
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εἶμ’ ὀφθαλμὸς καὶ φωτισμὸς κι ὁδὸς τοῦ λογισμοῦ σου, 

κ’ εὐθὺς ποὺ σώσεις ἐδεκεῖ π’ ὁ ἱερέας στέκει, 

ἐκεῖ ὀμπροστὰ σταμάτησε καὶ μὴ διαβεῖς παρέκει. 

MON. Δὲν εἶναι κεῖνος ποὺ θωρῶ κ’ ἔρχετ’ ἐκεῖθεν πέρα     945  

Τιρένιος ὁ σεβάσμιος ἡμέτερος πατέρας,   

ὁποὺ στὴ γῆν εἶναι τυφλὸς κ’ οἱ λογισμοί του φθάνουν 

καὶ βλέπουσι τί γίνονται στὸν οὐρανὸν ἀπάνου;    

Μεγάλο πράγμα βέβαια τὸν ἔχει κινημένο 

κι ὀχ τὸ ναὸ μὲ τὴ σπουδὴ ἐδῶ κατεβασμένο,   950 

γιατὶ ἀπὸ χρόνους περισσοὺς ποτέ του δὲν ἐφάνη 

ὀχ τὸ κελί του τ’ ἅγιον τὸ πόδι του νὰ βγάνει.  

KAP. Νὰ κάμει ἡ ἄνω Πρόνοια, πρεσβύτα τῶν θεῶν μας, 

ὅτι γιὰ σένα καὶ γιὰ μὲ νά ’ρχεται, γιὰ καλόν μας.  

MON. Καὶ τί καινούργιο συντηρῶ, Τιρένιε πατέρα;   955 

Tί σ’ ἔβγαλε ἀπὸ τὸ ναὸ ἐτούτη τὴν ἡμέρα; 

Δηγήσου μου τὴν ἀφορμὴ καὶ πές μου ποῦ διαβαίνεις 

καὶ τί μαντάτο μετὰ σὲ καινούργιο μᾶς βασταίνεις.  

TIP. Σ’ ἐσένα μόνον ἔρχομαι καὶ νέο σοῦ βασταίνω 

μαντάτο κ’ εἰς ἐσένανε βέβια καινούργιο φέρνω.   960 

MON. Καὶ πῶς δὲν ἦλθε μετὰ σὲ ἡ τάξις ἡ ἁγία;257 

Πῶς ἄργησε τόσο νὰ ’ρθεῖ εἰς τὴν ὑπηρεσία, 

νὰ φέρει τ’ ὁλοκάρπωμα τὸ καθαρὸ κι ὅ,τι ἄλλη   

εἰς τὴ θυσία χρειάζεται ἐτούτη τὴ μεγάλη; 

TIP. Ὤ, πόσον ὠφελεῖ συχνὰ στὸν ἄνθρωπο καὶ πλήσια  965 

ὁ τυφλωμὸς τῶν ὀμματιῶν, γιὰ νὰ θωρεῖ περίσσια, 

R4 ὅτ’ ἡ ψυχὴ δὲ βρίσκεται ἐτότες σκορπισμένη, 

ἀμ’ εἶναι εἰς τοῦ λόγου της σμικτὴ καὶ μαζωμένη, 

κ’ εἰς τὴν τυφλή μας αἴσθηση καθάρια μάτια ἀνοίγει 

κ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲ φαίνουνται βλέπει καὶ τὰ ξανοίγει!  970 

Μοντάνε, δὲν εἶναι πρεπό, οὐδὲ ποτὲ τυχαίνει 
                                     
257  971 οὐδεποτὲ δὲν εἶναι πρεπὸν, 978 τοὺς ἐθωροῦσι, 985 αἱ δυναταὶ, 987 δὲν τῆς ἀγροικοῦσι 



 509 

κανεὶς μὲ τόσην εὐκολιὰ κι ἀλόγιαστα νὰ πηαίνει 

εἰς κάποια πράγματα βαριά (ὁπὄρχονται καὶ σώνουν 

ἀφνίδια κι ἀκαρτέρετα, κι ἀνόλπιστα πλακώνουν), 

ὁποὺ στὸν κόσμο γίνονται ἔργατα ὀχ τοὺς ἀνθρώπους,   975 

ἀλλ’ ἔχουν μέρος θεϊκὸ μὲ διαφόρους τρόπους.    

Ὅτ’ οἱ θεοὶ κάτου στὴ γῆ δὲν πράσσουν, δὲ μιλοῦσι 

μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς θνητούς, οὐδὲ τουσὲ θωροῦσι, 

κ’ ἐκεῖνα τὰ ἐξαίσια πράγματα ποὺ συγέρνουν 

στὸν κόσμο, κ’ ἔτσι φοβερὰ καὶ θαυμαστὰ συμβαίνουν,   980 

π’ ὁ τυφλωμένος ὁ λαός, ὡσὰ δὲν τὰ γνωρίζει,   

στὴν τύχη τὴν παράτυφλη δίνει καὶ τὰ χαρίζει,  

εἶναι μιλιὲς οὐράνιες, ὁποὺ μ’ αὐτὲς λαλοῦσι 

οἱ παντοδύναμοι θεοί, κ’ ἔτσι σ’ ἐμᾶς μιλοῦσι. 

Ἐτοῦτες εἶναι, τὸ λοιπόν, οἱ δυνατὲς φωνές τους,  985 

κ’ εἰς τέτοιον τρόπο πάντα τους ἔχουσι τὲς μιλιές τους· 

κ’ εἶναι στ’ ἀφτιὰ πολλὰ βουβές, καὶ δὲν τὲς ἀγροικοῦσι,  

μὰ στὲς καρδιὲς μὲ δύναμη κτυποῦν κι ἀντιλαλοῦσι. 

῍Ω τρεῖς βολὲς καλότυχος καὶ δέκα εὐτυχισμένος 

ὅποιος τὲς ἀγροικᾶ καλὰ καὶ τρισμακαρισμένος!  990 

Ἔστεκε τῶν ὑπηρετῶν τὸ τάγμα νὰ κινήσει,    

νὰ φέρει ὅ,τι τοῦ Νίκανδρου ἀτός σου εἶχες ὁρίσει,258 

κ’ ἐγὼ τοὺς ἐσταμάτησα γιὰ κάποιο πράγμα νέο 

ποὺ ἐσυνέβη στὸ ναό· κι ἀληθινὰ σοῦ ᾽μνέω 

πὼς εἶναι τόσο καὶ πολύ, ὁποὺ νὰ τὸ λογιάσω   995 

δὲν ἠμπορῶ στοῦ λόγου μου, καὶ μήτ’ ἀρχὴ νὰ πιάσω· 

καὶ δείχνει πρὸς τοῦ λόγου του παρόμοιαση πὼς νά ’χει  

ὡσὰν αὐτὸ ποὺ σήμερο στοῦ λόγου σου εἶχε λάχει.   

K’ εἶναι σὰν ἀσυνήθιστο πράγμα ποὺ μὲ συγχύζει, 

                                     
258 978 τοὺς ἐθωροῦσι, 985 αἱ δυναταὶ, 987 δὲν τῆς ἀγροικοῦσι,  
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φόβο κ’ ἐλπίδα ἀνάμεσα ὅλονο μὲ γιομίζει,   1000 

κι ὅσο λιγότερο ἀπ᾽ ἐμὲ βρίσκεται γροικημένο, 

τόσο περσότερο κακὸ ἢ καὶ καλὸ ἀνιμένω. 

MON. Αὐτὸ ποὺ δὲ γροικᾶς ἐσύ, καλότατα λογιάζω 

τ’ ἀγροίκησα ὁ ταλαίπωρος, γιατὶ τὸ δοκιμάζω. 

Μὰ πές μου, ἀτός σου, ποὺ ἤσουνα πάντα σου νὰ προλέγεις 1005 

ἐκεῖνα πού ’χασι νὰ ’ρθοῦν καὶ νὰ τὰ προφητεύγεις 

καὶ νὰ θωρεῖς τὰ ὑψηλὰ κι ἀπόκρυφα μυστήρια  

ποὺ ἔχει τὸ μελλάμενο καὶ τ’ ἄνω φροντιστήρια, 

πῶς εἶναι μπορεζάμενο τοῦτο νὰ μὴ γνωρίσεις 

καὶ κατὰ τὴ συνήθεια σου σ’ ἐμᾶς νὰ τὸ ξηγήσεις;  1010 

TIP. ῍Ω τέκνο καὶ παιδάκι μου, ἂν εἰς τὸ θέλημά μας 

ἤτουν τὸ φῶς τῆς προφητειᾶς, σὰν εἶν’ ἡ πεθυμιά μας, 

(νὰ προφητεύει καθεεὶς ὅταν εἶχε θελήσει,  

δίχως ἡ ἄνω Πρόνοια ὀμπρὸς νὰ τὸν φωτίσει)   

δὲν ἤθελ᾽ εἶσται χάρισμα τοῦ Oὐρανοῦ δοσμένο,  1015 

ἀμὴ ὀχ τὴ φύση φανερὰ εἶχέ ’σται χαρισμένο. 

Μ’ ὅλον αὐτὸ στὸ νοῦ γροικῶ, ποὺ τὴν ἀλήθεια χώνει, 

τὸ πὼς μεγάλο λογισμὸ τὸ πράγμ’ αὐτὸ μαζώνει· 

καὶ τούτη μόνον ἡ αἰτιὰ μ’ ἔκαμε νὰ κινήσω,  

πεθυμητὸς καλύτερα ’ξ ἐσένα ν’ ἀγροικήσω   1020 

ἀνίσως κ’ εἶναι ἀληθινὰ ὅ,τι μοῦ ἐξηγήθη  

εἰς τὸ ναὸν ὁ Νίκανδρος, καθὼς μοῦ τὸ ’δηγήθη.259 

Ποιός εἶν’ αὐτὸς ὁποὺ πατὴρ τὴ σήμερον ἐφάνη 

τοῦ νιοῦ τοῦ κακορίζικου, ποὺ μέλλει ν’ ἀπεθάνει; 

MON. Γνωρίζεις τον καλότατα καὶ θὲς τὸν κλάψει ἀτός σου, 1025 

γιατ’ εἶναι τόσο σου ἀκριβὸς καὶ πλήσια γνώριμός σου! 

TIP. Παινῶ πολλὰ τὸ σπλάχνος σου, ὅτ’ εἶναι τῶν ἀνθρώπων 

εἰς τοὺς θλιμμένους νά ’χουσι λύπη μὲ κάθε τρόπον. 

                                     
2591016 εἶχ’ ἔσται, 1021 εἰς ὅτι μοῦ ξιγήθει, 1026 τόσος σου, 1013 κάθε εἷς, 1020 καλήτερα ξ’ ἐσένα, 
1022 μοῦ τὸ διγήθει, 1023 Ποῖος,  
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M’ ὅλον αὐτό, παιδάκι μου, κάμε νὰ τὸν γνωρίσω 

καὶ δεῖξε μού τονε, νὰ ζεῖς, μ’ αὔτονε νὰ μιλήσω.  1030 

MON. Τώρα θωρῶ καλότατα πὼς τὴ συνηθισμένη 

χάρη ποὺ σοῦ ’χε ὁ Οὐρανὸς τόσον καιρὸ δοσμένη,  

νὰ γνώθεις καὶ νὰ προδηλοῖς σ’ ὅ,τ’ ἤθελες θελήσει, 

σ’ τοῦτο τὸ πράγμα σήμερον εἶχε σοῦ τὴν κρατήσει. 

Ὁ κύρης, ὁποὺ πεθυμᾶς νὰ ἰδεῖς ποιός εἶναι αὐτεῖνος  1035 

καὶ νὰ μιλήσεις μ’ αὔτονε, ἐγὼ εἶμαι ἐκεῖνος. 

TIP. Ἐσὺ πατέρας ἐκεινοῦ ποὺ σήμερον τοῦ μέλλει 

θυσιὰ νὰ γένει τῆς θεᾶς, καθὼς ἀτός του θέλει; 

MON. Πατέρας κακορίζικος εἶμαι στὸ πικραμένο 

παιδὶ ποὺ μέλλει σήμερο νὰ μείνει ἀποθαμένο.   1040 

TIP. Ἐκείνου τοῦ πιστοῦ βοσκοῦ ποὺ, γιὰ ζωὴ νὰ δώσει 

εἰς ἄλλονε, τοῦ λόγου του θέλει νὰ θανατώσει; 

MON. Ἐκείνου ποὺ πεθαίνοντας κάνει ἄλλονε νὰ ζήσει, 

ποὺ τοῦ ’δωκε τὸ θάνατο μὲ τόσην πλήσια κρίση, 

καὶ θάνατο πικρότατον, μὲ πόνο του περίσσιο,   1045 

δίδει κεινοῦ ποὺ τοῦ ’δωσε ζωὴ μὲ πόθο πλήσιο. 

TIP. Βέβια εἶναι ἀλήθεια τὰ μοῦ λές;  

MON. Μάρτυρα τοῦτον βάνω.  

ΚΑΡ. Ὅ,τι κι ἂν σοῦ εἶπε ἀληθινὰ εἶναι, στὴν ψή μου ἀπάνω. 

TIP. Κ’ ἐσὺ ποιός εἶσαι ποὺ μιλεῖς;  

KAP. Μὲ λέγουσι Καρίνο,260 

π’ ὥς τώρα μ’ ἐκρατούσασι πατὴρ στὸν νιὸν αὐτεῖνο.  1050 

TIP. Μήπως εἶν’ τοῦτο τὸ παιδὶ ὁποὺ εἶχε σου παρμένο 

ὁ φοβερὸς κατακλυσμός, καὶ τό’ χες γιὰ χαημένο; 

MON. Ἔτσ’ εἶναι, καταπῶς τὸ λές.  

TIP. Κ’ ἐσὺ γιὰ τοῦτο λέγεις 

πὼς εἶσαι κακορίζικος πατέρας, κ’ ἔτσι κλαίγεις; 

                                     
2601059 Καὶ δὲν λαμπρύζουν, 1060 δὲν τοὺς ἐξεφωτίσεις, 1064 ἡμεῖς, 1067 περήσσια, 1056 ποίαν, 
1058 Ἀνταμωμένη, 1069 Ποῖον- ποῖος - σ’ ἔχ’ ἔτζη  
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῍Ω τῶν ἀνθρώπων λογισμοὶ περίσσια τυφλωμένοι,  1055 

εἰς ποιά νύκτα βαθύτατη κ’ ἔτσι σκοτεινιασμένη, 

σ’ ποιά κατεκνιὰ τόσο πυκνὴ μὲ τὲς ψυχὲς ὁμάδι, 

ἀνταμωμένοι εὑρίσκεσθε πνιμένοι στὸ σκοτάδι,   

καὶ δὲ λαμπρίζετ᾽, ἂν ἐσύ, Ζεῦ, ποιητὰ τῆς κτίσης, 

ἥλιε τοῦ κόσμου λαμπυρέ, δὲν τούσε ξεφωτίσεις!  1060 

Σὲ ποιά σας γνώσην, ἄνθρωποι θνητοί, περηφανᾶτε;  

Σὲ ποιά σας χάρη κι ἀρετὴ τόσο κενοδοξᾶτε;  

Τοῦτο τὸ μέρος πὄχομε νὰ βλέπομε, ν’ ἀκοῦμε 

χάρις δική μας δὲν εἶναι, καθὼς ἐμεῖς θωροῦμε, 

ἀλλ’ εἶναι χάρις τ’ Oὐρανοῦ, κι αὐτὸς σ’ ἐμᾶς τὴ δίνει,  1065 

κι ὡς βούλεται κι ἀρέσει του, τὴν παίρνει ἢ τὴν ἀφήνει. 

῍Ω τυφλωμένε εἰς τὸ νοῦ, Μοντάνε, πλιὰ περίσσα 

παρὰ τυφλάγρα πού ’χουσι τὰ μάτια μου ποὺ σβῆσα,  

ποιό πνεῦμα ἢ ποιός δαίμονας σ’ ἔχει ἔτσι θαμπωμένο, 

ἂν εἶν’ ἀλήθεια κι ἀπ᾽ ἐσὲ εἶν’ τοῦτο γεννημένο   1070 

τὸ παλληκάρι τ’ ὄμορφο, καὶ δὲ θωρεῖς σὲ πόση  

καλομοιριὰ παντοτινὴ σήμερο θὲς ψηλώσει, 

καὶ πὼς πατέρας βρίσκεσαι πλήσια μακαρισμένος 

κι ὀχ τοὺς θεοὺς τοὺς ἅγιους περίσσι’ ἀγαπημένος 

πλιότερο ἀπὸ κανένανε ποὺ νά’ ναι γροικημένα   1075 

στὸν κόσμο καὶ νὰ γέννησε παιδιὰ χαριτωμένα;  

Τοῦτο εἶναι τὸ μυστήριο ποὺ μοῦ’ χε σκεπασμένο 

τὸ ἔργο καὶ δὲν τό ’βλεπα στὸ νοῦ τὸν συγχυσμένο!261 

Tούτή ’ναι ἡ καλορίζικη ἡμέρα εὐλογημένη, 

τόσο ἀπ᾽ ἐμᾶς μὲ δάκρυα κ’ αἷμα πεθυμισμένη!   1080 

Τοῦτό’ ναι ἐκεῖνο τὸ καλὸ τέλος ποὺ καρτεροῦμε 

κ’ ἐλεύθερη ὀχ τὰ βάσανα τὴν Ἀρκαδιὰ νὰ ἰδοῦμε! 

                                     
2611059 Καὶ δὲν λαμπρύζουν, 1060 δὲν τοὺς ἐξεφωτίσεις, 1064 ἡμεῖς, 1067 περήσσια, 1069 σ’ ἔχ’ 
ἔτζη 1056 ποίαν, 1058 Ἀνταμωμένη, 1069 Ποῖον- ποῖος, 1079 Tοῦτ’ εἶναι, 1081 Τοῦτο῏ναι, 1082 Κ’ ἐλεύθεροι, 
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Ποῦ ’σαι, Μοντάνε, σήμερο; Στράφου στὸν ἐμαυτό σου. 

᾽Ξ ἐσένα μόν’ ἐχάθηκε ἀπὸ τὸ λογισμό σου 

ἡ προφητειὰ τ’ Ἀπόλλωνος ποὺ εἶναι φυτεμένη   1085 

εἰς τὴν καρδιὰ τῆς Ἀρκαδιὰς καὶ τόσο ριζωμένη; 

῍Ω πῶς ἡ λαμπυρὴ ἀστραπὴ ποὺ σήμερο σοῦ ρίχνει 

τ’ ἀγαπημένο σου παιδὶ καὶ ξάφνου σοῦ τὸ δείχνει 

σ’ ἔκαμε καὶ δὲν ἀγροικᾶς φωνὴ τὴ βροντισμένη  

τοῦ Οὐρανοῦ πὄχει σ’ ἐμᾶς τόσον καιρὸ δοσμένη,   1090 

ὁποὺ μιλεῖ τέτοιας λογῆς: «Tέλος αὐτὴ δὲν ἔχει 

ἡ βλάβη ποὺ σᾶς τυραννᾶ, μὰ πάντοτε νὰ τρέχει, 

ἀνίσως καὶ ὁ ἔρωτας πρῶτον δὲ θέλει κάμει 

δυὸ τ’ Οὐρανοῦ ἄξια σπέρματα νὰ σμίξουσιν ἀντάμι…»! 

Πλῆθος δακρύων βλύζουσι μέσ’ ἀπὸ τὴν καρδιά μου   1095 

ἀπὸ τὸν τόσο γλυκασμὸ πὄχουν τὰ σωθικά μου 

καὶ νὰ μιλήσω δὲν μπορῶ…«Tέλος αὐτὴ δὲν ἔχει 

ἡ βλάβη ποὺ σᾶς τυραννᾶ, μὰ πάντοτε νὰ τρέχει, 

ἀνίσως καὶ ὁ ἔρωτας πρῶτον δὲ θέλει κάμει 

δυὸ τ’ Οὐρανοῦ ἄξια σπέρματα νὰ σμίξουσιν ἀντάμι,  1100 

καὶ γυναικὸς τῆς ἄπιστης τὸ παλαιόν της σφάλμα 

πιστοῦ βοσκοῦ εὐσέβεια νὰ διορθώσει ἀντάμα». 

Πές μου, Μοντάνε, τώρα σύ: τοῦτος ὁ πιστεμένος 

βοσκὸς εὐγενικότατος κ’ ἔτσι χαριτωμένος,   

γιὰ τὸν ὁποιὸ δηγόμασθε, καὶ ν’ ἀπεθάνει ἐγγύθη,  1105 

δὲν εἶναι σπέρμα οὐράνιο, ἂν ἀπὸ σὲ ᾽γεννήθη;262 

κ’ ἡ Ἐρωπρικούσα οὐράνιο σπέρμα κι αὐτὴ μετέχει·   

ποιός ἄλλος ὀχ τὸν ἔρωτα ἔτσι σμικτοὺς τοὺς ἔχει; 

Ὁ Σίλβιος ὀχ τοὺς ἐδικοὺς δυναστικῶς ἐγγύθη,  

γυναίκα αὐτὴν τὴν ἄξια νιὰ νὰ πάρει εὐχαριστήθη,  1110 

μὰ λείπουσι τόσο μακριὰ ὁμάδι νὰ σμικτοῦσι 

                                     
262 1090 T’ οὐρανοῦ, 1106 ἀπὸ σὲ ἐγεννήθει, 1109 ὀχ τοὺς δικοὺς,1094 Δύο, 1100 Δύο, 1105 ὁποῖον, 
1108 Ποῖος, 1084 Ξ᾽ ἐσένα, 
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καὶ μὲ τοῦ πόθου τὸν γλυκὺ τὸν κόμπο νὰ δεθοῦσι, 

ὅσο μακριὰ ἀπολείπεται ἡ ἔχθρα ποὺ δὲν ᾽γγίζει   

μὲ τὴν ἀγάπη, κατὰ πῶς ἡ φύσις τσ’ ἀμποδίζει. 

Ἀμὴ ἂν ξετάξεις παραμπρός, θέλεις ἰδεῖ πὼς ᾽γγίζουν  1115 

μὲ τὴ φωνὴ τ’ Ἀπόλλωνος ὅλα καὶ συμφωνίζουν, 

καὶ φανερὰ σοῦ δείχνουσι τὸ κάμωμα αὐτεῖνο   

πὼς δὲ φωνιάζει γι’ ἄλλονε, παρὰ γιὰ τὸ Μυρτίνο. 

Σ’ ποιόν ἀγροικήθηκε ποτὲ ἢ σ’ ποιόν ἐφανερώθη, 

ἀφόντις ὁ πιστότατος Ἀμύντας ἐσκοτώθη,   1120 

πίστις τοῦ πόθου νὰ μπορεῖ νὰ τόνε παρομοιάσει    

κ’ εἰς τέτοι’ ἀγάπη καθαρὴ ποτὲ νὰ τόνε φθάσει; 

Καὶ ποιός ἠθέλησε ποτὲ νὰ χάσει τὴ ζωή του, 

γιὰ νὰ χαρίσει τὴ ζωὴ στὴν κόρη τὴ δική του, 

παρ’ ὁ Μυρτίνος μοναχὸς ὁποὺ τὸ ξόμπλι πιάνει  1125 

τ’ Ἀμύντα, καὶ μὲ τὴν καρδιὰν ἔρχεται ν’ ἀπεθάνει; 

Τοῦτό ’ναι τὸ ᾽ψηλότατο σπλάχνος καὶ μπιστοσύνη 

ὁπ’ ὁ πιστότατος βοσκὸς δείχνει στὴν κόρη αὐτείνη, 

ἄξιο νὰ σβήσει τὸ πολὺ σφάλμα καὶ κρίμ’ ἀντάμι  

ὁποὺ Λουκρίνα ἡ πίβουλη ἐτότες εἶχε κάμει!   1130 

Μ’ ἐτοῦτο τὸ ἐξαίσιο καὶ τὸ φρικτό του σχῆμα,263 

πλιὸ παρὰ αἷμ’ ἀνθρώπινο, σβήνει τὸ κάθε κρίμα,   

καὶ τὴν ὀργὴ τοῦ Oὐρανοῦ μερώνει κι ἁπαλαίνει,  

κ’ ἡ δικιοσύνη τοῦ Θεοῦ τό ’χασε πάλε παίρνει. 

Tούτ’ ἤτουνα ἡ ἀφορμὴ καὶ τότες ποὺ εἶχε σώσει  1135 

εἰς τὸ ναό, τὸ τάξιμο νὰ ξανακαινουργώσει,  

γιὰ ν’ ἀπεθάνει, κατὰ πῶς πρωτύτερα εἶχε τάξει, 

καὶ νὰ μπορέσει τὴ ζωὴ τῆς κόρης νὰ φυλάξει, 

<κ’> εὐθὺς ἐπάψαν τὰ δεινὰ καὶ φοβερὰ σημεῖα,  

ὁπ’ ὅσοι εὑρέθησαν παρὼν ἔμειναν σ’ ἀπορία.   1140 

                                     
2631117 στὸ κάμωμα, 1121 νὰ τὸν ἐπαρομοιάση, 1122 νὰ τὸν ἐφθάση, 1139 Εὐθὺς ἔπαψαν, 1123 
Καὶ ποῖος, 1119 Σποῖον -ἢ σποῖον, 1127 Τοῦτο῏ ναι, 
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Tὸ εἴδωλο τὸ ἅγιον πιλιό του δὲ συχνιάζει   

αἱματωμένον ἵδρωτα, σὰν πρῶτα, νὰ σταλάζει, 

τὸ ἔδαφος δὲν τρέμει πλιά, ἀντάρες δὲ γροικοῦνται, 

οὐδὲ βοὲς καὶ ταραχὲς στὸ βῆμα δὲν κτυποῦνται· 

ὀχ τὴ σπηλιὰ τὴν ἅγια βρόμος πλέον δὲ βγαίνει,   1145 

μὰ πνέει μελωδιὰ γλυκιὰ καὶ καταμυρισμένη, 

ὁποὺ κι ὁ ἴδιος οὐρανὸς γλυκότερη δὲν εἶχε, 

ἀνίσως κ’ ἦτον δυνατὸν φωνὴ καὶ πνεῦμα νὰ εἶχε. 

῍Ω τῶν ὑψίστων Πρόνοια, Θεοί μου καὶ Θεά μου, 

ἂν ἤτανε τόσες ψυχὲς τὰ λόγια τὰ δικά μου,   1150 

καὶ νὰ τὲς ἀφιέρωνα σήμερον στὴν τιμή σας, 

κι ὅλες νὰ μελωδούσανε τὴ χάρη τὴ δική σας 

γιὰ τὲς πολλὲς εὐεργεσιὲς ὁποὺ εἴχετε μᾶς δώσει, 

δὲν ἤτουν πάλε χάρισμα ἄξιο νὰ σᾶς πλερώσει. 

Ἀμὴ ὡς μπορῶ καὶ δύνομαι, ὅλος ταπεινωμένος,  1155 

σᾶς δίδω τὲς εὐχαριστιὲς στὴ γῆ γονατισμένος. 

῍Ω πόσον εἰς τοῦ λόγου σας τὸ χρέος μου εἶν’ περίσσο,  

᾽πειδὴ καὶ μὲ ἀφήσετε ὥς σήμερο νὰ ζήσω! 

Ὥς τώρα ἐδράμασι ἑκατὸ χρόνοι ἀπὸ τὴ ζωή μου, 

καὶ δὲν ἐγνώρισα ζωὴ πὼς εἶχε τὸ κορμί μου   1160 

κι οὐδ’ εἶχα την ποτὲ ἀκριβή, μὰ τώρα πεθυμῶ την, 

τώρα τηνὲ κρατῶ ἀκριβή, τώρα παρακαλῶ την.264 

Σήμερ’ ἀρχίζω τὴ ζωή, τώρα ξαναγεννοῦμαι, 

τώρα στὸν κόσμο τούτονε γιὰ ζωντανὸς κρατοῦμαι! 

Μὰ τί μὲ λόγια τὸν καιρὸ χάνω; Παιδί, εἶναι χρεία  1165 

τοῦτο τὸ πράγμα παρευθὺς νὰ μπεῖ εἰς ἐργασία. 

Ἀσήκω με, παιδάκι μου, ὅτι τὰ ξεπεσμένα 

νὰ τὰ σηκώσω δὲν μπορῶ μέλη χωρὶς ἐσένα. 

MON. Τόση, Τιρένιε, χαρὰ μέσα γροικᾶ ἡ καρδιά μου,   

σμιγμένη μ’ ἕνα θαύμασμα πὄχουν τὰ λογικά μου,  1170 
                                     
2641157 μὲ τοῦ λόγου σας –περίσσιο, 1162 τὴν ἐκρατῶ,  1166 νά ’μπει, 1167 Ἀσίκομαι 
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πού᾽ μαι γεμάτος τὴ χαρὰ κ’ ἐγὼ δὲν τὴ γνωρίζω  

κ’ εἶμαι μὲ συγχυσμένο νοῦ καὶ δὲν καλοκαρδίζω· 

μήτε ἡ ψυχή μου δύνεται, μνέσκοντας συγχυσμένη, 

ἔξω νὰ δώσει τὴ χαρά, ὁπὄναι σφαλισμένη, 

ὅτι ὅλες μου τὲς αἴσθησες μοῦ τὲς κρατεῖ δεμένες  1175 

τοῦτο τὸ ἄνω ἐξαίσιον καὶ καταθαμπωμένες! 

῍Ω θαῦμα τ’ Oὐρανοῦ ποτὲ σ’ ἐμᾶς φανερωμένο,   

οὐδὲ στὴν κτίση τούτηνε τοῦ κόσμου ἀγροικημένο! 

῍Ω χάρις ποὺ στοῦ λόγου της παράδειγμα δὲν ἔχει, 

ὢ σπλάχνος τῆς θεότητος ὁποὺ σ’ ἐμᾶς μετέχει!   1180 

῍Ω Ἀρκαδιὰ εὐτυχέστερη παρ’ ὅσες γηὲς γυρίζει   

ὁ ἥλιος μὲ τὸ δρόμο του καὶ βλέπει καὶ φωτίζει! 

῍Ω γῆ τοῦ Οὐρανοῦ ἀκριβὴ καὶ γῆ εὐλογημένη, 

τοῦτο σου τὸ πολὺ καλὸ εἰς τὴν καρδιά μου μπαίνει 

τόσο βαθιά, ποὺ δὲ γροικῶ ἐτοῦτο τὸ δικό μου,   1185 

ποὺ ξάφνου ηὗρε σήμερον ἐμὲ καὶ τὸν υἱό μου, 

ποὺ δυὸ βολὲς τὸν ἔχασα καὶ δυὸ βολὲς τὸν ηὗρα 

κ’ ἐμπαίνω σ’ ἄβυσσο χαρᾶς κι ἄβυσσο λύπης ἦβγα. 

Ὅταν λογιάζω γιατ᾽ ἐσὲ τίβοτες δὲ θυμοῦμαι 

εἰς τὸ καλό μου, καὶ χαρὰ σ’ αὖτο δὲν ἱστοροῦμαι,  1190 

ὅτι βουλίζει στὸ πλατὺ πέλαγος τὸ δικό σου   

τῶν τόσων ἀγαλλιασμῶν καὶ τῶν γλυκότητών σου.265 

῍Ω ὄνειρο καλότυχο, ὄνειρο σὺ δὲν ἤσουν, 

ἀμὴ ὅρασις οὐράνια καὶ θεϊκὴ μοῦ ἤσουν! 

Ἔν την ἡ Ἀρκαδία μου, σὰν μοῦ ’πες το, πὼς πάλι  1195 

εἶχε νὰ ’ρθεῖ, σὰν ἤτουνα, στὰ προτινά της κάλλη! 

TIP. Τί ἀργεῖς, Μοντάνε, τώρα ἐδῶ; Ὁ Oὐρανὸς δὲ θέλει 

πλιό του θυσία νὰ δεχτεῖ ὀχ τῶν ἀνθρώπων μέλη.  

Δὲν εἶν’ καιρὸς ἐκδίκησης, καιρὸς ὀργῆς δὲν εἶναι, 

εὐεργεσιᾶς εἶναι καιρός, καιρὸς ἀγάπης εἶναι.   1200 
                                     
2651188 σ’ ἄβυσσον χαρὰν κι᾽ ἄβυσσον λύπην, 1197 τῶρη ἐδῶ, 1200 Εὐεργεσίας 
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Σήμερ’ ὁρίζει ἡ θεὰ στὸν τόπο τῆς θυσίας, 

αὐτῆς τῆς φοβερώτατης τῆς αἱματοχυσίας, 

γάμοι μὲ καλοριζικιὰ καὶ μὲ χαρὰ νὰ γένουν. 

Μὰ πόσες ὧρες, λέγε μου, τσῆ μέρας ἀπομένουν;   

ΜON. Μιὰ ὥρα καὶ περσότερο.  
TIP. Ἐσίμωσε τὸ βράδυ.  1205 

Εἰς τὸ ναὸ ἂς γυρίσομε ἐκεῖ ὅλοι μας ὁμάδι, 

καὶ πάραυτα τοῦ Δίδυμου τὴν ἄξια θυγατέρα 

μὲ τὸν υἱό σου ἂς σμίξομε πριχοῦ περάσ’ ἡ μέρα, 

κι ἂς δώσει πίστην εἷς τ’ ἀλλοῦ νὰ μείνουν παντρεμένοι, 

κι ἂς γένουν νύφη καὶ γαμπρὸς οἱ ποθητοὶ οἱ καημένοι,  1210 

ὅτ’ εἶναι δίκιον καὶ πρεπὸν ἀπόψε νὰ σμιχθοῦσι,  

ἐτοῦτοι οἱ καλορίζικοι ἥρωες νὰ χαροῦσι. 

Ἔτσι προστάσσει ὁ Οὐρανός. Παιδί μου, γύρισέ με 

ὅθεν μ’ ἐπῆρες παρευθύς. Μοντάνε, ἀκλούθησέ με. 

ΜON. Ἰδὲς καλά, Τιρένιε, πώς, δίχως νὰ πατήσει  1215 

τὸ νόμο μας τὸν ἅγιον καὶ νὰ παρανομήσει,   

εἰς τὸ Μυρτίνο δὲν μπορεῖ πίστη παντρειᾶς νὰ δώσει, 

ὅτι τοῦ Σίλβιου νὰ δοθεῖ πρωτύτερα εἶχε ὀμόσει.  

ΚΑΡ. Καὶ πάλε ἡ πίστις δίδεται τώρα στὸν ἴδιο Σίλβιο, 

᾽πειδὴ ὁ Μυρτίνος ὄνομα εἶχε τὸ πρῶτον Σίλβιος  1220 

κ’ ἔτσι τὸν ὀνομάτισαν ἀφόντις ἐγεννήθη, 

ἀνὲν κι αὐτὸς ὁ δοῦλος σου ἀλήθεια μοῦ ᾽δηγήθη·266 

μὰ τοῦ Μυρτίνου τ’ ἄρεσε Μυρτίνο νὰ τὸν κράζουν 

καὶ δὲν ἠθέλησε ποτὲ Σίλβιο νὰ τὸν ᾽νομάζουν. 

ΜON. Τοῦτό ’ναι ἀλήθεια σὰν τὸ λές· τώρα ἐθυμήθηκά το. 1225 

T’ ὄνομα τοῦτο στὸ παιδὶ τὸ δεύτερο ἔδωκά το 

γιὰ κάποια μου παρηγοριὰ εἰς τὸ χαημὸ τοῦ πρώτου.  

ΤΙP. Μεγάλο ἦτον τ’ ἀμπόδισμα, μὰ βλέπω ἐλύθη ἀτό το. 

                                     
2661204 τζ’ ἡμέρας, 1206 τὸν ναὸν ἂς -κ’ πριν από ἐκεῖ διέγραψα, 1207 πάρευτα, 1208 πρίχου -
περάσ’ ἡμέρα, 1210 νύμφη, 1225 Τοῦτο῏ναι- ἐθυμηθικά το 
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Ἀκλούθα με νὰ πιαίνομε.  

MON. Ἔλα κ᾽ ἐσύ, Καρίνο, 

νὰ πᾶμε ἀπάνου στὸ ναό, νὰ βροῦμε τὸ Μυρτίνο,  1230 

καὶ τάσσω σου ἀπ᾽ ἐδῶ κι ὀμπρὸς πὼς ὁ Μυρτίνος ἔχει 

πατέρες δυὸ νὰ τοὺς τιμᾶ κι ὅμοια νὰ τοὺς μετέχει. 

Hὗρε ὁ Μοντάνος σήμερον υἱόν του τὸ Μυρτίνο   

καὶ γι’ ἀδελφό του καρδιακὸν ηὕρηκε τὸν Καρίνο. 

ΚΑΡ. Πατὴρ τσ’ ἀγάπης αὐτουνοῦ, κ’ ἐσένα ἀδελφός σου,  1235 

εἰς αὖτον μὲ εὐλάβειαν, σ’ ἐσὲ δοῦλος δικός σου.  
Ἀμὴ ἐπειδὴ σ’ ἐμένανε ἔδειξες σπλάχνος πλῆσο,  

ἀποκοτῶ καὶ θαρρετὰ σ’ ἐσένα νὰ μιλήσω, 

παρακαλώντας σε ἀκριβὸ νά ’χεις τὸ σύντροφό μου, 

ὅτι δίχως ἐδαύτονε δὲ χρήζω τὸ καλό μου.   1240 

MON. Κάμε καθὼς σοῦ φαίνεται κι ὡς θὲς ἐσὺ νὰ γένει. 

ΚΑΡ. ῍Ω παντοδύναμοι Θεοί, καὶ πόσο διαφέρνει  

ἀπὸ τὲς ὑψηλότατες στράτες τσ᾽ ἀπέρατές σας,  

ποὺ ἀπ’ αὐτὲς μᾶς πέβετε τὲς χάρες τὲς δικές σας, 

ὥς εἰς ἐτοῦτες τὲς ψευτές, ὁποὺ <οἱ> ἀνθρῶποι βάνουν  1245 

τοὺς λογισμούς τους νά ’ρθουσι στὸν Οὐρανὸν ἀπάνου!267 
 

ΣKHNH EBΔOMH  

Κορίσκη, Λίνκος 

S KOP. Τέτοιας λογῆς ὁ ἄσπλαχνος Σίλβιος, Λίνκε, ἐδέθη  

κ’ εἰσὲ καιρὸν ὁποὺ ποτὲ τὸ λόγιαζε ᾽μπερδέθη  

στοῦ πόθου τὸ ζυγὸ κι αὐτός, καὶ ποθητὸς ἐγίνη, 

μὰ πές μου τί ἀπογίνηκε ἡ κορασίδ’ αὐτείνη;   1250 

ΛIN. Ἀντάμα μὲ τὸν ἴδιον Σίλβιο βαστάξαμέ την   

κ’ εἰς τοῦ πατρός του παρευθὺς τὰ σπίτια ἠφέραμέ την, 

κ’ ἐκεῖ τὴν ἀποδέχτηκε ἡ μάνα του μὲ μάτια 

                                     
2671232 Πατέρας, 1236 μ’ εὐλάβειαν, 1237 πλήσιο, 1245 ὁποῦ ἀνθρώποι, 1247 Λῆνκ’ ἐδέθει, 1248 
τὸ λόγιαζ’ ἐμπερδέθη 1229 καὶ σὺ, 1248 K’ εἰς σὲ, 1254 τῆς λύπησις 
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τοῦ θρήνου καὶ τῆς λύπησης καὶ φορτωμένα δάκρυα. 

Μὰ δὲν ἠξεύρω ἂν ἤτουνα πίκρ’ ἀπὸ τὴν καρδιά της  1255 

ἢ νά ’τουν ἀναγάλλιασις κ’ ἔβγαινε ὀχ τὴ χαρά της: 

ἢ βλέποντας τὸν ἀκριβὸ Σίλβιο της νικημένο   

τοῦ πόθου, ἀγαπητικὸ καὶ ξάφνου παντρεμένο, 

ἢ κἄνε νὰ θλιβότουνα τὸ πράγμα ποὺ ᾽συνέβη  

στὴν κόρη τὴν κακόμοιρη, ἢ νὰ τηνὲ στενεύει   1260 

πόνος, θωρώντας σ’ μιὰ στιγμή, σ’ μιὰν ὥρα πικραμένη, 

τὴ νύφη της τὴ μιὰ νεκρή, τὴν ἄλλη πληγωμένη.  

KOP. Ἴσως, ὡς λές, ἀπέθανε ἡ δόλια Ἐρωπρικούσα; 

ΛIN. Πὼς ν’ ἀπεθάνει ἔμελλε· ἀπ’ ὅλους ἔτσι ἀκούσα.  

Γιὰ τοῦτο μόν’ ἐκίνησα εἰς τὸ ναὸ νὰ σώσω   1265 

καὶ τοῦ Μοντάνου μὲ βουλὴ παρηγοριὰ νὰ δώσω,  

ὅτι ἀνισῶς καὶ σήμερον ἀπὸ μιὰ νύφη ἐγδύθη, 

ἀπ’ ἄλλη νύφη σήμερον πάλ’ ηὕρηκε κ’ ἐνδύθη. 

ΚOP. Καὶ ζεῖ ἡ Δορίντα τὸ λοιπόν; Δὲν εἶν’ ἀπεθαμένη; 

ΛIN. Νά ’σουν κ’ ἐσὺ ἔτσι ζωντανὴ κ’ ἔτσι ἀναγαλλιασμένη! 1270 

ΚOP. Δὲν ἤτουνα θανατερὴ λοιπὸ ἡ λαβωματιά της; 

ΛIN. Ὁ Σίλβιος μὲ τὴν εὐσπλαχνιὰ ποὺ ἔδειξε σιμά της, 

ἂν ἤθελ᾽ εἶσται καὶ νεκρή, τὴν ἤθελε γυρίσει 

ὀπίσω ἀπὸ τὸ θάνατο, καὶ νὰ τὴν ξαναζήσει.268 

ΚOP. Καὶ μὲ τί τέχνη ἔτσι γοργὸ τσ’ ἔδωκε τὴν ὑγεία;  1275 

ΛIN. Ὀχ τὴν ἀρχὴ νὰ σοῦ τὸ πῶ, νὰ μείνεις μ’ ἀπορία. 

Τριγύρου ἐστέκαμε ὅλοι μας στὴ νιὰ τὴν πληγωμένη, 

γυναῖκες κι ἄνδρες, μὲ καρδιὰ περίσσια τρομασμένη 

καὶ μὲ τὰ χέρια ἕτοιμα, ἀμὴ ἄλλος νὰ τὴν ᾽γγίσει 

παρὰ τὸ Σίλβιο μοναχὸ δὲν ἤθελε ν’ ἀφήσει.   1280 

Κ’ οἱ τρεῖς μας μόν’ ἐμείναμε εἰς τὴν κυβέρνησή της,  

ὁ Σίλβιος μὲ τὴ μάνα του κ’ ἐγὼ στὴ δούλευσή της· 

κ’ οἱ δυὸ ἐδουλεύαν μὲ βουλὴ κι ὁ ἕνας μὲ τὸ χέρι  
                                     
2681260 καὶ νὰ τὴν ἐστενέβη, 1262 νύμφη, 1267 νύμφη , 1268 νύμφη1283 δύο, 1275 γοργὼ 
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ὅθ’ ἔπρεπε κ’ ἐτύχαινε κ’ ἡ χρειὰ τὸ εἶχε φέρει. 

Κι ὁ νιούτσικος ἀπόκοτος, ἀφόντις μὲ γλυκότη,    1285 

᾽πιτήδεια κι ὀμορφότατα, μὲ πλήσια σιγαλότη,    

ἔβγαλε ὀχ τὸ κατάσπρο της κορμὶ τὰ ματωμένα  

ροῦχα ποὺ ’φόρειε, ὀχ τὸ πολὺ αἷμα κοκκινισμένα, 

ἐπάσχισε ἀπὸ τὴ βαθιὰ πληγή της καὶ μεγάλη 

τὴν καρφωμένη καὶ χωστὴ σαΐτα νὰ τῆς βγάλει.   1290 

Καὶ μὲ ᾽πιδέξιον τραβισμὸ τὴν ἔκαμε κ’ ἐβγῆκε, 

μὰ μέσα πρῶτα ἐκόπηκε καὶ τὸ ξιφάρι ἀφῆκε 

χωσμένο μέσα στὸ κορμί· κ’ ἐτότες ἀρχινίζει 

ἀγκούσα μέσα στὴν καρδιὰ νὰ μᾶσε βασανίζει·  

ἀμὴ δὲν ἦτον βολετὸ κανεὶς νὰ τὸ ξανοίξει,   1295 

μήτε μὲ χέρι τεχνικὸ ἔξω νὰ τὸ τραβήξει. 

Ἴσως κι ἂν ἤθελε ἀνοιχθεῖ περσότερο ἡ πληγή της, 

μ’ ἕνα ξυράφι κοφτερὸ σχίζοντας τὸ κορμί της, 

S2 εἶχε δειχθεῖ ἡ ἀπόκρυφη στράτα πού᾽ τον χωσμένο, 

κ’ εἶχε βρεθεῖ ἀπὸ σίδερο σίδερο τὸ κρυμμένο.   1300 

Ἀμ’ ἤτουνα εὐσπλαχνικὸ τοῦ Σίλβιου τ’ ἄξιο χέρι,  

λύπη σὰν τούτη ἄσπλαχνη νὰ πράξει μὲ μαχαίρι -  

μὲ τέτοια ὄργανα σκληρὰ ὁ πόθος δὲ γιατρεύει269  

ποτὲ τοὺς λαβωμένους του, μ’ ἀλλιῶς τοὺς θεραπεύει -  

καὶ μ’ ὅλον ποὺ στὴν κορασιὰ ὁ πόνος ἐφαινότουν   1305 

πὼς ἤτουνα πολλὰ γλυκύς, μόνο γιατὶ εὑρισκότουν 

στὰ χέρια τοῦ πολλὰ  ἀκριβοῦ Σίλβιου, τοῦ ποθητοῦ της, 

ὁποὺ στεκότουν ἄφοβος στὸν πόνο τοῦ κακοῦ της. 

K’ εἰς αὖτο δὲν ἐδείλιασε, ἀμ’ εἶπε: «Στανικῶς σου   

θὲς ἔβγει, σίδερ’ ἄπονο, γιὰ τὸ δεσπετικό σου,   1310 

αὐτοῦθεν ὁποὺ βρίσκεσαι χωσμένο κ’ ἔτσι σφάζεις, 

καὶ μ’ εὐκολώτερη εὐκολιὰ παρὰ ποὺ δὲ λογιάζεις, 

κ’ ἐκεῖνος ὁποὺ σ’ ἄμπωσε κι αὐτοῦ εἶχε σὲ βάλει 
                                     
2691284 ἡ χρεία, 1294 νὰ μᾶς ἐβασανίζη, 1309 δὲν ἐδείλιαζε,  
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εἶναι καλὸς καὶ δυνατὸς αὐτοῦθε νὰ σὲ βγάλει.   

Καὶ μὲ συνήθεια κυνηγιοῦ θέλω νὰ θεραπεύσω   1315 

τὴ βλάβη ἐτούτη τὴ σκληρή, καὶ νὰ τηνὲ γιατρεύσω, 

ποὺ γιὰ συνήθι κυνηγιοῦ τὴν ἔχω καμωμένη, 

καὶ πάσχ’ ἡ δόλια μου καρδιά, κ’ ἔχω την μαραμένη. 

Ἕνα χορτάρι ἐλόγιασα, περίσσια γνωρισμένο 

ἀπὸ τ’ ἀλάφι ὅταν αὐτὸ βρίσκεται καρφωμένο   1320 

μὲ τὴ σαΐτα στὸ πλευρό (τ’ ὁποιὸ εἴχαμε γνωρίσει 

ἐμεῖς ἀπὸ τὸ ἴδιο ζό, κι αὐτεῖνο ἀπὸ τὴ φύση)·  

μακριὰ δὲν εἶναι ἀπ᾽ ἐδεπά». Kι ὡς τό ’πε, εὐθὺς ἐβγῆκε     

κ’ εἰς τοῦ σιμότερου βουνοῦ τὰ δάση μέσα ἐμπῆκε, 

κ’ ἕνα δεμάτι ἐμάζωξε, πάλε σ’ ἐμᾶς γυρίζει,   1325 

καὶ τὸ ζουμί του ἐβγάνοντας μέσα σ’ ἀγγειὸ στραγγίζει· 

καὶ κάποιον σπόρον εἰς αὐτὸ κοπανισμένο βάνει, 

καὶ μὲ τὲς ρίζες τοῦ χορτοῦ μπλάστρι ἀχαμνὸ τῆς κάνει    

κ’ εἰς τὴν πληγή της τό ’βαλε. ῍Ω θαυμαστὴ περίσσα 

χάρις τοῦ χόρτου! Παρευθύς, ὁποὺ τῆς τ’ ἀποθέσα,  1330 

οἱ πόνοι τὴν ἀφήκασι, τὸ αἷμα τήνε παύγει 

καὶ τὸ ξιφάρι μ’ εὐκολιὰν ἐτότες εἶδες νά ’βγει.270 

Καὶ παρευθὺς στὴν κορασιὰν ἐστράφη ἡ δύναμίς της, 

σὰν νὰ μὴν εἶχε πληγωθεῖ ποτέ του τὸ κορμί της, 

γιατὶ οὔτε <καὶ> ἡ κοπανιὰ θανατερὴ δὲν ἤτουν,  1335 

νεύρων, κοκκάλω ἀνάμεσα, στὸ κριὰς χωσμένη ἤτουν.  

ΚOP. Μεγάλ’ ἡ χάρις τοῦ χορτοῦ, μὰ πλιὰ μεγάλη πάλι 

μοίρα γροικῶ τῆς κορασιᾶς παρὰ στὸν κόσμον ἄλλη. 

ΛIN. Κ’ ἐκεῖνο ποὺ συνέβηκε στοὺς καλομοιριασμένους  

τοὺς ποθητοὺς ἀνάμεσα, τοὺς πολυαγαπημένους,  1340 

καλύτερα μπορεῖ κανεὶς στὸ νοῦ νὰ τὸ λογιάσει 

παρὰ μὲ γλώσσα νὰ τὸ πεῖ καὶ νὰ τὸ λογαριάσει. 

                                     
2701314 νὰ σ’ εὐγάλη, 1316 νὰ τὴν ἐγιατρεύσω, 1322 Ἡμεῖς - τὴν φύσιν, 1329 περήσσια, 1330 
ἀποθῆσα, 1331 τὴν ἐπαύγει, 1335 οὔτε ἡ κοπανιὰ, 1340 τοὺς πολλ’ ἀγαπημένους, 1321 τ’ ὁποῖο 
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Βέβια ἡ Δορίντα βρίσκεται ὕγια ἀπὸ τὸ πλευρό της, 

καὶ χαίρεται, κι ἀγκαλιαστὸν ἔχει τὸν ποθητό της. 

Ἐγὼ πιστεύω - ἀμὴ κ’ ἐσὺ τὸ ἴδιο θέλεις κρένει -  1345 

σ’ πλιὸ τόπους νά ’ναι ἡ κορασιὰ ἐτούτη πληγωμένη· 

καὶ κατὰ πῶς μὲ δυὸ λογιῶν ἄρματα ἐλαβώθη, 

καὶ τὲς πληγὲς σὲ δυὸ λογιῶν τρόπους νὰ τέσε γνώθει. 

Ἡ μιά, πού ’ναι ὀχ τὸ σίδερο, τὸν πόνο τῆς χαρίζει, 

κ’ ἡ ἄλλη μὲ γλυκότητα δροσιὰ τηνὲ ποτίζει·   1350 

ἡ μιά, σὰν κλείσει, ὁλότελα γροικᾶται γιατρεμένη, 

κ’ ἡ ἄλλη, ὅσον ἀνοίγεται, τόσον πλιὰ κάλλια γιαίνει.  

Κι ὁ νιούτσικος ἀπόκοτος, πού ’τον συνηθισμένος  

νὰ σαϊτεύει ὡς κυνηγὸς κι ὡς ἤτουν μαθημένος,   

S3 καὶ τώρα πού ’ναι ποθητός, μ’ ἐπεθυμιὰ μεγάλη,  1355 

μὲ τῆς ἀγάπης τ’ ἄρματα θὲ νὰ δοξεύει πάλι. 

ΚOP. ῍Ω Λίνκε, κατὰ πῶς θωρῶ, τίποτες δὲν ἐντράπης,  

ἀμ’ εἶσαι πάλι ὁ ἴδιος, ὁ Λίνκος τῆς ἀγάπης.  

ΛIN. Κορίσκα μου, εἶμαι, σὰ μὲ λές, Λίνκος στὴν ὄρεξή μου,271 

ἀμὴ δὲν εἶμαι, ὡς ἤμουνα, Λίνκος στὴ δύναμή μου.  1360 

Στὸ γεροντίστικο κορμὶ ἐτοῦτο ὁπ’ ἀσπρίζει 

παρὰ ποτὲ ἡ πεθυμιὰ τοῦ πόθου πρασινίζει. 

ΚOP. Τώρα, καθὼς ἀπὸ πολλοὺς τοῦτα τ’ ἀφτιά μου ἀκοῦσα,  

τὸ πὼς ἐθανατώθηκε ἡ ἄξια Ἐρωπρικούσα, 

πάω νὰ μάθω καὶ νὰ ἰδῶ τί ἔχουσι γεναμένο   1365 

εἰς τὸ Μυρτίνον ἀπ᾽ ἐμὲ τὸν πλήσι’ ἀγαπημένο. 

 
ΣKHNH OΓΔOH  

Ἔργαστος, Κορίσκη  

ΕPΓ. ῍Ω ἡμέρα καλορίζικη, μέρα χαριτωμένη,   

μέρα γεμάτη θαύματα, μέρ᾽ ἀγαλλιασμένη,  

                                     
2711348 νὰ τὲς ἐγνώθη, 1350 τὴν ἐποτιζει, 1352 πλιὰ κάλια γένει, 1357 δὲν ἐτράπης, 1363 τ’ αὐτιά 
μ᾽ ἀκούσα,  
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μέρα τοῦ πόθου χορταστή! ῍Ω γῆ τῆς Ἀρκαδίας 

καλότυχη! ῍Ω Οὐρανὲ τόσης εὐεργεσίας!     1370 

ΚOP. (Eδῶ κ’ Ἐργάστος πὄρχεται, μὲ τὸν καιρὸ νὰ φτάσει.)  

ΕPΓ. Tὸ κάθε πράγμα σήμερον πρέπει ν’ ἀγαλλιάσει.  

Γῆ, οὐρανός, ἀήρ, φωτιὰ κι ὅλη τοῦ κόσμου ἡ κτίση  

ἂς ξεφαντώσει κι ἂς χαρεῖ, τὴν πίκρα νὰ ᾽ξουρίσει.  

Τούτη μας ἡ πολλὴ χαρὰ στὸν Ἅδη ἂς ἀπεράσει   1375 

καὶ κάθε τόπος σήμερον τὴν παίδα ἂς ἀσχολάσει.  

ΚOP. (Πάρα πολλὰ χαρούμενος τοῦτος μοῦ δείχνει ἐμένα!) 

ΕPΓ. ῍Ω δάση μου καλότυχα, ποὺ εἶστε μαθημένα 

εἰς τὴ φωνὴ τὴ θλιβερὴ τῶν ἀναστεναγμῶν μας 

ν’ ἀναστενάζετε κ’ ἐσεῖς, θρηνώντας τὸ κακό μας,  1380 

ἔτσι καὶ τώρα, στὴ χαρὰν ἐτούτην τὴ δική μας, 

χαρεῖτε, ἀγαλλιάσετε στὴν ἀναγάλλιασή μας, 

καὶ τόσες γλῶσσες λύσετε ὅσα σᾶς ᾽σιλυγοῦνται 

φύλλα ὀχ τὴν πνεύση τῆς χαρᾶς ἐτούτης καὶ φυσοῦνται.272 

Tὴν τύχη κιλαδήσετε, τὴ γλυκοδροσισμένη,   1385 

ὁποὺ δυὸ ποθητοὶ γροικοῦν σήμερο εὐτυχισμένοι.  

ΚOP. (Ἐτοῦτος βέβια γιὰ τοὺς δυὸ ἐτούτους λογαριάζει, 

Σίλβιο, Δορίντα, καὶ χαρὰν ἔχει κι ἀναγαλλιάζει. 

Πρέπει λοιπὸν νὰ ζεῖ κανείς, γιατὶ θωρῶ κ’ ἡ βρύση  

τῶν στεναγμῶν καὶ τῶν δακρυῶν πὼς γλήγορ’ ἀποφρύσσει, 1390  

μὰ τῆς χαρᾶς ὁ ποταμὸς ποτὲ δὲ σταματίζει, 

μὰ στέκεται παντοτινὰ καὶ πλιότερ’ ἀναβρύζει.  

Γιὰ τὴν Ἐρωπρικούσα πλιὸ λόγος δὲν ἀγροικᾶται, 

ποὺ σήμερον ἀπέθανε μὰ δὲν ἀνιστορᾶται, 

ἀμὴ ὅλοι τους ἐγνοιάζουνται σήμερο νὰ χαροῦσι,   1395 

μ’ ἐκεῖνον ὁποὺ χαίρεται γλυκιὰ ν’ ἀναγαλλιοῦσι.   

                                     
2721371 κ’ Ἔργαστος, 1377 Παρὰ πολλὰ, 1383 σᾶς συλληγοῦνται 1386 εὐτυχησμένην, 1389 ἡ 
βρύσις, 1378 εἶστεν μαθημένα, 1384 Φύλ’ ὀχ, 1387 δύο,  
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Καὶ κάνουσι καλότατα, ὅτ’ ἡ ζωή μας πούρι 

χίλιους θανάτους ξαπερνᾶ ὥς νά ’ρθει στὸ κιβούρι.)  

Ποῦ πᾶς, Ἐργάστε, μετ’ αὐτὴν τὴν ἀναγάλλιασή σου; 

Σὲ γάμους τάχα περπατεῖς;  

EPΓ. Hὗρες το μοναχή σου.  1400 

Ἀγροίκησες τὸ ριζικὸ τῶν καλομοιριασμένων 

τῶν δυὸ αὐτών τῶν ποθητῶν, τῶν τόσο εὐτυχισμένων;  

Ἄκουσες πράγμα σὰν αὐτὸ ποτέ του ν’ ἀγροικήθη; 

KOP. Ὁ Λίνκος μὲ μεγάλη μου χαρὰ μοῦ τὸ ᾽δηγήθη, 

κ’ ἔσβησε αὐτὸ τὸν πόνο μου, ὁποὺ στὰ σπλάχνη ἀκούσα,  1405 

γιὰ τὸν καημένο θάνατο ποὺ πῆρ’ Ἐρωπρικούσα.  

S4 EPΓ. Ἐρωπρικούσης θάνατο; Τί λέγεις, τί φαντάζεις;  

Τί μοῦ δηγᾶσαι, καὶ γιὰ ποιούς τώρα μιλῶ λογιάζεις; 

KOP. Γιὰ τὴ Δορίντα μοναχὰς καὶ Σίλβιο μοῦ δηγᾶσαι.273 

EPΓ. Γιὰ ποιά Δορίντα μοῦ μιλεῖς; Τί Σίλβιο ἀνιστορᾶσαι; 1410 

Τίποτες δὲν ἀγροίκησες, καθὼς θωρῶ σ’ ἐσένα! 

Ἐτούτ’ ἡ περισσὴ χαρά, ὁποὺ θωρεῖς σ’ ἐμένα, 

γεννᾶται ὀχ τὴν ψηλότερη, τὴν πλιὸ εὐγενισμένη   

ρίζα θαυμασιότερη κ’ ἐξ αὔτηνε βλασταίνει.  

Γιὰ τὸ Μυρτίνο σοῦ μιλῶ καὶ τὴν Ἐρωπρικούσα,  1415 

ταίρι ἄξιο ἀπ’ ὅσους σήμερον τὸν κόσμο περπατοῦσα, 

ταίρι τὸ πλιὰ καλόμοιρο ’ξ ὅσους περικυκλώνει 

ὁ οὐρανὸς κι ὅσους στὴ γῆ ὁ ἔρωτας πυρώνει. 

ΚOP. Ἐρωπρικούσα, τὸ λοιπόν, δὲν εἶν’ ἀπεθαμένη;   

EPΓ. Ἀνίσως κ’ εἶναι ζωντανή, πῶς νά ’ν’ ἀπεθαμένη;   1420 

Ζεῖ, τὸ λοιπόν, καὶ χαίρεται καὶ λάμπει ἡ ὀμορφιά της, 

κ’ ἐγίνη νύφη ξαφνικὰ μὲ πλήσια παρρησιά της.  

KOP. Ἐργάστε, κατὰ πῶς γροικῶ, ἐσὺ μοῦ μετριάζεις.  

EPΓ. Ὅ,τι σοῦ λέγω θὲς ἰδεῖ, ἀνὲν καὶ δὲ σπουδάζεις.  

                                     
2731405 ἀπὸ τὸν πόνον μου, 1410 Σίλβιον ἀνιστορᾶσαι, 1416 ἄξιον ἀπ’ ὅσους, 1422 νύμφη, 1423 
Ἔργαστε, 1422 μὲ πλήσια παρουσιά της, 1402 δύο,1417 καλόμοιρον ξ᾽ ὅσους, 1420 νἆν’ ἀπεθαμ 
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ΚOP. Δὲν τὴν ἀποφασίσασι νὰ μείνει ἀπεθαμένη;   1425 

EPΓ. Ἀποφασίσθη, καθὼς λές, μά ’μεινε λυτρωμένη. 

KOP. Ἢ σὺ δηγᾶσαι ὀνείρατα καὶ λέγεις παραμύθια 

ἢ ἐγὼ τὰ λὲς ὀνειριαστὴ γροικῶ, μά τὴν ἀλήθεια!   

EPΓ. Ὀγλήγορα ἂν σταθεῖς ἐδῶ, θὲς τὴν ἰδεῖ νὰ βγαίνει, 

μαζὶ μὲ τὸ Μυρτίνο της, τὸν μπιστενό, σμιμένη,   1430 

ὀχ τὸ ναό, π’ ἀκόμη ἐκεῖ βρίσκουνται, ὁποὺ ᾽δῶσαν  

κ’ ἕνας τ’ ἀλλοῦ τοῦ γάμου τους τὴν πίστη ἐσταθερῶσαν· 

θὲς τοὺς ἰδεῖ νὰ πηαίνουσι στὸ σπίτι τοῦ Μοντάνου, 

στεφανωμένοι ὡς νιόνυμφοι εἰς τὸ κεφάλι ἀπάνου, 

γιὰ νὰ μαζώξουν τὸν γλυκὺ καρπό, τὸν δροσισμένο,  1435 

τοῦ πόθου, πὄχουν μὲ πολλοὺς κόπους ξεδουλεμένο.  

῍Ω νά ’βλεπες, Κορίσκη μου, πόση χαρὰ μεγάλη! 

N’ ἀγροίκας τὲς χαρούμενες φωνὲς ἐκεῖνες πάλι274 

ποὺ βγαίνουσι μελωδικῶς ὀχ τοὺς πολλοὺς ἀνθρώπους, 

ποὺ εἶναι μέσα στὸ ναὸ μὲ διαφόρους τρόπους,   1440 

ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιὰ μὲ γέροντες σμιμένοι, 

ἱερωμένοι κοσμικοί, ὅλοι ἀνακατωμένοι! 

Kι ὀχ τὴν πολλὴ ἀναγάλλιασην ὁπὄχουν καὶ γροικοῦσι 

δείχνουσι πὼς τοὺς λείπεται λίγο νὰ λωλαθοῦσι.  

Καθένας ἀσπουδαχτικά, μὲ θαῦμα σ’ αὔτους τρέχει,  1445 

νὰ ἰδεῖ τὸ καλορίζικο ταίρι τὸ πῶς μετέχει· 

ὅλοι τοὺς ἀγκαλιάζονται, ὅλοι τοὺς προσκυνοῦσι,  

ἄλλοι τιμοῦν τὸ σπλάχνος τους καὶ πάλι ἄλλοι παινοῦσι 

τὴ σταθερὴ τοῦ πόθου τους τὴν πίστη τὴ μεγάλη 

κι ἄλλοι τὲς χάρες τ’ Oὐρανοῦ κι ἄλλοι τῆς φύσης πάλι.  1450 

Ἀντιλαλοῦσι τὰ βουνά, κάμποι, λαγκάδια, δάση,  

τ’ ὄνομα τοῦ πιστοῦ βοσκοῦ ἐπαινετὰ τὸ πᾶσι. 

῍Ω τύχη τ’ ἄξιου ποθητοῦ! Ἔτσι γοργὸ ἀπομένει 

ἀπὸ βοσκὸς πτωχότατος ἱσόθεος νὰ γένει, 
                                     
2741430 τὸν πιστενὸ, 1432 τὴν πίστιν ἐσταθερόσαν, 1426 µάµεινε, 1445 Καθ’ ἕνας 
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καὶ ν’ ἀπεράσει σ᾽ μιὰ στιγμὴ ἀπὸ τὸ θάνατό του  1455 

εἰς μιὰ γλυκύτατη ζωὴ μὲ τὸν εὐτυχισμό του, 

κι ἀπὸ τὸ ξόδι τὸ σιμὸ τόσο μακριὰ νὰ φθάσει, 

εἰς τὸν ἀπελπισμένο του τὸ γάμο του νὰ πιάσει.  

Καὶ μ’ ὅλον πού ’ναι περισσὸ τὸ πράγμα καὶ μεγάλο, 

Κορίσκη μου, γιὰ τίποτες δὲ θέλω νὰ τὸ βάλω.   1460 

Ἀμὴ νὰ χαίρεται κανεὶς μίαν, ὁποὺ γιὰ κείνη  

πεθαίνοντας ἐχαίρετον μὲ πλήσιαν εὐφροσύνη - 

S5 ἐκείνη, ποὺ μὲ προθυμιὰν ἔτρεχε γιὰ νὰ πάρει 

τὸ θάνατο μὲ δαύτονε καὶ τό ᾽χε πλήσια χάρη - 

τώρα, μέσ’ στὴν ἀγκάλη της, χαρές, δροσιὲς νὰ πιάνει,  1465 

ὁποὺ πρωτύτερα γι’ αὐτὴν ἔτρεχε ν’ ἀπεθάνει,275 

τούτ’ εἶναι καλοριζικιά, τούτ’ εἶναι νοστιμότη, 

ποὺ κάθε λογισμὸ περνᾶ καὶ πάσ’ ἄλλη γλυκότη! 

Δὲ χαίρεσαι λοιπὸν κ᾽ ἐσύ; Δὲν ἔχεις εὐφροσύνη 

γιὰ τὴν Ἐρωπρικούσα σου, ποὺ τέτοια νύφη ἐγίνη,  1470 

σὰ χαίρομαι κι ἀγαλλιῶ τώρα κ’ ἐγὼ γι’ αὐτεῖνον,  

τὸν ἄξιον καὶ τὸν πιστὸ κ’ εὐγενικὸ Μυρτίνο; 

ΚOP. Δὲ μὲ θωρεῖς, Ἐργάστε μου, πῶς στέκω εὐφραινομένη;  

ΕPΓ. Κορίσκη, νά ’θελες ἰδεῖ τούτην τὴν πλουμισμένη  

κόρη τὴν εὐμορφότατη ὅταν τὸ χέρι ἀπλώσε   1475 

διὰ σημεῖον τῆς παντρειᾶς κ’ εἰς τὸ Μυρτίνο ἐδώσε,  

κι αὐτεῖνος πάλε, θέλοντας σημάδι νὰ τῆς δώσει  

τσ’ ἀγάπης του τῆς ἄμετρης τὴν πίστη νὰ βεβιώσει, 

ἕνα φιλὶ τῆς ἔδωσε γλυκὺ στὰ κοριαλλένια  

χείλη τὰ κατανόστιμα, τὰ γλυκοζαχαρένια -   1480 

ἀμὴ δὲν ἀγροικήθηκε· τόσ’ ἀλαφρὰ τὸ σύρε,  

ποὺ δὲν ἠξεύρω νὰ σοῦ εἰπῶ νά ’δωκε ἢ νὰ πῆρε - 

τί ρόδα, τί τραντάφυλλα…! Tὶ κόκκινη ὄψις ἄλλη,  

                                     
2751465 μέσ’ τὴν, 1470 νύμφη, 1483 τραντάφυλλα,1464 καὶ τό εἶχε, 1469 καὶ σὺ, 1474 νὰ ἤθελες, 
1476 Μυρτίν’ ἐδώσε,  
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ἢ φυσικὴν ἢ τεχνική, ὁποὺ κανεὶς νὰ βάλει, 

ὅλα τὰ ὑπερβαίνασι τά ’μορφα μάγουλά της,   1485 

ὁποὺ ἐντροπὴ τὰ ἐσκέπασε κι αὔξαινε ἡ εὐμορφιά της,  

κ’ ἐδίδασι πλιὰ δύναμη κ’ αἰτιὰ νὰ τὴν πληγώνει 

στὸν πληγωτή, κ’ ἐπεθυμιὰ συχνὰ νὰ τὴ λαβώνει. 

Κ’ ἐκείνη εἰς σχῆμα στανικὸ ἔδειξε νὰ μακρύνει,  

γιὰ νὰ τὸ κάμει πλιὰ γλυκὺ σ’ αὐτεῖνον ποὺ τὸ δίνει·  1490 

κι ἀμφίβολους μᾶς ἄφησε, ἂν ἤτουνα δοσμένο 

μ’ εὐχαριστιά της τὸ φιλὶ ἢ κἄνε ἁρπαγμένο.276 

Μὲ τέτοια τέχνη ἐδόθηκε κ’ ἐπάρθη, ὁποὺ τὸ σχῆμα 

τὸ στανικὸ καὶ τὸ γλυκύ, μὲ τὸ γερμένο σύρμα,  

ἔδειχνε πὼς τὸ πεθυμᾶ κ’ ἤτου ἀνακατωμένο   1495 

τὸ σχῆμα μὲ τὸ κλεψιμιὸ καὶ μὲ τὸ κερδαιμένο· 

μιὰ ἄρνηση ἔτσι ταχτικὴ ὁποὺ ἐπεθύμα κεῖνο  

τὸ πράγμα πὄδειχνε στανιὸ πὼς δίδει στὸ Μυρτίνο, 

κ’ ἕνα ἀμπόδισμα γλυκὺ ποὺ κάλειε νὰ σιμώσει 

τὸ νιό, φιλὶ γλυκύτατο πάλε νὰ τῆσε δώσει,   1500 

κ’ ἕνα φευγιὸ καὶ στάσιμο πὄκανε νὰ σπουδάξει 

τὸν ἁρπαχτὴ π’ ἁρπάζοτουν γλυκιὰ νὰ τῆς τ’ ἁρπάξει.  

῍Ω φίλημα γλυκύτατο, φιλὶ χαριτωμένο! 

Δὲν ἠμπορῶ ν’ ἀκαρτερῶ, Κορίσκη, ἀμὴ παγαίνω 

νὰ πάρω νύφη μιὰ κ’ ἐγώ, μ’ ἀγάπη καὶ μὲ πόθο,  1505 

χαρὲς καὶ περιδιάβασες γιὰ νὰ μπορῶ νὰ γνώθω, 

ὅτι σὲ τόσες ὑψηλὲς γλυκότητες δὲ φθάνει 

κανείς, ἂν πρῶτα μὲ καρδιὰ τὸν ἔρωτα δὲν πιάνει. 

ΚOP. Ἀνίσως κ’ εἶναι ἀληθινό, σήμερο σ’ ἴντα μένω;  

Ἢ χάνω ὁλότελα τὸ νοῦ ἢ ὅλον τὸν κερδαίνω.   1510 

     

                                     
276 1500 νὰ τῆς ἐδώση, 1505 νύμφη 
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ
μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ
μμμ 
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ΣKHNH ΕNATH 

Χορός Βοσκῶν, Κορίσκη, Ἐρωπρικούσα, Μυρτίνος 

Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίδεις εὐτυχίαν, 

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας, 

καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους,1515 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους,277 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις 

καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις. 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.   1520 

KOP. (Ὀϊμέ, πολλά ᾽ναι ἀληθινό! Δύστυχη, τί φροντίζεις; 

Στοὺς εὔκαιρούς σου λογισμοὺς τέτοιας λογῆς θερίζεις! 

῍Ω λογισμοὶ καὶ πεθυμιὲς σφαλτοὶ κι ἄδικοι πλῆσα! 

Λοιπόν, μιᾶς πού ’τον ἄφταιστη θάνατο πεθυμήσα,  

γιὰ νὰ τελειώσω τὲς κακὲς καὶ ἀχαλίνωτές μου   1525 

καὶ τυφλωμένες κι ἄπρεπες ὄρεξες τὲς δικές μου; 

Τόσ᾽ ἄσπλαχνη ἤμουν καὶ τυφλή; Tώρα ποιός ἀνοιμένα 

τὰ μάτια μὄχει; Tί θωρῶ, ἡ κακομοίρα, ὀϊμένα; 

Tὸ σφάλμα μου ἔδειχνε θωριὰ καλομοιριᾶς μεγάλης,)  

μὰ τώρα βλέπω κ᾽ ἤτουνα κακομοιριᾶς και ζάλης!)  1530 

ΧOP ΒOΣ. Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίδεις εὐτυχίαν, 

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας, 

καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους,1535 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους, 

                                     
2771513 ψαλμουδίαν μας, 1517 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1518 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1521 πολλ’ εἶναι, 1523 
πλήσια, 1527 Τόση ἄσπλαγχνη – ποῖος,  
 



 529 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις 

καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις. 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.   1540 

Θώρειε, πιστότατε βοσκέ, ὕστερ’ ἀπὸ τὰ τόσα 

δάκρυα σου κι ἀναστεναγμούς, πάθη ποὺ σὲ πλακῶσα,  

ποῦ εἶσαι τώρα, ποῦ ᾽φθασες! Δὲν εἶναι τούτη ἐκείνη 

ἡ κόρη ποὺ σοῦ ᾽παίρνασι μὲ τόση δικιοσύνη278 

ὁ νόμος Οὐρανοῦ καὶ γῆς κ’ ἡ φτώχεια ἡ δική σου  1545 

καὶ τ’ ἄπονο μελλάμενο τῆς μοίρας τῆς κακῆς σου 

κ’ ἡ τιμημένη της βουλὴ κ’ ἡ πίστις πού ’χε δώσει 

νὰ πάρει ἄλλον γι’ ἄνδρα της κ’ εἰς τὴ θεὰ εἶχ’ ὀμόσει; 

Kι ὁ θάνατος, ὁπὄμελλε νὰ πάρει τὴ ζωή σου, 

παντάπασι στὴν ἔπαιρνε, νὰ μὴν εἶναι δική σου!   1550 

Νά τηνε, τώρα, τὸ λοιπόν, ποὺ εἶναι ἐδική σου,  

ὡς ἤθελες κ’ ἐλόγιαζες κ’ ἦτον ἡ ὄρεξίς σου! 

Αὐτὸ τ’ ὄμορφο πρόσωπο, τὸ τόσ’ ἀγαπημένο, 

αὐτὰ τὰ μάτια τά ’μορφα, αὐτὸ τὸ μυρισμένο 

στῆθος κι αὐτὰ τὰ χέρια της, κι ὅ,τι ἄλλο βλέπεις πάλι  1555 

κι ἀκοῦς καὶ ’γγίζεις εἰς αὐτὰ τὰ πλουμισμένα κάλλη, 

ὁποὺ μὲ τόσον σου καημὸ τά ’χες ἀγαπημένα 

καὶ μ’ εὔκαιρούς σου στεναγμοὺς τόσο πεθυμισμένα,  

τώρα σοῦ εἶναι πλέρωμα στὸν ἄμετρον αὐτεῖνο 

τὸν πόθο καὶ τὴν πίστη σου, καὶ δὲ μιλεῖς, Μυρτίνο;  1560 

ΜΥΡ. Πῶς νὰ μιλήσω δύνομαι; ᾽Πειδὴ καὶ δὲν κατέχω 

ἀνίσως κ’ εἶμαι ζωντανὸς ἢ ἴσκιος νὰ μετέχω, 

καὶ δὲν ἠξεύρω ἂν ἀγροικῶ ἢ κἄνε ἀλήθεια βλέπω 

σ’ ἐκεῖνο ποὺ μοῦ φαίνεται πὼς ἀγροικῶ καὶ βλέπω.  

Ἀμὴ ἂς μιλήσει ἡ πλουμιστὴ ἡ κόρη ἡ δική μου,   1565 

                                     
2781537 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1538 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1545 πτώχεια, 1550 εἶναι ἐδική σου, 1560 καὶ τῆς 
πίστης σου, 1562 ἢ ἴσκιος νὰ μετέχω 
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Ἐρωπρικούσα μου, γιὰ μέ, ὅτι σ’ αὐτὴ ἡ ψυχή μου, 

ὁ πόθος κ’ ἡ ἀγάπη μου πάντα τους κατοικοῦσι 

κ’ ἐκεῖθεν ἔχουν τὴ θροφὴ κ’ εἰς αὔτην πάντα ζοῦσι. 

ΧOP ΒOΣ. Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίδεις εὐτυχίαν,  1570 

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας,279 

καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους, 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους, 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις   1575 

καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις. 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.    

ΚOP. (Τώρα τί θέλετε σ’ ἐμέ, κάλλη μου κ’ εὐμορφιές μου,  

ποὺ μοῦ’ στεν πάντα εὔκαιρες καὶ πάντα πίβουλές μου; 1580 

Στόλισις μόνον μάταια εἴστενε στὸ κορμί μου,  

ἀμὴ ζημιὰ καὶ βλάψιμο στὴ δόλια τὴν ψυχή μου. 

Διαβεῖτε, φύγετε ἀπ᾽ ἐμέ! Περίσσια προδομένη  

μ’ ἔχετε μὲ τσ’ ἐλπίδες σας, καὶ καταγελασμένη. 

Καὶ γιατὶ χῶμα εἴστενε, στὴ γῆ πάλε στραφεῖτε,   1585 

καὶ σύρτε ὅθεν ἐβγήκετε, κ’ ἐμένανε μ’ ἀφῆτε.  

Ἕναν καιρὸ σᾶς ἔκαμα ἅρμα στὲς ἡδονές μου, 

γιὰ νὰ μπορῶ ἐρωτεύοντας νὰ βγάνω τσ’ ὄρεξές μου, 

μὰ τώρα θεληματικῶς εἰς τὴν τιμή σᾶς κάνω 

κουρσέματα καὶ τρόπαια, καὶ δοῦλες της σᾶς βάνω.)  1590 

ΧOP ΒOΣ. Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίδεις εὐτυχίαν,   

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας, 

                                     
279 1575 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1576 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1587 Ἕνα καιρὸν 
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καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους, 1595 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους, 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις    

καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις.280 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.   1600 

 KOP. (Ἀμὴ τί; Πᾶς γυρεύοντας, Κορίσκη, νὰ ᾽πιστρέψεις; 

᾽Πιτήδειο νά ’βρεις τὸν καιρό, συμπάθιο νὰ γυρέψεις; 

Τί κάνεις, τί ἀκαρτερεῖς; Τὴν τιμωριὰ φοβᾶσαι;   

Θαρρέψου κι ἀποκότησε κ’ εἰς τοῦτο μὴ δειλιᾶσαι,  

ὅτι νὰ πάρεις παίδευση δὲ θέλεις εὕρει ἄλλη,   1605 

σὰν εἶν’ τὸ ἴδιο σφάλμα σου, σὲ τιμωριὰ μεγάλη. 

Σίμωσε τώρα, τὸ λοιπόν, κι ἄλλον καιρὸ δὲν ἔχεις 

σὰν τοῦτον, καὶ συμπάθιον ἀπ’ αὔτους νὰ μετέχεις.)   

῍Ω ταίρι ἄξιο κ’ εὔμορφο, ταίρι μακαρισμένο, 

κι ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ γῆ περίσσι’ ἀγαπημένο,    1610 

ἀνίσως κ’ εἰς τὴν ὑψηλὴ τὴν καλοριζικιά σας  

ὅλες οἱ δύναμες τῆς γῆς συγκλίνουν ὀμπροστά σας, 

δίκιο εἶναι καὶ πρεπούμενο νὰ σᾶσε προσκυνήσει 

ὅποιος σ’ ἐσᾶς ἀντίδικα κακὸ εἶχε προσπαθήσει. 

Ἐρωπρικούσα εὐγενική, ἐτοῦτο δὲ σ’ τ’ ἀρνοῦμαι,  1615 

μὰ καθαρὰ καὶ φανερὰ τώρα σοῦ τὸ δηγοῦμαι: 

τὸ νιὸν ὁποὺ ἐπεθύμησες κ’ ἐγὼ πεθύμησά τον, 

κι ὡσὰν ἐσένα στῆς καρδιᾶς τὸ κέντρο ἐφύτευσά τον, 

μὰ σύ, σὰν πλι’ ἄξια πού ’σουνα, τώρα τὸν ξεφαντώνεις 

καὶ τὸν καημὸ τοῦ πόθου σου, σὰ θές, τονὲ πλερώνεις.  1620 

Ἤξευρε, Ἐρωπρικούσα μου, πὼς ἔχεις κερδαιμένο 

τὸν πλιὰ πιστότατο βοσκὸ τοῦ κόσμου γεννημένο· 

                                     
2801597 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1598 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1603 καὶ πριν από τὶ ἀκαρτερεῖς διέγραψα, 1612 αἱ 
δυναμες, 1613 νὰ σᾶς ἐπροσκυνήση, 1620 τὸν ἐπλερώνεις 1615 δὲν στ’ ἀρνοῦμαι, 1618 εἰς τῆς 
καρδιᾶς, 1612 συνκλίνουν 
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κ’  ἐσύ, Μυρτίν᾽, ἐκέρδαισες τὴν πλιὰ τετιμημένη 

κόρη ποὺ νὰ γεννήθηκε σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη. 

Πιστέψετέ μου ὅτι στοῦ ᾽νοὺ τὴν πίστην ἤμουν μόνη,  1625 

κ’ εἰς τὴν τιμὴ τῆς ἀλληνῆς τῆς δοκιμῆς τ’ ἀκόνι.281 

Μὰ σύ, νεράιδα μου εὔμορφη, πρὶν τὴν ὀργή σου ἀφήσεις 

νὰ κατεβεῖ στοῦ λόγου μου, γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσεις, 

στράφου κ’ ἰδὲς τὸ πρόσωπο τὸ πολυαγαπημένο   

τ’ ἀνδρός σου τ’ ὀμορφότατο καὶ τὸ χαριτωμένο,  1630 

κ’ ἐκεῖ τὸ πταίσιμον ἐμὲ καὶ τὸ συμπάθιο ἐσένα   

ζύγιασ᾽ τα μὲ τὴ δύναμην ὁπὄχει τὸ καθένα, 

καὶ γιὰ τὴ χάρη τ’ ἀκριβοῦ τ’ ἀνδρός σου νὰ θελήσεις 

σφάλμα τοῦ πόθου πὄκαμα νὰ μοῦ τὸ συμπαθήσεις, 

Ἐρωπρικούσα ποθητή. Ὅτ’ εἶν’ πρεπὸ καὶ ἴσιο   1635 

συμπάθιο νά ’βρει σήμερο στὸ σφάλμα του τὸ πλήσιο 

ὁ πόθος ἀπὸ λόγου σου, ποὺ ξεύρεις καὶ λογιάζεις 

τὲς λόγχες καὶ τὲς λάβρες του, ὅτι τὲς δοκιμάζεις. 

ΕPΩ. Κορίσκη μου, ὄχι μοναχὰ σήμερο συμπαθῶ σου, 

ἀλλ’ ἀκριβή μου φίλαινα σ’ ἔχω καὶ συγχωρῶ σου,  1640 

ὅτι τὸ τέλος πού ’φερε τὸ ἔργο σου τηράζω,    

μὰ τὴν αἰτιὰ τοῦ τέλους σου ποσῶς δὲν τὴ λογιάζω. 

Tὸ σίδερο καὶ ἡ φωτιά, μ’ ὅλον ποὺ νὰ πονοῦσι, 

εἶν’ ἀκριβὰ κι ὠφέλιμα εἰς ὅσους γιατρευτοῦσι·  

κι ὅποια νὰ ᾽στάθης σήμερον εἰς τὰ κακώματά μου,  1645 

ἢ φιλενάδα μου ἀκριβὴ ἢ κἄνε κι ἔχθρισσά μου, 

σώνει μου ἐμένα μοναχὰ πὼς τὸ μελλάμενό μου  

σ’ ἐπιχειρίσθη σήμερο μεσίτρα στὸ καλό μου. 

Δημηγερσιὰ πολλὰ ἀκριβὴ μοῦ ’τον ἡ ἐδική σου 

κ’ εὐτυχισμὸν ἀμέτρητο μοῦ ’φερε ἡ πιβουλή σου.  1650 

Ἔλα κι ἀτή σου, τὸ λοιπόν, τώρα στὴ συντροφιά μας, 

                                     
2811625 ὅτ’ εἰς τοῦ νοῦ, 1629 τὸ πολλ’ ἀγαπημένον, 1632 Ζήγιαστα - τὸ καθ’ ἕνα, 1647 Σόνει μ᾽ 
ἐμένα 
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νὰ ξεφαντώσεις, νὰ χαρεῖς σ’ ἐτούτη τὴ χαρά μας.282 

KOP. Εἶμαι πολλὰ χαρούμενη εἰς τὸ συμπάθημά μου,  

καὶ πλιὰ χαρούμενη γιατὶ ὕγιανα τὴν καρδιά μου.  

ΜΥΡ. Κ’ ἐγώ, Κορίσκη, συγχωρῶ τώρα τὰ σφάλματά σου, 1655 

βγάνοντας τώρα μοναχὰ τοῦτο τ’ ἀμπόδισμά σου!    

KOP. Δὲν εἶν’ πρεπὸν τώρα πιλιὸ πείραξη νὰ σᾶς δίνω. 

Νὰ εἶστε καλορίζικοι! Xαρὰ κ’ ὑγειὰ σᾶς ᾽φήνω! 

ΧOP ΒOΣ. Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίνεις εὐτυχίαν,  1660  

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας, 

καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους, 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους, 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις   1665  

 καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις. 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν, 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.  
 
 
ΣKHNH ΔEKATH 

Μυρτίνος Ἐρωπρικούσα, Χορός Βοσκῶν   

ΜΥΡ. Τόσο λοιπὸ ἐσυνήθισα στὰ πάθη νὰ κρατοῦμαι, 

ὥς κ’ εἰς τὴ μέση τῆς χαρᾶς, ὁποὺ εἶμαι, νὰ λυποῦμαι!  1670 

Ἡ ἄργητα δὲν ἔσωνε σ’ τούτη τὴ συντροφία, 

ποὺ σύρνει τὴν περπατησιὰ μὲ τόση παρρησία, 

μὰ ὥς κ’ ἡ Κορίσκη ἀμπόδισμα ἦλθε κι αὐτὴ νὰ βάλει 

τούτην τὴν ὥρα κι ἄργητα τόσο πολλὰ μεγάλη! 

ΕΡΩ. Πάρα πολλὰ εἶσαι γλήγορος καὶ πλήσια σπούδαν ἔχεις! 1675 

ΜΥΡ. ῍Ω ἀκριβέ μου θησαυρέ, ἀτή σου δὲν κατέχεις    

τὸ πὼς ἀκόμη βέβαιος δὲν εἶμαι, καὶ φοβοῦμαι 

                                     
2821665 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1666 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1673 Μ᾽ ὡς, 1675 Παρὰ πολλὰ 
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μήπως καὶ δὲν σ’ ἀπόκτησα, ὥστε ποὺ νὰ διαβοῦμε  

στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, κι ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μου,283 

γυναίκα μου καθολικὴ νὰ σὲ δεχτῶ κυρά μου!   1680 

Ἐτοῦτα τά ’χω ὀνείρατα, ψυχή μου, κι ἀνιμένω 

ἀπ’ ὥρα σ’ ὥρα καὶ στιγμὴ ἔξυπνος γιὰ νὰ γένω, 

κ’  ἐσὺ ἀπ’ ὀμπρός μου νὰ χαθεῖς, ἀγάπη μου μεγάλη, 

καὶ ξάφνου σὲ κακομοιριὰ νὰ μὲ γυρίσεις πάλι. 

Ἤθελα μ’ ἄλλη δοκιμὴ νὰ ἤμουνα βεβιωμένος   1685 

πὼς στὸ γλυκύ μου ἀγρύπνημα δὲν εἶμαι κοιμισμένος. 

ΧOP ΒOΣ. Ἔρχου, θεὲ ῾Υμέναιε, πὄχεις τὴν ἐξουσίαν 

στοὺς γάμους, καθὼς βούλεσαι, νὰ δίδεις εὐτυχίαν,   

φθάσε στὰ παρακάλια μας, κάμε τὴν ψαλμουδιά μας  

δεκτὴ στ’ ἀφτιά σου σήμερον, ὡς εἶν’ ἡ πεθυμιά μας,  1690 

καὶ στράφου πρὸς τοὺς ποθητούς, τούτους τοὺς δοξασμένους, 

οὐρανικοὺς κ’ ἱσόθεους, τοῦ πόθου μπιστεμένους, 

καὶ μ’ εὐτυχίαν σήμερον κάμε νὰ τούσε σμίξεις    

 καὶ τῆς παντρειᾶς τους τὸν καλὸ κόμπο νὰ τούσε σφίξεις. 

Ναί, κύριε ῾Υμέναιε, ὡς ἔχεις ἐξουσίαν,    1695 

νυμφίους τούτους ἔνωσον μὲ πλήσιαν ἡσυχίαν.  
 

ΧΟΡΟΣ 

῍Ω ταίρι εὐτυχισμένο ποὺ δροσίζεις,  

δάκρυά ’σπειρες μὲ πόνους καὶ μὲ θλίψες,  

καὶ τώρα μὲ χαρὲς γέλια θερίζεις!   

Mὲ πόσες θλίψες σου πικρὲς γλυκαίνεις     1700 

τοῦ πόθου σου τὴν πεθυμιὰ τὴν τόση·  

σὲ σπλάχνα καὶ καρδιὰ δροσιὲς πληθαίνεις!   

Γνωρίσετ’ ἀπ’ ἐδῶ καὶ μαθημένοι  

γενεῖτ’, ἐσεῖς, καὶ ξόμπλι ἐπάρτε,  

                                     
2831686 Πῶς τὸ γλυκή μου, 1693 νὰ τοὺς ἐσμίξης, 1694 νὰ τοὺς ἐσφίξης, 1701 πεθυμία, 1702 καὶ 
σπλάγχνα 
 



 535 

οἱ ἁπαλοὶ θνητοὶ καὶ τυφλωμένοι,      1705 

τὲς ἄδολες χαρὲς ὁποὺ δροσίζουν   

ποιὲς εἶναι, κι ἀπεδῶθεν πάλιν284 

τ’ ἀληθινὰ κακὰ ὁποὺ φλογίζουν.  

Xαρὰ δὲν εἶν’ καμιὰ μὲ δίχως θλίψη,  

οὐδ’ ἔναι θλίψη, ὅσ᾽ κι ἂ θὲς μεγάλη,    1710 

ὁπ’ ἀπ’ αὐτὴ στερνὰ χαρὰ νὰ λείψει. 

Ἀληθινὴ χαρὰ μόνη ἔναι κείνη   

ὁποὺ γεννᾶται ἀπ’ ἀρετὴ καὶ χάρη  

κι ὁποὺ ἡ ἀπομονὴ στερνὰ τὴ δίνει.  

 

                                     
284 1710 ὡς κι ἂ θές 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

του εκδότη 
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Σημειώσεις 
 
Αφιέρωση  
5 Διὰ τοῦτο ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἐμεταγλωττιστῆκαν: το διὰ πρέπει να διαβαστεί ως μία 
συλλαβή και το ἴδιους ως τρεις· βλ. και στη συνέχεια Β 1211 και 1236. 
35-52 Καὶ εἰς ἐκείνη ποὺ ποθεῖ πάντα της νὰ σπουδάζει…: Το θηλυκό γένος του 
υποκειμένου (Καὶ εἰς ἐκείνη…) στο οποίο ο Μιχαήλ Σουμμάκης προσηλώνει τοὺς 
κόπους πὄκαμε συσκοτίζει το περιεχόμενο των στίχων. Η δυσκολία αίρεται με τη 
διευκρίνιση ότι ο συντάκτης επαναλαμβάνει την προαναφερθείσα Χάρη (στ. 32)  του 
Νικολάου Κομμούτου για την αναφορά του σ᾽ εκείνον. Έτσι το εγκωμιαζόμενο 
πρόσωπο, στο οποίο αφιερώνεται το δράμα, αντιμετωπίζεται με πρόσθετο σεβασμό 
και μεγαλοπρέπεια. 
49 διὰ τὸ ὁποῖο ὑπόσχεση πάντα θέλω φυλάξει: η μεικτή γλώσσα του κειμένου δεν 
μας επιτρέπει να συμπεραίνουμε πάντα με ασφάλεια το πώς συλλαβίζονται μετρικά οι 
στίχοι. 
Πρόλογος  
7 ἐκ τὰ σωθικὰ εἶχε δράμει: η διόρθωση του ἐκ σε ᾽κ (στην τομή) και η αποκατάσταση 
του υπέρμετρου στίχου έχει γίνει κατά το υπόδειγμα στίχων όπως οι A 763, Α 880. 
77-118 Κ’ ἔτσι καθένας… τὸ φοβερὸ κι ἀγριότατο θηριὸ νὰ κυνηγήσει: Σε αυτό το 
κομμάτι η μετάφραση είναι διαφορετική από το πρωτότυπο. Ένας μεγάλος αριθμός 
στίχων του ιταλικού (στ. 79-154) που αντιστοιχεί σε εγκώμιο της αυλής της Σαβοΐας 
(με υπόνοιες δυσαρέσκειας για εκείνη των Este) έχει χαθεί και απαντά μία νέα 
ενότητα που συνοψίζει το περιεχόμενο του θεατρικού που έπεται (βλ. και Εισαγωγή 
σ. 135).  
Πράξη Πρώτη 
56 μ’ ἂν ἤμουνε Σίλβιος ἐγώ: αποφύγαμε την ρυθμική βελτίωση του στίχου με την 
τροπή του πρώτου ημιστιχίου σε μ’ ἂν ἤμουν Σίλβιος ἐγώ, γιατί το όνομα Σίλβιος 
απαντά παντού ως δισύλλαβο· βλ. και Ε, 1109. 
58 καὶ κάτεχέ το, τὸ λοιπόν, τὶ ἔχω ἀποφασισμένα σὰ Σίλβιος νὰ κυβερνηθῶ: 
θεωρήσαμε ότι το τὶ εκλαμβάνεται ως αιτιολογικό. 
99 καλομοιριὰν σ’ ἐκεῖνες: διορθώσαμε σύμφωνα με το νόημα καλομοιριὰ ’ξ ἐκεῖνες. 
116-118 ἡ κτίσις πληθαίνει, αὐξάνει, στέκεται.. τοῦ κόσμου ἡ οἰκουμένη: στο χωρίο 
απαντά διπλός διασκελισμός· τα ρήματα του στίχου 117 αιωρούνται συντακτικά, 
καθώς από αυτά εξαρτώνται κατά τρόπο πλεοναστικό τα υποκείμενα ἡ κτίσις και τοῦ 
κόσμου ἡ οἰκουμένη (πρβλ. Καὶ τί ἄλλο πλιὸ ἀνιμένεις νὰ γροικήσεις, ἂν ἔν καὶ πόθο 
δὲ γροικᾶς, ἁπού ᾽ναι μόν᾽ ἀφορμὴ σὲ κεῖνο ἁπ ᾽ὅλη ἡ κτίση μπορεῖ ποτὲ τοῦ κόσμου 
νὰ γροικήσει Π. Β. A, i 139-142, E che  sentirai tu, s’ amor non senti, sola cagion di ciò che 
sente il mondo? P. F. A, 106-107). Βλ. Εισαγωγή σσ. 149, 232. 
128 σ’ ἑνὸς γέροντα μέλη: γράψαμε γερόντου απορρίπτοντας τον τύπο γέροντα της 
έκδοσης για λόγους ευρυθμίας. 
147 τότες τῆς κόρης σου κλιτῶς θὲς κράζει ἐλεημοσύνη: προτιμήσαμε εδώ, όπως και 
στους στίχους Α, 728, Α, 736, Γ 379, το επίθετο κλιτὸς και όχι το επίρρημα κλιτῶς, που 
υπήρχε, θεωρώντας το καταλληλότερο για το νόημα και το ύφος και δικαιολογώντας 
την παρουσία του μέσω των στίχων Α, 733 κλιτότατοι, Α, 1310 κλιτά.  
211 τὸ λιοντάρι … ὅταν βελάζει: πιθανολογούμε ότι το λιοντάρι ποὺ βελάζει είναι 
απότοκο της προσπάθειας του μεταφραστή για επιτυχημένη ρίμα (Rugge il leone al 
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bosco P. F. A, 189, βλ. ιδίως τὸ λιοντάρι τ᾽ ἀγριότατο μουγκρίζει Π. Β. A, i 265-266), 
βλ. όμως και Γλωσσάρι. 
243 ποῦ ’χες εἶσ’ ἐσύ: αποκαταστήσαμε την απόδοση της δυνητικής γράφοντας ποῦ 
’χες ἤσου ἐσύ στη θέση του ποῦχες εἶσ’ ἐσύ του εντύπου· βλ. σχετικά και στην 
Εισαγωγή σ. 212, υποσ. 515. 
246 πολλὰ θηριὰ νὰ σκότωσε, στὸν πόθον ἐνικήθη: διορθώσαμε, σύμφωνα με τον στ. 
245, το πολλὰ θηριὰ νὰ σκότωσε σε πολλὰ θηριὰ ἂν σκότωσε για την καλύτερη 
νοηματική ροή· βλ. ωστόσο Εισαγωγή σ. 211, υποσ. 512. 
253-254 Κι ὅλον ἐτοῦτο… τό ’θελε νὰ κερδαίσει: οι στίχοι δεν αντιστοιχούν σε φράση 
του ιταλικού ή του κρητικού κειμένου. Ο στ. 254 της έκδοσης κι ὡς ἐπεθύμα νὰ 
μπορεῖ, τό ’θελε νὰ κερδαίσει δεν ήταν κατανοητός. Με τη διόρθωσή του σε κι ὡς 
ἐπεθύμα τὸ μπορεῖ κερδίσαμε μια πιο ικανοποιητική σημασία, εγγύτερα στις 
εννοιολογικές σφαίρες του κειμένου (δες και Α 410, Α 879). 
261-263 Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ καὶ τ’ ἄφτιαστο σίδερο… νὰ τὸ τραβίζει: οι αλλαγές 
υποκειμένων στους τρεις πρώτους στίχους της παρομοίωσης (Α, 261-268) 
δυσκολεύουν τον αναγνώστη. Ο μεταφραστής θυσιάζει τη συντακτική τάξη του 
χωρίου για να διασφαλίσει μέτρο και ομοιοκαταληξία (πρβλ. E come il rozzo ed 
intrattabil ferro, temprato con più tenero metallo, affina sì, che sempre e più resiste, e per uso 
più nobile s’ adopra .. P. F. A, 230-233, Κι ὡς τ᾽ ἄφτιαστο, χοντρὸ κι ἄνεργο ἀκόμη 
σίδερο πλιὰ καλλιά ᾽ναι σὰν τὸ σμίξει κιανείς νὰν τὸ ζυμώσει μ᾽ ἄλλο ἀχαμνὸ… καὶ σ᾽ 
ἐργασιὲς ψιλὲς μπορεῖ καὶ μπαίνει…  Π. Β. A, i 329-333).  
309-312 μὰ κρίνω δαίμονας κανεὶς κι ἄσπλαχνος ἔσπειρέ σε: από το χωρίο λείπει η 
αναφορά του ιταλικού στις Ερινύες Τισιφόνη και Αλεκτώ (io giurerei che tu fussi più 
tosto con velen di Tisifone e d’Aletto P.F. Α, 268-271). Τα μυθολογικά στοιχεία είχαν 
περικοπεί πρώτα από τον κρητικό μεταφραστή (μὰ δαίμονας κιανεὶς μὲ τὸ φαρμάκι σ᾽ 
ἔσπειρε, μόνο Π. Β. cod. φ. 8r), τον οποίο ακολουθεί ο Σουμμάκης. 
364 καὶ συγγενεῖς … δὲν ἠμπορεῖ νὰ σώσει τὸ ριζικό μου μετ’ αὐτῆς: με το 
συγγενείς, εδώ, εννοείται η θεϊκή καταγωγή της Ερωπρικούσας (βλ. και e di sangue e 
di spirto… veramente divina P. F. A, 316-317, ἀπὸ βγενιὰ καὶ πλούτη κι ἀπὸ θωριὰ καὶ 
γνώση μά τὴν ἀλήθεια οὐρανική Π. Β. A, ii 67-69). 
383 Εἰς τοῦτο, Ἔργαστέ μου, λοιπόν: χρησιμοποιήσαμε αντί του Ἔργαστέ μου τον 
τύπο Ἐργάστε μου, που επίσης απαντά στο κείμενο (βλ. Α, 417), για λόγους 
ευρυθμίας. Η στίξη στην κλητική προσφώνηση δεν πρέπει να επηρεάσει τη 
συνιζησιακή ανάγνωση στο πρώτο ημιστίχιο (βλ. και Εισαγωγή σσ. 237, 243). 
385-386 Τὸ πεθυμᾶς σὰν ποθητός… λίγή ’ναι σ’ τοῦτο ἡ ἀντίμεψίς σου: στο δίστιχο 
προσθέσαμε την πρόθεση (Τὸ πεθυμᾶς> Σ’ τὸ πεθυμᾶς) και διαμορφώσαμε υποθετική 
φράση (Μὰ ν᾽ ἀπεθάνεις> μ’ ἂν ἀπεθάνεις) σύμφωνα με το νόημα (βλ. και στ. Α 246).  
389-390 κακομοιριὰ σὲ δαύτη/ τοῦ κύρη της γιὰ δαύτη: η χρήση ακριβώς της ίδιας 
λέξης στην ομοιοκαταληξία την καθιστά κακότεχνη (βλ. και Εισαγωγή σ. 230). 
421-422 δὲ γνωρίζει/ ποὺ γυρίζει: αποκαταστήσαμε, σύμφωνα με το νόημα, το σωστό 
πρόσωπο (δε γνωρίζεις) στο ρήμα, αν και η ομοιοκαταληξία έχασε την τέλειά της 
μορφή.  
431 Στοῦτο Μυρτίνο δὲν ἔνε πρέπω νὰν τοῦ ζηλεύγεις: βελτιώσαμε τον αρκετά 
προβληματικό από άποψη ορθογραφίας και μέτρου στίχο μόνο μερικώς. Η 
μεταγραφή του λ.χ. σε Σ’ τοῦτο, Μυρτίνο, δὲν ᾽ν᾽ πρεπὸ ποσῶς νὰ τοῦ ζηλεύγεις, η 
οποία αποκαθιστά τον ρυθμό, προϋποθέτει σοβαρότερη παρέμβαση.  
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445 Θέλεις νὰ τόνε λάβει αὐτός: απομακρύναμε το άστοχο θέλεις της έκδοσης 
αναδεικνύοντας τη μελλοντική φράση θέλει νὰ τόνε λάβει αὐτὸς ὁποὺ δὲν τὸν 
γνωρίζει· βλ. και P. F. A, 370-371, Π. Β. A, ii 146-149. 
485-486 μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή της ἐδόθηκε μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή της: το 
δίστιχο παρουσιάζει διασκελισμό και μετεωρισμό του ρήματος ἐδόθηκε εξαιτίας της 
πλεοναστικής παρουσίας των εμπρόθετων μ’ ὅλη τὴν ὄρεξή της και μὲ τὴν καρδιὰ καὶ 
μ’ ὅλη τὴν ψυχή της (όμοια συνταξη δεν υπάρχει στο ιταλικό ούτε στην κρητική 
μετάφραση). 
511 κι ἀπὸ τὴ λύπη τὴν πολλὴ εἰς μάνητα θυμώνει: η σύνταξη σημειώνεται ως 
αξιοπερίεργη, καθώς μάλιστα δεν δείχνει να έγινε με μετρική σκοπιμότητα· πρβλ. και 
ne la pietà l’ ira spirando P. F. A, 419, γιὰ τὴ λύπη τὴ δική του περίσσια δυνατότατα 
ἐθυμώθη Π. Β. A, ii 213. 
519 Καὶ τὸ φευγιὸ κι αὐτὸ σκληρόν: Στο χωρίο 515-522, όπου περιγράφεται η εικόνα 
ανάπτυξης της θανατηφόρας ασθένειας  που πλήττει τους Αρκάδιους (βλ. και P. F. A, 
424-428, Π. Β. A, ii 218-227), αντικαταστήσαμε στον στίχο 519 το κενό σημασίας 
επίθετο σκληρὸν με το ἀργὸ (Il fugir tardo) του πρωτοτύπου. Η φράση τώρα αποδίδει 
την ταχύτητα εξάπλωσης της επιδημίας, η οποία έκανε αναποτελεσματική την 
προσπάθεια διαφυγής (όπως εξάλλου και θεραπείας). Οι συμβατικές φράσεις τὸ 
φευγιὸ σκληρὸν και τὸ φευγιὸ ἄγριο περίσσια στα ελληνικά κείμενα αποτελούν 
τεκμήριο ότι η ελάχιστη αυτή σημασία του ιταλικού ίσως να μην έγινε κατανοητή από 
κανέναν μεταφραστή.  
546-547 ἠφέραν τη στὴν τράπεζαν ἀπάνου διὰ νὰ γένει/ θυσία, ἡ κακορίζικη: το 
δίστιχο περιέχεται στη γρήγορη αφήγηση των συμβάντων που αφορούν στη σύλληψη 
της Λουκρίνας, η οποία πρόκειται να θανατωθεί (στ. 539-547). Ο διασκελισμός του, η 
ασυνίζητη θυσία και το 'σπάσιμο' του στίχου 547 θεωρήσαμε ότι διαστέλλουν 
ποιητικά την επικείμενη φοβερή πράξη· για το λόγο αυτό διατηρήσαμε τον τύπο 
θυσία και δεν γράψαμε θυσιά.  
557-561 Ἰδές, Λουκρίνα… ἰδές το ὀχ τούτην τὴν πληγή: το χωρίο περιέχει ειρωνεία. 
Οι ελλειπτικές προτάσεις βρίσκονται ήδη στο πρωτότυπο (πρβλ. Da la miseria tua, 
Lucrina, mira qual amante sequisti e qual lasciasti, miral la questo colpo P. F. A, 451-453, 
Δέ, Λουκρίνα, ὀκ τὴν πολλή σου κακομοιριά, καημένη, ποιό ἀγαφτικὸ ν᾽ ἀφήσεις καὶ 
κεῖνο σοῦ φανίστη ν᾽ ἀκλουθήσεις, δέ το ἀπό τούτη τὴν πληγή Π. Β. A, ii 261-265). 
615 Καὶ δύσκολος νὰ φυλαχθεῖ: η γραφή διορθώθηκε σε κ’ εἶν’ δύσκολος νὰ 
φυλαχθεῖ αναδεικνύοντας μια νέα πρόταση. Η πιθανότητα διασκελισμού από τον στ. 
614 στον 615 φαίνεται να αποκλείεται από τα συμφραζόμενα (Δες και Impose ancora a 
l’ infelice sesso una molto severa e, se ben miri la sua natura, inosservabil legge, legge scritta 
col sangue P. F. A, 493-496, Κι ὄξω ἀπὸ τοῦτον ἔδωκε ἄλλον ἕνα νόμο τῶ γυναικῶν 
βαρὺ περίσσια καὶ δύσκολα πολλὰ νὰν τὸν κρατοῦσι, νόμον μὰ τὴν ἀλήθεια 
πικραμένον Π. Β. A, ii 330-333). 
617-620 Τοῦτος προστάσσει πάσα μιὰ γυναίκα παντρεμένη: το υποκείμενο του 
απαρεμφάτου (νὰ θανατώνεται) προλαμβάνεται ως αντικείμενο (πάσα μιὰ γυναίκα 
παντρεμένη ἢ καὶ παρθένον) του ρήματος (προστάσσει), βλ. και Ε, 379 και Εισαγωγή 
σ. 231. 
623 Σ᾽ τοῦτα λοιπὸν τὰ βάσανα κι ἄμετρης δυστυχίας… ὁ πατὴρ: Η σύνταξη δεν 
είναι επιτυχημένη, όμως το κι αποτρέπει τη χασμωδία (βάσανα ἄμετρης) και η άβολη 
λόγια γενική ἄμετρης δυστυχίας (προσδιορισμός στο τσ’ Ἐρωπρικούσης ὁ πατήρ) 
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καλύπτει την ανάγκη για ομοιοκαταληξία. Oμαλή ροή απαντά στα δύο άλλα κείμενα 
P. F. A, 501-503, Π. Β. A, ii 342-346. 
643-644 οἱ δυὸ γενιὲς ποτὲ δὲν ἔλαχαν νὰ βγάλει.. ἡ μιὰ νὰ κάμει ἀρσενικὸ: η 
συντακτική δομή του διστίχου είναι ανορθόδοξη, καθώς περιέχει στοιχεία που 
πλεονάζουν (νὰ βγάλει ή νὰ κάμει). Δικαιολογείται από την ανάγκη γεμίσματος του 
δεκαπεντασυλλάβου και τη ρίμα (πρβλ. né per nostra sciagura in altro tempo s’ 
incontraron già mai femmina e maschio, com’ or, de le due schiatte P. F. A, 516-518, Τοῦτες 
οἱ δυὸ γενιές παιδιὰ δὲν εἶχα, θηλυκὸ ἡ μιὰ καὶ ἀρσενικὸ ἡ ἄλλη…Π. Β. A, ii 362-363), 
βλ. και Εισαγωγή σ. 232. 
655-656 τόσοι ἐχθροὶ ἔχουν νὰ πολεμήσουν τὴν … καρδιὰ νὰ καταλύσουν: στο χωρίο 
παρατηρείται διασκελισμός και μετεωρισμός συντακτικού όρου. Το ψυχομαχισμένη 
σου καρδιὰ αποτελεί αντικείμενο τόσο του ρήματος νὰ πολεμήσουν όσο και του νὰ 
καταλύσουν (πρβλ. Oh sfortunato e misero Mirtillo! Tanti fieri nemici, tant’ armi e tanta 
guerra contra un cor moribondo? P. F. A, 525-528, Ὤ κακομοιριασμένε Μυρτίνο, τόσοι 
ἐχθροί, τόσοι πολέμοι μιὰ πὄχει νὰ ποθάνει καρδιὰ νὰ πολεμοῦσι Π. Β. A, ii 374-377).  
773 Τί ἄλλό ᾽ναι παρὰ μοναχὰ σάλια καὶ παραμύθια: η συνεκφώνηση του 
ερωτηματικού τί με την πρώτη συλλαβή της λέξης που ακολουθεί συνιστά ένα 
ιδιόμορφο συνταίριασμα ρυθμού νοήματος. Ως φαινόμενο συναντάται σε αρκετούς 
ακόμη στίχους (βλ. και Εισαγωγή σσ. 228 και 243).  
781-782 τὴν κάνει/ κ’ ἡ ἀσχημιὰ ἡ βαριόμοιρη: διαγράψαμε το κ᾽ στη φράση του 
εντύπου Κ᾽ ἡ ἀσχημιὰ, γιατί συσκοτίζει ανώφελα το νόημα. Ενδεχομένως σημειώθηκε 
για την αποφυγή της χασμωδίας ανάμεσα στους στίχους, όπου παρατηρείται και 
διασκελισμός.  
784 Κάνει το ὅτι ἀπολλοῦς: διορθώσαμε το προβληματικό κι άμετρο ημιστίχιο σε 
κάνει το, τὶ ἀπὸ πολλοὺς σύμφωνα με το μέτρο και το νόημα (για τη χρήση του τὶ = 
γιατὶ βλ. στ. Α, 860). 
800, 801, 805 Στις περιπτώσεις που υπήρχαν στην έκδοση άμετροι στίχοι που 
μπορούσαν να αποκατασταθούν με μικροεπεμβάσεις, φροντίσαμε οι νέοι τύποι που 
χρησιμοποιήθηκαν να αποτελούν ήδη γραφές του κειμένου. Με αυτή τη λογική - 
αναφέρουμε ενδεικτικά- διορθώσαμε τον στίχο 800 ποὺ κατοικοῦν εἰς ταῖς χῶρες σε 
ποὺ κατοικοῦν στὲς χῶρες, τον 801 μὰ πλιὰ τὸ κάνουν οἱ εὐγενικές σε μὰ πλιὰ τὸ 
κάνου οἱ βγενικές, τον 805 γιατὶ τὸ δύνουνται οἱ πολλοὶ νὰ κάμουν ἀνταμωμένοι σε 
γιατὶ τὸ δύνουνται οἱ πολλοὶ νὰ κάμου ἀνταμωμένοι. 
817-824 Πάσα γυναίκα.. τὴν ἔχθρητα μᾶς φέρνουν: το χωρίο αφήνει ερωτηματικά. 
Το κακοδιατυπωμένο περιεχόμενό του γίνεται κατανοητό μετά την ανάγνωση των 
αντίστοιχων αποσπασμάτων στο πρωτότυπο και τη δεύτερη ελληνική μετάφραση (P. 
F. A, 653-658, Π. Β. A, iii 159-168). Το νόημα, τώρα, των λόγων της δασκάλας της 
Κορίσκης φαίνεται να είναι: «κάθε γυναίκα πρέπει νά έχει έναν άνδρα κάθε φορά, 
αλλά πολλούς γενικά, γιατί η επί μακρώ συναναστροφή (ἀνακάτωσις) μόνο με έναν 
είναι επιζήμια». 
832-834 Κ’ ἔτσι, νὰ ζήσω, τό ’κανα.. δὲν μποροῦν νὰ πᾶσι σ’ ἄλλον τόπο: η δομή των 
στίχων είναι συνυφασμένη με τις ανάγκες του μέτρου. Αναβαθμίσαμε νοηματικά τη 
φράση νά ’χω περίσσιους ἀγαπῶ (στ. 833) με την προσθήκη του π᾽.  
836-837 στὸ στῆθος μου τὸν κάλλιο τους βαστῶ: Οι στίχοι του Ποιμήν Πιστός και 
πάλι προβληματίζουν: στὸ στῆθος μου τὸν κάλλιο τους βαστῶ καὶ στὴν καρδιά μου, 
κι ὅσο μπορῶ καὶ δύνομαι τὸν ἔχω φυλαμένο. Ενδεχομένως ο μεταφραστής 
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παρασύρθηκε προς στιγμήν σε συμβατικές και βολικές για τη στιχουργία του 
εκφραστικές λύσεις θυσιάζοντας τη νοηματική συνέχεια του κειμένου. Παρόλ᾽ αυτά, 
εμείς με μικρή διόρθωση (τὸν ἔχω φυλαμένο> τὸ ἔχω φυλαμένο 837) και διευθέτηση 
της στίξης προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε το περιεχόμενο σε εκείνο του 
ιταλικού και του κρητικού έργου (P. F. A, 661-668, Π. Β. A, iii 178-186: «ἕναν κρατῶ, 
ἄλλον θωρῶ κι ἄλλον θέλω σιμά μου· στὸ στῆθος μου τὸν κάλλιο τους βαστῶ· καὶ 
στὴν καρδιά μου, ὅσο μπορῶ καὶ δύνομαι, κανέναν»). Διαβάσαμε τον στίχο 837 σα να 
αναφέρεται στο στήθος της κοπέλας και όχι στον προικισμένο αγαπητικό που έχει 
γλιστρήσει στην καρδιά της. Με ομολογημένη την προβληματική διατύπωση, 
τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να φτάσουμε στο αναγκαία ορθό νόημα 
του χωρίου (835-840), κατά το οποίο η Κορίσκη διατηρεί την τακτική να μην 
ερωτεύεται. 
891-892 Ἂν ἡ Ἐρωπρικούσα μου βρίσκεται μόνη ἐλπίδα/ κ᾽ ἑνὸς μεγάλου ριζικοῦ, 
καλοῦ γιὰ τὴν πατρίδα: βελτιώσαμε νοηματικά το δίστιχο διαγράφοντας το κ᾽Βλ. Α 781-782. 
898 νὰ χαίρεται, ν᾽ ἀγαλλιᾶ κ’ ἐλπίδες νὰ πληθαίνει: για να μην θεωρηθεί ο στίχος 
προβληματικός μετρικά, θα πρέπει το ἀγαλλιᾶ να διαβαστεί ως τετρασύλλαβο. Το 
ίδιο ρήμα, η μετοχή ἀγαλλιασμένη και το ουσιαστικό ἀγαλλιασμός εκφέρονται 
ασυνίζητα και σε άλλα σημεία (Ε, 1192, Ε, 1368, Ε, 1372, Ε, 1471). 
903-904…κακότατα ταιριάζουν τὰ σημάδια./ Kαθὼς ἐσὺ…: Η ιδιαιτερότητα του 
συγκεκριμένου διστίχου δεν είναι μοναδική. Διακρίνεται, μαζί με αρκετά άλλα, για το 
γεγονός ότι οι στίχοι του δεν μοιράζονται το ίδιο νόημα, αλλά ο καθένας ανήκει σε 
διαφορετική περίοδο (βλ. και Εισαγωγή σ. 228). 
913 μὰ σ’ ὅ,τι τοὺς ἀντισταθοῦν δὲ θέλουσι νὰ πηαίνει: Χρειάζεται διευκρίνιση ότι το 
ἀντισταθοῦν έχει υποκείμενο το οἱ ἄνθρωποι και το δὲ θέλουσι το οἱ Oὐρανοὶ (πρβλ. 
Mal si contrasta quel ch’ ordina il Cielo; e, se pur si contrasta, è chiaro segno che non l’ 
ordina il Cielo.. P. F. A, 708-710 στο Π. Β. Α, iv λείπει ο στίχος). 
945 ὁ γάμος Δίδυμε λοιπὸν κ’ ἐδῶ στὴ γῆ ἀπ’ ἐσένα: Στη μακροπερίοδη ενότητα στ. 
943-954, μέρος του λόγου του Μοντάνου στον Δίδυμο, προσθέσαμε, διορθώνοντας, 
ρήμα στον εν λόγω στίχο (ὁ γάμος Δίδυμε λοιπὸν ἐδῶ <’ν’> στὴ γῆ ἀπ’ ἐσένα), γιατί 
χωρίς αυτό το νόημα ήταν απροσπέλαστο (δες και Titiro, ancor che queste nozze in Cielo 
non iscorgesse alto destin, le scorge la fede in terra, e ’l viölarla fôra un vïolar de la gran 
Cintia il nume, a cui fu data P. F. A, 730-735, Ἄν ἔν καὶ νὰ μὴν ἦτον ἐκεῖ ἀπάνω στὸν 
οὐρανὸ γραμμένος ἀπό᾽να ριζικὸ πολλὰ μεγάλο τοῦτος ὁ γάμος Δίδυμε, στὴ γῆ εἶναι 
κάτω λόγος θεμένος καὶ ὀκ τὴ δοσμένη πίστη ἀνάμεσά μας περίσσια δυνατότατα 
δεμένος, τσ᾽ ὁποιᾶς ἂν ἔν καὶ λείψομε, περίσσια θέλομε βλάψει, ξεύρε, τὴ θεά μας, 
γιατὶ μεσίτισσά μας τὴν κράξαμε κ᾽ οἱ δυὸ στὸ γάμο τοῦτο Π. Β., Α, iv 65-75).  
977 ὅταν ὁ ποταμὸς Ἀλφειὸς ἐβγῆκε ὀχ τὸ καυχί του: ο ποταμός που ξεχείλισε, στην 
αναδρομή του Μοντάνου, είναι ο Αλφειός (που συναντήσαμε στον Πρόλογο του 
έργου) και όχι ο παραπόταμός του Λάδων, όπως στα δύο άλλα κείμενα (Ladon P. F. A, 
749, Ἀλαδός Π. Π. A, iv 98).  
1015-1016 ἐτότες π’ ἀναμεταξὺ νύκτα κ’ ἡμέρ’ ἀρχίζει ν’ ἀνακατώνουνται: Οι στίχοι 
είναι συντακτικά διαταραγμένοι για μετρικούς λόγους. Μοιάζει να αποτελούν 
σύμφυρση των φράσεων: μεταξὺ νύκτας κ᾽ ημέρας, ανάμεσα στη νύκτα η μέρα 
αρχίζει, η νύκτα και η μέρα αρχίζουν να ανακατώνονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 
συγκεκριμένη μείξη στο επίπεδο της φραστικής δομής συνάδει με εκείνη που 
περιγράφεται (Δες παράλληλα την όχι τόσο έντονη συντακτική μείξη στο πρωτότυπο 



 542 

και την κρητική μετάφραση Era quell’ ora a punto che, tra la notte e ’l dì, tenebre e lume 
col fosco raggio ancor l’ alba confonde P.F. Α, iv, 779-781, Τὴν ὥρα ποὺ γἡ αὐγὴ μὲ 
θαμπωμένες ἀκτῖνες τὴ φωτιὰ καὶ τὸ σκοτάδι ἀνάμεσα τσῆ μέρας καὶ τσῆ νύκτας ν᾽ 
ἀνακατώνει ἀρχίζει… Π.Β. Α, iv 147-150). 
1021-1022 κι ὄνειρο εὐθὺς μοῦ ’φάνη/ μέσα εἰς τὸ νοῦ μου ἐφάνη: Η χρήση του ίδιου 
ρήματος (ἐφάνη) κάνει την ομοιοκαταληξία άτεχνη (recò negli occhi miei placido sonno, 
e con quel sonno visïon sì certa, che di… P. F. A, 786-787, … τὰ μάτια καὶ σφραγίζει μ᾽ 
ὕπνο γλυκὰ περίσσια, κι ὄνειρο εἶδα ἕνα ζιμιὸ καθάριο τόσο…Π. Β. A, iv 154-157). 
1103 Καθὼς εἰς τοῦ περιβολιοῦ τὸ ρόδο τὸ καημένο: αλλάξαμε τη γραφή της 
έκδοσης σε Καθὼς καὶ τοῦ περιβολιοῦ τὸ ρόδο σύμφωνα με το νόημα. 
Πιθανολογούμε ότι πρόκειται για λάθος του μεταφραστή, ο οποίος παρασύρθηκε από 
το κρητικό κείμενο Καθώς στὸ περιβόλι τ᾽ὄμορφο ρόδο (βλ. Π. Β. A, iv 246-249, πρβλ. 
και P. F. A, 858-860). 
1105 ὁποὺ ξυπνᾶ καὶ χαίρεται: το ὁποὺ βρίσκεται στη θέση εμπρόθετου 
προσδιορισμού του τόπου απ᾽ όπου. 
1116 ἔγνοια τῆς μάνας καὶ συχνὰ σὲ δαύτηνε φροντίζει: αντικαταστήσαμε με το 
ἔγνοια τῆς μάνας, ποὺ συχνὰ γιὰ δαύτηνε φροντίζει (βλ. και Εισαγωγή σ. 217, αρ. ix).  
1123-1124 εὐθὺς τσ’ ἀνοίγει τὴν καρδιὰ: στη νοηματική ενότητα 1119-1124 οι στίχοι 
1123-1124 αιφνιδιάζουν, καθώς έχουν άλλη συντακτική δομή από την προσδοκώμενη 
(ενεργητική σύνταξη αντί παθητικής). Η παρέκκλιση από τον ορθόδοξο τρόπο δεν 
είναι μοναδική· βλ. την ομαλότερη ροή στα δύο άλλα κείμενα ma, se lascivo sguardo di 
cupido amator vien che la miri, e n' oda ella i sospiri, gli apre subito il core e nel tenero sen 
riceve amore P. F. A, 882-886, Μ᾽ ἂ λάχει νὰ τὴ δοῦσι μὲ σπλάχνος καὶ μ᾽ ἀγάπη μάτια 
πεθυμισμένα νιούτσικου ἀγαφτικοῦ, κ᾽ ἔρθει ν᾽ ἀκούσει τοὺς ἀναστεναμούς του, 
ζιμιὸ τ᾽ ἀνοίγει τὴν καρδιὰ και μέσα στὸ δροσερό τση στῆθος δέχεται τὴν ἀγάπη Π. 
Β. A, iv 270-277.  
1124 καὶ πόθο ἀναστενάζει: βελτιώσαμε σε καὶ πόθου ἀναστενάζει σύμφωνα με τον 
στίχο Α, 212. 
1163-1164 Ὁ Θιὸς νὰ κάμει… καὶ θέλεις ἀπατός σου: στα τελευταία λόγια της 
τέταρτης σκηνής, τα οποία εκφέρονται από τον Δίδυμο, λείπει ελάχιστο νόημα του 
πρωτοτύπου (So ben io, so ben io quant’ esser può del tuo perduto figlio la rimembranza a 
te felice augurio P. F. A, 926-928) που συνιστούσε παράξενα φορτισμένο σχόλιο για τον 
χαμένο γιο του Μοντάνου. Οι αμφιλεγόμενοι στίχοι του Pastor Fido είχαν απαλειφεί 
ήδη από τον κρητικό μεταφραστή (Π. Β. A, iv 322-324). Οι ίδιοι είχαν μετακινηθεί στο 
ιταλικό έργο, με την οριστική έκδοση του 1602, από τον Titiro, στον οποίο 
αποδίδονταν το 1590 (editio princeps), προς τον Dameta, χωρίς να βελτιωθεί η 
δραστικότητά τους (Selmi, 1999, σσ. 320-321). Η διατύπωση στ’ ὄνειρό σου, στον 
στίχο 1163, ισοδυναμεί με το ἀπὸ τ’ ὄνειρό σου. 
1228 δυὸ θέλησες μὲ μιὰ ψυχὴ μ’ ἀγάπη συβασμένα: οι στίχοι 1227-1228 
περιγράφουν μεταφορικά το ιδανικό ζεύγος ερωτευμένων. Διορθώσαμε την 
υποδειχθείσα φράση σε δυὸ θέλησες σὲ μιὰ ψυχὴ με οδηγό το ιταλικό κείμενο (βλ. και 
τις μικρές διαφορές ανάμεσα στα τρία κείμενα Né già son l’ opre tue gradir con fede la 
fede di chi t’ ama, e con chi t’ ama contender ne l’ amare, ed in duo petti stringer un core e ’n 
duo voleri un’ alma; P. F. A, 968-971, κι ὄχι τὴν πίστη μὲ τὴν πίστη νὰ τὴν εὕρεις ᾽νοὺς 
ἁποὺ σ᾽ἀγαπᾶ καὶ προσκυνᾶ σε, καὶ πάντα μετά κεῖνον νὰ πολεμᾶς, στὸν πόθο νὰ 
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νικᾶσαι, καὶ μιὰ καρδιὰ σ᾽ δυὸ στήθη νὰ κρατιέστε καὶ δυὸ συνιβασμένα θελήματα 
ἕνα μνέομα Π. Β. A, v 63-70).  
1253-1254 Μὰ τοῦτο δὲν εἶν’ τίποτες, καλὰ κι ὅλες οἱ τάξες: αντιμεταθέσαμε το τάξες 
και το πράξες θεωρώντας ορθότερο το νοηματικό αποτέλεσμα. 
1283 ὁποὺ μπορεῖς νὰ πᾶς κ’ ἐσὺ στὴ συντροφιὰ νὰ σμίξεις: η πρόταση είναι 
συμπερασματική. 
1292 λάβετε ξόμπλι, μάθετε εἰς τὰ μοῦ ’χει καμωμένα: ο στίχος φέρει συνίζηση στην 
τομή. Μολονότι το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό (βλ. στην ίδια πράξη και στ. 796), 
καθώς και στο κείμενο ο μετασκελισμός του νοήματος ανάμεσα στα ημιστίχια είναι 
συνηθισμένος, ωστόσο το άθροισμα σχετικών γραφών – έκθλιψη της πρόθεσης ὀχ, 
απουσία συνεκφωνούμενων άρθρων στην τομή – μαρτυρεί την αποφυγή του· για το 
λόγο αυτό διορθώσαμε (δες και Εισαγωγή σ. 242). 
1357 καὶ πὼς μήτε χωσμένη: αντικαταστήσαμε τον σύνδεσμο μήτε με τον μηδέ, που 
έχει το ίδιο νόημα (ούτε καν), για να εξομαλύνουμε ρυθμικά τον στίχο.   
1361-1362 στὴν ἀγκάλη τοῦ Διὸς γραμμένε νόμε: η προσφώνηση προς τον νόμο του 
πόθου που ελέγχεται από τον Δία (legge scritta… nel seno di Giove… P. F. A, 1074-1075) 
αποσκοπεί στην έντεχνη μείξη και εξίσωση της θείας τάξης και του έρωτα (για τη 
συγκεκριμένη μείξη ο Guarini είχε αντλήσει υλικό από τον πρώτο χορό του Orbecche, 
14-22, του Giraldi, αφιερωμένο στην Αφροδίτη, Selmi, σ. 328). 
1370-1378 κυβερνάει.. μὲ τὴν παντοτινή του δεσποτεία: το εννοούμενο υποκείμενο 
είναι το θείο (παντοτινή δεσποτεία, eterno valor P. F. A, 1079-1083).  
1390-1391-1393 λαμβάνου, πληθαίνου, παίρνουν: κρίναμε ότι στο ύφος των στίχων 
ταίριαζε καλύτερα ο τύπος των ρημάτων της κοινής γλώσσας με το τελικό –ν. 
1394-1405 Kι ὄχι μόνον αὐτό… ἡ ᾽ψηλή σου χάρη ὅλα τὰ δίνει: η κατανόηση του 
αποσπάσματος στηρίζεται στη διάκριση των εννοιών Τύχη (Fortuna) και Μοίρα 
(Fato), όπως απαντούν στο ιταλικό κείμενο στην αντίστοιχη ενότητα P. F. A, 1095-
1105, αλλά και στους στ. A, 1139-1141. Οι δύο όροι, ο πρώτος με τη σημασία της 
αστρολογικά καθοριζόμενης τύχης, στην οποία πιστεύει το αμαθές πλήθος, ο 
δεύτερος με τη σημασία της θείας βούλησης, δεν αποδίδονται στην ελληνική 
μετάφραση με την καθαρότητα του πρωτοτύπου. Το κατά συνέπεια θολό χωρίο έχει 
το ακόλουθο νόημα: «οτιδήποτε δίνει ελπίδα ή ομορφιά, οτιδήποτε πάλι φέρνει 
ευτυχία ή συμφορά, καταστάσεις που εσφαλμένα οι θνητοί πιστεύουν ότι 
προέρχονται από την Τύχη/ τους πλανήτες (βλ. και συνων. ἡ ὥρα), αυτό στην 
πραγματικότητα εκπορεύεται από τη θεία χάρη». Οι στίχοι 1403-1404 θέλει, στὸν 
κόσμο, ἡ μοίρα πρὸς ἐκείνη νὰ γράφουν πάσα πράγμα ποὺ συμβαίνει πιστεύουμε ότι 
θα πρέπει να διαβαστούν -σύμφωνα πάντα με το Pastor Fido- ως «καὶ θέλει ο κόσμος 
προς την Τύχη (Fortuna) νὰ γράφει πάσα πράγμα ποὺ συμβαίνει». Επίσης, για να 
αποδοθεί το περιεχόμενο, γράψαμε στον στίχο 1401 κακοριζικιά αντί καλοριζικιά και 
στον στίχο 1405 αὐτὰ ἡ ψηλή σου χάρη ὅλα τὰ δίνει αντί τὰ ’ποιὰ ἡ ψηλή σου χάρη σ’ 
ὅλα δίνει. 
1417 Η αντικατάσταση του βέβαιο από το βέβιο ομαλοποιεί τον ενδεκασύλλαβο.  
1436-1441 ῍Ω λουλωμένη ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων.. Μποροῦσι τόσο ἐδῶ, ὅ,τι ἐκεῖ 
πάνου; τα πάθη του Σίλβιου και του Μυρτίνου, που  προαναφέρθηκαν (στ. 1421-1429) 
και δυσαρεστούν τον Ουρανό (῍Ω λουλωμένη ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων... θέλεις νά ’χεις 
τὸν Oὐρανὸν ἀποκλεισμένο σ’ τέτοιον τρόπον), στους στίχους αυτούς 
προσωποποιούνται· ζωντανεύουν ως Σκληρότητα (Sdegno) και Πόθος (Amore) και 
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συμμετέχουν σε μια δυσεξήγητη σκηνή αναμέτρησης (νὰ γενοῦσι τροπαιοῦχοι 
φτάνου;). Το χωρίο αφήνει ερωτηματικά, γιατί δεν έχει μεταφραστεί ικανοποιητικά η 
μεταφορά της 'γιγαντομαχίας' που περιέχει το πρωτότυπο (P. F. A, 1132-1138). 
Σύμφωνα με αυτή, οι ανθρώπινες αδυναμίες (Πόθος και η Σκληρότητα) 
παραβάλλονται με τυφλούς γίγαντες που επαναστατούν και προκαλούν μάχη στον 
Ουρανό. Διατυπώνεται η ρητορική ερώτηση, αν σε ένα τόσο φωτεινό ουρανό, με 
τόσα μάτια αστεριών, θα μπορούσαν δυο τυφλοί να θριαμβεύσουν.  
1442-1459 Μὰ ποιός ἠξεύρει μήπως πάλι …ἔναι σὲ καλομοιριὰ μεγάλη: o χορός 
κλείνει με το αισιόδοξο μήνυμα ότι η παρούσα δυστυχία μπορεί να εγκυμονεί τη 
μελλοντική ευτυχία. Mια τελευταία μεταφορά του ιταλικού (Oh quanto poco umana 
mente sale, chè non s’ affisa al sol vista mortale! P. F. A, 1153-1154), για την αδυναμία 
του ανθρώπινος νοός να αντιληφθεί τη θεία βουλή, έχει εξαιρεθεί. 
Πράξη Δεύτερη 
2 κ’ ἐκεῖ ποὺ τρέχ’ ὁμάδι: συμπληρώσαμε το ρήμα (ποὺ τρέχου ὁμάδι) για 
περισσότερη σαφήνεια. Η φράση αποτελεί αναφορά σε χώρο αθλητικών 
δραστηριοτήτων (P. F. Β, 2: a la palestra, al corso και Π. Β. Β, i 4: πέρα κεῖ που πᾶσι 
και παλεύγου). 
20 τ’ ῾Ορμήνου μιὰ ξανθὴ ἀδελφή: ορθογραφήσαμε το όνομα του αδελφού της 
Κορίσκης, ῾Ορμῆνου (Ormino P. F. Β, 15, βλ. και Π. Β. Β, i 22), σαν να προέρχεται από 
την ελληνική λέξη ὁρμή, στηριζόμενοι στην άποψη της εκδότριας του Pastor Fido E. 
Selmi, σ. 332. Εκείνη θεωρεί ότι πρόκειται για εύρημα του Guarini προκειμένου να 
υπαινιχθεί τον ασυγκράτητο χαρακτήρα του προσώπου, συγγενή της επίσης 
ακόλαστης νύμφης. 
25 ἄντις μ’ αὐτὴν καμιὰ φορὰ μὲ θάρ’ εἶχα μιλήσει: ομαλοποιήσαμε τον στίχο του 
εντύπου σε ἄντις μ’ αὐτὴν κάποια φορὰ, θαρρῶ, εἶχα μιλήσει, λαμβάνοντας υπόψη το 
νόημα στο συγκείμενο και τα αντίστοιχα χωρία του ιταλικού και της προγενέστερης 
ελληνικής μετάφρασης: e con lei alcuna volta ho favellato ancora P. F. Β, 19-20, και μετά 
κείνη καμιὰ φορὰ ἀκομὴ μιλήσειν εἶχα Π. Β. Β, i 26-27. 
26-30 Ἤξευρε τώρα, τὸ λοιπόν, τοῦτο ποὺ θὲς γροικήσει: το χωρίο είναι ενδεικτικό 
για την αξιοποίηση και αύξηση συχνά από τον μεταφραστή (πρός όφελος του 
δεκαπεντασυλλάβου) των παρενθετικών, στερεότυπων φράσεων (δὲν ξεύρω μὲ τί 
τρόπον, δὲς τύχη τῶν ἀνθρώπων - δὲν ξέρω πῶς, ποὺ σοῦ μιλῶ) του πρωτοτύπου, οι 
οποίες και εκεί εξισορροπούν τον ρυθμό, ενώ προσδίδουν στο κείμενο τη ζωντάνια 
του αυθόρμητου λόγου (βλ. P. F. Β, 20-23, Π. Β. Β, i 28-32). Δες και Εισαγωγή σ. 231. 
31 Σ᾽ τούτη λοιπὸν ἐξεσκέπασα τὸν πόθο τῆς καρδιᾶς σου: για να αποκατασταθεί το 
μέτρο μπορούσε να αποκοπεί η αύξηση του ρ. ἐξεσκέπασα ή το –ν του λοιπὸν 
επιτρέποντας τη συνίζηση. Προτιμήσαμε τη δεύτερη εκδοχή, γιατί όμοια γραφή 
υπήρχε ήδη στο έργο (Γ, 1181). Έτσι, το λοιπὸ στη θέση του λοιπὸν υιοθετήθηκε και 
στους άλλους όμοιους άμετρους στίχους (Β 153, Β 1037).  
44 γνώμη, τὸ νοῦ κ’ ἔννοια τῆς κόρης νὰ ξανοίξει: ο στίχος δεν αποτελεί την 
καλύτερη στιγμή του δεκαπεντασυλλάβου. Διορθώσαμε σε γνώμη, τὸν νοῦ καὶ ἔννοια 
τῆς κόρης νὰ ξανοίξει, με αναπόφευκτη τη χασμωδία και την ανάγκη η λέξη ἔννοια 
να θεωρηθεί τρισύλλαβη (δες και Εισαγωγή σ. 244). 
60 νὰ τὴν τραβήξει κι’ ἀπ’ ἐκεῖ γιὰ νὰ τὴν ἀνασπάσει: δεν μπορέσαμε να 
δικαιολογήσουμε την παρουσία του κι παρά για την αποφυγή της χασμωδίας. 
Βελτιώσαμε νοηματικά τον στίχο απομακρύνοντάς το.  
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87-92 Κ’ ἐγώ…ὁποὺ μιὰ λόγχη τῆς φωτιᾶς ἐχύθη στὴν καρδιά μου: η περίοδος 
παρεκκλίνει από τη συντακτική κανονικότητα (Κ’ ἐγὼ αντί και σ᾽ εμένα) για 
μετρικούς λόγους (πρβλ. και με Ond’ io, che fin allor fiamma amorosa non avea più 
sentita, oimè! non così tosto mirato ebbi quel volto, che di subito n’ arsi P. F. Β, 76-80, 
Κ᾽ἐγὼ ἁπ᾽ ἀκόμη λάβρα πλιὸ τσ᾽ ἀγάπης δὲν εἶχα γνωρισμένη, καλά, ὢ ὀϊμέ, δὲν εἶδα 
τὸ πρόσωπον ἐκεῖνο τ᾽ ὀμορφοκαμωμένο, κ᾽εἰς λόχη καὶ φωτιὰ ζιμιὸ ἀπομένω Π. Β. 
Β, i 101-106). Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η διαταραχή αυτή συνάδει με την ψυχική 
αναστάτωση του ομιλητή. Το ὁποὺ στο στ. 91 ισοδυναμεί με το επίρρημα τότε. 
133 Μιὰ κορασιὰ σηκώθηκε ἀπ᾽ ἐκεῖνες τῶν Μεγάρων: ο στίχος απαντά στην έκδοση 
με συνίζηση στην τομή. Αυτήν την αποκρύψαμε ακολουθώντας την τάση του 
κειμένου. 
141-166 Τάχα δὲν ἔχομε κ’ ἐμεῖς ἄρματα… πολεμικὸ σημάδι: Ο διαγωνισμός του 
φιλιού ανάμεσα στις κοπέλες εγείρει τη μεταφορά του έρωτα-πολέμου και η ενότητα 
γεμίζει από στρατιωτική ορολογία (ἄρματα, πολέμους, ἀνδραγαθήματα, πολεμικὸ 
σημάδι ἂς φιλονικηθοῦμε). To περιεχόμενο του παρεξηγήσιμου στίχου 166, όπως 
προκύπτει από το πρωτότυπο και την κρητική μετάφραση (P. F. Β, 142-143, Π. Β. Β, i 
184-186), είναι ότι η έναρξη της αναμέτρησης των κοριτσιών έγινε άτακτα. 
147 παίζοντ᾽ ἀνάμεσά μας: η γραφή παίζοντα δεν πρέπει να ταυτίζεται με την παλαιά 
άσιγμη μετοχή, που εξάλλου δεν απαντά πουθενά αλλού στο κείμενο· φαίνεται απλά 
τύπος που επέβαλε το μέτρο. 
175-178 στὸ νοῦν ἐσημαδέψαν... εἰς τοῦτο νὰ μᾶς κρένει: το πρόσωπο του ρήματος 
αλλάζει καθώς ο αφηγητής Μυρτίνος συμπεριλαμβάνει στην παρέα του παιχνιδιού 
και τον εαυτό του μεταμφιεσμένο σε κορίτσι (ομοίως και στην άλλη ελληνική 
μετάφραση Π. Β. B, i 195-197, πρβλ. P. F. Β, 149 -150). 
209-210 ὅλα νὰ τραβήξεις, μέλια καὶ γλυκοκάλαμα τοῦ κόσμου: λείπουν οι αναφορές 
του πρωτοτύπου στην Κύπρο και στην αρχαία πόλη της Συρίας, Έμπλα. Οι τόποι 
χρησιμοποιούνταν στο Pastor Fido ως συνώνυμα της ζάχαρης και του μελιού: Accogli 
pur insieme quant’ hanno in sé di dolce o le canne di Cipro o i favi d’ Ibla; …ch’ indi gustai 
P. F. Β, 183-185· πρβλ. την κάπως πιο πιστή κρητική μετάφραση τῶν καλαμιῶν τῆς 
Κύπρου τὶς γλυκότες.. κι ὁλονῶν τῶν μελισσιῶν τὸ μέλι...γιὰ νὰ λογιάσεις.. Π. Β. Β, i 
232-234. 
293-294 Κρίνω νὰ μὴ φλογίζουνται τῆς Ἀραβιᾶς τὰ μέρη: στο χωρίο παραλείπεται η 
μεταφορά του ιταλικού με τον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός. To αίσθημα καύσης 
που αισθάνθηκε ο Mirtillo συγκρινόταν στο Pastor Fido με το ‘δάγκωμα’ του Σείριου, 
ο οποίος αστρολογικά συμπίπτει με την πιο ζεστή εποχή του χρόνου (così non arse mai 
sotto la rabbia del Can celeste allor che latra e morde P. F. Β 251-252). Στη μετάφραση η 
ίδια σύγκριση γίνεται με τα φλογισμένα μέρη·τῆς Ἀραβιᾶς. Η μεταφορά του 
πρωτοτύπου δεν υπήρχε ούτε στο κρητικό κείμενο Μὰ κρίνω ὁ κακομοίρης πὼς δὲν 
καίγει κάψα ποτὲ καμιὰ τὸ καλοκαίρι τόσα τὶς τόπους ἁποὺ δέρνει ὁ ἥλιος τὸ 
μεσημέρι, σὰ μὄκαψε.. Π. Β. Β, i 322-325. Βλ. και λίγες ακόμη μυθολογικές αναφορές 
που περικόπτονται στον Πίνακα της σ. 153 , αρ. 10, 21, 22, 27. 
306 ἐσένα πρέπει κάθ’ εἷς κορόνα νὰ χαρίζει: η γραφή κάθ’ εἷς, που δεν διατηρήσαμε 
(γράψαμε καθεεὶς), αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα μεταγενέστερης 
μικροεπέμβασης στο ολοκληρωμένο πλέον κείμενο· αποτρέποντας τη χασμωδία 
βλάπτει μετρικά τον στίχο (βλ. Εισαγωγή σ. 34-35).  
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318 ὁπ’ ἔλαβα ὁ βαριόμοιρος ἐκ στόμα τὸ δικό της: διορθώσαμε τον άμετρο στίχο 
υιοθετώντας γραφές που απαντούν συχνότερα στο έργο και προσιδιάζουν στο ύφος 
του ὁπ’ ἔλαβα ὁ βαριόμοιρος ᾽χ τὸ στόμα τὸ δικό της. 
323-324 κι ὡς ἄλλος ἕνας Δαίδαλος τὰ πάθη φορτωμένος: στο χωρίο ο Έργαστος 
συγκρίνει τα ερωτικά πάθη του Μυρτίνου με την τιμωρία του Δαιδάλου. Η χρήση του 
Δαίδαλος, σύμφωνα και με το πρωτότυπο και την κρητική μετάφραση (P. F. Β, 273 
Tantalo, Π. Β. Β, i 362 Τάνταλος), είναι εσφαλμένη. Το ορθό πρόσωπο είναι ο 
Τάνταλος, γραφή την οποία και υιοθετήσαμε. Το λάθος, αρχαιογνωστικού 
χαρακτήρα, που πιθανότατα δεν βαραίνει τον μεταφραστή, ίσως προέκυψε από 
σύγχυση που αφορά στην ελληνική και την ελληνική με ιταλική επίδραση γραφή του 
ονόματος (δ/ντ/τ).  
343-346 τὸν πατέρα μου τόσον καιρὸ εἶχ’ ἀφήσει/ στὴν κατοικιά του τὴ φτωχὴ νὰ 
κάθεται μὲ κρίση: Κάποιες φορές δεν είναι σαφές αν ο μεταφραστής έχει παρανοήσει 
–ίσως από αμέλεια- τα περιεχόμενα ή αν λόγω μετρικών περιορισμών εξαναγκάζεται 
να τα στρεβλώσει. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το συγκεκριμένο απόσπασμα. 
Καθώς ο Μυρτίνος εξιστορεί το πώς βρέθηκε στην Αρκαδία, στο ιταλικό και στην 
κρητική μετάφραση (P. F. Β, 288-291, Π. Β. Β, i 386-388) κάνει νύξη στην κατοικία 
που διατηρούσε στον ίδιο τόπο ο πατέρας του, Καρίνος. Αυτό δεν συμβαίνει στο 
Ποιμήν Πιστός, αφού εδώ, αντί αυτής της πληροφορίας, ο νέος αναφέρει την 
εγκατάλειψη του γέρου πατέρα του στο φτωχό του σπίτι.  
387-388 Μιὰ μόνον εἶναι ἡ γιατρειὰ εἰς τὸν ἀπελπισμένο: στο απόφθεγμα του 
Έργαστου, σύμφωνα με το πρωτότυπο (.. e l’ disperar salute P. F. Β, 328-329), 
εκφράζεται η πεποίθηση ότι η μοναδική σωτηρία του απελπισμένου είναι η 
εγκατάλειψη της ελπίδας για σωτηρία. Το νόημα αυτό, κάπως παραμορφωμένο στην 
κρητική μετάφραση, (… πλιὸ νὰ μὴν ἔχει ὀλπίδα τῆς ζωῆς του Π. Β. Β, i 433-435), 
περιέργως σε εκείνη του Σουμμάκη έχει αντιστραφεί τελείως Μιὰ μόνον εἶναι ἡ 
γιατρειὰ εἰς τὸν ἀπελπισμένο, κι αὐτή ᾽ναι ὅταν τὸν κρατεῖ ἐλπίδα, τὸν καημένο. Αν 
δεν είναι ικανοποιητική η υπόθεση ότι ο στίχος 388 ως κι αὐτή ᾽ν᾽ ὅταν δὲν τὸν κρατεῖ 
ἐλπίδα τὸν καημένο έχασε την άρνησή του στο τυπογραφείο, τότε θα πρέπει να 
πιστέψουμε ότι ο μεταφραστής δεν ήθελε τον Έργαστο, κατά τα άλλα διατεθειμένο 
να συνδράμει τον Μυρτίνο στο όνειρο του, να εκστομίζει κάτι τόσο απαισιόδοξο. 
401-412 σὰν τοῦ εἶσ’ ἐσύ, Πετρίτη μου· αὐτοῦ, ποὺ μὲ τὴ χέρα…: διορθώσαμε την 
αντωνυμία αὐτὸς σε αὐτοῦ και διευθετήσαμε τη στίξη για την καλύτερη δυνατή ροή 
του νοήματος. Εκ του αποτελέσματος θα λέγαμε ότι η άταχτη/ αναπάντεχη πορεία 
του συλλογισμού και της έκφρασης μεταφέρει εύστοχα την ψυχική αναστάτωση της 
Δορίντας (πρβλ. την ομαλότερη συνέχεια του λόγου στα P. F. Β, 340-347, Π. Β. Β, ii 8-
26).  
433-434 τὸ διψασμένο καὶ γλυκὺ πόθο του νὰ κερδαίσω: ο πόθος του Σίλβιου, ο 
οποίος δεν χαρακτηρίζεται διψασμένος στα δύο άλλα κείμενα (P. F. Β, 361-362, Π. Π. 
Β, ii 47-48), θα πρέπει να εννοηθεί σωστά ως πεθυμισμένος. 
457-458 Ὀιμὲ κακὰ π’ ἀσκόνταψα σήμερο! Τούτ’ εἶν᾽ ἐκείνη/ ποὺ μὲ παιδεύει τὸ 
συχνὸ καὶ πείραξη μοῦ δίνει: Ο μετασκελισμός του νοήματος ανάμεσα σε ημιστίχια 
και στίχους, που φέρνει το ποιητικό κείμενο κοντά στον πεζό λόγο, ‘ευνοεί’, κατά την 
εκτύπωση, λάθη που βλάπτουν το μέτρο. Βελτιώσαμε γράφοντας Τούτη ’ν’ κείνη (βλ. 
και παραπάνω 306). 
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461 τώρα λιγάκι τό ’λυσα σ’ ἑνοὺ λαφιοῦ ὀξοπίσω: η αξιοπαρατήρητη σύνταξη 
δείχνει να προκύπτει από τη σύμφυρση των φράσεων σ’ ἑνα λάφι ὀξοπίσω και ἑνοῦ 
λαφιοῦ ὀξοπίσω. 
545 Ἐσέν᾽ εἰς εἶδ’ ἀνθρωπινῆς μάνας ἐγέννησέ σε: διορθώσαμε τον κακογραμμένο 
και σχεδόν ακατανόητο στίχο σε Ἐσέν’, σ’ εἶδος ἀνθρωπινῆς μάνας ἐγέννησέ σε (δες 
και Te, sotto umana forma di bellissima madre, partorì l’ alma Dea che Cipro onora P. F. Β, 
445-447, Ἐσένα, ἡ Ἀφροδίτη μὲ γυναικεία θωριὰ στὸν κόσμο τοῦτο σὲ γέννησε Π. Β. 
Β, ii 174-176). 
624 Λουπίνε! Λουπίνε! Δὲν μπορεῖς ἀκόμη ν’ ἀγροικήσεις; Ο στίχος είναι άμετρος 
και το χωρίο δεν διαφέρει από πεζό.  
643-644 Λουπίνε, γύρισε νά ’βρεις τὴ συντροφιά μου: Η Δορίντα διώχνει τον 
Λουπίνο, ελπίζοντας ακόμη στο φιλί που της είχε υποσχεθεί ο Σίλβιος. Η αναφορά 
της στην κυνηγετική της συντροφιά είναι στο κείμενο του Σουμμάκη μοναδική (πρβλ. 
P. F. Β, 511-512, Π. Β. Β, ii 278-280).  
709-710 γι’ αὖτο ᾽νοματισμένη/ μὲ δίκι᾽ ὁ κόσμος γιὰ θεὰ τὴν ἔχει μπορεμένη: και 
αυτοί οι στίχοι φαίνεται να περιέχουν σύμφυρση (γι’ αὖτο μὲ δίκιο ὁ κόσμος 
᾽νοματισμένη τὴν ἔχει θεὰ μπορεμένη και γι’ αὖτο μὲ δίκιο ὁ κόσμος γιὰ θεὰ τὴν ἔχει 
μπορεμένη, η οποία δεν υπάρχει στα δύο άλλα κείμενα). 
723-736 Πάσ’ ἄλλη ἀπὸ τὲς πελελὲς…παρὰ ἀπὸ τὸν κρυμμένο: η ενότητα, 
συγκροτημένη με την επίδραση του κρητικού κειμένου (το οποίο είναι μάλλον 
καλύτερο Π. Β. Β, iv 25-40), συνιστά μια δύσπεπτη απόδοση (P. F. Β, 575-581). Ο 
μακροπερίοδος λόγος και η χρήση αντωνυμιών στις κύριες και εξαρτημένες 
προτάσεις δυσχεραίνουν την ταύτιση των προσώπων, για τα οποία γίνεται λόγος, και 
δυσκολεύουν την πρόσληψη του νοήματος. Οι στίχοι 723-730 έχουν υποκείμενο την 
άμυαλη γυναίκα που απροκάλυπτα εκφράζει αποστροφή προς την ανταγωνίστριά 
της· οι στίχοι 731-732 την ανταγωνίστρια και οι 733-734 ξανά την πρώτη γυναίκα (δες 
και Εισαγωγή σσ. 232, 146-147). 
821 εἶναι γυμνή, μὰ μὲ καρδιὰ στέκετ᾽ ἀναπαμένη: ο στίχος αντιστοιχεί στο 
πρωτότυπο (P. F. Β, 638, 650, 664) και στην κρητική μετάφραση (Π. Β. Β, v 52, 68, 97) 
με ρεφραίν, το οποίο εδώ έχει εξασθενήσει (βλ. και στ. 839-40). 
823-824 χορτάδια/ λιβάδια: δεν διατηρήσαμε τη γραφή χορτάδια της ρίμας, η οποία 
ταυτίζεται με ακραίο βιασμό της γλώσσας για την επιτυχία της ομοιοκαταληξίας (βλ. 
και Εισαγωγή σσ. 230-231).  
833-834 ἢ δάφνης ἢ μυρσίνη/ ἐκείνη: διορθώσαμε το γραμματικό σφάλμα που έγινε 
εσκεμμένα για τη ρίμα, μια και η διαφοροποίηση των λέξεων που ομοιοκαταληκτούν 
ως προς το τελευταίο τους σύμφωνο είναι ανεκτή (βλ. Εισαγωγή σ. 230, υποσ. 562). 
900 Κ’ ἐκεῖνην τὴν ἀμέτρητου πίκραν του νὰ τοῦ σβήσω: αποκαταστήσαμε το μέτρο 
και το νόημα γράφοντας κ’ ἐκείνη τὴν ἀμέτρητη τὴν πίκρα του νὰ σβήσω. 
911 N’ ἄνοιγε ἡ γῆ θαύμασμα πρῶτα νὰ μὲ ρουφήξει: θεωρήσαμε ότι ο στίχος της 
έκδοσης ξενίζει, καθώς πάσχει μετρικά και ρυθμικά· τον διορθώσαμε με την 
αντιμετάθεση των όρων θαύμασμα και γῆ > N’ ἄνοιγε θαύμασμα ἡ γῆ πρῶτα νὰ μὲ 
ρουφήξει.  
947-948 Ἐσὺ στὴ γνώση τὸ κρατεῖς: Το νόημα του διστίχου φαίνεται να είναι: «εσύ 
αντιμετωπίζεις το θέμα σα γνωστική γυναίκα, μια και τέτοια είσαι, όμως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση έτσι αποδεικνύεσαι τρελή» (πρβλ. αποκλίσεις Ma tu se' 
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troppo savia, a dirti il vero, anzi pur troppo sciocca P. F. Β, 737-738, Μὰ σύ, συμπάθησέ 
με, τὴν γνωριστὴ περίσσια θὰ μοῦ κάμεις; Π. Β. Β, v 222-223).  
983-984 βοσκὸς πὼς νὰ τοῦ μοιάζει/ στὴν Ἀρκαδιὰ δὲ βρίσκεται: σημειώνουμε την 
ασυνήθιστη διάταξη των συντακτικών όρων για μετρικούς λόγους (βλέπε και στη 
συνέχεια, ιδίως στ. Γ 1459-1467). Δες Εισαγωγή σ. 232.  
994-996 ῍Ω πόσο κάλλιο ἔκανε… π’ ἐλπίδα .. ποτὲ νὰ μὴν ἀπαντυχαίνει: Το νόημα 
που προτείνουμε για το χωρίο είναι: «Πόσο καλύτερα θα έκανε να ξερίζωνε από μέσα 
του την επιθυμία του, ώστε να μην περιμένει από αυτή (να ανθίσει) κάποια ελπίδα/ 
ώστε να μην έχει καμία ελπίδα». Πρβλ. το Oh quanto meglio farebbe a darsi pace, e la 
radice sveller di quel desio ch’ è senza speme!, P. F. Β, 765-767, και το ποιητικά 
αναπτυγμένο ῍Ω πῶς καλά᾽ χε κάμει ν᾽ ἀναπαγεῖ ὁ καημένος καὶ ν᾽ ἀφήσει τὶς ρίζες 
τὶς πολλὲς τῆς πεθυμιᾶς του μέσα ν᾽ ἀνασπαστοῦν ᾽ποὺ τὴν καρδιά του, γιατὶ δίχως 
ἐλπίδα βρίσκουνται σὰ δέντρα μὲ δίχως χῶμα. Π. Β. Β, v 275-280. 
1043-1044 Νερίνη, Φίλη, Ἔριδο, Λικόρη κ’ Εὐφροσύνη: τα ονόματα των κοριτσιών 
που απαρτίζουν την παρέα της Κορίσκης, στο Ποιμήν Πιστός, διαφέρουν από εκείνα 
που απαντούν τόσο στο ιταλικό όσο και στο κρητικό κείμενο (P. F. B, 801-802, Π. Β. 
B, v 333-334). Aποκλίσεις σε ονόματα ανάμεσα στα τρία έργα σημειώσαμε στον 
Πίνακα (σ. 161) στο κεφ. IV, iv της Εισαγωγής, όπου και συζητήσαμε το θέμα.  
1113-1116 Ἐγὼ ἡ Κορίσκη, σὰ μὲ λές, εἶμαι.. εἶχες την σύντροφόν σου: στον στίχο 
1114 δείχνει να λείπει ένας αντιθετικός σύνδεσμος που θα έκανε ορθότερη τη φράση 
και σαφέστερο το περιεχόμενο: «Είμαι η Κορίσκη, μα όχι η κομπώτρα όπως λες, αλλά 
αυτή που είχε καλοσύνη». Στην πραγματικότητα ο Σουμμάκης μεταφέρει επιτυχώς τα 
μασημένα λόγια (γλώσσα λανθάνουσα..) της νύμφης στο πρωτότυπο Corisca so ben io; 
ma non già quella, Satiro mio gentil, ch’ agli occhi tuoi un tempo fu sì cara. P. F. Β, 854-856 
(πρβλ. αντίθετα … ἐγὼ εἶμαι… ὁπού ᾽μου τόσα τωνε ματιῶ ἀκριβὴ τῶν ἐδικῶν σου σ᾽ 
ἄλλον καιρὸ ἡ καημένη Π. Β. Β, vii 20-23).  
1117-1119 Τώρα μὲ λὲς εὐγενικό: διατηρήσαμε στην πρόταση την ερωτηματική 
διατύπωση της έκδοσης. 
1123-1128 Γιὰ πές μου, ὅτε μ’ ἀνάγκασες τῆς Λίλης τὸ δοξάρι: το χωρίο αποτελεί ένα 
καλό δείγμα των πολλών περιπτώσεων όπου η μετάφραση Σουμμάκη, αξιοποιώντας 
την κρητική, αποδίδει πιστότερα το ιταλικό κείμενο (P. F. Β, 861-864, Π. Β. Β, vii 30-
34). Η χρονική πρόταση περιέχει για τις ανάγκες του μέτρου τον πλεονασμό του 
ρήματος μ’ ἀνάγκασες· αυτός όμως δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός, καθώς χάνεται 
μέσα στο χείμαρρο των καταγγελιών του Σατύρου (στ. 1123-1136) που εκφέρονται 
απνευστί. 
1179 Εἰς ποιόν μπορῶ νὰ ’λπίσω: ο σχηματισμός της υποτακτικής αορίστου νὰ ’λπίσω 
είναι αρχαιότροπος. Ο τύπος οπωσδήποτε εξυπηρετεί τη ρίμα όπου και απαντά. 
1211 ἐσένανε τὴν ἴδιαν Κορίσκη ἔχεις χωσμένη: η λέξη ἴδια, εδώ, καθώς και σε 
άλλους στίχους, έχει χρησιμοποιηθεί ως τρισύλλαβη. Η επιλογή, που μάλλον δεν τιμά 
τον στιχουργό, συναντάται πάντως και σε άλλα κείμενα του ίδιου περίπου 
διαμετρήματος της εποχής (βλ. Ζήνων, ό.π, 1991, σ. 89, όπου μάλιστα χαρακτηρίζεται 
από τον εκδότη στοιχείο επτανησιακό).  
1236 πιστεύεις τὴν ἀλήθειαν, κ’ εἰς τοῦτο μὴ θαυμάζεις: Εκτός από το επίθετο ἴδιος 
και άλλες λέξεις βρίσκονται, κατά περίπτωση, με μεγαλύτερο αριθμό συλλαβών από 
αυτόν που περιμένουμε, για την ολοκλήρωση του δεκαπεντασυλλάβου. Αυτό 
διαπιστώνεται τώρα με το ουσιαστικό ἀλήθειαν, όπου κρατήσαμε και το τελικό -ν- της 
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έκδοσης προκειμένου να υποδεικνύεται η πλεύση του ρυθμού (βλ. και Εισαγωγή σσ. 
231, 32, 244 και υποσ. 606).  
1284 ῍Ω τί ἀγνωσίαν ποὺ βαστῶ! Η άβολη συνεκφώνηση του ερωτηματικού τί με το 
φωνήεν της επόμενης λέξης προδιαθέτει τον αναγνώστη να αντιμετωπίσει αιφνίδια 
τον ποιητικό στίχο σαν πρόζα προσλαμβάνοντας διεσταλμένη την έκπληξη του 
Σατύρου (βλ. και Εισαγωγή σ. 228). 
1301-1302 ὁπ’ ὀχ τοὺς τάφους περπατεῖ καὶ τοὺς κατακουρσεύει/ καὶ τῶν ἀνθρώπων 
τὰ κορμιά, ὅθεν τὰ βρεῖ, γυρεύει: διορθώσαμε το δίστιχο σύμφωνα με το νόημα ὁπ’ 
εἰς τοὺς τάφους περπατεῖ καὶ τοὺς κατακουρσεύει/ κι ὀχ τῶν ἀνθρώπων τὰ κορμιά, 
ὅθεν τὰ βρεῖ, γυρεύει.  
1313-1314 καὶ πλήσια πομπιωμένη/ μιὰ φήμη ἐντροπιασμένη: Προς αποφυγή της 
ατελούς ομοιοκαταληξίας η έκδοση δίνει την γραφή πομπιωμένη αντί πομπιωμένης. 
Εμείς αποκαταστήσαμε τον γραμματικά ορθό τύπο. 
1314 Μὰ ’δῶ τί κάθομαι πιλιὸ: Η σκηνή ολοκληρώνεται χωρίς να συμπεριλάβει τον 
(λογοτεχνικά αυτάρεσκο) υπαινιγμό του Satiro στην Κώμη της Βερενίκης του 
Καλλιμάχου, που υπάρχει στο Pastor Fido (P. F. B, 1002-1007). Η ίδια παράλειψη 
απαντά και στο Πιστικός Βοσκός. 
1336, 1338 ποιός πόθος, ποιά κατάνυξη σ᾽ ἀναγαλλιάζει […] καὶ τὴν καρδιά σου 
τόσο σκοτεινιάζει: Διορθώσαμε σύμφωνα με το νόημα (βλ. προσφώνηση Tυφλοὶ 
θνητοί, στ. 1330) και το μέτρο: ποιός πόθος, ποιά κατάνυξη σᾶς ἀγαλλιάζει  […] καὶ 
τὴν καρδιά σας τόσο σκοτεινιάζει. 
Πράξη Τρίτη 
6 ’δὲ κεῖνες οἱ καλομοιριὲς κ᾽ ἡμέρες οἱ δικές μου: διορθώσαμε σε ’δὲ κεῖνες οἱ 
καλόμοιρες οἱ μέρες οἱ δικές μου, σύμφωνα με το πρωτότυπο non tornano i sereni e 
fortunati dì de le mie gioie, P. F. C, 4-6· στο κρητικό κείμενο δεν ματαφράζονται οι 
στίχοι. 
13-14 μὰ ’γώ, σὰν ἤμου ἕναν καιρό, τώρα δὲν εἶμαι πλιά μου: Τοποθετήσαμε τη 
στίξη με τρόπο κατά τον οποίο αναδεικνύεται ο πλεονασμός ή η ελλειπτικότητα του 
λόγου. Η ροή του για άλλη μια φορά δεν δείχνεται άσχετη με την ψυχική 
ανισορροπία του προσώπου που τον εκφέρει. Σημειώνουμε ότι το ευρύτερο χωρίο της 
μετάφρασης Σουμμάκη αποδίδει πολύ πιστά τον λυρισμό και τη συναισθηματικά 
φορτισμένη φράση του Pastor Fido (πρβλ. ἐσὺ [ἄνοιξη] γυρίζεις κ’ ἔρχεσαι καὶ πάλε 
ἐσὺ μυρίζεις, μὰ ’μένα, τοῦ βαριόμοιρου, ἄλλο δὲ μοῦ γυρίζεις παρὰ μιὰ θύμηση 
πικρὰν ἐκείνου τ’ ἀκριβοῦ μου, τοῦ πλούσιου καὶ τοῦ εὐγενικοῦ χαημένου θησαυροῦ 
μου. Κείνη ποὺ ἤσουν παρομπρὸς εἶσαι καὶ τώρα πάλι, ὄμορφη καὶ περίχαρη, μὲ 
πλουμισμένα κάλλη, μὰ ’γώ, σὰν ἤμου ἕναν καιρό, τώρα δὲν εἶμαι πλιά μου, τόσ’ 
ἀκριβός, σὰν ἤμουνα, ὀμπρὸς εἰς τὴν κυρά μου. Π. Π. Γ, 7-14, tu torni ben, tu torni, ma 
teco altro non torna che del perduto mio caro tesoro la rimembranza misera e dolente. Tu 
quella se’, tu quella ch’ eri pur dianzi sì vezzosa e bella; ma non son io già quel ch’ un tempo 
fui sì caro agli occhi altrui. P. F. C, 7-14, πάλι ἐσύ στρέφεις, πάλι ἐσύ γυρίζεις, μὰ μετά 
σένα ἄλλο σὲ μένα δὲ γυρίζει τοῦ καημένου, μόνον ἡ δόλια θύμηση. Ἐσύ ᾽σαι ἡ ἴδια 
πάλι ἐκείνη ὁποὺ καὶ πρώτας εἶχα δωμένη, μὰ γὼ δὲν εἶμαι πλιό μου ἐκείνος ὁποὺ 
τόσ’ μ᾽ εἶχε ἀκριβὸ ἡ κυρά μου. Π. Β. Γ, i 6-14). 
17-18 παρὰ ποτὲ νὰ σᾶς ἰδεῖ ἢ νὰ σᾶς δοκιμάσει: προσθέσαμε στον στ. 18 για 
νοηματικούς λόγους την άρνηση μὴν: παρὰ ποτὲ νὰ μὴ σᾶς δεῖ ἢ νὰ σᾶς δοκιμάσει 
(βλ. και quanto è più duro perdervi, che mai non v’ aver o provate o possedute! P. F. C, 16-
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17, ποσά ᾽ναι βαρεμένον κανεὶς νὰ σᾶσε χάσει, παρὰ σ᾽ καιρὸν κανένα νὰ μὴ σᾶς 
δοκιμάσει Π. Β. Γ, i 16-19). 
19-22 πόση καλοριζικιὰ ἤθελεν εἶσται πάλι…καὶ χωρὶς φόβο στέκεται:  
υποδεικνύουμε την ασυνέπεια στη χρήση των χρόνων, καθώς οι δυνητικές ἤθελεν 
εἶσται, εἶχε πιάσει δεν ταιριάζουν με τον ενεστώτα 'στέκεται' που ακολουθεί. (βλ. και 
se ’l già goduto ben non si perdesse P. F. C, 19, ἂν ἔν καὶ κείνη τὴν καλοριζικιὰ πού ᾽θελε 
πιάσει κιανεὶς ἀπὸ τὸν πόθο πλιό του νὰ τόνε χάσει δὲν εἶχε εἶσθαι μπορετὸν Π. Β. Γ, i 
21-25). Βλ. Εισαγωγή σ. 232. 
63-65 Σ’ τοῦτες μου τὲς γλυκότητες φοβοῦμαι μήπως πάλι … μὴ βάλει: ο 
συντακτικός κανόνας θυσιάζεται για χάρη του δεκαπεντασυλλάβου· στη 
δευτερεύουσα ενδοιαστική ο ένας από τους δύο σύνδεσμους (μήπως/ μὴ βάλει) 
πλεονάζει.  
67-70 Ὅλ’ οἱ καημένοι οἱ ποθητοί… τοὺς φαίνεται: στο χωρίο υπάρχει συντακτική 
ανακολουθία ή σχήμα ανακόλουθο (ch’ un secolo agli amanti par ogn’ ora che tardi, ogni 
momento P. F. C, 59-60, γιατὶ ᾽νοὺς π᾽ ἀγαπᾶ τὸ πάσα λίγον χίλοι πὼς εἶναι χρόνοι τοῦ 
φαίνεται Π. Β. Γ, i 82-84). 
130 μιὰν ἁρμονιὰ τόση γλυκιά: η χρήση του επιθέτου αντί του επιρρήματος δεν είναι 
λανθασμένη (Κριαράς, ό.π., 1957)· απαντά και στα ιταλικά (π.χ. tanta bella αντί tanto 
bella) και αποτελεί φαινόμενο της λαϊκής γλώσσας (δες και Πόσος μεγάλος εἶναι; Δ, 
1200 και μὲ τόση χαμηλὴ κι ἀνάξια θέληση Δ, 1594).  
132 οἱ ἀστέρες σας ... νά ’χουσι τόσην ὀμορφιάν ἀγγελοφορεμένοι: Το 
ἀγγελοφορεμένη συνιστά μια πρωτότυπη ιδέα/φράση της κατά τα άλλα πιστότατης 
απόδοσης Σουμμάκη (P. F. C, 113-117, στο κρητικό δεν μεταφράζονται οι στίχοι). Το 
θεωρήσαμε επιθετικό προσδιορισμό στο ὀμορφιά και όχι επιρρηματική μετοχή, κατά 
τη γραφή ἀγγελοφορεμένοι του εντύπου. Τα αστέρια έχουν ομορφιά αγγέλλου. 
194 καὶ στέκεται μὲ σκάση: διορθώσαμε σύμφωνα με τον στίχο Α, 146 καὶ στέκεται σὲ 
σκάση. 
225 Ἄφησ’ με ἀπὸ τὸν πειρασμὸ νὰ μείνω λυτρωμένη: το λεκτικό του χωρίου 
παραπέμπει στην κρητική μετάφραση ἄφησ᾽ ἐμένα νὰ λυτρωθῶ ἀπατή μου τὸν 
πειρασμὸν ἐτοῦτον, Π. Β. Γ, iii, 31-33. Η λέξη πειρασμός χρησιμοποιείται με την 
έννοια της ενόχλησης (βλ. και Ma lascia far a me, ché da me stessa mi levero d’ impaccio 
P. F. C, 212-213)· επαναλαμβάνεται στον στίχο 311 της ίδιας πράξης. 
227 Ἀμὴ ἂν μοῦ λάχει σήμερο νὰ σὲ τυφλοπανιάσω: Το νόημα είναι ότι θα σου 
ανταποδώσω το δέσιμο όταν θα είσαι εσύ η 'τυφλωμένη' (Se può toccar a te l’ esser la 
cieca… P. F. C, 216, Μ᾽ ἄλλους τόσους κ᾽ ἐγὼ θὰ σὲ δέσω τώρα, τώρα.. Π. Β. Γ, iii 35-
36). 
255-266 Λοιπόν, γιὰ τοῦτο πίστευσε… ποθητὸς πὼς ἤμουν ἐξεχάσα: ο Μυρτίνος 
προσπαθεί να αποδείξει, επιχειρηματολογώντας, τη προηγηθείσα ρήση της 
Ερωπρικούσας (στ. 253-254) ότι ο πόθος είναι αδύνατο να προξενήσει άσχημες 
πράξεις. 
289-290 γιατὶ, ἂν οἱ παρακάλεσες σὰν εἶπες πὼς τυχαίνει: ο στίχος 289 παρουσιάζει, 
για μετρικούς λόγους, ασυμφωνία στον γραμματικό αριθμό υποκειμένου (οἱ 
παρακάλεσες) και ρήματος (τυχαίνει) και πλεοναστική χρήση του συνδέσμου πὼς (con 
preghi sol.. P. F. C, 264-265, γιατὶ ἀνισῶς κι ὡς λέγεις μὲ δάκρυα.. πὼς ἕνας ν᾽ ἀγαπᾶ 
᾽ναι κρατημένος Π. Β. Γ, iii 112 -114). 
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303-306 δὲν εἶν᾽ αὐτὸ ποὺ μίλησα μικρὴ σταλαματίδα: το νόημα του χωρίου, 
σύμφωνα και με τα δύο άλλα κείμενα (…a pena è una minuta stilla de l’infinito mar del 
pianto mio P. F. C, 277-280, … τὸ πράγμα ὅλον ἐκεῖνο… σταλαματιὰ ἔ τῆς πλήσιας καὶ 
τῆς τόσης θάλασσας τῶν δακρυῶν μου Π. Β. Γ, iii 128-132) είναι «δεν εἰναι αυτό που 
είπα ούτε καν μικρή σταγόνα». 
333-336 καὶ μάζωξέ τες σὲ μικρὸ κύκλο στεφανωμένο: η χρήση του καὶ στον στίχο 
335 εμποδίζει την καλή ροή του νοήματος· παρόλ᾽ αυτά δεν προχωρήσαμε σε καμία 
επέμβαση, γιατί είδαμε ότι θα υπήρχαν επιπτώσεις στον ρυθμό.  
337-338 τὴν ὑψηλὴ χρεία θέλεις ξανοίξει/ τῆς λάβρας μου...: Στην ενότητα 333-338 ο 
Μυρτίνος λέει ότι το μέγεθος της φλόγας του έρωτά του είναι συνάρτηση του 
μεγέθους της ομορφιάς της Ερωπρικούσας. Το νόημα των δύο τελευταίων στίχων 
είναι «γιατί από εκεί θα νιώσεις το μέγαλο πάθος μου, που μπορεί να συγκινήσει κάθε 
καρδιά» (πρβλ. και indi vedrai l’ alta necessità de l’ arder mio, P. F. C, 308-309, καὶ 
ἀποδεκεῖ θὲς γνώσει πόσες φωτιὲς μὲ καίγουσι καὶ πόσο στέκω με παιδωμὴ 
συναφορμά σου Π. Β. Γ, iii 176-178). 
343-346 δρόμ’ ἄλλονε δὲν ἔχει/ ὁ λογισμός, … κι ὡσὰν καλό του τρέχει: στους 
στίχους 344-345 το υποκείμενο δεν είναι πια ο λογισμός, αλλά η ταπεινὴ ψυχή, 
γι᾽αυτό, για λόγους συντακτικής συνέπειας, τροποποιήσαμε το κι ὡσὰν καλό του 
τρέχει του εντύπου σε κι ὡσὰν καλό της τρέχει (πρβλ. και così naturalmente a te s’ 
inchina, come a suo bene, il mio pensiero, e corre a le bellezze amate con ogni affetto suo l’ 
anima mia P. F. C, 313-316, τέτοιας λογῆς καὶ ὁ νοῦς μου φυσικά του συγκλίνει πρὸς 
ἐσένα, καὶ ἡ ψυχή μου τρέχει σ᾽ τσ᾽ ἀγαπημένες τσ᾽ ὀμορφιές σου Π. Β. Γ, iii 186-188). 
385-392 Τούτ’ εἶν’ ἀγάπη ἀληθινὰ πολλὰ δυστυχισμένη: οι στίχοι 387-392 εξηγούν τη 
δυστυχισμένη αγάπη του Μυρτίνου. Στο χωρίο είδαμε περισσότερο έναν τόνο 
λυρικής έξαψης/θλίψης (βλ. και. P. F. C, 354-362), παρά απορίας, όπως σημειώνεται 
στην έκδοση μέσω του ερωτηματικού. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μυρτίνος κωδικοποιεί 
τη σκληρότητα της κόρης απέναντί του ποθεῖ τὸ θάνατό μου (μεταφορά) και η 
αιτιολόγηση στη συνέχεια της σκληρότητας που της αποδίδει γιατὶ μ’ ἀρνᾶται θάνατο 
δημιουργούν ένα εντυπωσιακό οξύμωρο. (πρβλ. και την πιο πιστή και πυκνή, αλλά όχι 
και πιο εύπεπτη απόδοση του Π. Β. Γ, iii 252-263).  
424 π’ ἀπὸ καμιὰν ἐπιβουλιὰν ἔστεκαν θαρρεμένα: η σύνταξη της αναφορικής 
πρότασης, που τίθεται ως προσδιορισμός στο κοράσια (στ. 423), είναι περίεργη· οι 
κοπέλες οπωσδήποτε έστεκαν χωρὶς καμιὰν ἐπιβουλιὰν.  
455-462 Tὸ σπλάχνος, ὁποὺ ᾽μπόρουνα … ἀγάπα τὴ ζωή μου: Στο πρωτότυπο (P. F. C, 
423, 426) η νύμφη κάνει διάκριση ανάμεσα στη sana pieta, μια αθώα ευσπλαχνία, και 
την pieta amorosa, τη συμπάθεια της αγάπης. Οι δύο ελληνικές μεταφράσεις 
αποδίδουν με τα: σπλάχνος, λύπη τοῦ πόθου (Π. Π. στ. 455, 459) και λύπη, ἀγάπης 
λύπη (Π. Β. Γ, iii 341, 346). Το δίστιχο 459-460, με αξία γνωμικού, δεν είναι 
κατανοητό. Συνεκτιμώντας το περιεχόμενο των δύο άλλων κειμένων (ché pietate 
amorosa mal si dà per colei che per sé non la trova, poi che l’ ha data altrui P. F. C, 427-
429, γιατὶ τσ᾽ἀγάπης λύπην κακὰ μπορεῖ νὰ δώσει μιὰν κόρη, ὁποὺ γιὰ κείνην δὲν τὴν 
βρίσκει Π. Β. Γ, iii 346-348) το νόημα του θα πρέπει να είναι: «μια κόρη που έχει δώσει 
τη λύπη τῆς ἀγάπης της σε κάποιον, έστω κι αν το συναίσθημα αυτό δεν της έχει 
ανταποδοθεί, δεν είναι δυνατό και φρόνιμο να την προσφέρει εκ νέου σε άλλον». 
531-536 Χωρίζω ἀπὸ τοῦ λόγου σου… ἀθάνατα νὰ στέκει νεκρωμένη: το περιεχόμενο 
των στίχων 531-532 είναι: «πώς δεν πεθαίνω που σε αποχωρίζομαι; πώς παρόλο που 
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δεν πεθαίνω νιώθω τη βασανιστική αίσθηση του θανάτου;» Το ξαναζεῖ του στ. 534 
έχει τη σημασία του ξαναζωντανεύει. (πρβλ. και τις διαφορές ανάμεσα στα τρία 
κείμενα Da te parto e non moro? E pur i’ provo la pena de la morte e sento nel partire un 
vivace morire, che dà vita al dolore per far che moia immortalmente il core P. F. C, 500-505, 
Μισεύγω ὁ δόλιος πούρι, νεράιδα, μισεύγω ἀπὸ σιμά σου, καὶ μ᾽ ὅλον τοῦτο, ὀιμέ, δὲν 
ἀποθαίνω· καὶ πούρι μ᾽ ὅλον τοῦτο τὴν παίδα τοῦ θανάτου δοκιμάζω κ᾽ ἐδὰ στὸν 
μισεμό μου γροικῶ τὸ θάνατό μου· καὶ ζωὴ τοῦ καημοῦ μου χαρίζει, γιὰ νὰ κάμει τὴν 
καρδιά μου... ἀθάνατη... Π. Β. Γ, iii 440-450). 
551-554 Ἄγρια θηριά, καλότυχα εἶστε…νόμο… δοσμένο μ’ ὅμοι’ ἀγάπη: «Η φύση 
δεν προέβλεψε καμία δεσμευτική προϋπόθεση για την αγάπη ανάμεσα στα ζώα. Η 
ελευθερία που τους έδωσε σ᾽αυτόν τον τομέα ισοδυναμεί με πράξη αγάπης από την 
πλευρά της». Έτσι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κατανοηθεί το χωρίο, το οποίο 
αποδόθηκε ελεύθερα με την προσπάθεια οι επιλεγμένες φράσεις να πληρούν και τον 
ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο (πρβλ. και τα μεταξύ τους όμοια Oh fortunate voi, 
fère selvagge, a cui l’ alma natura non die’ legge in amar se non d' amore! P. F. C, 519-521, 
Ω῏ καλοριζικώτατα τοῦ δάσου θεριὰ, ὁποὺ ἡ ἄξια φύση δὲν ἔδωκε ἄλλον νόμον 
τσ᾽άγάπης τσ᾽ἐδικῆς σας παρ᾽ἀγάπην Π. Β. Γ, iv 21-24). 
557-562 Κι ἂν τῆς ἀγάπης φταίσιμο γλυκότη ἔχει μεγάλη: στο χωρίο γίνεται 
προσπάθεια να μεταφερθούν πιστά οι όροι του ιταλικού, όπως και η υπαινικτικότητά 
του, η σύνταξη όμως και πάλι διαταράσσεται εξ᾽ αιτίας του μέτρου (στ. 558). Η 
ανεπάρκεια της φύσης (φύσις ἀτελείωτη) συνίσταται στο ότι έχει κάνει την παράνομη 
αγάπη τόσο ελκυστική, και του νόμου (σκληρότατε νόμε) στο ότι έχει απαγορεύσει 
αυτή τη φυσική απόλαυση. (Se ’l peccar è sì dolce e ’l non peccar sì necessario, oh troppo 
imperfetta natura che repugni a la legge; oh troppo dura legge che la natura offfendi! P. F. 
C, 524-529, Μ᾽ ἂν ἔναι καὶ τσ᾽ άγάπης τόσα εἶ γλυκὺ τὸ κρίμα καὶ τόσα τῶν ἀνθρώπων 
τυχαίνει νὰ τὸ φεύγουν, φύση […] γιάντα ἀδικᾶς τὸν νόμον, καὶ σύ, ἄπονέ μας νόμε, 
γιάντα τὴ φύση βλάφτεις; Π. Β. Γ, iv 28-35). 
599-600 Τώρα θωρῶ πολλὰ στενὸ τ’ ἀγγειό μας πὼς ἐγίνη: «Η καρδιά μας γίνεται 
αδύναμη στην αγάπη· σαν στενό δοχείο δε μπορεί να τη συγκρατήσει και να 
εμποδίσει το ξεχείλισμά της». (E ben m’ avveggio, ahi, lassa! che troppo angusto vaso è 
debil core a traboccante amore. P. F. C, 565-567, Σ᾽ ἀλήθεια γνωρίζω πὼς ἡ καρδιά 
μικρό ᾽ναι χρειασίδι τσ᾽ αγάπης της περίσσιας· γι᾽ ᾽αυτό στανιὸ τ᾽ ἀνθρώπου χύνεται 
κι ὄξω δίδει. Π. Β. Γ, v 19-23). 
619-620 Ξεύρεις ’τι ὁ νόμος θάνατο σὲ πάσα κόρη δίνει: δεν θεωρήσαμε ότι οι στίχοι 
συνιστούν ερωτηματικό λόγο, όπως υποδεικνύει η έκδοση του 1658.  
647-649 ἡ τάξις κ’ ἡ τιμὴ μὲ τέχν’ εἶναι δοσμένη: «Η τιμή και η τάξη σε μια γυναίκα 
δεν είναι άλλο από το αποτέλεσμα της ικανότητά της/ της τέχνης της να δείχνει 
τιμημένη» (βλ. και ch’ altro alfin l’ onestate non è che un' arte di parere onesta. P. F. C, 
619-620, Ἄλλο δὲν εἶναι πράγμα, κάτεχε, ἡ εὐγενειά μας παρὰ μὲ τέχνην μόνο νὰ 
κατέχεις τὴ βγενικὴ νὰ κάμεις. Π. Β. Γ, v 83-86). Ο στίχος 649 αποτελεί ένα 
πρωτότυπο σχόλιο του κειμένου Σουμμάκη.  
657-658 Ζωὴ πολλὰ κοντὴ ἔχομε, κ’ εἶναι ἄδικο νὰ πιάσει/ μὲ μιὰν ἀγάπη μοναχή 
καὶ μιὰ νὰ τὴν περάσει: τα απαρέμφατα νὰ πιάσει, νὰ περάσει έχουν υποκείμενο το 
κανεὶς που εννοείται. Η διαταραχή που παρατηρείται κατά τα άλλα στη σύνταξη 
οφείλεται στην παρατοποθέτηση για μετρικούς λόγους της πρόθεσης μὲ στον στίχο 
658. Αν ο συγκεκριμένος συντακτικός όρος διαβαστεί, αντί στην αρχή, στο δεύτερο 
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ημιστίχιο μετά τον καί, το πρόβλημα αποκαθίσταται (βλ. και Troppo breve è la vita da 
trapassarla con un solo amore P. F. C, 626-627 Λίγη πολλὰ ἡ ζωή μας καὶ κρίμα ᾽ναι μὲ 
μιὰν ἀγάπη μόνον νὰ περάσεις Π. Β. Γ, v 93-94). 
687 Εἰς τὸ λιοντάρι τί ὠφελᾶ νά ’ναι τόση ἡ ἀντρειά του: η μεταγραφή Εἰς τὸ 
λιοντάρι τί ὠφελᾶ νά ’ν᾽ τόση ἡ ἀνδρειά του είναι ρυθμικά προτιμότερη· δεν την 
υιοθετήσαμε γιατί η λέξη ἀνδρειά είναι παντού στο κείμενο δισύλλαβη. 
727-728 Ἐκειὸς ποὺ δείχνει φανερὰ τὸ πὼς τὸν πόθο φεύγει/ εἰς τὸ κρυφὸ δὲν εἶν’ 
πρεπὸ κανεὶς νὰ τοῦ πιστεύγει: «Εκείνος που φροντίζει μπροστά στα μάτια όλων να 
δείχνει ότι αποφεύγει τον έρωτα δεν πρέπει να γίνεται πιστευτό ότι πράγματι το κάνει 
στον ιδιωτικό, κρυφό του βίο» (βλ. και τις διαφορές με Quest’ anime sì schife, eh! non ti 
fidar di loro P. F. C, 697-698, τούτους, ὁποὺ σοῦ κάμνουν τόσα τὸν ἀκατάδεκτον 
περίσσια κάμε μακρὰ ὄσο δύνεσαι νὰ φεύγεις Π. Β. Γ, v 182-184).  
781-782 Kαθὼς δασκαλεμένη τὴν Ἐλισέτα … τὴν ἔχω ἑρμηνεμένη: η ανάγκη για 
συμπλήρωση των συλλαβών του στίχου δημιουργεί κάποτε αδικαιολόγητους 
πλεονασμούς.  
844 γιατὶ σ’ ἐτούτη τὴ δουλειὰ νὰ τσ’ ἔχομε βοηθούς μας: στη θέση του τελικού 
συνδέσμου γιὰ βρίσκεται το γιατὶ· επιπλέον η κατανομή των συντακτικών όρων στην 
πρόταση είναι ασυνήθιστη. Οι επιλογές υπηρετούν τις ανάγκες του μέτρου και του 
ρυθμού.  
855-858 τώρά ’χω χρειὰ στοὺς κόπους μου τούτους νὰ μοῦ βοηθήσει: Το νόημα στο 
συγκεκριμένο χωρίο δείχνει να απομακρύνεται από εκείνο των αντίστοιχων στίχων 
στα δύο άλλα κείμενα, P. F. C, 798-800, Π. Β. Γ, v 313-316. Σε αυτά η Κορίσκη 
εκφράζει την πεποίθηση ότι ακόμη και από τη (φαινομενικά επιζήμια) καθυστέρηση 
της Ερωπρικούσας μπορεί να ωφεληθεί· μέλημα της βέβαια είναι να μηχανευτεί ένα 
νέο δολερό σχέδιο. Αν και ο στίχος 855 του κειμένου Σουμμάκη με τη διατύπωση Kι 
ἂν τύχει ἀκόμη ἡ αὐτή (δηλ. ἡ ἄργητα) μπορεῖ νὰ μ’ ὠφελήσει φαίνεται να συγκλίνει 
στο προαναφερθέν περιεχόμενο, αυτό δεν επαληθεύεται από τους στίχους 856-858 
που ακολουθούν. Σύμφωνα με μια αναγκαστικά διαφορετική ανάγνωση η Κορίσκη 
θα πρέπει να αναφέρεται στον μόνιμο, όπως πιστεύει, σύμμαχό της, την τύχη. Με την 
αντωνυμία ἡ αὐτή σε εμφατική αυτή τη φορά θέση, μπορούμε να διαβάσουμε: «Kι αν 
η ίδια ακόμη η τύχη μπορεί νὰ μ’ ωφελήσει, τώρα είναι η στιγμή που έχω ανάγκη τη 
βοήθεια της, για να βρω καινούριο δόλο, περίτεχνα κατασκευασμένο, για τον 
Κορυδώνα». 
887-888 ἔκαμε τὴ ζωή μου/ ἡ παίδευσίς μου: προτιμήσαμε τον τύπο παίδευση στη 
θέση του παίδευσις της τρίτης κλίσης, γιατί ο τελευταίος δημιουργεί κακόηχη 
παρήχηση (βλ. και παρακάτω τη γραφή ἡ πίστις Γ 973), ενώ ο νεότερος βελτιώνει τη ρίμα 
- δες Εισαγωγή σ. 236, υποσ. 582. 
911-912 Τόσό ’ναι ὁ πόθος δυνατός .. ὅσο τὴν ἴδια δύναμη ὀχ τὴν καρδιά μας 
παίρνει: «Η δύναμη που έχει ο πόθος (ως προσωποποιημένη οντότητα) είναι η 
δύναμη του συναισθήματός μας, δηλαδή της καρδιάς μας, που τον τροφοδοτεί» (βλ. 
και P. F. C, 848-850, Π. Β. Γ, vi 45-48). 
913-926 κι ὡς ἡ ἀρκούδα… γίνεται ἄσπλαχνος κι ἀλύπητος περίσσια: Η ενότητα 
διακρίνεται από σχοινοτενή λόγο με μακροσκελείς (παρέμβλητες) δευτερεύουσες (βλ. 
την ομαλότερη ροή στα δύο άλλα κείμενα P. F. C, 850-863, Π. Β. Γ, vi 49-65). 
959 γιὰ τούτην τὴν εὐγενικὴ αἰτία ποτὲ δὲν τὴ φλογίζει: ο στίχος είναι υπέρμετρος· 
τον αποκαταστήσαμε γράφοντας γιὰ τούτην τὴν εὐγενικὴ αἰτιὰ δὲν τὴ φλογίζει. 
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971-974 σὰν εἶν’ ἡ πίστη σ’ μιὰ ψυχὴ τοῦ πόθου νικημένη: «δεν υπάρχει τίποτα πιο 
επικίνδυνο για μια ψυχή παγιδευμένη στον έρωτα από την αφοσίωση» (πρβλ. Non è la 
maggior peste né ’l più fero e mortifero veleno, a un' anima amorosa, de la fede P. F. C, 906-
908, Δὲν εἶν᾽ χειρότερόν του θανατικό, δὲν εἶναι θανατερότερόν του σφάλμα σὲ μιὰ 
ψυχὴ σὰν εἶν αὐτείνη ἡ πιστοσύνη, ξεύρε, κ᾽ ἡ κράτηξη στὸν πόθο Π. Β. Γ, vi 123-128). 
976 ψευτὸ φάντασμα: δηλαδή στρεβλή εικόνα/πεποίθηση, ψευδαίσθηση· έτσι 
ονομάζει η Κορίσκη την έννοια της πίστης/αφοσίωσης όπως την αντιλαμβάνεται ο 
Μυρτίνος (vana fantasima d’ errore P. F. C, 910-911, φάντασμά ᾽φκαιρον Π. Β. Γ, vi 
131-132).  
1007-1009 Μ’ ἀνίσως .. εἶχα πιάσει… βουλὴ καὶ γνώμη ἄλλη ποτὲ νὰ θέλει ἡ θέλησή 
μου: τo βουλὴ καὶ γνώμη ἄλλη αιωρούνται συντακτικά, καθώς είναι αντικείμενα τόσο 
στο εἶχα πιάσει όσο και στο νὰ θέλει. 
1013-1014 Γιὰ μι’ ἄσπλαχνη θὲς νά ’σαι/ τόσ’ ἄσπλαχνος τοῦ λόγου σου: Το 
συγκείμενο (στ. 929-934, 987-992 και 1032) αφορά στη διαπίστωση της παθολογικής 
κατάστασης του Μυρτίνου από την Κορίσκη. Οι στίχοι που υποδεικνύονται δεν 
συμπεριλαμβάνουν, όπως στα δύο άλλα κείμενα (P. F. C, 944, Π. Β. Γ, vi 178-179), το 
μάτιασμα που πιθανολογεί τώρα η γυναίκα για τον πρωταγωνιστή. 
1085-1088 Ξεφάντωσις δὲ βρίσκεται στὸν κόσμο: «Διασκέδαση (άλλη), να τη 
συγκρίνεις μαζί της, και τόσο γλυκιά σαν αυτή, για την οποία δεν ξοδεύεις θρήνους 
και πόνο, δεν υπάρχει στον κόσμο.» (Non è piacere al mondo più soave di quel che non ti 
costa nè sospiri nè pianto, né periglio né tempo P. F. C, 1025-1028, …δροσιὰ δὲν εἶναι σ᾽ 
ὅλη τὴν οἰκουμένη […] σὰν κείνη, ὁπ᾽ οὐδὲ δάκρυα, μηδὲ στεναγμούς, μηδὲ κιανένα 
καιρὸ γι᾽ αὐτὴ ξοδιάζεις Π. Β. Γ, vi 279-283). 
1153-1154 Μέσα σ’ αὐτὴ γιὰ σὲ γελοῦν..: το νόημα είναι: «Εδώ εσύ περιγελάσαι κ᾽ 
εδώ ανακατεύονται τα δικά σου βάσανα με τις χαρές του τυχερού, εύθυμου 
ανταγωνιστή σου» (βλ. Quivi di te si ride, quivi con le tue pene si condiscon le gioie del 
fortunatο tuo lieto rivale P. F. C, 1094-1097 και παρομοίως Σ᾽ τοῦτο γελᾶ γιὰ σένα κ᾽ 
εἰσὲ τοῦτο συχνότατα οἱ γλυκότητες συγκερνοῦνται ᾽νοὺς καλομοίρη ἄλλου με τὴν 
πρικιά σου Π. Β. Γ, vi 368-370).  
1167-1168 Κάτεχε ὀρδινιασμένο/ ἀνάμεσά τους κ’ ἔχουσι τὸ λόγο τους δοσμένο: στο 
δίστιχο υπάρχει σύμφυρση φράσεων (κάτεχε κ’ ἀνάμεσά τους ἔχουσι ὀρδινιασμένο … 
και κάτεχε κ’ ἔχουσι τὸ λόγο τους δοσμένο)· βλ. Εισαγωγή σσ. 148, 231. 
1253-1256 Θάνε, Μυρτίνε… σὰν ἀπεθήνισκες ὅλος θαραπαημένος: «Πέθανε, 
Μυρτίνε, στη δυστυχία σου, σαν να πέθαινες ευτυχισμένος». Στο χωρίο έχει 
παραποιηθεί το αρχικό νόημα (P. F. C, 1194-1196), πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στο 
κρητικό έργο (Π. Β. Γ, viii 45-49). Έτσι τα δύο άλλα κείμενα φέρουν ξεκάθαρα το 
περιεχόμενο: «Πέθανε, Μυρτίνε, στα βάσανα και στη θλίψη, όπως είσαι πεθαμένος 
στην ευτυχία και στο καλό σου».  
1303-1304 Ἂς ἀπεθάνει ὁ πίβουλος μοιχὸς μὲ τὸ σπαθί μου/ ποὺ παίρνει αὐτείνης τὴν 
τιμὴ κ’ ἐμένα τὴ ζωή μου: Η αναφορική πρόταση του στίχου 1304 πρέπει να 
προσδιορίζει κανονικά τη λέξη μοιχός, όχι τη λέξη σπαθί, την οποία ακολουθεί. Αυτό 
εξάλλου προκύπτει και από τη σύγκριση με το αντίστοιχο ιταλικό χωρίο, P. F. C, 1243-
1244, όπου, μάλιστα, η φράση μὲ το σπαθί μου δεν υπάρχει (οι στίχοι λείπουν 
ολωσδιόλου από το κρητικό έργο, όπου η σκηνή Γ viii έχει διασκευαστεί). Ωστόσο 
μετά από μία προσεκτικότερη ανάγνωση του διστίχου, στο πλαίσιο των διλημμάτων 
που κατακλύζουν τη σκηνή, μπορούμε να δούμε ότι στην αινιγματική αυτή σύνταξη 
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ενδεχομένως ο μεταφραστής έκρυψε μία πρωτότυπη διανοητική πρόκληση. Θέλησε 
δηλαδή μέσω των αμφίσημων λόγων ο αναγνώστης να ταλαντευτεί (στα ορθούμενα 
δίπολα της κυριολεξίας και της μεταφοράς, της γνώσης και της πλάνης) για το ποιός 
μπορεί να είναι κατά περίπτωση ο δράστης της ατίμωσης της κόρης και του θανάτου 
του πρωταγωνιστή. Κατ᾽αυτόν τον τρόπο συμπυκνώσε ειρωνικά την τραγικότητα της 
θέσης του Μυρτίνου.  
1459-1467 ῍Ω τῆς γυναίκας εὐμορφιὰ χαριτωμένη…: Ο ύμνος του χορού έχει στραφεί 
από τον έρωτα στη γυναίκα. Η γυναίκα λογίζεται όχι μόνο ως ουράνιο δώρο, αλλά 
και ως πλάσμα στο οποίο ο δημιουργός χάρισε ομορφιά μεγαλύτερη κι από τον ίδιο 
τον ουρανό. Η περίοδος 1459-1464, μετά από κάποιες αναγκαίες επεμβάσεις στις 
γραφές του εντύπου (1462: Ὡς πλάστης έγινε ὡς πλάστη, 1463: Τόσ’ ὄμορφη πολλὰ 
έγινε τόσ’ ὄμορφη ᾽ν᾽ πολλά), προσεγγίζεται ικανοποιητικά μόνο με αναδιάταξη των 
συντακτικών της όρων: ῍Ω τῆς γυναίκας εὐμορφιὰ χαριτωμένη, ὢ χάρισμα τοῦ 
οὐρανοῦ ἀκριβὸ κι ἄξιο, ἄντις ἐκείνου χάρη, ὡς πλάστη καὶ τῶν δυῶν, ἡ ὡραιότης, 
ὁποὺ δοσμένη σὄχει, τόσ’ ὄμορφη ᾽ν᾽ πολλά, ποὺ ξαπερνάει τοῦ οὐρανοῦ τὸ κάλλος 
καὶ τερπνότης!   
1473 καὶ τῶν ματιῶν τὸ φῶς του σκοτεινιάζει: σημειώνουμε την ασυνήθιστη, 
μολονότι ποιητικότατη, σύνταξη. 
Πράξη Τέταρτη  
3 ποῦ μοῦ σιρε: η γραφή της έκδοσης ήταν προβληματική. Αποκαταστήσαμε (ποὺ 
μοῦ ’σύρε) δίνοντας τον απαραίτητο τόνο στο ρήμα και την 14η συλλαβή σύμφωνα με 
τον τύπο ἐσύρα (α´ εν. πρόσ.) του στίχου Β, 249. 
19-28 Tὸ πράγμα τ’ ἀναγάπητο… μ’ αὔτονε νὰ σιχαθῶ νὰ σμίξω: Η περίοδος, στην 
οποία συγκρίνεται ο Σάτυρος με βλαστάρι, είναι δύσληπτη λόγω συντακτικής 
ασυνέπειας, που δεν υπάρχει στα δύο άλλα κείμενα (P. F. D, 19-25, Π. Β. Δ, i 30-37). Η 
παθητική σύνταξη με την οποία αρχίζει η αναλογία (τὸ χόρτο τῆς γιατρειᾶς … 
κρατιέται στ. 19 κ.ε.) γίνεται στον στίχο 23 αιφνίδια ενεργητική (ἐκεῖνος ποὺ μάζωξε 
τὸ χόρτο.. τὸ ρίχνει).  
29 χρεία μου᾽ναι τώρα νὰ διαβῶ: το ημιστίχιο ήταν υπέρμετρο· εξομαλύναμε 
γράφοντας χρεία μοῦ ’ν’ τώρα νὰ διαβῶ. 
70 δὲ θέλει βρεθεῖ ποτὲ νὰ τὸ ταιριάσει: ενώ σύμφωνα με τη σύγχρονη νεοελληνική 
σύνταξη ο στίχος θα έπρεπε να τελειώνει με τη φράση νὰ τοῦ ταιριάσει, δηλαδή να 
είναι ισάξιό του, να του μοιάσει, εδώ το ταιριάζω φαίνεται να έχει τη σημασία του 
κάνω κάτι εφάμιλλο ταίρι μου (βλ. και Δ, 769) και παίρνει αντικείμενο σε αιτιατική 
(Ἀγάπης ἔργο καρδιακῆς, Λίνκε, θωρεῖς σ’ ἐμένα καὶ μιᾶς ἀγάπης κάμωμα ὁπ’ ἄλλο 
νὰ τοῦ μοιάσει στὸν κόσμο δὲ θέλει βρεθεῖ ποτὲ νὰ τὸ ταιριάσει Π. Π. Δ, 68-70, Un 
affetto d’ amor tu vedi, Linco, un effetto d’ amare, misero e singolare P. F. D, 58-60, Μιᾶς 
καρδιακῆς ἀγάπης κάμωμα βλέπεις, Λύνκο, πικραμένο Π. Β. Δ, ii 11-12).  
89-90 κ’ ἔκαμέ σε/ ἀπὸ γυναίκα νιούτσικη σ’ ἄνδρα κατάστησέ σε: το δίστιχο είναι 
αποτέλεσμα σύμφυρσης των προτάσεων πολὺ ἐδυνάστη μετὰ σὲ ὁ πόθος κ’ ἔκαμέ σε 
ἀπὸ γυναίκα νιούτσικη ἄνδρα και πολὺ ἐδυνάστη μετὰ σὲ ὁ πόθος καὶ ἀπὸ γυναίκα 
νιούτσικη σ’ ἄνδρα κατάστησέ σε (Ben ha potuto in te, Dorinda, Amore, poi che di donna 
in uomo, anzi di donna in lupo ti transforma P. F. D, 84-86 και ομοίως Π. Β. Δ, ii 35-39). 
183-186 ἡ φοβερὴ τ’ ἀγριόχοιρου θωριά.. ὅτι μεγάλο ἤτουν πολλὰ: στον στίχο 185 το 
υποκείμενο της δευτερεύουσας έχει αλλάξει από ἀγριόχοιρος σε ἀγριοχοίρι για 
μετρικούς λόγους (δες στ. Δ, 938)· βλ. και Εισαγωγή σ. 232. 
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232 τόσες ὁποὺ τ’ ἀπόστασε: διορθώσαμε σε τόσες ποὺ τὸν ἀπόστασε 
αποκαθιστώντας τη σύνταξη και το νόημα.   
263-264 νὰ τὴ βγάλει/ ἄλλη: η φράση δὲ θέλει νὰ τὴ βγάλει έχει γραμματικό λάθος 
προκειμένου να επιτευχθεί η τέλεια ομοιοκαταληξία. Προτιμήσαμε να γράψουμε M’ 
ἀτή σου αὐτὴν τὴ φορεσιὰ δὲ θέλεις νὰ τὴ βγάλεις. 
440 κι αὐτός ὁποὺ νὰ δώσει ὁ θεὸς ποτέ του νά’ βρει μοίρα: ο στίχος χρειαζόταν 
εξομάλυνση για νοηματικούς και μετρικούς λόγους. Γράψαμε κι αὐτός, ποὺ νὰ μὴ 
δώσει ὁ Θιὸς ποτέ του νά’ βρει μοίρα, χρησιμοποιώντας επιπρόσθετα παρένθεση, μια 
και θεωρήσαμε το χωρίο (στ. 440-441) παρέμβλητο σχόλιο στην αφήγηση του ομιλητή 
(πρβλ. και P. F. D, 411-412 και Π. Β. Δ, iii 184 αν και το χωρίο ως έχει είναι 
προβληματικό).  
507-508 κι αὐτεῖνος… κι ἀπὸ τοὺς ὑπηρέτες του: δεν είναι σαφές, αλλά η αντωνυμία 
αφορά στον Mυρτίνο, ο οποίος συνελήφθη από την συνοδεία του Νίκανδρου (πρβλ. 
και P. F. D, 481- 482 και ομοίως Π. Β. Δ, iii 255-258). 
536 M’ εὐσπλαγχνίαν δεῖξτε την, κι ὄχι μὲ τὴν ὀργήν σας: πρόκειται για μια από τις 
πολλές περιπτώσεις όπου η έκθλιψη, που γίνεται εκ τον υστέρων, για την αποφυγή της 
χασμωδίας, κάνει τον στίχο άμετρο. Αποκαταστήσαμε, μεταγράφοντας την πρόθεση 
ολόκληρη. 
589 καὶ τόσο πλιὰ σ’ ἐκείνονε ὁποὺ καταλαβαίνει: συντακτικά ορθή θα ήταν η 
ονομαστική (καὶ τόσο πλιὰ ἐκείνος ὁποὺ καταλαβαίνει)· αυτή όμως δεν 
χρησιμοποιείται λόγω μέτρου. 
619-620 λίγο πολλὰ εἶχε μοῦ φανεῖ σφάλμα μὲ τέτοιο βάρος: Εξαιτίας της ανάγκης 
να επιτευχθεί ο δεκαπεντασύλλαβος το χωρίο πάσχει συντακτικά. Το περιεχόμενό του 
είναι: «για τέτοιου είδους σφάλμα ο θάνατος θα μου είχε φανεί μικρή τιμωρία» (βλ. 
και P. F. D, 583-585, Π. Β. Δ, v 33-36). 
674 παρὰ στὴν ἀτυχέστατη μοίρα μου ποὺ βασταίνω: διορθώσαμε σύμφωνα με το 
νόημα παρὰ τὴν ἀτυχέστατη μοίρα μου ποὺ βασταίνω (P. F. D, 637- 638, Π. Β. Δ, v 
110-113).  
687-688 ψέματα μολογοῦσι σὲ μιὰ καρδιὰ: μολονότι η χρήση της πρόθεσης σὲ είναι 
διευρυμένη στο κείμενο (Εισαγωγή σ. 217, αρ. ix), εδώ την αντικαταστήσαμε με το γιὰ 
αποβλέποντας στη σαφήνεια (P. F. D, 646, Π. Β. Δ, v 126-127). 
733 Ἀφιορκισμένο ἔχεις πολλὰ μὲ τὰ καμώματά σου: «Έχεις ατιμασμένο το όνομα 
της Άρτεμης με τις πράξεις σου». (Spergiurato pur troppo hai tu con l’ opre P. F. D, 669, 
Καλότατα τὴν εἶχες μὲ τὰ καμώματά σου ᾽φιορκισμένη Π. Β. Δ, v 191).  
752 οὐδὲ γιὰ λύπηση τινὰς εἶναι …: «ούτε από λύπηση υπάρχει κάποιος να μου δώσει 
βοήθεια». 
812 Π’ ὡς κ’ ἐσὺ μ’ ἀπαρατᾶς ξένην καὶ πικραμένην; Μεταγράψαμε πῶς καὶ ἐσὺ μ’ 
ἀπαρατᾶς ξένη καὶ πικραμένη; με οδηγό το μέτρο, τα συμφραζόμενα και το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου και της κρητικής μετάφρασης (P. F. D, 733-734, Π. Β. Δ, 
v 259-261). 
876 λυπητερὸς κανεὶς ποτὲ σ᾽ ἕναν π’ ἀποθαίνει: εξομαλύναμε μετρικά τον στίχο 
χρησιμοποιώντας την πρόθεση εἰς. 
937 ῏Hτον ἂν τύχη τοῦ Ἡρακλῆ: η φράση ἂν τύχη, της έκδοσης δεν είναι κατανοητή. 
Πιθανότατα αντιστοιχεί στο forse των ιταλικών στίχων Era tal, forse, il famoso cignale 
che vivo Ercole vines..., 849-850. Ο μεταφραστής έχει αποδόσει πιστά το ευρύτερο 
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χωρίο του Pastor Fido, D, 849-854 (βλ. Π. Π. Δ, 937-941), το οποίο απουσιάζει από την 
κρητική εκδοχή. 
953-954 τὸ δικό σου/ ὁ ἐδικός σου: εξαιτίας της επανάληψης της ίδιας λέξης, η 
ομοιοκαταληξία χαρακτηρίζεται ανεπιτυχής. 
1027 Ἔχω τὸ ποῦ πεθυμοῦν καὶ νὰ εἶμαι ἀγαπημένος: διορθώσαμε Ἔχω το ποὺ 
πεθύμουνα, καὶ νά ᾽μαι ἀγαπημένος («έχω αυτό που επιθυμούσα, και θα είμαι 
αγαπημένος»), πιστεύοντας ότι ο ακατάληπτος στίχος αποκτά έτσι ένα ικανοποιητικό 
νόημα (βλ. και ed io ho ben onde pregiarmi P. F. D, 920-921, στο Π. Β. απουσιάζει όλη η 
σκηνή). 
1031 Kι’ ἀπὸ τὸν νόμον ποῦ ποτὲ τοῦ πόθου δὲν μετέχει: εξομαλύναμε νοηματικά και 
μετρικά τον στίχο, γράφοντας καὶ ποὺ τὸν νόμονε ποτὲ τοῦ πόθου δὲ μετέχει, βάσει 
των χωρίων Β 787, Δ 585, όπου το μετέχω συντάσσεται με αιτιατική. 
1246 καὶ ζῆσε πάντα σου ἄτιμος καὶ δόξης στερεμένε: η κλητική αντί της 
ονομαστικής αποτελεί γραμματικό σφάλμα που υπαγορεύεται από τη ρίμα (τοξότη 
ἀτυχισμένε/ δόξης στερεμένε Δ 1245/1246). 
1295 Ἔν τον ἐδῶ ἀπ᾽ ἀληθινὰ ποὺ εἶν᾽ ἐκεῖ παρέκει: Μεταγράψαμε τον στίχο της 
έκδοσης αποσοβώντας την αναφορική αντωνυμία (ποὺ) που πλεόναζε Ἔν τον ἐδῶ π᾽ 
ἀληθινὰ εἶναι ἐκεῖ παρέκει.  
1352-1354 Ἴσως μπορεῖ περσότερο Δορίντα νὰ σοῦ δώσει.. ὅλη νὰ σοῦ σκλαβώσει;: η 
χρήση του ενεργητικού ρήματος (νὰ σοῦ σκλαβώσει) στη θέση του παθητικού 
ενδεχομένως υπαγορεύεται από τη ρίμα (πάντως το νόημα δεν υπάρχει στα άλλα 
κείμενα: Che vuoi tu più da lei? Che ti può dare più di questo Dorinda? P. F. D, 1243-1244, 
Τί πράγμα θέλεις ἄλλο πλιὰ ᾽πο κεῖνο, τί πράγμα νὰ σοῦ δώσει πού ᾽χει ἡ Ντορίντα 
πλιό της; Π. Β. Δ, viii 144-146). 
1361 Tὸ αἷμα δὲν ἐπίστευες ποὺ ’χύνα οἱ ὀφθαλμοί μου: δεν διατηρήσαμε (όπως σε 
άλλες περιπτώσεις -κυρίως στην ομοιοκαταληξία) τον ιδιωματικό, χωρίς –ν, τύπο 
χύνα του εντύπου για λόγους ευφωνίας και παρουσίας λόγιου λεκτικού στον στίχο 
(βλ. και την ακρίβεια της μετάφρασης συγκρίνοντας τα χωρία: Non hai creduto il 
sangue ch’i’ versava dagli occhi P. F. D, 1248-1249, Δὲν ἤθελες στα δάκρυά μου τὰ τόσα 
πίστην νὰ δώσεις Π. Β. Δ, viii 157-158). 
1542-1543 τήνε κράζει ὁ ἄγνωστος λαὸς τιμᾶ τὴ λέξη: για νοηματικούς λόγους 
διορθώσαμε, σύμφωνα με το ιταλικό (ch’ “onor” dal volgo insano indegnamente è detto 
P. F. D, 1410-1411), τήνε κράζει ὁ ἄγνωστος λαὸς τιμὴ στὴ λέξη. 
1548-1555 Ἀμ’ ὅ,τι πόνους κι ὅ,τι πάθη ἐπέρνα: Η ενότητα αποτελεί σχετικά ελεύθερη 
μετάφραση του πρωτοτύπου (Ma sostener affanno per le vere dolcezze,/ tra i boschi e tra 
le gregge/ la fede aver per legge, fu di quell’ alme, al ben oprar avvezze,/ cura d’ onor felice,/ 
cui dettava Onestà: «Piaccia, se lice», P. F. D, 1413-1419). Στο δίστιχο 1554-1555 δεν έχει 
συμπεριληφθεί το ρητό «Piaccia, se lice» [=απόλαυσε, αν είναι νόμιμο], το οποίο στο 
Pastor Fido ανακαλούσε και αντέστρεφε το s’ ei piace, ei lice [=αν σου αρέσει, είναι 
νόμιμο] από τον Aminta του Tasso (A, 344). Η φράση (Piaccia, se lice) είχε πλαστεί 
έξυπνα από τον Guarini για να περικλείει λακωνικά το ηθικό μήνυμα του χορού 
(προτάσσοντας τις αξίες αθωότητα, τιμιότητα, αυτοσυγκράτηση) απορρίποντας τον 
ηδονισμό του Tasso. 
1566-1568 ἕνας καὶ μοναχὸς μόν’ ἐχαιρότουν γδυμνὰ τὰ ζωντανὰ ρόδα τοῦ πόθου: 
Οι στίχοι μεταφράζουν ένα μέρος μονάχα από την αντίστοιχη ιταλική ενότητα (Un sol 
godeva ignude/ d’ amor le vive rose;/ furtivο amante ascose/ le trovò sempre, ed aspre voglie 
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e crude,/ o in antro o in selva o in lago,/ ed era un nome sol marito e vago, P. F. D, 1427-
1432), γι᾽ αυτό και δεν είναι απόλυτα κατανοητοί. Eξαίρεται το ήθος του ανθρώπου 
της χρυσής εποχής που έβλεπε πάντα στο ίδιο πρόσωπο τον σύζυγο και τον εραστή. 
1572 τροφὴ τῆς δίψας: «δίψα για τροφή, δίψα για πόθο» (πρβλ.…ed a nudrir la sete dei 
desiri insegnasti co’ sembianti ristretti, P. F. D, 1435-1437). Η ευρύτερη ενότητα των 
στίχων 1569-1576 (P. F. D, 1433-1438) αναφέρεται στην ακόρεστη ερωτική επιθυμία 
και την ακολασία. 
1587-1589 Μὰ σύ, στὰ μέγα πνεύματα δεσπότη, ἀληθινὴ τιμὴ στὰ στήθη δῶσ’ μας: ο 
χορός ζητά την επιστροφή της ἀληθινής τιμής στους σύγχρονους καιρούς. Το χωρίο 
διαφοροποιείται από το αντίστοιχο του Pastor Fido ως προς το ότι εκεί η αποστροφή 
γίνεται απευθείας προς την Τιμή, Ma tu, deh! spirti egregi forma ne' petti nostri, verace 
Onor, de la grand' alme donno. P. F. D, 1446-1448.  
1597 καὶ δὲν τὲς ἀκλουθᾶ οὐδὲ χρήζει: προσθέσαμε στον στίχο το ἀλλὰ για να 
ολοκληρώσουμε τον ενδεκασύλλαβο. 
Πράξη Πέμπτη 
19-27 ὡσὰν τὴν πέτρα… π’ ὁ πονηρότατος ναύτης… τὴν ἐξανασπᾶ: η ευρεία 
αναλογία ανάμεσα στην πέτρα/μαγνήτη και ὅποιον μένει μακριὰ ὀχ τὴν πατρίδα 
ξεκινά με τον πρώτο όρο σε αιτιατική. Ο μεταφραστής έχει αδέξια τοποθετήσει την 
πέτρα ως αντικείμενο ενεργητικής σύνταξης με υποκείμενο τον ναύτη (πρβλ. Come la 
calamita, ancor che lunge il sagace nocchier la porti, errando or dove nasce, or dove more il 
sole, quell’ occulta virtute, ond’ ella mira la tramontana sua, non perde mai; cosi chi va 
lontan da la sua patria…quell natural amor sempre ritiene, che pur l’ inchina a le natie 
contrade. P. F. E, 15-24, Κι ὡσὰν ἡ πέτρα ἐκείνη, ὁποὺ βαστοῦν οἱ ναῦτες σ᾽ ἀνατολὴ 
κ᾽ εἰς δύση καλὰ καὶ ἀπομακραίνει τ᾽ ὄμορφον ἄστρο του βοριά, δὲν χάνει τὴ χάρη 
της, μὰ πάντα ξετρέχει και γυρεύγει ν᾽ ἀστράφτει πρὸς κεῖνο νὰ τὸ βλέπου, τέτοιας 
λοῆς και κεῖνος, Θοδόση, ποὺ ᾽κ τὸν τόπο του μισέψει, καλὰ κ᾽ εἰς ξένα μέρη 
κατοικήσει, σέρνεται ἀπὸ τὴν φύση στὸν τόπο ποὺ γεννήθη νὰ γυρίσει. Π. Β. Ε, i 27-
39).  
73 Κ’ εἶν, ἀφόντις ἐμίσευσε: διορθώσαμε σε Καὶ εἶν’, ἀφόντις μίσευσε για τη 
βελτίωση του ρυθμού. 
97-106 Καιρὸς γιὰ νὰ γυρεύσομε εἶναι: Το χωρίο μεταφέρει ελεύθερα και μοιράζει 
ανάμεσα στους συνομιλητές Οὐράνιο και Καρίνο το περιεχόμενο των στίχων E, 188-
195 του πρωτοτύπου που εκφέρονταν από τον Carino. Η τροποίηση αυτή, που μάλλον 
κάνει τον Οὐράνιο πιο συμπαθή, ολοκληρώνει μια μεγάλη αναμόρφωση του ιταλικού 
κειμένου στη μετάφραση. Το Ποιμήν Πιστός, όπως είδαμε στην Εισαγωγή  (σ. 136 και 
σ. 165), σ᾽ αυτήν την πρώτη σκηνή της πέμπτης πράξης, επιπρόσθετα εξαιρεί όλη την 
αυτοβιογραφική αφήγηση του Carino (P. F. E, 82-187), η οποία κατήγγελλε έμμεσα την 
κοινωνία της ιταλικής αυλής. Η ίδια (σχεδόν) ενότητα του ιταλικού είχε αφαιρεθεί 
νωρίτερα και από τον Κρητικό μεταφραστή. 
162 κι ἀνθρώπων ἱερωμένων: Το ἱερωμένων διαβάζεται για μετρικούς λόγους με 
συνίζηση. Δες και Εισαγωγή σ. 241. 
177-178 καὶ τότες εἰσὲ μιὰ στιγμὴ καὶ κατηγορημένη/ καὶ νικημένη στὸ κακὸ καὶ 
ἀποφασισμένη: Η απουσία του ρήματος στο δίστιχο, για τις ανάγκες του μέτρου, θα 
μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί από την έξαψη ή τη βιασύνη του αφηγητή. (πρβλ. 
Σὰν ἔσωσε εἰς τὸ ναὸ τούτη σου ἡ θυγατέρα, ἡ πλήσια κακορίζικη, οἱ δοῦλοι τὴν 
ἠφέρα στὸν ἱερέαν ὀμπροστὰ τοῦ φόβου γεμισμένη (καὶ δὲ σοῦ λέγω γιὰ κεινοὺς πού 
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’σαν ἐκεῖ φερμένοι, μὰ κ’ οἱ κολόνες τοῦ ναοῦ καὶ τὰ ξερὰ λιθάρια, ὁποὺ δὲν ἔχουν 
αἴσθηση, ἐβγάνασι καθάρια δάκρυα πικρὰ καὶ θλιβερὰ δείχνοντας ’τι ἐπονοῦσαν 
στὴν τόση λύπη καὶ καημὸ ποὺ σ’ αὔτην ἐθωροῦσαν) καὶ τότες εἰσὲ μιὰ στιγμὴ καὶ 
κατηγορημένη  καὶ νικημένη στὸ κακὸ καὶ ἀποφασισμένη! Π. Π. Ε, 169-178, Giunta 
dinanzi al sacerdote (ahi, vista piena d’ orror!) la tua dolente figlia, che trasse, non dirò dai 
circostanti, ma, per mia fé, da le colonne ancora del tempio stesso e da le dure pietre, che 
senso aver parean, lagrime amare; fu quasi in un sol punto accusata, convinta e condennata. 
P. F. E, 253-260, Σὰν ἔσωσε ὀμπρὸς σ᾽ ἅγιον πρεσβύτη […] ζιμιὸ ἔμεινε στὴ γῆ 
μαντατεμένη καὶ φταίστρα καὶ θανάτου ἄξια ἀποφασισμένη. Π. Β. Ε, ii 86-97).   
210 δεμένη κ’ εἰς τὸ θάνατο θυσία γιὰ νὰ γένει: σημειώνουμε τη σύμφυρση 
βλέποντας νὰ τὴ σέρνουσι… δεμένη εἰς τὸ θάνατο και βλέποντας νὰ τὴ σέρνουσι … 
δεμένη, θυσία γιὰ νὰ γένει. 
239 μ’ ἐτούτη σου τὴ λύπηση βαρυγωμισμένη: στην ουσία πρόκειται για τη λύπη τοῦ 
πόθου (Π. Π. Γ, 459) που ο Μυρτίνος νωρίτερα ζητούσε από την Ερωπρικούσα και 
εκείνη του την είχε αρνηθεί. Αυτή η λύπηση της κοπέλας, που εκφράζεται με την 
επιθυμία της να πεθάνει (για να μην θυσιαστεί στη θέση της ο Μυρτίνος), ονομάζεται 
τώρα από τον νέο βαρυγωμισμένη, γιατί οδηγώντας την αγαπημένη του στο θάνατο 
θα προκαλέσει σ᾽ εκείνον βαρυγγώμια. (πρβλ. Γύρισε κι ἄλλαξ’ γνώμη, ἄσπλαχνη 
Ἐρωπρικούσα μου· γιατί νὰ θὲς ἀκόμη μ’ ἐτούτη σου τὴ λύπηση, τὴ βαρυγωμισμένη, 
νὰ βασανίζεις τὴν καρδιὰ τούτη τὴν πικραμένη; Π. Π. Ε, 237-240, Torna cruda 
Amarilli, che cotesta pieta si dispietata troppo di me la miglior parte offende. P. F. E, 313-
315, Ἄπονη περίσσια, Ἐρωπρικούσα, γιατὶ μὲ βλάφτει τώρα ἡ λύπησή σου. Π. Β. Ε, ii 
167-168).   
257 θυγάτηρ τ’ Οὐρανοῦ: πιθανότατα πρόκειται για την τιτανίδα Μνημοσύνη (κόρη 
του Ουρανού και της Γαίας), προσωποποίηση της μνήμης και προστάτιδα της 
προφορικής παράδοσης και των ποιητών (δες και πάλι την πιστότητα του κειμ. 
Σουμμ. Ἐσύ, θυγάτηρ τ’ Οὐρανοῦ, ἄξια θεά, ποὺ παίρνεις… τοῦ ’νοῦ καὶ τ’ ἄλλου 
ποθητοῦ τὸ σπλάχνος νὰ παινοῦσι Π. Π. Ε, 257-262, Figlia del Cielo, eterna e gloriosa 
donna, che l’ opre de’ mortali al tempo involi, accogli tu la bella istoria e scrivi con lettre d’ 
oro in solido diamante l’ alta pieta de l’uno e l’ altro amante. P. F. E, 328-333, Ἐσὺ τῶν 
Οὐρανῶ ἅγια θυγατέρα, παντοτινή, περίσσια μπορεμένη, ποὺ τὸν καιρὸ νὰ χάσεις 
δὲν ἀφήνεις τσὶ τιμημένες πράξες τῶν ἀνθρώπων, τοῦτο τὸ πράγμα γράψε σὲ 
κατάσπρο μάρμαρο δυνατό, νὰ τὸ θωροῦσι πάντα στὸν κόσμον ὅλοι, τὴ λύπην τους 
τὴν πλήσια νὰ παινοῦσι. Π. Β. Ε, ii 191-198).  
271 κανεὶς ἄλλος δὲν ἠμπορεῖ: γράψαμε κανένας ἄλλος δὲν μπορεῖ για λόγους 
ευρυθμίας. 
281-283 Εἰς τέλος εἶν’ ἀληθινό… πὼς ἠμπορεῖς πλιὰ γλήγορα: Ο ειδικός σύνδεσμος 
(πὼς) πλεονάζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μέτρο. Η προχειρότητα της 
σύνταξης θυμίζει τον προφορικό λόγο.  
298 Μοῦ ’πε ὁ Νικάνδρος ὅτι πὼς ἔτσι ἔχει γροικημένα: Στην έκδοση λείπει η ένδειξη 
του προσώπου που μιλά, γι᾽ αυτό και την προσθέσαμε. 
307-314 ῍Ω τοῦ μεγάλου μας θεοῦ, τοῦ Ζεύ, ἡ θυγατέρα: Το περιεχόμενο των ύμνων 
προς τη θεά Άρτεμη (P. F. E, 373-378, Π. Β. Ε, iii 1-10) εξηγείται από τη μυθολογία. Η 
Άρτεμη, κόρη του Δία, προσωποποιεί τη σελήνη, όπως ο αδελφός της, Απόλλωνας, 
τον ήλιο. H προσφώνηση της θεάς δεύτερος Ἀπόλλωνας (‘ἄλλος ἥλιος ἐλάττων’) και ο 
ρόλος που της αποδίδεται να καταπραΰνει τη δύναμη των ηλιακών ακτίνων -τὴ 
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λάμψη τὴν ἀδελφικὴ καὶ φλογερὴ λιγαίνεις – έχουν προκύψει από την επίδραση της 
αριστοτελικής θεωρίας (Περί ζώων γενέσεως iv, 10) στο Pastor Fido (Selmi, σ. 446).   
319-320 καὶ πλούσια καὶ πολύκαρπα τὴ γῆ καὶ τὸν ἀέρα/ τὴ θάλασσα καὶ κάνει τα ν’ 
αὐξαίνουν πάσ’ ἡμέρα: παρατηρείται συντακτική παραβίαση (τὴ θάλασσα καὶ αντί 
καὶ τὴ θάλασσα) και συνάμα αιώρηση του ρ. κάνει: και πλούσια καὶ πολύκαρπα τὴ γῆ 
καὶ τὸν ἀέρα, τὴ θάλασσα κάνει | κάνει τα ν’ αὐξαίνουν πάσ’ ἡμέρα (πρβλ. e feconda l’ 
aria, la terra e l’onda P. F. E, 382-383, καὶ θρέφει πάντα στὴ γῆ κ᾽εἰς τὸ γιαλὸ κ᾽ εἰς τὸν 
ἀέρα Π. Β. Ε, iii 17-18). 
359-360 Πατέρα μου... γιατὶ ἀπὸ σὲ πεθαίνοντας ζωὴ σ’ ἐμὲ μοῦ φέρνει: με κάποια 
παραποίηση των στίχων του πρωτοτύπου, όπου ο νέος από σεβασμό (και φυσικά για 
ειρωνική προσήμανση) αποκαλεί πατέρα τον ιερέα, ομολογώντας πως χαίρεται για 
τον θάνατό του, ο Σουμμάκης οδηγείται σε ένα διπλό οξύμωρο που θα μπορούσε να 
ανήκει κάλλιστα στον ιταλό ποιητή: ο εκτελεστής Μοντάνος, εδώ, ‘γίνεται’ πατέρας 
του Μυρτίνου, γιατί θυσιάζοντάς τον του δίνει ζωή, ο θυσιαζόμενος Μυρτίνος 
πεθαίνοντας αναγεννάται, γιατί διασώζει τη ζωή της Ερωπρικούσας (μοναδική για 
εκείνον ζωή). Κάτι όμοιο δεν υπάρχει στην κρητική μετάφραση. Πρβλ. Padre, che 
padre di chiamarti, ancora che morir debbia per tua man, mi giova P. F. E, 415-416, Κύρη –
γιατὶ ἔτσι πρέπει νὰ σὲ κράξω μ᾽ ὅλον ποὺ θ᾽ ἀποθάνω ἐκ τὴν δική σου χέρα– τῆς γῆς 
ἀφήνω.. Π. Β. Ε, iii 67-70. 
379-382 Μ’ ἀφόντις λάβω θάνατο τάχατες νὰ θελήσει… νὰ ζήσει: Στην κύρια 
πρόταση των στ. 379-380 το υποκείμενο του απαρεμφάτου (νὰ ζήσει) προλαμβάνεται 
ως αντικείμενο (τὴν καημένη μου ψυχὴ) του ρήματος (νὰ θελήσει). Στον στίχο 382 (αν 
δεν υπάρχει λάθος στο έντυπο), ο Μυρτίνος δεν μιλά, όπως στα δύο άλλα κείμενα, 
ευθέως για το σμίξιμό του με την Ερωπρικούσα (χαμένο όνειρο), αλλά για την ένωση 
των ψυχών τους καθὼς στὸν κόσμο, ζωντανός, τέτοια δὲν ηὗρε χάρη (ἡ ψυχή μου). 
Πρβλ. Ma, poi ch’ io saro morto, ah! non mi tolga ch’i’ viva almeno in lei con l’ alma da le 
membra disunita, se d’ unirmi con lei mi tolse in vita P. F. E, 431-434, και ομοίως μ᾽ ἀπείτις 
ἀποθάνω… ἂν ἔν κ᾽ εἰς τὴν ζωή μου νὰ σμίξω μετ᾽ αὐτὴν δὲν ηὗρα χάρη Π. Β. E, iii 
95-99. 
535-538 Σύρε ἀπ᾽ ἐδῶθε παρευθύς…: Στην ενδοιαστική πρόταση το μὴ (ή μήπως) 
πλεονάζει. 
571 Μὰ σύ, γέρον πειραχτή, μπορεῖς νὰ φχαριστήσεις: Γράψαμε γέροντα αντί γέρον 
για τη μετρική εξομάλυνση του στίχου. 
601-602 ὅτι ὅποιος νόμον ἀλλουνῶν νὰ δίδει ἔχει χέρι..: «Όποιος εφαρμόζει τον νόμο 
για τους άλλους, σε κάθε περίπτωση, δεν μένει ελεύθερος από αυτόν» (P. F. E, 630-
631, Π. Β. Ε, v 32-34).  
640 σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὰ λόγια του τὰ ἴδια ἐναντιᾶται: διορθώσαμε τη σύνταξη του 
ρήματος σύμφωνα με τον στίχο Γ 560 (ἐναντιοῦμαι + εἰς και αιτ.).  
(660)661-667 Λοιπόν, γιατί τὸ κράζεις παιδί σου…: στους στίχους παρατηρείται 
αστάθεια στο γένος του αντικειμένου. 
797-798 τὸ πράγμα ποὺ δὲν ἤτουνα δικό σου: η φράση μετεωρίζεται ως αντικείμενο 
τόσο του ν’ ἀφήσεις όσο και του νὰ χαρίσεις. 
818-820. Καὶ ἴσως, νὰ μὴν ἦσα/ οἱ ζήτησές μου ἔτσι πολλές, κι ἀτός σου νά ’χες 
ξεύρεις/ λιγότερα γιὰ νὰ μοῦ πεῖς: Υπογραμμίζουμε την ιδιαιτερότητα της φράσης με 
τη χρήση του νὰ στη θέση του ἂν και τη χρήση του μὴν αντί του δὲν (δες και 
Εισαγωγή υποσ. 512, 538). 
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865-868 Ποιά εὐσπλαχνιὰ καὶ λύπησις δύναμην ἔχει τόση: Το περιεχόμενο των 
στίχων δεν είναι σαφές, πράγμα το οποίο όμως συμβαίνει και στο πρωτότυπο (E qual 
sara di perdonarla altrui carita si possente, se non volle perdonnar a se stesso il fido Aminta? P. F. E, 
869-871), καθώς και στην κρητική μετάφραση (Π. Β. Ε, v 339-342). Πιθανότατα το 
σχόλιο του Μοντάνου αφορά στη δέσμευση των ιερέων (και του παλαιού Αμύντα) 
από τον νόμο να εκτελούν οι ίδιοι, χωρίς καμία εξαίρεση, τη θυσία (βλ. Selmi, σ. 459). 
901 κύμα στὴ θάλασσα ποτὲ σειέται: λείπει για μετρικούς λόγους η άρνηση δὲν. 
903 ποιό κρίμα ἔτσι θανάσιμο ἔκαμε ἀντίδικά σας: διορθώσαμε το πρόσωπο του 
ρήματος (ἔκαμε> ἔκαμα) σύμφωνα με τους ιταλικούς στίχους qual si grave peccato/ ho 
contra voi commesso P. F. E, 903-904 (ομοίως και οι στίχοι του κρητικού κειμένου, οι 
οποίοι όμως είναι κάπως διαταραγμένοι Π. Β. Ε, v 386-388). 
948 καὶ βλέπουσι τί γίνονται στὸν οὐρανὸν ἀπάνου: Επισημαίνουμε την ασυμφωνία 
υποκειμένου ρήματος, ως προς τον αριθμό, στη δευτερεύουσα πρόταση που δεν 
πειράξαμε. 
963-964 νὰ φέρει τ’ ὁλοκάρπωμα τὸ καθαρὸ κι ὅ,τι ἄλλη/ εἰς τὴ θυσία χρειάζεται 
ἐτούτην τὴ μεγάλη. Είναι φανερό ότι η άστοχη διατύπωση εξυπηρετεί την 
ομοιοκαταληξία. Δεν τροποποιήσαμε τον στίχο 964 (θυσία>θυσιά), γιατί το ρήμα 
χρειάζεται είναι παντού στο κείμενο τρισύλλαβο. 
1020 πεθυμητὸς καλύτερα ’ξ ἐσένα ν’ ἀγροικήσω: Το ρηματικό επίθετο πεθυμητός 
(μὲ πεθυμιὰν μεγάλη, Π. Β. Ε, vi 88) έχει εδώ τη σημασία της επιρρηματικής μετοχής 
(πεθυμώντας). 
1109 Ὁ Σίλβιος ὀχ τοὺς δικοὺς: επειδή το όνομα Σίλβιος παντού είναι δισύλλαβο, 
μεταγράψαμε το ημιστίχιο χρησιμοποιώντας τον τύπο τοὺς ἐδικοὺς αντί τοὺς δικοὺς 
για να προστεθεί μία συλλαβή.  
1140 ὅσοι εὑρέθησαν παρόν: το γεγονός ότι η μετοχή δεν κλίνεται ίσως οφείλεται στο 
μέτρο. Το φαινόμενο απαντά άλλη μία φορά στον τέταρτο χορό ξανάλα στοὺς παρὸν 
καιρούς Δ 1591. Βλ. και Β 891, ὅτ’ ἤμουνα κ’ ἐγὼ ἐδεκεῖ παρὼν Ε 811. 
1422 μὲ πλήσια παρουσιά της: διορθώσαμε τoν προβληματικό εμπρόθετο, που γεμίζει 
τον στίχο (δεν υπάρχει στο P. F. E, 1371-1372), σε μὲ πλήσια παρρησιά της, δηλαδή με 
μεγαλοπρέπεια. 
1431-1432 ὁποὺ ᾽δῶσαν/ κ’ ἕνας τ’ ἀλλοῦ τοῦ γάμου τους τὴν πίστη ἐσταθερῶσαν: 
Στο χωρίο συμφύρονται οι φράσεις ὁποὺ ᾽δῶσαν ὁ ἕνας τ’ ἀλλοῦ πίστη γάμου και 
ὁποὺ ἐσταθερῶσαν τὴν πίστη τοῦ γάμου τους. 
1458 εἰς τὸν ἀπελπισμένο του τὸ γάμο του νὰ πιάσει: «Ο Μυρτίνος πέτυχε ανέλπιστα 
τον γάμο που προσδοκούσε» (disperate nozze P. F. E , 1404).  
1494 μὲ τὸ γερμένο σύρμα: στο ακατανόητο ημιστίχιο δεν βλέπουμε άλλο ρόλο εκτός 
από την ολοκλήρωση της ρίμας, σχῆμα/σύρμα 1493/1494. 
1501-1502 κ’ ἕνα φευγιὸ καὶ στάσιμο πὄκανε.../ τὸν ἁρπαχτὴ π’ ἁρπάζοτουν γλυκιὰ 
νὰ τῆς τ’ ἁρπάξει: «Η συμπεριφορά (της κοπέλας) εξερέθιζε τον ληστή/ Μυρτίνο να 
σπεύσει να της αρπάξει το λάφυρο/ φιλί» (un restar e fuggire ch’ affrettava il rapire P.F. 
E, 1449-1450). 
1561-1562 Πειδὴ καὶ δὲν κατέχω/ ἀνίσως κ’ εἶμαι ζωντανὸς ἢ ἴσκιος νὰ μετέχω: 
«Επειδή δεν γνωρίζω αν είμαι ζωντανός ή αν είμαι νεκρός/ ίσκιος».  
1605-1606 ὅτι νὰ πάρεις παίδευση δὲ θέλεις εὕρει ἄλλη/ σὰν εἶν’ τὸ ἴδιο σφάλμα σου, 
σὲ τιμωριὰ μεγάλη: «Δεν μπορείς να πάρεις ποινή μεγαλύτερη από το σφάλμα σου» 
(Ardisci pur, chè pena non puoi aver maggiore de la tua colpa. P. F. E, 1526-1527).  
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Γλωσσάρι1 
 
 
Α  
 
ἀγαλλιάζω χαίρομαι πολύ, ἀγαλλίαζε Πρόλ. 115, Β 1336, Ε 1382, Ε 1372, 

μέρ᾽ ἀγαλλιασμένη Ε 1368 
ἀγαλλιῶ  χαίρομαι πολύ, Α 898 
ἀγαπητὸς    (σημασ.) ερωτευμένος, Γ 186 
ἀγαπῶ  ἀγάπουνα Γ 1301, ἀγάπα και ἠγάπα Υπόθ. ἀγάπουν σε Γ 

321, ἠγάπησε A 471, μτχ. παρκ. αγαπητός, προσφιλής, το 
αντικείμενο του έρωτα, ἀγαπημένη Προλ. 27, ἠγαπημένος 
Αφ. 52  

ἀγαφτικὸς  αγαπητικός, ερωμένος, Α 244 
ἄγγιαχτος   ανέγγιχτος, Γ 434 
ἀγγειὸ  σκεύος, Γ 599 και Ε 1326 
ἀγκαλιαστὸς  αγκαλιασμένος, Β 151 
ἀγκούσα   θλίψη, Ε 1294 
ἀγνωσιὰ   απερισκεψία, Γ 240 
ἀγνωσιάρης  ανόητος, Γ 176 
ἄγνωστος   απερίσκεπτος, Γ 116  
ἄγουρος   νέος, νεανικός, Α 426  
ἀγριεμένος ανήμερος, απειλητικός, σκληρός, άγριος (μτχ. παρκ. ρ. 

ἀγριεύω ως επίθ.), Α 70, Α 265 
ἀγριμικὸ άγριο ζώο, B 689 
ἀγριοσύνη  άγρια, σκληρή συμπεριφορά, Γ 411 
ἀγριωμένος άγριος, εξαγριωμένος, ανήμερος (μτχ. παρκ. ρ. ἀγριώνω ως 

επίθ.), Α 2 
ἀγροικῶ/ γροικῶ  αντιλαμβάνομαι, κατανοώ (ξέρω), νιώθω, υπολογίζω, 

ακούω, (και με αντ. σε γεν.), ἀγροικᾶς Α 492, δὲν ἀγροικοῦσι 
Αφιέρ. 21, καλομοιριὰ ’ξ ἐκεῖνες ποὺ γροικοῦσι Α 99, 
ἀγροίκα το Γ 802, γροίκα Β 525, ἀνὲν καὶ δὲν ἐγροίκουνα 
σιμὰ τὸ θανατό μου Α 346, νὰ μ’ ἀγροίκας ἤθελα Β 584, 
ἀγροίκησα Β 251, ἐγροίκησα Β 95, κ’ ἐγροίκησέ το Α 587, ὡς 
τὸ γροίκησε Β 179, ἀγροικῆσαν τ’ ἀφτιά μου Γ 892, τὰ μέλη 
μου ἐγροικῆσαν Β 203, καιρὸς θέλει ἔρθει ν’ ἀγροικήσεις Α 
119, ἂν θὲς νὰ σοῦ γροικήσω B 600, δὲν ᾽πομένεις νὰ μοῦ 
γροικήσεις B 698, ἀγροίκησέ μου Β 17, Γ 1065, Γροίκησ᾽ ἐδὰ 
Γ 761, ἤθελα σοῦ γροικήσει Β 593, Μεσ. ἡ δόξα πλιότερ᾽ 
ἀγροικᾶται Γ 1504, πῶς ἐγροικήθηκες Β 219, ἀνισῶς κι 
ἀγροικηθεῖ Α 398, οὐδ’ εἶχε ἀγροικηθεῖ ποτὲ Α 235, μτχ. 
παρκ. δὲν τό ’χω γροικημένα Α 454, νά ’χες γροικημένα 
ἐκεῖνα Γ 1021 

ἀγρυπνῶ  ξυπνώ, μένω άγρυπνος, είμαι ξύπνιος, Α 6, Α 1017 

                                     
1 Σημειώσαμε αστερίσκο (*) όπου το λεξιλογικό υλικό δεν είχε θησαυριστεί στο Λεξικό της 
Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (Θεσσαλονίκη 1968- ) του Εμμ. Κριαρά. 
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ἀδειὰ κενός χώρος, δίοδος, Γ 91, Γ 1369 
ἀδιάκριτος αναίσθητος, σκληρός, αδιάντροπος, άλογος, B 675, Γ 183 
ἀδιαφόρετα  ανώφελα, Α 1206 
ἀδικιὰ   αδικία, συκοφαντία, απάτη, συμφορά, Α 504, Β 1121 
ἀδόλωτος   ειλικρινής, πιστός Γ 718 
ἀδυναμίζω   εξασθενώ, Ε 479  
ἀερίζω  σκορπίζω στον αέρα, Γ 1068 
ἀζάπης  συχν. δυστυχισμένος, ταλαίπωρος, καημένος, Α 433 
αἷμα αίμα, Α 452, καταγωγή, Α 239,  
αἴσθησις –ση/  
αἴστηση  αίσθηση, αντίληψη (νοητική ικανότητα), Α 1067, Α 1371, Δ 

585, Δ 628, Δ 694 και Γ 1447 
αἰτιὰ  αφορμή, αιτία, Α 355, Α 460 
ἀκαρτερεμὸς  υπομονή, Ε 189  
ἀκαρτερῶ/καρτερῶ  καρτερώ, περιμένω, δὲν καρτεροῦμε A 649, μὴν καρτερεῖτε Ε 

397, ἀκαρτέρει με B 391, ἀκαρτέρει A 549, ἀκαρτέρεσε B 487, 
Γ 72, καρτερεμένη Γ 46  

ἀκλουθῶ/ κλουθῶ  ακολουθώ, πηγαίνω με κάποιον, επιδιώκω (και με ερωτική 
τάση), μιμούμαι κάτι, ποὺ τὴν κλουθοῦν περίσσιοι Α 785, (και 
με γεν.) γιὰ νὰ κλουθᾶς ἑνὸς λαφιοῦ Β 477, κλουθώντας της 
Γ 1347, πάντα τσ’ ἐρωτιὲς ἀκλούθας Α 303, τ’ ἀγρίμι π’ 
ἀκλούθησες Β 453, ἠκολούθησαν Υπόθ., νὰ τοῦ κλουθήσω 
θαρρετὰ Α 714, σοῦ ’φάνη ν’ ἀκλουθήσεις Α 560, κι 
ἀκλούθησε μιᾶς ταπεινῆς κόρης Β 482, ἂς ἀκλουθήξει Α 10, 
ἀκλουθισμένη Γ 1074 

ἀκόμη / ἀκομὴ ἀκόμα, Α 282, Β 87 
ἀκουμπίζω  στηρίζομαι, Αφιέρ. 29 
ἀκριβὸς συχν. πολύτιμος, σπάνιος που στοιχίζει ακριβά, αγαπητός, 

προσφιλής, άπληστος, A 413, Α 818, Β 128, Β 634, Γ 659 
ἀκριογελῶ  χαμογελώ, Β 134 
ἀκτὶς/ ἀκτίνα  ακτίνα φωτός, Β 1159, Α 1106, Γ 190 
(ἀ)λαφρὸς  επιπόλαιος, Α 473  
ἀλαφρώνω  ξεκουράζω, αναπαύω, ανακουφίζω, Α 256, Γ 43 
ἀλάφρωση ανακούφιση, παρηγοριά, Α 259, Α 670 
ἀληθεύω  πραγματοποιούμαι, Β 35 
αλήθειοση  * αλήθεια, Ε 721 
ἀληθειοσύνη   
και ἀληθοσύνη αλήθεια, Γ 1495, Γ 744 
ἀλησμονῶ λησμονώ, ξεχνώ, απαρνιέμαι, A 272 
ἀλληλοώ   αλλάζω γνώμη, Γ 715 
ἀλλήλως  αναμεταξύ, όλοι μαζί, B 156 
ἄλλος  (κάποιος) άλλος, διαφορετικός, ἀλλουνοῦ Α 438, ἀλλονῶν Α 

189, ἀλλουνῶν Α 1146, τῶν ἀλλονῶνε Ε 344, εἷς τ’ ἀλλοῦ Ε 
1209 

ἀλλότες  άλλοτε, Ε 100 
ἀλουποῦ  αλεπού, Γ 1413 
ἁμαρταίνω και  
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ἁμάρτευω  κάνω αμαρτία, σ’ ἐμένα ἁμαρταίνουν Δ 659, ἁμάρτευσα Ε 
905, Ε 294, νά ’χασιν ἁμαρτέψει Δ 636, ἢ νά ’θελ’ ἁμαρτέψει 
Δ 857 

ἁμαρτιὰ αθέμιτη συμπεριφορά, κρίμα, Γ 413, Δ 516 
ἀμάχι  εγγύηση, Γ 1350 
ἀμελιὰ  νωθρότητα, Β 139 
ἀμετάτρεπτος  αμετάβλητος, σταθερός, Γ 711 
ἄμε   πήγαινε, (προστ. ρ. πηγαίνω), Β 391 
ἀμὴ   αλλά, όμως, (συχν. + ἐπειδή) Α 229, Α 307, Α 332, Α 770 
ἄμμος, ὁ  στὸν ἄμμο σπέρνεις Β 571 
ἀμποδίζω/ἐμποδίζω  
/μποδίζω εμποδίζω, μ’ ἀμποδίζου Γ 282, ἐμπόδισα Γ 435, μὴν 

ἀμποδίσεις Γ 1230, νὰ τὴν μποδίσει Γ 348, ἀμπόδισ’ την Ε 
371, μτχ. παρκ. τ’ ἀμποδισμένο του νερό Γ 900, νὰ μοῦ ’ν’ 
ἐμποδισμένο Γ 1000 

ἀμπόδισμα/ μπόδισμα εμπόδιο, άρνηση, Β 280, Γ 93 
ἀμπώθω   ωθώ, σπρώχνω Γ 205, Γ 1394,  
ἀμπωσιὰ  σπρώξιμο, Γ 1398 
ἀμφιβάνω αμφιβάλλω (σε παράλληλη χρήση με το ἀμφιβάλλω), Γ 1509 
ἀνάβλεμμα  κοίταγμα, βλέμμα, Β 337, Β 351 
ἀναβρύζω  αναβλύζω, Πρόλ. 90, Ε 1392,  
ἀναγαλλιάζω αισθάνομαι μεγάλη χαρά, Ε 1388, ἀναγαλλιασμένη Ε 1270 
ἀναγάλλιαση χαρά, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, Α 100, Α 259 
ἀναγαλλιῶ ευφραίνομαι, ἀναγαλλιᾶς Α 1331, ν’ ἀναγαλλιοῦσι Ε 1396 
ἀνάγγριση ερεθισμός, κι ἀνάγκριση … θελήσει νὰ τοῦ δώσει Α 1190 
ἀναγκάζω  (σημασ.) αναζωπυρώνω φωτιά, τὴ φωτιὰ ἀναγκάσετε Ε 398    
ἀναθιβάνω  διηγούμαι, Ε 810 
ἀνακουνῶ  κινώ, μετακινώ Γ 1387 
ἀνακράζω προσκαλώ Γ 1287 
ἀναλαβρίζω  προκαλώ ξανά λάβρα, θερμότητα Γ 1428 
ἀνάλεξη   ευγένεια, Ε 676 
ἀναμπαίζω  εμπαίζω, κοροϊδεύω, Β 489 
ἀνανθρωπίζω συμπεριφέρομαι απάνθρωπα, βάναυσα, Γ 555 
ἀναντρανίζω  σηκώνω το βλέμμα, κοιτάζω, Β 558 
ἀνάπαυσις/-η   
και ἀνάπαψη   ξεκούραση, διασκέδαση, Α 298, B 633, Γ 835 
ἀναπνιὰ/ ἀναπνοὰ αναπνοή, ανάσα, ζωή, Α 376, Β 602 
ἀνασασμὸς  ανάσα, Δ 461   
ἀνασπάζομαι  φιλώ, Ἄφησ’ νὰ τὸν ἀνασπασθῶ, πρὶν πεθαμένος μείνει Ε 551 
ἀνασπῶ ξεριζώνω, βγάζω τραβώντας, νὰ κάμει ν’ ἀνασπάσουν Α 

464, Β 60, Μέσ. τὴ γλώσσα … ν’ ἀνασπαστεῖ ὀχ τὸ λάρυγγα Β 
1247 

ἀναστορῶ/ ἀνιστορῶ διηγούμαι, θυμούμαι, καὶ νὰ τ’ ἀναστορήσει Ε 750, Μεσ. 
αναπολώ, συλλογίζομαι, καὶ σβήνεται καὶ δὲν ἀναστορᾶται 
Α 1374, τὸ πὼς ν’ ἀνιστορᾶσαι Α 971, Ε 1410, ποὺ σήμερον 
ἀπέθανε μὰ δὲν ἀνιστορᾶται Ε 1394  

ἀναστρέφομαι συναναστρέφομαι, Α 681 
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ἀνατέλνω  ανατέλλω, Β 274 
ἀναφέρνω   αναφέρω, Α 1204 
ἀναφτὸς   σφοδρός, υπερβολικός, Ε 452 
ἀναχάρισμα  *αντιχάρισμα, Β 159 
ἀνδραγαθιὰ   κατόρθωμα, Γ 967  
ἀνέγνωστος  άπειρος, άλογος, Γ 638 
ἀνελύπητος  σκληρός, Α 1272, Β 466 
ἀνεμικὴ  δυνατός άνεμος, θύελλα, καταιγίδα, Α 675  
ἀνὲν  συχν. (+ καὶ ) αν, αν τυχόν, Α 7, Α 240, Α 267  
ἀνεχορταγιὰ  απληστία, Β 241 
ἀνημέρωτος  ατίθασος, ανήμερος, Α 64  
ἀνήξευρος  ανήξερος, Γ 621 
ἀνθρωπότης/-τητα η ανθρώπινη φύση, Α 228, Ε 384 
ἀνιάτρευτος  που δεν μπορεί να θεραπευτεί, ἡ πληγὴ ἐκείνης τῆς κόρης 

ὁποὺ τὴν ἐλόγιασαν ἀνιάτρευτον Υπόθ., Ὤχου πληγὴ 
ἀνιάτρευτη Δ 300 

ἀνιμένω  περιμένω, Α 115, Α 362 
ἀνίσως/ ἀνισῶς  συχν. αν, άν τυχόν, ακόμη κι αν, Α 133, Α 97 
ἀνοιγοκλειῶ  ανοιγοκλείνω, Β 254 
ἀνοιγοσφαλίζω  ανοιγοκλείνω, Β 197 
ἀνοιμένος  ανοιγμένος, (μτχ. παρκ. ρ. ἀνοίγω), Α 838, Δ 33 
ἀντάμα/-μι  μαζί, μεταξύ, συγχρόνως, Α 214, Α 681, Δ 661, Α 634, Α 55, 

Α 636, Β 717, (με τις προθ. μέ, εἰς + αιτιατ. = μαζί) Α 1160, Β 
1254, Δ 387, Ε 886 

ἀντίδικα   ενάντια, (με γενική), Α 308, Α 740 
ἀντίμεψις/ -ψη  ανταμοιβή, ανταπόδοση, Α 1083, B 673 
ἄντις  (και) μάλιστα, αντίθετα (για να βεβαιωθεί κάτι λίγο ή πολύ 

διαφορετικό από τα ειπωμένα προηγουμένως), Α 74, Α 90, Α 
245, Α 293, Α 297, Α 601, Α 1148, Α 1275 

ἀξιὰ  αυτοκυριαρχία, υπόληψη, εξουσία, Β 268, Β 494 
ἀξίζω  αξίζω, ωφελώ, Α 124, Γ 197, βλ. και ξιάζω 
ἀπαδιάντροπος    ξεδιάντρωπος, Α 1274 
ἁπαλαίνω/ ἁπαλύνω μετριάζω την ένταση, Γ 330, E 1133 
ἁπαλὸς                        πολυτελής, Ε 1705 
ἀπάνου/ ἀπάνω/ 
πάνου/πάνω   πάνω, Πρόλ. 13, Α 216, Α 288, Α 502, Α 1439, Δ 770  
ἀπαντοχὴ  ελπίδα, στήριγμα Γ 941 
ἀπαρατῶ/ παρατῶ  αφήνω, εγκαταλείπω, Β 1154, Δ 1023, Γ 1084, Α 559  
ἀπαριάζω  εγκαταλείπω, παρατώ, Α 409, Α 632 
ἀπατὰ   τώρα, Γ 1177 
ἀπατός  συχν. (με γεν. προσώπου μου/σου/του) εγώ ο ίδιος, νὰ ζήσεις 

ἀπατός σου Α 67 
(ἀ)πεικάζω κατανοώ, αντιλαμβάνομαι, συμπεραίνω, Α 66, Δ 1292 
ἀπείτις   αφού, μια και, Β 413 
ἀπέρατος  αδιάβατος, απέραστος, Ε 1243 
ἀπιλογοῦμαι  αποκρίνομαι, απαντώ, Α 207, Α 631 
ἀπλούμιστος αστόλιστος, Α 164 
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ἀποδέλοιπος  υπόλοιπος, Α 1233, Α 1248 
ἀποδιώχνω   απομακρύνω, αποπέμπω, κι ἀποδίωχνέ τον Α 489 
ἀποθαινίσκω/ 
ἀποθηνίσκω πεθαίνω, ἤθελα ν’ ἀποθήνισκα Α 373, σὰν ἀπεθήνισκες Γ 

1255 
ἀποθαίνω/ἀπεθαί- 
νω/ πεθαίνω  πεθαίνω, σβήνω, χάνομαι, ἀποθαίνω Α 204, δὲν πεθαίνω B 

260, δὲν ἀπεθαίνεις Γ 1251, π’ ἀποθάνασι Α 597, ν’ ἀποθάνω 
Α 60, μὰ ν’ ἀπεθάνεις Α 386, πρὶν ν’ ἀπεθάνει, Β 997, 
ἀπόθανε Α 379, ἀπέθανε Γ 1252, ἀπεθαμένη Β 664, 
ἀποθαμένο Α 522, τῶν ἀπεθαμένων Γ 526 

ἀποκεῖ/ἀπόκει(ς)  έπειτα, κατόπιν, Α 23, Α 356, Γ 72 
ἀπόκοτα   χωρίς δισταγμό, με θάρρος, Α 727 
ἀποκοτιὰ  θάρρος, Γ 452 
ἀπόκοτος  τολμηρός, Γ 262  
άποκοτίζω  και κάνω κάποιον παράτολμο, Ὁ πόθος μ’ ἀποκότισε Γ 253  
ἀποκοτῶ τολμώ, αποτολμώ, επιχειρώ, Ὤχου, καὶ δὲν ἀποκοτῶ νὰ σοῦ 

τὸ φανερώσω Β 580, δὲν ἀποκότα Υπόθ., Γ 427, Α 353, Ε 
1604     

ἀποκρίνομαι  απαντώ, B 375, Β 468, τοὺς ἀποκρίθη Υπόθ. 
ἀπόκρισις/-ση απάντηση, Α 529, Α 883 
ἀπολείπομαι βρίσκομαι σε απόσταση, Ε 1113 
ἀπολύω  αφήνω, Γ 230 
ἀπομονή/ ὐπομονὴ  υπομονή, Β 10 και Γ 1127 
ἀπορῶ βρίσκομαι σε αμηχανία ή σύγχυση, παραξενεύομαι, Α 170, Α 

966 
ἀποσταίνω κουράζω κάποιον, τὸν ἀπόστασε Δ 232, μτχ. παρκ. 

κουρασμένος, ἀποσταμένος Α 1018 
ἀποτσίπωτος  αναίσχυντος, Ε 586 
ἀποφιλῶ  παύω να φιλώ, Β 281 
ἀποφρύσσω  στερεύω, Ε 1390  
ἄπραγος αδαής, Γ 638 
ἄπταιστος/ἄφταιστος αθώος, άδολος, αγνός, Α 452, τὸ ἄπταιστον τῆς κατηγορίας 

Υπόθ. και Β 1322, Δ 839 
ἄπτω/ ἅφτω ανάβω, καίγομαι, ἅφτει ὁ Μυρτίνος A 340, A ἅφτουσι τὰ 

σωθικά μου Α 692, θυμὸ ἅψε τὸ κορμί μου Γ 433  
ἄργητα  βραδύτητα, αργοπορία, καθυστέρηση, Β 98, Γ 66 
ἀρεσιὰ   θέληση, προτίμηση, κι ἂν ἔν᾽ τῆς ἀρεσιᾶς σου Β 508 
ἀρεσούμενος  (μτχ. ενεστ. ρ. αρέσω) ευάρεστος, ευχάριστος, Α 927 
ἄριωμα   κενό διάστημα, Γ 757 
ἄρματα όπλα, μεταφ. τέχνες, A 1305, B 300, Β 687  
ἀρματώνομαι  οπλίζομαι (και μεταφ.), A 10, Α 1341, B 818 
ἀρμηνεύω/ ἑρμη 
-νεύω/ ὁρμηνεύω συμβουλεύω, υπαγορεύω, ὁρμήνευά σε Δ 76, καθὼς μ’ 

ἀρμήνεψ’ ἔρωτας Β 110, μ’ ὁρμήνεψε Γ 286, τώρα νὰ μ’ 
ἑρμηνέψει Γ 99, ἡ φύση σ’ ἑρμηνεύσει Α 1324, τὴν ἔχω 
ἑρμηνεμένη Γ 782 
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ἀρνοῦμαι αρνούμαι σε κάποιον κάτι, δεν δέχομαι, δεν συναινώ, 
απαρνιέμαι, ν’ ἀρνᾶσαι Α 228, μ᾽ ἀρνᾶται Γ 389, ἀρνώντας 
σοῦ τηνε Α 148 

ἀρρωστιὰ  ασθένεια, Β 369 
ἀρχίζω  ξεκινώ, Α 25 
ἀρχινίζω   αρχίζω, Β 241 
ἀρχινῶ  αρχίζω, Β 253, Γ 1187 
ἀρχοντικὸς που έχει τα ήθη, τους τρόπους ή την εμφάνιση του άρχοντα, 

ευγενής νέος, Α 700 
ἀσβολωμένος κακός, δυστυχισμένος (μτχ. παρκ. ρ. ἀσβολώνω), Α 614 
ἀσηκώνω/ σηκώνω σηκώνω, ἀσήκω με Ε 1167, Μεσ. ν’ ἀσηκωθῶ Β 1274, 

σηκωθεῖτε Ε 233 
ἀσθενισμένος  άρρωστος, αδύναμος (μτχ. παρκ. ρ. ἀσθενῶ), Α 129, Γ 919 
ἀσχημάδα ασχήμια, Α 1239, Β 1234 
ἀσχημιὰ   κακή εμφάνιση, Α 782, Γ 429, Γ 1340 
ἀσκημισμένος  χωρίς ομορφιά (μτχ. παρκ. ρ. ἀσκημίζω), Β 466 
ἀσκοντάφτω  (μεταφ.) βρίσκω στο δρόμο μου, συναντώ, Β 457 
ἀσπίς   είδος φαρμακερού φιδιού, Α 316 
ἀσπούδα/ σπούδα    βιασύνη, Γ 73, Γ 1470, Ε 1675 
ἀσπλαχνιά  συχν. σκληρότητα, Α 71 
ἄσπλαχνος συχν. άκαρδος, Α 311 
ἀσπλαχνοσύνη  σκληρότητα, Α 1340  
ἄστρο(ν) άστρο, πλανήτης (που επηρεάζει και τη μοίρα), Α 185, τ’ 

ἄστρο Α 187, Α 367 
ἀσυνήθητος ασυνήθιστος (σε παράλληλη χρήση με το ἀσυνήθιστος), Ε 

854   
ἀσύστατος   που δεν έχει συνοχή, ασυνεπής, Α 679, Β 498, Γ 1238 
ἀσχολάζω/ ἀσκολάζω  
σκολάζω  παύω, Α 631, Ε 1376, Α 448 
ἀτάρακτος   γαλήνιος, Α 257 
αὐθέντης/ ἀφέντης κύριος, Β 400, Δ 1415 
αὐξάνω/αὐξαίνω  πληθαίνω, δυναμώνω, Α 117, Α 534, Α 674 
αὐτεῖνος συχν. αυτός, Α 43, Α 380, Α 458, Α 540 
αὐτεξούσιο(ν), τὸ η ελεύθερη βούληση, Α 290 
αὐτὸς/αὔτος  συχν. αυτός, Προλ. 58, Προλ. 89, Α 24, Α 555, Β 327 
αὐτοῦθε(ν)  από εκεί, Ε 1311 
αὐτοῦνος  αυτός, αὐτουνοῦ Β 187, ἀπ’ αὐτουνοὺς Α 761, αὐτούνη Γ 739 

αὐτοῦνα, Β 1210 
ἀφήνω  επιτρέπω, εγκαταλείπω κ.α. σημασίες όπως στη σύγχρονη 

γλώσσα, (έκφρ. αποχαιρετώ) γειὰ σ’ ἀφήνω Β 486, Ἄφησ’ 
κοπέλι Α 105, ἄφηκα Α 742, ἀφῆκα Β 341, δὲν θέλει νὰ μ’ 
ἀφήκει Β 512, θὲς μ’ ἀφήσεις Γ 508 

ἀφιορκῶ παραβαίνω όρκω, ἀφιορκισμένο ἔχεις Δ 733 
ἀφνίδια   ξαφνικά, Β 340 
ἀφόντις  αφότου, μόλις, Α 569, Β 281  
ἀφουγκράζομαι/  
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ἀφη(γ)κράζομαι  ακούω προσεκτικά, κι ἀφηγκράσου Α 293, ὀχ τὴν ἀρχὴ 
’φουγκράσου Α 463, ν’ ἀφηκραστῶ Α 744, ν’ ἀφουγκραστεῖ 
Α 392, νὰ σ᾽ ἀφουκραστῶ θέλω Γ 312 

ἀφουγκροῦμαι ακούω με προσοχή, ν’ ἀφουγκροῦνται Α 357 
ἄφτιαστος   ανεπεξέργαστος, Α 261 
ἀφχαρίστητος που δεν ικανοποιείται, Γ 1312 
ἀχάμνια  αδυναμία, Α 144 
ἀχαμνὸς   αδύνατος, ασθενικός, μαλακός, Α 150, Α 262, Γ 600, Ε 1328  
ἀψήφιστος  ασήμαντος, ανάξιος προσοχής, Β 500 
ἄψηφος   ανάξιος, Α 764 
ἀψότης, ἡ η ιδιότητα του ακατέργαστου, ἀπὸ τὴν ἀψότητα τσακίζει Α 

264 
ἀψὺς    ακατέργαστος, Α 261 
 
 
Β 
 
βάνω βάζω, Α 160, Β 67, Β 316, Αφιέρ. 11, Α 220, Β 304, Α 262, Α 

221, Γ 509, Α 908, Α 98, Γ 821, Μεσ. νὰ βαλθεῖ Γ 930, μτχ. 
παρκ. βαλμένη Α 759 

βαρεμένος                 στενοχωρημένος (μτχ. παρκ. ρ. βαραίνω), Γ 1190 
βαριόμοιρος  συχν. κακόμοιρος, δυστυχής, Α 478, Α 782 
βαριοσύνη  νωθρότητα, Δ 911 
βαρυγωμώ  (αμτβ.) δυσανασχετώ, Γ 573, (μτβ.) προκαλώ την 

αγανάκτηση κάποιου, Α 30, μτχ. παρκ. βαρυγωμισμένη Δ 842 
βαρῶ χτυπώ, Γ 135 
βασταίνω  έχω, κρατώ, φέρω, Α 328, Α 1226, Β 903, Β 688, Α 251 
βαστῶ έχω, κρατώ, φέρω/ φορώ, αντέχω, Α 78, Α 191, Β 99, Β 1256, 

Β 315, Β 319, Mεσ. ποιὸς δυνατὰ βαστιέται Β 1263 
βάτος, ἡ  Α 201 
βγάνω/ ἐβγάνω διώχνω, απομακρύνω, βγάζω (έξω), ξεχωρίζω, Β 304, Α 827, 

(ἐ)βγάνοντας Δ 375, Ε 1656, Β 276, Α 754, Β 188, ἐβγάλετέ με 
Γ 89, μτχ. παρκ. βγαλμένοι Α 674  

βγαίνω/ ἐβγαίνω  βγαίνω, εξέρχομαι, εμφανίζομαι, γλυτώνω, κατάγομαι, 
φεύγω, Α 306, Α 845, ἦβγα Ε 1188, ἐβγῆκε Α 977, Α 193, Α 
380, μὴν ἔβγεις Β 438, μὴν ἐβγεῖς Δ 279, προστ. ἔβγα Γ 1259, 
(ουσιαστικοπ.) στὰ ἔβγα τ’ Ἀπριλίου Β 369  

βέβια    βέβαια, Β 456, Β 589  
βεβιώνω σιγουρεύω, Πρόλ. 20, Μεσ. βεβιώθη Α 950, βεβιωμένη Γ 593 
βελάζω   (ερμηνεία Κριαρά) βρυχιέμαι, τὸ λιοντάρι βελάζει Α 211  
βελέσσι   εξωτερικό γυναικείο ένδυμα, Β 1125 
βεργὶ   βέργα, Γ 200 
βιὰ βία, βιασύνη, Α 540, Ε 758, Β 5, Β 18 
βιγλίζω  φυλάω, παρακολουθώ, Α 1115, Γ 1444, Δ 882 
βλάβη   ζημία, πάθημα, πληγή, Α 632, Α 1210, Δ 286 
βλάβω/ βλάπτω προξενώ κακό, κάνω ζημιά, πλήττω, Α 132, Β 10, Α 317, 

βλάβοντας Δ 1010, Α 952, Μέσ. ἡ φύσις βλάβεται Α 930  
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βλάψιμο  ζημία, κακό, Β 279, Δ 1277, Ε 1582 
βλάψις/-ψη, ἡ  βλάβη, κακό, πληγή, Α 166, Β 93, Β 645 
βλέπησις/-ση  επίβλεψη, φροντίδα, Α 219  
βλέπω κοιτώ, αναγνωρίζω, εξετάζω, κατανοώ, προσέχω, βλέπουσιν 

Α 34, βλέποντας Β 167, ἤβλεπες Α 515, νά ’βλεπες Γ 538, εἶδε, 
Α 495, νὰ ἰδῶ Α 731, νὰ δοῦσι Α 1088, ἰδὲς Α 181, δὲς Β 28, 
Δέτε τὸ πῶς … Β 189, ἰδέτε Πρόλ 21, θέλω ἰδεῖ Γ 29, θέλουσι 
τὴν ἰδοῦσι Γ 32, δεῖ θέλω νὰ Γ 39, εἶχες ἰδεῖ Α 163, Μέσ. καὶ 
δὲ βλέπεσαι τὸ πὼς … A 222, βλέπεστε Γ 122, νὰ βλέπεται μὴ 
σφάλει Δ 1012, βλέπου μὴ μεταμορφωθεῖς Α 231, Μὰ 
βλέπουσε, Α 287, ἤθελε βλέπεται ἀπ’ αὐτήν Β 732 

βλέψις/ -ψη, ἡ όραση, βλέμμα, αντίληψη, Γ 37, Γ 109, Γ 1443  
βλέψιμο κοίταγμα, Δ 1280 
βλύζω   ρέω, Ε 1095 
βοήθηση  * βοήθεια, δράμ’ εἰς βοήθησή μου Γ 1208 
βοηθῶ/ ἀβοηθῶ  συντρέχω, υποστηρίζω, προστατεύω, (με γεν. ή αιτ.), πῶς ἡ 

Τύχη μου βοηθᾶ τσ’ ἔγνοιες τοῦ λογισμοῦ μου Β 705, κι ὅσο 
δύνεται τὸν ἀβοηθᾶ νὰ στέσει Δ 1233, Οἱ Oὐρανοὶ νὰ σοῦ 
βοηθοῦν, Κορίσκη μου ἀκριβή μου Β 846, καὶ βόηθα την κι 
ἀτή σου Γ 1212, βοήθησέ μου ἡ μοίρα Β 110, σ’ ὅ,τι ἠμπορῶ 
… νὰ σοῦ βοηθήσω Α 666, Α 28, Α 541, Νὰ σοῦ βοηθήσουν 
οἱ Οὐρανοί … Ἐργάστο Α 417, παρακαλῶ σε, βόηθησε ἐμένα 
Δ 1467, θέλουν βοηθήσει κ’ ἐκεινῶν ποὺ τοὺς λατρεύου Α 
1154, δὲν εἶχε σοῦ βοηθήσει Γ 449, Μέσ. βοηθιέμαι 
(υλικά/ηθικά), βρίσκω διέξοδο, καὶ πρὶν παρὰ νὰ βοηθηθῶ 
ἀπὸ τὴν πρώτη βλάψη Β 93, Μηδὲ μ’ αὐτοῦνα δὲν μπορεῖς νὰ 
βοηθηθεῖς, Β 1267, καὶ τῶν παιδίων τῶν μικρῶν, γιὰ νὰ 
βοηθηθοῦσι Α 1306 

βολὰ    φορά, Α 97, Β 16 
βόσκησις ‑ση  βοσκή, βόσκησες πολλές Β 798 
βοσκίζω βόσκω, Β 825 
βόσκομαι  τρέφομαι, Α 663 
βουβωμένος  γίνομαι βουβός, χωρίς μιλιά (μτχ. παρκ. ρ. βουβώνω), Γ 382 
βούκινο κέρας που χρησιμποποιείται ως σάλπιγγα, Α 5, Α 19  
βουλίζω   βυθίζομαι, Ε 1191, καὶ τὴν τιμὴ μιὰν ὥρα βουλισμένη Ε 118 
βούλομαι θέλω, αποφασίζω (και +γεν.), Δ 201, ὅταν μοῦ βουληθεῖ Β 

1019 
βουρλισμένος τρελαμένος (μτχ. παρκ. ρ. βουρλίζω) γέροντα βουρλισμένε Ε 

493 
βραδιώνει  βραδιάζει, πριχοῦ βραδιώσει Α 1114 
βρίσκω       βλ. εὑρίσκω  
βρόμος, ὁ   άσχημη μυρωδιά, Ε 1145 
βυζάνω  ρουφώ, καρπώνομαι, απολαμβάνω, ἐγὼ βυζάνοντας Β 249, 

τὸ αἷμα ἐβύζανά του Δ 14, ποιὰ ἔμελλες γλυκότη νὰ βυζάσεις 
Β 192 
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Γ 
 
γαληνωμένος γαλήνιος (μτχ. παρκ. ρ. γαληνώνω), Γ 1477 
γαλιφεύω  καλοπιάνω, Δ 735 
γαλίφεμα   καλόπιασμα, Γ 153 
γαλιφιὰ   κολακεία, καλόπιασμα, Α 136, Γ 402 
γαλίφος   κόλακας, Γ 152 
γελῶ  εμπαίζω, γελώ, χαμογελώ, κοροϊδεύω, Α 72, Α 195, γελᾶς με 

Β 869, γέλά το Γ 144, Α 478, κ’ ἐγέλουν τους Α 762, ἐγέλα Α 
1094, ἐγέλασές με Β 1129, Β 504, Μεσ. ξεγελιέμαι, μηδὲ 
ποσῶς γελοῦμαι Β 751, πόσο ποὺ γελᾶσαι Γ 723, ἐγελάστηκα 
Δ 679, μτχ. παρκ. εξαπατημένος, γελασμένος Α 242 

γέμω είμαι γεμάτος, ποὺ γέμουν γληγοράδα Δ 122, Ε 282 
γεμώνω/ γιομώνω γεμίζω, δροσιὲς γεμώνει Β 812, νὰ μοῦ τὲς γεμώσει Ε 40, 

χαρὰ νὰ σὲ γιομώσει Πρόλ. 86, βλ. και γιομίζω 
γεννῶ δημιουργώ, φέρνω στη ζωή, Α 55, σ’ ἐγεννῆσαν Α 307, θὲς 

νὰ γεννήσεις Ε 848, Μέσ. γεννᾶται Α 686, ἐγεννήθηκα Α 301, 
ἐγεννήθης Γ 567, γεννημένε Α 1363, γεγεννημένον Υπόθ. 

γέννημα δημιούργημα, καρπός, Ε 317  
γεννητός * γεννημένος, Α 1366  
γερατειό, τὸ γεράματα, γερατειὰ Α 122, τοῦ γερατειοῦ Α 141, τῶν 

γερατειῶν Γ 684 
γερῶ    γερνώ Γ 675, Α 151 
γηράζω  γερνώ, Δ 945 
γιὰ    σημασ. γιατί, B 639 
γιαίνω  θεραπεύω, Δ 1278, Γ 78, Α 129, βλ. και ὑγιαίνω 
γιατρειὰ  θεραπεία, Α 130, Γ 605 
γιατρεύ(γ)ω ποὺ γιατρεύουν Δ 777, τὴ γιατρεύγει Γ 485, Α 521, Α 416, νὰ 

τηνὲ γιατρεύσω Ε 1316, ἂς γιατρέψομε Δ 1277, Μεσ. νὰ 
γιατρευθεῖ Ε 70 

γιατρὸς/ ἱατρὸς Α 519, Α 521 
γίνομαι/ γένομαι γίνονται Α 310, νὰ γενότουνα Α 381, ἔγινε Β 366, τί ἐγίνη Α 

597, γιὰ νὰ γένει Β 988, γιὰ νὰ γενεῖ Β 106, νὰ γένουσι μιὰ 
βρύση Α 570, νὰ γενοῦσι Α 960, ἂς γενούσινε Γ 376, ἂς 
γενοῦσι Γ 1340, γενοῦ Γ 102, γενεῖτε E 1704, δὲν ἐγίνηκα Β 
598, ἐγινῆκαν Β 85, Α 1340, Α 1353, Α 907, Β 37, Γ 141, Α 
243, μτχ. παρκ. γενομένη Υπόθ., γεναμένη Δ 787 

γιομίζω  γεμίζω, (και ως γεμίζω) κ’ ἐλπίδα … ὅλονο μὲ γιομίζει Ε 
1000  

γκρεμνιστὸς   απότομος, Ε 939 
γλήγορα/ ὀγλήγορα συχν. γρήγορα, βιαστικά, Α 20, Α 320 (το συγκρ. με το 

άρθρο τὸ = όσο γίνεται πιο γρήγορα) κ’ ἔτσι τὸ γληγορώτερο 
σὲ στάκτη κατανταίνει Β 56 και ὀγλήγορα ἂν σταθεῖς ἐδῶ Ε 
1429 

γλυκὰ και γλυκιὰ  τρυφερά, ευγενικά Πρόλ. 90, Β 290, Α 138 
γλυκάδα  γλυκιά γεύση, Γ 1060 
γλυκασμὸς  γλυκύτητα, ευχαρίστηση, Γ 15 
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γλυκιαναστενάσματα ηδονικοί αναστεναγμοί, Α 258  
γλυκοκάλαμο  ζαχαροκάλαμο, Β 210 
γλυκοκιλαδῶ κελαϊδώ γλυκά, Α 200 
γλυκοπεθυμιὰ γλυκιά επιθυμία, (εδώ χαρακτηρισμός για αγαπημένο 

πρόσωπο), Α 206, Α 438 
γλυκὸς δροσερός, ευχάριστος, όμορφος, τὴ ζωή σου τὴ γλυκιὰ Α 

172, (πληθ ουδ.: γλυκὰ και γλυκιὰ), Α 377, Β 254, γλυκότερες 
χαρὲς Γ 977, γλυκότατα φιλιὰ Β 636, βλ. και γλυκὺς 

γλυκότητα/ 
-ότης/-ότη, ἡ  γλυκύτητα (στους τρόπους), ευχαρίστηση, ευτυχία, μὲ τὴ 

γλυκότητά του Α 267, γλυκότη ἐπότιζέ τες Β 199, ἐκείνης τῆς 
γλυκότης Β 317, γλυκότης Γ 2, τὲς γλυκότητες Γ 35 

γλυκὺς συχν. δροσερός, ευχάριστος, όμορφος, Α 993, Α 1121, μ’ 
ὕπνο γλυκύτατο πολλά Α 1021 

γλύω ξεφεύγω, γλιτώνω, Α 120, Α 542, Β 1148, Γ 202 
γνέφος  σύννεφο, Α 675, Α 1042 
γνώθος  ευφυής ιδέα, Β 1090 
γνώθω γνωρίζω, καταλαβαίνω, νιώθω Α 360, Α 458, Α 882, Β 616, Β 

747, Β 1080  
γνώμη κρίση, σκέψη, άποψη, επιθυμία Α 54, Α 89, Α226, Α 230 
γνωρίζω ξέρω, μαθαίνω, αναγνωρίζω, καταλαβαίνω, νιώθω, Α 365, Α 

445, Α 93, Β 352, Β 63, Α 593, (α´ εν.) μήτε τὸν ἐγνωρίσα Γ 
891, δὲν εἶχα γνωρισμένη Β 87, μτχ. παρκ. αναγνωρισμένος 
Αφιέρ. 18 

γνώσις/-ση σύνεση, πνευματική ικανότητα, Α 90, Α 363, Α 789, Β 947 
γνωστικὸς  συνετός, φρόνιμος, Αφιέρ. 32, Α 274, Α 409 
γογγύζω  δυσανασχετώ, γογγύζεις καταπάνω μου Γ 398 
γοργὸ   γρήγορα, Β 392, Γ 816, Δ 797 
γραμμένος  (μτχ. παρκ. ρ. γράφω) χρήση με μεταφορική έννοια (και ως 

προδιαγεγραμμένος από τη μοίρα/το θεό) Α 616, Α 654, Α 
943 

γροθίζω γρονθοκοπώ, Β 608, Γ 214 
γυναίκειος  γυναικείος, που ταιριάζει σε γυναίκα, Α 1341, Β 111, Δ 1144 
γυρεύ(γ)ω  ζητώ/ ψάχνω, αναζητώ, επιζητώ/ επιδιώκω, περιφέρομαι, ἢ 

ὄμορφή ’σαι ἢ ἄσκημη, τὸν σκύλο σοῦ γυρεύγω Β 467, κι 
ἀκλούθησε μιᾶς ταπεινῆς κόρης ποὺ σὲ γυρεύγει Β 482, ἐσὺ 
θωρῶ γυρεύγεις καὶ μ’ ἀναγκάζεις νὰ σοῦ πῶ Γ 1148, γιατί 
τόσον πολλὰ γυρεύεις θηριὰ μὲ τόσο κίνδυνο στὰ δάση νὰ 
φονεύεις Α 61, γιατὶ πρεπὸ δὲν εἶναι νὰ γυρεύγεις ἀγάπη 
κλέφτικη ποτές Α 276, κι ὅσον μπορεῖ μακρὰ ἀπὸ σὲ πάντα 
της νὰ γυρεύγει Α 404, πᾶς γυρεύοντας … νὰ πιστρέψεις Ε 
1601, ἐσέν’ ἐγύρευα κ’ ἐγώ Δ 1153, καιρὸς γιὰ νὰ γυρεύσομε 
εἶναι Ε 97, θέλω γυρέψει σ’ ἔργαση τὲς μηχανὲς νὰ βάλω Α 
867, μτχ. παρκ. εὔκαιρα γυρεμένη Γ 1073 

γυρίζω μτβ. στρέφω, περιηγούμαι, (ανταπο)δίδω, τὰ μάτια του 
γυρίζει στοὺς οὐρανοὺς A 497, Β 179, (φρ. επικεντρώνω την 
προσοχή μου) τὸ πρόσωπό σου γύρισε A 504, νὰ μοῦ 
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γυρίζεις, μοναχά, θέλω τὸ πρόσωπό σου Β 677, (φέρνω κάτι 
πίσω), σήμερον τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὸν Ἅδη ἐγύρισες Β 938, 
μὰ πεθυμῶ νὰ κυνηγῶ καὶ δάση νὰ γυρίζω A 114, τ’ ὄρος 
ἀπάνου ἐγύρισα, τοὺς κάμπους καὶ τὰ δάση γιὰ νὰ σ’ εὐρῶ Β 
449, μὰ ἀγάπη δὲν τὰ γύριζε σ’ ἐμένα τὸν ἀζάπη Β 218, φιλὶ 
σ’ ἐσέν’ ὀπίσω δὲ γυρίζει Β 1371, (αντιστροφή μιας κίνησης) 
καὶ τὰ καημένα χείλη μου σ’ ἐμένα νὰ γυρίσω κ’ εἰς τέτοιον 
ὄμορφον καιρὸν νὰ μὴν τηνὲ φιλήσω Β 235, αμτβ. επιστρέφω, 
αλλάζω, περιφέρομαι/ κυκλοφορώ, στρέφομαι, ἐπῆραν μιὰν 
ἀπόκριση … καὶ μετ’ αὐτὴ ’γυρίσαν Α 606, γιὰ τοῦτο νὰ 
γυρίσω μοῦ ἦτονε χρειά στὸν κύρη μου Β 363, Β 1093, γιὰ 
τοῦτο δὲ γυρίζει ἡ γνώμη μου A 88, κ’ ἐτοῦτο τ’ ὄμορφο 
πουλί, ποὺ δῶ κ’ ἐκεῖ γυρίζει A 199, μιὰν ἐμιλιὰ 
μουρμουριστὴ γροικῶ τὸ πὼς παγαίνει γυρίζοντας ἐδῶ κ’ 
ἐκεῖ A 348, A 1382, Β 447, τὰ μάτια σου ἂν γυρίσουσι νὰ 
ἰδοῦσι νιὸν κανένα A 1259, (κοίταξε γύρω) γύρισε τὸ γύρο 
σου A 181, (στρέφομαι εναντίον) κ’ ἔτσι γυρίζω πάλι 
ἀντίδικά του A 739, (οργίζομαι) κι ἂν δὲ νικήσω μετ’ αὐτά, σ’ 
ὀργὴ θέλω γυρίσει A 869 

γύρο(ς), τὸ γύρω, Μὰ γύρισε τὸ γύρο σου Α 181, δὲ βλέπω ἄλλη τυφλὴ 
τὸ γύρο οὐδὲ σιμά μου Γ 57, Γ 191, μὰ βρίσκεται τὸ γύρος 
του ντυμένο Γ 807, Δ 208, γιατ’ ἤβλεπε τὸ γύρο του τοὺς 
σκύλους ψοφισμένους Δ 211, Ε 689 

 
 
Δ  
 
δαίμονας   πονηρό πνεύμα, Α 311, Ε 1069 
δαμάκι   λίγο, Β 15 
δάσος Α 69, ἐδῶ στὸ δάσο Α 851, τοῦ δάσου Α 1006, τὰ δάση Α 45, 

τῶν δάσων Γ 1070, τὰ δάσητα Α 271 
δαῦτος/ ἐδαῦτος αυτός, Α 390, Α 1203, Δ 1022, Ε 1240 
δειλιασμένος δειλός (μτχ. παρκ. ρ. δειλιάζω), Β 582 
δειλιῶ  κατέχομαι από δειλία, * Μέσ. κ’ εἰς τοῦτο μὴ δειλιᾶσαι Ε 

1604  
δειλότης/-τητα δειλία, μὲ τὴ δειλότη ποὺ γροικῶ Γ 178, τὴ δειλότητα Γ 1196 
δυναμότερος  δυνατότερος, ισχυρότερος, Β 1264, Γ 1351 
δείχνω αμτβ. παρουσιάζομαι, Α 42, μτβ. φανερώνω, αποδεικνύω, 

διδάσκω Β 165, Β 144, Α 475, Β 117, Α 9, Α 628, Μεσ. ἂν 
νικητὴς ἐδείχθη 245, Πὼς δὲν τὸν εἶδα νὰ δειχθῶ Γ 891, εἶχε 
δειχθεῖ ἡ στράτα Ε 1299 

δεκοχτὼ  δεκαοχτώ, Α 922 
δελφίνος, ὁ   δελφίνι, Α 197 
δέμα, τὸ   δεσμός, δεσμά Γ 831, Ε 216 
δέμπλα  τέμπλα, Γ 1384 
δένδρο/ δεντρὸ δένδρο Α 202, τὰ δεντρὰ Γ 169, τῶν δεντρῶ Γ 325, τὰ δένδρη 

Α 465, τῶν δενδρῶν Α 51 
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δεσπετικό   πείσμα, Ε 1310 
δέχομαι παίρνω κάτι που μου προσφέρεται, αποδέχομαι, υποδέχομαι, 

ἐδεχότουν A 257, ἐδέχτη Β 634, ἐδέχτηκες Δ 1257, μ’ 
ἐδεκτῆκαν Δ 1260, νὰ σὲ δεχτῶ Ε 1680, νὰ δεχτεῖ Ε 1198, κι 
ἂς μὲ δεχτοῦσι Δ 1262, θέλεις δεχτεῖ Δ 1258 

δηγοῦμαι  διηγούμαι, συνομιλώ, δηγᾶσαι Γ 651, γιὰ τὸν ὁποιὸ 
δηγόμασθε Ε 1105, νὰ δηγοῦνται Γ 669, μοῦ δηγόσουνα Β 
666, μοῦ δηγήθηκες Β 384, ἐδηγήθης Γ 897 

δημηγερσία/-ιὰ  πονηρό τέχνασμα, Δ 713, Δ 993, Ε 1649 
δημηγέρτης  δόλιος, Γ 236 
διὰ (σε χρήση παράλληλα με το πολύ συχνότερο γιὰ) για, Αφ. 5, 

Αφ. 29, Α 247, Β 985  
διαβασμένος  περασμένος (μτχ. παρκ. ρ. διαβάζω) κ’ ηὕρηκα ποὺ ἤτουνα 

διαβασμένη Β 347, Λογιάζω διαβασμένοι νά εἶν᾽ Ε 707 
διαβαίνω  πηγαίνω, φεύγω, περνώ, Α 1375, διάβηκες Γ 82, ζημιὸ 

ἐδιαβήκασι Α 525, ἐδιάβη Γ 72, νὰ διαβῶ Β 445, κι ἂν διαβεῖ 
Α 393, ἂς διαβοῦμε Δ 291, διάβα Γ 517, διαβεῖτε Ε 1583, 
θέλομε διαβεῖ Α 23 

διάκρισις/-ση  σωστή, δίκαιη κρίση, Β 277, Δ 705, Δ 1555 
διαλογοῦμαι  σκεφτομαι, Α 998, κ’ εἶναι διαλογισμένη Α 1098 
διαφέρνω  διαφέρω, Δ 1102, Ε 139 
διάφορο κέρδος, όφελος, Β 572, Δ 926 
δίδω/ δίνω δίνω, παρέχω, χαρίζω, προσφέρω, γιὰ τὲς ζημιὲς ποὺ δίνει Α 

14, μοῦ δίδει ἡ ἀσπλαχνιά σου Α 314, (έκφρ. ακούω) δίδει 
ἀκρόαση A 490, τά ’διδα Α 109, ἔδιδέ τα ἀγάπη Β 217, δὲ 
μοῦ ’δωκες ποτὲ βουλές Α 53, ἐδώσετε τὸ λόγο Α 283, ποὺ 
δώκασι δροσιὰ Β 328, γιὰ νὰ μὴ δώσω αἰτιὰ Α 355, θὲ νὰ 
δώσει τοῦ λόγου του στὸ θάνατο A 621, γιὰ νὰ σοῦ δώσουσι 
Α 304, καὶ δύναμη μοῦ δῶσε Α 384, δῶσ’ μου Β 497, δώσετε 
τὸ σημάδι Α 3, δότε μου Δ 455, θὲς δώσεις Γ 1289, ἔχουσι τὸ 
λόγο τους δοσμένο Γ 1168, Μεσ. δίδεται Γ 459, ἐδόθηκε μὲ 
τὴν καρδιὰ Α 486, νόμος σ’ ἐμᾶς ἐδόθη Γ 622, σ᾽ ἄλλον 
ἐδόθη Γ 1232, γιὰ νὰ δοθεῖ τῆς κορασιᾶς Β 289  

δικασµός  διαμάχη, Ε 263 
δίκια   δίκαια, Α 407, Β 216 
δίκαιος/ δίκιος δίκαιος, Α 385, Β 171, Γ 251, τὸ δικαιότατο Δ 1283 
δικιοσύνη δικαιοσύνη, απονομή δικαίου, βουλή αρχής, Γ 417, Ε 452, Ε 

1134, Ε 1544 
δικὸς/ἐδικὸς  συχν. δικός (μου, σου, κλπ.), Α 330, Α 716 
δικοσύνη συγγένεια, Αφιέρ. 46 
δίχως  χωρίς, Α 120, (συχν. + μὲ) Α 166, Α 216 
δοκιμάζω   αποκτώ πείρα κάποιου πράγματος, γεύομαι, υφίσταμαι, θέτω 

σε δοκιμασία, προσπαθώ, κρίση ποὺ δοκιμάζω Α 756, τὶ 
ἐκεῖνο ποὺ ᾽δοκίμασε Β 207, νὰ τόνε δοκιμάσω Α 862, θέλεις 
τὴ δοκιμάσεις Α 872, νὰ δοκιμάστε θέλετε πικρὸ τὸ ριζικό 
σας Α 878, μτχ. παρκ. Μὴν ἔχοντάς τονε δοκιμασμένο Α 95 
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δοκιμὴ δοκιμασία, εμπειρία, ταλαιπωρία, Α 492, Β 164, Β 172 Ε 6, Ε 
1685 

δόλιος   ταλαίπωρος, δύστυχος, Α 124, Α 998 
δολώνω ξεγελώ, απατώ, Α 619, Γ 777, (μτχ. παρκ. ως επίθετο) δόλιος, 

πονηρός, Α 508 
δοξάρι  τόξο, A 1052, Β 116 
δόσια προσφορές, δώρα, Γ 1354 
δοξεύ(γ)ω τοξεύω, Β 547, Β 690 
δούλευσις /–ση / 
δούλεψη εργασία, εκδούλευση, υπηρεσία, Αφιέρ. 45, Α 807, Γ 763, Ε 

1282 και Α 1303, Δ 1436  
δουλευτὴς υπηρέτης, εργάτης, Αφιέρ. 52, Δ 1431 
δοῦλος υπηρέτης (και σε έκφραση ευσέβειας), Β 693, Α 503, Α 510 
δράκοντας  φίδι, Α 1176 
δράμω τρέχω, περνώ, Δ 481, Ε 742, Α 539, Α 860, Γ 1291, Γ 1203, Γ 

819 
δροσίζομαι  παίρνω δροσιά, ἐδροσιζότουν Α 258, κ’ ἐδροσιστῆσα Ε 42 
δροσομυρίζω μυρίζω ωραία, Α 76 
δρόσος, τὸ   δροσιά, ανακούφιση, Α 672, Ε 322  
δρῦς, ὁ  βαλανιδιά, Α 165 
δύναμις/ -μη συχν. δύναμη, ισχύς, Α 123, Α 334, Β 99, Β 227 
δυναμότερος  ισχυρότερος, Β 1264, Γ 1351 
δυναστεύω  εξουσιάζω, Α 1368 
δυναστικῶς   με το ζόρι, αυθαίρετα, Ε 716, Ε 1109 
δύνομαι  μπορώ, έχω τη δύναμη/ικανότητα, δύνομαι Α 666, δύνασαι Α 

384, Β 12, δύνεται Α 396, τὸ δύνουνται Α 805, τί δύνονται νὰ 
κάμουσι Β 148, μ’ ἐσένα ’δύνομουν Γ 263, δὲν ἐδύνετον 
Υπόθ., οὐδὲ βοήθεια ἐδύνονταν Α 517, ἐδυνάστη Γ 733, Δ 
483, Ε 438, ἐδυνάστηκε Α 544, ἐδυνήθη ν’ ἀντισταθεῖ Α 483, 
οὐδ’ ἐδυνήθησαν Α 542, ἤθελε δυνηθεῖ Γ 349 

δυσικὰ, τὰ  δυτικά, Ε 24 
δυσκολιὰ   δυσκολία, Α 911, Β 554 
δυστυχιὰ/δυστυχία συχν. συμφορά, κακοτυχία, δυστυχία, Α 463, Α 623 
δυστυχισμός   δυστυχία, Γ 524 
  
 
Ε 
 
ἐβγαίνω  βγαίνω, βλ. βγαίνω 
ἐγγίζω/ ἀγγίζω/ 
᾽γγίζω αμτβ. πλησιάζω, τὸ πὼς ὁ γάμος τσ’ Ἐρωπρικούσας ’γγίζει Α 

349, Ε 35, μτβ. ακουμπώ, αφορώ  (και με γεν.) ’γγίζω σου Γ 
139, τὴν πατρίδα ἐγγίζω Προλ. 22, *τὰ γόνατα ποὺ ’γγιάζω 
Β 1191, Ἐτοῦτο ἐσένα ’γγίζει Β 305, ’γγίζετε Γ 125, τοῦ 
ὁποίου ἔγγιζε Υπόθ., ὅταν τὸ χέρι τσ’ ἔγγιξε σ’ ἐμέναν ἡ 
κυρά μου Β 296, τοῦτα ν’ ἀγγίξω ὁ κύρης μου Β 512, 
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(απρόσ.) ταιριάζει, αξίζει, αφορά, Ἐσένα ᾽γγίζει νὰ θρηνᾶς Γ 
1133 

ἐγγυῶμαι/-οῦμαι  παρέχω εγγύηση, καὶ ν’ ἀπεθάνει ἐγγύθη Ε 1105 
ἐγνοιάζω  ενδιαφέρομαι, ανησυχώ, φροντίζω, Δ 1583, Ε 103, Ε 511, Ε 

621, Μεσ. ενδιαφέρομαι Β 1017, Β 917, ὅλοι τους 
ἐγνοιάζουνται νὰ χαροῦσι Ε 1395, μτχ. παρκ. στέκεται 
’γνοιασμένη Α 1092 

ἐδεκεῖ  εκεί (ακριβώς), την ίδια στιγμή, Α 536, Α 686, Β 241, Ε 811 
ἐδεπὰ  εδώ, Β 343, Β 852, Γ 250, Ε 289 
ἐδῶθε  από εδώ, Β 468, Γ 1171, Δ 279 
εἶδος   μορφή, πράγμα, Α 1385, Β 545, Γ 919 
εἴδωλο   ομοίωμα θεού, αντικείμενο λατρείας, Α 604, Α 627, Β 381 
εἶµαι  συχν. εἶναι/ ἔναι A 431, εἴστενε Γ 105, (απαρ.) εἶσται(ν) B 69, 

ἤμου(ν) A 56, A 57, ἤτου(ν) A 233, ἦτο(ν) Α 470, ἦτον Γ 372, 
ἦταν Ε 733, ἦσα(ν) Β 132, ἤτασιν Αφιέρ. 3 

εἷς/ ἕνας ένας (το θηλ. μιὰ και σπανίως μία), Ε 1209, Α 63, ἑνὸς λαφιοῦ 
Β 477, ἑνοὺ λαφιοῦ Β 461, ἑνοὺ σκύλου Β 642, (έκφρ. την 
ίδια στιγμή) σ’ μιὰν ὥρα Α 585 

εἰσβαίνω   εισέρχομαι, εἰσέβησαν Υπόθ. 
(ἐ)κδίκη  * εκδίκηση Δ 1014, Ε 193 
ἐκδίκησις/ 
(ἐ)κδίκηση/ξεδίκηση εκδίκηση, θεὰ τῆς ἐκδικήσεως Ε 443, τὴν ἐκδίκηση Α 505, Γ 

581, καιρὸς ἐκδίκησης Ε 1199, φοβερὴ ᾽κδίκηση Α 870, μὲ 
πολλὴ πλήξη στὴ ᾽κδίκησή μου Δ 1009, Δ 1038, Δ 1420, κ’ ἐμὲ 
ξεδίκησή μου Γ 1360 

(ἐ)κδικιοσύνη  * εκδίκηση, A 553, Γ 1330, Δ 1036 
(ἐ)κδικιώνω/ 
ξεδικιώνω  * παίρνω εκδίκηση, ανταποδίδω κακό, μ’ ἀλύπητο χέρι τὸ 

ξεδικιώνει Γ 466, νὰ μπορεῖς νὰ τήνε ξεδικιώσεις Γ 1146, Γ 
1272, κι ἀπάνω σου τὴν πίστη ξεδικιώσουν Α 288, Ε 195, 
Μέσ. κι ὄχι νὰ ᾽κδικιωθῶ σ’ ἐσέ Δ 1428 

(ἐ)κδικῶ/ ξεδικῶ παίρνω εκδίκηση, ανταποδίδω κακό, νὰ μὴν τὴν ἐκδικήσω Δ 
1024, δίχως νὰ τὸ ᾽κδικήσει Γ 1274, αὐτὸν κ’ ἐμένα σήμερο 
θέλω νὰ ξεδικήσω Γ 1383, εἰς τὴν Κορίσκη σήμερο ᾽κδίκησε 
τὲς δικές σου Γ 1409 

ἐκεῖθεν(ε)  από εκεί, εκεί, Α 886, Β 438, Γ 274 
ἐκεῖνος/κεῖνος/ἐκειὸς αυτός, εκείνος, ἐκεινούς Β 14, ἐκεινῆς Γ 539, ἐκειὸς Γ 727, 

κείνους Γ 850 
ἐκπίπτω  πέφτω, ἐξέπεσες Γ 203 
ἔλατος, ὁ   το έλατο, Α 166 
ἐλεημοσύνη ευσπλαχνία, έλεος, χάρη, Α 147, νὰ κάμει ἐλεημοσύνη Γ 418, 

Δ 146, Ε 583 
ἐλευθεριὰ/ λευθερία/  
λευθεριὰ /λευτεριὰ μ’ ἐλευθεριὰ συγκεραστή Πρόλ. 37, Δ 305, φέρνει τὴ 

λευθερία Πρόλ. 98, τὴ λευθεριὰ τῆς Ἀρκαδιᾶς Α 448, Γ 832, 
Δ 284, δίχως τὴ λευτεριά μου Β 267, Γ 115 

ἐλεύθερος/ λεύθερος/  
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λεύτερος μόνο τὴ γλώσσα ἐλεύθερη Β 1028, Γ 554, Ε 1082, ἔτσι πάντα 
λεύθερες δὲ θέλετε παγαίνει Γ 126, Λυτὴ καρδιὰ κ’ ἐλεύθερη 
λεύθερα πόδια κάνει Γ 151, Δ 556, κι ἀπὸ τ’ ἀνάξια δέματα 
λεύτερη ἀφήσετέ την Ε 216  

ἐλευθερώνω/ λευθε- 
ρώνω γλιτώνω, απαλλάσσω, λυτρώνω κάπ. από κ. σ’ ἐλευθερώνει 

Προλ. 114, τοῦ λόγου μου ἠλευθέρωσα Δ 1040, νὰ τοὺς 
ἐλευθερώσω Δ 1244, Α 626, Β 976, καὶ νὰ τὸν λευθερώσει Ε 
524, Μεσ. γιὰ νὰ λευθερωθοῦσι Α 527, μτχ. εἶν’ 
ἐλευθερωμένες Α 1070 

ἐλπίζω/ ὀλπίζω προσδοκώ, σὰν ἐλπίζω Α 366, στὸ γάμο τοῦτ’ ὀλπίζουσι Α 
625, πρέπει κανεὶς νὰ ’λπίζει πάντα Α 1009, ἐλπίζοντας Δ 131, 
δὲν ἔλπιζα Β 706, δὲν ὄλπιζα Γ 1396, νὰ ᾽λπίσω Β 1179 

ἐμαυτός εαυτός, Α 68, τοῦ ’μαυτοῦ σου Γ 472 
ἐμβαίνω/ ἐμπαίνω/  
μπαίνω εισέρχομαι, μπαίνω, φτάνω, στὴ βάτο μπαίνει Α 201, ἐμπαίνει 

Β 701, ἐμβαίνει Α 202, ἐμπῆκε Α 839, μ’ ἀνίσως κ’ ἔμπει Α 
133, θὲ νά ’μπει Α 121, ἀνὲν καὶ δὲν ἐμπεῖ Α 267, ἂν σώσει νὰ 
μπεῖ Α 390, ἀφοῦ μποῦσι Γ 786, ἔμπα Γ 1313, ἐσεῖς ἐμπεῖτε Γ 
91, (ουσιαστικοπ.) στὰ ἔμπα Β 370  

ἐμιλιὰ/ μιλιὰ  λόγια, κουβέντες, Α 347, Α 689, Β 522, Γ 381 
ἐμπιστεμένα  με αφοσίωση, Γ 580 βλ. και μπιστεμένος 
ἐμπιστοσύνη/  
μπιστοσύνη πίστη, αφοσίωση, μὲ τόση ἐμπιστοσύνη Δ 1122, μὲ δίχως 

μπιστοσύνη A 474, τὴν χάρη τῆς μπιστοσύνης Γ 980, Δ 1017 
ἐμπόδισις    εμπόδιο, Α 297 
ἐμφανίζομαι  φανερώνομαι (μαρτυρούμαι), φαίνομαι, παρουσιάζομαι, τ’ 

ὁποιὸ δὲν ἐφανίστη Α 778, μ’ ἐφανίστη … ἕνας γέροντας Α 
1030, ὅτι ἄμιαστο κι ἀπίστευτο περίσσια μοῦ ’φανίστη Δ 976, 
σημάδια… ὀμπρὸς στὰ μάτια ὁλονῶν καθάρια ἐφανιστῆκαν 
Δ 422, μ’ ἔκαμες λίγο ἀδιάκριτο νὰ φανιστῶ σιμά σου Γ 294, 
γιὰ νὰ μοῦ φανιστεῖ γλυκὺς ἐτοῦτος ὁ θλιμμένος ὁ θάνατος Γ 
369, σήμερο θέλει φανιστεῖ Κορίσκη πόσα ἠξεύρει Β 741, Γ 
1290, (φρ. δρῶ παρορμητικά) σὲ δαύτη θέλω κάμει ὅ,τι μοῦ 
θέλει φανιστεῖ κι ὅ,τι στὸν νοῦ μου δράμει Β 1084, κι ὅταν 
σοῦ θέλει φανιστεῖ, ὕπνο γλυκὺ νὰ παίρνεις Β 686 

ἐνάντια, ἡ   *αντίζηλος, Γ 869 
ἐναντιοῦμαι  εναντιώνομαι, ἐναντιᾶσαι Γ 560, Δ 784, ἐναντιᾶται Ε 640 
ἐνδύω/ ἐνδύνω/  
ἐντύνω/ ντύνω ντύνω κάποιον, ενδύω, καλύπτω, μὲ δαύτηνε μ’ ἐντύνει Β 

112, τὴν ἐδική της ντύνει Β 1304, γουνέλα τὴν ἐντύνει 802, 
Μέσ. ντύνομαι, φορώ (και μεταφ.) ὡσὰ γυναίκα ἐντύθη Α 
250, καὶ τὴν ἀντρειὰν ἐνδύθη Ε 228, μτχ. τὲς τάξες ἐνδυμένη 
Δ 356, ὡσὰν ἐκεῖνος πού ’ξευρα πὼς ἤμουν ἐντυμένος Β 231, 
μὲ τὴν ὁποιὰν εὑρίσκεσαι ντυμένη Δ 104, Ε 547 

ἐνεργῶ  πράττω, ἐνέργα Δ 1551, ἐνήργησεν Υπόθ., ἐνεργῆσαν Α 308, 
ἤθελες ἐνεργήσεις Β 905 
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ἐντοπικὸς/ ντοπικὸς ντόπιος, ἐντοπικήν Υπόθ., στοὺς ντοπικοὺς Ε 614 
ἐντρέπομαι   ντρέπομαι, δὲν ἐντράπης Ε 1357 
ἐντροπὴ/ ντροπὴ καταισχύνη, ντροπή Α 1125, Α 1281, ἐντροπή Β 959, Β 1312 
ἐξ  από (+αιτ./γεν.), ἐξ αὔτους Αφιέρ. 8, Α 24 καλομοιριὰ ’ξ 

ἐκεῖνες Α 99, ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον Υπόθ., κατεβαίνει ἐξ 
Οὐρανοῦ Α 1423, βλ. και ὀχ 

ἐξάκουστος φημισμένος, εξαιρετικός, τσ’ ὀμορφιές μου… τὲς εὐγενεῖς κ’ 
ἐξάκουστες Α 699, στὰ ᾽ξάκουστα παιγνίδια Β 136, 
τὸ᾽ξάκουστο κυνήγι Δ 176 

ἐξανασπῶ  ξεριζώνω, Ε 21 
(ἐ)ξετάζω ελέγχω, ερευνώ, ψάχνω, καὶ νὰ ξετάξ’ ὡς πρέπει Α 436, ἂν 

ξετάξεις Ε 1115, ὅσο ᾽ξετάσεις Γ 1163, ἂς ξετάξομε Β 156, νὰ 
ξετάξουν Γ 1293 

(ἐ)ξορίζω/ ᾽ξουρίζω διώχνω, καὶ μοῦ ’ξορίζει Α 693, κ’ ἐξούρισές το Γ 1245, νὰ 
᾽ξουρίσει Ε 1374 

ἐξουσιὰ  εξουσία, κύρος, δύναμη, το αυτεξούσιο, δικαιοδοσία, Β 97, Β 
100, Β 178, Β 495 

ἔξυπνος ξύπνιος, σε εγρήγορση Γ 1219, Γ 1434 
ἔξω  έξω, εκτός, μακρυά, καθὼς ἀπ’ ἔξω νὰ θωροῦν οἱ ὀφθαλμοὶ 

ἐμπορέσα Β 184, Δ 177, Κι ἔξω ἀπὸ τοῦτον ἔδωκε νόμ᾽ ἄλλο 
Α 613, ἔξω ἀνισῶς ἄλλος βρεθεῖ Α 621, ἔξω ἀπὸ κάθε τους 
ἐλπίδα Υπόθ. 

ἐπιβουλὴ/ πιβουλὴ δόλος, Γ 857, ἐπιβουλὲς Υπόθ., Ε 1650 
ἐπιβουλιὰ/πιβουλιὰ πονηριά, δόλος Α 477, Β 1206, Γ 424, Δ 680 
ἐπίβουλος/πίβουλος δόλιος, κακόβουλος, Β 1201 και Α 1345, Β 1230, Γ 229, Δ 

1378 
ἐπιθυμία/ ἐπιθυμιὰ/  
ἀποθυμιὰ/  
ἐπεθυμιὰ/ πεθυμιὰ  λαχτάρα (και ερωτική), ζήλος, όρεξη, το αγαπημένο 

πρόσωπο, ἐπιθυμία Γ 487, ἐπιθυμιά Αφ. 9, Γ 578, ἀποθυμιὰ Α 
1120, Β 282, ἐπεθυμιὰ Α 713, πεθυμιά Α 412, Α 854 

ἐπιθυμῶ/ ἀποθυμῶ/  
ἀπεθυμῶ/ 
ἐπεθυμῶ/ πεθυμῶ θέλω, εύχομαι να γίνει κάτι, πεθυμῶ Α 114, κ’ ἐπιθυμᾶς Γ 

1113, ὁπ’ ἀπεθυμᾶς Α 1164, ἀποθυμᾶ Α 146, τὲς πεθυμοῦσι Α 
700, καὶ μᾶς ἐπιθυμοῦνε Γ 661, τόσ’ ἀποθυμοῦσι Γ 68, ἐγὼ 
ἀπεθύμουν Β 845, ἐπεθύμουν Δ 197, ὡς ἐπεθύμου Δ 542, τὴν 
ἐπεθύμας Δ 1349, ἐπεθύμα Α 254, πεθύμησά τον Ε 1617, (α´ 
εν.) πεθυμήσα Ε 1524, ὁποὺ ἐπεθύμησες Ε 1617, κ’ ἡ ψυχὴ 
ἐτοῦτ’ ἀποθυμοῦσα Δ 44, δὲν ἠμπορῶ νὰ πεθυμήσω Δ 1419 
ποτὲ ν’ ἀπεθυμήσω Β 780, οὐδὲ ν’ ἀποθυμήσει Α 277, κ’ ἔχεις 
πεθυμισμένα Α 232, μτχ. κι ὥρα πεθυμισμένη Α 849, τὸ 
ἐπεθυμισμένον τέλος Υπόθ. 

(ἐ)πικαλιέμαι  ζητώ την βοήθεια κάποιου, νὰ ’πικαλιέται Α 1140 
ἐπιμελειὰ  φροντίδα, τέχνη, Α 39 



 579 

(ἐ)πιτήδειος ικανός, κατάλληλος, Δ 1151, Ε 1602, κατὰ πολλὰ 
ἐπιτηδειοτάτην αἰτίαν Υπόθ. 

(ἐ)πιχειρίζομαι χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι, ἂν δὲν τὴν ᾽πιχειρίζεται Γ 688, 
σ’ ἐπιχειρίσθη σήμερο Ε 1648, ἂν δὲν τὸν ἐπιχειριστεῖ Γ 690, 
ἂς ἀρχινήσομε νὰ τὴν ᾽πιχειριστοῦμε Γ 693, ντροπὲς εἶχε 
’πιχειριστεῖ Δ 12 

(ἐ)ργάζομαι δουλεύω, Αφιέρ. 37, νὰ πηαίνει μόν’ νὰ ᾽ργάζεται Β 823, τὰ 
παρακάλια νὰ ᾽ργαστεῖ Β 46, Γ 946 

ἔργαση, ἡ  λειτουργία, Α 867 
ἐργασιὰ   δουλειά, πράξη, Ε 1166, Α 263  
ἔργατα, τὰ δημιουργήματα έργα, πράξεις, Α 183, Α 1262, Δ 1130, Ε 975 
ἑρμήνεια  συμβουλή, Ε 78 
ἔρχομαι  φθάνω, προέρχομαι, περιέρχομαι σε μια κατάσταση 

(ψυχική), ἔρχομαι εἰς τόσο Α 743, ἐρχότουν Υπόθ., δὲν ἦλθες 
Β 1050, ἤρθετε Γ 103, γιατί ἄργησες νά ’ρθεις εἰς τὴν καρδιά 
μου Α 104, τόσο σιμά μου νά ’λθεις Γ 252 τοῦ κυνηγιοῦ πὄχει 
νὰ ’ρθεῖ Α 4, σὰν ἔλθουν Γ 87, καιρὸς θέλει ἔρθει ν’ 
ἀγροικήσεις Α 119 

ἔρωτας συχν. αγάπη, πόθος, ο θεός Έρωτας, Α 93, Α 633, Β 552, (η 
γεν.) τοῦ ἔρωτος Α 814 

ἐρωτία/ ἐρωτιὰ, ἡ  έρωτας, ερωτισμός, τῆς ἐρωτίας Υπόθ. και Α 39, τσ’ ἐρωτιὲς 
Α 303, Β 543, Γ 4 

ἐρωτίζω  ρωτώ, τὸ ὁποῖον ἐρωτιζόμενον διὰ τὸ τέλος Υπόθ.  
ἔτσι  με αυτόν τον τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, γι᾽ αυτό, επομένως, 

δηλαδή, τόσο, Α 67, Α 177, Α 179, Α 234, Α 255, Α 405, Α 
409, Α 425, Α 739, Α 826  

εὐγενειὰ  αρχοντιά, τιμή, Α 363, Α 620  
εὐγενὴς με αρχοντική καταγωγή, με λεπτούς τρόπους, όμορφος, 

κομψός, Αφιέρ.15, τὲς εὐγενεῖς (ὀμορφιὲς) Α 699 
εὐγενίζω  χαρίζω ευγένεια, χάρη, ομορφιά, ὁπ’ εὐγενίζασι Β 246, μτχ. 

παρκ. ευγενική  εὐγενισμένη ρίζα Ε 1413 
εὐγενικὸς/ βγενικὸς με υψηλή καταγωγή, αρχοντικός, με λεπτούς τρόπους, 

όμορφος, Α 73, Α 641, Α 690, εὐγενικοτάτη κόρη Υπόθ., 
κοράσια εὐγενικότατα Α 108, τὸ βγενικὸ καὶ γνωστικό 
Αφιέρ. 32 

εὔκαιρα  άδικα, μάταια, άσκοπα, Α 224, Α 405, Β 408, Γ 486 
εὔκαιρος  κενός, άχρηστος, ανόητος, μάταιος Α 775, Γ 976, Γ 1097, Δ 

1042 
εὐκολία/ εὐκολιὰ ευκολία, άνεση, μὲ εὐκολίαν Υπόθ., μὲ εὐκολιὰ Αφιέρ. 21, Β 

100 
εὐλαβῶ και  
εὐλαβοῦμαι τιμώ, π’ ἐδῶ τὴν εὐλαβοῦσι Ε 650, μτχ. ενεστ. ευλαβικός, 

εὐλαβούμενη καρδιά Γ 847 
εὐλογοῦμαι παντρεύομαι, Α 280, τὸν ἄντρα της ὅταν τὸν εὐλογᾶται Β 

884, μτχ. παρκ. αυτός που έχει δεχτεί ευλογία γάμου, 
δοξασμένος, άξιος με τη χάρη του θεού, Α 281, Δ 1423 

εὐμορφιὰ/ εὐμορφία 
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(ὀ)μορφιὰ/ὀμορφία  συχν. ομορφιά, Α 40, Α 134, πόσες μορφιὲς Γ 333, Δ 594, Γ811 
εὔμορφος/ ὄμορφος  συχν. τσ᾽ ὄμορφης, Προλ. 6, θηριὰ ὀμορφύτερα Α 47, πλιὰ 

᾽μορφύτερη Α 315, ὀμορφότατα Προλ. 26, εὔμορφη κόρη Α 
278, ὀχ τὸ ξόμπλι μιᾶς ’μορφης Α 813 

εὑρίσκω/ ηὑρίσκω/ 
βρίσκω/ βρέσκω δὲ βρίσκει Α 1083, ζωντανὸ τὸ βρέσκει Πρόλ. 106, δὲν 

ηὕρεσκε Α 479, ηὕρηκε χάρη Α 419, δὲν ηὗρα ν’ ἀκουμπίσω 
Αφιέρ. 29, καλομοιριά ’βρες 592, νὰ ζητῶ νά ᾽βρω τὸ θάνατό 
μου Α 372, γυρεύοντάς σε νὰ σὲ βρῶ Β 3, δὲν ἠξεύρει νὰ τὸν 
εὕρει Β 40, ἔμελλον νὰ βροῦν Α 629, νὰ βροῦσι ἀνάπαυση 
δὲν ἠμποροῦσι Α 844, Μεσ. υπάρχω, είμαι, ποὺ νιὸς 
εὑρίσκεσαι Α 134, ἄξιος δὲν ηὑρίσκεσαι Β 386, πῶς 
βρίσκεσαι Α 242, τὴ σήμερον εὑρίσκεται Α 1058, κ’ 
ηὑρίσκεται βοσκός Α 7, δὲ βρίσκεται Α 126, εὑρίσκεσθε Ε 
1058, βρίσκεσθε Γ 544, κ᾽ ηὑρίσκουνται Β 824, δὲ βρίσκονται 
Α 637, δικά σου βρίσκουνται Γ 1053, πάντα ηὑρίσκομουν Α 
749, τόσ’ ἀκριβὴ νὰ βρίσκομουν Β 400, ἡ πράξις εὑρίσκετον 
Α 520, τὸ μέρος εὑρίσκουτο Προλ. 46, δὲν εὑρισκότουνα E 
184, εὑρέθηκες Δ 643, ἡ ζωὴ εὑρέθη Β 223, εὑρέθησαν Ε 
1140, θέλει εὑρεθεῖ νὰ πεῖ Β 385, θέλεις βρεθεῖ θλιμμένη 
Αφιερ. 83 

εὐσπλαχνία/  
εὐσπλαχνιὰ συμπόνια, έλεος, εἰς εὐσπλαχνίαν Υπόθ., Δ 536, Α 1199, Δ 

952 
(εὐ)σπλαχνίζομαι  λυπάμαι, δείχνω έλεος, συμπονώ, Kι ἀνίσως καὶ σ’ 

εὐσπλαχνιστεῖ Α 149, νὰ μὴ σὲ σπλαχνιστεῖ κανείς Γ 418, κ᾽ 
εὐσπλαχνήσου Ε 324 

εὐσπλαχνικός/   
σπλαχνικὸς  συμπονετικός, Ε 1301, Α 343, Α 482 
εὐσπλαχνοσύνη/ 
σπλαχνοσύνη  * ευσπλαχνία, Γ 1114, Α 1213, Β 1225 
εὐτυχισμὸς                ευτυχία, Ε 1650 
εὐφραίνομαι ευχαριστιέμαι, εὐφραίνου Πρόλ. 115, *μτχ. παρκ. στέκω 

εὐφραινομένη Ε 1473 
εὐχαριστῶ/  
φχαριστῶ ικανοποιώ, νὰ τὴν εὐχαριστήσω Β 567, μπορεῖς νὰ 

φχαριστήσεις Ε 571, Μέσ. ευχαριστιέμαι, κ’ εὐχαριστᾶσαι Δ 
802, κ’ εὐχαριστᾶται Α 786, περίσσια φχαριστᾶται Β 807, 
εὐχαριστήθης Γ 49, δὲν ἤθελα εὐχαριστηθῶ Β 779, νὰ 
φχαριστηθεῖ Δ 198, εὐχαριστήσου Δ 784, μτχ. κ’ εἶμαι 
εὐχαριστημένος Β 617, φχαριστημένος μένει Β 816 

εὐωδισμένος  μυρωδάτος (μτχ. παρκ. ρ. εὐωδίζω), Ε 400 
ἐχθρεύω/ ὀχθρεύω διάκειμαι εχθρικά απένταντι σε κάποιον/ κάτι, ἰδὲς τῆς λύπης 

καὶ τοῦ πόθου πῶς ἐχθρεύει Α 1421, Μέσ. εχθρεύομαι μισώ, 
αποστρέφομαι, κ’ ἐχθρεύομαί του έκείνου Α 744, ὅταν τὸν 
πόθο ἐχθρεύεται Α 180, σὲ τούτη του τὴν ἀτυχιὰ τάχατες τὸν 
ἐχθρεύθης Δ 148, καὶ πάντα του τῆς εὐσπλαχνιᾶς ηὑρίσκετ’ 
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ὀχθρεμένος Α 1199, μτχ. παρκ. εχθρικός καὶ τρέχω μὲ τὰ 
βάσανα νά ’βρω τὴν ὀχθρεμένη Α 853, ἐτοῦτες εἶν’ οἱ τέχνες 
σου ποὺ κάνουν ὀχθρεμένο Α 1271, ὥρ᾽ ἀγαθὴ καὶ ταπεινὴ κι 
ὥρα ἐχθρεμένη Α 1399 

ἔχθρισσα/ ὄχθρισσα  εχθρά, Γ 1328, Ε 1646 και Β 732, Γ 1355 
ἔχθρητα/ ὄχθρητα  έχθρα, μίσος, Α 824, Α 872 
 
 
Ζ 
 
ζάλος, ὁ  σκοτούρα, βάσανο, καημοὶ καὶ ζάλοι Β 785 
ζερβεύω  καταστρέφω, μὴ θὲς νὰ τὴ ζερβέψεις Γ 686 
ζήλεια/ ζηλεία φθόνος, ζήλεια Α 810, Πρόλ. 37 
ζηλεύ(γ)ω ζηλεύω, φθονώ, (συχν. +γεν.), ποσῶς δὲν τῆς ζηλεύω Α 429, 

δὲν ἔναι πρεπὸ νὰ τοῦ ζηλεύγεις Α 431,  ἢ τάχα καὶ νὰ 
ζήλεψε τ’ ὄμορφο πρόσωπό της Β 185, κι ὄχι νὰ σοῦ ζηλέψει 
Β 322 

ζημιὰ βλάβη, καταστροφή, Α 14, Γ 478, Δ 974 
ζημιώνω  επιφέρω σε κάποιον ζημιά, βλάβη, Α 132, Δ 1010 
ζήτησις/-ση αναζήτηση, ερώτημα, αίτημα, επιθυμία, Α 385, οἱ ζήτησές 

μου Ε 819 
ζητῶ ζητώ, αποζητώ, Α 146, Α 185, Γ 61, ἐζήτα Δ 435, ἐτοῦτο ποὺ 

ἐζήτηξες Α 387, Α 28, μτχ. παρκ. (και επιθυμητός) καὶ πλήσια 
ζητημένης Α 942  

ζιμιὸ   αμέσως, στο εξής, Α 482, Α 525 
ζωερὸς  αυτός που δίνει ζωή, βρύση τὴν ζωεράν Α 1393 
ζωντανεμένος  ζωντανός (μτχ. παρκ. ρ. ζωντανεύω), Δ 1439 
ζώνω  περιζώνω, καὶ ζώνει μου εἰς τὸ πλευρὸν Β 115, Μεσ. 

περιβάλλομαι, γιὰ τείχη ἐζώνετον συνείδησην καθάρια 
Πρόλ. 41 

ζῶ βρίσκομαι στη ζωή, περνώ τη ζωή μου, (στερεότ. έκφρ.) ὥστε 
ποὺ ζεῖς Α 106, ἔζειε Υπόθ., Δ 1529 (ευχή) νὰ ζεῖς Α 460, νὰ 
ζήσεις Α 67 

 
 
Η 
 
ἡδὺς  *γλυκός, ευχάριστος, εδώ αντικείμενο που προσφέρει τέρψη, 

πάσ’ ἄλλο ἡδὺ ὑπερβῆκαν Β 86 
ἦθος  χαρακτήρας, στάση, συμπεριφορά, ψυχική ποιότητα, Α 795, 

Προλ. 62, Α 690, Β 118 
(ἡ)λικιὰ  ηλικία, εποχή, χρόνια, Α 929, Β 121, Δ 1521, Ε 349 
ἥλιος   ο πλανήτης ήλιος (συχν. σε μεταφ. χρήση) Α 1108, Α 1383, Β 

71, τοῦ ἥλιου Β 1159, τοῦ ἡλιοῦ Γ 190 
ἠμπορῶ/ μπορῶ έχω τη δύναμη/ δυνατότητα, καταφέρνω, τολμώ, μου είναι 

εύκολο, π’ ὅλοι ἠμποροῦν τὸ ποῦσι Α 699, ὁ μοναχὸς δὲν τὸ 
μπορεῖ νὰ κάμει Α 806, μποροῦσι τόσο ἐδῶ Α 1439, τῶν 
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γυναικῶν ἄρματα νὰ μποροῦσι Α 1305, δὲν ἤθελε μπορεῖ 
νὰ… οὐδὲ μπορέσει ἤθελε B 733/734, μὴν ἠμπορώντας νὰ 
στέκει Β 361, ὁπ’ ἂν ἠμπόρουνα Α 720, νὰ ’μπόρου Ἐργάστε 
μου Β 201, ὅταν ἠμπόρειες Α 155, ὁ νοῦς μου ἐμπόρειε 
Αφιέρ. 11, ἐτότες ποὺ μποροῦσαν Α 467, δὲν ἠμπόρεσες Γ 
158, κι οὐδεποτὲ ἠμπορέσαμε Α 997, δὲν ἠμπόρεσαν Α 541, οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἐμπορέσα Β 184, μὰ σὺ δὲ θὲς μπορέσεις Γ 139, δὲν 
εἶναι νὰ μπορέσει Β 1067, θέλω μπορέσει νὰ νικήσω Γ 870, 
μτχ. ενεστ. και παρκ. στο ουδ. δυνατό, πῶς εἶναι 
μπορεζάμενο ποτέ της νὰ μπορέσει Β 759, πῶς εἶναι 
μπορεμένο νὰ ζεῖ; Β 648, μτχ. παρκ. ως επίθ. δυνατός, 
ισχυρός, πλούσιος, καὶ πλήσια μπορεμένος Α 234, ’πὸ χίλιους 
μπορεμένους Α 757, ρηματ. επίθ. εἶναι /ἦτον μπορετὸ(ν) είναι 
δυνατό/πιθανό, ἄς μοῦ ἦτον μπορετὸ Α 707, Β 208, 
ουσιαστικοπ. κι ὡς ἐπεθύμα τὸ μπορεῖ Α 254 

ἠξεύρω                      βλ. ξεύρω 
ἡσυχαστικὸς  προσεκτικός, Α 1012 
 
 
Θ 
 
θαμπώνω θολώνω, σκοτεινιάζω, τυφλώνω, Δ 1531, Μέσ. τὰ μάτια μου 

ἐθαμπώθησαν Β 302, θαμπωμένη Δ 446 
θαμπωτερὸς * θαμπός, σκοτεινός, Α 1013 
θανατερὸς  θανάσιμος, θανατηφόρος, Β 270, Γ 606, Δ 227, Δ 1274 
θανατώνω Α 890, Γ 972, Μέσ. θανατώνεται Δ 800, Α 620, τὸ πὼς 

ἐθανατώθηκε ἡ ἄξια Ε 1364, ὡσὰν θανατωθεί Γ 1327, Β 990, 
μτχ. παρκ. θανατηφόρος θανατωμένη Δ 1358 

θαραπαημένος  γαληνεμένος, Γ 1255 
θαρρεύομαι μτβ. δείχνω εμπιστοσύνη, κ’ ἡ πίστις ποὺ θαρρεύτηκα μὲ τὴν 

ἀπλότητά μου Δ 704, Στοῦ ποθητοῦ σου, τὸ λοιπόν, τὴ 
διάκριση ἐθαρρεύτης Δ 705, αμτβ. έχω θάρρος, θαρρέψου κι 
ἀποκότησε Ε 1604, μτχ. παρκ. άφοβος, σίγουρος θαρρεμένη 
Β 1056 

θαρρῶ  νομίζω, φαντάζομαι, Α 230, ἐθάρρου(ν) Γ 143, Γ 162, 
θαῦμα  φαινόμενο παράξενο, άξιο θαυμασμού, έκπληξη, Α 170, Β 

1276, Ε 1445 
θαύμασμα  πράγμα θαυμαστό, ξάφνιασμα, έκπληξη, θαύμα, Α 171, Β 

911, Β 1121 
θέλησις/-ση βούληση, επιθυμία, εἰς τὴν θέλησιν τῶν θεῶν Υπόθ., καὶ 

θέλησ᾽ ὅμοια Β 1364, Γ 1009, δυὸ θέλησες Α 1228 
θέλω  θὲς Α 271, θέλει νὰ Α 149, θὲ νὰ Α 434, θέλομε διαβεῖ Α 23, 

θέλεις τὰ θέλει Α 156, θέλοντας Πρόλ. 105, μιλήσειν ἤθελα Α 
345, νά ’θελε Α 628, ποὺ θέλησες Δ 702, ἠθέλησε Α 391, 
ἔκαμες νὰ θελήσει Α 595, εἶχε θελήσει Ε 1013 

θεμέλιο  στήριγμα, Α 650 
θεράπευσις/-ση  
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και θαράπευση   
/θαράπαψη γιατρειά, χαρά, ικανοποίηση, θεράπευση Α 374, θαράπευση 

Β 163, θαράπαψη Α 304 
θεληματικὸς  εκούσιος, Ε 456, Ε 514  
θέρμη  υψηλή θερμοκρασία, πυρετός, (και μεταφ. χρήση), Β 367, Β 

953 
θηλειώδης γυναικείος, τὴν θηλειώδην ἀπιστίαν Υπόθ., ῍Ω θηλειώδης 

ἀπιστιά Α 1207 
θηρίο/ θηριὸ/ 
θεριὸ  συχν. άγριο ζώο, παράξενο πλάσμα, τέρας (και μεταφ. 

χρήση) ἕνα θηρίον Υπόθ., Πρόλ 114, Α 2, Α 237, Α 920,  
θλιβερὸς που προκαλεί θλίψη, άθλιος, λυπημένος, Α 513, Α 545, Γ 892, 

Ε 175 
θλίβω  στενοχωρώ, Γ 528, Μέσ. λυπάμαι, συμπονώ κτ./κπ., μὴ 

θλίβεσαι Α 1055, πὼς τὸ κακό του θλίβομαι Γ 616, ἢ κἄνε νὰ 
θλιβότουνα τὸ πράγμα Ε 1259, μτχ. ενεστ. στενοχωρημένος, 
θλιβόμενος Υπόθ, μτχ. παρκ. δυστυχισμένος, που προκαλεί 
θλίψη, τὸ θλιμμένο Α 327, Α 529, τεθλιμμένη ψυχὴ Δ 626 

θνήσκω  * πεθαίνω, θάνε Γ 1253 
θρέφω/ τρέφω (ανα)τρέφω, Γ 1441, Β 1354, Ε 696, Α 1394, Μέσ. Α 663 
θροφὴ/ τροφὴ Β 809, Δ 1522 
θρηνῶ κλαίω, θρηνώ, Α 430, Ε 107, νὰ θρηνᾶς Γ 1133, τὸ πὼς 

θρηνώντας Α 1309, νὰ θρηνήσουν Ε 115, Μέσ. καὶ νὰ μηδὲ 
θρηνᾶται Α 79, θρηνοῦνται Ε 325, ἂν ἐθρηνᾶτον Α 491, μτχ. 
θρηνισμένα Γ 879 

θύμησις/-ση  ανάμνηση, ενθύμηση, ενθύμιο, Α 985, Β 317 
θυμοῦμαι θυμάμαι, Α 815, καὶ νὰ τηνὲ θυμᾶσαι Α 972, * μτχ. ενεστ. 

θυμώντας Γ 430, Γ 1242, τώρα ἐθυμήθηκά το Ε 1225, 
καλότατα νὰ θυμηθεῖ Ε 750, θύμου Α 816 

θυμώνω οργίζομαι, εἰς μάνητα θυμώνει Α 511, μὴ θυμώσουν Α 287, 
Μέσ. δὲν εἶναι πὼς θυμώνεται Α 212, ἀμὴ ἐπειδὴ θυμώνεσαι 
ἄνθρωπο νὰ σὲ κράζουν Α 229, μτχ. παρκ. ἕνα θηριό… 
θυμωμένο Α 92 

θυσία/θυσιὰ  προσφορά στο θείο, Α 547, Α 1152, Δ 443, Δ 596 
θυσιάζω προσφέρω κάτι ως θυσία, κάνω θυσία, σοῦ τόνε θυσιάζω Ε 

460, ἐθυσιάζαν Υπόθ., νὰ τήνε θυσιάσει Α 538, Μέσ. 
προσφέρω τον εαυτό μου θυσία, ἔπεσε νεκρὸς καὶ 
θυσιασμένος Α 564 

θωριὰ   όψη, μορφή, εμφάνιση, βλέμμα, Α 363, Α 377, Α 408 
θωρῶ/ θεωρῶ βλέπω, παρατηρώ, θεωρώ, υπολογίζω, σκέφτομαι, ὡς θωρῶ 

ὀχ τὰ … Α 35, θεωρεῖ Γ 1498, ποὺ θωρεῖς Α 187, καθὼς 
θωρεῖτε Πρόλ 18, καὶ θωρεῖτε Γ 1402, θεωρώντας Υπόθ. 
ἐθώρειε Αφιέρ. 12, Μέσ. μηδὲ θωριέται Α 791 

 
Ι 
 
ἵδρωτας  ιδρώτας, Β 451, Β 681, Δ 434 
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ἱερεὺς/-έας ἱερεύς - τοῦ ἱερέως Υπόθ., π’ ὁ ἱερέας στέκει Ε 943, στὸν 
ἱερέαν ὀμπροστὰ Ε 171, ἱερεῖς A 468, τῶν ἱερέων Δ 518 

ἴσκα   είδος μύκητα για προσάναμμα, Δ 315 
ἴσκιασμένος  σκιερός, Α 852 
ἱστοροῦμαι  θυμάμαι, διηγούμαι, κάπου τὸν ἱστοροῦμαι Ε 747, χαρὰ σ’ 

αὖτο δὲν ἱστοροῦμαι Ε 1190 
 
 
Κ 
 
καθάριος  καθαρός, διαυγής, σαφής, γνήσιος, αγνός, Πρόλ. 41, Α 238, Β 

1232, Γ 509 
καθαρῶς καθαρά, σαφώς, τίμια, Α 949, Δ 1562 
καθεεὶς/ καθένας   ο καθένας, οποιοσδήποτε, Β 306, Πρόλ. 77, καθενὸς Ε 2 
καθημερ(ι)νῶς  καθημερινά, Α 751, Α 1084 
καθίζω  μτβ. βάζω κάποιον να καθίσει, εἰς ὀρδινιὰ τὲς κορασιὲς 

καθίζει Β 169, αμτβ. κάθομαι, στέκομαι, καθίζει Α 200, 
καθίζει ἡ κόρη μὲ τάξη Β 193, Β 406, νὰ κάτσει ἀναπαημένα 
Δ 1502, κι ὅσα πουλιὰ καθίσουσι Γ 200, κάθισε ἐδῶ Δ 1503, 
μτχ. παρκ. ἐστεκόμουνα στὸν ἴσκιο καθισμένος Α 1027 

κάθομαι  ασχολούμαι, μένω, βρίσκομαι Β 1311, Α 224, B 346, 
ἐκαθότουνα αὐτὸς Β 245 

καθὼς όπως, σαν, επειδή, μόλις, Α 184, Α 1165, Α 35, Α 1375  
καὶ χρησιμοποιείται και ως ειδικός σύνδεσμος ἤξευρε κι 

ἀποφάσισα νὰ σωπάσω Α 319, Α 1025, Β 230 
καινουργώνω  επαναλαμβάνω, Ε 914 
καιρὸς  συχν. με τις γνωστές σημασίες: ώρα, εποχή, ηλικία, χρονικό 

διάστημα, περίσταση· βλ. και εκφρ. ταυτόχρονα, κ’ εἰς τὸν 
αὐτὸν καιρό ’πεσαν δοξάρια Α 1052, σ’ ἕνα καιρὸν ὁμάδι Β 
695, Γ 78, η κατάλληλη ώρα, ὅταν τσ’ ἐφάνηκε καιρός Β 123, 
(+ μὲ) Πῶς μὲ καιρὸ προβαίνει Β 765, Γ 875, η στιγμή που 
πρέπει να γίνει κάτι τὴν Κορίσκ᾽ εἶναι καιρὸς νὰ πάγω ν’ 
ἀνταμώσω Β 389, * κακή περίσταση, πόνους, κινδύνους καὶ 
καιροὺς κι ἄλλα κακὰ μεγάλα Γ 1088, χωρίς καθυστέρηση, 
χωρὶς καιρὸν Γ 384 

καίω/ καίγω  προκαλώ κάψιμο, (μτφ.) προκαλώ πόνο (συνήθως ερωτικό), 
Α 1321, Α 1174, Α 438, Μέσ. καίγομαι, φλέγομαι (υποφέρω) 
από πάθος, Α 204, Α 340, Α 1089, μτχ. παρκ. καμμένος και 
συμπαθητικός, ταλαίπωρος, δυστυχισμένος, αξιολύπητος, τὸ 
στῆθος μου πού’ ν᾽ ἀπ’ ἐσὲ καημένο Β 550 και Α 130, Α 174, 
Α 203, Α 327 

κακὰ  άσχημα, Α 129, Β 457, (υπερθ.) κακότατα ταιριάζουν τὰ 
σημάδια Α 903  

κακογροίκητος ακατανόητος, Ε 120 
κακομοίρης και    
κακόμοιρος δυστυχισμένος, καημένος, Α 540, Α 745, Α 776 και Α 379, Β 

445 
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κακομοιριασμένος *αυτός που προκαλεί δυστυχία, κακόμοιρος (μτχ. παρκ., ρ. 
κακομοιριάζω), Α 615, Γ 1121 

κακοπαθισμένος ταλαιπωρημένος (μτχ. παρκ. ρ. κακοπαθῶ), Α 256 
κακοριζικιὰ  κακοτυχία, Α 626, Α 976 
κάκωμα   πάθημα, δυστυχία, Ε 1645 
καλὰ συχν. σωστά, σαφώς, ξεκάθαρα, επιμελώς, ευσυνείδητα, 

απολύτως· υπερθ. καλότατα Β 24, Γ 297· καλὰ καὶ = ακόμη 
και αν, καλὰ κι ὁ πόθος μου εἶν’ πολύς, τὸ νοῦ μου δὲ μοῦ 
παίρνει Α 359, ἂν καλὰ καὶ = μολονότι, ἂν καλὰ καὶ μὲ 
μεγάλην ἐπιμέλειαν ἠναγκάζοτουν Υπόθ.  

καλλιὰ/ κάλλια  καλύτερα, (έκφρ. για καλό μου/σου) γιὰ καλλιά σου Β 97, 
κάλλιά ’χει φυλαμένον Β 735, (+ επιτατ.) πλιὰ κάλλια τὴν 
ἀλήθειαν Δ 512 

κάλλιο(ν)  καλύτερα, δὲν εἶναι κάλλιο νὰ κρατεῖς Β 669, Κάλλιο 
πανούκλα, νά ’χει κανεὶς παρὰ ἐντροπὴ Β 953 

κάλλιος καλύτερος, A 836, B 216, Δ 630 
καλομοιριὰ  ευτυχία, καλή τύχη, Πρόλ. 86, Α 99, Β 1328 
καλομοιρ(ι)άζω *κάνω κάποιον ευτυχισμένο, πριχοῦ καλομοιριάσει ἄλλον 

κανεὶν Α 381, μτχ. παρκ. καλότυχος, τὸ καλομοιρασμένο 
Προλ. 45, καλομοιριασμένες Δ 1476, Ε 1401. 

καλομοιρεύω  είμαι καλότυχος, ευτυχής, θέλεις καλομοιρέψει Β 36 
καλομοίρης και   
καλόμοιρος  καλότυχος, ευτυχισμένος, Β 399 και Γ 6, Γ 1003 
καλοριζικιὰ  καλή τύχη, ευτυχία, Β 206, Γ 19, Ε 91 
καλοσύνη αγάπη, ευσπλαχνία, καλή ποιότητα, καλή πρόθεση Α 473, Α 

772, Α 1214, Β 255, Β 1114, Γ 412, Γ 1070, Δ 1581 
κάμνω/ κάνω  κάνω, πράττω, δρω, τὴν κάνω νὰ μετανώσει A 874, πόνους σὲ 

κάμει νὰ γνωρίσεις A 135, κάνει νὰ ξαναζήσεις A 136, A 799, 
τὰ μάτια κάνοντας A 570, ἔτσι τό ’κανα A 832, ἔκαμες νὰ A 
593, τὸν ἔκαμαν Δ 972, Κρίνω νὰ μὴν ἐκάμαν Γ 443, ὄφελος 
δὲν ἐκάνα A 518, τὴν ἐκάμασι Γ 306, τὴν καρδιά σου ἐκάνασι 
Β 1196, θὰ κάμω νὰ θελήσει A 667, κι ὡς Λίνκος νὰ μὴν κάνω 
A 59, θυσία νὰ τῆς τὴν κάνουν A 610, τὰ χρειαζόμενα, ὁποὺ 
μποροῦν νὰ κάμου.. A 947, τὸ τί ἔχουσι νὰ κάμουσι γιὰ νὰ A 
527, καὶ κάμε τὴν ἐκδίκηση A 505, σὰ σοῦ ’πα ἤθελα κάμει A 
56, μτχ. παρκ. ἄντις σὰν καμωμένο τό ’χω Γ 762  

καμπόσο  αρκετά, κάπως, Γ 1393, Δ 970 
καμπόσος   αρκετός, κάμποσος, Α 670, Β 28, Ε 57 
κάμωμα  έργο, πράξη, συμπεριφορά, ερωτική συνέρευση, Β 118, Γ 

1361, Δ 69, Δ 457, Ε 792 
καμώνομαι προσποιούμαι, ἀκόμα μοῦ καμώνεσαι Β 868, Γ 748 
κἂν/ κἄνε έστω (κι αν), τουλάχιστον, είτε… είτε, Α 491, Α 591, Β 511, Β 

1323, Γ 242, κἄνε ζωντανὸς ἢ κἂν ἀπεθαμένος Δ 1487, Ε 552 
κανακίζω  εκφράζω αισθήματα τρυφερότητας, Β 607, Δ 74 
κανεὶς/ κανένας/ 
κανενεὶς κανένας, ούτε ένας, κάποιος, ένας, μήτε κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ 

ποτὲ καλὰ ν’ ἀρχίσει Α 27, δὲν εἶν’ κανένας θησαυρός Γ 
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1093, ὁπ’ ἂν τὸ πιάσει κανενεὶς ἐκεῖθε Α 886, πριχού 
καλομοιριάσει ἄλλον κανεὶν Α 382, κακομοίρην ἤθελα νὰ 
τὸν (ἰδῶ)… παρὰ κανένανε βοσκό, παρὰ.. Α 746· θηλ. καμία 
και καμιὰ Ε 33 και Α 159, Α 302, Α 370, Α 410 

κανίσκι  δώρο, Ε 668 
καρδιὰ/ καρδία  καρδιά, συναίσθημα, σκέψη, ύπαρξη, ψυχή, (χρήση κυρίως 

μεταφ.) Α 45, Α 78 κ.ά.π.· βλ. και εκφρ. (με ειλικρίνεια, με 
ζέση) κι ἀπὸ καρδιᾶς τὸν πόθο προσκυνοῦσι Α 186, 
(ολόψυχα) ἐδόθηκε μὲ τὴν καρδιὰ καὶ μ’ ὅλη τὴν ψυχή της Α 
486, (με ομοψυχία) κ’ εἰς μιὰ καρδιὰ καὶ μιὰ ψυχὴ ὁ πόθος νὰ 
τοὺς σφίξει Α 906 

κατὰ σύμφωνα με, κατὰ τὴν ὄρεξη τους Πρόλ. 56, κατὰ τὸ συνήθι 
μας Α 3, Α 820, όπως (+ πῶς) κατὰ πῶς καιρὸς εἶχε τὸ φέρνει 
Α 618, Α 1099· δες και φρ. (ανάλογα με τις εποχές) κατὰ 
καιροὺς νὰ μοιάζουσι οἱ χρόνοι μὲ τὲς τάξες Α 176 

καταβάλλω  κατηγορώ, καταβαλμένοι ἀπὸ ἕνα Σάτυρον, ἐπιάστησαν καὶ 
οἱ δύο Υπόθ. 

καταβουβωμένος σιωπηλός, άφωνος (μτχ. παρκ. του ρ. καταβουβώνομαι), Γ 
1140 

καταδέχομαι  δέχομαι (πρόθυμα), τὴ ρόκα ἐκαταδέχτηκε Α 252, στόμα ποὺ 
καταδέχθηκε Γ 1239, καὶ θέλεις νὰ καταδεχτεῖς Β 509, Μιὰ 
μόνο νὰ καταδεχθεῖς βολὰ νὰ.. Γ 299, Καὶ θέλει μοῦ 
καταδεκτεῖ Αφιέρ. 47 

καταδροσίζω  (μεταφ.) ευχαριστώ, ικανοποιώ, ἐκαταδρόσιζέ τες Β 200, μτχ. 
παρκ. δροσερός, νεαρός, ωραίος, κοράσια καταδροσισμένα 
Α 108, σὰν ἀπεθήνισκες ὅλος… καταδροσισμένος Γ 1256 

κατάκρυος  πολύ κρύος, Α 322 
καταλαχαίνω τυχαίνει να βρίσκομαι κάπου, Α 1349 
καταλαχοῦ   τυχαία, Ε 681 
καταλύω αφανίζω, καταστρέφω, τὴν ὀμορφιά της καταλεῖ Α 1130, τὴν 

ψυχομαχισμένη σου καρδιὰ νὰ καταλύσουν Α 656 
κατανταίνω  μεταβάλλομαι, καταλήγω, κ’ ἔτσι τὸ γληγορότερον σὲ 

στάκτη κατανταίνει Β 56 
κατάνυξις  *συγκίνηση (ευχαρίστηση), συγκινητική ατμόσφαιρα, μὴν 

ἔχοντας μεγαλύτερην κατάνυξιν … ὡσὰν τὴν περιδιάβασιν 
τοῦ κυνηγίου Υπόθ., Β 1336, Γ 811 

καταπιασμένος  παγιδευμένος (μτχ. παρκ. ρ. καταπιάνω = συλλαμβάνω), 
δίχως νὰ μὲ κυνηγᾶς μ’ ἔχεις καταπιασμένη Β 662 

καταπληγωμένος  (μεταφ.) τραυματισμένος (μτχ. παρκ. ρ. καταπληγώνω = 
επιφέρω πολλές πληγές), B 516, B 549 

καταπλουμισμένος  καταστολισμένος, Γ 1065 
καταπολλὰ πάρα πολύ, καταπολλὰ ἀναμμένος ἀπὸ τὸν πόθον Υπόθ., 

τρομαχτικὸ καὶ φοβερὸ καταπολλὰ περίσσια Α 186, Δ 1520, 
καταπολλὰ ἀδικότατον ἐσέναν ἐγὼ κρίνω Ε 610 

καταπῶς ή  
κατὰ πῶς έτσι όπως, κ’ ἔτσι καθένας, κατὰ πῶς συγκλίνει ἡ ὄρεξή του 

Πρόλ. 77, Α 618, Α 1099, ἔτσ’ εἶναι, καταπῶς τὸ λές Ε 1053 
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κατασταίνω μεταβάλλω, καταντώ, σ’ ἄνδρα κατάστησέ σε Δ 90, μτχ. 
παρκ. καταντημένος καταστημένος Γ 896, Δ 92 

κατασύρω  καταντώ, ταπεινώνω, σ᾽ τί πράγμα μ’ ἐκατάσυρε Β 499 
καταφλογίζομαι φλέγομαι, ἐκαταφλογίζετον Υπόθ. 
καταφρονίζω  περιφρονώ, Α 446 
καταφρονῶ  αψηφώ, περιφρονώ, καταφρονᾶς με Β 480, καταφρονεῖς Δ 

1331, τὴν καταφρονάει Α 1431, μόνον ἐκαταφρόνα τον Α 
489, σ’ ἐκαταφρόνεσα Δ 1387, μ’ ἐκαταφρόνεσε Δ 1025, μὴν 
τὴν καταφρονέσεις Γ 1077, Μεσ. ταπεινώνομαι καὶ νὰ 
καταφρονᾶσαι Γ 1014, ἀπὸ λόγου σας καὶ καταφρονεμένη 
Πρόλ. 2 

κατεβαίνω κατεβαίνω, κατάγομαι, δὲν κατεβαίνεις Α 305, ἐκατέβαινε 
Υπόθ. νὰ ἰδῶ ἂν ἐκατέβη Δ 29, νὰ κατεβῶ Δ 107, 
κατεβασμένος Υπόθ., Δ 41  

κατεκνιὰ    ομίχλη, ζάλη, Ε 1057 
κατέχω ξέρω, γνωρίζω, δὲν τὸ κατέχεις Α 247 Α 401, Α 58 
κατηγορία / 
κατηγοριὰ  μομφή, ἄπταιστον τῆς κατηγορίας της Υπόθ., κατηγοριὲς Β 

730 
κατήγορο(ν), τὸ κατηγορία, μομφή, Γ 413 
κατηγορῶ ψέγω, ἐκατηγοροῦσαν Υπόθ., μτχ. παρκ. κατηγορημένη Ε 

177 
κατοικιὰ περιοχή, σπίτι, πατρίδα, διαμονή, Β 73, Β 346, Ε 1, Ε 53 
κατοίκησις/-ση κατοικία, Β 771, Γ 1342 
κατοικίζω  κατοικώ, Πρόλ. 12 
κατοικῶ  διαμένω, μένω, βρίσκομαι, κατοικῶ Α 458, νὰ κατοικᾶ Α 

1220, κατοικάει Δ 1484, κατοικοῦν Α 800, κατοικούσι Α 812, 
ἐκατοῖκα Δ 111, πάντα νὰ κατοικήσει Δ 838, μτχ. παρκ.  
*εκείνος που διαμένει σε κάποιον τόπο, φωλιασμένος, 
κατοικημένου Υπόθ, Α 69, Α 910, Β 473, Ε 408 

κάτω/ κάτου  συχν. με τα γῆ, Ἅδης, κόσμος για τις σημασ. γήινα πράγματα και 
κόσμος των νεκρών, Α 1066, Α 514· με τις προθ. ἀπὸ/ εἰς +γεν. ἀπὸ 
κάτου τοῦ χεριοῦ σου Γ 1452, κάτου στῶν ὀμματιῶν του Ε 734 

κάτωθε(ν)   κάτω από, Πρόλ. 9, Α 612  
καυχησὰ   έπαρση, καυχησιολογία, Α 94 
καυχὶ/ καυκὶ  κοίτη ποταμού, Α 977, Ε 679 
καῦχος εραστής, αγαπητικός (αρν. σημασία), Δ 1073 
καυχοῦμαι  περηφανεύομαι, Α 226, καυχᾶται Α 1301, Δ 1115 
κάψις, ἡ  ζέστη, Α 1165 
κενοδοξιὰ ματαιοδοξία, αλαζονεία, Γ 649 
κενόδοξος   φαντασμένος, Ε 122 
κενοδοξῶ  είμαι ματαιόδοξος, κι ἀρετὴ τόσο κενοδοξᾶτε Ε 1062 
κεντιστὸ   κεντητός, κεντημένος, Β 1125 
κερδαίνω  κερδίζω, αποκτώ, κερδαίνει Α 797, ἐκέρδαισες Ε 1623, ἂν 

θέλεις νὰ κερδαίσεις Α 1320, Γ 1078, μτχ. παρκ. νικητής, 
ἤμουνα κερδαιμένος Β 299 

κεφάλη, ἡ  κεφάλι, Β 1304, Δ 891 
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κιλαδισιὰ   κελάιδημα, Α 205 
κινῶ/ κουνῶ μτβ. σύω, ταράζω, ὅτι κινᾶτε μου τὸ νοῦ Ε 921, κουνώντας Β 

61, τὴν καρδιὰ λιγάκι τὴν κουνῆσαν Β 1202, καὶ νὰ τηνὲ 
κουνήσει Δ 50, αμτβ. κουνιέμαι, ξεκινώ, αναχωρώ, προχωρώ, 
ἐκίνησα Γ 73, ἐκινῆσα Β 127, μ’ ἔκαμε νὰ κινήσω Β 17, κίνησε 
Β 419, Μεσ. μετακινούμαι δὲν μπορεῖ νὰ κουνιστεῖ Γ 1390, 
θέλει κινηθεῖ Γ 1402  

κλάημα   κλάμα, Α 541, Δ 1107 
κλαί(γ)ω  θρηνώ, κλαίει τὴ δυστυχιά του Α 143, ἔν’ ἄξιος νὰ τὸν 

κλαίγεις Α 432, Δ 418, κλαίοντας Γ 306, κι ὅλοι τους τὴν 
ἐκλαίγαν Ε 208, οἱ βρύσες κλάψει θέλουσι Α 325 μτχ. παρκ. 
κλαμένος κλαημένους Α 732  

κλείω/ κλειῶ μτβ. κλείνω, ολοκληρώνω, τελειώνω, περικλείω, φράζω, τὰ 
κλειῶ Γ 840, νὰ κλεῖ Γ 1158, μπιστικὰ νὰ κλειοῦμε Α 286, τσ’ 
ἔκλεισε μέσα Δ 52, κλεῖσ’ τηνε Α 1322, στὴν τροῦπά ᾽χω 
κλεισμένη Γ 1413, αμτβ. επουλώνομαι, ἡ μιά, σὰν κλείσει, … 
γροικᾶται γιατρεμένη Ε 1351, Μέσ. (αμτβ.) κλείνομαι, 
περιορίζομαι, ἐκλειστῆκαν Δ 430, Ε 587, Ε 704, μτχ. παρκ. Α 
946, Δ 34, Δ 985 

κλέπτω παρανομώ, Γ 645 
κλεφτὰ  κρυφά, Γ 1179 
κλεφτὸς   αυτός που γίνεται κρυφά, παράνομα, Β 327 
κλέφτικος  δόλιος, απαγορευμένος, Γ 1180, Α 277  
κλεψιμιό, τὸ  αυτό που προέρχεται από κλεψιά, το απαγορευμένο, Γ 646, Ε 

1496 
κλητικὸς επικαλεστικός, μὲ πόθον κλητικὸν ἠθέλησε Α 391  
᾽κκλησιάρχης θρησκευτικός, εκκλησιαστικός άρχων, Δ 400 
κλίνω  μτβ. στρέφω κτ. προς κάποια κατεύθυνση, σκύβω, τοῦ 

κλίνουν τὸ κεφάλι Γ 630, κλίνοντας τὰ μάτια της στὴ γῆ Β 
354, αμτβ. σκύβω, ρέπω, στ’ ὁποιὸ πάσα θνητὸ κεφάλι κλίνει 
Γ 1497, οὐδὲ μπορεῖ νὰ κλίνει Γ 1397 

κλιτὰ   σκυφτά, ταπεινά, Α 1259 
κλιτὸς γονατιστός, σκυφτός, ταπεινός, κατηφής, ’στέκασι κλιτοὶ Δ 

462, κλιτότατοι στὰ πόδια μου νὰ πέφτουν Α 733 
κλωνά, ἡ κλωστή, Α 1193 
κλωνάρι   γόνος, βλαστάρι, Πρόλ. 99, Α 306 
κόβω/ κόφτω         κάνω τομή, κόφτουσι Δ 780, Μέσ. σπάζω, ἐκόπηκε Ε 1292 

και μεταφ. δειλιάζω ή χάνω τη δύναμή μου εξαιτίας έντονου 
συναισθήματος, νὰ κόβετ᾽ καρδιά σου Α 1133, τὰ μέλη μου 
ἐτότες ἐκοπῆκα Β 301  

κοιμῶμαι ή  
κοιμοῦμαι  πλαγιάζω, κοιμάμαι, αδρανώ, κοιμοῦμαι Δ 30, Α 31, δὲν 

ἐκοιμόμουνα Β 627, ἐτοῦτος ἐκοιμάτου Β 627, κοιμήσου Δ 
1193. μτχ. οἱ αἴσθησες βρίσκονται κοιμισμένες Α 1069 τὸν 
κοιμισμένο αὐγερινὸ Α 18  

κοιτάζω αντικρύζω, παρατηρώ, προσέχω, προσπαθώ, ὅσο κανεὶς … 
στέκει καὶ τὸν κοιτάζει Α 1182, ἡ φωτιὰ παντοτινὰ κοιτάζει 
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ν’ ἀνεβαίνει Γ 340, ἐκοίταξε νὰ φύγει Δ 480, τὴν κοιτάξαν Α 
481, κ’ ἠμπόρειες νὰ κοιτάξεις Α 520, ἂς κοιτάξει Α 770, νὰ 
θέλουν μὲ κοιτάξει Α 376, Μεσ. προσέχω πάρα πολλὰ 
κοιτάζεσαι Γ 633 

κοκκινοροδίζω  έχω ρόδινο νεανικό χρώμα, Β 20 
κολλισμένος   ενωμένος (μτχ. παρκ. ρ. κολλῶ), Γ 915 
κομπώνω  εξαπατώ, ξεγελώ, ἂν δὲ μὲ κομπώνει Β 424, τὲς κακομοῖρες 

κι ἄγνωστες γυναῖκες νὰ κομπώνουν Α 776, κομπώνουσι 
οὐδένα Α 842, μὰ δὲς μὴ μὲ κομπώσεις Β 588, οὐδὲ μπορέσει 
ἤθελε ποτὲ νὰ τὴν κομπώσει Β 734, δὲν μ’ ἔχεις κομπωμένο Β 
1111, Μέσ. Τάχα νὰ μὴν κομπώνομαι Δ 1410, γιατὶ 
ἐκομπώθης μοναχὴ Δ 678, δὲ θέλω κομπωθεῖ ποτέ Β 751, κ’ 
ἔμεινα κομπωμένη Δ 708, μτχ. παρκ. εξαπατημένος εἶδε 
ἄνθρωπο ποτὲ κανεὶς στὸν κόσμο κομπωμένο Β 1287 

κόμπωμα  απάτη, πονηριά, Α 868, Β 332 
κομπώτρα, ἡ απατεώνισσα, Β 1111 
κονταίνω  γίνομαι πιο σύντομος, λιγοστεύω, Α 1157, Β 68  
κοντολογιὰ  (έκφρ.) εἰς κοντολογιὰ = με λίγα λόγια, καὶ λέγω εἰσὲ 

κοντολογιὰ Α 877, Α 1261, Β 1022, Γ 1155 
κοντὸς σύντομος, κοντός σε ανάστημα, Γ 657, Ε 732 
κοπανιὰ χτύπημα, πλήγμα, βλάβη, πληγή, Γ 1365, Δ 499, Δ 1213, Δ 

1277 
κοπέλι    συχν. παιδί, αγόρι, νεαρός, Α 61, Α 83, στῶν κοπελιῶν Β 104 
κόπος μόχθος, προσπάθεια, ταλαιπωρία, βάσανο, Α 496, B 34, Β 

450, Β 476, Β 478 
κοπιῶ  μοχθώ, κοπιᾶς Β 572, Γ 752 
κορασιὰ  κορίτσι, ανύπαντρη γυναίκα, Α 610, Α 1115, Β 199, Γ 188 
κοράσι  κορίτσι, ανύπαντρη γυναίκα, Α 108, Ε 286 
κορασίδα  κοπέλα, παρθένα, συντρόφισσα, θεραπαινίδα, Α 250, Α 452, 

Α 785, Β 1041 
κορασιδοπούλα κοπέλα, παρθένα, μίαν κορασιδοπούλαν ἐντοπικήν Υπόθ. 
κορασοπούλα  κορίτσι, Β 120, Β 125 
κοριαλλένιος  κόκκινος, Ε 1479 
κουβέλι κυψέλη, Γ 665 
κουντριὰ κουτουλιά, Δ 218 
κουράδι   κοπάδι, Α 209, Α 981, Α 1153 
κουρασιὰ  κούραση, ταλαιπωρία, τὲς κουρασιές του ἀλάφρωνε Α 256  
κουρασμὸς, ὁ κούραση, μὲ τόσον πλήσιο κουρασμὸ Ε 66 
κουρνιαχτὸς σκόνη, Γ 896 
κουφὸς  (σημασ.) σκληρός, αλύγιστος, πλιὰ κουφὴ ἀπὸ τὴν ἴδι᾽ 

ἀσπίδα Α 316   
κράζω φωνάζω, ζητώ, ονομάζω, κάνω επίκληση, προσκαλώ, Α 755, 

Β 426, Α 293, Β 23, Α 229, Α 147, Α 953, Β 438, Μέσ. 
ονομάζομαι, θεωρούμαι, Ε 19, Δ 1165, Γ 787 

κρατῶ  μτβ. έχω, βαστώ, θεωρώ, διατηρώ, τηρώ, εμποδίζω, αρνούμαι 
σε κπ. κτ., εξουσιάζω, Κ’ ἐκεῖνοι.. ὡσὰ μισοκρυμμένο 
κρατοῦν το Α 352, πῶς τὴ βουλὴ κρατεῖτε; Γ 1401, [κρατῶ 
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τινός τί] Ποιὸς σοῦ κρατεῖ τὸν πόθο μου Β 569, (έκφρ. έχω 
υπεροψία) ποὺ τὸ κρατεῖ τόσον πολλὰ Α 724, (καθυστερώ) Tί 
μὲ κρατεῖς εἰς ἄργητα Β 573, (μὲ διακατέχει κπ. συναίσθημα) 
καὶ πὼς κρατεῖ στοῦ λόγου μας ἀκόμη ὀργὴ περίσσια Α 956, 
(το συναίσθημα με κυβερνά) κι αὐτή ᾽ναι ὅταν τὸν κρατεῖ 
ἐλπίδα τὸν καημένο Β 388 και Τέτοιας λογῆς ὀργή, λοιπόν, κι 
ἀγάπη μὲ κρατοῦσι Α 747, πόσο ἀκριβοὺς εἶχα κρατεῖ τοὺς 
πόνους τοὺς δικούς μου Α 413, (έχοντας πονηρό σκοπό) τὴν 
πιβουλιὰ κρατώντας Α 477, (στολίζω) καὶ μὲ τὰ μάτια της τὰ 
δυὸ σὲ στόλισην ἐκράτειε τὸν τόπο Β 335, (ορίζω σχέδιο 
συμπεριφοράς) τί στράτα νὰ κρατήσουν Α 604, Τοῦτο τὸ 
πράγμα, τὸ λοιπόν, ὁποὺ ἤθελες κρατήσει γιὰ θαῦμα Α 169, 
αμτβ. πιστεύω, πλιὸ παρὰ ποὺ δὲν ἔλπιζα κ’ ἐκράτουν εἰς τὸ 
νοῦ μου Β 706, Μεσ. θεωρούμαι, βρίσκομαι, αντέχω 
σωματικά, δεσμεύομαι, τώρα στὸν κόσμο τούτονε γιὰ 
ζωντανὸς κρατοῦμαι Ε 1164, ’δῶ στὴ γῆ κρατιοῦμαι; Γ 128, 
(υποτάσσομαι στον πόθο) καὶ ἂν θωριέται, παντελῶς στὸν 
πόθο δὲν κρατιέται Α 792, ποιός πλιότερα κρατιέται Β 1264, 
γιατί ’ναι κρατημένη στὴν πίστη Α 1080, οἱ ποίησες,.. ἤτασιν 
κρατημένες εἰς μεγαλότατην τιμήν Αφιέρ. 3  

κριὰς   κρέας, Ε 1336 
κρίνω/ κρένω θεωρώ, πιστεύω, έχω αρμοδιότητα κριτή, σχηματίζω γνώμη, 

ερμηνεύω, αποτιμώ (συχν. + νὰ), κρίνω τὸ πὼς εἶχες εἰπεῖ Α 
103, μὰ κρίνω δαίμονας κανεὶς κι ἄσπλαχνος ἔσπειρέ σε Α 
311, μὰ κρίνω, Ἐργάστε, μοναχά, νὰ μὴν τὴν εἶχε φέρει Β 81, 
Β 293, Γ 443, Γ 1359, καταπολλὰ ἀδικότατον ἐσέναν ἐγὼ 
κρίνω Ε 610, μ’ ἐξουσιὰν εἰς τοῦτο νὰ μᾶς κρένει Β 178, κ’ 
ἴσια ποτὲ δὲν κρένει Δ 696, Ε 1345, Β 286, T’ ἀμπόδισμα, ποὺ 
τότες εἶχα κρίνει γιὰ μιὰ μεγάλη μου ζημιά Δ 1001, Μέσ. κι 
ὡσὰ θεὰ ἐκρίθης Γ 568 

κρίσις/ -ση βάσανο, δυστυχία, ταλαιπωρία, φρονιμάδα, γνώμη/εκτίμηση, 
Α 523, Α 594, Β 346, Β 11132, Β 1164, Γ 450, Γ 672, Δ 330, Ε 
1044 

κτίσμα δημιούργημα, Γ 1202  
κτυπῶ/ χτυπῶ χτυπώ κάτι (και με γεν.) καὶ σοῦ κτυπῶ καὶ τρέχ’ ὀμπρός Γ 

137, μὲ τ’ ἄρματα ποὺ βρίσκουνται στὴ γῆ νὰ τὸ κτυπήσω Δ 
1218, προσκρούω παράγοντας ήχο, κ’ ἐκείνη μὲ τὴ μύτη της 
κτυπᾶ Γ 193, μὰ στὲς καρδιὲς μὲ δύναμη κτυποῦν κι 
ἀντιλαλοῦσι Ε 988, Δ 499, κάτι παράγει ήχο, μὰ φαίνεταί μου 
βούκινου λαλιὰ κτυπᾶ στὰ δάση Β 421, το βούκινό του ποὺ 
χτυπᾶ Γ 750, (τὰ χείλη) καὶ νὰ χτυποῦν κι ὁμάδι νὰ λαλοῦσι 
Β 257, οὐδὲ ποτὲ … ἀκούστη νὰ κτυπήσει σάλπιγγα Πρόλ. 
47, Μέσ. ακούγεται παραγόμενος θόρυβος/ήχος οὐδὲ βοὲς 
καὶ ταραχὲς στὸ βῆμα δὲν κτυποῦνται Ε 1144, κάνω κάποιο 
όργανο  να  ηχήσει,  τὸ βούκινο  νὰ  κτυπηθεῖ  A 5,  ενώνομαι  
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                                    (ερωτικά), ὅταν νὰ κτυπηθοῦν στόμα μὲ στόμα πᾶσι Β 1358, 
μτχ. παρκ. χτυπημένος (κυριολ., μεταφ.) χτυπισμένος εἶσαι 
ἀπ’ ὀμπρὸς κι ὀπίσωθε, καὶ περιγελασμένος Γ 195, κι ὀχ τῶν 
δακρυῶν μου τὰ πολλὰ κύματα κτυπημένο Δ 1407 

κυβερνοῦμαι ή 
κυβερνῶμαι ορίζω τον εαυτό μου, τη ζωή μου, πορεύομαι, 

συμπεριφέρομαι, ἀμὴ μ’ αὐτείνη ταχτικὸς κανεὶς νὰ 
κυβερνᾶται Α 1327, σὰ Σίλβιος νὰ κυβερνηθῶ Α 59, ᾽πιδέξια 
κυβερνήσου Β 1036, μτχ. παρκ. τακτοποιημένος, 
κυβερνισμένη νά ’σαι Δ 1496 

κύκλος (οὐρανοῦ)  στερέωμα, ῍Ω οὐρανοί μου, οἱ κύκλοι σας τάχατες νὰ 
λαλοῦσι Γ 129, (επίπεδα ουρανού) τοῦ τρίτου κύκλου 
δέσποινα Γ 1205 

κυνηγεύγω  κυνηγώ, Α 920 
 
 
Λ 
 
λαβωματιὰ  πληγή, τραύμα (και μεταφ. χρήση), Α 192, Δ 238  
λαβώνω τραυματίζω, πληγώνω, δὲν εἶναι πλιὰ χειρότερη πανούκλα 

νὰ λαβώνει Γ 971, μοναχὸ τώρα ἔχει νὰ λαβώσει δυὸ στήθη Δ 
819, Μεσ. μὴν ἐλαβώθης Β 638, μτχ. παρκ. πληγωμένος (και 
μεταφ.) βρίσκεται λαβωμένο Β 660 

λαθαίνομαι κάνω λάθος, γελιέμαι, μὴ λαθαίνεσαι Γ 1017, σὰν ἐλαθάστη 
ἀφέντης σου Δ 1415 

λακτάρα  έντονη επιθυμία, ταραχή (από έντονο συναίσθημα), Α 128, Α 
1410 

λακταρίζω  συγκλονίζομαι από έντονο συναίσθημα, κατέχομαι από 
ζωηρή επιθυμία, Α 340, Α 1088, Γ 985, Δ 827 

λαλιὰ    ήχος, φωνή, λόγος, λαλιᾶς Α 19, Γ 33, Β 428, Β 602 
λαλῶ διαλαλώ, ηχώ, (αντηχώ), μιλώ, Α 326, Β 257, Β 1378, Γ 129, Ε 

983 
λαμβάνω παίρνω, καὶ νουθεσιὲς σοφώτατες λαμβάνουσι Αφιέρ. 26, ὁπ’ 

ἔλαβα ὁ βαριόμοιρος Β 318, (έκφρ. παθαίνω) κακὸ θωρῶ δὲν 
ἔλαβες, Πετρίτη μου Β 645, γιατὶ ὀχ τὴ φύση ἐλάβετε νά 
’χετε… Γ 553, Τοῦτο τὸ τέλος ἔλαβαν Α 589, θέλει νὰ τόνε 
λάβει αὐτὸς Α 445, Β 9, εἶχες τὴ λάβεις γι’ αὔτηνε Γ 542, λάβε 
παρηγόρηση Γ 517, (έκφρ. παραδειγματίζομαι) λάβετε 
ξόμπλι…εἰς τὰ μοῦ ’χει καμωμένα Α 1292 

λαμπραίνω  γίνομαι καθαρός, αστραφτερός, λάμπω, Γ 951 
λαμπρίζω  φωτίζω, λάμπω, ἔτσι κι ἀπάνου σ’ τσ’ οὐρανοὺς φῶς εἶσαι 

καὶ λαμπρίζεις Δ 1127, ἔτσι κ’ ἡ πίστις πάντα της στοὺς 
πόνους της λαμπρίζει Γ 952, καὶ δὲ λαμπρίζετ᾽, ἂν ἐσύ, Ζεῦ, 
ποιητὰ τῆς κτίσης Ε 1059, μτχ. παρακ. λαμπερός, ολόλαμπρος 
τοῦτος ὁ λαμπρισμένος ἥλιος καινούριος τσ’ ὀμορφιᾶς B 70, 
Γ 131, Δ 397 
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λαμπρὸς/ λαμπυρὸς  λαμπερός, ακτινοβόλος, καθαρός, ξεχωριστός, τ’ ἄστρο ποὺ 
θωρεῖς τόσο λαμπρὸ φεγγίτη A 187, καὶ ὁ ἀέρας εἶν’ 
λαμπρός, κι ὁ οὐρανὸς γυρίζει Γ 341, καὶ πλιὰ λαμπροὶ στὴν 
Ἀρκαδιά, ἄξιοι καὶ διαλεμένοι Δ 606, τῶν ἄστρων 
λαμπροτέρα Ε 308, νὰ βλέπω τὸν λαμπρότατον ἥλιο τῶν 
ὀμματιῶν σου B 678, ἥλιε τοῦ κόσμου λαμπυρέ Ε 1060 

λαμπρυσμένος  στολισμένος, φωτεινός (μτχ. παρκ. ρ. λαμπρύνω), καὶ 
λαμπρυσμένος κι ὄμορφος ἥλιος τῶν ὀμματιῶν μου Γ 30 

λάμπω ακτινοβολώ, φέγγω, (μεταφ. αστράφτω από ομορφιά), Α 188, 
Α 472, Ε 310, Ε 1421 

λάβρα φωτιά/ φλόγα, καύσωνας/ ζέστη, έξαψη, έντονο συναίσθημα, 
Πρόλ. 13, Α 673, Α 1426, Γ 338, Γ 751 

λαβρίζω μτβ. φλέγω, λαβρίζει τὴν καρδιά της Α 1127, αμτβ. καίγομαι 
αὐτὴ εἰς ἕναν ποὺ λαβρίζει ὀχ τὴν ἀγάπη Β 51, νὰ μὴ δῶ πὼς 
καίγεται, πὼς ἅφτει καὶ λαβρίζει Β 745, καὶ μ’ ὅλο ποὺ 
λαβρίζουσι… τὰ σωθικά Α 341, Α 692, Μέσ. φλέγομαι, 
λαβρίζομαι ὁ ἀζάπης Α 442, μτχ. παρκ. αναψοκοκκινισμένος 
λαβρισμένα χείλη του Α 554 

λατρεύω  αγαπώ υπερβολικά, εκδηλώνω σεβασμό και πίστη προς το 
θεό, Α 30, Α 1154, Α 1268, σ’ ἐλάτρευσα Α 500 

λάφι/ ἀλάφι ἕνα λάφι Β 492, τ’ ἀλάφι Β 494, σ’ ἑνοῦ λαφιοῦ Β 461, τ’ 
ἀλαφιοῦ Α 1168 

λαχαίνω τυχαίνω, ὅταν ἀράδα σοῦ ’λαχε νὰ πᾶς νὰ τὴ φιλήσεις Β 220, 
ἔλαχε ἕνας νιούτσικος Α 469, τοῦτες οἱ δυὸ γενιὲς ποτὲ δὲν 
ἔλαχαν νὰ βγάλει … Α 643, ὡσὰν αὐτὸ ποὺ σήμερο στοῦ 
λόγου σου εἶχε λάχει Ε 998, (απρόσ.) τούτην τὴν ἅγια θυσιὰ 
μὴ λάχει καὶ συγχύσεις Ε 537 

λέγω ισχυρίζομαι, διηγούμαι, ονομάζω κ.α. όπως και στη 
σύγχρονη γλώσσα, σοῦ λέγω Α 389, ἀλήθεια λέγω σου Α 66, 
λέγει της Α 557, Τὸ λέγεις… ἀληθινά Α 65, πῶς λὲς καὶ τὸν 
ἐνίκησες Α 94 κ’ ἐγγόνι του ἄξιο νὰ σὲ λέν᾽ Α 270, Πῶς τήνε 
λέσι; Β 23, ὅ,τι θέλεις λέγε μου Α 107, νὰ μοῦ ’λεγε Α 379,  
ἐλόγιασα κ’ εἶπα Α 339, εἶπε τους Α 607, μπορῶ νὰ εἰπῶ  Α 
437, ἂν διαβεῖ κανεὶς νὰ πεῖ τοῦ πεθεροῦ της Α 393, πῶς θέλεις 
νὰ μηδὲν εἰποῦν Α 85, θέλουν σ᾽ τὸ ποῦσι Γ 323, κρίνω τὸ 
πὼς εἶχες εἰπεῖ Α 103, εἰπεῖ σ᾽ τὸ θέλω, Β 588, ἂν εἶχε γλῶσσα 
ἀνθρωπινή, πεῖν εἶχε Α  203, δὲν εἶχες πεῖ Α 167, Εἰπές μου Α 
283, Πές μου το Α 67,  Μέσ. ἤτουν σ’ ἐσᾶς ’πωμένο Πρόλ. 16 

λευθεριὰ βλ. ἐλευθεριὰ 
λεύθερος βλ. ἐλεύθερος 
λευθερώνω  βλ. ἐλευθερώνω  
λησταρχεύω αποπλανώ (μεταφ.), Γ 234 
λιγαίνω  ελαττώνω, (ρ. ὀλιγαίνω), τὴ λάμψη τὴν ἀδελφικὴ καὶ 

φλογερὴ λιγαίνεις Ε 313, νὰ μοῦ λιγάνεις τὴν πίκρα τοῦ 
θανάτου μου Δ 817, οὔτε σὲ μέρος κἂν νὰ τὴ λιγάνουν Β 
1323 
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λιγώνομαι λειώνω (μεταφ.), νά ’ξευρες πῶς λιγώνεται καὶ γι’ αὔτην 
ἀποθαίνει Γ 747, μτχ. παρκ. αναίσθητος, λιπόθυμος, ἔπεσε 
λιγωμένη Α 566 

λιμασμένος πεινασμένος, νηστικός (μτχ. παρκ. ρ. λιμάζω/ λιμάσσω = 
λιμοκτονώ), κι ὡς λιμασμένο μιὰ χαψιὰ τὰ δόντια του μὲ 
φᾶσι Β 442 

λιμνιών(ας), ὁ  λιμάνι, σὰν εἰς λιμνιών’ ἀτάρακτον Α 257 
λειώνω διαλύω, εξαλείφω, πάντα ὁ καιρὸς στὸ ὕστερον τὸν πόθο 

τόνε λειώνει Γ 489, Μέσ. χάνομαι, κι ὅλη φυρᾶ καὶ λειώνεται 
ἀπὸ τὴν πεθυμιά της Α 1128 

λογαριάζω θεωρώ, λέγω, σχεδιάζω, σκέφτομαι, υπολογίζω, μὰ κάθεσαι 
κ’ εὔκαιρα λογαριάζεις Α 224, τὸ πὼς ὅλα τὰ πράγματα 
κοιμοῦνται λογαριάζεις Α 36, τὰ χείλη σου ἂν ἀνοίξουσι, 
ψέματα λογαριάζεις Α 1257, ὀμπρὸς εἰς τὸν πατέρα του νὰ 
πᾶμε λογαριάζεις; Γ 833, …δὲν ψηφᾶ, οὐδὲ τὲς λογαριάζει Α 
698, ἤξευρε, Ἐρωπρικούσα μου, πὼς ὅποια λογαριάζει… Β 
965, Μέσ. διαπληκτίζομαι, Μοντάνε, ἐγὼ δὲν ἦρθα ἐδῶ γιὰ 
νὰ λογαριαστοῦμε Α 935 

λογὴ είδος, βασ, καὶ τῆς λογῆς ὁποὺ νὰ τὸ θαυμάσεις Β 904, (έκφρ. 
με κανένα τρόπο, σε καμιά περίπτωση) ἐκεῖνο ποὺ καμιᾶς 
λογῆς δὲν ἠμπορεῖ νὰ πιάσει Α 410, (με τέτοιο τρόπο, έτσι) 
τέτοιας λογῆς ὀργίζομαι Α 701, τὸν σφίγγει τετοιανῆς λογῆς 
Δ 223 

λογιάζω  συχν. σκέφτομαι, συλλογίζομαι, νομίζω, υπολογίζω, 
κατανοώ, Λογιάζω νά ’ναι ζωντανή, Δ 870, κι ἄλλονε μὴ 
λογιάζεις Δ 1291, καθὼς ἐσὺ λογιάζεις Β 650, ὅταν ἐγὼ σ’ 
ἐλόγιαζα νεκρὸ Ε 838, τὸ λόγιασα περίσσια Α 72, Ἕνα 
χορτάρι ἐλόγιασα Ε 1319, στὸν τρόπο τούτονε Κορίσκα, 
εἶχες λογιάσεις Γ 703, μτχ. παρκ. Tί ἔχετε λογιασμένα; Γ 103 

λογισμὸς νους, σκέψη, έγνοια, Α 177, Α 221, Α 278, Α 846, Α 908, Α 
1018 

λόγος υπόσχεση, δὲν ἐδώσετε τὸ λόγο ἀνάμεσά σας; Α 283· η γεν. 
ενικ. έναρθρη ή άναρθρη συχνά με προθέσεις ως προσωπ. 
αντων. γιατὶ τὸ ἴδιο θαύμασμα γιὰ λόγου σου δὲν πιάνεις Α 
171, Α 343. Πληθ. κουβέντες, σπλαχνικὰ δυὸ λόγια νὰ μοῦ 
’μίλει Α 378, (έκφρ. σύντομα) εἰς λίγα λόγια λέγω σου Α 213 

λογχεύω  τρυπώ με λόγχη (εδώ μεταφ.), ὅποια γυρίσει νὰ σ’ ἰδεῖ κι 
ἄσπλαχνα τὴν λογχεύεις Β 548 

λόγχη αιχμή (δόρατος), φωτιά/ φλόγα (χρήση μεταφ.), τὰ σωθικά 
μου ἐδόξεψε μὲ λόγχες τῆς ἀγάπης A 441, τότες μὲ λόγχες 
κοφτερὲς τὰ σωθικὰ πληγώνει B 326, ὁποὺ μιὰ λόγχη τῆς 
φωτιᾶς ἐχύθη στὴν καρδιά μου B 91 

λοιπὸ(ν) συχν. (και με άρθρο), επομένως, έτσι, γι᾽ αυτό, (συχν. για τη 
συνέχιση μιας διήγησης) Α 169, Α 269, Α 405, Α 623  

λουλωμένος  τρελός (μτχ. παρκ. ρ. λουλώνω), Α 1436 
λυγερὴ, ἡ νέα γυναίκα, ωραία, μιὰ λυγερὴ ποὺ πλιότερο παρὰ τὸ χιόνι 

ἀσπρίζει Α 75 
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λυγίζομαι  κάμπτομαι, κουνιέμαι με χάρη, ἐμίλουν κ’ ἐλυγίζομουν σὰ 
μιὰ κορασοπούλα Β 120 

λύπη    θλίψη, συμπόνια (απέναντι στον ερωτευμένο), Α 511, Α 734  
λυπημένος   περίλυπος, θλιμμένος, στενάχωρος, (μτχ. παρκ. ρ. λυπῶ), Α 

653, Δ 324, Δ 328 
λύπησις/-ση θλίψη, οίκτος, ευσπλαχνία, τούτ’ εἶν’ ἡ λύπησις Α 493, κι ἂν 

ὡς γιὰ λύπηση δὲν τό ’χει ἡ ὄρεξίς σου Γ 307, ἀνὲν κ’ ἡ 
λύπηση ἐκεινῆς δὲν εἶχε σοῦ βοηθήσει Γ 449, ὅταν θρηνᾶς 
καὶ στεναγμοὺς ρίχνεις στὴ λύπησή σου Γ 585 

λυπητερὰ   θλιμμένα, Α 735 
λυπητερὸς θλιμμένος, συμπονετικός, θλιβερός, καὶ πλιὰ λυπητερὴ 

καρδιὰ ἔχω ’χ τὴν ἐδική σου Β 597, νὰ θέλουν μὲ κοιτάξει μὲ 
μιὰ λυπητερὴ θωριά Α 377, Γ 882, σ’ ἐτούτη τὴ λυπητερὴ 
θυσιὰ πὄχει νὰ γένει Ε 342 

λυσσάγρα  μανία, ὁποὺ λυσσάγρα τῆς πορνειᾶς εἶναι σ’ ὅλους τσ’ 
ἀνθρώπους Α 1280 

λυτὸς   ελεύθερος, Γ 142 
λωλάδα   τρέλα, ανοησία, Α 160 
λωλαίνομαι τρελαίνομαι, καθὼς θωρῶ, ἀναμπαίζεις με, Δορίντα, ἢ 

ἐλωλάθης Β 657 
λωλὸς τρελός, ανόητος, Α 241, Β 761 
 
 
Μ 
 
 
μὰ ωστόσο, όμως (μετά κατάφ.), Α 12, Α 30, Α 107, Α 864, Α 

1065, αλλά (μετά άρν.), Α 114, Α 146, Α 212, μολοταύτα, 
λοιπόν, Α 321, Α 119, Α 181 

μαζὶ  ταυτοχρόνως, μαζί, Α 748, Α 877, Δ 394, (με την προθ. με + 
γεν./ αιτ.), Α 596, Α 707, Α 1000  

μαζώνω  μαζεύω, συγκεντρώνω (προκαλώ), τὸ πὼς μεγάλο λογισμὸ τὸ 
πράγμ’ αὐτὸ μαζώνει Ε 1018, κ’ ἕνα δεμάτι ἐμάζωξε Ε 1325, 
σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸ μάζωξε Δ 21, γιὰ νὰ μαζώξουν τὸν γλυκὺ 
καρπό Ε 1435, μάζωξέ τες Γ 335, Μέσ. συγκεντρώνομαι, 
συμπτύσσομαι, περιορίζομαι, νά ’ρθει ὅλη καὶ νὰ μαζωχτεῖ 
μαζὶ μὲ τὴν πνοή μου Β 222, γιατὶ ὅσο περισσότερα σ’ τσ’ 
ἀνθρώπους μαζωχτοῦσι Β 789, Γ 87, σ᾽ τόσον, ὁπ’ ὅλη μου ἡ 
ζωὴ εὑρέθη μαζωμένη Β 223 

μαθαίνω/ μανθαίνω/ 
μανθάνω μτβ. μαθαίνω, πληροφορούμαι, γνωρίζω, συνηθίζω, αποκτώ 

γνώση κάποιου πράγματος, διατὶ ἀπ’ αὐτεῖνο ἠθικὲς 
ἀπόφασες μανθαίνου Αφιερ. 25, ποὺ δὲν τὸν εἶδα οὐδ’ 
ἔμαθα ποῦ στέκε Ε 74, ἔμαθαν τ’ ὄνομά σου Α 323, Κ’ ἔμαθα 
καὶ συνήθισα συχνότατα νὰ βγαίνω Α 845, χειρότερα θὲς 
μάθει Γ 1163, ἀπὸ μικρή ’χα μάθει τὴν τέχνη Α 813, 
κοπιάζουσι μαθεῖν ἀστρονομία Πρόλ. 63, αμτβ. 
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παραδειγματίζομαι, μάθετε στὰ μοῦ ’χει καμωμένα Α 1292, 
μτχ. παρκ. συνηθισμένος κ’ ἐγώ, ποὺ πάντα …  ἤμουνα 
μαθημένη Α 749 

μακαρίζομαι  *γίνομαι ευτυχής/ ευλογημένος, παρὰ γιὰ νὰ μακαριστοῦν 
τῆς Ἔλιδος τὰ μέρη Β 82, μτχ. παρκ. αξιομακάριστος, 
αξιοζήλευτος, ζεῦγος μακαρισμένο Ε 250, γιατὶ ἐξετέλειωσες 
νίκη μακαρισμένη Δ 582, Δ 1205 

μακρὰ (σε χρήση παράλληλα με το μακριὰ) μακριά, Α 404, Γ 121, Γ 
473, μακρύτατα Υπόθ. 

μάκρητα, ἡ   πέρασμα του χρόνου, Γ 485, Γ 1008 
μακρὺς  πολύς, μεγάλος (σε διάρκεια, μήκος), καὶ καιρὸν ἐκεῖ μακρὺ 

ἀπομένει Ε 588, (θηλ.) κι ἀπὸ τὴ νήστεια τὴ μακρά, ὁποὺ εἶχα 
δοκιμάσει Γ 284, ὁπ’ ὀχ τὴ νήστεια τὴ μακριὰ στέκεται 
πεινασμένη Γ 38, (πληθ. ουδ.) ὅσο μακρὰ εἶν’ τοῦτα τ’ 
ἄρματά μου Β 1024, αὐτοῦνα τὰ μακριά, τὰ τράγινα τ’ ἀφτιά 
σου Β 1240 

μακραίνω  απομακρύνομαι από κάπου (και μεταφ.), ξεμακραίνω, καὶ νὰ 
μὴ θέλει ἀπὸ τὸν πόθο νὰ μακραίνει Α 1453, κ’ ἐμένα, τὸ 
βαριόμοιρο, μακραίνοντας, ἀφῆσαν Β 356, ἀμὴ ἐμάκρυνε κ’ 
ἐχάθη ἀπ’ ὀμπροστά μου Β 493, εἰς σχῆμα στανικὸ ἔδειξε νὰ 
μακρύνει Ε 1489, Μάκρυνε τώρα, ὅσο μπορεῖς Δ 567 

μαλάσσω  μαλακώνω, γίνομαι εύκαμπτος, τ’ ἄφτιαστο σίδερο δὲ 
μαλάσσει Α 261 

μάλιστα  αντιθέτως, κυρίως, σε μεγάλο βαθμό, επιπλέον, μάλιστα, ὅσο 
προσπαθεῖ νὰ τόνε ξαλαφρώνει, τόσο… Α 131, μάλιστα κεῖνο 
πού ’τουνα τὸ πλι’ ἀκριβὸ σ’ ἐμένα Α 987, μάλιστα ἐχθρός 
της νὰ γενῶ κι ἄγριος μ’ ἀσπλαχνοσύνη Α 1340, τώρα ποὺ 
βλέπω μάλιστα πὼς εἶμαι ἀναμπαισμένος Δ 1028 

μάνητα οργή, θυμός, Α 462, Α 511, Α 532  
μανίζω οργίζομαι, θυμώνω, κι ἀντίδικα τοῦ λόγου μου μανίζω Α 

741, Σίλβιε, γιατί μανίζεις Β 667, ὁ νιὸς παρακινᾶ τὴ φύση νὰ 
μανίζει A 179, Α 955, θέλω μανίσει Γ 824, μτχ. παρκ. 
θυμωμένος, οργισμένος, θέλετε ἰδεῖ τὸ τί μπορεῖ γυναῖκα 
μανισμένη Α 879 

μαντάτο  είδηση, Β 5, (πληθ.), Ε 141 
μαρμαρένος  μαρμάρινος, (μεταφ.) σκληρός, Α 1314, Β 1186, Γ 908, Δ 583 
μαρτύριο   βασανισμός, ταλαιπωρία, βάσανο, Α 380, Γ 961 
μαρτυρῶ δίνω μαρτυρία για κάτι, φανερώνω, γίνομαι μάρτυρας, γιὰ 

μιὰ καρδιὰ π’ ἀλλιῶς κρατεῖ κι ἀλλιῶς τὴ μαρτυροῦσι Δ 688, 
ποὺ τὴν ἐμαρτυρούσανε φταίστρα Ε 182, εἰς τὴν ἀφταισιὰ ἂς 
μαρτυρήσει… Δ 724, Μέσ. αποδεικνύομαι, (επι)βεβαιώνομαι, 
ἄτυχος μαρτυροῦμαι Γ 1295, κι ἀπ’ ὅλες μαρτυρᾶσαι Δ 1126, 
γιὰ πελελὴ εἰς ὅλους μαρτυρᾶται Β 967, Ε 639 

μέγας/ μεγάλος  ισχυρός, πολύς, σπουδαίος, κ.α., ὡσὰν τοῦ μέγα πάππου σου 
Δ 941, γιὰ κάποιο μέγα ριζικὸ Α 944, δίκιο μέγα βαστᾶ Γ 
1495, κι ὀπίσω ξόδι μέγα Ε 207, μὰ σύ, στὰ μέγα πνεύματα Δ 
1587· συχν. μεγάλος,-η,-ο· παραθετ. πόνους μεγαλύτερους Β 
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62, Ζεὺς ὁ μέγιστος, Γνώσή ’ναι μεγαλότατη Γ 653, Αφιέρ. 4, 
Ε 847, μεγαλότατες εὐτυχίες Υπόθ. 

μελαχρινότητα το μελαχρινό χρώμα, Α 1242 
μελίτερος  * εκείνος που έχει ενισχυμένη τη γλυκιά γεύση, Α 1411 
μέλλω είμαι προορισμένος από τη μοίρα να…και απρόσ. μέλλει 

πρόκειται να, είναι “γραφτό”, σοῦ μέλλει νὰ βρεῖς μεστὸ τὸ 
πωρικό Α 426, τὸ πὼς ἡ γῆ τῆς Ἀρκαδιᾶς μέλλει νὰ μείνει Α 
1408, Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ὀμορφιὰ ἔναι καὶ μέλλει ἐνοῦ Α 1430, 
εἶναι καλὸ κι ὠφέλιμο κ’ εἰσὲ κακὸ δὲ μέλλει Α 888, τὰ 
πράγματα στὸν οὐρανὸ ποὺ μέλλουσι νὰ ’λθοῦσι Α 959, σὰν 
νά ’ξευρες ποιὰ ἔμελλες γλυκότη νὰ βυζάσεις Β 192, ἔμελλον 
νὰ βροῦν Α 629, Μέσ. είμαι προορισμένος από τη μοίρα να… 
και απρόσ. μέλλεται πρόκειται να, πὼς στανικῶς μου 
μέλλομαι σὲ γάμο ν’ ἀπεράσω Β 914, ποὺ μέλλεται τοὺς 
γάμους της νὰ πιάσει Α 382, Τώρα, λοιπόν, ποιὰ μέλλεται 
στράτα σ᾽ τοῦτο νὰ πιάσω Α 861, σ’ ἐτούτη τὴν ὑπόθεση ποὺ 
μέλλεται νὰ γένει Β 1038, ποὺ τοῦ Μοντάνου ἐμέλλετον νύφη 
νὰ τ’ ἀπομείνει Δ 604, μτχ. μέσου ενεστώτα μελλάμενος 
μελλοντικός, μοιραίος Δ 1201, Δ 1287 και ουδέτερο τὸ 
μελλάμενο το πεπρωμένο Α 1435, Γ 547, Δ 1255, Ε 376 

μελλετικὸ πεπρωμένο, Α 371  
μερὰ    τόπος, (πληθ.) εἰς τὲς μερὲς αὐτεῖνες Β 75, Β 334 
μέρος πλευρά, μεριά, τμήμα, τοῦ κόσμου μέρος, Πρόλ. 32, σύρτε 

πρὶν τῆς ἀνατολῆς τὸ μέρος νὰ ροδίσει Α 17, (φρ. εν μέρει) 
γιατὶ μέρος κοπιάζουσι μαθεῖν ἀστρονομία Πρόλ. 63, (φρ. 
έχω δικαιοδοσία) μέρος μ’ ἐμὲ δὲν ἔχεις Γ 110 

μερτιὰ/ μερτία το φυτό μυρτιά, Α 202, Ε 680  
μετὰ/ μὲ  μαζί, συχν. με τις προθ. ἀντάμα, μαζί + αιτιατ. για έκφραση 

μέσου, συνοδείας κ.α. όπως στη σύγχρονη γλώσσα Α 1160, Α 
707· βλ. και + γεν. μετὰ χαρᾶς ἐδέχτη Β 634· με επόμ. το επίθ. 
ὅλος και τις αντων. αὐτὸς, ὁπού, τούτο = μολονότι, παρόλο 
που, ωστόσο, καὶ μ’ ὅλον ὁποὺ στὲς καρδιὲς τῶν ἀλλονῶν 
σκορπίζει τὸν πόθο Α 189, καὶ μ’ ὅλο ποὺ λαβρίζουσι Α 341, 
μ’ ὅλον αὐτὸ ποτὲ ἄλλη δὲν καρτεροῦμε Α 649· με επόμ. την 
προθ. δίχως = χωρίς, μὲ δίχως ν’ ἀμφιβάλλω Αφιέρ. 47, Α 166 

μεταβάλλομαι  αλλάζω, ἡ συνηθισμένη του σκληρότης εἰς εὐσπλαχνίαν 
ἐμεταβάλθη Υπόθ.  

μετανώνω μετανιώνω, αλλάζω γνώμη, καὶ μ’ ὅλο ποὺ μετάνωσα Α 1289, 
θέλεις ἰδεῖ μὲ πόση τὴν κάνω μὲ κακομοιριὰ πολλὰ νὰ 
μετανώσει Α 874, μήτε ποτὲ δὲ θέλω μετανώσει Α 89, Ε 645 

μετάνωσις /-ση  μεταμέλεια, Γ 1242 
μετάρχομαι   ξανάρχομαι, Γ 155  
μεταχειρίζομαι χρησιμοποιώ, μτχ. παρκ. μεταχειριζομένη τὰ ψέματά της, 

Υπόθ. 49 



 597 

μετέχω μτβ. δέχομαι, ενέχω, έχω, έχω μερίδιο από κτ., γνωρίζω, καὶ 
συμπάθιον ἀπ’ αὔτους νὰ μετέχεις Ε 1608, Πνεῦμ᾽ ἀθάνατον 
ἐσὺ μετέχεις Γ 1438, οὐράνιο σπέρμα κι αὐτὴ μετέχει Ε 1107, 
κι ὅλ’ ἀπὸ κάτου τοῦ χεριοῦ σου τὰ μετέχεις Γ 1452, ὅσο 
κανεὶς περσότερα τέτοια καλὰ μετέχει Β 787, νὰ τιμᾶ κι 
ὅμοια νὰ τοὺς μετέχει Ε 1232, κόπο μοναχά, ὁποὺ ἀρετὴ 
μετέχει Δ 913, ποὺ τὸν νόμονε ποτὲ τοῦ πόθου δὲ μετέχει Δ 
1031, οὐδ’ αἴσθησην ἀνθρωπινὴ δὲν ἤθελε μετέχει Δ 585, 
αμτβ. ανήκω, βρίσκομαι, είμαι, ὢ σπλάχνος τῆς θεότητος 
ὁποὺ σ’ ἐμᾶς μετέχει Ε 1180, νὰ ἰδεῖ τὸ … ταίρι τὸ πῶς 
μετέχει Ε 1446, ἀνίσως εἶμαι ζωντανὸς ἢ ἴσκιος νὰ μετέχω Ε 1562 

μετριάζω  αστειεύομαι, κοροϊδεύω, ἢ τάχα μετριάζεις Α 65, κατὰ πῶς 
γροικῶ, ἐσὺ μοῦ μετριάζεις Ε 1423 

μηδὲ/ μήδε/  
μουδὲ                ούτε, ούτε και, ούτε καν, και δεν, Μηδὲ μ’ αὐτοῦνα δὲν 

μπορεῖς νὰ βοηθηθεῖς, σοῦ τάζω Β 1267, καὶ μηδ’ ἐγὼ δὲν 
ἠμπορῶ ποσῶς ν’ ἀποκοτήσω Α 353, τότες θηριὸ χειρότερο 
δὲ βρίσκεται στὰ δάση μηδὲ φαρμακερώτερος ὄφις νὰ τὸν 
ταιριάσει Α 1194, … δὲν ἐγίνηκα …, μηδὲ μπορῶ τὰ 
πράγματα τοῦ νοῦ σου νὰ γνωρίσω Β 599, κ’ εἰς τρόπον ὁποὺ 
κανενεὶς ἄλλος νὰ τὸ γνωρίσει καὶ μηδ’ αὐτὴ μὲ εὐκολιὰ ποτὲ 
νὰ τὸ νοήσει Β 1088, δὲν τοῦ ’ναι μπορετὸ ποτὲ μηδὲ νὰ τὸ 
μιλήσει Β 208,.. νὰ σοῦ χαρίσω, σ’ τό ’δωκα, μηδὲ στὸ 
λογισμό μου εἶν’ ἄλλος τρόπος Β 456, δὲ σοῦ τοὺς κόφτουν 
μήδε πλιὸ δὲν τοὺς ποδοπατοῦσι Δ 928, (+ ποσῶς) δὲ θέλω 
κομπωθεῖ ποτέ, μηδὲ ποσῶς γελοῦμαι Β 751, (+ ποτὲ) μὰ ’γὼ 
ποτὲ δὲν τὲς γροικῶ, μήδε ποτὲ τὲς χρήζω Α 113, Δὲ σὲ 
ψηφῶ, μουδ’ ἀκριβὴ σ’ ἔχω, μουδ’ ἀγαπῶ σε Β 671 

μηδὲ(ν)  μην, να μην, νὰ μὴ βαστᾶ καρδία μαύρη καὶ πλήσια φλογερὴ 
καὶ νὰ μηδὲ θρηνᾶται Α 79, πῶς θέλεις νὰ μηδὲν εἰποῦν τὸ 
πὼς καρδιὰ ἀγριωμένου θηριοῦ… Α 85, Α 336, Καλὰ κι ὁ 
πόθος μου εἶν’ πολύς, τὸ νοῦ μου δὲ μοῦ παίρνει νὰ μηδὲ 
γνώθω Α 360, Δὲν εἶμαι τόσ’ ἀνόητη, ποὺ νὰ μηδὲ νοήσω Β 
743, Β 1068, Γι’ αὐτὸ μηδὲν ἀκαρτερεῖς… σὰ γεράσεις Α 151, 
Α 1133, μηδὲ φοβᾶσ᾽ ἔτσι πολλά, σύρε καὶ μὴ δειλιάζεις Β 
444 

μήτε ούτε, ούτε και, μήτε κανεὶς δὲν ἠμπορεῖ ποτὲ καλὰ ν’ ἀρχίσει 
Α 27, Β 991, …μὲ δίχως νὰ θελήσει σὰν πρῶτα νὰ τηνὲ θωρεῖ, 
μήτε νὰ τῆς μιλήσει Α 488, δὲ γυρίζει ἡ γνώμη μου, μήτε ποτὲ 
δὲ θέλω μετανώσει Α 89, Β 1144, Μήτε τὰ λόγια σου 
μποροῦν, μήτε τὰ ψεύτικά σου δάκρυα… Β 1221, Γ 1005 

μικρὸς μικρός (σε μέγεθος, ηλικία, έκταση), νεαρός, ταπεινός στην 
καταγωγή, Α 425, Α 932, Α 813, Α 481, Α 802, μικρότατο 
παιδάκι Α 219, Β 224 

μιλῶ μτβ. λέγω, αναφέρω, εκφράζω, αφηγούμαι, κι ἀπόκριση δὲν 
μοῦ μιλεῖς Β 615, ἡ γλῶσσα μου, ὅταν σοῦ μιλεῖ τὰ πάθη τὰ 
δικά μου Α 318, ν’ ἀνοίγασι καὶ σπλαχνικὰ δυὸ λόγια νὰ μοῦ 
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’μίλει Α 378, γιὰ νὰ σοῦ εἰπῶ τί ἐμίλησα κ’ ἔκαμα στὴν 
δουλειά σου Β 48, Β 437, τί ἄλλο νὰ σοῦ μιλήσω Β 568, δὲν 
τοῦ ’ναι μπορετὸ ποτὲ μηδὲ νὰ τὸ μιλήσει Β 208, Α 668, Οὐδὲ 
μιλήσειν ἤθελα σήμερον τὸν καημό μου Α 345, αμτβ. μιλώ, 
κουβεντιάζω, καὶ μετ’ ἐσένανε μιλῶ Α 227, Α 882, γιατὶ 
μιλώντας σὰν μιλεῖς ἀπὸ τὸν νοῦν σου ἐπάρθης Β 658, 
ἐμίλουν κ’ ἐλυγίζομουν σὰν μιὰ κορασοπούλα Β 120, Μ’ 
ἀφόντις ἐσυνήφερε κ’ ἠμπόρειε νὰ μιλήσει Α 569, Μὰ κάτεχε, 
γιὰ λόγου μου ὅλα θέλουν μιλήσει Α 321, Α 328, Β 25 

μισεμὸς  αναχώρηση, αποδημία, Β 360 
μισεύ(γ)ω φεύγω, απομακρύνομαι, αποχωρώ, εὐθὺς μισεύγει Δ 139, 

ἐμίσευσε Δ 419, Ε 73, νὰ μισέψεις Γ 314, Ὅποτε θέλεις μίσεψε 
Β 1021, ποὺ ἤτουνα μισεμένος Δ 157 

μισοκρυμμένος  συγκαλυμμένος, αποσιωπημένος εν μέρει, Α 351 
μισοφτιαστὸς μισοτελειωμένος, (σε παροιμ. φρ.) Ὅποιος ἀρχίσει μὲ καλὸ 

εἰς τὴν ὑπηρεσιά του, μπορεῖ νὰ πεῖ μισοφτιαστὴ πὼς ἔχει τὴ 
δουλειά του Α 26 

μισῶ αντιπαθώ, αποστρέφομαι, ἄντις πολλὰ μισῶ σε Β 672, κ’ 
ἐμέναν᾽, ὁποὺ σ’ ἀγαπῶ, μὲ φεύγεις καὶ μισᾶς με Β 479, Α 
1269, νὰ κάμει ἐκεῖνο ποὺ μισᾶ Α 292, Α 701, ὁποὺ τὴν ἐμίσα 
διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Μυρτίνου Υπόθ., κι ἀπεθαμένη θὲς μ’ 
ἰδεῖς, ἀνὲν καὶ μὲ μισήσεις Β 664 

μνέσκω γίνομαι, παραμένω σε μια κατάσταση, μνέσκομε σὰν τῆς 
μέλισσας τὸ μοναχὸ κουβέλι Γ 665, μνέσκοντας πληγωμένος 
247, Ε 1173, Μέσ. απομένω μνέσκεται πλερωμένη Β 815 

᾽μνέω  (ὀμνέω)  ορκίζομαι (με γεν. προσώπου), κι ἀληθινὰ σοῦ ᾽μνέω Ε 994 
μνόγω (ὀμνόγω) ορκίζομαι, (με γεν. προσώπου) Ἔτσι σοῦ μνόγω, μὰ κ’ ἐσύ, .. 

δὲν τὸ κατέχεις Β 872, Β 1027, (με εμπρόθ. προσδ. που 
δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο ορκιζόμαστε) κ’ 
εἰς τ’ ὄνομά της ἔμνογες Β 1116, ς Β 1174, κ’ ἔτσι ἔμνοσες νὰ 
γένει Δ 648, μνόσεί ’χα πὼς ἀντίδικα τῆς φύσης ἐνεργῆσαν Α 
308 

μοιάζω/ ὁμοιάζω μτβ. παρουσιάζω ομοιότητα, είμαι ισάξιος, ταιριάζω (με γεν., 
με εμπρόθ.), πὼς τσ’ ἀγελάδας μοιάζεις Β 1141, βοσκὸς πὼς 
νὰ τοῦ μοιάζει Β 983, μοιάζει τ’ ἀνθρώπου κείνου Ε 737, νὰ 
μοιάζουσι οἱ χρόνοι μὲ τὲς πράξες Α 176, νά ’μοιαζε ἡ 
καρδιά σου τῆς γλώσσας σου Β 523, ἂν θὲς τοῦ Ἡρακλῆ τοῦ 
παινετοῦ νὰ μοιάσεις Α 269, Δ 69, αμτβ. παρομοιάζομαι, 
συμφωνώ, σὰν τὴ φωτιὰν ὁμοιάζει Α 1181, καὶ οἱ μιλιές του 
μοιάζουσι ἴδια σὰν τὸ μαχαίρι Α 885, Ε 813 

μοναχὰ/ μοναχὰς μόνον, αποκλειστικά, απλώς, λιγάκι, καὶ νά ’χες βάλει 
μοναχὰ τὸ πόδι σου νὰ φθάσει Α 98, Κι ὅλον ἐτοῦτο μοναχὰ 
τῆς κόρης του ν’ ἀρέσει Α 253, Α 769, ποὺ μοναχὰς ἔν’ ἀπ’ 
αὐτὰ νά ’χα ἐγώ, ἡ καημένη Β 411, (+παρὰ) παρά μόνο, παρὰ 
τὴν ὥρα μοναχὰ ὁποὺ ξυπνοῦσιν οὗλα Α 33, Τί ἄλλό ᾽ναι 
παρὰ μοναχὰ σάλια καὶ παραμύθια Α 773 
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μοναχὸς  (σημασ.) μοναδικός, κι ὁ Σίλβιος εἶναι μοναχὴ ψυχὴ σ’ ὅλη 
τὴν κτίση Α 215 τὴ μοναχὴ γλυκότητα π’ ἀπὸ τὸ μέλι ἐπῆρα 
Β 250, ἐτούτη μοναχὴ θέλει ἀπὸ σὲ ἡ ψυχή μου Β 518 

μουγκίζω   μουγκρίζω, Α 209  
μουγκοῦμαι  μουγκρίζω, βγάζω βογγητά (μεταφ.) ὡσὰ λιοντάρι φοβερὰ 

μουγκᾶται Γ 1475, ἡ ἅγια σπηλιὰ μουγκᾶται Ε 200 
μουδένας   κανένας, καὶ μουδένα λόγο ἔβγανε ὀχ τὰ χείλη της Ε 225 
μουρμουριστὸς ψιθυριστός, που προκαλεί βόμβο, Α 347, Α 1109 
μπαίνω  βλ. ἐμβαίνω  
μπερδένω δεν εκφράζομαι καθαρά, μπερδεύομαι, εμπλέκω κάποιον, Ἡ 

γλώσσα σου μπερδένει Ε 659, κ’ εἰσὲ καμιὰ κακομοιριὰ 
μεγάλη νὰ μπερδέσεις Δ 990, σὲ ζημιὰ καὶ δυστυχιὰ καμιὰ νὰ 
μὲ μπερδέσει Δ 974, Μέσ. πιάνομαι, κ’ εἰσὲ καιρὸν ὁποὺ ποτὲ 
τὸ λόγιαζε ᾽μπερδέθη στοῦ πόθου τὸ ζυγὸ Ε 1248 

μπερδεύομαι  πιάνομαι, εμπλέκομαι, παρασύρομαι, πέφτω σε σφάλμα, γιὰ 
νὰ μπερδεύονται σ’ αὐτὰ χίλιες καρδιὲς καημένες Α 1235, 
Ἰδὲς τὸν ὑπερήφανο τώρα πῶς ἐμπερδεύτη Γ 745, Δ 706, στὰ 
δίκτυα μου νὰ μπερδευτοῦν Α 48, Β 102, Γ 643, αὐτεῖνος 
ἔμεινε μ’ ἐτοῦτο μπερδεμένος Δ 507 

μπιστεμένος πιστός, έμπιστος, αφοσιωμένος (μτχ. παρκ. ρ. εμπιστεύω/ο----
-oμαι) καὶ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς ᾽πηρέτης μπιστεμένος Α 
1200, καὶ πάλιν τόσο νὰ μισᾶς μιὰ πίστη μπιστεμένη Α 1269, 
ποθητοῦ, εὔκαιρα μπιστεμένου Α 1425, ῍Ω πλήσια μπιστεμένε 
μου κι ἀγαπημένε τόσο Β 635, καὶ πλι’ ὀχ τὸν μπιστεμένο τὸ 
σκύλο σου Β 679, (ειρων.) Γ 1156   βλ. και πιστεμένος 

μπιστικὰ  πιστὰ, με αφοσίωση, Α 286  βλ. και πιστικός 
μπιστινὸς/ 
μπιστενός  αφοσιωμένος, τὸ μπιστινὸ σκυλί μου Β 460, *πολύτιμος, τῆς 

κόρης σου τὴν μπιστενὴ τιμή Γ 1152, μαζὶ μὲ τὸ Μυρτίνο της, 
τὸν μπιστενό E 1430  

μπλάστρι   έμπλαστρο, Ε 1328 
μπόρεσις/-ση  δύναμη, εξουσία, Α 124, Γ 1010 
μπορετὸς  κατορθωτός, εδώ το ουδέτ. + εἶναι = είναι δυνατό ἂς μοῦ 

’τον μπορετό Α 707, δὲν τοῦ ’ναι μπορετὸ ποτὲ μηδὲ νὰ τὸ 
μιλήσει Β 208, Γ 736, Δ 745 

μπορῶ  βλ. ἠμπορῶ  
μυθολογῶ  λέω κενά, ψεύτικα λόγια, Ε 677, πῶς μυθολογᾶς Ε 683 
μυρισμένος  ευωδιαστός, μυρωδάτος (μτχ. παρκ. ρ. μυρίζω) A 848, 932, B 

130, Β 1368 
μυστήριο  ανεξήγητο γενονός, ιεροτελεστία, Ε 1007, Ε 1077, Ε 297 
 
 
Ν 
 
ναῖσκε  ναι, Β 865, Β 1104 
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νεράιδα/ ἀνεράιδα πανέμορφη κοπέλα (ενδεχομένως εν μέρει ως απόδοση του 
ιταλικού όρου nimfa), Α 73, Α 362, Α 420, Β 70, Γ 315, Γ 737, 
Γ 1066, Δ 1056 και Β 331 

νήστεια ασιτία, Γ 38, Γ 284 
νιότη/ νιότης, ἡ το να είναι κάποιος νέος, η νεαρότητα της ηλικίας, τῆς νιότης 

Α 38, μὲ τὴ νιότη Α 1132, ἄνοιξις, τοῦ χρόνου ἀρχὴ καὶ 
νιότης Γ 1, Γ 699, (πληθ.) στὰ νιάτα μας Α 122 

νιούτσικος  νεαρός, νέος, Α 425, Α 469, Γ 3, Δ 90, Ε 7 
νικῶ κατανικώ, πῶς λὲς καὶ τὸν ἐνίκησες Α 94, ἀνὲν κι ὀμπρὸς τὸν 

ἔρωτα δὲν ἤθελε νικήσει Α 240, γιατὶ τὸν πόθο μετ’ αὐτὴ τὸν 
ἔχω νικημένο Α 91, Μέσ. αποτυγχάνω, νικιέμαι, στὸν πόθο 
πλιὰ νικοῦνται Α 399, στὸν πόθον ἐνικήθη Α 246, μὰ 
πάραυτα ’νικήθη Α 484, τὰ μάτια μου ἐνικήθησαν Α 1020, 
ἐνικήθηκα Γ 597, καὶ νικημένη μένει Α 117 

νοστιμάδα νοστιμιά, ευχαρίστηση, σὲ γάμου νοστιμάδα Α 1101, 
παραμικρὸν ὀρυάκι νοστιμάδων Γ 1059 

νοστιμότη, ἡ  νοστιμιά, ευχαρίστηση, χαρά, Ε 1467 
νουθεσιὰ  συμβουλή, Αφιέρ. 26, Α 816 
ντύμα ρούχο, Γ 425 
ντυμασιὰ  φορεσιά, Β 111  
ντύνω  βλ. ενδύω 
νυμφεύομαι  παντρεύομαι, ἐνυμφεύθη Υπόθ. 
νώμος   ώμος, Β 551  
 
 
Ξ  
 
’ξάκουστος  βλ. ἐξάκουστος  
ξαλαφρώνω   ανακουφίζω, ὅσο προσπαθεῖ νὰ τόνε ξαλαφρώνει Α 131  
ξαναζῶ επαναφέρω στη ζωή, αναζωογονούμαι, ποὺ ξαναζεῖ τοὺς 

πόνους Γ 534, καὶ νὰ τὴν ξαναζήσει Ε 1274, πάλε μὲ χίλιες 
γαλιφιὲς κάνει νὰ ξαναζήσεις Α 136 

ξανάρχομαι  επιστρέφω, Ἔτσ’ ἐξανάρθα Β 377, ξανάλα Δ 1591 
ξανάφτω  ανάβω ζωηρά, ὀχ τὲς ὁποιὲς ἐξάναψε Δ 317, ἡ ὄργητα ἡ 

θνητὴ εἶχε ξανάψει Β 1320 
ξανοίγω  διακρίνω, εντοπίζω, ανιχνεύω, παρακολουθώ, καταλαβαίνω, 

νὰ τὸν ξανοίγω ἀπὸ μακρά Γ 818, Δ 177, κ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲ 
φαίνουνται βλέπει καὶ τὰ ξανοίγει Ε 970, τὴν Kορίσκη 
ἐξάνοιξα Β 845, θὲ νὰ ξανοίξω τὸ σκοπὸ Β 1078, Β 417, Β 
1034, ἔννοια τῆς κόρης νὰ ξανοίξει Β 44, ἀμὴ δὲν ἦτον 
βολετὸ κανεὶς νὰ τὸ ξανοίξει Ε 1295, γιατὶ ἀπ᾽ ἐκεῖ τὴν 
ὑψηλὴ χρεία θέλεις ξανοίξει Γ 337 

ξαπερνῶ μτβ. υπερβαίνω, ξεπερνώ κάτι, χίλιους θανάτους ξαπερνᾶ ὥς 
νά ’ρθει στὸ κιβούρι Ε 1398, τόσ’ ὄμορφη πολλά, ποὺ 
ξαπερνάει τὸ κάλλος Γ 1463, τὰ κέρατά σου τὰ ψηλὰ καὶ νὰ 
τὰ ξαπεράσει Δ 958, αμτβ. υπερτερώ, κι ὡς ξαπερνᾶς στὴ 
δύναμη Ε 717 
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ξαπλώνω απλώνω, εξαπλώνω, τὸ χέρι του ξαπλώνει Α 551, καὶ πόνους 
μεγαλύτερους … ξαπλώνει Β 62, Μέσ. ξαπλώνω κάτω, ὁ 
σκύλος π’ ἐξαπλώθηκε τοῦ μάκρου καὶ τοῦ πλάτου Β 628 

ξαφνικὸ αναπάντεχο γεγονός (συνήθως δυσάρεστο), Α 566  
ξεδικιώνω βλ. ἐκδικιώνω  
ξεδουλεμένος  που έχει αποκτηθεί με κόπο, Ε 1436  
ξεκοκκινίζω  γίνομαι κατακόκκινος από ντροπή, Α 1290, ὁπ’ ὅλο 

ἐξεκοκκίνησε Β 616 
ξεπλήττω  καταπλήσσω, Γ 1457 
ξερνῶ   αποβάλλω, ἐξέρασές το Γ 1246 
ξεσέρνω κρατώ, στρίβω (προκ. για ρόκα ή αδράχτι), Α 252 
ξεσκίζω  κομματιάζω, διαμελίζω, θανατώνω, Δ 96, ἐξεσκίσασι Δ 169, 

μτχ. παρκ. ἀγρίμι ξεσκισμένο Α 109 
ξέσκισμα/ ;ξέκισμα  μαρτύριο, κομμάτιασμα, πληγή, Δ 946, Γ 962  
ξεσκισμός κομμάτιασμα, μαρτύριο, Α 1354, Β 1178, Δ 11 
ξεσταίνω  κερδίζω, Γ 356 
ξετρέχω κατατρέχω, βασανίζω, αναζητώ, ακολουθώ, κυνηγώ, θηριὸ 

ποὺ πείνα τὸ ξετρέχει Γ 273, διακονίζοντας τὸν πόθο νὰ 
ξετρέχει Γ 1112, τ’ ἄγρια θηριὰ ξετρέχει τα Δ 944, Γιὰ τοῦτο 
ἔτσι βιαστικὰ ἦρθα, ξετρέχοντάς σου Β 47, Γ 61, ποὺ τὴν 
ξετρέχαν Α 548 

ξεύρω/ἠξεύρω/ξέρω ξέρω, γνωρίζω, δὲν ξεύρω τί μιλεῖς Α 281, (παρενθ. χωρίς 
αντίκ.) σὰν ξεύρεις Α 280, ὡς ἠξεύρεις, βρίσκομαι ξένος Α 
455, τὰ τασσίματά σου… τόσ’ ἀκριβὰ ξέρεις καὶ τὰ 
ξοδιάζεις Β 1109, ξεύρομε πὼς τὰ θηλυκὰ Α 399, ὅλοι τὸ 
ἠξεύρετε Α 239, ξεύρουσι πάντα νὰ κρατοῦν τὰ πάθη τους 
Α 402, ἐκεῖνοι ὁποὺ τὸ ἠξεύρουσι Α 351, γιατὶ δὲν 
ξεύρουν… τὲς πλῆσες θλίψες Γ 671, ἤξευρε.. τὸ πὼς Α 299, 
σὰ νά ’ξευρες ποιά … Β 192, δὲν ἤξευρε ἂν ἦτο ὀχ τὸ 
μαχαίρι Α 567 

ξεχωρίζω   διαλύω, απομακρύνω, Α 694, Γ 547 
ξεφαντώνω  αμτβ. διασκεδάζω, ὁμάδι ξεφαντώνουν Γ 1154, Β 325, κ᾽ 

ἐξεφάντωνε κι … ἐγέλα Α 1094, ἂς ξεφαντώσει κι ἂς χαρεῖ Ε 
1374, Γ 119, ἐδῶ νὰ ξεφαντώσομε Γ 88, μτβ. χαίρομαι κάτι, ἂς 
τήνε ξεφαντώσομε Γ 695 

ξεφάντωσις/-ση   απόλαυση, διασκέδαση (τρόποι διασκέδασης), ευχαρίστηση, 
γιορτή, Α 49, Β 16, Β 84, Β 132, Β 398 

ξεφεύγω αποφεύγω, εὔκαιρα τὸ ξεφεύγει Γ 486, καὶ νὰ τὸ πεῖς 
ξεφεύγεις Β 864, τὸν πόθο νὰ ξεφεύγεις Α 275, … παρὰ νὰ σὲ 
ξεφεύγει Α 403 

ξεχωριστὰ  επιπλέον, τόσο περισσότερο, ιδίως, Α 337, Α 1091, Γ 1366 
ξηγῶ/ ἐξηγῶ διηγούμαι, αναπτύσσω, ερμηνεύω, εξηγώ, ἀνίσως κ’ εἶναι 

ἀληθινὰ ὅ,τι μοῦ ἐξηγήθη Ε 1021, νὰ σοῦ ξηγήσω δὲν μπορῶ 
Δ 213, σ’ ἐμᾶς νὰ τὸ ξηγήσεις Ε 1010, ξηγήσου μοῦ το Α 460 

ξιάζω (ἀξιάζω) αξίζω, Β 443, Β 795 
ξιφάρι  ξίφος/ σπαθί, αιχμή βέλους, Β 547, Δ 495, Δ 960, Ε 1292 
ξοδιάζω πουλώ, ξοδεύω, διαθέτω (κάτι), Β 1109, Γ 1086, Ε 557 
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ξόδι   κηδεία, Α 545, Δ 413, Ε 207 
ξόμπλι παράδειγμα, Α 813, Α 1292, Γ 525, Δ 357 
ξομπλωτὸς   διακοσμημένος με κοσμήματα κεντητά ή υφαντά, Β 1124 
ξουρίζω ξυρίζω, κόβω, καὶ σέρνεις νὰ ξουρίζει τὴν ἀποδέλοιπη 

κλωνά, ὁπ’ ἀνοιγοσφαλίζει Α 1247 
ξυμητὸς  *οξύς, Β 263, Δ 960, Δ 1392 (ξυμητώνω Somavera). 
ξυπνῶ ξυπνώ κπ./κτ., εγείρω, εγείρομαι (από ύπνο), τὰ μάτια νὰ 

ξυπνήσουν Α 5, τὸν κοιμισμένο… κάμετε νὰ ξυπνήσει Α 18, 
μετὰ τούτονε ξυπνᾶς τὸν τρόπο νὰ πληθαίνουν Α 1251, ὁποὺ 
ξυπνᾶ καὶ χαίρεται Α 1106, παρὰ τὴν ὥρα μοναχὰ ὁποὺ 
ξυπνοῦσιν οὗλα Α 33, Μέσ. ξυπνώ, τούτη τὴν ὥραν ὅλοι τους 
κι οὐδὲ ποσῶς ξυπνοῦνται Α 32, μτχ. εκείνος που βρίσκεται 
σε εγρήγορση καθάρια ξυπνημένος Α 1024 

 
 
Ο  
 
ὅθεν  από τότε, απ᾽ όπου, όπου, από ᾽κεί, προς τα εκεί Πρόλ. Α 74, 

Α 910, Α 1250, Α 1382, Β 341, Β 420, Β 824, Γ 137, Δ 782, Δ 
1214, Δ 1536, Ε 12, Ε 1214, Ε 1586 

ὀκνὸς  νωθρός, δειλός, Β 443, Γ 224 
ὀλίγον/ λίγο συχν. λίγο, για λίγο, καὶ διατὶ ὀλίγον πρωτύτερα Υπόθ., Δ 

158, Ἔπαψε λίγο ὁ θάνατος Α 599, λίγο ἔλειψε Β 271, λίγον 
ἀγαπᾶ Γ 563, (παραθετ.) δὲν τὸν ἠγάπα ὀλιγότερον Υπόθ., κι 
ὅσο λιγότερον ἐλεημοσύνη ὀλπίζει Α 1427, ’ξ αὔτονε 
λιγότερ’ ἄξια Γ 1502, Ε 1001, λιγότατα νὰ μένει πλερωμένη Δ 
296 

ὀλίγος/ λίγος συχν. λίγο νοῦ Α 975, ὥρα λίγη Α 24, ὀλίγη δύναμις Α 543, 
ποὺ λίγοι τὴν ἠξεύρουσι Γ 1374, Α 213, (παραθετ.) πίστη 
λιγότερ’ ἔχεις Γ 109, ξεύρει λιγότερα Ε 620, εἰς ὀλιγότατην 
ὥρα Γ 1183, ἀπὸ τοὺς ἀμελεῖς λιγότατοι μποροῦσι Β 715, 
λιγότατες Β 750, λιγότατα σοῦ θέλω εἰπεῖ Γ 355 

ὀλιγούτσικος/  
λιγούτσικος λιγοστός, ελάχιστος, σύντομος, εἰς τὸ λιγούτσικο καιρὸν Β 

108, κ’ εἰς μέρες ὀλιγούτσικες ἐχάθ᾽ ἡ δύναμή μου Β 368 
ὁλοκάρπωμα  προσφορά για θυσία, Ε 862, Ε 963 

ὁλονένα  συνεχώς, Γ 133 
ὅλος/ οὗλος ολόκληρος, στον πληθ. όλοι, οι πάντες, μὰ νά ’τουν ὅλος 

μοναχὸς δικός μου Α 709, γιατὶ ὀχ τὸν κόσμον ὅλονε Πρόλ. 
36, φόβο κ’ ἐλπίδα ἀνάμεσα ὅλονο μὲ γιομίζει Ε 1000, εἰς ὅλη 
τὴ ζωή της Αφιέρ. 37, κι ὅλον ἐτοῦτο μοναχὰ τῆς κόρης του 
ν’ ἀρέσει Α 253, ὁποὺ ξυπνοῦσιν οὗλα Α 33, Αφιέρ. 16· βλ. 
και  έκφρ. μ’ ὅλον (ὁ)ποὺ = παρ’ όλο που Καὶ μ’ ὅλον ὁποὺ 
στὲς καρδιὲς τῶν ἀλλονῶν σκορπίζει τὸν πόθο Α 189, καὶ μ’ 
ὅλο ποὺ λαβρίζουσι μέσα τὰ σωθικά του Α 341  

ὁλοῦθε   παντού, Α 326  
ὀλπίζω  βλ. ἐλπίζω 
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ὁμάδι  μαζί, όλοι μαζί, μεταξύ (μας/ σας), επίσης, ταυτόχρονα, 
Πρόλ. 71, Α 4, Α 430, ὁμάδι σας κρυμμένοι Δ 644, Α 15, Α 
163, Α 688, (και με τις πρόθ. μὲ, μετὰ + αιτ.) Α 576, Α 582  

ὀμμάτι/ μάτι B 678 και Αφιέρ. 28, Πρόλ. 24, Α 5. Η λέξη απαντά συχνά 
προσωποποιημένη. Υποκαθιστά, ανθρώπινη υπόσταση, 
πρόσωπο, (θηλυκή) ομορφιά, αγαπημένη παρουσία, σημείο 
αναφοράς για την οπτική έκπληξη, για τη διαμόρφωση και 
έκφραση συναισθημάτων (καὶ τ’ ἄπονα τὰ μάτια της, ὁπού 
’χασι μὲ σφάξει Α 375, τὰ μάτια του γυρίζει στοὺς οὐρανοὺς 
καὶ θλιβερὰ τὸ παρακάλιο ἀρχίζει Α 497, τὰ δυό της μάτια 
κάνοντας νὰ γένουσι μιὰ βρύση Α 570, βλέποντάς την μὲ 
κακὸ μάτι Β 729, ποὺ πλιὸ παρὰ τὰ μάτια μου σ’ ἔχω 
πεθυμισμένη Β 850) 

ὀμοιάζω  βλ. μοιάζω 
ὁμολογῶ/ μολογῶ εκμυστηρεύομαι, λέγω, αποκαλύπτω, εκφράζω, ἀλήθεια 

μολογῶ σου Γ 597, ψέματα μολογοῦσι Δ 687, νὰ τοῦ 
μολογήσω τὰ πάθη μου Α 714, νὰ μὴν τ’ ὁμολογήσεις Ε 85, 
τὸ λογισμό σου ἐγὼ ἤθελα ὁμολογήσει Β 912 

ὀμόνω   ορκίζομαι, μ᾽ ὀμόσεις Β 907, εἶχε ὀμόσει … νὰ δοθεῖ Ε 1218 
ὀμορφάδα  ομορφιά, Γ 668 
(ὀ)μορφιὰ  βλ. εὐμορφιὰ   
ὀμορφίζω ομορφαίνω, Γ 951 
ὄμορφος βλ. εὔμορφος  
ὀμορφοστολισμένος στολισμένος ωραία (μτχ. παρκ. ρ. ὀμορφοστολίζω), Β 116 
ὀμπρὸς   προηγουμένως, μπροστά, ἂν δὲ ζητήσει τ’ οὐρανοῦ ὀμπρὸς 

νὰ τοῦ βοηθήσει Α 28, Α 240, κι ὀμπρὸς στὰ πόδια κεῖνα Α 
547, Α 1062  

ὀμπροστὰ  εμπρός, πρώτα, προηγουμένως, πρίν, γιατὶ στὸ πρῶτ᾽ 
ἀνάβλεμμα π’ ἐφάνηκα ὀμπροστά της Β 351, Ε 171, μ’ 
ἀνίσως καὶ διαβεῖ ὀμπροστὰ καὶ δυναμώσει πλήσια Γ 925, 
Ἀμὴ ἀπ᾽ ἐτούτην ὀμπροστὰ τὸν ἵδρο καὶ τοὺς κόπους Δ 907, 
πὼς δὲν στὰ δίνω ἂν ὀμπροστὰ δὲν εἶμαι πλερωμένη Β 502, 
μὰ ν’ ἀπεθάνω ἔχω ὀμπροστὰ δίχως νὰ ξεδικιώσω Γ 1263 
(έκφρ.) ἀπὸ τώρα κι ὀμπροστὰ σημάδι θὲς μ’ ἀφήσεις Γ 508 

ὀνειδίζω  κατηγορώ, επικρίνω, Β 730, Γ 267 
ὀνειριαστὸς   που βιώνει τα πράγματα σαν μέσα σε όνειρο, Ε 1428 
ὄνειρο(ν) το όνειρο, το μη πραγματικό, η παραίσθηση, Α 970, (πληθ.) 

τοῦτα ποὺ λὲς εἶν’ ὄνειρα Δ 739, σὺ δηγᾶσαι ὀνείρατα Ε 1427 
(ὀ)νοματίζω ονομάζω, κατὰ πῶς ὅλοι σ’ ὀνοματίζουν Δ 1111, τὸ 

ὀνομάτισα Ε 682, Ε 1221, ἄστρα τὰ ’νοματίσαν B 1197, υἱὸ 
νὰ ᾽νοματίσεις Ε 631, καθὼς ᾽νοματισμένο τὸ ἔχει ὁ ἴδιος 
ποιητής Αφιέρ 17, B 709 

ὀξοπίσω/ ξοπίσω από πίσω, πίσω, τό ’λυσα σ’ ἑνοῦ λαφιοῦ ὀξοπίσω B 461, 
λογιάζοντας … ἐκεῖνο πού ’χ’ ἀφήσει ξοπίσω μου Ε 60 

ὀπίσω/ πίσω  πίσω, Αφιέρ. 16, Α 684, Δ 154 
ὁπλὴ  χνάρι ζώου, πατημασιά ανθρώπου, Πρόλ. 66, Β 417 



 604 

ὅποιος  οποιοσδήποτε, εκείνος που, ὅποιος ἀρχίσει μὲ καλὸ εἰς τὴν 
ὑπηρεσιά του… Α 25, σὰ νὰ γελᾶς περσότερο ὅποιον πλιὰ 
σοῦ πιστεύει Α 1267 

ὁποῖος/ ὁποιὸς (με άρθρο) ο οποίος, πράγμα που, διὰ τὸ ὁποῖο ὑπόσχεση 
πάντα θέλω φυλάξει Αφιέρ. 49, πεῖ θέλει νεκρωμένο τὸ φιλὶ 
στ’ ὁποῖον Β 1355 [επίσης ο τύπος συχνός στην Υπόθ.], γιὰ 
τὴν ὁποιὰ δὲν εἶν’ κανεὶς βοσκὸς Α 77, ἀνὲν καὶ πόθο δὲ 
γροικᾶς, ὀχ τὸν ὁποιὸν ἡ κτίσις.. Α 116, ἀνίσως κ’ εἶναι πίστη 
ποτὲ ’ς καρδιὰ μιᾶς γυναικὸς, τ’ ὁποιὸ δὲν ἐφανίστη Α 778 

ὁποὺ/ ποὺ στο μέρος όπου, ἐκεῖ ποὺ στέκαν τὰ πουλιὰ στὰ δένδρη 
φωλεμένα Α 980, τη στιγμή κατά την οποία παρὰ τὴν ὥρα 
μοναχὰ ὁποὺ ξυπνοῦσιν οὖλα Α 33, θέλεις τὰ θέλει εἰς 
καιρὸν ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τά ’χεις Α 156, στο μέρος που 
(εμπρόθ.) στὸν τόπο ποὺ ἐγεννήθηκε τὸν κάνει νὰ γυρίσει Ε 
30, κατά τρόπο (εμρόθ.) καταφρονεῖς τὸν ἔρωτα, κ’ εἰς τρόπον 
ποὺ τὴν ἀγάπη δὲν ψηφᾶς Δ 1332, ο οποίος (συχν. με το ποὺ) 
καὶ πίστευσέ μου ἐμένανε, ὁποὺ τὴ δοκιμάζω Α 125, ἔν τον 
ἐδῶ π᾽ ἀληθινὰ εἶναι ἐκεῖ παρέκει Δ 1295, τοῦτο τ’ ἀγριότατο 
θηριό, ποὺ γνωρισμένο ’γίνη Α 13, θέλουν μιλήσει οἱ πόνοι 
μου, ποὺ στὴν καρδιὰ βασταίνω Α 328, με το παρὰ δήλωση 
σύγκρισης εἶναι πλιὰ χειρότερο τὴ γνώμη μου ν’ ἀλλάξω … παρὰ 
ποὺ μὲ τὸ χέρι μου τὸ θάνατο ν’ ἁρπάξω Γ 966, πλιὸ παρὰ ποὺ 
λογιάζεις Ε 512, μόλις εὐθὺς ποὺ φτύσει τὸ φιλί Γ 440, τότε 
(την ίδια στιγμή) ὁποὺ μιὰ λόγχη τῆς φωτιᾶς ἐχύθη στὴν 
καρδιά μου Β 91, με το ὥστε = μέχρι που κι ὡς Σίλβιος στέκω 
σταθερὸς ὥστε ποὺ ν’ ἀποθάνω Α 60, αφού μά ’στερα, ποὺ 
σ’ ἐγνώρισα Γ 433, εφόσον πῶς νὰ σὲ πῶ δική μου, ὁποὺ δική 
μου δὲν εἶσαι Δ 1372, γιατί μανίζω ποὺ μὲ τόση ἀγάπη μέσ’ 
στὰ σπλάχνη μου ἄφηκα νὰ ριζώσει Α 741, B 4, ώστε 
(αποτελεσμ. σημασ.) ὁποὺ λαβρίζουν κι ἅφτουσι μέσα τὰ 
σωθικά μου A 692, ἤθελα ν’ ἀποθήνισκα μὲ τρόπο ποὺ νὰ 
πάρει Α 374, (έκφρ. μ’ ὅλον ὁποὺ) μολονότι καὶ μ’ ὅλον ὁποὺ 
στὲς καρδιὲς τῶν ἀλλονῶν σκορπίζει Α 189, καὶ μ’ ὅλο ποὺ 
λαβρίζουσι τὰ σωθικά του Α 341, ότι παρὰ ποὺ δεῖξαν 
ὄργητα ἐτότες Ε 828, (μόριο)῍Ω πόσο ποὺ γελᾶσαι Γ 723, 
μακάρι κι αὐτός, ποὺ νὰ μὴ δώσει ὁ Θιὸς ποτέ του… Δ 440 

ὄργητα  θυμός, οργή, (έκφρ. παύω τὴν ὄργητα = παύω να είμαι 
οργισμένος) Α 598, (πιάνω ὄργητα = οργίζομαι) Α 740, Α 910  

ὀρδινιὰ  τάξη, δέσμευση, εντολή, ἐδῶ νὰ ξεφαντώσομε κ’ εἰς ὀρδινιὰ 
νὰ μποῦσι Γ 88, (έκφρ. στη σειρά) ἐστάθη ὀμπρὸς κ’ εἰς 
ὀρδινιὰ τὲς κορασιὲς καθίζει Β 169, πὼς ἐβάλθη σ’ ὀρδινιὰ τό 
’ταξε νὰ πλερώσει Δ 287, κατέχεις τσ’ ὀρδινιὲς Ε 160, Ε 275 

ὀρδινιάζω σχεδιάζω, κάτεχε ὀρδινιασμένο ἀνάμεσά τους κ’ ἔχουσι … Γ 
1167  

ὀρεχτικὸς  αγαπητός, ποθητός, γοητευτικός, απολαυστικός, χαροποιὰ 
στὸ πρόσωπο κι ὀρεχτικὴ εἶναι πλήσια Β 21, τοῦ πόθου τὴν 
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ὀρεχτικὴ δροσιὰ νὰ πιπιλίζει β 242, Παλικαράκι ὀρεχτικό, π’ 
ἐσὺ εἶσαι ἡ φωτιά μου Β 541 

ὅστις ο οποίος, εκείνος (που), ὅστις γεννᾶται στὴν ἀρχὴ ὡσὰν τὸ 
δροσισμένο Γ 921, τὴν πληγωμένη τὴν ψυχὴ δροσίζεις ὅτινος 
σὲ θωρεῖ κι ἀναντρανίζει Γ 1487, Δ 799, (ουδ. οτιδήποτε), 
Λίνκε, ὅ,τι θέλεις λέγε μου Α 107, σ’ ὅ,τι ἠμπορῶ καὶ δύνομαι 
Α 666 

ὅταν/ ὅτα/ ὅτε όταν, Α 34, Α 87, Α 102, Α 127, νὰ κάμου, ὅτα ποθοῦσι Β 
1070, σὰν ὅτε μὲ τοὺς ἄνδρες μας ἀγκαλιαστὲς σμιχτοῦμε Β 
151 

οὐδὲ ούτε, ούτε και (κι ούτε), ούτε καν, ούτε να, καθόλου δεν (δεν 
συνηθίζεται με τη σημασία του δὲν, μια και αυτό 
χρησιμοποιείται στο κείμενο), νὰ τοὺς βαρυγωμοῦμε δὲν τὸ 
παινῶ, οὐδὲ πρεπὸν εἶναι Α 31, δὲν ἤθελε ἤτουνα ποτὲ στὸν 
κόσμο γνωρισμένος, οὐδ’ ἔτσι δυνατότατος καὶ πλήσια 
μπορεμένος, οὐδ’ εἶχε ἀγροικηθεῖ Α 234/235, Καὶ ν’ 
ἀποθαίνουν παρευθὺς ἤβλεπες… κι οὐδὲ βοήθεια ἐδύνονταν 
νά ’βρουν A 517, Νὰ τόνε φύγεις; Οὐδ’ αὐτὸ δὲν ἠμπορεῖς 
νὰ κάμεις Α 859, κι οὐδὲ τὸ φόβο πού ’βλεπες πλιό σου μὴν 
τὸν θυμᾶσαι Α 1056, καὶ πὼς μ’ ἐμὲ ’συγκρίθη στὸν πόθο κι 
οὐδ’ ἐμένανε εἰς τοῦτο ἐσυντηρήθη A 876 

οὐδεὶς/ οὐδένας κανένας (δεν), ούτε ένας (δεν), οποιοσδήποτε, κι οὐδεμιὰ 
ἀγάπη ἀπ’ αὐτὰ οὐδεὶς κερδαίνει B 1341, τὸ ριζικὸ κρατεῖ 
κρυφό, κι οὐδένας δὲν τὸ ξεύρει Α 652, τὰ δάκρυα μου κ’ οἱ 
στεναγμοὶ κομπώνουσι οὐδένα Α 842, κι οὐδένας θέλει 
εὑρεθεῖ νὰ πεῖ, μά τὴν ἀλήθεια Β 385, μὲ κάθε δίκιο ἀληθινὰ 
οὐδένας δὲν τυχαίνει νὰ πεῖ Δ 377, κεῖνο πού ’τουνα τὸ πλι’ 
ἀκριβὸ σ’ ἐμένα, παρὰ καρδιά, παρὰ ζωὴ καὶ παρὰ πράγμα 
οὐδένα Α 988· δες και οὐδὲν ως τίποτα Β 1343, Γ 789  

οὐδεκιὰς ούτε καν, θεὰ δὲν εἶναι, οὐδεκιὰς νεράιδα πλουμισμένη Γ 737 
οὐδεποσῶς ή  
οὐδὲ ποσῶς καθόλου (δεν), κι οὐδεποσῶς δὲ σφάλλω Β 428, τούτη τὴν 

ὥραν ὅλοι τους κι οὐδὲ ποσῶς ξυπνοῦνται Α 32 
οὐδέποτε/οὐδεποτὲ ποτέ (δεν), καμιά φορά (δεν), κι ἀγάπη μὲ τοῦ λόγου της 

οὐδέποτε δὲ φέρνει Α 1202, κι οὐδεποτὲ στὸν τόπ᾽ αὐτὸν 
ἄνθρωπος διαβαίνει Β 1160, Α 306, Α 483 

οὐρανικὸς  θείος, Α 638  
;οὐσιλυγοῦμαι  *κινούμαι με πνοή ανέμου, φύλλο οὐσιλυγᾶται Ε 902, ὅσα 

σᾶς ᾽σιλυγοῦνται φύλλα Ε 1383 
ὀφθαλμὸς  μάτι, Α 435, Α 727 
ὀχ  από (+αιτ. = διάκριση, ποιητικό αίτιο, αιτία, τρόπο, ύλη, 

καταγωγή, αφετηρία), Πρόλ. 35, Α 35, Α 82, Α 116, Α 164, Α 
238 βλ. και ἐξ 
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Π  
 
παγαίνω, πη(γ)αίνω,  
πά(γ)ω  πηγαίνω (σημασ. όπως στη σύγχρονη γλώσσα), μιὰν ἐμιλιὰ 

γροικῶ τὸ πὼς παγαίνει Α 347, καμώνεται.. πὼς… πηαίνει Γ 
748, πάγω Α 1161, πάω Δ 279, (έκφρ. σε νοιάζει) Mὰ τοῦτο τί 
σοῦ πάει ἐσὲ…; Ε 511, Γ 696, ἂς παγαίνομε Α 21, ἂς πηαίνομε 
Α 665, ἂς πηγαίνομε Β 419, ποῦ θὲς νὰ πᾶς Α 722, παινῶ νὰ 
πᾶμε Α 29, ὁποὺ δὲν μποροῦν νὰ πᾶσι σ’ ἄλλον τόπο Α 834, 
πάγαινε Α 1155, δὲ θὲς πάει Δ 1483, δὲν εἶχε πᾶ στὸ εἴδωλον 
τ’ Ἀπόλλου Β 373, ὥστε … ἐπῆγαν νὰ ρωτήσουν Α 603  

παιγνίδι   ασχολία για διασκέδαση, ομαδικό παιχνίδι, αγώνισμα 
(αθλητικό, πολεμικό), ερωτικό παιχνίδι, Β 79, Β 136, Β 168, Β 
1048, Β 1073, Γ 95, Γ 199, Δ 1557 

παιγνιδίζω παίζω, διασκεδάζω, Δ 944 
παίδα  βάσανο, ταλαιπωρία, οδύνη, τιμωρία, Α 126, Α 336, Γ 532, Δ 

1282 
παιδεμή, ἡ βάσανο, στενοχώρια, Γ 1034 
παιδεμός  βάσανο, μαρτύριο, Α 380  
παίδευσις/ –ση   δοκιμασία, βάσανο, ταλαιπωρία, τιμωρία, Α 494, Α 659, Γ 

566 
παιδεύω βασανίζω, τιμωρώ, παιδεύεις τοὺς σὲ φεύγουσι Δ 1168, 

μόνον τὴν γυναίκα παιδεύει Υπόθ, Α 602, Β 458, Μέσ. 
βασανίζομαι, τιμωρούμαι, Μὰ τί παιδεύεσ᾽ εὔκαιρα Β 1142, 
Πόσον καιρὸ ἐπαιδεύομουν Β 1097, ἐπαιδευόσουν Ε 761, μ’ 
ὅσο κι ἂν ἐπαιδεύτη Δ 506, Δ 1443, πρέπει τους ὅτι νὰ 
παιδευτοῦσι Γ 644, μτχ. παρακ. εκείνος που έχει εμπειρία, 
βαθὺς καὶ παιδεμένος νοῦς Γ 1423 

παίζω κοροϊδεύω, περιπαίζω, διασκεδάζω, συμμετέχω σε παιχνίδι, 
πὼς μὲ γελᾶς καὶ παίζεις με Α 72, Β 137, Α 1094 (μτχ. ενεστ.) 
ἂς δοκιμάσομε … παίζοντ᾽ ἀνάμεσά μας Β147  

παινετὸς παινεμένος, ξακουστός, Α 269, Δ 1129 
παινῶ θεωρώ σωστό, επαινώ, παινῶ νὰ πᾶμε Α 29, σοῦ τὸ παινῶ Α 

276, παινώντας Β 1297, Μέσ. επαινούμαι, καυχιέμαι, τὸ 
παινοῦμαι Α 225, καὶ παινᾶσαι Δ 1116, μ’ ἐσένα θὲ νὰ 
παινεθῶ Δ 1427, μτχ. παρκ. αναγνωρισμένος, παινεμένες 
Αφιερ. 4  

παίρνω/ ἐπαίρνω παίρνω, λαμβάνω, απομακρύνω και γενικά σε χρήση όπως 
και στη σύγχρονη γλώσσα· (κάποιος/ κάτι αιχμαλωτίζει τη 
σκέψη μου) τὸ νοῦ μου δὲ μοῦ παίρνει Α 359, (θανατώνω) 
παρὰ τὸν ἴδιο θάνατο ποὺ τὴν ζωή σου παίρνει Α 1270, 
(απομακρύνω) Ε 21, (αφαιρώ) παρευθὺς τὸν πόθο μᾶς 
ἐπαίρνουν Α 823, (διασκεδάζω) πάσα καιρὸν ξεφάντωση μὲ 
δαῦτα ἤθελα παίρνω Α 49, χαρὲς καὶ περιδιάβασες νά 
’παιρνα Α 708, (δέχομαι) πιστὴ βουλὴν ἐπῆρα Β 109, 
(ακολουθώ δρόμο) κ’ ἐπῆρε στράτα ἀλλιώτικη Α 978, 
(παίρνω τη λογική, την αυτοκυριαρχία του κάποιου) ἐπῆρε 
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τὴν ἀξιά μου Β 268, (νιώθω βαθιά) ποὺ πῆρες εἰς τὰ σπλάχνα 
σου Β 214, (παντρεύομαι) δὲ θέλεις νὰ τὴν πάρεις Α 84, 
(βαρυγκομώ) δίχως νὰ πάρεις βάρη Β 1176, (ανακουφίζομαι, 
ευχαριστιέμαι) νὰ πάρει ἡ κόρη μου θεράπευση Α 373/374, 
(δωρίζω σε κάποιον κάτι) θέλω τοῦ πάρει ἕνα ταυρί Α 1152, 
[προστ.] ἔπαρ’ κ’ ἐσὺ  Β 16, (παραδειγματίζομαι) ξόμπλι 
ἐπάρτε Ε 1704, [απαρέμφ.] γιὰ τούτη θάνατο γλυκὺ τὸν εἶχες 
πάρει Β 1175, Mεσ. (αποκτώ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου) 
κ’ ἐπαίρνεται εἰς τοῦ λόγου της Α 1297, (εισπράττεται) φιλὶ 
ποὺ παίρνεται ἀπὸ ἕνα Β 1349, (τρελαίνομαι) ἀπὸ τὸν νοῦν 
σου ἐπάρθης Β 658, μτχ. πρκ. παρμένος Α 995 

πάλε/ πάλι  πάλι, ξανά, εκ νέου, ακόμη μια φορά, στοὺς ἴσκιους πάλε τῶν 
δενδρῶν A 51, A 136, A 298, A 303, εντούτοις, παρόλ’ αυτά, 
Ἀμ’ ἀνισῶς καὶ πάλι δὲ γένει τό ’πε Ἀπόλλωνας A 647, A 686, 
A 788, έπειτα, επίσης, πάλι καμιὰ φορὰ μ’ ἐμὲ στέκοντας 
συντυχαίνω Α 705, Α 739, Β 837 

πάνου/ πάνω  βλ. ἀπάνου 
παντάπασι   ολοκληρωτικά, Ε 1550 
παντόθες  παντού, Ε 1 
παντρειὰ/ πανδρειὰ δεσμός γάμου, Α 284, Α 619  
παρὰ  για εισαγωγή β´ όρου σύγκρισης έπειτα από επίθ. ή επίρρ. 

θετ. βαθμού θηριὸ ἄγριο κι ἀνημέρωτο παρὰ θηριὸ κανένα 
Α 64, (και ελλειπτικά) παρὰ φορὰ καμι’ ἄλλη Πρόλ. 88, 
έπειτα από επίθ. ή επίρρ. συγκρ. βαθμού ποὺ πλιὸ παρὰ τὰ 
μάτια μου σ’ ἔχω πεθυμισμένη Β 850, μιὰ λυγερὴ ποὺ 
πλιότερο παρὰ τὸ χιόνι ἀσπρίζει Α 75, ποὺ πεθυμῶ τὸ θάνατο 
πλιότερα παρ’ αὐτείνη Δ 1182, (+ αντων. άλλος, κανένας), κ’ 
εἶν’ ἄξιος πλιὸ παρ’ ἄλλονε ταίρι σου γιὰ νὰ γένει Β 988, 
ὁποὺ δὲν ἔχει σβήσιμο καὶ καίγει πλιὸ παρ’ ἄλλη Δ 318, με 
βουλητική πρόταση Kάλλια ἡ ψυχὴ πρωτύτερα στὸν Ἅδη ν’ 
ἀπεράσει, παρὰ τοῦ πόθου της ποτὲ ἡ πίστις νὰ χαλάσει Γ 
963/964, (+ ποτέ) πόσό ᾽ναι πλιὰ βαρύτερο κανεὶς νὰ σᾶσε 
χάσει παρὰ ποτὲ νὰ <μὴ> σᾶς δεῖ ἢ νὰ σᾶς δοκιμάσει! Γ 
17/18, με αναφορ. πρόταση βοηθᾶ τσ’ ἔγνοιες τοῦ λογισμοῦ 
μου πλιὸ παρὰ ποὺ δὲν ἔλπιζα κ’ ἐκράτουν εἰς τὸ νοῦ μου B 
706, Tόσο περίσσια μοῦ πονεῖ, πλιὸ παρὰ ποὺ λογιάζεις Ε 
512·   για εισαγωγή χρονικής πρότασης με προηγoύμενο τo 
πριν (προτού να) καὶ πρὶν παρὰ νὰ βοηθηθῶ ἀπὸ τὴν πρώτη 
βλάψη, ἐγροίκησα Β 93, νὰ μὴ γνωρίσει θάνατον πρὶν παρὰ 
ν’ ἀποθάνει Β 842·   με σημασ. αλλά μόνο, παρά μόνο 
(+μοναχά): οὐδὲ ποσῶς ξυπνοῦνται παρὰ τὴν ὥρα μοναχὰ 
ὁποὺ Α 33, ἀνθρώπου κανενὸς νὰ μπεῖ δὲν εἶν’ δοσμένον, 
παρὰ πρεσβύτων μοναχά Ε 162, (με προηγούμενο το ἄλλος/-
η/-ο) Κι ἄλλη δὲν τοὺς ἀπόμεινε ἐλπίδα… παρ’ ἡ βοήθεια τ’ 
Oὐρανοῦ νὰ θέλει τοὺς βοηθήσει Α 524·   επιτατ.  με το επίρρ.    
πολλά να ακολουθεί     παρά πολλὰ  θερμὸς εἰς  τὴν ἀγάπη  Δ  
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                                    855, Β 1206, Παρά πολλὰ κοιτάζεσαι Γ 633·   έκφρ. παρά 
ποτέ = περισσότερο από ποτέ   ποὺ πλιὸ παρὰ ποτὲ ἔχεις 
σκληρὴ τὴ γνώμη Γ 377, Ε 1362 

παραδαρμὸς   ταλαιπωρία, βάσανο, Α 662, Β 452 
παραδέρνω  αντέχω, Δ 84, μτχ. παρκ. βασανισμένος Γ 1224 
παρακάλεσις/-ση παράκληση, παρακάλια, Πρόλ. 55, A 734, Β 1070, Γ 1193 
παρακάλιο, τὸ παράκληση, καὶ θλιβερὰ τὸ παρακάλιο ἀρχίζει Α 498, τὰ 

παρακάλια ἡ θεὰ ἤκουσε τοῦ δικοῦ της Α 509, Β 46 
παρακινῶ εξωθώ, ὁ νιὸς παρακινᾶ τὴ φύση 179, ἂν ἀνθρώπου πρόσωπο 

δὲν τὸν παρακινήσει Δ 101, παρακινούμενος Υπόθ. 
παραμικρὸς ελάχιστος, Αφιέρ. 10, Α 99, Β 926, βέργα παραμικρότατη Δ 

1150 
παραμπρὸς/ παρο- 
μπρὸς 
παραμπροστὰ προηγουμένως, παραπέρα, πίστη στὰ μοῦ δηγήθηκε 

παραμπροστὰ καμπόσο Δ 970, κι ἂν τὴ βουλή σου 
παραμπρὸς εἶχες μοῦ φανερώσει Β 969, Γ 782, νὰ ζεῖς, 
αὐθέντη, παραμπρὸς μὴ θέλεις νὰ ζητήσεις Ε 799, ἀμὴ ἂν 
ξετάξεις παραμπρός Ε 1115, κείνη ποὺ ἤσουν παρομπρὸς 
εἶσαι Γ 11 

πάραυτα/ πάραυτας αμέσως, A 484, Β 276 
παρέκει προηγουμένως, πιο πέρα, καθὼς στό ’πα παρέκει Γ 1119, ἄνε 

θές, παρέκει ἐδῶθε σύρσου Γ 1171, π᾽ ἀληθινὰ εἶναι ἐκεῖ 
παρέκει Δ 1295, μὴ διαβεῖς παρέκει Ε 944 

παρευθὺς  ευθὺς αμέσως, Α 515, Α 914 
παρηγόρηση  παρηγοριά, Γ 517 
παρόμοιαση  ομοιότητα, Ε 997 
παρρησία/ παρρησιὰ μεγαλοπρέπεια, Β 77, Δ 393, Ε 1422  

πάσα   συχν. κάθε (άκλ.), Α 49, Α 617, Α 868 
παστρεύω καθαρίζω, Α 1249, μτχ. παρκ. καθαρός γιατ’ εἶχα ἀπὸ τὴν 

ἡλικιὰ πρόσωπο παστρεμένο Β 121 
παύ(γ)ω αμτβ. τελειώνω, σταματώ, δὲν παύει πάσ’ ἀτυχιά Α 1209, 

<κ’> εὐθὺς ἐπάψαν τὰ δεινὰ καὶ φοβερὰ σημεῖα Ε 1139, διὰ 
νὰ παύσουν πολλοὶ καὶ μεγάλοι κίνδυνοι Υπόθ., (για το 
σώπασμα κάποιου) παύσε Ε 501, δὲ θέλει παύσει τὸ σίδερό 
μου ἐμένα Ε 912, μτβ. αφήνω κάτι/κάποιον, σταματώ 
κάτι/κάποιον, τὸ αἷμα τήνε παύγει Ε 1331, ἔπαψε ἡ θεὰ τὴν 
ὄργητα ἐκείνη Α 598 

πείραξη  ενόχληση, Α 1027, Α 1190, Β 458  
πειραχτὴς   ενοχλητικός, Ε 571 
πεισματερὸς  πείσμων, Ε 714 
πελατίκι, τὸ   ρόπαλο ακιδωτό (ἀπελατίκιν), Α 251  
πελελὸς  ανόητος, τρελός, Α 61, Α 789 
πέμπω/ πέβω στέλνω, δίνω, ὁ οὐρανὸς σοῦ πέβει Β 429, ἄρχισε μὲ πλιὰ 

θυμὸ νὰ πέβει Α 601, πλῆθος ἀνθρώπων πέβοντας Α 514, 
ἔπεμψε τὸ Μυρτίλο Δ 550, μ’ ἤπεμψε ἐσένα νὰ γυρεύγω Ε 
280, θέλω νὰ πέμψω Α 581, καμιὰ βολὰ νὰ πέψει Α 1007, Β 
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321, ἀναγάλλιαση στὰ σωθικὰ εἶχα πέψω Α 415, μ’ εἶχε πέψει 
Γ 100, θέλω τὸν πέψει Γ 863, Δ 635   

πέραμα  πέρασμα, Β 881, Β 1076  
περηφανῶ δείχνω αλαζονική συμπεριφορά, περηφανεῖς, δὲν τὴν ψηφᾶς 

Α 84, Σὲ ποιά σας γνώσην, ἄνθρωποι θνητοί, περηφανᾶτε;  Ε 
1061, νά ’χουν συντρόφους εἰς τὴ γῆ νὰ περηφανοῦσι Δ 1334 

περιδιαβάζω χαίρομαι, απολαμβάνω, νά ’βγω μὲ χαρὰ καὶ νὰ περιδιαβάσω 
Δ 579, ὅποιος χαρὲς … θὲ νὰ περιδιαβάσει Δ 909 

περιδιάβασις/ -ση  διασκέδαση, ὡσὰν τὴν περιδιάβασιν τοῦ κυνηγίου Υπόθ., 
περιδιάβασες Α 52, Α 708 

περιπατῶ, περπατῶ,  
πορπατώ περπατώ, πορεύομαι, καὶ περπατῶ Α 852, περπατεῖς Β 851, 

καὶ πορπατᾶ Δ 1537, πορπατεῖ Ε 637, περπάτειε ᾽δῶ Β 1224, 
καὶ περπάτει Δ 1511, κι ἂς περπατοῦμε Ε 97, ὅπου 
ἐπεριπάτειε Β 336, ἀπ’ ὅσους τὸν κόσμο περπατοῦσα Ε 1416 

περίσσια/-σσα  πάρα πολύ, τὸ πὼς περίσσια σφάλλεις Α 222, περίσσια 
ἐτυραννᾶτον Α 476, Α 1173, κ’ ἐπῆραν μιὰν ἀπόκριση 
κακότατη περίσσα Α 605, Γ 579 

περισσὰ πάρα πολύ, θέλομε βλάψει περισσά Α 952, Α 1042 
περισσεύγω βρίσκομαι σε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα, π’ ἀπ’ ὅλες 

ἐπερίσσευγε κ’ ἔλαμπε ἡ ὀμορφιά της Α 472 
περίσσιος/-σσος πάρα πολύς, υπερβολικός, άφθονος, ὀργὴ περίσσια Α 956, (;) 

καὶ περισσιά του χάρη Β 398, περίσσιο θάρρος Α 821, 
περίσσιους κι ἄμετρους καημοὺς Α 716, χαρὲς περίσσιες Α 
294, (ως ουσ.) περίσσιους νὰ κερδαίσει Α 770 και ὀχ τὸν 
περίσσο πόθο Α 719, τὸ σφάλμα … τὸ περίσσο Α 579 

περισσὸς  αυτός που υπάρχει σε αφθονία, γιατ’ εἶναι κόπος περισσός Δ 
137, μάκρος περισσό Γ 804, περισσοὺς κάμπους Β 797, μὲ 
περισσὲς τρομάρες Πρόλ. 44, (ως ουσ.) γιὰ νά ’χει πάντα 
περισσοὺς Α 819 

περισσότερο/  
περσότερο πιο πολύ, τόσο περισσότερο ψηλώνει καὶ καυχᾶται Α 1301, κι 

ὅταν περσότερ’ ἄναφτε μὲ πόλεμο Πρόλ. 43, Α 900 
περνῶ/ ἀπερνῶ υπομένω, ξεπερνώ, διαβαίνω, ‘περνιέμαι’, περνώ τον καιρό 

μου, Ὤ, πόσα βάσαν᾽ ἀπερνῶ Β 567, (έκφρ.) περνᾶς γιὰ 
τιμημένη Α 1285, ποὺ νὰ μὴν ἀπερνᾶ ποτὲ τοὺς δεκαπέντε 
χρόνους Α 611, Γ 36, τόμου τὸ δάσος πέρασα Δ 112, κι ὡς 
τώρα πῶς ἀπέρασαν τὰ θλιβερά σου πάθη Β 42, Γ 897, γιὰ νὰ 
μπορέσω γλήγορα στὸν Ἅδη ν’ ἀπεράσω Α 320, Α 1218, γιὰ 
νὰ περάσεις μὲ χαρὰ τοὺς χρόνους τοὺς δικούς σου Α 428, 
(προκ. για χρόνο) θέλει εἶσται τώρα ἕνας σωστὸς χρόνος 
ἀπερασμένος Β 69, Ε 73 και μτχ. παρκ. ως επίθ. παλαιός, τὰ 
πάθη τ’ ἀπερασμένα του Α 260 

πεταχτάρι  μικρό σπαθί, Γ 175 
πεταχτὸς   που εκτοξεύεται (γρήγορα), κι ὡς μιὰ σαΐτα πεταχτὴ Β 57 
πηδῶ/ ἀπηδῶ (σημασ.) επιτίθεμαι σε κάτι/ κάποιον, τὸν ἀπηδᾶ Γ 276, θέλω 

νὰ τὸν πηδήσω Γ 1282, κάμε νὰ τὸν πηδήσεις Γ 1314 
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πιάνω  συλλαμβάνω, έχω, κρατώ, παίρνω, αποκτώ, κερδίζω, 
πετυχαίνω, κι ὄργητα πιάνω Α 740, γιατὶ τὸ ἴδιο θαύμασμα 
γιὰ λόγου σου δὲν πιάνεις Α 171, … καὶ τέτοια στράτα πιάνει 
Α 782, πιάνει δύναμη Α 334, νὰ πιάνομε τὲς πράξες Α 175, 
τὴν κόψη του πιάνοντας Α 889, καὶ δὲν μπορεῖ τοῦ πόθου 
του τὴν ὄρεξη νὰ πιάσει Α 145, τοὺς γάμους της νὰ πιάσει A 
382, καὶ νὰ τὸ πιάσει ζωντανὸ Β 654, κυνήγια … ἐσᾶς ἄλλος 
ἂς πιάσει Α 46, στράτα ἄλλη θὲς νὰ πιάσεις Α 270, ἂν τὴν 
ἀγάπη μου δὲ θέλεις νὰ τὴν πιάσεις Α 871, πῶς μὲ τὸν καιρὸ 
θωριὰ γυναίκεια εἶχες πιάσεις Β 191, τὴν ἀγάπη πιάσε Α 106, 
πιάσ’ τες Α 304, πιάστε τὴ βουλή μου Β 145, ὁ πρεσβύτης της 
νὰ τήνε θέλει πιάσει Α 537,  Μεσ. συλλαμβάνομαι, 
παγιδεύομαι, σὰν ὅλους … τσ’ ἀνθρώπους δὲν ἐπιάστης Α 
310, στὸν πόθο της κ’ ἐπιάστη Γ 734, ἐπιάστησαν Υπόθ., τώρα 
θωρῶ πὼς μένω ἐγὼ ’χ τὸν πόθο ἑνὸς πιασμένη Α 763 

᾽πιδέξια   με επιδεξιότητα, Α 138, Β 1036 
πίκρα/ πρίκα στενοχώρια, Α 493, Ε 276 
πικραμένος/  
πρικιαμένος δυστυχής, στενάχωρος, θλιβερός, Α 352, Α 452, Α 530 και 

τοὺς πρικιαμένους ποθητοὺς Β 540 
πικρός και  
πρικύς   οδυνηρός, λυπηρός, δυσάρεστος, σκληρός, τὸν πόθο σου 

πικρὸ Α 314, μὲ τὸν πρικύ σου πόνο Δ 996, παρὰ μιὰ θύμηση 
πικρὰν Γ 9, τὸ φαρμάκι τὸ πικρό Α 312, πρικύ ᾽ναι τ’ ὄνομά 
σου Α 313, πικρὲς πληγὲς Α 602, τὰ πικρότατα δάκρυα Β 
1199, Ε 1045, ἀμὴ πολλὰ πρικύτατες Δ 1477 

πικρότη/ -ότης  πίκρα, ὁ ἔρωτας σοῦ πούλησε σμιγμένη τὴν πικρότη Β 330 
πιστεμένος   * αφοσιωμένος, Β 1046, Β 1060, Ε 1103, βλ. και μπιστεμένος 
πιστεύ(γ)ω  πιστέυω, έχω εμπιστοσύνη (με έμμ. αντ. σε γεν.), δὲ σοῦ 

πιστεύω Β 1205, κι ἀπόκεις σοῦ πιστεύγω Β 578, κ’ ἐγὼ νὰ 
τῆς τὸ πίστευα Α 412, κ’ εἶπε του νὰ πιστέψει Β 375, πίστεψε, 
ἀλήθεια λέγω σου,  Α 66, πίστευσέ μου πὼς Α 119 

πίστη  συχν. αλήθεια, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, τιμή, τιμιότητα, 
νομιμότητα, αφοσίωση, όρκος, δέσμευση, Α 284, Α 288, Α 
506, Α 507, Α 771, Α 777, Α 779 

πιστικός  αφοσιωμένος, Β 680, βλ. και μπιστικὰ  
; πιστοσύνη  * πίστη, Ε 508, βλ. και (ἐ)μπιστοσύνη 
᾽πιτήδεια  με τάξη, με επιδεξιότητα, Β 80, Ε 1286, βλ. (ἐ)πιτήδειος 
πλακώνω  μτβ. κυριεύω, συλλαμβάνω κάποιον, κι ὡσὰν ντροπὴ νὰ τὴν 

πλακώνει Β 180, Α 153, Δ 78, Ε 850, στὸν τόπ’ αὐτὸν θέλω νὰ 
τοὺς πλακώσεις Γ 791, αμτβ. φθάνω, κ’ εἰς τοῦτο τὸ κοινὸ 
κακὸ τῶν γερατειῶν πλακώσεις Γ 684, Δ 187, Μέσ. 
κυριεύομαι, ὁποὺ πρωτύτερα ἤτουνα πλακωμένη ὀχ τοῦ 
θανάτου τὸ φόβο Ε 224 

πλανήτης ουράνιο σώμα, άστρο (που ορίζει τη μοίρα), Α 419, Α 1398, Β 
775 
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πλανῶ πλανεύω, γοητεύω, ξεγελώ, πλανᾶς Δ 1104, δὲ θέλει μὲ 
πλανέσει Α 300, Δ 681, Μεσ. ξεγελιέμαι, παραπλανώμαι, 
πλανᾶσαι Β 948, πλανοῦνται Α 400, μτχ. παρκ. 
παραπλανημένος, Δ 400 

πλατάρι πέπλο, κι ὅταν τῆς Χλώρης τ’ ὄμορφο καὶ ξομπλωτὸ πλατάρι 
Β 1124 

πλατυμένος απλόχωρος, ανοιχτός, εύκολος στην πρόσβαση (μτχ. παρκ. ρ. 
πλαταίνω), Α 12 

πλερωμὴ πληρωμή, ανταμοιβή, B 674, Β 1128 
πλερώνω  πληρώνω, ανταμοίβω, A 451, Β 393, Β 606, μτχ. παρκ. Α 963 
πλήθια  πολύ, Β 386, Δ 1167 
πλὴν    όμως, πλὴν ἐσυνῆρθα ὕστερα Β 303, Δ 653 
πλήσια/ πλῆσα  συχν. πάρα πολύ, καὶ πλήσια μπορεμένος Α 234, Α 530, Α 

653 και ἀγαπημένες πλῆσα Β 128, Δ 919  
πλήσιος/-σος  πάρα πολύς, άφθονος, καὶ πλήσιος ἔπαινός της Α 1326, κ’ ἡ 

ἀπονιά σου ἡ πλήσια Α 71, μὲ πλήσιο καύχημά σου Α 324, Β 
878, Γ 1256, μὲ κόπο πλῆσο Β 478, πλῆσο δίκιο Δ 17, τὲς 
πλῆσες θλίψες Γ 671 

πλιὰ/ πιλιὰ (κάποτε + μου/σου/του/της), περισσότερο, πιο, πια, πλέον, καὶ 
πλιὰ τόνε ζημιώνει Α 132, τὰ θηλυκὰ στὸν πόθο πλιὰ 
νικοῦνται παρὰ τοὺς ἄνδρες Α 399, Α 801, ὁπ’ ἔχει πλιὰ 
ὀμορφύτερον τὸ στόμα ἀπὸ τὲς ἄλλες Β 173, κι ἀπὸ τὲς ἄλλες 
πλιὰ γλυκὰ ἤξευρε νὰ φιλήσει Β 290, δαγκάνει πλι᾽ ὀχ τὴν 
ὄχεντρα καὶ πλιά της φαρμακίζει Α 1196, πλιά της σ’ ἐμᾶς δὲ 
στρέφεται Γ 700, δὲ μὲ θωρεῖ πιλιά της Α 1337 

πλιό/ πιλιὸ (κάποτε + μου/σου/του/της), περισσότερο, πιο, πια, πλέον, ἀπὸ 
τὸ ρόδο τῆς αὐγῆς πλιό του δροσομυρίζει Α 76, Β 1158, καὶ 
πλιὸ μὴ μὲ πειράζεις Β 574, κι οὐδὲ τὸ φόβο πού ’βλεπες πλιό 
σου νὰ τὸν θυμᾶσαι Α 1056, ποιὰ μὲ πιλιὸ γλυκότητα ἠξεύρει 
νὰ χαρίσει Β 157, οὔδ’ ἄνθρωπον ἐψῆφα τον πιλιό του Δ 210 

πλιότερα και  
πλιότερο(ν) περισσότερο, ἀμὴ ὅταν στέκει σφαλιστὸς πλιότερα σφάζει 

πάλι Α 332, καὶ τὰ κακά τους πλιότερα πὼς θέλει τοὺς τ’ 
αὐξήσει Α 534· ποὺ πλιότερον παρὰ τὸ χιόνι ἀσπρίζει Α 75, 
μὰ πλιότερο νὰ τὸ βαστῶ ὡς γιὰ τὴν νεκρωμένη Β 319 

πλιότερος περισσότερος, κ’ ἐκεῖνο πού ’ναι πλιότερο Α 446, ποὺ γνώθω 
καὶ γροικᾶ πλιότερα παρ’ ἐμένα Α 882  

πλουμίζω  στολίζω, Β 114, μτχ. παρκ. ως επίθ. όμορφος, νεράιδα 
πλουμισμένη Α 73, Α 107, Β 129  

πλουμιστὸς  όμορφος, Α 362, Β 85, Β 282 
πνεῦμα  πνοή, ψυχή, η πνευματική δύναμη /ικανότητα, η άυλη 

υπόσταση, Β 225, Β 275, Β 1375, Γ 1429, Δ 249  
ποθητός   συχν. αγαπημένος, αγαπητικός, Πρόλ. 4, Α 194, Α 302, Α 810 
ποιὸς σημασ. κάποιος, καὶ ποιὸς μὲ τὸ δοξάρι του τὴ σαϊτιά του 

ἀμπώνει Πρόλ. 73, ποιὸς εἶν’ καλὸς γιὰ δούλευση καὶ ποιὸς 
γιὰ νὰ χαρίζει Α 807 και 808  
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πολλά  συχν. πολύ, τὸ θηριὸ τὸ πολλὰ ἀγριωμένο Α 2, τοὺς χρόνους 
τοὺς τρυφεροὺς τῆς νιότης σου καὶ τοὺς πολλὰ γλυκούς σου 
Α 38, γιατί τόσον πολλὰ γυρεύεις Α 61, Α 317, Α 383, 
(υπερθ.) πάσ’ ἄλλο ἡδὺ πολλότατα ὑπερβῆκαν Β 86, Γ 905 

πομπιωμένος   ατιμασμένος, Α 1279, Β 1136, Β 1245, Β 1313, (βλ. πομπεύω 
δυσφημώ, πομπιάζω κάνω ατιμίες Du Cange) 

πονηριὰ/ πονηρία  δόλιο μέσο, πανουργία, Α 1260, Β 717, B 46 
πονηρεμένος  ο όχι αθώος, Α 401  
ποσῶς καθόλου, Α 271, Α 305, Α 353, Α 406 
ποτὲ/ ποτὲς ουδέποτε, σε καμία περίπτωση, κάποτε, ποτέ άλλη φορά Α 

27, Α 95, ποτέ μου Α 302, Α 53, Α 113, Α 89, Ε 1177, ποτές 
Πρόλ. 3, Α 277, Α 499 

πούπετας/ πούπετες  κάπου, Β 460 και Β 638, Ε 133, Ε 186 
πουρνὸ    πρωί, Α 52 
᾽ποψιάζω   υποψιάζομαι, τὸν πόθο μου ’ποψιάσει Α 356 
πράσσω  πράττω, Ε 977 
πρεπὸ(ν) (συχνά με άρθρο) σωστό, που αρμόζει, Α 31, Α 276, Α 502, Α 

669 
πρεσβύτης  ιερέας, ὁ πρεσβύτης της Α 537, τ’ ἄξιου πρεσβύτη Α 421, καὶ 

σὰν πρεσβύτου λογισμὸς Α 958, πρεσβύτα μου Ε 487, 
πρεσβύτη μου ἅγιέ μου Ε 612, Δ 428, παρὰ πρεσβύτων 
μοναχὰ Ε 162,  

πρίχου/ πριχοῦ προτού, Γ 300, Γ 1191, Α 381, Γ 683 
πρόβλεψη  πρόνοια, Ε 448 
προδηλητὴς   προφήτης, Υπόθ., Δ 400 
προδηλῶ προφητεύω, νὰ προδηλοῖς σ’ ὅ,τ’ ἤθελες θελήσει Ε 1033 
προθυμερῶς  με προθυμία, Α 552 
προξενίζω   προξενώ Α 576 
προσκυνητὸς  αυτός που δείχνει ταπείνωση, Α 737 
προφητεία/  
προφητειὰ  πρόβλεψη για σπουδαία γεγονότα, Α 97, Α 648 
πρῶτα  και  
πρῶτον αρχικά, προηγουμένως, κι ὅσ᾽ ἤμουν πρῶτα ταπεινὸς ὥς 

τώρα μετ᾽ ἐκείνη Α 1339, Β 565, ἂς παγαίνομε πρῶτον εἰς 
τοὺς θεούς μας Α 21, Α633 

πρωτύτερα/  
ἐμπρωτύτερα/ 
ὀμπρωτύτερα  νωρίτερα, προηγουμένως, Α 1342, Β 311 και Α 1017, Δ 18 
πταίσιμο(ν)/  
φταίσιμο  λάθος, σφάλμα, παράπτωμα, Α 279, Γ 571 και Α 459, Α 1273 
πτωχὸς/ φτωχὸς φτωχός, δυστυχής, κακόμοιρος, αξιολύπητος, Α 491, Β 342 

και Α 361, Β 346 
πυριόβολος    ατσάλινο μικρό εργαλείο για την παραγωγή φλόγας (μαζί με 

την ἴσκα), Δ 315 
πωρικὸ, τὸ καρπός, φρούτο (χρήση μεταφορική), νά ’βρεις μεστὸ τὸ 

πωρικό, χάριν τοῦ ριζικοῦ σου Α 427, ρίζα γλυκιά, μὰ 
πωρικὸ πρικύ Β 66 
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Ρ 
ρημωμένος   ερημωμένος (μτχ. παρκ. ρ. (ἐ)ρημώνω), Πρόλ. 112 
ριζικὸ μοίρα, πεπρωμένο, μέλλον, τύχη, Α 365, Α 394, Α 427, Α 652, 

Α 657, Α 892, Α 1132, B 523 
ροδάδα   κόκκινο χρώμα, B 181 
ροδίζω κοκκινίζω, Α 17 
ρόδο    τριαντάφυλλο, Α 76, Α 1103 
ροδοπλουμισμένος (μεταφ.) όμορφος, με νεανικό σφρίγος, Α 44 
ρόκα ηλακάτη, Α 252 
ροπὴ   κλίση, Ε 844 
 
 
Σ 
σαΐτα   βέλος, Α 513, Β 696 
σαϊτεύω  τοξεύω, Β 689, Δ 1318, Δ 1343, Δ 1345 
σαλεύω  ταράζω, κινώ, κινούμαι, καὶ τὰ σαλεύεις Δ 1106, ὡσὰν 

ἀρχίνησε κι αὐτὴ τὸ στόμα νὰ σαλεύει Β 253, ἐσάλεψε 
καμπόσο Γ 1393, Μέσ. κινούμαι, σὰν πράγμα καὶ σαλεύεται 
Δ 1198, κάθε πράγμα ξαφνικὰ ὁποὺ ἤθελες γροικήσει νὰ 
σαλευτεῖ Δ 80 

σὰ(ν)  όπως, μ’ ἂν ἤμουνε Σίλβιος ἐγώ, σὰ σοῦ ’πα ἤθελα κάμει Α 
56, ἔχοντας γνώμη, σὰ θαρρῶ, θεὸ νὰ σ’ ὀνομάζουν Α 230, 
σὰν ἔχομε συνήθεια νὰ κρατοῦμε Α 285, σὰν ὅλους ὁποὺ 
γίνονται τσ’ ἀνθρώπους δὲν ἐπιάστης Α 310, παίδα στὸν 
κόσμο σὰν αὐτὴ δὲ βρίσκεται λογιάζω Α 126, ως, σὰ Σίλβιος 
νὰ κυβερνηθῶ κι ὡς Λίνκος νὰ μὴν κάνω Α 59, σαν, γι’ αὐτὸ 
σὰ ζωντανὴ φωτιὰ λαβρίζομαι ὁ ἀζάπης Α 442, Α 1242, 
σάμπως, Σὰ νὰ γελᾶς περσότερο ὅποιον πλιὰ σοῦ πιστεύει Α 
1267, όταν, γι’ αὐτὸ μηδὲν ἀκαρτερεῖς, Σίλβιέ μου, σὰ 
γεράσεις Α 151, τί λογιάζεις σὰν τὸν βρεῖς; Α 855, βλ. και 
ὡσὰν 

σβένω  αφανίζομαι, σβήνω κάτι, ὡσὰν τὴ σπίθα σβένει Α 914, καθὼς 
τὴ λάβρα σβένεις Ε 321 

σβήνω καταπραΰνω, εξαλείφω, παύω, τὲς θλίψες … μὲ τὴν ἐλπίδα 
σβήνει Α 138, βρίσκεται πάντα κανεὶς ποὺ σβήνει τὴ ζήλια Α 
809, κ’ ἔσβησα τὴ ζωή μου Γ 909, Ε 1405, τώρα τὸ σφάλμα, .. 
θέλοντας νὰ τὸ σβήσω Α 580, Μέσ. χάνομαι, γιὰ νὰ 
σβηστοῦν σ’ ἕναν καιρὸ κ’ οἱ τρεῖς ἀπὸ τὸ φόνο Γ 1333,  μτχ. 
παρκ. σβησμένος (και μεταφ.), χαμένος, κι ἀστροπελέκια 
ἐπέσασι στὸν ποταμὸν σβημένα Α 1051 ἐλπίδα μου, ποὺ 
βρίσκεται σβημένη καὶ χαημένη Β 320 

σέρνω τραβώ, σέρνω, αναγκάζω, ρουφώ, προκαλώ, ρίχνω, πηγαίνω, 
τὰ μαλλιὰ … μὲ χίλιους κόμπους σέρνεις Α 1231, τέτοιας 
λογῆς μὲ σέρνεις Β 1140, Δ 369, ἐσὲ ἡ φύσις σέρνει Β 420, Δ 
1092, ποιά ἄγρια αἰτιὰ σὲ σέρνει νὰ κλαίγεις Δ 337, κ’ ἐγώ, 
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βυζάνοντας, ἐσύρα B 249, καὶ μὲ τὴ βιὰ τὸ ’σύρε Ε 758, Α 
982, πειδὴ καὶ νὰ μυθολογῶ τὴ σήμερο μ’ ἐσύρες Ε 677, γιὰ 
κακομοιριὲς στὸν κόσμονε μ’ ἐσύρα Α 368, Α 545, μιὰ ἀγάπη 
ὁποὺ συχνὰ ἀστροπελέκια σέρνει Α 1201, μπορώντας τὸ 
δοξάρι σου παντοτινὰ νὰ σέρνεις Β 691, κ’ εἰς τὸ θηριὸ τ’ 
ἀγριότατο καὶ φοβερὸ τὴ (τὴ σαΐτα) σέρνει Δ 244, τὴν 
κοπανιὰν ἔσυρε, νὰ κτυπήσει Δ 499, σύρε καὶ χῶσε μου βαθιὰ 
τὸ ξυμητὸ ξιφάρι Δ 1392, (έκφρ.) σύρε στὸ καλό Β 393, καὶ 
σύρε ἀπάντησέ τηνε Γ 176, Δ 272, Σύρτε Α 17, Ε 339, Μέσ. 
κατευθύνομαι προς, σέρνομαι, πηγαίνω, νὰ συρθεῖς σ’ μιὰν 
ὅμοια πελελάδα Γ 502, αὐτὸς ἀρχίσει νὰ συρθεῖ Α 1191, 
παρέκει ἐδῶθε σύρσου Γ 1171, συρθεῖτ’ ἐσεῖς σὲ μιὰ μεριά Ε 
745, μτχ. παρκ. ὀχ τὰ γλυκιὰ τὰ μάτια της καὶ δυνατὰ 
σερμένος Β 344, Δ 598 

σηκώνω/ ἀσηκώνω εγείρω, υψώνω, στήνω, τραβώ επάνω κτ., γιατὶ μὲ τὲς 
ἀνεμικὲς ἐλπίδες π’ ἀσηκώνεις Δ 1103, καὶ τὸ σπαθὶ 
προθυμερῶς τὸ κοφτερὸ σηκώνει Α 552, νὰ τὰ σηκώσω … τα 
μέλη Ε 1168, ἀσήκω με, παιδάκι μου Ε 1167, Μέσ. σηκώνομαι 
για να σταθώ, μιὰ κορασιὰ σηκώθηκε Β 133, ζιμιὸ ἐσηκώθη 
ἀπάνω Δ 126, στὰ πόδια σου σηκώσου ἀπάνου Δ 1435 

σήμερο(ν), τὴ η σημερινή μέρα, A 766, Α 1058  
σιάζω διορθώνω/ αποκαθιστώ, (για σαϊτιά, χτύπημα) 

προσανατολίζω/ ευθυγραμμίζω, τὴν ἀπλότητα… νὰ σοῦ 
σιάζω Β 1026, (῍Ω σαϊτιά..) ὅθεν τὸ χέρι κ’ ἡ θωριὰ τὴν 
ἔσιαξαν ἀφνίδια Δ 1214, (σαΐτα) νὰ τήνε σιάξει στὸ θεριὸ ἡ 
χείρα ἡ δική σου Δ 1210, τ’ ὄνομα νὰ σοῦ σιάξομε Δ 639, 
(χτύπημα) πρὸς ἐμένανε τὴν κοπανιά σου σιάξε Ε 517 

σιγαλότης  ευγένεια, χάρη, μὲ πλήσια σιγαλότη Ε 1286 
σιγῶ σωπαίνω, παύω, ἀκόμα δὲ σιγᾶς Α 1437, σίγησ’ τὸν ἐμαυτό 

σου Ε 268, Ε 555 
σιμὰ    κοντά, Α 63, Α 346, Α 555, Α 835  
σιμότερος   ο πιο κοντινός, Ε 1324 
σιμώνω  πλησιάζω (+ αιτ. ή  γεν. ή εμπρόθ.), φθάνω, μὲ σιμώνει Γ 759, 

Κι ὅταν ἐσίμωσα κοντὰ εἰς τὴν θωριὰν ἐκείνη Β 229, 
Ἐσίμωσε τὸ βράδυ Ε 1205, κ’ εἰσὲ βαθμὸν παραμικρὸν εἰς 
αὔτους νὰ σιμώσω Αφιέρ. 10, Κακὸ ποὺ σ’ ηὗρε κι ἂν ἐρθεῖς 
κοντά μου νὰ σιμώσεις Β 1249, Β 1024, μὲ ποιὰ χαρὰ εἶχα 
τηνε σιμώσει Β 202, Σίμωσε τώρα Ε 1607, Σιμώσετέ μου ἐδῶ 
κοντά Γ 81, σὲ δαύτηνε δὲν ἤθελε σιμώσει Γ 206 

σιωπῶ  σωπαίνω, τότες σιωπώντας, ἡ πτωχή, Α 1127, μτχ. παρκ. καὶ 
σιωπημένες ἦσαν Β 132 

σκάση   αγανάκτηση, μὰ στέκεται σὲ σκάση Α 146, Γ 194 
σκέπαση, ἡ  σκέπασμα, κάλυμμα, Α 86 
σκληρεύομαι εχθρεύομαι, αγριεύω, Tάχα τὸν ἐσκληρεύθης Δ 147, Ὁ πόθος, 

ὅταν σκληρευτεῖ, Δ 49, μτχ. παρκ. σκληρός πράγμα τόσ’ 
ἄσπλαχνο κι ἀλύπητο καὶ τόσο σκληρεμένο Ε 474, Γ 881 

σκληροκάρδης  ασυγκίνητος, Β 532 
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σκληρότη/-της/-τητα απονιά, Πόθος καὶ Σκληρότη Α 1440, Α 1211, τόση 
σκληρότης κι ἀπονιὰ νά ’ναι κατοικημένη Β 473 και Υπόθ., 
κ’ ἐκείνη τὴ σκληρότητα πὄχουσι ν’ ἁπαλύνουν Γ 330, Δ 1008  

σκολάζω  βλ. ἀσχολάζω 
σκορπίζω  σκορπώ, μ’ ὅλον ὁποὺ στὲς καρδιὲς τῶν ἀλλονῶν σκορπίζει 

τὸν πόθο 189, ἡ … ἀνατολὴ τὰ ρόδα νὰ σκορπίσει Α 848, καὶ 
τ’ ἀργυρό της πρόσωπο ροδάδες νὰ σκορπίσει Β 181, Δ 925 

σκορπῶ  σπάω, σὰν ἔχουσι συνήθεια νὰ σκορποῦσι Γ 26, Μέσ. σπάζω, 
διασκορίζομαι, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀψότητα σκορπᾶται καὶ 
τσακίζει Α 264 

σκοτίδι σκοτάδι, Α 994 
σκότισις   σύγχυση, Γ 1449, Δ 738  
σκυλί και σκύλος Β 441, Α 110 
σκύλινος οξύς, προσβλητικός, τὴ γλώσσα σου τὴ σκύλινη θέλω νὰ σοῦ 

τραβήξω B 1247, πρβλ. canina lingua PF. 947, όμοια Π.Β. Β VIII 163 
σκύφτω σκύβω, ταπεινὰ σκύφτω καὶ τ’ ἀγκαλιάζω Β 1192, (μτχ.) 

σκυμμένη καὶ γονατιστὴ ἔστεκε Α 549  
σμίγω μτβ. συναντώ, ενώνω, κ’ εἰς τέτοιον τρόπο σήμερον τάχα νὰ 

τόνε σμίξω Β 418, μέλια καὶ γλυκοκάλαμα τοῦ κόσμου νὰ τὰ 
σμίξεις Β 210, τὸ πὼς ἀγάπη καρδιακὴ ἔχει νὰ τούσε σμίξει Α 
905, αμτβ. συναντιέμαι, ενώνομαι, παντρεύομαι, ὅτι μὲ γάμου 
δέσιμο νὰ σμίξουν τὰ παιδιά μας Α 1082, γιὰ νὰ σμίξουσι μὲ 
τὴ δική σου ὁμάδι Α 582, δυὸ τ’ οὐρανοῦ ἄξια σπέρματα νὰ 
σμίξουσιν ἀντάμι Α 634, Πῶς ἔχουσι νὰ σμίξουσι; Α 908, 
Μέσ. ενώνομαι (σαρκικά), συναντιέμαι, σὰν ὅτε μὲ τοὺς 
ἄνδρες μας ἀγκαλιαστὲς σμιχτοῦμε Β 151, ἔτσι ἔξαφνα μᾶς 
ἔλαχε ὁμάδι νὰ σμιχθοῦμε Β 1016, Ἀντάμα ν’ ἀναστρέφονται 
κι ὁμάδι νὰ σμικτοῦσι Α 681, ὅτ’ εἶναι δίκιον καὶ πρεπὸν 
ἀπόψε νὰ σμιχθοῦσι Ε 1211, μτχ. παρκ. ενωμένος μαζί ὁ 
ἔρωτας σοῦ πούλησε σμιγμένη τὴν πικρότη Β 330 

σμικτὰ   μαζί, Α 682 
σμικτὸς   μαζεμένος, ενωμένος, Ε 968, Ε 1108 
σοφιλιάζω συναρμόζω, ὅτι σοφιλιασμένες εἶχε τὲς ταῦλες Ε 703 
σπαράσσω σχίζω βίαια, μεταφ. βασανίζω (με ψυχικό πόνο), ὁ πόθος καὶ 

στὰ σπλάχνη σου ἔμπει νὰ τὰ σπαράξει Α 142 
σπέρμα τέκνο, απόγονος, αιτία, Α 634, Α 1146, Α 1376, Δ 1525 
; σπερτὸς  γεννημένος (ίσως από ρ. σπέρνω), ἕνα σπερτὸ λάφι νὰ 

κυνηγήσει B 492  
σπιθοβολίζω  πετώ σπίθες, (μεταφ.) λάμπω, Α 195, Α 1317 
σπλάχνα, τὰ   καρδιά, σωθικά, B 214, Ε 1702 
σπλάχνη, τὰ   καρδιά, σωθικά, Α 142, Α 350, Δ 397 
σπλαχνικὰ  με οίκτο, με συμπάθεια, στοργικά, Α 378, Α 717, Δ 1260 
σπλαχνικός         φιλεύσπλαχνος, στοργικός, τρυφερός, A 343, A 482, B 338, B 

372  
σπλάχνος, τὸ    ευσπλαχνία, στοργή, αγάπη, Α 1120, B 394, Γ 366 
σπουδάζω φροντίζω/αναζητώ, βιάζομαι, Καὶ εἰς ἐκείνη ποὺ ποθεῖ 

πάντα της νὰ σπουδάζει Αφιέρ. 35, νὰ σπουδάξει τὸ φῶς τσῆ 
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μέρας γλήγορα στὸν κόσμο νὰ χαράξει Α 19, πὄκανε νὰ 
σπουδάξει τὸν ἁρπαχτὴ Ε 1501, καὶ σπούδαξ᾽, ὅσον 
ἠμπορεῖς, γλήγορα νὰ γυρίσεις Γ 852 

σπουδὴ φροντίδα, βιασύνη, Αφιέρ 2, Πρόλ. 75, Δ 429, Ε 205, Ε 950 
σταθερώνω  επισημοποιώ, Α 284 
; σταματίζω σταματώ, E 1391 
σταματῶ  μτβ. σταματώ κπ./ κτ., κ’ ἐγὼ τοὺς ἐσταμάτησα Ε 993, στὰ 

πόδια της, ὅπου τὰ σταματήσει Α 1179, Γ 34, Δ 1268, αμτβ. 
μένω, στέκομαι, δεν κινούμαι, μένω ήσυχος, τσ’ ἡμέρες, ποὺ 
σταμάτησε εἰς τὲς μερὲς ἐκεῖνες Β 334, κι ὡς ἦρθε ’δῶ 
ἐσταμάτησε Δ 135, καὶ τὸ κορμὶ ἐσταμάτησε μὲ δίχως νὰ 
σαλέψει Δ 233, Κι ἀφόντις εἰς τὸν τρόπ᾽ αὐτὸν λιγάκι 
ἐσταματῆσαν Β 131, καρτέρεσε, δῶσ᾽ μου ἄνεση, σταμάτησε 
λιγάκι Δ 798 

στανικός   ακούσιος, Ε 1489  
στανιὸ  παρά τη θέλησή μου (έκφρ. μὲ τὸ στανιὸ = καταναγκαστικά) 

δὲ σφίγγουσι μὲ τὸ στανιὸ κανέναν A 291, καὶ κάνει με 
στανιὸ κι ἀναστενάζω A 840  

στάσιμο(ν), τὸ κατάσταση, παραμονή, εἰς στάσιμον ὑγείας Υπόθ., τ’ 
ἀμφίβολό μας στάσιμο Α 1446, κ’ ἕνα φευγιὸ καὶ στάσιμο Ε 
1501 

στέκω  μένω,  παραμένω,   στέκομαι,  είμαι, βρίσκομαι, σταματώ, 
(φρ. χαίρομαι) ῍Ω πόσο στέκω μὲ χαρὰ κ’ εἶμ’ 
εὐχαριστημένος Β 631, (είμαι περιορισμένος) ἀμ’ ὅταν στέκει 
σφαλιστὸς πλιότερα σφάζει πάλι Α 332, (έχω έλλειμμα) κι ἀπ’ 
ἄλλους ἀγαπητικοὺς νὰ στέκει στερεμένη Α 794, (είμαι 
μακρυά από) μὴν ἠμπορώντας ἀπ’ ἐμὲ νὰ στέκει χωρισμένος 
Β 361, (μένω άπραγος) ἐμεῖς νὰ στέκομε ἄνεργες Β 139, 
(είμαι ζωντανός) καὶ θέλω στέκει ζωντανὴ, ἀνὲν καὶ μ’ 
ἀγαπήσεις Β 663, Πάλι καμιὰ φορὰ μ’ ἐμὲ στέκοντας 
συντυχαίνω Α 705, ἔστεκαν θαρρεμένα Γ 424, Α 549, ἐκεῖ 
ποὺ στέκαν τὰ πουλιὰ στὰ δένδρη φωλεμένα Α 980, Μέσ. 
υπάρχω, είμαι, βρίσκομαι, σταματώ, μένω, στέκομαι, ἡ 
ντροπὴ νὰ στέκομαι μὲ κάνει δειλιασμένη Β 582, στέκεται σὲ 
σκάση Α 146, κι ὥρα στὴ δάφνη στέκεται… 201, κι ὅποια μ’ 
ἕνα ποθητό στέκεται ἀναπαημένη Α 783, Α 165, 
ἐστεκόμουνα στὸν ἴσκιο καθισμένος Α 1027, γιατὶ στὸν ὕπνο 
τὸ γλυκὺ ἐστέκαμε θαμμένοι Α 993, ποὺ στεκότουνα κ’ ἦτονε 
φυλαμένο Β 288, εἰς τὸν λιγούτσικο καιρὸ π’ ἐστάθη ἐκεῖ ἡ 
ψυχή μου Β 108, ἐστάθη ὀμπρὸς κ’ εἰς ὀρδινιὰ τὲς κορασιὲς 
καθίζει Β 169, Β 632, π’ ἐστάθηκε ὁ Πετρίτης μου τόσ’ ἄξιος 
νὰ τὸ σώσει Β 653, στάσου μὲ τὴν ἀπομονή Β 10  

στενεύω  περιορίζω, κυριεύω, αναγκάζω, Ἔτσι λοιπὸν στενεύουν τὲς 
κορασιὲς Γ 233, Ε 1260, ποὺ τὴν καρδιά μου ἐστένεψε δούλη 
σου ν’ ἀπομείνει Β 490, μτχ. παρκ. πιεσμένος κι ὡς εἶμαι 
στενεμένος ἀπὸ τὴ μοίρα τὴν κακὴ Α 456, Δ 256 

στενότητα   περιορισμός, ἀμ’ εἶναι μιὰ στενότητα τοῦ πόθου, Α 781, Γ 558 
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στένω  τοποθετώ, στήνω, τὸν ἀβοηθᾶ νὰ στέσει τὰ πόδια του Δ 1233, 
(Παθ.) Δαμέτα, στέσου ἐδῶ μ’ ἐμένα Ε 745 

στέργομαι   δέχομαι, Α 1078 
στερεμένος και στε- 
ρημένος  στερημένος (μτχ. παρκ. ρ. στερῶ), κι ἀπ’ ἄλλους ἀγαπητικοὺς 

νὰ στέκει στερεμένη Α 794, καὶ ζῆσε πάντα σου ἄτιμος καὶ 
δόξης στερεμένε Δ 1246, Ε 548, γιατ’ ἦτον ὀχ τὸ κάλλιο του 
τὸ μέρος στερημένο Β 216 

στερεύω παύω, κ’ ἐστέρευέ την (τὴ χαρά μου) Δ 184, Μέσ. χάνω, 
στερούμαι, ἀφόντις στερευτοῦμε τὴ νιότη Γ 677 

στερνὸ, τὸ  αυτό που ακολουθεί, το έσχατο, ὁ γάμος τοῦτος τί μπορεῖ εἰς 
τὸ στερνὸ νὰ φέρει Α 651, Φανερωμένος στὸ στερνὸ ὁ φόβος 
θέλει γένει Γ 1309 

στῆθος  καρδιά, θώρακας, Α 836, Α 584 
στολὴ στολίδι, Γ 1070 
στολισμένος καλλωπισμένος, όμορφος (μτχ.  παρκ.ουρ.  στολίζω), Α 161, 

Β 74 
στοχάζομαι σκέφτομαι, επικεντρώνω τη ματιά μου, συλλογίζομαι, γιατὶ 

στοχάζεσαι πὼς εὔκολα … Γ 399, οὐδὲ καλὰ τὰ μάτια μου σ’ 
ἐκεῖνο τ’ ἀνθισμένο ἐστοχάστηκαν Β 90, Μ’ ἀφόντις πάλι 
στοχαστῶ … τὸν πόθο Α 695, μόνο νὰ τόνε στοχασθῶ, εὐθὺς 
τονὲ γνωρίζω Ε 730, τὴ σήμερον παράδοξο πράγμα νὰ 
στοχαστεῖτε Β 1278, κι ὁμάδι στοχαστοῦσι τὲς πράξες του Α 
688, στοχάσ’ το Α 492, μτχ. καὶ στοχαζόμενος συχνὰ Α 1061  

στραγγίζω σταλάζω, στάζω, Δέτε τὸ πῶς στραγγίζω τὴν ὀμορφιὰ Β 189, 
καὶ τὲς δροσιὲς τῆς ὀμορφιᾶς στὸ πρόσωπο στραγγίζει Α 
196, τὸν ἵδρωτα στραγγίζει Β 681, ὡσὰ δυὸ ρόδα δροσερὰ 
καὶ ζάχαρη ἐστραγγίζαν Β 198  

στράτα  δρόμος, κατεύθυνση, πορεία δράσης, B 1, Α 782, Α 978, Α 
270, Α 861  

στρέφω  επιστρέφω, κατευθύνω κπ./ κτ., ἕνα γιὰ τ’ ἄλλο χάνεται καὶ 
πάλι στρέφει ὀπίσω Α 684, Β 364, ’ς ποιὰ μέρη πλιό, γιὰ 
λόγου σου, τὰ πόδια μου νὰ στρέψω Β 446, Δ 234, Ε 563, 
Μέσ. στρέφομαι, επιστρέφω, κι ὧρες μὲ τέχνη στρέφεται καὶ 
φεύγει ἀπὸ κοντά του Δ 220, Γ 700, ἐσὺ γυρίζεις, μὰ μ’ ἐσὲ δὲ 
στρέφουνται οἱ χαρές μου Γ 5, Στράφου λιγάκι Γ 241 

συβάζομαι συμβιβάζομαι, ὁ πόθος δὲ συβάζεται Α 860, τ’ ἄγριο θηριὸ 
νὰ συβαστεῖ ἐπεθύμουν Δ 197, γιὰ νά ’ναι πάντα … δυὸ 
θέλησες σὲ μιὰ ψυχὴ μ’ ἀγάπη συβασμένα Α 1228 

σύβασις   συμφωνία, Α 950 
συβαστικῶς  με συμφωνία, Β 176 
συβαστὸς  φιλικά διακείμενος, κάμε τα συβαστὰ μὲ τὸ μελλάμενό μας Α 

1447 
συγέρνω  προκύπτω, Ε 979 
συγκέρασμα  μείξη, Α 268 
συγκεραστὸς μετριασμένος, ισόρροπος, πολύ καλής ποιότητας, Πρόλ. 37, Ε 

314  
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συγκερνῶ κάνω μείξη, αναμειγνύομαι ἂν δὲν τοῦ βάλουσι ἀχαμνὸ ἄλλο 
νὰ συγκεράσει Α 262, Μέσ. αναμειγνύομαι, μετριάζομαι, οἱ 
ἐδικές σου ἀδιαντροπιές, μόνο νὰ συγκερνοῦνται στὲς 
ἐντροπὲς τῶν ἀλλουνῶν Δ 1089, μτχ. παρκ.αναμεμειγμένος, 
βελτιωμένος, καὶ μ’ ἕνα ζῆλο πατρικὸ συγκερασμένα Α 1448, 
τὲς ζωτικὲς καὶ θρεπτικὲς καὶ τὲς συγκερασμένες Ε 312 

συγχύζω  αναστατώνω/ ταράζω κπ./ κτ., μπερδεύω, διακόπτω, Γιατὶ 
χολιᾶς κ’ ἔτσι πολλὰ τὸν λογισμὸν συγχύζεις; Β 668, Ε 534, 
καὶ πλήσια ἀνακατώνομαι κι ὅλονε μὲ συγχύζει Δ 983, Δ 
1538, Ε 999, τὴ χαρά μου … ἐσύγχυζέ την Δ 183, μοῦ 
σύγχυσε τὸν νοῦ κ’ ἐπῆρε τὴν ἀξιά μου Β 268, Μέσ. 
διαταράσσομαι, πῶς ἐσυγχύσθη ἡ θυσιὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 
γένει, μτχ. παρκ. άτακτος, ταραγμένος (ψυχικά), βλέποντας 
συγχυσμένα λιγάκι τὰ παιγνίδια αὐτὰ Β 167, σὲ θωρῶ καὶ 
στέκεις συγχυσμένη Β 879, Ε 1078 

συγχωρῶ δίνω συγχώρεση, επιτρέπω, (και με γεν.) καὶ συγχωρῶ σου Ε 
1640, συγχωρῶ τώρα τὰ σφάλματά σου Ε 1655, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος 
νόμος τοῦ τὸ ἐσυγχώρει Υπόθ. 

συμβούλεμα  συμβουλή, Β 980 
συμπάθιο(ν)  συγχώρεση, Υπόθ., Δ 1389, Ε 1602 
συμπαθῶ συγχωρώ (με αντ. σε γεν. ή και αιτ.), ὄχι μοναχὰ σήμερο 

συμπαθῶ σου Ε 1639, συμπάθησέ μου το νὰ ζεῖς Α 942, Γ 
577, νὰ τήνε συμπαθήσεις Γ 574, Δ 204 

συμπεραίνω διαπιστώνω, ἐσυμπέραναν ὅτι ἡ Ἐρωπρικούσα νὰ μὴν 
ἠμπορεῖ νὰ εἶναι νύμφη ἀλλουνοῦ Υπόθ., ἂς συμπεράνει ὁ 
νοῦς σου Β 206 

συμφωνίζω   συμφωνώ (σε παράλληλη χρήση με το συμφωνώ), Ε 1116 

συναπαντῶ  συναντώ, καὶ χρειά ’ναι ὅτι καθεεὶς νὰ τὴ συναπαντήσει Β 
711, Μέσ. καὶ πὼς ἡ τύχη τό ’φερε νὰ συναπαντηθοῦμε Β 
1015, κι αὐτῆς κ’ ἐμὲ τὸ φίλημα νὰ συναπαντηθοῦσι Β 258  

συνήθειο  ό,τι συνηθίζεται (σε χρήση μαζί με το συνήθεια και το 
συνήθι), Γ 1170 

συνήθι    συνήθεια, Α 3, Ε 1317 
συνηθῶ συνηθίζω (σε χρήση μαζί με το συνηθίζω), ἐτότες ποὺ 

μποροῦσαν νέοι νὰ γίνονται ἱερεῖς, καθὼς ἐσυνηθοῦσαν Α 
468 

συνηφέρνω συνέρχομαι, ἀφόντις ἐσυνήφερε κ’ἠμπόρειε νὰ μιλήσει Α 569 
συνοᾶμαι   σκέφτομαι, Τί στέκεσαι καὶ συνοᾶσαι τόσο Β 614. 
συντηρῶ βλέπω, κοιτώ, καὶ τί καινούργιο συντηρῶ Δ 31, Μέσ. σημασ. 

φοβάμαι, γιατὶ τὸν ἐφοβέρισα, καὶ γι’ αὖτο συντηρᾶται Γ 
1382, κι οὐδ’ ἐμένανε εἰς τοῦτο ἐσυντηρήθη Α 876 

συντροφιάζω συνδυάζω, συνοδεύω, τὴν εὐσπλαχνιὰ μὲ τὴν ἀντρειὰ πάντα 
νὰ συντροφιάζεις Δ 952, τὴν κούνια ἐπεριπλέξασι, νὰ τήνε 
συντροφιάζουν Ε 700,     Μέσ. συνοδεύομαι, μόνο μὲ μιὰ 
κακόμοιρη  λύπη…       συντροφιασμένη  βρίσκομαι      Δ 756,  

                                    μτχ.    παρακειμένου   συνοδευόμενος,       ο                     έχων  
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                                    συντροφιά (παρέα), μὰ σύραν τη μὲ θλιβερὸ ξόδι 
συντροφιασμένη Α 545, ἂς πᾶμε, τὸ λοιπόν, συντροφιασμένοι 
οἱ δυό μας Α 1149, Β 419 ὁ Νικάνδρος μετ᾽ ἐμᾶς ὅλους 
συντροφιασμένος Δ 473, Ε 46 

συντροφιαστὸς  εκείνος που απολαμβάνει κάποια συντροφιά, καὶ μέρα νύκτα 
μετ’ ἐσὲ συντροφιαστὸς καθίζει Β 406 

συντρόφισσα  φίλη, σύντροφος, B 29, Β 680 
συντυχαίνω μιλώ, πάλι καμιὰ φορὰ μ’ ἐμὲ στέκοντας συντυχαίνω Α 705, 

Γροίκα, νεράϊδα μ’ ὄμορφη, ἐσὺ μοῦ συντυχαίνεις Β 525 
σύρνω σέρνω, Πρόλ. 14, Δ 1212, Ε 1672, (φρ. εμπαίζω) τὸν ἔσυρνε 

γελώντας Α 478, Mέσ. έρχομαι, (κατάγομαι), π’ ὀχ τὴ δική 
του σύρνεται τὴ βρύση τὴν καθάρια A 238, βλ. και σέρνω 

συχνὰ  συχν. πολλές φορές, καὶ γλυκοκιλαδεῖ συχνά Α 200, 
συχνότατα τοῦ λόγου του πληθαίνει Α 685 

συχνιάζω   συνηθίζω, Δ 951, Ε 1141 
συχνὸ(ν), τὸ  συχνά, ν’ ἀναστενάζει τὸ συχνό μὲ δίχως νὰ φελᾶται Α 80, Α 

324, Α 828 
σφάζω σκοτώνω κόβοντας με μαχαίρι (μεταφ. πληγώνω, στενοχωρώ 

πολύ), ἀμ’ ὅταν στέκει σφαλιστὸς πλιότερα σφάζει πάλι Α 
332, στὰ χείλη ὁποὺ μ᾽ ἐσφάξασι Β 271, Α 550, καὶ τ’ ἄπονα 
τὰ μάτια της, ὁπού ’χασι μὲ σφάξει Α 375, Μέσ. καὶ σφάζεται 
ζιμιὸ κι αὐτὴ Α 585, γι’ αὐτὸν ἐσφάγηκε Α 588, Δ 255, Γι’ 
ἄλλονε θέλει νὰ σφαγεῖ; Ε 515, ὁ Μυρτίνος νὰ σφαεῖ E 246, Δ 
1472, ἂν ἦτο ὀχ τὸ μαχαίρι σφαμένη Α 568, B 656  

σφαλίζω κλείνω, ασφαλίζω, ἀπὸ τὴν κλαδερὴ τὴ φράχτη, ὁποὺ 
σφαλίζει τὸ περιβόλι Γ 755, (για μάτια = κοιμάμαι) τὰ μάτια 
μου ἐνικήθησαν καὶ τὸ ζημιὸ ἐσφαλίσα Α 1020, καὶ μετὰ 
κεῖνο τῆς σπηλιᾶς τὸ στόμα νὰ σφαλίσω Γ 1368, πὄχετε 
σφαλισμένο τὸ φοβερώτατο θηριὸ Α 1, Μέσ. κλείνομαι, 
σφραγίζομαι, κρύβομαι, καὶ τώρα δὲν ἠξεύρω πῶς σὰν ἴσκιος 
ἐσφαλίστη Δ 35, Ἤθελα νά ’ξευρα… καὶ τώρα σφαλισμένος 
ἂν βρίσκεται Δ 42, τὸ ρόδο… στὸ πράσινό του τὸ κομπὶ 
στέκεται σφαλισμένο Α 1104, δὲν εὑρέθηκες σὲ τόπο 
σφαλισμένη ἀπόκρυφο; Δ 643  

σφαλιστὸς σημασ. καταπιεσμένος, ὁ πόθος … ὅταν στέκει σφαλιστὸς 
πλιότερα σφάζει πάλι Α 332  

σφάλλω κάνω λάθος, αστοχώ, καὶ δὲ βλέπεσαι τὸ πὼς περίσσια 
σφάλλεις Α 222, Α 648, Β 428, Μ’ ἂν ἔσφαλα, ἕναν ποθητὸ ν’ 
ἀφήσω σὰν ἐσένα Α 577  

σφαλτὸς αναληθής, λανθασμένος, καὶ δὲν εἶν’ ὅλα ψεύτικα σφαλτὰ 
καὶ δολωμένα Α 1256, μ’ αὐτοῦνα τὰ σφαλτά σου… εἴδωλα Ε 
119, Ε 1523  

σφίγγω πιέζω (και μεταφ.), εξαναγκάζω, τὸν σφίγγει τετοιανῆς 
λογῆς, π’ ὅλη τὴ δύναμή του Δ 223, τὴ δόλια τὴν καρδιά μου 
τὴ σφίγγει Β 404, δὲ σφίγγουσι μὲ τὸ στανιὸ κανένα νὰ 
θελήσει Α 291, Μέσ. πιέζομαι, σφίγγομαι (από), 
ψυχαναγκάζομαι, Καὶ τί νὰ πῶ; Τέτοιας λογῆς σφίγγομαι ὀχ 
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τὸν περίσσο πόθον Α 719, νά ’ναι… μὲ κόμπους 
δυναμότερους δεμένη καὶ σφιμένη Γ 1351, μτχ. παρκ. 
σφιχτοδεμένος (σφιχτός), Κ’ ἐσὺ ἀπονώτατ’ ἔρωτα, τί μᾶς 
κρατεῖς σφιμένους Γ 549, φιλιὰ… σφιμένα  Δ 1565 

σφοντυλιά  χτύπημα, B 605, Β 608 
σχῆμα  στάση, κίνηση, όψη, ὀμπρὸς εἰς τὰ μάτια του εἰς σχῆμα ὄχι 

μόνον ἄθλιον ἀλλὰ καὶ αἰφνίδιον Υπόθ., Α 1261, Γ 1489, Δ 
179, Δ 1296, Ε 1131 

σωθικὰ  συχν. σπλάχνα, καρδιά, Α 341, Α 441, Α 702 
σωπαίνω  σιωπώ, ἤξευρε κι ἀποφάσισα πάντα μου νὰ σωπάσω Α 319 
σώνω μτβ. πλησιάζω/ φτάνω, καταφέρνω νὰ, Τούτους …. ἠθέλησα 

νὰ σώσω Αφιέρ. 9, ἂν εἰς τ’ ἀφτιὰ σώσει νὰ μπεῖ τοῦ κύρη 
της.. τὸ πὼς… Α 390, Α 957, ὅσα ὁ νοῦς μου ἐμπόρειε νὰ 
σώσει Αφιέρ. 12, ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ σώσω.. τὸ χρειός μου νὰ 
πλερώσω Β 395, πριχοῦ κανεὶς νὰ σώσει βοήθεια νὰ τοῦ 
δώσει Α 991, αμτβ. έρχομαι, συγκρίνομαι, γίνομαι, ποὺ 
πάραυτα ἀποκότησε τὸ στόμα μου καὶ σώνει στὸ στόμα της 
Β 239, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σώσει τὸ ριζικό μου μετ’ αὐτῆς Α 364, 
δὲν ἔχει σώσει ἀκόμη δεκοχτὼ χρονῶν Α 921, απρόσ. αρκεί, 
Σώνει, καὶ κάμε κορασιὰ τὰ λόγια νὰ τελειώσεις Β 563 

 
 
Τ 
 
 ταιριάζω μτβ. εξισώνω πράγματα θεωρώντας τα ομόλογα, πλησιάζω 

κάτι όμοιο ως ταίρι (ταιριάζω), Ξεφάντωσις δὲ βρίσκεται 
στὸν κόσμο, νὰ (τὴν) ταιριάζεις… σὰν κείνηνε Γ 1085, εἶναι 
καλὸ στὸν οὐρανό, π’ ἄλλο δὲν τὸ ταιριάζει Δ 769, βοσκὸς… 
στὴν Ἀρκαδιὰ δὲ βρίσκεται, οὐδὲ νὰ τὸν ταιριάζει Β 984, 
τότες θηριὸ χειρότερο δὲ βρίσκεται… μηδὲ φαρμακερώτερος 
ὄφις νὰ τὸν ταιριάσει Α 1194, Δ 70, αμτβ. συναρμόζομαι, 
συνδυάζομαι, ταιριάζω με, θέλώ ’βρει πὼς κακότατα 
ταιριάζουν τὰ σημάδια Α 903, Ε 814, Α 1254 

τάξις /-ξη συμπεριφορά, ήθος, καλή διαγωγή, ευπρέπεια, τακτική 
διάταξη/ σειρά, Πρόλ. 62, Α 176, Α 1254, τὲς πράξες του, τὲς 
τάξες του, τὴ γνωστικὴ μιλιά του Α 689, Δ 356, Α 1334, Β 
193, Β 277, Γ 412, Γ 92 

ταπεινὸς  σεμνός, μετριοπαθής, δύστυχος, Α 966, Α 1302, Β 482, Β 683, 
Β 1180 

ταπεινοσύνη  σεβασμός, σεμνότητα, νὰ κάμω παρακάλεση μὲ τὴν 
ταπεινοσύνη… στοὺς θεοὺς Δ 527 

ταπεινότης/-τητα σεμνότητα, τὰ ταχτικὰ ἤθη κ’ ἡ ταπεινότης Α 1325, Κάτω ὀχ 
τὴν ταπεινότητα αὐτείνη τὴ γλυκιά σου Β 1209 

ταράσσω μτβ. κουνώ, τὰ κλαδιά… κάποιος τὰ ταράσσει Β 422, ὁ αέρας 
τῶν δεντρῶν τὰ φύλλα νὰ ταράσσει Δ 82, αμτβ. κουνιέμαι, 
συνταράσσομαι, καὶ στάσου, μὴν ταράσσεις Β 1095, 
ἐτάρασσε ἡ καρδούλα μου Δ 180 
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τάσσιμο υπόσχεση, αντιχάρισμα στο θείο, Α 961, Δ 963 
τάσσω υπόσχομαι (και με έμμεσο αντικ. σε γεν.), τάσσω … σ’ ὅ,τι 

ἠμπορῶ .. νὰ σοῦ βοηθήσω Α 665, καὶ χάρισμα σοῦ τάσσω Β 
503, Δ 1211, χαρὲς περίσσιες τάσσουν Α 294, οἱ οὐρανοὶ μᾶς 
τάσσουν τὴ λευθεριὰ Α 447, τοῦτό ’ναι κεῖνο ποὺ οἱ θεοὶ ποὺ 
οἱ θεοὶ σ’ ἐσένα ἐτάσσασί μου; Ε 884, τὸ γάμο τοῦτον νὰ 
γενεῖ ἔταξα τῆς Θεᾶς μας Β 930, ὁποὺ τὴν ἔταξες ἐμέ Β 1129, 
Δ 267, ἂς ἔρθει μόν᾽, ὡς ἔταξε Β 1073, Ξεύρω τὸ πὼς μ’ 
ἐτάξανε κ’ ἔχουν με παντρεμένη Β 873, Δῶσ’ μου κ’ ἐσὺ τὸν 
πόθο σου πρῶτα, σὰν μοῦ’ χες τάξεις Β 565, Β 587, Μέσ. 
ἐτάχθηκες νὰ μείνεις παντρεμένη Δ 647, π’ ἐτάχθη νὰ 
θανατωθεῖ Ε 524 

τάχα και τάχατες μήπως, ίσως, άραγε, πιθανώς, δήθεν, Τὸ λέγεις, Λίνκε, 
ἀληθινὰ ἢ τάχα μετριάζεις; Α 65, Β 141, Τάχα γιὰ τοῦτο κι 
αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ γυρεύγει Α 395, Τάχατες ἔπαψε ἡ θεὰ τὴν 
ὄργητα ἐκείνη; Α 598, Μὰ πές μου, τάχα ἐγνώρισε ἐτούτ’ ἡ 
ἀνεράιδα; Β 331, κ’ εἰς τέτοιον τρόπο σήμερον τάχα νὰ τόνε 
σμίξω Β 418, Β 613, Λογιάζεις μὲ τὰ λόγια σου τάχα νὰ μὲ 
νικήσεις; Β 1220, αὐτὸς τοῦ πόθου τάχατες μπορεῖ νὰ μὲ 
γλυτώσει; Γ 632 

ταχτικὸς/ τακτικὸς  φρόνιμος, συνετός, σεμνός, τὰ ταχτικὰ ἤθη κ’ ἡ ταπεινότης Α 
1325, μ’ αὐτείνη ταχτικὸς κανεὶς νὰ κυβερνᾶται Α 1327, Ἐσύ 
’σαι ὁ πλήσια μου ἀκριβὸς καὶ τακτικὸς Μυρτίνος; Γ 894, Β 
630, Γ 257, Δ 608, Ε 1497 

τεταρτιάζω κόβω, διὰ νὰ κάμει … ξεσκίσματα αἱματερὰ καὶ νὰ 
τεταρτιάζει Δ 946 

τέτοιος συχν. αυτού του είδους, Α 96, Α 83, Α 362, Α 42, Α 53, (+ 
λογῆς = έτσι, με τέτοιο τρόπο) τέτοιας λογῆς ὀργίζομαι Α 
701, τὸν σφίγγει τετοιανῆς λογῆς Δ 223 

τέχνη  ικανότητα, τέχνη, πανουργία, τεχνική, πρακτική, δεξιοτεχνία 
Α 814, Α 868, Α 1381, Β 46, Γ 806 

τεχνικὸς που ενέχει τέχνη, τεχνική ή μαεστρία, ο τεχνητός, κι ὄχι ποτὲ 
ὁ τεχνικός μου γνῶθος Β 1090, μήτε μὲ χέρι τεχνικὸ ἔξω νὰ 
τὸ τραβήξει Ε 1296, Tὶ κόκκινη ὄψις ἄλλη ἢ φυσικὴν ἢ 
τεχνική Ε 1484 

τηράζω κοιτώ, τὸ τέλος πού ’φερε τὸ ἔργο σου τηράζω Ε 1641, 
τήραξε… τ’ ἀμφίβολό μας στάσιμο Α 1445, Ε 737, τ’ ὄμορφό 
σου πρόσωπο θέλω τηράξει πάλι Β 559 

τιμὴ αναγνώριση, καλή φήμη, ευλάβεια, υπόληψη, αγνότητα (για 
γυναίκες), νομιμότητα, Α 236, Α 501, Α 771, Α 796, Γ 409, Γ 
468, Γ 709 

τιμῶ περιβάλλω με τιμή, πατέρες δυὸ νὰ τοὺς τιμᾶ Ε 1232, Μέσ.  κι 
ὡς θεὸς στὸν κόσμο νὰ τιμᾶσαι Β 556, ὅσ᾽ ἀπ’ ἐσέ, τὸν 
ταπεινό, προσκυνητὰ τιμᾶται Α 1302, μτχ. παρκ. πολύτιμος 
Μὰ πές μου γιὰ ποιὰν ἀφορμὴ τέτοιον τετιμημένο λίθο Α 
443, αξιοπρεπής, ευυπόληπτος, τίμιος (αγνός), ο έχων 
εξέχουσα κοινωνική θέση, Πρόλ. 92, τῶν τιμημένων 
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γυναικῶν Α 1284, τὸ τιμημένο καὶ γλυκὺ στόμα Β 186, Δ 
1026, Ε 1623, Γ 423, Γ 1072 

τίποτες /τίποτις/  
τίβοτες  τίποτα, κάτι, καθόλου, δὲν κάνει τίποτες μὲ τοὺς στεναγμούς 

Α 496, Α 1266, Α 1360, Β 211, τίβοτες δὲ θυμοῦμαι Ε 1189, 
μπορεῖς νὰ κάμεις τίποτες μὲ τρόπο ποὺ ἡ τιμή μου Β 932, Ε 
356, ποὺ δὲν τοῦ μένει τίποτες κερήθρα οὐδὲ μέλι Γ 666, Γ 
1016, καὶ δὲν ἐγνοιάζεις τίποτις σ’ ἐκείνη τοῦ πόθου τὴν 
κλεψιὰ Δ 1583 

τόσα τόσο, ὁ Μιρτίνος καίγεται καὶ λακταρίζει τόσα Α 340, Ποιά 
λόγια εἶν’ τοῦτα, ποὺ μιλεῖς, τὰ τόσα πικραμένα Δ 342, μὴν 
ἐγνοιάζεις τόσα Ε 103 

τόσο(ν)  σε τέτοιο βαθμό, (κάποτε + επίρρ.) γιατί τόσον πολλὰ 
γυρεύεις θηριὰ … νὰ φονεύεις Α 61, Α 317, Γιὰ τοῦτο δὲν 
ἐτύχαινε σ’ ἐμὲ νὰ κρύβεις τόσο τὴν ἀφορμὴ τῆς παίδας σου 
Α 335, Μιὰ κόρη τόσ’ εὐγενική, νεράϊδα πλουμισμένη Α 73, 
(σε περιορισμένο βαθμό) τόσο, ἤξευρε, μᾶς ἀγαποῦν… ὅσο 
σ’ ἐμᾶς τὸ πρόσωπο δροσάτο τὸ θωροῦνε Γ 661/662, (σε καλά 
προσδιορισμένο βαθμό) ὅσο προσπαθεῖ νὰ τόνε ξαλαφρώνει, 
τόσο τοῦ βλάβει τὴν πληγὴ καὶ πλιὰ τόνε ζημιώνει Α 131/132, 
(με προηγ. το εἶς = στο μεταξύ) Ἦτον εἰς τόσον εἰς τὴν 
ταγμένην Ἐρωπρικούσαν ἀναμμένος ἕνας βοσκὸς 
ὀνομαζόμενος Μυρτίνος Υπόθ., Γ 815  

τόσος για δήλωση του (μεγάλου) βαθμού (κάποτε + αντων. 
μου/σου), τόση προθυμιὰ Πρόλ. 51, μὲ τόσον κίνδυνο Α 62, 
τόσους καιρούς Α 759, μηδὲ σὲ τόσο μου κακὸ τρομῶ ν’ 
ἀποκοτήσω… Β 925· έκφρ. εἰς τόσο με ακόλουθο 
συμπέρασμα κι ἔρχομαι εἰς τόσο, ποὺ ποσῶς τ’ ὄνομα τοῦ 
Μυρτίνου δὲ δέχομαι Α 743, Β 1378 

τότε/ τότες/ ἐτότες  εκείνη τη στιγμή/ εποχή/ περίσταση, Α 1071, Πρόλ. 15, Α 143, 
Α 551, Α 924, Α 467, Α 986, Α 1045  

τούρλα  στρογγυλό ύψωμα, Α 34 
τοῦτος/ ἐτοῦτος συχν. αυτός, Α 471, Α 424, εἰς τούτονε καιρὸ Α 161, τούτης Β 

1313, ἐτουτῆς Β 719, Πρόλ. 33, Α 174, Α 830, Κι ὅλον ἐτοῦτο 
(… ν’ ἀρέσει) Α 253, τῶν δάσων ἐτουτῶν Γ 1070, εἰς 
τουτουνοὺς τοὺς γάμους Α 294, (έκφρ. γι᾽αυτό το λόγο) γιὰ 
τοῦτο δὲν εἶναι … ἄγροικοι Πρόλ. 61, Α 88, (εκείνη τη 
στιγμή) καὶ φθάνοντας εἰς τοῦτο ὁ Καρίνος Υπόθ., Α 1049 

τραβίζω τραβώ, σέρνω, φέρνω, χρησιμοποιώ, παίρνω, κι ὅθ’ ἄλλη 
σκοτεινότερη τυφλάγρα τὴν τραβίζει Γ 60, Ε 9, Ε 24, καὶ δὲν 
μπορεῖ εἰς ἐργασιὲς ψιλὲς νὰ τὸ τραβίζει Α 263, τραβίζοντάς 
σε ὀχ τὰ μαλλιά Β 1161, ὁποὺ τὴν ἐτραβίζασι ὀχ τὰ γλυκά 
μου μάτια Β 1195, Μέσ. γιατ’ ἤμουν τραβισμένος ὀχ τὰ 
γλυκιὰ τὰ μάτια της Β 343 

τραβῶ σέρνω (και σαΐτα), ασκώ πίεση έλκοντας, φέρνω, γλιτώνω, 
Tώρα λοιπὸν τραβῶ την (σαΐτα) Δ 1211, Ποῦθε μὲ τραβᾶς Β 
1139, Τράβα σὰ θέλεις, Σάτυρε· Β 1269, (Mελλάμενο) καὶ τί 
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νὰ ἰδῶ μ’ ἐτράβηξες, τὸν κακομοιριασμένο Ε 870, ὀχ τὴν 
κακομοιριὰ… σ’ ἐτράβηξεν ἡ τύχη ἡ δική σου Α 558, Ε 1296 

τράπεζα   αγία τράπεζα, βωμός, Α 502, Α 546, Α 609, Δ 445, Ε 219 
τριβέλλι τρυπάνι, Α 1177 
τρομάσσω φοβάμαι κτ., ἐκεῖνα ποὺ τὰ σπλάχνη μου τρομάσσουν καὶ 

φοβοῦνται Α 358, μτχ. παρκ. μὲ καρδιὰ περίσσια τρομασμένη  
Ε 1278, Α 994 

τρομῶ τολμώ, Β 925, μ’ αὐτὸς νὰ μὴν τρομήξει… εἰς ἄλλο νὰ μὲ 
σφίξει Β 1009 

τρούπα  τρύπα, Γ 1321 
τρώγω πῶς δὲν τὸ φάγασι Ε 685, θὲ νὰ σὲ φάγω Β 1254, τὰ δόντια 

του μὲ φᾶσι Β 442  
τσακίζω χαλώ κτ., χάνω τον όγκο μου, κι αὐτὴν τὴν πίστη, πὄδωκε σ’ 

ἄλλονε, τὴν τσακίζει Δ 454, τὸ λόγιασα πῶς εἶχε νὰ τσακίσει 
τὸ σώπασμα Ε 559, Δ 1064, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀψότητα 
σκορπᾶται καὶ τσακίζει Α 264, μτχ. παρκ. σπασμένος, 
χαλασμένος (και μεταφ.), κ’ εἰς τὸν αὐτὸν καιρὸ ’πεσαν 
δοξάρια τσακισμένα Α 1052, ἀντρειὰ … σκόρπια καὶ 
τσακισμένη Α 266, Γ 749 

τσεντίκια   δερμάτινα παπούτσια (μπότες), Β 1126 
τυράγνησις  βάσανο, Α 331  
τύραγνο/ τούραγνο  βάσανο, βασανισμός, Α 1353 καὶ Α 369, Γ 958 
τυραννίζω/ τυραγνί- 
ζω/ τουραγνίζω βασανίζω, νὰ τὲς τυραννίζω Α 752 μτχ. παρκ. ψυχὴ 

τυραγνισμένη Γ 1227, βρίσκεσαι… τουραγνισμένος Β 323 
τυραννῶ/ τυραγνῶ/  
τουραγνῶ βασανίζω, ἡ βλάβη ποὺ σᾶς τυραννᾶ Α 632, καὶ μοῦ τυραννᾶ 

τὰ σωθικά μου Β 404, ποὺ τόσους χρόνους τυραννοῦν μὲ 
βάσανα περίσσια Α 896, καὶ τὰ καημένα σπλάχνη σου τόσο 
νὰ τυραννοῦσι Α 658, καὶ τυραγνώντας μ’ ἔσυρε στὰ ἔμπα 
Δεκεμβρίου Β 370, Μέσ. Tί τυραννᾶσαι ἔτσ’ εὔκαιρα Δ 828, 
μὲ δίχως νά’ χει πεθυμιὰν ἄλλη νὰ τουραγνᾶται B 808, ὀχ τὴν 
ἀγάπη του περίσσια ἐτυραννᾶτον Α 476, μτχ. παρκ. ἀπ’ 
ὅσους ὀχ τὸν ἔρωτα εἶναι τυραννεμένοι Α 850  

τυφλάγρα τυφλότητα, Γ 60 
τυχαίνει  ταιριάζει, πρέπει, αρμόζει, A 177, A 244, A 282, A 387, A 335 
 
 
Υ 
 
υἱὸς/ γιὸς  γιος, Α 421, Α 907 
ὑγιαίνω εξυγιαίνω, γιατὶ ὕγιανα τὴν καρδιά μου Ε 1654, βλ. και 

γιαίνω 
ὕγιος    υγιής, Δ 200, Δ 1457 
ὑπηρεσιὰ/ ὑπηρεσία δουλειά, εργασία, καθήκον, λειτουργία Α 25, Δ 438, Υπόθ.,  

Ε 859 
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(ὑ)ποτάσσω διαθέτω/ έχω, υποχωρώ, πίστ’ οὐδεμιὰ ’ποτάσσεις Β 1156, Β 
1255, τόσο περσότερο κ’ ἐσὺ πρέπει νὰ ὑποτάσσεις εἰς κεῖνον 
Ε 604, Γ 642 

ὕστερα και ὕστερον αργότερα, έπειτα, ἐσυνῆρθα ὕστερα Β 303, A 609, κ’ ὕστερον 
μαζί μου θὲς μιλήσει Γ 1182, Γ 1293 

ὕστερος  τελευταίος, έσχατος, μὴ μ’ ἀρνηθεῖς στὸν ὕστερον τῶν 
ἀναστεναγμῶν μου Δ 1367· (εἰς) τὸ ὕστερο(ν) = στο τέλος, 
στό ὕστερον τί ἐγίνη Α 597, Β 967, Γ 489 

 
 
 
Φ 
 
φαίνομαι νομίζω, αισθάνομαι, θεωρώ σωστό, δίνεται η εντύπωση, 

«δείχνει», εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, π’ ἀδύνατο μοῦ 
φαίνεται ὅτι στὰ σωθικά μου… Α 702, Α 739, Μὰ φαίνεταί 
μου βούκινου λαλιὰ κτυπᾶ στὰ δάση Β 421, Τὸ σκύλο του 
μοῦ φαίνεται νὰ τὸν παραμερίσω Β 431, Πρεπὸ κι ἄξιο μοῦ 
φαίνεται … νὰ μᾶς κρίνει Β 171, καὶ φαίνεται ἀληθινὰ στὸ 
νοῦ της πὼς βασταίνει Α 1097, Α 1185, B 560, Ἐφαίνετό μου 
κ’ ἤμουνα στ’ ὄμορφο περιγιάλι Α 1025, μ’ ἐφαίνοτουν πὼς 
θέλει ... Α 1043, Α 553, π’ ἐφαίνετον κι ἀστροπελέκια χύνει Β 
230, κι ἄλλον ἀνάξιο γιατ’ ἐσὲ σοῦ ’φάνη ν’ ἀκλουθήσεις Α 
560, (έκφρ. θεωρώ κατάλληλη την περίσταση) Κι ὅταν τσ’ 
ἐφάνηκε καιρός μὲ δαύτηνε μὲ παίρνει Β 123, κ’ ἐφάνηκέ του 
κι αὐτουνοῦ νὰ κάμει ὡσὰν μπορέσει Β 187, Β 146, Γιατὶ στὸ 
πρῶτ᾽ ἀνάβλεμμα π’ ἐφάνηκα ὀμπροστά της Β 351, οἱ 
ποίησες… στὸν κόσμον ἐφανῆκαν Αφιέρ. 2, τ’ ἄγρια… 
σημάδια ὁποὺ ἐφανῆσαν Ε 187, μὲ δίχως νὰ φανεῖ σ’ αὐτὲς 
πολεμικὸ σημάδι Β 166, Ἂν δὲν σὲ κράξω, μὴ φανεῖς Β 438, 
μτχ. παρκ. επιφανειακός, ἀλήθειοση φανούμενη νὰ πιάσει Ε 
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φανερώνω  αποκαλύπτω (και με έμμ. αντ. σε γεν.), μὰ ’μέ… γιά δὲν τὸ 
φανερώνεις Β 866, σ’ ἐμὲ τὰ φανερώνει Γ 760, Σ᾽ τούτη … 
μυστικὰ ἐφανέρωσα τὸ θέλ’ ἡ πεθυμιά σου Β 32, τὸ λογισμό 
μου ὅλον τῆς ἐφανέρωσα Β 106, νὰ τῆς τὰ φανερώσω Β 390, 
φανέρωσέ μου τὴν αἰτιά Ε 505, ἕνα μου κάποιο λογισμὸν 
εἶχα σοῦ φανερώσω Β 909, ἂν τὴ βουλή σου παραμπρὸς εἶχες 
μοῦ φανερώσει Β 969, Μέσ. κ’ εἰς ὅλους φανερώνεται (ἡ 
ἐντροπή) στανιό του Β 964, κ’ ἐμένα φανερώνεται ἡ πίστις ἡ 
δική μου Δ 1072, ἢ σ’ ποιόν ἐφανερώθη (πίστις τοῦ πόθου) Ε 
1119, μτχ. παρκ. (ἡ θωριά σου) φανερωμένη καὶ κρυφή Α 
1262 

φανέρωσις  αποκάλυψη, ἦλθεν ἀπὸ τὸν Τιρένιον ἡ φανέρωσις Υπόθ. 
φάρετρα  φαρέτρα, Β 115 
φαρμάκι   δηλητήριο, Α 220, Γ 435 
φαρμακίζω  δηλητηριάζω, Α 1196 
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φεγγίτης ό,τι εκπέμπει φέγγος, σώμα ακτινοβόλο, Α 187 
φέρνω  επαναφέρω (στη μνήμη), φέρω επάνω μου, σκέφτομαι, έχω, 

γεννώ, κάνω, συνοδεύω/ πηγαίνω (κάποιον κάπου), στὸ νοῦ 
μου τόνε φέρνω Α 706, Καὶ εἶναι τοῦτο (τὸ στεφάνι)… ποὺ 
στὸ κεφάλι φέρνω Β 313, Μὰ αὐτὸ ποὺ θέλει γιατ’ ἐμὲ νὰ 
κάμει, πῶς τὸ φέρνει; Β 38, καὶ τὸ χειμῶνα… καλὴ ζωὴ νὰ 
φέρνω Α 50, (έκφρ. ανάλογα με τις συνθήκες) κατὰ πῶς 
καιρὸς εἶχε τὸ φέρνει Α 618, μὲ τὸ φαρμάκι τὸ πικρὸ κ’ ἐδῶ 
στὴ γῆ ἤφερέ σε Α 312, (φρ. μεταφράζω) ἤφερά το στὴν 
ἐδική μας (γλώσσα) Αφιέρ. 19, (κτ. είναι τυχαίο) καὶ πὼς ἡ 
τύχη τό ’φερε νὰ συναπαντηθοῦμε Β 1015, κ’ ἠφέραν τη στὴν 
τράπεζαν ἀπάνου διὰ νὰ γένει Α 546, καὶ μὲ ποιὰ τέχνη τὴ 
δουλειὰ ἔχει νὰ τήνε φέρει Β 972, μὰ κρίνω … μοναχὰ νὰ μὴν 
τὴν εἶχε φέρει Β 81, Β 641, Μέσ. Δέτε πῶς βρίσκομαι κ’ ἐγὼ 
φερμένη ἐδῶ Α 851, γιὰ βλάβη ἐμένα μοναχοῦ εἶσαι ὡς ἐδῶ 
φερμένη Α 1278 

φευγιὸ  φυγή, Α 518  
φεύγω απομακρύνομαι, πηγαίνω, αποφεύγω, διαφεύγω, ξεφεύγω, 

ἀνὲν καὶ φεύγει ὁ γιός σου Α 907, ἀλλιῶς ἐδῶθε φεύγω Β 
468, Γ 156, Β 963, (+ αιτ.) Δίκια σὲ φεύγει Α 407, κ’ ἐμέναν … 
μὲ φεύγεις καὶ μισᾶς με Β 479, Γ 948, φεύγα τὸ δικαιότατο 
μαχαίρι Δ 1283, τὸν Ἀμύντα ἔφευγε Α 487, (+ γεν.) λάφια.. 
ὁποὺ σοῦ φεύγουν Β 478, Β 577, ἀπὸ τὸν ἀγριόχοιρο μὲ 
τέχνη κ’ ἔφευγέ του Δ 226, τὰ πόδια ποὺ μοῦ φεύγασι νὰ 
σταματήσει ὀμπρός μου Γ 34, μοῦ ἔφυγε ἡ σιωπὴ Ε 562, Γ 
1400, νὰ μοῦ φύγεις βιάζεις Β 1142, θέλεις μοῦ φύγεις, 
ἄσπλαχνε Β 576, γιὰ νὰ μὴ φύγει πλι’ ἀπ᾽ ἐμέ Α 1348, μτχ. 
παρκ. τὸ φευγομένο κύμα Πρόλ. 5 

φθάνω/ φτάνω έρχομαι, αρκώ, εκτείνομαι, προφταίνω, πλησιάζω, ὅτι σὲ 
τόσες ὑψηλὲς γλυκότητες δὲ φθάνει κανείς Ε 1507, μήτε 
δάκρυα… δὲ φθάνουν νὰ τήνε σβήσουν Β 1321, Γ 885, κ’ οἱ 
λογισμοί του φθάνουν… Ε 947, πιστότατε βοσκέ, ποῦ εἶσαι 
τώρα, ποῦ ᾽φθασες! Ε 1543, ἐκίνησα μ’ ἀσπούδα ἐδῶ νὰ 
φθάσω Γ 73, μ’ ἀνίσως κι ἄλλη μιὰ βολὰ σώσω νὰ τήνε 
φθάσω… Α 1347, δείχνει πὼς νὰ φθάσει τὰ κέρατά σου τὰ 
ψηλὰ Δ 957, σὰν πρεσβύτου λογισμὸς νὰ φτάσει καὶ νὰ 
γνώσει τὰ πράγματα Α 958, Μ’ ἀνίσως τὸν ψυχρὸ καιρὸ τοῦ 
γερατειοῦ σὲ φτάξει ὁ πόθος Α 141, καὶ φτάξει ἡ κάψα νὰ τὸ 
βρεῖ Α 1112 

φίλαινα   φίλη, Β 718  
φιλιὰ, ἡ  φιλία, Αφιέρ. 46 
φιλῶ δίνω φιλί, οὐδὲ φιλεῖ μ’ αὐτὴ ποτέ, οὐδὲ ποσῶς δὲν θέλει νὰ 

μὲ φιλήσει ἄλλη καμιά Β 611/B 612, Β 162, Φίλειε, λοιπόν, 
στόμα πεθυμισμένο Β 1366, μιὰ μιὰ ἀπ’ αὐτὲς κ’ ἐφίλειε τὸ 
δροσάτο στόμα Β 195, ὅταν τὰ πικραμένα μου χείλη τὴν 
ἐφιλῆσαν Β 204, Β 220, Μέσ. νόστιμα φιληθοῦμε Β 152, μτχ. 
παρκ. ἡ φιλημένη εὐμορφιὰ φιλὶ δὲ στρέφει Β 1356 
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φλόγα  φλόγα και συνηθέστερα μεταφ. πάθος, Δ 397 και Α 191, Α 
674, Γ 1207 

φλογερὸς αυτός που καίει, φλογισμένος (και μεταφ.) Πρόλ. 13,  Α 79,  
Β 562, Γ 1436  

φοραίνω  φορώ, κι ὁπ’ ἄλλα πλούτη ψεύτικα σὲ δαύτη δὲ φοραίνει Β 
803, Δ 1320 

φορῶ φέρω ένδυμα/ ρούχο επάνω μου, ποὺ ’φόρουν Δ 265, τοῦ 
λιονταριοῦ τὸ... δέρμα π’ ἐφόρειε ἐγδύθη Α 249, ντύμα 
…ψευτό, πού ’χες φορέσει Γ 425, μτχ. παρκ. ντυμένος καὶ μ’ 
ἀλλαξιὲς πλουσιότατες στέκουσι φορεμένοι Ε 412, Α 1342 

φράχτη, ἡ φράχτης, Γ 755 
φταίσιμο  βλ. πταίσιμο(ν) 
φταίστης/ πταίστης  
και φταίστρα  αυτός που έχει διαπράξει αδίκημα, Γ 866, Δ 510, Γ 867 
φτωχὸς   βλ. πτωχὸς 
φυλάσσω/ φυλάγω/ 
; φυλάζω προστατεύω, φρουρώ, (δια)τηρώ, Αὐτὴ εἶναι ὁ φύλακας 

πιστὸς ὁποὺ φυλάζει (τὴν τιμή) Γ 1151, τ’ ἀνδρός της πάσα 
μιὰ γυνὴ τὴν πίστη νὰ φυλάσσει Γ 766, νὰ τὴ φυλάγουσι 
καλά Ε 276, καὶ φύλαγέ της πίστη Γ 1159, Ε 702, ὀχ τὸν πνιμὸ 
σ’ ἐφύλαξαν Ε 896, τὰ κύματα… σὲ φυλάξαν Ε 82, τὴν πίστη 
νὰ φυλάξω Γ 1118, Γ 1223, Πρόλ. 40, διὰ τὸ ὁποιὸ ὑπόσχεση 
πάντα θέλω φυλάξει Αφιέρ. 49, Μέσ. προστατεύομαι, 
διασώζομαι, τηρούμαι, (δια)φυλάσσομαι, μὰ ξεύρει καὶ 
φυλάγεται τόσ’ ὀχ τὴν ὀμορφιά μου Α 729, ὁπ’ ἐφυλάχθη διὰ 
νὰ ἰδεῖ σ’ ἐσέ, τὴν πικραμένη Ε 117, κ’ εἶν’ δύσκολος νὰ 
φυλαχθεῖ Α 615, τέκνο μου, ἐσύ ’σουν φυλαμένο Ε 837, 
στεφάνι, ποὺ … ἤτονε φυλαμένο Β 288, μτχ. παρκ. 
προστατευμένος, ὁ λόγος μου καὶ ἡ ζωὴ μένουσι φυλαμένοι 
Β 933, Β 1029, τὸ ἔχω φυλαμένο (τὸ στῆθος μου) Α 837, Ε 
165, Ε 690, ἔστεκε ἀναπαημένο… γιατὶ σὰν καραβόπουλο τό 
’χε πεφυλαγμένο Ε 698 

φυλῶ/ φυλάω  προστατεύω, νὰ τὴ φυλᾶς περσότερο ’χ τὸ φῶς τῶν ὀμματιῶν 
σου Δ 746, καὶ νὰ τονὲ φυλάουσιν ὡσὰν ἡγιασμένον Πρόλ. 
53 

φυρῶ    συστέλλομαι, Α 1128 
φύσις /-ση ιδιοσυγκρασία, φυσικό περιβάλλον, πλάση, φυσικός νόμος, 

φύση, καταγωγή, Α 39, Α 168, Α 179, Α 182, Α 292, Α 641 
(έκφρ. υπερβολικά) ἡ ἐλπίδα πάντα της ψεύτρά ’ναι παρὰ 
φύσης Β 64, βλ. και (φρ.) ψέματα.. εἶστεν ὑπὲρ φύσιν.. 
παντοδύναμα Δ 563 

φύσισμα   φύσημα, Ε 908 
φωλεμένος   φωλιασμένος, Α 980 
φωνιάζω  φωνάζω, Β 425, Δ 743, Α 1047 
φωτιὰ  φωτιά σε αναμμένη εστία, λάβρα, πόθος ερωτικός, Α 50, Α 

120, Α 214, Α 350, Α 437 
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Χ  
 
χαημένος  χαμένος (μτχ. παρκ. ρ. χάνω), Πρόλ. 84, Β 259, Β 320, Γ 10 
χαημὸς  απώλεια, αναστάτωση, Α 1008, Δ 1038 
χαλασμὸς   καταστροφή, Α 16, Γ 1279 
χαλίνωμα περιορισμός, συγκράτηση, Α 333 
χαλοῦμαι κατατρέφομαι, χάνομαι, ἡ φύσις φθείρεται… καὶ χαλᾶται Α 

930, ἀμέτρητα ὀνόματα χαλοῦνται Ε 351 
χάμαι  χάμω, κάτω, Α 41, Δ 194 
χαμηλοβγαλμένος  ταπεινής καταγωγής, Α 361, Α 802 
χάμου   χάμω, κάτω, Α 522, Β 180 
χαράκι  βράχος, Α 466, Α 999, Γ 1367 
χαράτσι  φόρος, Α 451, Γ 186 
χάρις/ -η  τιμή, χάρισμα, χρέος, χάρη, ευνοϊκή τύχη, ικανότητα, προσόν 

αξία, κοπέλι … ἀνάξιο τέτοιας χάρης Α 83, καὶ χάρις, καθὼς 
τὴν κρατοῦν Α 780, νὰ μοῦ τό ’χει χάρη Α 374, μὴ μ’ 
ἀρνηθεῖς μιὰ χάριτα Β 1217, ὀχ τοὺς πλανῆτες τ’ οὐρανοῦ 
ηὕρηκε τόση χάρη Α 419, τῶν γιατρών ἡ πράξις μὲ δίχως 
χάρη εὑρίσκετον Α 520, Δ 1139, παρ’ ὅ,τ’ ἡ φύσις χάριτες τῆς 
δώσει Β 804, τὴν ὑψηλὴν αἰτιὰ τῆς χάριτός σου Γ 1499, σαν 
τιμητική προσφώνηση στὴ Χάρη τη δική σου Αφιέρ. 32, ἡ 
Χάρις σου μ’ ἔκαμε νὰ τ’ ἀνοίξω Γ 1411, λόγια φρ.= με τη 
βοήθεια κ.π. χάριν τοῦ ριζικοῦ σου Α 427 

χαροποιὸς   ευχάριστος, Β 21 
χέρι/ χέρα/ χεῖρα  χέρι (ο λόγιος τύπος πιο σπάν.), Α 538, Β 401, Β 312  
χολιῶ  πικραίνομαι, θυμώνω, Γιατί χολιᾶς κ’ ἔτσι πολλὰ τὸν 

λογισμὸν συγχύζεις; B 668 
χρεία/ χρειὰ ανάγκη, μὲ δίχως νά ’χει χρεία νὰ νὰ τὴ φυλάξουσι Πρόλ. 39, 

σὲ τούτη σου τὴ χρεία Β 45, Χρεία εἶναι μου νά βγῶ ἀπ᾽ ἐδῶ 
Γ 171, Κι ἀνίσως κ’ εἶναι τὸ πρεπὸ καθένας εἰς τὴ χρειά του 
Α 1139, Β 708, Γ 688 

χρειάζω έχω ανάγκη, κ’ ἐμὲ ποσῶς δὲ χρειάζει Α 697, Δ 744 
χρειὸς το χρέος, το καθήκον, Β 396, Δ 830 
χρήζω  έχω ανάγκη, υπολογίζω, αναγνωρίζω, (απρόσ). χρειάζεται, Β 

676, ὡς θεά… δὲν χρήζει νὰ γυρεύγει ἐσέ Α 1299, γι’ αὖτο … 
(τὴν ἀγάπη) οὐδὲ ποτὲ τὴ χρήζω Β 528, νὰ πέσει σ’ χέρια 
κοπελιοῦ ὁποὺ δὲν τήνε χρήζει Β 945, Γ 405, τοὺς πόνους καὶ 
τὰ βάσανα τίποτες δὲν τὰ χρήζει Γ 1016, Ε 1240, κι ἄλλο 
σημάδι δοκιμῆς δὲ χρήζει νὰ σᾶς δώσω Πρόλ. 19 

χώνω κρύβω, μπήγω, τὰ ψευγάδια χώνεις τα Α 1243, Α 352, μέσ’ 
στὴν καρδιά του τό ’χωσε (τὸ μαχαίρι) Α 562, Μέσ. κι ὀπίσω 
εἰς κεῖνα τὰ κλαδιὰ γλήγορα σύρε χώσου Β 436, μτχ. παρκ. 
χωσμένη γυναίκα Α 1357, σαΐτα … βαθιὰ χωσμένη Β 58 

χώρισις  χωρισμός, αποχωρισμός, Γ 529 
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Ψ 
 
ψαλμουδιὰ  ψαλμωδία, Ε 1513 
ψεματινὸς  ψεύτικος, Ε 692 
ψεύδομαι  λέω ψέματα, ἀνίσως καὶ ψευστῶ Γ 1296, μὴν ψευστεῖς Ε 755 
ψευγάδι    ψεγάδι, Α 1243, Ε 182 
ψευτὸς  ψεύτικος (σε χρήση παράλληλα με το ψεύτικος), Β 142, Β 

1107, Γ 154, Γ 976  
ψή, ἡ ψυχή, (σε χρήση παράλληλα με το ψυχή), (ομοτ.) στὴν ψή 

μου Γ 143, στὴν ψή μου ἀπάνω Ε 1048 
ψηφῶ καταδέχομαι, εκτιμώ, υπολογίζω, δὲν τὴν ψηφᾶς Α 84, οὔδ’ 

ἄνθρωπον ἐψῆφα τον Δ 210 
ψιλὸς λεπτός, εκλεπτυσμένος, Α 263, Α 866, Β 1125, Γ 689 
ψόμα   ψέμα (σε χρήση παράλληλα με το ψέμα), Α 1418, Δ 1158 
ψύγομαι  μαραίνομαι, Α 1113 
ψυχομαχισμένος αυτός που πολεμάται μέχρι εσχάτων, Α 655  
 
 
Ω  
 
ὡς  όπως, (κάποτε + καθὼς) ὡς καθὼς λαμπρῶς ἐγίνη Υπόθ. και 

Α 177, ὡς ἤξευρε Αφιέρ. 12, ὡς θωρῶ Α 35, Α 68, Α 275, Α 
412, Α 502, Α 938, ως, καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον Υπόθ., 
κι ὡς Λίνκος νὰ μὴν κάνω Α 59, Α 503, Α 665, Α 1299, σαν, 
ὡς ἀστραπή Α 1040, ὡς πεινασμένος δράκοντας Α 1176, Α 
1234, όταν, ὡς τ’ ἀκούσασι Α 539, Α 561, βλ. και, πιθανότατα 
με εξηγηματική σημασία, ὡς γιὰ τὸν πόθο, λέγω σου, τσ’ 
ἄξιας Ἐρωπρικούσας Α 273  

ὥς  έως, μέχρι, ὥς νὰ τὴ θανατώσουσι Δ 578, Ε 1245, πού ’πρεπε 
ὥς τώρα νά ’σαι ἄνθρωπος Α 227, Α 832, θέλω βασταίνει 
ἀπάνω μου ὀχ τὸ πουρνὸ ὥς τὸ βράδυ Β 688, εἶσ’ ὥς ἐδῶ 
φερμένη Α 1278, Β 852, Β 1085, (ακόμη και) κάμποι καὶ 
βουνὰ ὥς καὶ κατάκρυα βρύση Α 322, Β 642, Ε 1673  

ὡσὰ(ν)  καθώς, (+ ὁποὺ)  Μοντάνος … ὡσὰν ὁποὺ ἡ ἀρχὴ τοῦ γένους 
του ἐκατέβαινε ἀπὸ τὸν Ἡρακλῆ Υπόθ., Δ 934, όπως, μὴν 
ἔχοντας μεγαλύτερην κατάνυξιν … ὡσὰν τὴν περιδιάβασιν 
τοῦ κυνηγίου Υπόθ., ἥρωες ὡσὰν αὐτοὺς Πρόλ. 116, Α 127, 
Α 394, Β 187, ως, ὡσὰν ἡγιασμένον Πρόλ. 53, Α 351, Β 128, 
σαν, μὰ παρευθὺς ὡσὰν τὴ σπίθα σβένει Α 914, Α 1177, Β 
129, Β 198, όταν Κι ὡσὰν Ἀμύντας ὁ πτωχὸς εἶδε τὸ πὼς … Α 
495, Β 253, βλ. και σὰν  

ὥσπερ  όπως ακριβώς, σαν, Κι ὥσπερ τ’ ἀψὺ καὶ τ’ ἄφτιαστο σίδερο 
δὲ μαλάσσει … Α 261, Γ 691, Ε 423 

ὥστε  όσο, μέχρι, ώσπου, ὥστε ζεῖ Α 926, Γ 1118, Δ 567, ὥστε ποὺ ν’ 
ἀποθάνω Α 60, Α 106, ὥστε ποὺ ξανατρέξασι Α 603, ὥστε 
ποὺ τ’ ἀπονώτατο μαχαίρι τὴν ψυχή μου… Δ 835, ὥστε νὰ 
βάλουσι νεκρὸ … τὸ κορμί μου Β 316, Β 1033, μὴν ἐβγεῖς 
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ἐδῶθεν ὥστε νά ’ρθω Δ 279, και συμπερασμ σημασ. ὥστε κι 
αὐτὴ δὲν ἤξευρε Α 567, Γ 1186 

ὠφελῶ/ φελῶ  παρέχω ωφέλεια και είμαι χρήσιμος, ὠφελεῖ μὲ χίλιους 
ἄξιους τρόπους Αφιέρ. 40, (+ αντ. σε αιτ.) Τί ὠφελεῖ ἡ 
ὀμορφιά Β 793, (+ εμπρόθ. προσώπ.) ὅταν γιατρειὲς δὲν 
ὠφελοῦν σὲ δαῦτον τὸν καημένο Α 130, Ε 965, εἰς τὸ 
λιοντάρι τί ὠφελᾶ νά ’ναι … Γ 687, μπορεῖ νὰ μ’ ὠφελήσει Γ 
855, ἂν ἰδῶ κ’ ἡ στράτα αὐτὴ δὲ θέλει μ’ ὠφελέσει Α 865, 
ξεχωριστὰ τῶν γυναικῶν κεινῶν ποὺ δὲ φελοῦσι Γ 612, Μέσ. 
ωφελούμαι, κερδίζω, γιατ᾽ ὠφελοῦμαι Β 1004, ὠφελᾶται 
Αφιέρ. 40, πόθος δὲν ὠφελᾶται Α 929, τίποτες δὲ φελᾶται Α 
1328, μὲ δίχως νὰ φελᾶται Α 80 
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Κατάλογος κυρίων Ονομάτων 
 
 
Ἅδης, ὁ  χθόνιος θεός του αρχαιοελληνικού κόσμου, τοῦ Ἅδη (ρίμα) Β 

562/ τ(οῦ) Ἅδους Α 1296, Α 320 
(Ἄδωνις, ὁ) μυθολογούμενος ωραίος νέος, αγαπημένος της θεάς 

Αφροδίτης, γιὰ τὸν Ἀδάνε Δ 1155· ιτ. Adone 
Ἀλφειός, ὁ ο προσωποποιημένος ελληνικός ποταμός (της 

Πελοποννήσου), μορφή γνωστή από την ποιμενική 
παράδοση, Κατάλ. προσώπων, Α 977, τοῦ Ἀλφειοῦ Πρόλ. 4, 
Πρόλ. 29 

Ἀμύντας, ὁ το όνομα του Pastor Fido Aminta, άμεσα συνδεδεμένο με τον 
πρωταγωνιστή του ποιμενικού έργου Aminta του T. Tasso, Α 
495, Α 439 

Ἀννούσα, ἡ  κλητ. Γ 235 [στο ιτ. Elisa] 
Ἀπόλλωνας, ὁ θεός του δωδεκάθεου με μαντικές ικανότητες (μεταξύ 

άλλων), Α 648, τ(οῦ) Ἀπόλλωνος Υπόθ. και Α 526 / τ’ 
Ἀπόλλου Πρόλ. 97, Α 627 

Ἀρετούσα, ἡ πρόσωπο που απαντά στην αρχαιοελληνική μυθολογία 
(Ἀρέθουσα) ως αγαπημένη του θεοποιημένου ποταμού 
Αλφειού, τῆς Ἀρετούσης Πρόλ. 6· ιτ. Aretusa 

Ἄρης, ὁ  αρχ. ελλ. θεός του πολέμου, ο οποίος (κατά την ελληνική 
μυθολογία) είχε ερωτική σχέση με την Αφροδίτη, τοῦ Ἄρη Δ 
1158 

Ἄρτεμη/Ἄρτεμις, ἡ  αρχαιοελληνική θεότητα, συνδεδεμένη με το κυνήγι και 
προσφιλής στην ποιμενική παράδοση, Ἄρτεμης Δ 732, τῆς 
Ἀρτέμιδος Υπόθ., Ε 218, ὢ Ἄρτεμις Α 503 /Ἀρτέμιδα Δ 953 

Ἀρχίδαμος, ὁ  αιτ. Γ 776 [το ιτ. διαφορετικό] 
Ἀφροδίτη, ἡ θεότητα του Έρωτα από το δωδεκάθεο, Α 188, τῆς 

Ἀφροδίτης Δ 1195, Δ 1133, ὢ Ἀφροδίτη Γ 1201 
Δαμέτης, ὁ  Κατάλ. προσώπων/ Δαμέτας Ε, 5η σκ., κλητ.  Δαμέτα Α 1155, 

Ε 754· ιτ. Dameta 
Δάφνη, ἡ   Γ 775 [το ιτ. διαφορετικό] και Β 1125 (όπου στο ιτ. Dafne) 
Δίδυμος, ὁ  Κατάλ. Προσώπων, Α, 4η σκ., Δ 419, τοῦ Δίδυμου Δ 346, Δ 

490/ τοῦ Διδύμου Υπόθ. /Κατάλ. Προσ., κλητ. Δίδυμε Α 945· 
ιτ. Titiro 

Δορίντα, ἡ  Κατάλ. προσώπων και συχν. στις πράξεις· ιτ. Dorinda 
Ἐλισέτα/ Λισέτα, ἡ Γ 830/ Δ 1003, τὴν Ἐλισέτα Γ 739 /Λισέτα Γ 820· ιτ. Lisetta 
Ἔργαστος, ὁ Κατάλ. προσ., Α 2η σκ., Γ 53/ Ἐργάστος μοναδ. Ε 1371, κλητ. 

Ἔργαστε Α 343/ Ἐργάστε συχνότ. Α 360/ Ἐργάστο (ρίμα) 
μοναδ. Α 417· ιτ. Ergasto 

(Ἔριδος, ἡ)  αιτ. Β 1044· ≈ ιτ. Elisa 
(Ἐρυμάνθη, ἡ) η περιοχή στο όρος Ερύμανθος (σύνορα της Αρκαδίας-

Ηλείας), όπου σύμφωνα με τη μυθολογία είχε ανδραγαθήσει 
ο Ηρακλής, και ἡ ’Εριμάνθο Δ 107, στὴν Ἐριμάνθη Α 14, τὴν 
Ἐριμάνθο Δ 889 

Ἑρμόλαος, ὁ  αιτ. Γ 775 [το ιτ. διαφορετικό] 
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Ἐρωπρικούσα, ἡ Κατάλ. προσ., Υπόθ., Α 891, Ἐρωπρικούσας Α 273/ (σχεδόν 
ισόποσα) Ἐρωπρικούσης Α 300, κλητ. Α 313· ιτ. Amarilli 

Ἔρωτας  θεός (γιος της Αφροδίτης) της αγάπης, Β 243 
Εὐφροσύνη, ἡ  αιτ. Β 1044 και Φροσύνη κλητ. Γ 203 [ιτ. Aglauro] 
Ἥλιος, ὁ εδώ η μυθολογική ταύτιση του Ήλιου με τον Απόλλωνα, τοῦ 

Ἡλίου Ε 308 
Ἡρακλῆς, ὁ  γνωστός ήρωας του αρχαίου κόσμου, Α 237, τοῦ Ἡρακλῆ Α 

269/ Ἡρακλήα (ρίμα) Α 1151, τὸν Ἡρακλῆ Υπόθ., Δ 283 
Ζεύς (Δίας), ὁ  Δ 771, τοῦ Ζεὺ Ε 307 και τοῦ Δία Β 78, κλητ. ὢ Ζεῦ Ε 1059 

και ὢ Δία Ε 907 
Kαρίνος, ὁ Κατάλ. προσ., Υπόθ., του Καρίνου Υπόθ., κλητ. Καρίνε, Ε 95 

και Καρίνο (ρίμα) Ε 891· ιτ. Carino 
Kορίσκη, ἡ  Κατάλ. προσ., Υπόθ., Α 3η σκηνή, και συχν. στις πράξεις, 

κλητ. Κορίσκη Α 722 /Κορίσκα Β 1007 (και ακόμη 4 φορές)· 
ιτ. Corisca 

Kορύδων/  
Κορυδὼν, ὁ  όνομα γνωστό από τα Ειδύλλια του Θεοκρίτου, Κατάλ. 

προσ., / Δ 30, Δ, 7η σκηνή,  τοῦ Κορυδών Γ 1380, τὸν 
Κορυδὼν Γ 858, Δ 549/ τὸν Κορυδών’ Γ 862/ τὸν Κορύδωνα 
Β 1119, κλητ. Κορυδὼν Δ 1035· ιτ. Coridone 

Κρεούσα, ἡ     αιτ. Γ 776 [το ιτ. διαφορετικό] 
Λεύκιππος, ὁ  αιτ. Γ 775 [το ιτ. διαφορετικό] 
Λίλη, ἡ γεν. Β 1123· στο ιτ. Lilla 
Λίνκος, ὁ Κατάλ. προσ., Α, 1η σκηνή, Α 57, τοῦ Λίνκου Δ 1308, κλητ. 

Λίνκε Α 21· ιτ. Linco 
Λικόρη, ἡ      αιτ. Β 1044, κλητ. Γ 143· ιτ. Licori 
Λουπίνος, ὁ  Κατάλ. προσ., Β, 2η σκηνή, κλητ. Β 435· ιτ. Lupino 
Mοντάνος, ὁ Κατάλ. προσ., Α 646, τοῦ Μοντάνου Υπόθ., Πρόλ. 103, 

Μοντάνε Α 881· ιτ. Montano (από την Arcadia πιθαν. του 
Sannazaro) 

Mυρτίνος  συχν.Υπόθ. και πράξεις, κλητ. Μυρτίνε Α 653/ μοναδ. 
Μυρτίνο (ρίμα) Ε 1560 και Μυρτίλο (ομοιοκ.) Δ 550· ιτ. 
Mirtillo 

Νερίνη, ἡ       αιτ. Β 1043· ιτ.  Nerina 
Nίκανδρος, ὁ  Ε 1022 /Νικάνδρος Δ 473, Νίκανδρου Ε 992/ Νικάνδρου Δ 

494, τὸ Νίκανδρο Δ 467, κλητ. Νίκανδρε Δ 616 / Νικάνδρε Δ 
793· ιτ. Nicandro 

(Νίνος, ὁ)  γεν. τοῦ Νίνου Β 1132· ≈ ιτ. Niso 
Ξανθή, ἡ  γεν. Β 1126 [στο ιτ. Silvia] 
Ὀμφάλη, ἡ  βασίλισσα της Λυδίας, σύμφωνα με την μυθολογία· στις 

υπηρεσίες της βρέθηκε ο Ηρακλής, τὴν Ὀμφάλη Α 248 
῾Ορμῆνος, ὁ  τ’ ῾Ορμήνου Β 20, Β 876· ιτ. Ormino 
(Ὀρφεύς, ὁ) θρυλικός (κατά την αρχαιοελληνική μυθική παράδοση) 

μουσικός και ποιητής, τὸν Ὀρφεύ Γ 445 
Oὐράνιος, ὁ Κατάλ. προσ., Ε, 1η σκηνή· ιτ. Uranio (από την Arcadia πιθαν. 

του Sannazaro) 
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Oὐρανὸς, ὁ συχν. το ουράνιο στερέωμα ταυτισμένο με το θείο και τη 
θεϊκή βούληση, Πρόλ. 99, (πληθ.) Α 173· ιτ. il Cielo  

(Πὰν, ὁ) δευτερεύων θεός της αρχαιότητας, τραγόμορφος, τοῦ Πάν Α 
642, ὢ Πάν Γ 1405 

Ποθούσα, ἡ  Γ 775 [το ιτ. διαφορετικό· βλ. Leucippe a Ligurino, Egle a Licota 
ed a Turingo Armilla] 

Σάτυρος, ὁ  πρόσωπο της ποιμενικής παράδοσης, Κατάλ. προσ., Υπόθ. 
και πράξεις, κλητ. Σάτυρε Β 1103· ιτ. Satiro 

Σίλβιος, ὁ  Κατάλ. προσ., Υπόθ. και πράξεις, τοῦ Σίλβιου Α 918, κλητ. 
Σίλβιε Α 37· ιτ. Silvio 

Tιρένιος, ὁ  Κατάλ. προσ., Υπόθ., Ε, 6η σκ., κλητ. Τιρένιε Ε 955· ιτ. 
Tirenio 

῾Υμέναιος, ὁ αρχ. ελλην. θεός που προστάτευε τον θεσμό του γάμου, Δ 
1564, Ε 1511 

Φίλη, ἡ    αιτ. Β 1044· ≈ ιτ. Fillide 
Χλώρη, ἡ  γεν. Β 1124· ιτ. Clori 

 
(Aἴτνα, ἡ)     όρος της Σικελίας, το οποίο σκέπαζε, σύμφωνα με τη 

μυθολογία, τον φοβερό γίγαντα Εγκέλαδο, εχθρό του 
Ουρανού· αποτέλεσε σταθμό της πορείας του Αλφειού στο 
κυνήγι της αγαπημένης του Αρέθουσας, αιτ. Aἴτνη Πρόλ. 10 

(Ἀραβιὰ, ἡ) Αραβία, τῆς Ἀραβιᾶς Β 293 
Ἄργος, τὸ  πόλη της Πελοποννήσου (τόπος καταγωγής της ωραίας και 

῾ανήθικης᾽ Ελένης), τοῦ Ἄργους Α 1279 
Ἀρκαδιὰ/  
Ἀρκαδία, ἡ  η προσφιλέστατη στην ποιμενική ποίηση γεωγραφική περιοχή 

της Πελοποννήσου, Α 1057/ Ε 1195, Ἀρκαδιᾶς Πρόλ. 45, Α 
1408/ τῆς Ἀρκαδίας Υπόθ., Α 448, τὴν Ἀρκαδιὰ Α 423, Α 
895/ τὴν Ἀρκαδίαν Υπόθ., Α 7, ὢ Ἀρκαδιὰ Πρόλ. 27/ 
Ἀρκαδία Ε 34 

(Ἔλιδος, ἡ)  αντιστοιχεί στην ελληνική τοποθεσία (τοπωνύμιο) ῎Ηλιδα -
Ἤλιδος, τῆς Ἔλιδος Υπόθ. Β 82, τὴν Ἔλιδο Β 74, Ε 668· ιτ. 
nel paese di Elide 

Ἐλίσου κάμποι τα μυθολογικά Ηλύσια Πεδία, Β 782· ιτ. Campi Elisi 
Ἑλλάδα, ἡ  Πρόλ. 44· la Grecia 
Θήβα, ἡ  πόλη της αρχαιότητας σημαντική για την πολιτική και 

πολεμική της ιστορία, Πρόλ. 49 
Κόρινθος, ἡ   ό.π., Πρόλ. 50  
Μέγαρα, τὰ   ό.π., Πρόλ. 49, Β 127 
Μυκῆναι, οἱ   ό.π., Πρόλ. 49· ιτ. Micene 
Πάτρα, ἡ  ό.π., Πρόλ. 49 
(Πίσσος, ἡ)   η ελληνική Πίσσα, τὴν Πίσσον Β 74· ιτ. Pisa 
Σικελιά, ἡ   Σικελία, Πρόλ. 10 
Σπάρτα, ἡ    Σπάρτη, Πρόλ. 50· ιτ. Sparta 
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