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ΜΝΗΜΗ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 





'Ανατρέχοντας στις Ιστορίες της νεοελληνικής λογο
τεχνίας, ό αναγνώστης δεν θα συναντήσει πουθενά τον 
τίτλο του έργου που παρουσιάζεται στον τόμο αυτό: 
Ιστορία νέα Άθέσθη του Κυθηρέου. Βέβαια, δεν εί
ναι πρώτη φορά που ό μελετητής τής νεοελληνικής γραμ
ματείας βρίσκεται μπροστά σε παρόμοιες απουσίες. 'Α
πουσίες, κενά, που συμπληρώνονται με τον καιρό, καθώς 
ή έρευνα προσπαθεί δλο και πιο συστηματικά νά δαμάσει 
το διάσπαρτο, αθησαύριστο, πολλές φορές άγνωστο άλλα 
και συχνά, απλώς λησμονημένο υλικό. "Αν, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ή ανακάλυψη ενός νέου κειμένου, μιας νέας 
αρχειακής μονάδας οφείλεται σε τυχαίο περιστατικό, ή 
ανεύρεση είναι συνήθως —και 'έτσι πρέπει νά είναι — 
αποτέλεσμα μιας ενσυνείδητης, ορθολογιστικά οργανω
μένης διαδικασίας που αποβλέπει νά εντοπίσει το ζητού
μενο. Άλλωστε, ας μήν ξεχνάμε πώς μόνο ή γνώση προ
καλεί τήν αναζήτηση. 

"Ετσι, σε τελευταία ανάλυση, θά μπορούσαμε νά ισχυ
ριστούμε δτι δεν πρόκειται για «άγνωστο» υλικό, αλλά 
για υλικό του οποίου είναι άγνωστο το ακριβές του πε
ριεχόμενο. Κάποια μνεία αόριστη, κάποιες μαρτυρίες, 
άμεσες ή έμμεσες βρίσκονται σχεδόν πάντοτε για νά μας 
οδηγήσουν σ ' αυτό που αποκαλέσαμε «ζητούμενο». "Ι-
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σως δεν τις είχαμε καταλάβει, δεν ήταν εύκολη ή απο
κρυπτογράφηση τους. Σε τέτοιες σκέψεις τουλάχιστον 
μας οδηγούν οί περιπτώσεις των «νέων ανακαλύψεων»: 
δταν ξαναπαρ θυσιάζονται στο φως πλήθος μαρτυρίες έρ
χονται να τις πλαισιώσουν και οί ποικίλες έμμεσες ανα
φορές γίνονται τώρα κατανοητές. 

Μιλήσαμε κιόλας για τή διαφορά ανάμεσα στην τυ
χαία ανακάλυψη και τήν ενσυνείδητη ανεύρεση. Το πα
ράδειγμα μας, ή ανεύρεση του Άθέσθη, είναι αντιπρο
σωπευτικό και αποδεικνύει γι ' άλλη μια φορά πόσο απα
ραίτητες και χρήσιμες είναι οί απογραφικές επεξεργασίες 
του Ιστορικού υλικού. "Ετσι κι εδώ, μνείες λησμονημένες 
— ή αναφορά του τίτλου σε βιβλιοκαταλόγους της επο
χής — που ξανάρχονται στο προσκήνιο μέσα άπο συστη
ματικές καταγραφές (ό Ε. Legrand αναδημοσιεύει έναν 
βιβλιοπωλικό κατάλογο, ό Φίλιππος Ήλιου εντάσσει 
τον τίτλο στις άβιβλιογράφητες εκδόσεις τής τουρκοκρα
τίας), συνδυαζόμενες με πληροφορίες πού προέκυψαν 
άπο τή μελέτη ενός αρχείου, του Cl. Fauriel, οδηγούν, όχι 
συμπτωματικά, 'ίσως υποσυνείδητα, τον ερευνητή στον 
σωστό δρόμο, στή βιβλιοθήκη τού Institut de France στο 
Παρίσι, δπου άλλωστε απόκειται και ή βιβλιοθήκη του 
Fauriel. 'Εκεί, κατά τή διάρκεια βιβλιογραφικών αναζη
τήσεων, ό 'Αλέξης Πολίτης θά εντοπίσει, δεμένη με άλλα 
εξι βιβλιαράκια, τήν φυλλάδα πού περιέχει τον Άθέσθη. 
Ό σύμμικτος αυτός τόμος δεν φέρει κανένα ίχνος πού νά 
φανερώνει ότι άνηκε κάποτε στο γάλλο νεοελληνιστή. 
'Ωστόσο, μαρτυρίες μέσα άπο το αρχείο του πιστοποιούν 
δτι ό Fauriel γνώριζε το κείμενο και το είχε μάλιστα χρη
σιμοποιήσει στις πανεπιστημιακές του παραδόσεις. 

"Οπως και νά 'έχουν τα πράγματα, βρισκόμαστε σή-
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μέρα μπροστά στο μοναδικό γνωστό αντίτυπο, εκείνο 
πού πρέπει να είχε στή διάθεση του ô Fauriel. Με δυ
σκολία, άλλωστε, θά δεχόμασταν άτι ενα δεύτερο αντί
τυπο θά είχε διασωθεί στον 'ίδιο πάνω-κάτω χώρο. Για 
τη σπανιότητα που παρουσιάζουν τα βιβλιαράκια αυτά, οι 
λαϊκές φυλλάδες, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν εδώ 
δσα έχουν συχνά διατυπωθεί. Προσφιλή αναγνώσματα, 
«μικρά και χαροποιά», δπως τά αποκαλεί ένας άπο τους 
κυριότερους εκδότες τους, ό 'Αντώνιος Βόρτολης, ευπρό
σιτα και πολυζήτητα, δεν καταφέρνουν πάντοτε νά διατη
ρηθούν στο πέρασμα του χρόνου. Οî λόγοι είναι ποικίλοι, 
άμεσα συναρτημένοι με τήν εξωτερική τους εμφάνιση, 
άλλα και με το περιεχόμενο τους. 

Το Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Ε. Ι. Ε. θέλοντας 
σήμερα νά προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα το 
νέο αυτό κείμενο πού ανήκει στή λογοτεχνική παραγωγή 
της Κεφαλονιάς τον 18ο αιώνα, το παρουσιάζει σε φω
τομηχανική ανατύπωση και παράλληλα σε σημερινή εκτύ
πωση με εκσυγχρονισμένη ορθογραφία και στίξη. Ή επε
ξεργασία έγινε άπο τον 'Αλέξη Πολίτη ό όποιος στην ει
σαγωγή του αφού συγκεντρώσει τις λίγες διαθέσιμες πλη
ροφορίες σχετικά με το ανώνυμο αυτό κείμενο, επιχειρεί 
μια ιστορική θεώρηση του αναζητώντας τήν υποδοχή του 
έργου στην κοινωνία της εποχής καθώς και το ιδεολο
γικό του στίγμα. Τέλος, θίγει το πρόβλημα της ανωνυ
μίας, χωρίς ωστόσο νά προχωρήσει σε ταυτίσεις. Το 
θέμα, παρ' δλη τή λεπτολόγο και διεισδυτική ανίχνευση 
πού έκανε ό 'Αλέξης Πολίτης, παραμένει ανοικτό για 
δσους θά ήθελαν νά το προσεγγίσουν ξανά στηριγμένοι 
σε ενδεχόμενη νέα πληροφόρηση. 
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'Όπως εϊναι φανερό, τα θέματα της λογοτεχνίας μας 
στα κάπως πρώιμα αυτά χρόνια δεν μπορούν να φθάσουν 
εύκολα σε τελικές τοποθετήσεις άφοΰ υπάρχουν ακόμα τα 
κενά. Φυσικό λοιπόν είναι, ή γνωριμία με ενα ακόμα κεί
μενο και ή ένταξη του στο σώμα τών λογοτεχνικών έρ
γων να προκαλέσει αναπροσαρμογές στα δσα ώς τώρα 
έχουν γίνει παραδεκτά στο χώρο της κεφαλονίτικης πα
ραγωγής και της πνευματικής ζωής του νησιού. 

Λουκία Δρούλια 
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Νέα 'Ιστορία Άθέσθη Κνθηρέον έτσι τιτλοφορείται 
το κείμενο πού παρουσιάζεται έδώ. Πραγματικά ό λό
γος εϊναι για μιαν «ιστορία», για μιαν έμμετρη αφήγη
ση ποιητική: μαθαίνουμε τίς περιπέτειες και τα πάθη 
ενός ζευγαριού, του Άθέσθη και της Έλίσου, πού έζη
σαν σε χρόνους παλιούς, αγαπήθηκαν, χώρισαν, ξανα
βρέθηκαν, πολέμησαν τους εχθρούς, νίκησαν όλες τίς 
δυσκολίες' τέλος πάντων έκαναν και έπαθαν δλα δσα 
κατασταίνουν αξιαγάπητους και θαυμαστούς τους ή
ρωες των αφηγήσεων και των παραμυθιών. 

Το έργο είναι γραμμένο στην Κεφαλονιά το 1729' 
όνομα συγγραφέα δεν παραδίδεται στην έντυπη μορφή 
μέ την οποία μας είναι γνωστό. Τυπώθηκε στην τυπο
γραφία του Bortoli στή Βενετία το 1749, σ' ένα μικρό 
βιβλιαράκι τριών τυπογραφικών φύλλων. Λίγα πράγ
ματα ξέρουμε για τήν κυκλοφορία του' ΐσως να στάθηκε 
μικρή, ΐσως να μη γνώρισε τήν επιτυχία καί να μήν ξα-
νατυπώθηκε. 'Οπωσδήποτε σύντομα ξεχάστηκε' κα
νείς δεν το μνημονεύει, έκτος άπο τους βιβλιοκαταλό-
γους πού τύπωνε ό έκδοτης του1. Σήμερα έχουμε ύπό-

1. Βλ. τον κατάλογο πού περιλαμβάνεται στην τελευταία σελίδα 
του Αισώπου Μύθοι, Βενετία, Βόρτολης, 1752, ό όποιος αναπαρά
γεται άπο τον Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIIIème siècle, 

τ. Ι, άρ. 404 σ. 403 . Ό κ. Φίλιππος Ή λ ι ο υ είχε τήν καλοσύνη να 
μέ πληροφορήσει δτι ό τίτλος του Άθέσθη περιλαμβάνεται σε τρεις 
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ψη μας ένα μοναδικό αντίτυπο, πού κι αυτό πρόσφατα 
μόλις εντοπίστηκε2. Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας αθησαύριστο, πού πλουτίζει 
τήν κεφαλονίτικη παραγωγή του 18ου αιώνα: 1716, 
Κλαυθμος Πελοποννήσου- 1720, 'Ιφιγένεια- 17'21, Θυέ-
στης- Ολα του Πέτρου Κατσαΐτη3- 1729 Άθέσθης-
1732, μετάφραση, ανώνυμη επίσης, των Τρωάδων του 
Σενέκα4. 

"Ετσι μια παραγωγή επτανησιακή, ωχρή συνέχεια 
της κρητικής ακμής, άποκτα όλο και πλουσιότερα πε
ριεχόμενα. Παλιότερα ξέραμε μονάχα τή μετάφραση 
του Παστώρ Φίδος, ήγουν Ποιμήν πιστός του Μιχαήλ 
Σουμμάκη (1658)5 και τή μετάφραση τής Βατραχομυο-

βιβλιοκαταλόγους του 1755 (έναν αθησαύριστο και δύο άβιβλιο-
γράφητους)' στον επόμενο γνωστό βιβλιοκατάλογο, του 1760 {Θυ
σία του 'Αβραάμ, Βενετία, Βόρτολης, 1760' αναπαράγεται στο Γ. 
Γ . Λαδάς και Αθ. Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, Συμ
βολή στον IH' αι., [ Α ' ] , 'Αθήνα 1964, άρ. 85 , σ. 105) χάνεται, και 
δεν ξέρω να ξαναεμφανίζεται πιά. 

2. Βλ. 'Αλέξης Πολίτης, «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», Ό 'Ερα
νιστής, 17 (1981) 274-276 . Περισσότερες λεπτομέρειες για τον 
εντοπισμό του αντίτυπου, βλ. παρακάτω. 

3. Έ μ μ . Κριαρας, Κατσαΐτης, 'Αθήνα 1950. Πβ. και του ϊδιου, 
«Τα βασικά ιταλικά πρότυπα τών τραγωδιών του Π. Κατσαΐτη», 
Μ α 'Εστία, 69 (1961) 1 6 9 - 1 7 1 . 

4. Βλ. τα όσα διασώζει ό 'Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμ-
μικτα, Α ' , 'Αθήνα 1904, 19. Πβ. Σ π . Α. Εύαγγελάτος, 'Ιστορία 
τον θεάτρου εν Κεφαλληνία, 'Αθήνα 1970, 95 -97 . 

5. Βλ. Έ μ μ . Κριαράς, « Ή μετάφραση του Pastor Fido άπο τον 
Ζακυνθινό Μιχαήλ Σουμμάκη», Νέα 'Εστία, Χριστούγεννα 1964, 
273-287 . 
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μαχίας άπο τον 'Αντώνιο Στρατηγό (1745)6- τώρα, με 
την έκδοση των έργων του Κατσαΐτη, τήν ανεύρεση της 
Ευγένας (1646)7, τή συσχέτιση του Ζήνωνα (1682) με 
τή Ζάκυνθο8 και τήν προσγραφή της μετάφρασης του 
'Αμύντα του Tasso (1745) στον Κυθήριο Γεώργιο Μόρ-
μορη9, έχουμε δέκα έργα με λογοτεχνική υπόθεση10 

μέσα σε εκατό ακριβώς χρόνια. 'Αραιή παραγωγή, στην 
όποια αμφίβολο αν μπορούμε να συναριθμήσουμε τα 
"Ανθη Ευλάβειας (1708)· οπωσδήποτε δμως φαινόμενο 
πού δηλώνει κάποια αιτήματα κοινωνικά και οχι άπλες 
ατομικές περιπτώσεις. 

Η ΤΠΟΘΕΣΗ TOT ΕΡΓΟΤ 

Ή ιστορία τοποθετείται στα χρόνια του αυτοκράτορα 
'Ηράκλειου. Δυο νέοι, ό Άθέσθης και ή Έλισος, αρ
χοντόπουλα κι οι δυό, γεννημένοι στα Κύθηρα, μεγαλώ-

6. Βλ. τα όσα σημειώνει ό Κ. Θ. Δημαράς, «'Αντώνιος Στρατη
γός. Βιο-βιβλιογραφικές έρευνες», Ό 'Ερανιστής 5 (1967) 7 - 8 . 
Οι πληροφορίες αναπαράγονται και άπο τον Βασ. Φρ. Τωμαδάκη, 
Νεοελληνικά! μεταφράσεις, παραφράσεις και διασκευαί της «Βατρα-
χομυομαχίας», Αθήνα 1973, 38 -50 . 

7. T. Monzelese, Εύγένα, a cura di Mario Vitti, Νάπολη 1965. 
8. Σ π . Α. Εύαγγελάτος, «Χρονολόγηση, τόπος συγγραφής του 

"Ζήνωνος" και έρευνα για τον ποιητή του», Θησαυρίσματα, 5 
(1968) 1 7 7 - 2 0 3 . 

9. Σ π . Α. Εύαγγελάτος, «Γεώργιος Μόρμορης, ò ποιητής του 
" Α μ ύ ν τ α " » , 'Ελληνικά, 22 (1969) 173-182 . 

10. Δεν συνυπολογίζω τίς ρίμες πού αφηγούνται γεγονότα ιστο
ρικά. "Οχι πώς δεν πρόκειται για λογοτεχνία, μα νομίζω πώς εντάσ
σονται σε άλλου τύπου παράδοση, με ευρύτερα πλαίσια. 
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νουν καί αναθρέφονται μαζί, σαν αδέλφια. Με τα χρόνια 
ή αδελφική αγάπη γίνεται έρωτας, σφοδρός, καί σύντο
μα παντρεύονται. Ξαφνικά Ομως χρειάζεται να χωρι
στούνε, γιατί ό βασιλιάς 'Ηράκλειος στέλνει τον στρα
τό του να υπερασπίσει τήν Καρθαγένη άπο τήν επίθεση 
του βασιλιά των Περσών Χοσρόη, καί ό Άθέσθης, σαν 
"Ελληνας στρατηγός, φεύγει για να λάβει μέρος στην 
εκστρατεία. Ό χωρισμός τους είναι πικρός, καί ό Ά θ έ 
σθης είναι συνεχώς θλιμμένος. Βλέποντας τον έτσι κά
ποιος άγνωστος στρατιώτης, καταλαβαίνει τήν αιτία 
της στενοχώριας, καί για να τον παρηγορήσει αρχίζει 
να του διηγείται τις δικές του ερωτικές περιπέτειες, 
πού φανερώνουν πόσο άπιστες είναι οί γυναίκες, καί 
πώς δεν το αξίζουν να σκοτίζεται δα κανείς για χάρη 
τους. Λοιπόν, κατά τα λεγόμενα του ξένου, ή τελευταία 
κατάκτηση του είναι ή 'ίδια ή "Ελισος. Τυφλός άπο τον 
θυμό του ό Άθέσθης σκοτώνει τον ξένο στρατιώτη, καί 
γυρίζοντας στα Κύθηρα στέλνει έναν δούλο προπομπό 
με τή διαταγή να θανατώσει καί τήν άπιστη. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες πού είχε, ό 8ουλος παίρνει 
τήν "Ελισο σε μια βάρκα, ανοίγεται στο πέλαγος, μα 
καθώς πείθεται για τήν αθωότητα της τή λυπάται, καί 
τή βγάζει στην κοντινή παραλία, με τον όρο να μήν επι
στρέψει ποτέ πιά. ' Η "Ελισος δεν θέλει να σωθεί' προ
σπαθεί να σκοτωθεί μόνη της, μα τελικά ή ελπίδα πώς 
ίσως να αποδειχθεί κάποτε ή άνεπίληπτη συμπεριφορά 
της τή συγκρατεί στή ζωή. Καταφεύγει σε κάτι βοσκούς, 
ζεί κοντά τους ντυμένη σαν αγόρι, καί αργότερα μεταμ
φιέζεται σε στρατιώτη. 

Ό δούλος δηλώνει στον Άθέσθη πώς τή σκότωσε' 
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κι αυτός πάλι, βασανισμένος άπο αμφιβολίες για τήν 
πράξη του, γυρνάει στα Κύθηρα, όπου μαθαίνει τήν α
λήθεια: ό ξένος εκείνος στρατιώτης δεν είχε κοιμηθεί 
παρά με μια δούλη, τή Θηρέα. Ή γριά παραμάνα της 
Έλίσου, παρακινημένη άπο τα χρήματα του ξένου, εΐχε 
στήσει τή μηχανή ετούτη, γιατί ακριβώς ήξερε πώς ή 
"Ελισος δεν θα καταδεχόταν μήτε να τον κοιτάξει τον 
ξένο. Τύψεις καί λύπη τώρα πολλαπλασιάζουν τον πόνο 
του Άθέσθη, πού θέλει, με τή σειρά του, να αυτοκτο
νήσει' μόλις καί τον συγκρατούν οι δικοί του. 

Έντωμεταξύ , καινούριος πόλεμος: ό Χοσρόης είχε 
αρπάξει τώρα τον Τίμιο Σταυρό, καί ό Ηράκλειος εκ
στρατεύει στον Ευφράτη. ' Ο Άθέσθης φεύγει καί πάλι, 
Ομως στο χριστιανικό στράτευμα μετέχει τώρα καί ή 
"Ελισος, πάντοτε βέβαια μεταμφιεσμένη σε στρατιώ
τη. Καλεί τον Άθέσθη σε μονομαχία, αναγνωρίζονται, 
καί ή "Ελισος τον συγχωρεί. "Εχουν περάσει τέσσερα 
χρόνια άπο τότε πού χωρίσανε. 

Ευτυχισμένοι συνεχίζουν να πολεμούν ανδρεία τους 
Σαρακηνούς- όμως σε μια σημαντική μάχη αποκόβονται 
άπο τους χριστιανούς στρατιώτες καί βρίσκονται αντι
μέτωποι μ' ένα πλήθος εχθρούς. Ό Άθέσθης σκοτώνει 
τον ξένο στρατηγό, τον 'Ισμαήλ, άλλα πληγώνονται 
καί οι δύο, καί μόλις πού καταφέρνουν να διαφύγουν σε 
ένα δάσος. ' Ο Άθέσθης τελικά πεθαίνει, καί ή "Ελισος, 
σχεδόν τρελή άπο τή θλίψη της, επιχειρεί να αυτοκτο
νήσει, Ομως με τήν τελευταία του πνοή ό αγαπημένος 
της τήν εμποδίζει. ' Η "Ελισος τον μοιρολογεί, καί ψά
χνει να βρει βοήθεια για να τον θάψει —πάντα χωρίς 
να έχει ολότελα συνέλθει. Συναντά κάτι βοσκούς πού 
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θάβουν τον Άθέσθη, τήν περιποιούνται, και τήν οδη
γούν σ' έναν ασκητή για να της γιατρέψει τον πόνο της 
καρδίας της. Αυτός της συγχωρεί το μεγάλο κρίμα, 
πώς δηλαδή άνανοήθηκε τήν αυτοκτονία, καί τή φέρνει 
σ' ένα μοναστήρι, δπου γίνεται καλόγρια με το όνομα 
'Ελισάβετ, καί δταν πεθαίνει, ονομάζεται όσία. Σε 
έναν επίλογο ό συγγραφέας δίνει τή χρονολογία καί τον 
τόπο δπου γράφηκε το ποίημα, καθώς σ' έναν σύντομο 
πρόλογο είχε εξηγήσει τους λόγους πού τον οδήγησαν 
να εκφραστεί ποιητικά: κάθησε καί μετάφρασε κάτι πού 
του άρεσε, για να βρει κάποιαν παρηγοριά στα ρευμα
τικά πού τον βασάνιζαν. 

"Οπως διαφαίνεται καί άπό τή σύντομη τούτη περί
ληψη, έχουμε να κάνουμε με μιαν ερωτική μυθιστορία. 
Μια αφήγηση, νουβέλα, πού διατηρεί τον απόηχο ενός 
λογοτεχνικού είδους με μακρόχρονη παράδοση. Καί 
στον Άθέσθη διατηρείται κατά βάση ή παραμυθιακή 
δομή πού σπονδυλώνει το είδος: χωρισμός (ή φυγή των 
παραμυθιών)" υποθετικός θάνατος (ή βλάβη αντίστοι
χα), επιστροφή στην αρχική, ευτυχισμένη κατάσταση. 
'Από το σημείο αυτό απομακρυνόμαστε ολότελα άπο 
τή δομή της μυθιστορίας ή του παραμυθιού, καί ή αφή
γηση τρέπεται προς τον τύπο της ηθικής παραίνεσης: 
ό ήρωας πεθαίνει, καί ή ηρωίδα βρίσκει τή σωτηρία της 
σε μοναστήρι. 

'Ωστόσο άπο το παραμύθι έχει απομείνει στην αφή
γηση μονάχα ό σκελετός. Λείπουν οι περιπλοκές στή 
δράση, ό μαγικός κόσμος απουσιάζει- ούτε θαύματα γί
νονται, ούτε τίποτα. Καί βέβαια το έργο δεν στήριζε-
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ται στην ψυχολογική περιγραφή τών ηρώων — ουσια
στικά είμαστε κάπου ενδιάμεσα: ό κόσμος του έργου 
στηρίζεται στην προβολή τών καθημερινών καταστά
σεων μέσα άπο ένα πρίσμα πού μεγενθύνει το καθημε
ρινό, χωρίς να το παραμορφώνει. "Ολα βιώνονται με 
τρόπο έντονο: ό έρωτας, ό πόνος, ή αφοσίωση, ή γεν
ναιότητα, ή θρησκευτική πίστη περιγράφονται στο 
υπερθετικό τους, ένώ βέβαια εξαφανίζεται καθετί πού 
θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτήν τήν εικόνα' οι κοι
νές δηλαδή ανάγκες. Οι ήρωες ζουν για να κάνουν έργα 
θαυμαστά και μόνο. Τέλος, ακόμα κι αυτή ή απλή πλο
κή, αν προβληθεί πάνω στίς διαστάσεις της κανονικής 
ζωής, φαίνεται εξαιρετικά μεγενθυμένη. 

Ό στόχος λοιπόν του έργου είναι ή μεταφορά του 
αναγνώστη ή του ακροατή σ ' έναν κόσμο φανταστικό, 
δπου Οσες αξίες και καταστάσεις αποδέχεται καί βιώ
νει καθημερινά αποκτούν διάσταση οριακή, τέτοια πού 
ή 'ίδια ή πραγματικότητα δεν μπορεί να του προσφέρει. 
Ό συγγραφέας οργανώνει ένα νοητό οικοδόμημα εύγε-
νισμένο, με μια προσθήκη στο τέλος για να μπορεί να 
εμφανισθεί με τή μάσκα της παραινετικής λογοτεχνίας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Ποιο ήταν το λογοτεχνικό κοινό στο όποιο απευθυ
νόταν ό Άθέσθης, ποιες οι απαιτήσεις του είτε ή δε
κτικότητα του, είναι ζητήματα πού δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν όσο επαρκώς θα θέλαμε. 

Τα έργα του Κατσα'ίτη έμειναν" ανέκδοτα' κάτι πε-
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ρισσότερο, ξεχασμένα11. Ό Άθέσθης τυπώθηκε, χωρίς 
αυτό να βοηθήσει τή φιλολογική του φήμη. 'Ανέκδοτη 
έμε,ινε και ή μετάφραση των Τρωάδων του Σενέκα, κα
θώς και τα έργα της κρητικής λογοτεχνίας πού άντι-
γράφηκαν στην Κεφαλονιά. Ό νεαρός Κυθήριος μετα
φραστής του 'Αμύντα εντοπίσθηκε μόνο χάρη στο ση
μείωμα ενός ιταλού βιβλιοθηκάριου' ήταν πρόσο^πο 
ωστόσο πού απόκτησε κάποιο κύρος στην κοινίονία του 
— για άλλους λόγους12. Τέλος τον 'Αντώνιο Στρατηγό 
τον ανέδειξαν λογιότερες δραστηριότητες, οχι ή ποιη
τική του παρουσία13. 

Βέβαια, Οσα συμπεράσματα συνάγονται άπο τέτοιου 
είδους τεκμήρια, υποσκάπτονται άπο το γεγονός ότι ή 
ποιητική αυτή παραγωγή σβήνει ολοκληρωτικά στο 
επόμενο μισό του αιώνα: οι γενιές πού ακολούθησαν 
μπορεί να ξέχασαν και τους δημιουργούς, άφοΰ λησμό
νησαν και τα έργα. 'Ωστόσο, κι άπα Οσες μαρτυρίες της 
'ίδιας εποχής γνο^ρίζίο, δεν φαίνεται πουθενά να λογα
ριαζόταν ιδιαίτερα ή πράξη της ποιητικής δημιουργίας, 
Οπως τήν εννοούμε έμεΐς σήμερα, δηλαδή ή συγγραφή 
έργων σε γλώσσα λογοτεχνική και κοινή ταυτόχρονα. 
Με άλλου είδους δραστηριότητες φαίνεται πώς απο
κτούσαν γόητρο μέσα στην κοινίονία τους οι άνθρ(οποι: 
με τα πολιτικά αξιώματα, με τήν ιατρική, με τή συμ-

11 . Είναι, χαρακτηριστικά τα οσα, ασαφή και 'ίσίος λανθασμένα, 
μνημονεύει ό Τσιτσέλης, δ.Tl., 2 3 1 , αντλώντας άπο τον Πινιατώρο. 

12. Το κύρος του το διαπιστώνουμε άπο τήν ύπαρξη (κα ίτή δια
φύλαξη) της προσωπογραφίας του· βλ. τήν παραπομπή της σημ. 9. 

13. Βλ. τή μελέτη του Κ. Θ. Δημαρά στή σημ. 6. 
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μετοχή στή διοίκηση ή στην έκκλησιαστικήν ιεραρχία, 
με τήν υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης, ή αντίθετα, 
με τήν προσχώρηση στή μικρή ανακαινιστική ομάδα 
πού ασπάσθηκε τον καθολικισμό14, εΐτε πάλι, για να 
περιοριστούμε σε ζητήματα πού εκπορεύονται άπό τή 
δραστηριότητα τήν πνευματική, με τή συγγραφή έργων 
θρησκευτικών, επιστημονικών, ρητορικών, ή γενικότε
ρα λογιοσύνης. 'Ακόμα, με τήν καλλιέργεια και τή χρή
ση κάποιου δυσκολοκατάκτητου γλωσσικού οργάνου: 
τών άρχαιότροπων ελληνικών, τών λατινικών ή τών 
λόγιων 'ιταλικών. 

' Η λογοτεχνική απόλαυση, ή θέση της λογοτεχνίας 
μέσα στην κοινωνία δεν φαίνεται να είναι πια εκείνη πού 
γνωρίζουμε άπό τήν ευρωπαϊκή αναγέννηση — έν μέρει 
καί άπό τήν Κρήτη γύρω στα 1600— ούτε πολύ περισ
σότερο ή σημερινή, εκείνη πού έφεραν στην επιφάνεια 
τα προβλήματα μιας καινούριας κοινωνίας, πού αναδύ
θηκε ύστερα άπό τή διπλή επανάσταση της βιομηχα
νίας καί του φιλελευθερισμού. Είναι μια απλή τέρψη, 
μια περιδιάβαση' κάτι το ανάλαφρο καί το ασήμαντο. 
'Ακόμα κι ό Πέτρος Κατσαΐτης, πού σε κάποια σημεία 
του έργου του σημάδεψε υψηλότερους στόχους, σχολιά
ζει έτσι τή μετατροπή τοΰ τραγικού τέλους της 'Ιφιγέ
νειας σε κοσμική παρωδία: 

14. Φυσικά το επίκεντρο της σεισμογόνου εστίας στάθηκε ή Βε
νετία' όμως οι κραδασμοί έφτασαν ως τήν Κεφαλονιά' είναι "/αρα-
κτηριστική ή απέχθεια πού αισθάνεται εκατόν πενήντα ypovia αρ
γότερα ό Τσιτσέλης, όταν βιογραφεί τους εκπροσώπους αυτής τήί 
τάσης. 
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Κι άνίσως κι εϊναι διαφορά στο τέλος της, κι εις γάμο 
τον θάνατον της άλλαξα, αυτό είχα το κάμω 

για να σας δώσω πλια χαρά και περιδιάβαση σας-
γιαΰτο ας είμαι ελεύθερος όκ την κατάκριση σας. 

Μάλιστα, οντάς έγραφα, μοπόνειε το ποδάρι 
όκ το πολύ ρεματικό, πού 'χε με τορμεντάρεν 

και για να λάβω άλάφρωση εις τον πολύ μου πόνο 
τότες εκακοσύνθεσα το ποίημα αυτόνο15. 

Και ό συγγραφέας του Άθέσθη αισθάνεται την ανά
γκη να προσκομίσει παρόμοιες δικαιολογίες. Το ποίημα 
αρχίζει μ' έναν πρόλογο, πού τιτλοφορείται «Οι αφορ
μές του συγγράμματος»: 

Έτούτην την Ίστόριαν είχα τήνε διαβάσω 
σ ' ενα βιβλίον παλαιόν, και να την μεταφράσω 

μου 'φάνη εις ιδίωμα κοινον και είσε φράση, 
για να μπορεί πας άνθρωπος απλός να την διαβάσει· 

και όχι δια φαντασιάν η για κενοδοξία μου, 
μα για να εχω ανεσιν εις τα ρεματικά μου. 

"Οθεν λοιπόν παρακαλώ, όστις την αναγνώσει, 
εμε που την εσύνθεσα, κατάκρισιν μην δώσει 

άνίσως και οι στίχοι μου δεν είναι στολισμένοι 
σαν έπρεπε, με κάλαμον ρητορικόν γραμμένοι. 

Βέβαια τέτοιου είδους άλλοθι δεν είναι πρωτόφαντα. 
Τα συναντάμε καί στην κρητική λογοτεχνία συχνά- ό
μως ας θυμηθούμε ότι ό Κορνάρος, στον δικό του έπί-

15. Κριαράς, Κατσάίτης, ο.π., 117. 
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λόγο, αντιστρέφει τις κατηγορίες πού πιθανόν να του 
εκτοξεύσουν κάποιοι κακόγλωσσοι, 

πού ψέγουν δ,τι δοΰσι 
κι άπόκεις δεν κατέχουσι τήν άλφα σκιάς να πούσι16. 

Αυτή ή υπερήφανη συνείδηση, αυτή ή επίγνωση της 
αξίας είναι πού δέν υπάρχει πιά. 

Εϊτε λοιπόν πραγματικά οι 'ίδιοι ο'ι ποιητές δέν θεω
ρούσαν πώς άρμοζε στα έργα τους κάποια υψηλότερη 
τύχη, εϊτε πάλι θεωρούσαν πώς ή κοινωνική σύμβαση 
τους υποχρέωνε αυτό να δηλώσουν, το συμπέρασμα εί
ναι το ϊδιο. Πάρεργο στάθηκε ή λογοτεχνική δημιουρ
γία — δπως άλλωστε και ή λογοτεχνική απόλαυση. 

'Από τήν άλλη μεριά ή γλώσσα του Άθέσθη, για να 
ξαναπεριοριστοΰμε σ ' αυτόν, δείχνει τεχνίτη οπωσδή
ποτε άσκημένον σέ ένα εκφραστικό όργανο πού δέν 
ήταν απολύτως ή μητρική του λαλιά, παρά μια γλώσσα 
λογοτεχνική και ιδιωματική. Ή άνεση μέ τήν όποια τή 
χειρίζεται φανερώνει πώς δέν πρόκειται καθόλου για 
επίδειξη γλο^σσομάθειας' ολότελα φυσικά εκφράζεται 
σ' ένα ιδίωμα φιλολογικό, δηλαδή καταξιωμένο άπο 
πρότυπα. Αυτό εξηγείται μονάχα μέ μια ζωντανή επι
κοινωνία: ο,τι ονομάζουμε «κληρονομιά της κρητικής 
λογοτεχνίας» δέν σημαίνει παρά μια επίμονη αναστρο
φή μέ ·τά κείμενα της. 

"νΑν λοιπόν συνδυάσουμε αυτήν τήν τριβή μέ τήν αδια
φορία, ή έστω τή μικρή απαίτηση πού είχε άπο τή λο
γοτεχνία ή εποχή, καταλήγουμε πώς τα έργα αυτά 

16. Βιτσέντσος Κορνάρος, Έρωτόκριτος, έκδ. Στυλ. 'Αλεξίου, 
'Αθήνα 1980, 407, στ. Ε' 1537-1538. 
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απευθύνονταν κυρίως σ' ένα κοινωνικό στρώμα ενδιά
μεσο πού δεν ταυτιζόταν απόλυτα ούτε με τον καθαυτό 
αγροτικό πληθυσμό, ούτε με τή μικρή μειοψηφία τών 
ηγετικών ομάδων. Προς τήν κατεύθυνση αυτή συνεπι
κουρεί καί ή μαρτυρία τών βενετικών εκδόσεων, πού 
είχαν μορφή απλούστερη, μα οχι καί ευτελή' καθώς καί 
τών χειρογράφων Οπου αντιγράφονταν τα έργα: επιμε
λημένα, συχνά με μικρογραφίες, απέβλεπαν σ' ένα κοι
νωνικό στρώμα με αυξημένες απαιτήσεις. 

Φυσικά καί έδώ χρειαζόμαστε περισσότερες πληρο
φορίες. Ή στρωματογραφία της νεοελληνικής κοινο^-
νίας μας διαφεύγει' συχνά μάλιστα ή ανεπεξέργαστη 
αναφορά στις πηγές παγιδεύει τις δυνατότητες να πλη
σιάσουμε προς τις πραγματικότητες της εποχής. Λόγου 
χάρη στην Κεφαλονιά τών χρόνων του Άθέσθη οι αριθ
μοί πού γνίορίζουμε για το στρώμα τών ευγενών καί 
τών αστών σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό εκφυ
λίζει τή σημασία πού μπορεί να πάρει ή απλή αναφορά 
σε «ευγενείς», «αστούς» καί «λαό». Τα δύο ανώτερα 
στρώματα δεν θα πρέπει να είχαν καί τόσες κοινοτικές 
διαφορές, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τον κοινό λαό' 
γιατί ποιος θα έτρεφε τους άρχοντες όταν οί χωρικοί 
δεν ήταν παρά ένα μικρό πολλαπλάσιο τους, καί το με
γαλύτερο μέρος του ύπερπροϊόντος όδευε προς τή Βε
νετία17; 

17. 'Επίτηδες αποφεύγω να αναφερθώ σε απόλυτους αριθμούς 
ή έστω, σε τάξη μεγεθών: τα στατιστικά δεδομένα για τήν Κεφα-
λονιά, ΐδί(ος στα χρόνια πού μας αφορούν, έτσι όπως παρουσιά
ζονται ανεπεξέργαστα στα εγχειρίδια πού χρησιμοποίησα, άπο-
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Μπορούμε πάντως να θεωρούμε πώς στην Κεφαλο-
νιά της εποχής υπήρχε ένα στρώμα «αρχόντων», δηλα
δή ανθρώπων πού θεσμικά ήταν ελεύθεροι, δεν υπάγο
νταν στους καταναγκασμούς των χωρικών, πού διέθε
ταν ενδεχομένως κάποια εισοδήματα, χωρίς πάλι να 
διαφοροποιούνται ολότελα άπο τον αγροτικό πληθυσμό 
στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Αυτοί θα πρέπει 
να αποτελούσαν το κύριο κοινό τής λογοτεχνικής παρα
γωγής και άναπαραγο^γής. 'Ανήμποροι να μετασχημα
τιστούν σε δυναμικότερα στρώματα, δεμένοι με τήν 
αΐγλη κάποιου θολού καί αμφίβολου παρελθόντος, ορι
σμένοι τους πρόσφυγες άπο τήν Κρήτη, δημιουργούν 
έναν χώρο πού άπο τή μια αποτελεί, χάρη στην «άρι-
στοκρατικότητά» του, τον αρχικό αποδέκτη τέτοιων 
έργο^ν, κι άπο τήν άλλη, χάρη στή μικρή τους διαφορο
ποίηση άπο τις υπόλοιπες ομάδες, τον διάμεσο πού θα 
διοχετεύσει, με τους μηχανισμούς τής λαϊκής φυλλάδας, 
τα έργα αυτά σε ευρύτερα καί λαϊκότερα στρώματα. 

ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μέσα στον κόσμο αυτό, τί έφερνε ό συγγραφέας του 
Άθέσθη; Βέβαια το έργο είναι μετάφραση — τ ο δηλώ
νει ρητά ό συγγραφέας του18. 'Ωστόσο το «μετάφραση» 

καλύπτουν καί στο μάτι του αμύητου πως δεν μπορούν να προσφέ
ρουν αξιόπιστη βάση. 'Ωστόσο οι εσωτερικοί συσχετισμοί είναι 
όπ(οσδήποτε πιο ασφαλείς. 

18. Φαντάζομαι άπο τα 'ιταλικά' το μαρτυρούν αλλ(οστε οι 
γλωσσικοί τύποι τών ονομάτων καί τών τοπωνυμίων. Δεν ε /ω ό-
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δεν σημαίνει αναγκαστικά μη δημιουργική λογοτεχνία: 
ή έννοια της πρωτοτυπίας ως κύριας λογοτεχνικής α
ξίας είναι, το ξέρουμε, μεταγενέστερη. Κι εφόσον δεν 
πρόκειται για μεταφορά ενός άπο τα τότε διάσημα αρι
στουργήματα, έχουμε το δικαίοομα να θε(οροΰμε πώς 
καί μόνο ή επιλογή του φανερώνει βούληση, λογοτεχνι
κή, μα καί ιδεολογική. "Αλλωστε το σύνολο των ώς 
τότε λογοτεχνικών έργο^ν το αποτελούσαν παραφρά
σεις ξένων προτύπο^ν ο,τι αναζητάμε είναι ή δεκτικό
τητα της εποχής γενικά, του συγγραφέα ειδικότερα, καί 
ή ικανότητα του να εκφραστεί σε ποιητική γλώσσα. 

Βέβαια αυτό πού μας ενδιαφέρει περισσότερο δεν 
είναι να κρίνουμε κάποιες προσο^πικές αρετές, παρά το 
λογοτεχνικό καί ιδεολογικό στίγμα του έργου: γυρεύου
με μιαν επιπλέον μαρτυρία, ώστε να διεισδύσουμε κα
λύτερα στή διανοητική στάθμη της εποχής καί στις δυ
νατότητες τής ποιητικής γλώσσας — μ' άλλα λόγια το 
τί προσκόμιζε ή λογοτεχνία, καί πώς εντασσόταν ή α
πόλαυση της μέσα στή ζωή τών ανθρώπων εκείνων. 
Ζητήματα δυσπροσπέλαστα, φυσικά, μα πού ωστόσο 

μο:>ς τις γνώσεις πού θα επαρκούσαν για τον εντοπισμό του πρωτο
τύπου. Ά π ο τίς πληροφορίες πού προσφέρουν ό D.P. Rotunda. 
Motif Index of the Italian Novelle in Prose, Indiana University. 
Bloomington 1942, ό κατάλογος τών ιταλικών έργων τής λογοτε
χνίας καί θεάτρου πού παρέχει ή Table Méthodique του J.-Ch. Brunei 
Manuel du Libraire et de l'amateur de livres (φωτομηχ. ανατ., Πα
ρίσι, y.'/.), καθώς καί άπο τα γενικά λεξικά (τής λογοτεχνίας του 
Laffont-Bompiani, του Kindler ή τής κλασικής γραμματείας, κ.λπ.) 
δεν μπόρεσα να οδηγηθώ πουθενά. 
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εΐναι απαραίτητο να τα πλησιάσουμε' έστω και με τον 
νου μας μόνο, άρρητα, φευγαλέα. 

'Ανάμεσα στή δικιά μας ανάγνωση ενός λογοτεχνικού 
έργου και τήν αργή, φωναχτή καί συλλαβιστή της επο
χής εκείνης, και μόνο ή διάσταση του χρόνου διαφο
ροποιείται σημαντικά: για ένα γρήγορο διάβασμα του 
Άθέσθη δεν χρειάζονται λόγου χάρη περισσότερο άπο 
σαράντα, σαρανταπέντε λεφτά, ένώ μια «προφορική» 
ανάγνωση, ξεπερνά τις τέσσερις ώρες — καί θα πρέπει 
να προσθέσουμε καί τα απαραίτητα διαλείμματα. Καί 
βέβαια ή επιμήκυνση του χρόνου μας μεταφέρει σ' ενα 
διαφορετικό σύστημα παραστάσεων. "Αλλωστε, σύμ
φωνα με τήν παραδοσιακή πρακτική τίποτα δεν δια
βαζόταν μια κι έξω: διαβαζόταν πολλές φορές, ακόμα 
κι Οταν ό αναγνώστης ή ό ακροατής το είχε μάθει απέ
ξω. Τα όσα διαδραματίζονται στο έργο ριζώνουν στην 
αντίληψη του αναγνώστη, δεν αποτελούν παροδικά ερε
θίσματα. 

Αυτό μάλιστα επιτείνεται ιδιαίτερα σ' ένα σύστημα 
Οπου οί πομποί των πληροφοριών είναι — σε σχέση με 
τα όσα ξέρουμε άπο το δικό μας— σημαντικότατα πε
ριορισμένοι. Ό κόσμος ήταν πολύ μικρότερος για τον 
ακροατή του Άθέσθη καί συνάμα λιγότερο περίπλοκος. 
'Αρκούσαν άρα οί παραμικρές εντυπώσεις για να μετα
τοπίσουν το επίπεδο άπο το πραγματικό σ·το φαντα
στικό, καί ή υψηλή δεκτικότητα πολλαπλασίαζε τή ση
μασία τους. 

"Επειτα πρέπει να μή μας διαφεύγει Οτι παρά τήν 
κυκλοφορία τους οί λαϊκές φυλλάδες —κρατώ συμβα
τικά αυτήν τήν ονομασία, πού δεν αποδίδει πάντοτε 
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επακριβώς την ύφη πού είχαν εκείνα τα χρόνια— δεν 
αποτελούσαν, βέβαια, καθημερινό άνάγνίοσμα: έλειπε ό 
«ελεύθερος χρόνος», 6ποκ θα λέγαμε σήμερα' ή καθη
μερινή αγροτική απασχόληση σπάνια έδινε τή δυνατό
τητα ανάπαυλας, ακόμα και τις μακριές νύχτες του χει
μώνα οί δουλειές δέν άπέλειπαν— και αυτό 'ίσχυε καί 
για τους περισσότερους άπο τους ευγενείς. Ούτε πού 
περνούσε άπο τον νου τών ανθρώπων να ((διαβάσουν» 
κάτι ευχάριστο σέ κάποιο διάκενο μισής, ας πούμε, 
ώρας: ή ανάγνωση αποτελούσε ένα είδος τελετουργίας' 
βρισκόμαστε σέ μια κοινωνία πού τα πάντα είναι καθο
ρισμένα, έχουν τή θέση τους, την ώρα τους, καί τή λει
τουργία τους. 

'Υπήρχε ωστόσο καί κάποιο εμπόδιο επιπρόσθετο, 
πού εκπορεύεται άπο τους ιδεολογικούς καταναγκα
σμούς: δέν είναι τής ζούής ετούτης, δίδασκε ή εκκλησία, 
οί διασκεδάσεις καί οί χαρές. Τα τραγούδια, οί αφηγή
σεις, τα χωρατά, χαλαρώνουν τήν ένταση καί λοιπόν 
μας απομακρύνουν άπο το ποθούμενο, τον φόβο τοΰ 
Θεού. 'Ακόμα πιο πολύ οί κάθε λογής ερωτικές ιστο
ρίες' ας είναι, έστω, υμνητικές τής συζυγικής πίστης, 
δέν παύουν να συνδαυλίζουν μνήμες πού οδηγούν τον 
αγαθό χριστιανό στην αμαρτία. « Ό μισόθεος Κόσμος 
θέλει να μας κρατεί ωσάν αιχμαλώτους, παντοτεινά 
ασχολούμενους εις κόπους καί περισπασμούς τής μο
χθηρής ταύτης ζ(οής, καί τότε μάλιστα Οταν Οέλωμεν 
να κάμωμεν το χρέος μας μέ τον Θεόν, τότε μας φορ
τώνει διπλά τα εμπόδια (...) Θέλίομεν να προσευχηθοΰ-
μεν; τότε διπλοί τοΰ Κόσμου οί λογισμοί, όπου δια-
σκορπίζουσι τον νουν μας εις χίλιαις ματαιότηταις καί 
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περισσότερον εις αίσχρας ενθυμήσεις»19. Και ή ανάμνη
ση είναι αμαρτία — πολύ περισσότερο βέβαια ή φαντα
σία. 

'Ωστόσο ή αμαρτία δεν είναι απαγορευμένη· ένόσο 
ζοΰμε σ ' αυτή τή γη δεν μπορούμε — έτσι κι αλλιώς — 
να τήν αποφύγουμε. Το αμάρτημα είναι πλεγμένο με 
τήν ανθρώπινη υπόσταση, είναι ή άλλη Οψη της Θείας 
Χάριτος: οι ένοχες, λοιπόν, πού ενδεχομένως προκαλεί 
ή αίσθηση της αμαρτίας, επιτείνουν τα αποτελέσματα 
της φυγής μέσα στην λογοτεχνία. Το απλό παραμύθι, ό 
αριστοτεχνικός Έρωτόκριτος, ή αδέξια αφήγηση της 
'Ιστορίας του Ταγιαπιέρα έχουν όλα έναν κοινό παρανο
μαστή: προσφέρουν μιαν ιστορία φαινομενικά καινού
ρια και ξένη, μα κατά βάθος οικεία, γιατί αναπαράγει 
τή γνωστή άπό παλιότερα εκδοχή, πού κεντρίζει τήν 
ατομική φαντασία — μια φαντασία ούτε ασκημένη, ού
τε ιδιαίτερα απαιτητική— και εντείνει προσωρινά τήν 
ασήμαντη καθημερινότητα, δίχως να ανατρέπει τα 
πλαίσια της. 'Επιτρέπει κάποιο παροδικό χαλάρωμα, 
τήν εναλλαγή τών εντυπώσεων, όμο:>ς πάντοτε μέσα 
στον 'ίδιο χώρο, τον προκαθορισμένο. Λογοτεχνία της 
φυγής, μα καί της αέναης επανάληψης. 

"Υστερα άπό ετούτες τις προκαταρκτικές παρατηρή
σεις, ας προχωρήσουμε. Ό Άθέσθης, Οπως καί οι πε
ρισσότερες άπό αυτές τις ιστορίες, είναι κεντρωμένος 
γύρω άπό τή θλίψη καί τον πόνο' ακόμα καί σ' εκείνες 
πού το τέλος είναι ευτυχισμένο, ό καμβάς είναι πάντα 
το κακό. Ά π ό τους χίλιους περίπου στίχους του Άθέ-

19. 'Ηλίας Μηνιάτης, Διδαχαί, Βενετία 1720, 314. 



λβ' ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

σθη, οι οκτακόσιοι τόσοι περιγράφουν το ζευγάρι χωρι
σμένο, καί άπό τους υπόλοιπους, οπού το αφήνουν να 
συμβιώνει, οι περισσότεροι, οί συντριπτικά περισσότε
ροι, αναφέρονται στα παθήματα τους, τη δραματική 
καί άνιση μάχη με τον εχθρό. Ά λ λ α καί τον συμβατικό 
χρόνο της αφήγησης αν πάρουμε, μόλις ό συγγραφέας 
παντρέψει το ζευγάρι, ακολουθεί ό ξαφνικός χωρισμός. 
Κρατάει τέσσερα χρόνια, ενώ το διάστημα πού ξανα
σμίγουν μετριέται σε μέρες. 

Σε τέτοιον τρόπον ή ζωή κι ό θάνατος εστάθη 
τ' Άθέσθη καί της "Ελισου, με τα πολλά τους πάθη. 

"Ετσι αρχίζει ό επίλογος του έργου, εκφράζοντας το 
ζήτημα επιγραμματικά. 

Κεντρικό σημείο λοιπόν ό πόνος. Πολλά νήματα θα 
μπορούσαμε να πιάσουμε άπό το σημείο αυτό" εϊτε ξε
κινώντας άπό τή σχεδόν ομόφωνη διαπίστωση ολο^ν 
τών ξένων παρατηρητών για τον θρηνητικό χαρακτήρα 
των ελληνικών τραγουδιών, εΐτε άπό τήν επέκταση της 
λέξης «μοιρολόγι)) στή σημασία ((τραγούδι», εϊτε άπό 
τήν έννοια της «αδικίας)) στο σύστημα άξιων του δημο
τικού τραγουδιού20. "Ή πάλι να απλωθούμε σε χώρους 
πλατύτερους καί να το συνδέσουμε με τήν κρίσιμη ρή
ση: "le bonheur est une idée neuve en Europe", τήν ε'ι-
πωμένη άπό τον Saint-Just. 

Δεύτερο σημείο, απαραίτητο για τον καθορισμό του 
στίγματος, είναι ή αοριστία πού παρέχει το πλαίσιο 

20. Βλ. τήν ωραία μελέτη του Cu ν Saunier, Adikia, Παρίσι 
1979. 
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της ιστορίας — κι εδώ το δικό μας έργο λειτουργεί δια
φορετικά άπο το άγνωστο πρότυπο του. Σ ' εκείνο, ή 
αναφορά στην ανατολική αυτοκρατορία καί τον 'Ηρά
κλειο παρέπεμπε σ' έναν συγκεχυμένο, μα οχι απροσ
διόριστο κόσμο. Στην ανατολική μεσαιωνική Μεσόγειο 
ξεδιπλωνόταν ή δράση Ολων τών ερωτικών μυθιστο
ριών. Για το ελληνικό κοινό αντίθετα, πού οπωσδήποτε 
ήταν λιγότερο οίκειωμένο με τήν παλιότερη ιστορία21, 
ή «εποχή τοΰ Ηράκλειου» δεν ήταν τίποτε περισσό
τερο άπο μία συμβατική ένδειξη παρελθόντος, πολύ 
συγγενική με το «μια φορά κι έναν καιρό». 

Το 'ίδιο άνιστορική είναι καί ή αναφορά τοΰ έχθροΰ, 
τοΰ άναιώνιου Σαρακηνοΰ" καί φυσικά ό Χοσρόης, πού 
βρίσκεται μια στην Καρχηδόνα καί μια στον Ευφράτη, 
δεν αποτελεί στοιχείο ιστορικό για τον αναγνώστη. Μα 
καί οί προσδιορισμοί τοΰ τόπου είναι το ΐδιο κενοί, το 
'ίδιο παραμυθιακοί: Καρθαγένη, Σελεύκεια, Ευφράτης, 
Κύθηρα- τα τελευταία χρειάζονται βέβαια κάποιον ξέ
χωρο σχολιασμό. Στο άγνωστο μας πρότυπο διαλέχθη-
καν για να δηλώσουν το νησί τοΰ έρωτα: μοτίβο διαδε
δομένο στή δυτική λογοτεχνία τουλάχιστον άπο το τέ
λος τοΰ 15ου αιώνα22, έμεινε μετέωρο στην ελληνική 

21. Ή τροπή προς τήν ιστορική γνώση είναι φαινόμενο του δεύ
τερου μισοΰ τοΰ 18ου αιώνα' οί χρονογραφίες πού κυκλοφορούσαν 
ώς τότε πλησίαζαν περισσότερο προς το ήθικο-θρησκευτικο αφή
γημα" βλ. Κ.Θ. Δημαράς, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Αθήνα 1968, 157-158. 

22. Δεν μπόρεσα να χρονολογήσω επακριβώς τήν πρώτη εμφά
νιση του μοτίβου στην Ευρώπη. Οί F. Baldensberger καί W. Friede
rich, στή Bibliography of Comparative Literature, Νέα Υόρκη 1960 
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μετάφραση. Ούτε μυθολογικός τόπος, ούτε το πραγμα
τικό νησί. 

Έ π ε ι τ α , καθώς ò μύθος γύρω άπο τον όποιο πλέκε
ται το έργο είναι, Οπως εϊδαμε, μονοφασικός, καταντάει 
αδύνατο καί για τον σημερινό παρατηρητή ό εντοπι
σμός κάποιας πραγματικότητας ή ενός στοιχείου χρο-
νολογήσιμου. ' Η ιστορία του Άθέσθη δεν άντικαθρε-
φτίζει άμεσα κανέναν αιώνα' ανήκει σ' έναν κόσμο πο
λύ μακρότερης διάρκειας, πού στον χώρο της λογιοσύ-
νης πρωτοεμφανίζεται με τα λεγόμενα «μυθιστορήμα
τα της δεύτερης σοφιστικής» του 3ου καί του 4ου αιώ
να, επιβιώνει με ποικίλους τρόπους για χρόνια, καί ά-

(τελευταία ανατύπωση πού γνωρίζω, 1978), σελ. 92, στο κεφάλαιο 
Literary Themes, Individual Motifs, όπου θα είχε τη θέση της, δεν 
σημειώνουν καμία μελέτη. ( Ή μελέτη του Paul Maury, «Cerigo, 
ou un épisode de l'hellénisme en France», Mercure de France, τχ. 
15 'Οκτωβρίου 1925, 392 -400 , εξετάζει την τύχη του μοτίβου 
στον 19ο αιώνα' μια απλή μνεία του έργου του Colonna — για το 
όποιο βλ. αμέσως πρκτ. — γίνεται μόνο χάρη στο σχετικό χ/ορίο 
του Gérard de Nerval). Ώ ς μοτίβο το ((Ταξίδι στα Κύθηρα» υπάρχει 
πάντως στο μυθιστόρημα Hypnerotomachia Poliphili, του ' Ιταλού 
Fr. Colonna πού πρωτοεκδόθηκε άπο τον "Αλδο στα 1499 καί γνώ
ρισε γρήγορα εξαιρετική επιτυχία σ ' όλη τήν Ευρώπη. Σ τ α μεγάλα 
λεξικά της γαλλικής γλώσσας (Paul Robert, Lit tré, Larousse) καθώς 
καί σε όσα εγχειρίδια ή τυφλοσουρτες άνέτρεξα, ή παλαιότερη ανα
φορά πού συνάντησα ήταν στο ελεγείο του Lafontaine «Les deux 
pigeons» (στ. 76) πού περιλήφθηκε στή δεύτερη συλλογή των Fables 
(1679). Πολλή περισσότερη διάδοση φαίνεται να έχει το μοτίβο 
άπο τον 18ο αιώνα' άρκεϊ, νομίζω, να θυμίσω τον πίνακα του 
Watteau «Φεύγοντας άπο τα Κύθηρα» (1717), ή τήν Οπερα του 
Gluck «Τα πολιορκημένα Κύθηρα» (1759). 
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φήνει χνάρια ως καί βαθιά στον 19ο αιώνα. Τα έπί μέ
ρους μοτίβα χρονολογούνται απλώς άπο τα χρόνια του 
χριστιανισμού: ή πάλη τών πιστών με τους Σαρακηνούς, 
ή φήμη του ' Ηράκλειου23 καί γενικότερα της ρο^μαϊκής 
ισχύος, ή εισδοχή της κόρης σε μοναστήρι, ή ύποκατά-
στάση της κυράς στο ερωτικό επιπεοο απο τη οουλα^ . 
"Ολα αυτά για τον έλληνα αναγνώστη του 18ου αιώνα 
εΐναι έκτος τόπου καί χρόνου' τίποτε περισσότερο. 

Το ΐδιο καί τα ονόματα. Κάποιο άρχαιότροπο σκη
νικό φανερώνουν, πού σχεδόν χάνεται στην ελληνική 
γλώσσα. Ό Άθέσθης θυμίζει κάπως τον θυέστη φω
νητικά" άλλα το όνομα μοιάζει επινοημένο25. Ή "Ελι-

23 . Ά ς μήν ξεχνάμε τον μεσαιωνικό Βελισσάριο. Ά λ λ α ό μύθος 
του Ηράκλε ιου εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ζωντανός καί στον 
17ο όπως καί στον 18ο αιώνα: τα περισσότερα άπο τα δράματα της 
εποχής (σύμφωνα με τη μελέτη του Agostino Peritisi, «Τα δράματα 
με βυζαντινή καί τούρκικη υπόθεση στο ευρωπαϊκό καί βενετικό 
θέατρο άπο το τέλος του 16ου ως τις αρχές του 18ου αιώνα», 'Ελ
ληνικά, 22, 1969, 341-369) κινούνται γύρω άπο τον Βελισσάριο, 
τον 'Ηράκλειο καί τον Χοσρόη. 

24. Ό Μ. Ibrovac, Claude Fauriel et la fortune européenne des 

poésies populaires grecque et serbe, Παρίσι 1966, 555 ύποσ., σχο
λιάζοντας το σημείο αυτό παραπέμπει στον «Volpone» του Βοκ-
κάκιου. Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω τί εννοεί' ούτε διήγημα ούτε 
ήρωα Volpone συναντώ στον Βοκκάκιο. "Ενα παρόμοιο επεισόδιο 
υποκατάστασης κυράς άπο δούλα βρίσκεται στο τέταρτο αφήγημα 
τής έβδομης μέρας του Δεκαήμερου' τ ίποτε δμο^ς άλλο δεν το συν
δέει με τήν ιστορία μας. Γ ια το μοτίβο ò Ibrovac παραπέμπει γε
νικότερα σε μελέτες του Gaston Paris- δεν διερεύνησα το ζήτημα. 

25. Το κοντινότερο φωνητικά λήμμα πού μπόρεσα να εντοπι
σθώ εΐναι το Ateste στο Paulys Realencyclopädie der classischen 

Altertumwissenschaft: πρόκειται για όνομα 'ιταλικής πόλης, του 
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σος υποθέτω πώς αντλεί το ονομά της άπο τήν Elissa, 
δηλαδή τή Δ ιδώ, τη μυθική βασίλισσα της Καρχηδόνας, 
της περίφημης για τις ερωτικές της ιστορίες —κάπου 
ταιριάζει με το κλίμα του έργου. Θυμίζω πάντως πώς 
στα Κύθηρα τιμάται σήμερα ώς τοπική μάρτυς ή αγία 
Έλέσα: ωστόσο, όπως προκύπτει άπο το συναξάρι της, 
ή ζωή της στάθηκε ολότελα απρόσφορη για πρότυπο 
ηρωίδας ερωτικού αφηγήματος — και πρόκειται για 
πολύ περιορισμένης ακτινοβολίας αγία, ενδεχομένως 
και πολύ μεταγενέστερης26. Το τρίτο σημαντικό πρό-

σημερινοΰ Este, κοντά στή Βενετία. 'Υπάρχει βέβαια και ή ιτα
λική οικογένεια Este, με λαμπρούς εκπροσώπους. Να πρόκειται 
τάχα για έξαρχαϊσμό αρχικά και υστέρα σόλοικο εξελληνισμό του 
ονόματος; 

26. Ή ακολουθία της τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1847 ' βλ. 
L. Petit, Bibliographie des Acolouthies Grecques, Βρυξέλλες 1926, 
73-74, δπου και οι επόμενες ανατυπώσεις (βλ. πρόχειρα, Κ.Χ. 
Δουκάκης, Μέγας Συναξαριστής πάντων των 'Αγίων, των καθ' άπαν
τα τον μήνα Αΰγονστον έορταζομένων, 'Αθήνα 1894, 8-24). ' Η Έ 
λέσα δεν μνημονεύεται στους βυζαντινούς χρόνους' βλ. Fr. Halkin, 
Bibliotheca Hagiographica Graeca, ί-ΙΙΙ, Βρυξέλλες 1957, και του 
ϊδιου, Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, Βρυξέλλες 
1969. Π β. το λήμμα στή Θρησκευτική καί 'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, 
και Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλη
σίας, 'Αθήνα χ.χ., 127. Στους παλιότερους περιηγητές, εκείνους 
πού μπόρεσα να συμβουλευθώ, καθώς και όσους αναφέρει ό Othon 
Riemann, Recherches Archéologiques sur les isles Ioniennes, IV, 

Cérigo, Παρίσι 1880 καί ό Μιχ. Κ. Πετρόχειλος, 'Εντυπώσεις από 
τα Κύθηρα, 'Αθήνα 1979, δεν συνάντησα καμία μνεία. ( ' O R . Leon-
hard, Die Insel Kythera, Gotha 1899, φωτομηχανική ανατύπωση 
Δ. Καραβιάς, 'Αθήνα 1983, 16 ύποσ. 1, θεωρεί καί το συναξάρι 
καί τον θρύλο της νεότερα κατασκευάσματα). Ούτε στή «Βιβλίο-
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σωπο εΐναι ό στρατηγός των Σαρακηνών 'Ισμαήλ, το 
τέταρτο ò Χοσρόης. Ή δούλη Θηρέα (στ. 468) ή Θε-
ρέα (στ. 435,442,443), κι αύτη έχει όνομα απλώς αρ
χαιοπρεπές. Τέλος ό μοναχός στον όποιο καταφεύγει ή 
"Ελισος λέγεται Νικήτας και είναι «Ίεροσολυμίτης))· 
κι αυτή ή πληροφορία μας αφήνει σε αμηχανία. Γιατί 
βέβαια μετόχι του Παναγίου Τάφου υπάρχει στην Κε-
φαλονιά, όπως καί μονή του αγίου Νικήτα27- όμως αυ
τός ό συσχετισμός, πού θα μπορούσε να επιβεβαιώνει 
τήν «ορθοδοξία» του έλληνα μεταφραστή, υπονομεύε
ται άπό το γεγονός δτι το περιστατικό τοποθετείται, 
σύμφωνα με τή δράση, κάπου κοντά στον Ευφράτη: εκεί 
έρχεται πολύ φυσικά να είναι «Ίεροσολυμίτης)) ό μο
ναχός. 

"Ενα τρίτο σημείο στο όποιο χρειάζεται να σταθούμε 
είναι ό παραινετικός χαρακτήρας πού παίρνει ή ιστορία 
στο τέλος της. Αυτή καθαυτή ή θρησκευτική χροιά δεν 
είναι διόλου ασυνήθιστη" τή διαπιστώνουμε να φουντώ
νει στό τέλος δλων των παλαιότερων αφηγημάτων 

γραφιά της νήσου Κυθήρων» του τελευταίου ( Ό Βιβλιόφιλος, 
3, 1949, 31-36 και 51-57· 7, 1953, 8-10· 10, 1956, 9-11· 12, 
1958, 7-8 καί 14, 1960, 15-16) συνάντησα σχετικό λήμμα. Καί 
οι νεότεροι ιστορικοί των Κυθήρων (Μιχ. Κ. Πετρόχειλος, 'Ιστο
ρία της νήσου Κυθήρων, 'Αθήνα 1940, 25-26 καί Ιωάννης Π. Κα-
σιμάτης, Άπό τήν παλιά καί σύγχρονη Κυθηραϊκή ζωή, Αθήνα 
1957, 32-33, 170-173) στηρίζονται αποκλειστικά στο συναξάρι. 
Ή πρόσφατη ταξινόμηση του κυθηραϊκοϋ νοταριακοΰ αρχείου (βλ. 
Χρύσα Μαλτέζου, «Το νοταριακο άρχεϊο Κυθήρων», Δελτίο της 
'Ιονίου 'Ακαδημίας, 1, 1971, 15-84) δεν έφερε στο φως καμία 
πληροφορία για το ζήτημα. 

27. Τσιτσέλης, δ.π., Β ' , Αθήνα 1960, 232. 
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— έκτος άπό τα έργα της κρητικής ακμής Οπου χάνε
ται, βέβαια— και δεν απαιτεί ιδιαίτερες εξηγήσεις. 
Εΐτε σαν άλλοθι, εΐτε και γιατί οί ϊδιοι οι συγγράφεις 
αισθάνονταν τήν αμαρτία να βαραίνει το χέρι καί τή 
συνείδηση τους, επιδιώκουν να εξιλεωθούν καταδεικνύ
οντας πώς μοναδικός οδηγός τους στάθηκε ή αρετή, 
πώς ή ιστορία πού περιγράφουν ήταν άμεμπτη καί ηθι
κή. 'Ακόμα καί δυο γενιές αργότερα, ό Ρήγας, πού 
απευθύνεται σε πολύ πιο προωθημένες κοινωνικά ομά
δες αναγκάζεται να αμυνθεί για το — λιγότερο αθώο, 
εννοείται— Σχολεϊον των ντελικάτων εραστών καί να 
αντεπιτεθεί με τα όπλα του αντιπάλου. Διαβάζουμε 
στον πρόλογο του: «αποκρίνομαι λοιπόν Οτι οί εμπεριε
χόμενοι τω παρόντι βιβλίω έρωτες εις ύπανδρείαν κα
ταντούν, ή οποία είναι μυστήριον, καί ας μήν πολυλο
γούν». 

"Ομως στον Άθέσθη έχουμε κάτι περισσότερο άπό 
άλλοθι: αλλάζει ολόκληρο το τυπικό τέλος. Οί ήρωες 
δεν έζησαν «αυτοί καλά», παρά ό ένας σκοτώθηκε 
— χωρίς να το απαιτεί ή πλοκή του μύθου — καί ή άλλη 
εμφανίζεται σώνει καί καλά αμαρτωλή, προκειμένου να 
τή σώσει ή θεία παρέμβαση. Διαπιστώνουμε κάποια 
βούληση λοιπόν να μετατραπεί ή ερωτική ιστορία σε 
ηθική, σπάζοντας έναν τύπο διήγησης πού είχε θρέψει 
γενιές καί γενιές — καί χωρίς να τις έχει απομακρύνει 
ούτε άπό τήν εκκλησία, ούτε άπό τήν ηθική. Θα ήταν 
χρήσιμο να ξέραμε αν ό νεωτερισμός οφείλεται στον 
συγγραφέα ή στον μεταφραστή. 

"Αν, τέλος, εξετάσουμε τήν ύφή του έργου διαπιστώ
νουμε πώς έχουμε μια μορφή αφηγηματική, πού έχει 
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απομακρυνθεί άπο τον κόσμο του παραμυθιού δίχως και 
να τον υπερβαίνει. Τα πρόσωπα ώς χαρακτήρες είναι 
το ΐδιο συμβατικά — έχουμε τύπους, Οχι ανθρώπινα 
Οντα— κινούνται σ ' έναν το Ϊδιο συμβατικό χώρο, δί
χως όμως τις περιπέτειες, τα μυθικά βασίλεια, τα μα
γικά αντικείμενα, τους παραμυθένιους δράκους πού χα
ρακτηρίζουν τις 'ιστορίες του Βέλθανδρου, του 'Απολ
λώνιου, του Φλώριου. Λείπει ακόμα ή —τόσο επίμονη 
στα ιπποτικά μυθιστορήματα— αναφορά σε χρυσαφι
κά, διαμάντια και πετράδια- αντίθετα, συναντάμε ανα
φορά στην πολύ πεζότερη «πλερωμή» (στ. 403): φανε
ρό Οτι ό συγγραφέας αποφεύγει να ερεθίσει τήν περιέρ
γεια του ακροατή του σε τέτοια ζητήματα. Χρονικά εί
μαστε πιό κοντά στον κόσμο του Έρωτόκριτον, Ομως 
χωρίς το ευφρόσυνο και έταστικό βλέμμα τής 'Αναγέν
νησης, χωρίς τήν τρίτη διάσταση και το ζωγραφικό 
βάθος. Τα ΐδια τα παλιά μοτίβα ξαναχρησιμοποιούνται, 
μα άχνα, δίχως τή λάμψη τους: λόγου χάρη αντί για τήν 
απαραίτητη στα ιπποτικά μυθιστορήματα γκιόστρα έ
χουμε ενα χλωμό υποκατάστατο της στή μονομαχία 
Άθέσθη και Έλίσου. *Η πάλι, ή ζωή στα δάση, τή μια 
φορά στην αρχή τής ιστορίας και τήν άλλη στο τέλος 
της, θυμίζει τήν αρκαδική ποίηση, Ομως και έδώ το μο
τίβο δίνει απλώς το παρόν, δίχως να χρωματίζει με 
άρκαδισμό τήν αφήγηση. Παντού διαβλέπουμε μια τά
ση πού κληρονομεί δίχως να προωθεί, μια στάση συντη
ρητική, απρόθυμη να αμφισβητήσει τα όσα συμβαίνουν 
και να διεκδικήσει περισσότερα άπο όσα τής παραχω
ρούνται. Ή κρίση πού έτάραξε τήν ευρωπαϊκή συνεί
δηση στις δυο προηγούμενες γενιές δεν περνάει ούτε 
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σαν σκιά, έστω, μέσα άπο τις αράδες του Άθέσθη. 
Ό συγγραφέας μας επέλεξε λοιπόν ένα κείμενο πού 

δεν ανταποκρινόταν στις ιδεολογικές και λογοτεχνικές 
αξίες πού αντιπροσώπευαν τα καινούρια ρεύματα της 
Δύσης. Θα πρέπει να πρόκειται για κάποιο έργο άπο 
αυτά πού επιβίωναν και καταναλίσκονταν — σ ' δλον 
τον 17ο αιώνα, πάντως — άπο στρώματα πού δεν έγεύ-
ονταν το λογοτεχνικό παρόν. "Ισως ένα διήγημα άπο 
εκείνα πού σωρεύονταν στις πολυάριθμες συλλογές, 
στα όποια άναχωνεύονταν αρχαιότεροι μύθοι, συχνά σε 
λαϊκότερη — δηλαδή καί ιδεολογικά υποβαθμισμένη — 
μορφή. 'Ενδεχομένως να μπορούμε να πιθανολογήσου
με τό πρότυπο στον 17ο αιώνα, δίχως να αποκλείεται 
να είναι καί λίγο παλιότερο. Τα Οσα μαρτυρεί ό ΐδιος ό 
μεταφραστής στην αρχή του προλόγου του: «έτούτην 
τήν Ίστόριαν είχα τήνε διαβάσω / σ' ένα βιβλίον πά
λαιαν» προσκομίζουν ελάχιστες πληροφορίες, πού δεν 
έρχονται σε αντίφαση με τις υποθέσεις μας. 

Στα 1729 ή ορμή πού είχε ξεπηδήσει μέσα άπο τήν 
ακμή των κρητικών πόλεων του 16ου καί του 17ου αιώ
να είχε πια υποχωρήσει, καί κόντευε να εξατμιστεί. Οί 
πρόσφυγες του 1669 κουβάλησαν μνήμες καί χειρόγρα
φα, άλλα ό κόσμος τους είχε χαθεί" δεν χωρούσε στην 
καινούρια, στενή υποδοχή του. Ή επτανησιακή κοινω
νία του 18ου αιώνα δεν μπόρεσε να αποκτήσει τήν αυ
τονομία της κρητικής- μαζί της έσβηνε καί ή λογοτε
χνία. Πιο αργά, πιό σταδιακά, βέβαια — όμως Ολα τα 
έργα της επτανησιακής λογοτεχνίας τα χωρίζει ένας 
αιώνας, περίπου, άπο τό πρότυπο τους: ό Σουμμάκης 
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μεταφράζει Guarirli, ό Μόρμορης Tasso, ό Κατσαΐτης 
Dolce. Ά π ό τον λέβητα της κρητικής λογοτεχνίας δεν 
είχε απομείνει παρά ό αφρός, ή γλώσσα. 

Διόλου ευκαταφρόνητο αγαθό. Άρκεΐ να συγκρίνει 
κανείς τα έργα αυτά με τα καινούρια ποιητικά φανερώ
ματα του αιώνα, — τις απαρχές της φαναριώτικης ποί
ησης μ' άλλα λόγια, ή τήν 'ισχνή παραγωγή πού ξέρου
με άπό τή Χίο, για να διαπιστώσει πόσο οι δυσκολίες 
πού επισώρευε μια γλώσσα ποιητικά ακαλλιέργητη α
ναχαίτιζαν τήν ΐδια τήν ποιητική βούληση. Παρά τις 
εκφραστικές του αδεξιότητες, παρά τή συχνή συγγρα
φική αμηχανία, ό ποιητής του Άθέσθη καταφέρνει να 
κυριαρχήσει το θέμα και να στήσει ενα λογοτέχνημα. 
Το υλικό του το κατευθύνει, δεν το ακολουθεί. 

Η ΕΚΔΟΣΗ TOT ΑΘΕΣΘΗ 

Το βιβλίο τυπώθηκε, Οπως είδαμε, άπό τον Βόρτολη 
στα 1749" δεύτερη έκδοση δεν μας είναι γνωστή28- ο
πωσδήποτε καθώς ό τίτλος εξαφανίζεται ύστερα άπό 
το 1755 και άπό τους βιβλιοκαταλόγους, μπορούμε να 
θεωρούμε πώς ό Άθέσθης στάθηκε μια εμπορική απο
τυχία. 

Ό εμπορικός οίκος τοΰ Βόρτολη στηρίχτηκε αρκετά 
στή διακίνηση των «λαϊκών βιβλίων». Ανάμεσα στους 

28. Ό Φοριέλ στα μαθήματα του περί νεοελληνικής ποιήσεως 
το 1831 αναφέρει πώς «ce roman a été imprimé plusieurs fois», βλ. 
Ibrovac, δ.π., bbA. Ρητή μαρτυρία- απομένει ωστόσο να επιβε
βαιωθεί. 
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112 τίτλους πού διέθετε το 1720, τουλάχιστον οί είκο
σι μπορούν να θεωρηθούν, σε πρώτη ματιά, λαϊκά λο
γοτεχνικά βιβλία29. Βέβαια για να προχωρήσουμε σε 
λεπτότερες αναλύσεις θα χρειαζόταν να υπολογίσουμε 
καί το ποσοστό αξίας πού αντιπροσώπευαν, καθώς καί 
το ποσοστό κέρδους. 'Οπωσδήποτε οί αναλογίες σε τί
τλους είναι αισθητά υψηλότερες άπο εκείνες των αντα
γωνιστών του. 

Καί δεν είναι μόνο αυτό. Τον βλέπουμε να επιχειρεί 
καί εκδοτικές πρωτοβουλίες προς έτοΰτον τον τομέα-

λόγου χάρη στα 1713 τυπώνει τον Έρωτόκριτο, ένώ 
στον κατάλογο του 1720 προσθέτει έναν μικρό πρόλο
γο, οπού διαβάζουμε καί τα έξης: «Δια τούτο έκρινα 
άξιον καί τώρα να δηλοποιήσω εις Ολους εκείνους όπου 
έχουν χειρόγραφα Βιβλία διδασκαλικά, πολυμαθή, καί 
δια το Γένος ωφέλιμα Οτι έγώ μέ κάθε εύχαρίστησιν 
καί μέ ιδίαν μου εξοδον θέλω τα δώση εις φως, αν όντως 
εϊναι τοιαύτα, καί αν οί συγγράφεις ευχαριστούνται ν ' 
αγοράσουν ένα άρκετόν αριθμόν άπο τα ϊδια βιβλία, κα
τά τήν τιμήν καί τάς συνθήκας όπου θέλομεν κάμη»30. 
Βέβαια λείπει ή κατηγορία πού μας ενδιαφέρει άπο τήν 
απαρίθμηση των χειρογράφων πού αναζητεί" ας θυμη-

29. Στηρίζομαι στον κατάλογο πού αναδημοσιεύει ό Φίλ. Η. 
Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία, Α ' , 'Αθήνα 1973, 
143-154. 

30. 'Αναδημοσιεύεται άπο τον Μ. Φώσκολο, «Τα παλαιά ελ
ληνικά βιβλία του 'Ελληνικού Κολλεγίου του 'Αγίου 'Αθανασίου 
της Ρώμης. Με συμπληρώσεις στη βιβλιογραφία των Ε. Legrand 
καί Δ. Γ κ ί ν η - Β . Μέξα», Ό 'Ερανιστής, 9 (1971) 5 1 . 
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θοΰμε πώς ή λογοτεχνική ανάγνωση δεν συμπεριλαμ
βανόταν στα πνευματικά ενδιαφέροντα. Στον πρόλογο 
όμως του Έρωτόκριτου ό 'ίδιος ό Βόρτολης, άφοΰ κα
τονομάσει τα Οσα άξια λόγου βιβλία έφρόντισε να τυ
πώσει, συνεχίζει: «...και ταΰτα μέν δια τους σοφούς καί 
τους σπουδαίους. Δια δέ τους άλλους, όπου δια ψυχα-
γωγίαν και περιδιάβασιν άναγνώθουν κανένα άπλοΰν 
βιβλίον»31, γ ι ' αυτούς, τύπωσε τον Έρωτόκριτο. 

"Ανοιγμα λοιπόν καί προς ένα απλούστερο κοινό, ή, 
μονάχα, προς άλλες ανάγκες του ϊδιου κοινού. Συνήθως 
ονομάζουμε αυτά τα βιβλία μέ τον Ορο «λαϊκά», καλύ
πτοντας έτσι ένα ευρύτερο στρωματογραφικό φάσμα; 
πού περιμένει κάποιον αναλυτικότερο προσδιορισμό. 
Λόγου χάρη ή επανέκδοση της Έρωφίλης το 1676 μέ 
αποκαταστημένο το κρητικό ιδίωμα ύστερα άπό δύο 
εκδόσεις σε γλώσσα λογιότερη, φανερώνει ένα κοινό 
πού δεν το ικανοποιούσε ή παλιότερη έκδοση — καί 
πού ταυτόχρονα είχε τή δυνατότητα να επηρεάσει τα 
πράγματα. 'Εκατόν πενήντα χρόνια αργότερα διαπι
στώνουμε ένα παρόμοιο περιστατικό- ό Έρωτόκριτος 
μεταγλωττίζεται σύμφωνα μέ τήν καλαισθησία πού εί
χε διαμορφωθεί στους κύκλους της φαναριώτικης κοι
νωνίας. 'Ωστόσο πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις: 
αυτά τα «δια ψυχαγωγίαν καί περιδιάβασιν» βιβλία δέν 
γνωρίζουν μετατροπές στο περιεχόμενο τους άπό το 
1519 πού τυπώθηκε το πρώτο32 ως το τέλος του 19ου 

3 1 . Κορνάρος, δ.π., 5. 
32. Βλ. Linos Polit is, "Venezia come centro della stampa e della 

diffusione della prima letteratura neoellenica", στο Venezia centro 
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αιώνα, που τα περισσότερα κυκλοφορούσαν ακόμη·". 
Ό Βόρτολης, καθώς και οι υπόλοιποι τυπογραφικοί 

οίκοι, δεν προχώρησε άπό μόνος του σέ λαϊκότερες προ
σαρμογές — όπως συνέβη στα δυτικά τυπογραφεία — 
των λογοτεχνικών βιβλίων πού έπεφταν στα χέρια του: 
έργα Οπως ό Έρωτόκριτος, ή Έρωφίλη, ή Θυσία του 
'Αβραάμ, πού βγήκαν άπό μια κοινωνία πού είχε φτάσει 
σέ σημείο να απαιτεί ακόμα και άπό τήν «ψυχαγωγίαν 
και περιδιάβασιν» μια διανοητικότερη τέρψη, συμφύρο-
νται μαζί μέ άλλα, όπως ή 'Ιστορία της Σωσάννης εϊτε 
ό Ταγιαπιέρας, πού προέρχονταν άπό στρώματα κοινω
νικά όπου ή λογοτεχνία είχε οπωσδήποτε λιγότερη βα
ρύτητα. "Ομως ή πολυμιγία του κοινού, ενδεχομένως 
και ό μικρός αριθμός του, δέν επιτρέπει ριζικότερη πο-

di mediazione tra oriente e occidente, Atti del II Convegno Inter
nazionale di storia della civiltà veneziana, I I , 1977, 4 4 3 - 4 8 2 . 

33 . 'Ορισμένα έργα πέρασαν και το κατώφλι του 20οΰ αιώνα-

άλλα επιβιώνουν ή αναβιώνουν ως τις μέρες μας: ωστόσο σαν φαι
νόμενο πρόκειται για κάτι το διαφορετικό. Τήν εσωτερική σταθε
ρότητα των κειμένων σ ' Ολη τή μακρόχρονη διάρκεια της ζωής 
τους τή διαπιστώνουμε άπό τή γενική μας εμπειρία' ειδικότερα 
για τή Διήγηση του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, τή «Φυλλάδα του Με-
γαλέξαντρου» δηλαδή, βλ. τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις πού επι
σημαίνει ό Γ . Βελουδής {Der neugriechischer Alexander. Tradition 
in Bewahrung und Wandel, Μόναχο 1968, 9 7 - 1 0 Γ πβ. και Διήγησις 
'Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, 'Αθήνα 1977, λ ' - λ γ ' ) : πρόκειται για 
βελτιωτικές μικροτροποποιήσεις προς το λογιότερο — και πραγ
ματοποιούνται στις εκδόσεις του 1832 και 1860— παρά για προ
σαρμογές στο λαϊκότερο γούστο. Γ ια τή θυσία του 'Αβραάμ βλ. 
W.F. Bakker, «Οι παλιές εκδόσεις της "Θυσίας του Α β ρ α ά μ " » , 
Ό 'Ερανιστής, 15 (1979) 2 3 - 7 4 . 
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λιτική, και οι οποίες διαφοροποιήσεις θα περιοριστούν 
στή βιβλιακή υπόσταση: με την πάροδο του χρόνου χά
νονται οι ξυλογραφίες — πού ήταν άλλωστε δεύτερης 
χρήσης πάντοτε— αλλάζει ή μορφή, περιορίζεται το 
κόστος με τη μειωμένη χρήση του διορθωτή — γι ' αυτό 
και πολλαπλασιάζονται τα λάθη— και το φτηνότερο 
χαρτί34. 

Το τί είναι λοιπόν λαϊκή φυλλάδα και τί οχι θα το 
κρίνουμε περισσότερο άπο εξωτερικά, τυπογραφικά 
μέτρα' οχι απο τήν ανάλυση του περιεχομένου00. 1 α 
όσα μόλις αναφέρθηκαν, μερικά άλλα στοιχεία Οπως ή 
ύπαρξη ή οχι αφιέρωσης σε κάποιο σημαντικό πρόσω
πο, ή αναγραφή ή οχι του επιμελητή της έκδοσης, ή πα
ρουσία ή ή απουσία επιγραμμάτων τιμητικών, αποτε
λούν τεκμήρια όδηγητικά. "Ετσι ό Έρωτόκριτος τοΰ 
1713 έχει αφιέρωση, πού χάνεται στή δεύτερη έκδοση 

34. Αυτό το τελευταίο δεν το έχω τεκμηριώσει' χρειάζεται, και 
τήν περιμένουμε, μια ειδική έρευνα' όμως ή αίσθηση πού έχω 
συγκρίνοντας τις φυλλάδες του τέλους του 19ου αιώνα με ορισμέ
νες παλαιότερες πού έχει τύχει να πέσουν στα χέρια μου με οδηγεί 
προς αυτή τή διαπίστωση. 

35. Βλ. λόχου χάρη πώς εκφράζεται ό H.-J . Martin σχετικά με 
το ζήτημα: «Il faudrait que je régarde d'abord la littérature de col

portage grecque. Et non seulement que je vois les textes mais son 

aspect matériel», Το Βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Πρα
κτικά τοΰ Α' διεθνούς συμποσίου τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευ
νών, 'Αθήνα 1982, 373 . Για το ζήτημα τοΰ ευρωπαϊκού λογοτε
χνικού βιβλίου βλ. πρόχειρα το άρθρο τοΰ ϊδιου, «Le circuit du livre 
dans la France d'Ancien Régime», δ.π., 107 -112 , οπού και στοι
χειώδης βιβλιογραφία. 



μς Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

του 1737, δεν έχει δμως το όνομα του επιμελητή. Παρά 
το γεγονός Οτι πρόκειται για φιλολογική έκδοση — ό 
ανώνυμος επιμελητής επιδίωξε συνειδητά «να έβγη το 
παρόν αρκετά διωρθωμένον»36— το ονομά του δεν κρί
θηκε σκόπιμο να αναφερθεί, ένώ μια γενιά νωρίτερα ό 
'Αμβρόσιος Γραδενίγος, πού φρόντισε τήν αντίστοιχη 
έκδοση της Έρωφίλης, αναφέρεται στο εξώφυλλο. 

Γύρω στα 1740 ό Βόρτολης έδίοσε μια καινούρια 
διαμόρφωση στην τυπογραφική εμφάνιση πού έπαιρναν 
οι ((φυλλάδες» του, τα λογοτεχνικά βιβλία δηλαδή. 
'Αντικατάστησε τα πιο περίτεχνα γράμματα με τα ό
ποια γραφόταν ό τίτλος του βιβλίου, τα όποια είχαν 
καθιερωθεί άπό το τυπογραφείο του 'Ιουλιανού στον 
προηγούμενο αιώνα, και πού τα χρησιμοποίησε καί ό 
'ίδιος· ό τίτλος είχε τώρα γράμματα άπλα και καθαρά, 
ένώ αντί για τυπογραφικό σήμα στόλιζε το εξώφυλλο 
μια μικρή εικόνα με θέμα — Οσο έχω διαπιστώσει πά
ντα σε δεύτερη χρήση37. Μ ' αυτό το καινούριο — θα εί-

36. Κορνάρος, O.K., 5 - 6 . 
37. ' Η πρώτη τέτοιας μορφής προμετωπίδα πού γνωρίζω — καί 

περιορίζομαι σε όσες έχουν αναπαραχθεί σε συστηματικές βιβλιο
γραφίες— είναι του 1742, Άνδραγαθείες (...) Μιχαήλ Βοεβόδα, βλ. 
Γ . Σ . Πλουμίδης, «Τα έν Παδούη παλαιά ελληνικά βιβλία», Θησαυ
ρίσματα 5 (1968) πιν. ι ε ' . Ή δεύτερη του 1747, 'Ιστορία ωραιό
τατη τον Ήμπερίου, βλ. Γ. Γ. Λαδάς καί Ά θ . Δ. Χατζηδήμος, 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Συμβολή στον IH' αιώνα, [ Α ' ] , 'Αθήνα 
1964, 62. Τρίτη του Άθέσθη- τέταρτη το 1762, 'Ιστορία του βα
σιλέως της Σκότζιας, βλ. Λαδάς καί Χατζηδήμος, δ.π., 108. Το 
1779 στην έκδοση του Ήμπερίου (Legrand, Β. Η. du XVIIIème 

siècle, δ.π., Π, 306, άρ. 960, φωτογραφία στο Κ.Ν.Ε. /Ε . I .E . ) το 
τυπογραφικό σήμα του Βόρτολη αντικαθιστά τήν εικόνα με θέμα' 
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χα τον πειρασμό να το ονομάσω «αστικότερο»— εξώ
φυλλο εμφανίζεται και ό Άθέσθης' εντάσσεται λοιπόν 
σε μια «σειρά», όπως θα λέγαμε σήμερα. "Αλλωστε και 
ό τίτλος «ιστορία» είναι κοινός στα παρόμοια βιβλία' 
και ή παραλλαγή του σε «Νέα ιστορία» δείχνει πώς θέ
λει να επισύρει τήν προσοχή του αναγνώστη-ακροατή: 
πρόκειται για νεόκοπο έργο. ' Η «σειρά» των λογοτε
χνικών βιβλίων επεκτείνεται. 

ωστόσο ή τελευταία επανέρχεται το 1780 στον Μπερτόλδο, βλ. 
Φ. Ή λ ι ο υ , Προσθήκες, δ.π., 206. Το «παλιότερο» εξώφυλλο του 
'Ιουλιανού το βλέπουμε στην Έρωφίλη του 1637 και στην Εόγένα 
του 1646 (βλ. T. Monzelese, Εύγένα, a cura di Mario Vitti, Νά
πολη 1965, πιν. β ' και γ ' ) , επίσης στον Μπερτόλδο του 1646 
(χωρίς τυπογραφικό σήμα, μια και δεν άφηνε θέση το εκτεταμένο 
κείμενο), βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., 88 ' ένώ στον Ροδολίνο, 1647 (βλ. τήν 
ανατύπωση του στη σειρά της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 'Αθήνα 
1976), ή εικόνα με θέμα καταλαμβάνει τα δύο τρίτα σχεδόν του 
εξωφύλλου. Ό Βόρτολης χρησιμοποίησε το «παλιότερο» αυτό 
εξώφυλλο το 1737 στή δεύτερη έκδοση του Έρωτόκριτου (ένώ 
ή πρώτη είχε γράμματα άπλα, με τυπογραφικό σήμα όμως, οχι ει
κόνα) και το 1744, Μυθολογικον Σνντίπα, βλ. Ή λ ι ο υ , ό'.π., 164. 
ΟΊ δύο τύποι του εξωφύλλου λοιπόν συνυπήρχαν, τουλάχιστον για 
ένα διάστημα. Μια τέτοια εξωτερική ιστορία του βιβλίου μπορεί 
να έλυνε προβλήματα πού ή περιγραφή τών βιβλιογραφιών δεν 
επαρκεί για να διαφωτίσει' βλ. Kalliopi Polemi, La page de titre du 
livre grec et son évolution (XVe-XVIIIe s.). Première approche d'un 

problème et d'une source, 1983 (δακτυλογραφημένο υπόμνημα για 
D.E.Α., πανεπιστήμιο Paris VI-Sorbonne), όπου ακριβώς, το ζή
τημα παίρνει τις διαστάσεις του. Για τη στάση τών τυπογράφων 
απέναντι στή μορφή τών εξώφυλλων, βλ. Γ .Δ . Μπώκος, « Ή "δια
φημιστική" προβολή του βιβλίου κατά τήν τουρκοκρατία», στο Το 
Βιβλίο στην προβιομηχανική κοινωνία, ο.π., 1 1 3 - 1 3 5 . 
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"Οπως ξέρουμε αυτή ή «σειρά», δηλαδή το νοητό σώ
μα όσων ονομάζουμε «λαϊκά βιβλία», δεν παράλλαξε 
σημαντικά άπο τον 16ο ώς τον 19ο αιώνα. Εισχωρού
σαν βέβαια καινούρια βιβλία' όμως ό κανόνας είναι ή 
ανατύπωση — και δεν πρέπει να λησμονούμε πώς οι 
ανατυπώσεις πού λανθάνουν είναι πολλές, ένώ λιγοστά 
πρέπει να είναι τα άγνωστα έργα πού ακόμη μας δια
φεύγουν38. Βέβαια έως Οτου εντοπίσουμε τις μαρτυρίες 
ή τους μηχανισμούς πού θα μας επιτρέπουν τήν ανάλυ
ση της συμπεριφοράς του κοινού, είναι φανερό ότι δεν 
μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τους λόγους 
της εμπορικής αποτυχίας του Άθέσθη. 'Αναγκαστικά 
μένουμε στις γενικές εντυπώσεις: το κοινό αποδείχθηκε 
— οχι για πρώτη φορά— συντηρητικότερο άπο τον έκ
δοτη. «Νέα ιστορία» δεν ήθελε — προτιμούσε τίς πα
λιές. 

Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α Σ ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Υ 

Στα χρόνια πού γράφεται ό Άθέσθης, ζει και ακμά
ζει στην Κεφαλονια ό Πέτρος Κατσαΐτης: ή γνωστή 
του παραγωγή απλώνεται άπο το 1716 έως το 17213 9, 

38. "Αλλωστε και για τον Άθέσθη και για τήν Εύγένα διαθέταμε 
κάποιες έμμεσες πληροφορίες" αναπάντεχο εύρημα στάθηκε μόνο 
ό 'Ανώνυμος του 1789. Σημειώνω πώς ò Φ. Ή λ ι ο υ , δ.π., 31 ύποσ. 
2, επισημαίνει μια λανθάνουσα Ζηνοβία του Π. Μεταστάσιου, τυ
πωμένη μάλλον ανάμεσα στα 1752 και τα 1755. 

39. Για τα βιογραφικά του, έκτος άπο δσα σημειώνει ό Έ μ μ . 
Κριαρας, βλ. και το πρόγραμμα Πέτρου Κατσαΐτη 'Ιφιγένεια βν Λη-
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άλλα ό ποιητής φαίνεται πώς ζει τουλάχιστον ώς τα 
1737. Μάλιστα, στα 1720 πού γράφει τήν 'Ιφιγένεια, 
σημειώνει στον πρόλογο και στον επίλογο πώς πάσχει 
άπό ποδάγρα, ρευματικά" ή 'ίδια πάθηση βασανίζει και 
τον συγγραφέα του Άθέσθη, σύμφωνα με τα όσα διη
γείται στον δικό του πρόλογο στα 1729. 

Ή πρώτη σκέψη λοιπόν μας οδηγεί στην ταύτιση 
των δύο προσώπων. Θα ήθελα ωστόσο να μήν παρα
συρθούμε άπό τον ελκυστικό αυτόν συσχετισμό, πού 
θα πρόσθετε ένα όνομα συγγραφέα στο έργο πού πα
ρουσιάζεται έδώ. 

Πρώτα πρώτα γιατί ή ποδάγρα, τα αρθριτικά δη
λαδή, αποτελούν ΐσως τήν πιο κοινότοπη άρρωστεια 
της εποχής: εϊτε στην οξεία μορφή της (τήν ουρική αρ
θρίτιδα) εΐτε στή χρόνια, ταλάνιζε έναν ευρύτατο αριθ
μό ατόμων. Δεύτερο, γιατί καθώς συνεπαγόταν ακινη
σία πρόσφερε ένα εύκολο άλλοθι για τήν ποιητική ενα
σχόληση — είδαμε άλλωστε πόσο λίγο καταξιωμένες 
ήταν τέτοιου ε'ίδους φροντίδες, και πόσο, λοιπόν, είχαν 
ανάγκη άπό άλλοθι. 

"Επειτα, Οσο επισφαλή κι αν είναι τα εσωτερικά τε
κμήρια, κι Οσο κι αν ή ανίχνευση ομοιοτήτων και διαφο
ρών καταντά συχνά ένα φιλολογικό παιχνίδι, τόσο ή λο
γοτεχνική ύφή Οσο και ή ιδεολογία του Άθέσθη άπό τή 
μιά, και τών επώνυμων έργων του Κατσαΐτη άπό τήν 
άλλη, μου φαίνονται (χρησιμοποιώ επίτηδες τον Ορο), 
διαφορετικές. Στον Κατσαΐτη διαπιστώνουμε συχνά 

ζονρίφ], Άμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Εύαγγελάτου, 14 -21 (χωρίς αρίθ
μηση), δπου δημοσιεύονται στοιχεία άπό αρχειακές πηγές. 



ν ΚΙΣΑΓΩΓΗ 

μιαν εξεγερμένη συνείδηση, πού διαμαρτύρεται για τα 
δσα βλέπει να συμβαίνουν γύρο:> της: καταγγέλλει στον 
Κλανθμο της Πελοποννήσου τίς αδικίες των επίσημων 
-οργάνων της πολιτείας και τη διαφθορά του πληθυσμού' 
βάζει στον Θνέστη του τήν Κλυταιμνήστρα να εξεγεί
ρεται ρητά για τη συμπεριφορά των άντρων απέναντι 
στο γυναικείο φύλο40, παρουσιάζει έναν Άτρείδη με-
ταμελημένο για τήν άδικη συμπεριφορά του απέναντι 
στην Κλυταιμνήστρα, και γενικά στέκεται στην απένα
ντι όχθη. 'Αντίθετα ό συγγραφέας του Άθέσθη αποδέ
χεται τον κόσμο μέσα στον όποιο ζει, άπαλαίνοντας 
απλώς τίς αντιθέσεις: ή "Ελισος στέργει τήν κακή της 
μοίρα καί ελπίζει — δικαίως, όπως θα αποδειχθεί— σε 
μελλοντική αποκατάσταση· ό Άθέσθης vai μεν αποφα
σίζει να τή σκοτώσει χωρίς να το καλοσκεφθεΐ, άλλα 
μετανιώνει, καί λοιπόν δικαίως —καί αυτός— συγχω
ρείται άπό τήν "Ελισο. 

Βέβαια τα οκτώ- εννιά χρόνια πού χωρίζουν τον Θνέ
στη άπό τον Άθέσθη είναι αρκετά για έναν άνθρωπο 
πού βαδίζει προς τα γερατειά — ό Πέτρος Κατσαΐτης 
πρέπει να γεννήθηκε γύρω στα 1660-1665— για να 
άπαμβλύνει τίς οξύτητες καί να οδηγηθεί σε μια «φιλο-
σοφικότερη» ενατένιση των όσων συμβαίνουν γύρω του. 
Μπορεί. 'Ωστόσο αυτού του είδους οι υποθέσεις κα
ταντούν εξαιρετικά αμφίβολες, καθώς μετατρέπουν τα 
ιστορικά ερωτήματα σε ψυχολογικά. 

Υπάρχουν βέβαια καί τα εξωτερικά στοιχεία: γλώσ-

40. Έμμ. Κριαρας, Κατσαΐτης, 'Αθήνα 1950, 225-230, 182-
184. 
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σα, εκφράσεις. ' Η γλώσσα είναι δίχως άλλο πολύ συγ
γενική' άλλωστε δεν γινόταν κι αλλιώς. "Οσο γιά τις 
εκφράσεις δεν μπόρεσα να εντοπίσω καμία πού να φα
νερώνει κάποια άμεση εξάρτηση, μολονότι ή διαφορε
τική παράδοση τών κειμένων αποδυναμώνει τις συγκρί
σεις: μια λεπτομέρεια εκφραστική πού αποδίδουμε στον 
ποιητή του Άθέσθη μπορεί μια χαρά να οφείλεται στον 
διορθωτή του Βόρτολη. Πάντως ό ποιητής του Άθέσθη 
χρησιμοποιεί τον όρο «Καρθαγένη», ένώ ό Κατσαΐτης 
σε μια περίπτωση πού άναφέρε.ι τήν πόλη τήν ονομάζει 
«Καρτάγο», καί μάλιστα σ ' έναν στίχο πού και το μέ
τρο και ή ρίμα του επέτρεπαν το «Καρθαγένη»41. 'Ισχνό 
τεκμήριο. 

'Ωστόσο ένα εξίσου ισχνό τεκμήριο συνδυάζει τον 
Άθέσθη με τήν —επίσης ανώνυμη— μετάφραση τών 
Τρωάδων (1732). Στο μόνο τμήμα του κειμένου πού 
διασώζει ό Τσιτσέλης42, ό μεταφραστής παρουσιάζει 
το έργο καί τον εαυτό του: 

...καί έσυντέθη νεωστί εις τήν πεζή τή φράση 
σε στίχους από λόγου ρου, πού 'χα τήν ρεταφράσει 

εις το νησί του Κέφαλου, στοΰ Πάλιου τα ρέρη. 
Το ονορά ρου πιθυρώ τινάς να ρήν το ξέρει-

στα χίλια εφτακόσια τριάντα δύο έτη 
εκ της ενανθρωπίσεως Χρίστου του ευεργέτη... 

Ό Άθέσθης κλείνει με τους έξης στίχους: 

Στα χίλια επτακόσια είκοσι εννέα έτη 
είναι από γεννήσεως Χριστού του ευεργέτη 

41. "Ο.π., 270, Κλαυθμός, Γ ' , στ. 423. 
42. Τσιτσέλης, ο.π., Α', 19. 



vß' ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

όπου έπεριγράφθηκε αύτη ή ιστορία 

στην νήσον όπου κράζεται το νυν Κεφαληνία. 

ενώ αρχίζει: 

Έτούτην την 'Ιστορία είχα τήνε διαβάσω 
σ ' 'ένα βιβλίον παλαιον και να την μεταφράσω 

μου φάνη εις ιδίωμα κοινον καί εισε φράση 
για να μπορεί πάς άνθρωπος απλός να την διαβάσει... 

Οι ομοιότητες, άν προστεθεί κι εκείνη της ανωνυ
μίας, είναι πολλές. 

'Ωστόσο πρόκειται πάντοτε για κοινούς τόπους. Σε 
ένα στιχούργημα γραμμένο στο τέλος του 18ου αιώνα 
άπο τον ιερέα Χαράλαμπο Λαγκούση ή Φλώριο, καί 
πού το διασώζει καί πάλι ό Τσιτσέλης43, διαβάζουμε: 

...εγώ τα μεταγλώττισα εισε πεζή τη φράση 
δια να μπορεί πάσα άπλοΰς άνθρωπος να διαβάσει 

(στ. 13-14), 

ή, πάλι: 

καί εως εις τα χίλια καί πεντακόσια έτη 
εκ της ενανθρωπίσεως Χρίστου του ευεργέτη 

(στ. 21-221· πβ. καί στ. 331) 

Ό Λαγκούσης γεννήθηκε «περί τα μέσα του ιη ' αιώ
νος» καί πέθανε στα 18214 4. "Ωστε αποκλείεται άπο 
τα ϊδια τα πράγματα να τον θεωρήσουμε ώς τον κοινό 
ποιητή" αντίθετα επιβεβαιώνεται ή υποψία πώς κά-

43. "Ο.π., Β ' , 507-526. 
44. "Ο.π., Α', 287-289. 
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ποιες ομοιότητες δεν φανερώνουν τόσο κοινό συγγρα
φέα, παρά — αυτό πού μας προσφέρει και ουσιαστικό
τερη γνώση — κοινή παράδοση. Ά ς περιοριστούμε λοι
πόν στην ανωνυμία. 

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ TOT ΑΝΤΙΤΤΠΟΤ 

Ή πρώτη μνεία του Άθέσθη στο λόγιο νεοελληνικό 
κοινό έγινε, Οπως είδαμε, τό 1918 άπό τή Bibliographie 
Hellénique του Legrand. 'Ωστόσο ή μνεία έμεινε χωρίς 
κανένα σχολιασμό" είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ή 
« 'Ιστορία νέα Άθέσθη Κυθηρέου», όπως είναι ή ακρι
βής αναγραφή στον βιβλιοκατάλογο, δεν πέρασε ούτε 
στο ευρετήριο του τόμου. 

Πενήντα πέντε χρόνια αργότερα ή πληροφορία επι
σημάνθηκε άπό τον Φίλιππο Ήλ ιου στις Προσθήκες 
στην ελληνική βιβλιογραφία^, όπου ό Άθέσθης συγκα
ταλέγεται στίς «άβιβλιογράφητες εκδόσεις», μπαίνει 
δηλαδή, έστω και αρνητικά, στο σώμα της ελληνικής 
βιβλιογραφίας. 

'Ωστόσο τό βιβλίο τό γνώριζε ένας παλιότερος «νεο
ελληνιστής», ό Fauriel: έκανε μνείες γ ι ' αυτό στίς πα
νεπιστημιακές του παραδόσεις46, και κάποια ασήμαντη 
ένδειξη έμεινε ανάμεσα στα χαρτιά του47. 'Οδηγημένος 

45. Ήλιου, Προσθήκες, δ.π., 324, άρ. 180. 
46. Βλ. Ibrovac, δ.π., 554-555. 
47. Βλ. 'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel και Brunei de Presle, 

'Αθήνα 1980, 38. 
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άπο τίς αναφορές αυτές, αναζήτησα το βιβλίο και στή 
βιβλιοθήκη του Institut de France, οπού είχε καταλήξει 
ένα μέρος της προσωπικής βιβλιοθήκης του Φοριέλ. 
Τελικά εντοπίσθηκε ένα αντίτυπο, το μόνο γνωστό ώς 
σήμερα, και ή διεύθυνση του Institut de France επέτρε
ψε ευγενικά τή φωτογράφηση και τήν αναπαραγωγή 
του. 

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ TOT KEIMENOT 

Τό κείμενο παρουσιάζεται εδώ σε δύο μορφές. Σε 
φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1749, καί 
μεταγραμμένο με σημερινά τυπογραφικά στοιχεία, ορ
θογραφία καί στίξη. ' Η παράλληλη αυτή παρουσίαση 
επιτρέπει, ακριβώς, τήν ορθογραφική απλοποίηση καί 
τήν προσαρμογή της στίξης, ώστε ή οπτική άσυνήθεια 
να μήν εμποδίσει τό μάτι του αναγνώστη να προσπελά
σει με τήν πρώτη τους εκφραστικούς τρόπους καί τή 
νοηματική ιδεολογία, καί να μήν τον εκτρέψει προς τήν 
επισήμανση κάποιας γραφικότητας48. Ά π ο έκεΐ καί 
πέρα ό ασκημένος αναγνώστης έχει τή δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει τήν αναπαραγωγή της αυθεντικής έκ
δοσης. 

'Ωστόσο πρόκειται για μεταγραφή, Οχι για κριτική 
έκδοση. Αυτό γιατί τό κείμενο της βενετικής έκδοσης 

48. Φυσικά ή γενική αυτή σύμβαση δεν βρήκε πάντοτε ικανο
ποιητικές λύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις ' δμως ή όρθογράφηση 
εϊναι πάντοτε επιλογή κάποιας σύμβασης. 
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εϊναι οπωσδήποτε αναγνώσιμο, και έπειτα γιατί κα
ταρχήν ή μορφή με τήν οποία έφτασε στο αναγνωστικό 
κοινό εΐναι το ΐδιο σημαντική με το κείμενο πού — υπο
τίθεται— αποκαταστάθηκε και πλησίασε τή μορφή 
πού ήθελε ό συγγραφέας του να πάρει. Μάλιστα, καθώς 
ή μόνη μας πηγή εϊναι ή έκδοση του 1749, και επομέ
νως δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο βαθιά το επεξεργά
στηκε ό διορθωτής — πολύ περισσότερο πού το κείμενο 
παρουσιάζεται ανώνυμα— ή πιθανότητα να πλησιά
σουμε τήν αρχική βούληση του συγγραφέα σχεδόν μηδε
νίζεται. 

"Ετσι δεν διανοήθηκα να αποτολμήσω διορθώσεις, 
έκτος άπο τα ελάχιστα τυπογραφικά λάθη, πού κι αυ
τά σημειώνονται στα σχόλια. Έ κ ε ΐ καταχώρισα καί τις 
μετρημένες περιπτώσεις Οπου εϊχα να προτείνω στον 
αναγνώστη μια διαφορετική ανάγνωση. Ούτε θεώρησα 
σκόπιμο να αποκαταστήσω τή φωνητική, έτσι ώστε ή 
γραφή να άντικαθρεφτίζει τήν προφορά. Βέβαια στή 
σημερινή γραφή θα αποφεύγαμε πολλά άπο τα τελικά 
νί, πού ασφαλώς καί τότε δεν τα έπρόφεραν, δμως αυτή 
ή ομοιομορφία της γραφής εκφράζει άλλου τύπου συγ
γραφική βούληση. 

'Αντίθετα στή στίξη στάθηκα πιο τολμηρός. "Οχι 
μόνο γιατί έτσι Οπως έστιζαν οι τυπογράφοι της επο
χής ή ανάγνωση μας δυσκολεύεται ιδιαίτερα, παρά καί 
γιατί δεν νομίζω να δέσμευε τους αναγνώστες εκείνων 
των χρόνων: ή συλλαβιστή ανάγνωση λίγο επηρεάζεται 
άπο τα σημάδια της στίξης. Φυσικά στίξη σημαίνει 
ερμηνευτική ανάγνωση' καί ή προσωπική πού προτεί
νω δεν είναι διόλου υποχρεωτική. Το ποίημα μπορεί 
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να το διαβάσει κανείς με μιαν άλλη, δική του στίξη. 
Τέλος έκράτησα τήν κεφαλαιογράφηση στις λέξεις 

όπου ενδέχεται να φανερώνουν κάποια ιδεολογική από
χρωση (λ.χ. Ουρανός, "Αδης, κ.λπ.), καθώς και στα επί
θετα των θρησκευτικών διακρίσεων (Χριστιανός, Σα-
ρακηνός), μια καί στή συνείδηση τής εποχής έπεΐχαν 
θέση εθνικών. 

Στις δύο τελευταίες σελίδες του πρωτότυπου κειμέ
νου περιλαμβάνεται ένας βιβλιοκατάλογος του Βόρτο-
λη- αυτός δεν μεταγράφθηκε, γιατί στις μέρες μας λει
τουργεί ολότελα διαφορετικά. Αυτονομήθηκε λοιπόν 
και εκδόθηκε σε αρμοδιότερο χώρο49. 

49. Βλ. 'Αλέξης Πολίτης, «Βιβλιογραφικά τεκμήρια», δ.π. 
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ΑΘΕΣΘΗ Κ Τ Θ Η Ρ Ε Ο Τ 

Νεωστ ί μεταφρασθεΐσα εις κοινήν γλο^σσαν 

ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Νυν πρώτον τυπωθεΐσα και μετ ' 
επιμελείας διορΟωθεΐσα. 

Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι , αψμθ'. 
Παρά Ά ν τ ω ν ί ω τ ω Βόρτολι. 1749. 

CON LICENZA DK' S U P E R I O R I 





οι ΑΦΟΡΜΈΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

Έτούτην την Ίστόριαν, είχα τήνε διαβάσω 
σ' ενα βιβλίον παλαιόν, καί νά την μεταφράσω 

μου 'φάνη εις ιδίωμα κοινόν, καί είσε φράση, 
για νά μπορεί πας άνθρωπος απλός νά την διαβάσει· 

καί όχι δια φαντασιάν η για κενοδοξία μου, 5 
μά για νά εχω άνεσιν εις τ à ρεματικά μου. 

"Οθεν λοιπόν παρακαλώ, όστις την αναγνώσει, 
εμε που την εσύνθεσα, κατάκρισιν μην δώσει, 

άνίσως και οι στίχοι μου δεν είναι στολισμένοι 
σαν έπρεπε, με κάλαμον ρητορικον γραμμένοι. ίο 

Φθάν' ή καλή προαίρεσις και ή διάθεση μου 
σ' εκείνο που δεν εσωσεν ή λίγη προκοπή μου. 

'Ένα συμπάθιον αγαθόν νά 'χω στα γερατειά μου 
καί εις τους πόνους τους κακούς πού φέρν' ή ποδαλγιά μου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Στους χρόνους του 'Ηράκλειου, που ήτον βασιλέας 15 
της Κωνσταντινουπόλεως, στην νήσον Κυθηρέας 

έστάθη εν α κάμωμα άξιον για νά φρίσσει 
πας άνθρωπος περίεργος όπου νά το γρικήσει. 

Εις εν' άνδρόγυνον πιστόν, άξιον κι άγαπημένον 
ελαχεν εν' άντίδικον πολλά δυστυχισμένον. 20 

Ν' αρχίσω 'κ τήν άγάπην τους, άπο τήν ήλικιάν τους 
τήν πρώτην, νά διηγηθώ τήν πιστικήν πανδρειάν τους, 

τήν μηχανήν που έκαμε μια δούλη πονηρή τους 
που εφερεν ε'ις κίνδυνον τιμήν και τήν ζωή τους, 

και άλλα άξια λύπησης πολλά συμβεβηκότα, 25 
όπου τους εσυνέβησαν, και υστέρα και πρώτα 

σ: δλον τον δρόμον της πολλά λυπητερής ζωής τους 
άφίνοντας παράδειγμα τζ' αγάπης και τιμής τους. 

Και δότε μου παρακαλώ τήν προσοχήν ν' αρχίσω 
τέτοιας λογής περίεργον πράγμα νά σας διγήσω. 30 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ 

Έδώ διηγείται ό ποιητής την γέννησιν, την άνατρο-
φήν και τον γάμον του Άθέσθη και της Έλίσου. 

Στο πέλαγος που κράζεται της Λακεδαιμόνιας, 
εις το παρόν περιοχή είναι Μονεμβασίας, 

ενα νησί όμορφότατον λίγο μακρά καθεϊται 
απ' την ξηράν, και λέγεται Κύθηρα και καλείται. 

Νησί πολλά καρπόφορον, απ' δλα φτυχισμένον 35 
και άπ ' ανθρώπους ευγενείς πάντα κατοικισμένον. 

'Εκεί έγεννηθήκασι δύο μικρά παιδάκια 
κι όμάδι αναθρέφονταν στα παιδικά κανάκια. 

Άθέσθην το άρσενικον παιδάκι ονόμαζαν, 
το έτερον το θυληκόν, Έλίσον το έκραζαν. 40 

Γειτόνοι ήτον και τά δυό, μαζί συντροφιασμένα, 
από τήν πρώτην ήλικιάν πολλά ήγαπημένα. 

Μά με τους χρόνους αϋξαινε γη αγάπη κι ή φιλιά τους, 
δίχως φωτιάν νά γνώθουσι πόθου στα σωθικά τους. 

Μ' άπείτις ήλθαν σ' ήλικιάν, ή άκακη φιλιά τους 45 
έγκαταστήθηκε φωτιά μεγάλη στην καρδιά τους, 
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κι εφλόγιζε τα μέλη τους και των δυονώνε ϊσια 
ό έρωτας, με μιαν φωτιάν μεγάλην και περίσσια, 

ώστε όπου εσμίξασι με γάμον νόμιμόν τους 
και μετάλλαξαν εις δροσιάν μεγάλην τον καημόν τους 50 

Κι έζούσανε χαιράμενοι, μες στες δροσιές του πόθου 
χωρίς ένόχλησιν καμιάν στην ζήσιν τους να γνώθου, 

ώστε όπου ήθέλησεν ή τύχη ή κακή τους 
κι ήφερε πείραξιν πολλήν εις την ανάπαυση τους. 

Πώς ό Άθέσθης έπήγεν ωσάν στρατηγός εις τον 
πόλεμον εναντίον είς τους Πέρσας, και 

τόσον αυτός, ωσάν καί ή "Ελισος 
έλυπήθη τον μισευμόν του. 

Ό βασιλέας των Περσών Χοσρόης είχε πέψει 55 
φουσάτα στην Καρθαγένη, για νά την κυριέψει. 

Κι ό αυτοκράτωρ 'Ηρακλής έπεμψε τήν άρμάδα 
καί δλα τα στρατεύματα όπου 'χε στην 'Ελλάδα 

δια να διαφεντεύσουσι τήν χώραν τήν δική του 
να μή τήνε κερδαίσουσιν οϊ βάρβαροι εχθροί του. 60 

Ν' ακολουθήσει έπρεπε κι Άθέσθης τήν άρμάδα, 
σαν στρατηγός που ήτανε κι αυτός άπ' τήν 'Ελλάδα' 

μα είχε πόνον φοβερόν, καί λαύραν στην καρδιάν του, 
ν' αφήσει τήν γυναίκα του, τήν γλυκοπιθυμιάν του. 

Καί μή μπορώντας να σταθεί, της "Ελισου το λέγει, 65 
κι ώς τ' άκουσε πολλά πικρά τότες εκείνη κλαίγει, 

κι Άθέσθης κλαίει πλειότερα, πού 'χε νά τήν αφήσειm 

ετζι κι ο'ι δυό τους είχασι πολύν καημόν καί κρίση. 
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Μά 'λθ' ô καιρός του μισευμοΰ, και με μεγάλην πρίκαν 
και δάκρυα κι αναστεναγμούς άποχαιρετηθήκαν. 70 

Άθέσθης εις το ξύλον του μπαίνει· μα ή καρδιά του 
έμεινε στην γυναίκα του, πού 'τον το καύχημα του. 

Με μαραμένον πρόσωπον, με όψιν αλλαγμένη, 
τα άρμενα του άπλωσε, και τον καϊρ' αναμένει. 

Ό ζέφυρος έφύσησε, κι ογλήγορα παγαίνει 75 
με την άρμάδα πού 'τανε μαζί, στην Καρθαγένη. 

Την χώραν την εύρήκασι πού 'τον λευθερωμένη 
άπ' τους εχθρούς, πού φύγασι κι ήτανε μισευμένοι. 

Γιατ' οι στρατιώτες πού 'τανε μέσα έπολεμήσαν, 
εβγήκαν, τους ένίκησαν, και τους εκυνηγήσαν. 80 

ώστε πού τα πλεούμενα εκεί να σταματήσουν 
δεν ήτον χρεία, κι έπρεπε οπίσω νά γυρίσουν. 

Λίγες ήμερες μοναχά είχαν νά σταματήσουν 
εκεί εις τήν Καρθαγένη, δια νά παλαμίσουν. 

Πώς ένας ξένος στρατιώτης παρηγορεί τον Άθέσθην, 
παραστένοντάς του τήν άπιστίαν τών γυναικών, 

και διηγώντας του πώς έκαμε και έπεσε 
με λόγου του ή "Ελισος. 

Εις τούτο το διάστημα, τών λίγων ημερώνε, 85 
ένας στρατιώτης εϊχ ' έλθει, άπ ' τόπον μακρινόνε 

εις τήν άρμάδα βοηθός, αν ήθελ ' έλθει χρεία 
νά φανερώσει και αυτός τήν έδικήν τ' ανδρεία. 

Και μιαν βραδιάν, πού ελαχεν Άθέσθης νά καθίσει 
μαζί μ ' αυτόν στην τράπεζαν τον ξένον νά δειπνήσει, 90 
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άπείτις έδειπνήσασι κι εθώρειε μαραμένον 
τόσον πολλά το πρόσωπον τ' Άθέσθη, λυπημένον, 

λέγει τ' ό ξένος· «Ξόρισε, αφέντη, όκ την καρδιάν σου 
την τόσην λύπην που βαστάς, καί δείχνεις στην θωριάν σου, 

γιατί ή θλίψις ή πολλή, όφελος δεν μας κάνει, 95 
παρά φωτιάν περσότερην στα σωθικά μας βάνει. 

Κι άνίσως καί ή λύπη σου έτυχε κι εγεννήθη 
άπό τον πόθον, καταπώς είναι των νιων συνήθη, 

ξανάσπασέ τον από σέ, γιατί δεν είναι άλλη 
λουλάγρα πλια χειρότερη, ωσάν κανείς να βάλει ιοο 

τον πόθον του σε γυναικός πίστιν, καί να παντεχει 
το πώς κι εκείνη εις αυτόν πίστιν κι άγάπην έχει. 

Γιατί το στήθος γυναικός δεν ημπορεί να λάχει 
ποτέ άγάπην καθαρήν κι έμπιστευμένην νά 'χει. 

Δεν χρήζουσι την εύμορφιάν, τήν άνδρειάν, την γνώση' ΐ05 
μα 'ν' δλη ή αγάπη τους εις κεϊνον που τους δώσει. 

"Οθεν θαρρώ δεν βρίσκεται καμιά στην οικουμένη 
ν' αντισταθεί του χρυσαφιού, νά μείνει τιμημένη. 

"Απειρες έδοκίμασα· μά δεν ήβρα καμίαν 
νά είναι διαφορετική, χωρίς φιλαργυρίαν. ι ίο 

Για τούτο αποφάσισα όλες να τες ξεφεύγω, 
κι άγρίκησε τήν ϋστερην, τώρα οπού σου λέγω. 

Εις τήν Κυθήραν το νησί, σιμά στο περιγιάλι, 
άντίκριτα του 'Έζωπου, μια κατοικία μεγάλη 

είναι· πιτήδεια κι ευμορφα εις δλα καμωμένη, ιΐ5 
ωσάν νησάκι φαίνεται, άπ' τζ3 άλλες χωρισμένη. 

Εκεί μια εύμορφότατη γυναίκα πλουμισμένη, 
όπου Έλίσος κράζεται, είναι κατοικημένη. 
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'Εγώ την έλαβα κι αυτήν, σαν έλαβα και άλλες, 
μέ έξοδες και πληρωμές που έκαμα μεγάλες, ΐ20 

μόλον όπου μου φαίνετο από τα σχήματα της 
νά 'ναι πολλά τιμητική εις τά καμώματα της. 

Μ' ενα κατάμαυρον μανδι ήτανε κουκλωμένον 
το βγενικόν της το κορμί, τ' άγγελοκαμωμένον, 

δίχως σγουρά- το βλέμμα της τόσ' άκριβον το κράτειε, 125 
πού 'δείχνε πλήσια τακτική όθεν κι αν έπερπάτειε. 

Κάθε της σχήμα έδειχνε νά είναι τιμημένον, 
πού τ' άργυρον της πρόσωπον έκράτειε κουκλωμένον. 

Το βλέμμα της κάτω στην γήν τό 'χει χαμηλωμένον, 
από τά πόδια της ποτέ δέν το 'χε σηκωμένον. 130 

Κι έφαίνετ' όκ τά πόδια της, έκείθενε, πώς ρίχνουν 
τές σαϊτιές των ομματίων, μέ διχωστάς νά δείχνουν. 

Σαν νά 'λέγε, κανείς ποτέ έμέ αν μήν κοιτάζει, 
γιατί δέν έχω λύπησιν, κι εύκαιρα κοπιάζει. 

Μα όσον ειν' ό θησαυρός τής εύμορφιας κρυμμένος, 135 
τόσον 'ναι πλια βαρύτιμος και πλια πιθυμισμένος. 

Κι όσον 'ναι τής ί:πιθυμιας ή λαύρα μποδισμένη, 
τόσον κεντά περσότερον, κι ή φλόγα της πληθαίνει. 

Τέτοιας λογής τής "Ελισου ή τακτική θωριά της, 
ή τιμημένη φορεσιά, κι όλα τα σχήματα της, 140 

έξάναψαν περσότερον καημόν στην πιθυμιάν μου, 
ώστε πού έφανέρωσα δ,τ' είχα στην καρδιάν μου 

τής βάγιας της, πού ήτανε πάντα στην κατοικιάν της, 
για νά μέ κάνει νά μπορώ νά λάβω τήν φιλιάν της. 

Έτούτ' ή γριά ή πονηρή, γεμάτ' υποκρισία, 145 
μα έδειχνε στο φανερόν πώς ήτανε αγία, 
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γιατί άλλο δεν έκανε παρά να μετανίζει 
— τάχα το πώς προσεύχεται— όλον να μουρμουρίζει. 

Έκτύπουνε το στήθος της, και ενα κομποσχοίνι 
μακρύ, που απ' τα χέρια της ποτέ της δεν αφήνει. Ι50 

Με τα 'ύμορφα λογάκια της, πάσαν καρδιάν πλανάει 
τα πλια κρυφά της να τής πει και να τα μολογάει. 

Γιατ' ήτανε δασκάλισσα, περίσσια προκομμένη 
κάθε κάκου, κι έφαίνοτουν καλή και τιμημένη. 

Τούτη μια νύκτα μοναχον πολλά κρυφά με παίρνει 155 
σε μιαν πορτουλαν του γιαλού, πού είχε προσκλεισμένη, 

για νά με πάγει από κει να βρω την πιθυμιά μου, 
να δροσισθεΐ, πού καίοτουν για δαύτην, ή καρδιά μου. 

Μ' έμπασε κι έξεφάντωσα με δαύτην εις τήν κλίνην, 
σαν είχα τήν επιθυμιάν, δλην τήν νύκτα κείνην». 160 

Κι έπειτα έδιηγήθηκε με πλια πολυλογία, 
τον θάλαμον, τήν κλίνην της, κι άλλα πολλά σημεία, 

καθώς συνήθειαν έχουσιν, εκεί πού ξεφαντώνουν 
στην τράπεζαν με το κρασί, τα λόγια να ξαπλώνουν. 

Πώς ό Άθέσθης έσκότωσε τον ξένον στρατιώ-
την, και όταν έσίμίοσεν εις τήν Κυθή-
ραν, έστειλε ενα του δοΰλον να πά
ρει τήν "Ελισον, και εις τον δρόμον 

να τήν φονεύσει. 

Έτούτ' άπείς έγρίκησεν Άθέσθης και βεβιώθη 165 
πώς εΐν' δική του γη έντροπή, εις τήν καρδιάν έτρώθη. 
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Kai λέγει με σκληράν φωνήν και μάτι θυμωμένον 
προς τον στρατιώτην πού 'λέγε τέτοιας λογής, τον ξένον: 

«Λοιπόν, εμένα πονηρέ επήρες την τιμήν μου, 
και ζεις ακόμη, και το λές, για πλιότερη εντροπήν μου. no 

Σ' τόσον μεγάλον αδικον που μου 'χεις καμωμένον 
ό Ουρανός σ' έχει έδεπά τήν σήμερον φερμένον 

στα χέρια μου, τήν παιδεμήν σαν πρέπει να σου δώσω, 
στην εντροπήν που μού 'καμες, κι εις τ' αδικον το τόσο». 

Και λέγοντας τέτοιας λογής, έβγαλε το σπαθί του 175 
και έδραμεν απάνω του να πάρει τήν ζωή του. 

Σ' τέτοιας λογής άπάντεχον, ό ξένος συγχυσμένος 
απόμεινε· πού, μάλιστα, ήτον παραπιωμένος. 

Και μόλις άσηκώθηκε κι αυτός να ξεσπαθώσει, 
π' Άθέσθης τον έπλήγωσε, και είχε τον σκοτώσει. ΐ80 

Και έλαχε του δυστυχή από τον πικραμένον 
δεϊπνον, εις θάνατον να 'λθεϊ τόσον δυστυχισμένον. 

"Ω δυστυχής καταστροφή, ώ γλώσσ' απολυμένη· 
για νά 'σαι αχαλίνωτη, έμεινες μαραμένη. 

Τέτοιας λογής άπόμεινεν ό στρατηγός ό ξένος, 185 
σφαμένος χάμαι εις τήν γήν, κι αϊματοχυλισμένος. 

Άθέσθης χωρίς άργητα μέσα στο ξύλον μπαίνει, 
εις τήν Κυθήραν να στραφεί, μα με καρδιάν καημένη. 

Το πρόσωπον του ήτανε ωσάν άποθαμένον, 
το βλέμμα του άλλιας λογής, το χείλι μαραμένον. 190 

Ποτέ του δεν έγέλασε, μα πάντ' αναστενάζει· 
ήτον ό πόνος του σκληρός, και τήν καρδιάν του σφάζει. 

Νότος καλός έφύσησε πάντα εις τ' άρμενα του 
κι εσίμωσε στον τόπον του και εις τήν κατοικία του. 
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Τέσσαρες μέρες ήτανε όπου ό πικραμένος 195 
άπο τα μέρη τζ' 'Αφρικής ήτανε μισεμένος, 

οπού στο μέρος έφθασε πού λέγεται Μαλέας-
τόπος πού εϊν' απόμακρα λίγον τής ΚυΟηρέας. 

Έκεϊ ζιμιον απόμεινε, και ενα δουλευτήν του 
ε'ις ενα σκύφον έβαλεν, άπέκει την βουλήν του 200 

με τέτοια λόγι' αρχίνησε να τον τήν φανερώσει, 
καθώς την αποφάσισε να τήνε ξετελειώσει. 

« Έχεις να πας στο σπίτι μου, και πάραυτα πού σώσεις, 
να εβρεις την γυναίκα μου και να τής φανερώσεις 

τόν γυρισμον μας ώς εδώ, σ' τούτο το περιγιάλι, 205 
κι οι φίλοι πού 'ναι μετά μέ, πώς εχουσι μεγάλη 

έπιθυμιάν να μείνωμεν εδώ καμιάν ήμερα, 
νά ξεφαντώσομεν μαζί στον δροσερον αέρα, 

και πώς σε πέβο) ξαργιτοΰ, για νά 'λθει μετά σένα 
είς τούτο το ξεφάντωμα νά 'ναι κι αυτή με μένα. 2ΐο 

Κι άφόντις εμπει μετά σε στον σκύφον, νά σκωθεϊτε, 
να ξεμακρύνετε πολύ, ώσπου να μή θωρείτε 

τήν κατοικιάν, θανάτωσ' την με το δικόν σου χέρι. 
Κι αν λυπηθείς τήν νιότη της νά πάρεις με μαχαίρι 

ρίψε την μες στην θάλασσαν, νά βρει τον θάνατο της 215 
για να πνιγεί, για να χαθεί, να μην φανεί πουλιό της. 

Kai μην λάχει όκ τα λόγια της να μείνης νικημένος, 
οϋτ' όκ τα παρακάλια της, αν μοΰ 'σαι μπιστευμένος». 
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Πώς ό δούλος επήρε την "Ελισον, καί είς τον δρόμον 
ορμώντας να τήν σκοτώσει, καταπραΰνεται από 

τα λόγια της καί αποφάσισε να της χαρί
σει τήν ζωήν, καί αυτή δεν ήθελεν. 

Ό δουλευτής του έτοιμος, κατά τον όρισμόν του, 
μέσα στον σκύφον εδραμε, καί πάγει τήν όδόν του. 220 

Κι εις τήν Κυθήραν φθάνοντας λέγει τής γυναικός του, 
καθώς του επαράγγειλε αφέντης ό δικός του. 

Καί τής Έλίσου είπε της κρυφά πώς έστραφήκαν, 
καί σ' ενα τόπον μακριά ολίγον έσταθήκαν 

να ξεφαντώσει αφέντης του, πδχουν επιθυμία 225 
μαζί κι οι άλλοι φίλοι του, πού είναι συντροφιά. 

«Καί μ ' έστειλε γιατί να 'λθεΐς θέλει, για να χαρείτε, 
γιατί καί αϋριον εκεί έχετε να σταθείτε». 

Γη αγαπημένη "Ελισος, πού τ' άκουσε, πώς πέβει 
ό άνδρας της δια αυτήν, του δουλευτή πιστεύει, 230 

και χωρίς άργιτα καμιάν μέσα στον σκύφον μπαίνει, 
κι επήγαινε χαρούμενη, καί καλοκαρδισμένη. 

Κι άφόντις εξεμέκρυναν, κι άλλοι δεν ήμπορούσι 
τον δούλον, δ,τι ήθελε να κάμει, να ίδούσι, 

έγινε τόσ' αλύπητη κι άγρια ή θωριά του, 
αγριότερη άπ' τήν θάλασσαν πού ήτανε σιμά του, 235 

κι αντίδικα τής γυναικός άσκώθη θυμωμένος 
σε κείνο τ ' ώριον πρόσωπον καί τό χαριτωμένον, 

πού είχε τόσην δύναμιν και χάρην να ημερώσει 
κάθε θηρίον άλύπητον καί να το ταπεινώσει 240 
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καί την ασπίδα την σκληρήν να την έξαρματώσει, 
να σβήσει το φαρμάκι της, καί λύπην να τής δώσει. 

Μα κείνος ό απάνθρωπος λύπην δεν είχε 'κούσει 
ουτ' εύσπλαχνιάν ή άγρια καρδιά του να γνωρίσει. 

Κι άφόντις τήν έκοίταξε με μάτι άγριωμένον, 245 
ξαπλώνει καί το χέρι του με σχήμα θυμωμένον, 

κι άπ' τις ξανθές πλεξίδες της αρπάζει καί τήν σέρνει 
καί με το άλλο χέρι του εις αΰτην ξεσπαθώνει 

καί λέγει της με μάνιτα· «Τί εις τον νουν σου βάνεις; 
τούτην τήν ώραν βέβαια τυχαίνει ν' αποθάνεις. 250 

Ή από τούτο το σπαθί τελειώνετ' ή ζωή σου 
ή μέσα εις τήν θάλασσαν να πέσεις απατή σου». 

Τέτοιας λογής ή δυστυχής γυναίκα πικραμένη 
άκούοντας, άπόμεινεν ωσάν άποθαμένη. 

Έτρόμαξεν, έκρύανε, σαν ρόδον έμαράνθη, 255 
τήν άφορμήν ερώτησε του φόνου της να μάθει. 

Ό δούλος τζ' αποκρίθηκε/ λέγει· «Τον σκοτωμόν σου 
να κάμω έχω τήν βουλήν και προσταγήν τ ' ανδρός σου». 

Καί το σπαθί του ασκωσε, θέλοντας να τελειώσει 
τέτοιαν μεγάλην άπονιάν, να τήνε θανατώσει. 260 

Ή λιγερή ώς ήκουσε τούτο επαργορήθη, 
ό πόνος της έχάθηκεν, έπειτα τ' άποκρίθη. 

Λέγει- «'πειδή κι αφέντης σου, κι αφέντης ό δικός μου, 
θέλει καί εΐν ' ή γνώμη του να γένει ό θάνατος μου, 

νά καί το στήθος, πλήγωσ' το, με το σπαθί αντήνον, 265 
γιατί εγώ δεν θε να ζω για μέ, μα για εκείνον. 

Για κείνον έχω λύπησιν, κι οχι για τήν ζωήν μον 
τώρα π ' αυτός τήνε μισά, τό 'χω γι ' άνάπαυσίν μου. 
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Με δέσιμον παντοτινον του πόθου 'μουν δεμένη, 
για κεϊνον ήμουν ζωντανή, να 'μαι κι άποθαμένη. 270 

Κι άνίσως καί ό θάνατος πόνον πολύν μου δίνει 
γιατί τόνε χωρίζομαι, μα θέλει με χαρήνει 

καί να μου φανισθεϊ γλυκός, γιατί με τήν βουλήν του 
εγώ ποθαίνω σήμερον για εύχαρίστησίν του. 

Μα εχω μιαν άφιβολήν όθεν παρακαλώ σε 275 
ετούτην τήν παρηγοριαν στο τέλος μου μου δώσε. 

Στον γιαγερμόν σου να ειπείς τ' αφέντη τ' ακριβού μου 
τούτα τα λόγια τα στερνά, που λέγω στην θανήν μου. 

Γη "Ελισός σου στάθηκε πάντα της μπιστεμένη, 
ούτε ποτέ της σου 'πταισε, καί θνήσκει τιμημένη». 280 

Κι εις τοΰτο εσιώπησε, καί το άνάβλεμμά της 
έγύρισε στον ούρανόν, καί μ' δλην τήν καρδιά της 

πιάνει εκείνο το σπαθί δια να το καρφώσει, 
καί τό 'βαλε στο στήθος της, δια να τήν τελειώσει. 

Κι έκειος ό δούλος ό σκληρός, πού ήτον θυμωμένος, 285 
καί άπό λύπην κι εύσπλαχνιάν δεν ήτον νικημένος, 

ωσάν δεμένος έμεινε' ποιος είχε το πιστεύσει, 
να μήν μπορεί, ωσάν νεκρός, καθόλου να σαλεύσει; 

Άπό τήν μεγαλοψυχιάν, στην σταθερήν καρδίαν 
πού 'δε σ' αυτήν τήν λιγερήν, έμεινε σ' άπορίαν. 290 

Δυο τρεις φορές ηθέλησε ν' άσκώσει το σπαθί του 
να τήν βαρέσει, μα ωσάν να χάθ' ή δύναμη του. 

Κι άπό το χέρι το σπαθί άφησε να του πέσει, 
ώστε πού άπαράτησε- δεν θε να τήν φονεύσει. 

Άπέκει προς τήν λιγερήν με λόγια μερωμένα, 295 
τέτοια λογής της έλεγε- «Δεν ημπορώ, οι μένα, 
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να σε φονεύσω, καταπώς είναι ή όρδινιά μου1 

μα να σ' άφησα), οϋτ' αυτό στέκει στην εξουσία μου. 
Γιατ' είσαι του αφέντη μου γυναίκα νόμιμη του, 

μα μένανε ό άσπλαχνος με έχει δουλευτή του, 300 
και μ' επεμψ' ό αλύπητος νά κάμω την βουλήν του 

κι αν δεν καμώ την γνώμην του, ξεπέφτω στην όργήν του. 
Για την ζωήν σου μοναχά μπορώ νά στην χαρίσω, 

μά στην ΚυΟήραν νά σταθείς, δεν ημπορώ ν' αφήσω. 
"Αν θέλεις νά ξενιτευθείς, έδώθεν νά μισεύσεις, 305 

νά ξορισθεϊς και νά στραφείς, ποτέ νά μη γυρεύσεις, 
μνόσε μου εις τον ουρανον νά μην γυρίσεις πάλι, 

κι εγώ σε βγάνω στην στεριάν, σ' εκειο το περιγιάλι-
και θέλ' ειπώ πώς σ' έριξα στην θάλασσαν κι έπνίγεις, 

κι ωστόσο από τά σύνορα τούτα μπορείς νά φύγεις. 3ίο 
Να πας εις τόπον μακρινόν, νά 'σαι στην λευθεριά σου, 

κι εδώ νά μην άγρικηθεΐ καθόλου τ' όνομα σου». 
«Σφάξε με, του 'π' ή λιγερή, φίλε παρακαλώ σε: 

τούτο το στήθος ξέσχισ' το, το τέλος μου μου δώσε. 
Και τί ζωήν θε νά 'χω 'γώ; πώς ημπορώ νά ζήσω 315 

μακρ' από κειον τον άσπλαχνον, σαν τον αποχωρίσω; 
Πολλά πικρή θέλ ' ήτανε τέτοια ζωή για μένα, 

αφού εκειος το τέλος μου έχει πιθυμισμένα. 
Λίγον μοΰ φαίνεται πολλά άγριος ό θάνατος μου, 

άπείτις τον επιθυμεί ό εύλογητικός μου. 320 
Γιαύτο γυρεύω τήν πληγήν έτούτην του θανάτου 

κατά του 'γαπημένου μου ανδρός το πρόσταγμα του». 
Μά δεν της δίδει θάνατον έκειός πού τήν ζωήν της 

νά της επάρει έπρεπε και δίχακ τήν βουλήν της. 
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Πώς ό δούλος έβγαλε την "Ελισον εις ερημον τόπον, 
και υστέρα από πολύν καιρόν την επήρε δια δου-

λευτήν τοι> ένας βοσκός, και πώς ένδυΟη 
ωσάν στρατιώτης και έμίσευσεν. 

"Ω διαφορά παράξενη που εϊν' ανάμεσα τους, 325 
και λογισμοί αντίδικοι όκ τά καμώματα τους! 

Ή λιγερή, πού 'ν' άπταιστη, τον θάνατον γυρεύει, 
παρακαλεί τον δήμιον, κι αυτός δεν την φονεύει. 

Και βλέποντας ή "Ελισος δτι νά την ποθάνει 
ό δουλευτής δεν ήθελε, μόνον τά λόγια χάνει 330 

μ' έκειά τά μεγαλόψυχα παρακαλέματά της, 
πού του ζητά τον θάνατον με δλην τήν καρδιά της, 

άπείτις και δεν έλαβε τον θάνατον, παντεχει 
νά φανισθεϊ καμιάν φοράν πώς πταίσιμον δεν έχει. 

Με τήν ελπίδα του καιρού νά ζήσει απομένει 335 
σ' τέτοιαν ζωήν, δια αυτήν πολλά δυστυχισμένη. 

Με πικραμένα δάκρυα, πού άπα τά μάτια τρέχαν, 
τά ροδοστολισμένα της μάγουλα τής έβρεχαν, 

τάζει του δούλου σ' εξοριάν νά πάγει και σε τόπους 339 
πολλά μακράν από 'δεκεΐ, κι εις άγνωρους ανθρώπους. 

Και για ν' αλλάξει δσον μπορεί ή δψις κι εύμορφιά της, 
εξέσχισε τήν μπόλια της, κόπτει και τά μαλλιά της, 

και κλαίοντας έκδύνεται τήν εΰμορφην στολή της 
και πτωχικά έφόρεσε ρούχα του δουλευτή της. 

Κι εκείνος σ' έναν ερημον τόπον στο περιγιάλι 345 
τήν άφησε, κι έμίσευσε με λύπην της μεγάλη. 
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Με δάκρυα κι αναστεναγμούς έκείθενε κινάει, 
χωρίς να ξεύρει ή πτωχή που ήθελε να πάει. 

Μπαίνει σε λόγγους, σε βουνά, και σ' άγριωμενα δάση 
κι εκεί πού ήτανε βοσκοί, κι έπρεπε να περάσει, 350 

έπασχε πάντα να φανεί πώς είναι γεννημένη 
από βοσκούς σαν εΐν' κι αυτοί, κι εις τα βουνά θρεμμένη. 

Μά τ' όμορφου προσώπου της τα κάλλη δεν ήμπόρειε 
νά κρύψει, γιατ' έφαίνονταν, και κάθε εις τα θώρειε. 

Και του χωριάτ' ή φορεσιά δεν ημπορεί να πάρει 355 
του βγενικού προσώπου της της αρχοντιάς τήν χάρη 

ουδέ τήν λάμψιν τών ματιών και του κορμιού τήν τάξιν, 
πού πάντα φανερώνουσι της εύγενιας τήν πράξιν 

καθώς μπορούν τα νέφαλα τον "Ηλιον να θαμπώσουν, 
μά τήν ήμέραν δύναμιν δεν έχουν νά τήν χώσουν. 360 

'Έξι φεγγάρια γύριζεν ωσάν ξετρομισμένη 
εδώ κι εκεί στα δάσητα, με τους βοσκούς θρεμμένη, 

ώστε πού ένας αγαθός βοσκός είχε τήν έβρει 
και στην πτωχήν του φαμελιάν επήρε νά τήν φέρει. 

Κι έλόγιαζ' όκ τήν φορεσιάν πώς ήτανε κοπέλι' 365 
τα γίδια και τά πρόβατα νά βόσκει τήνε στέλλει. 

Τά έπαιρνε και τά πήαινε με το ζαβον ραβδάκι 
ε/ç τα λιβάδια πού 'τανε τ' δμορφον χορταράκι, 

και προκομμένα τά 'βοσκέ, καλά τά κυβερνάει, 
το βράδι εις τήν μάνδραν τους τά παίρνει και τά πάει. 370 

Κι όταν στες άγριες μοναξιές πάγει τά πρόβατα της, 
έτότες εστοχάζετο τήν κακοριζικιά της· 

τότε με παραπόνεσιν τά πάθη της διγάται 
και μ ' αναστεναγμούς πολλούς θλίβεται και θρηνάται, 
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κι έκλαιε τόσον θλιβερά και τόσον πικραμένα, 375 
που και τά δάση έκανε νά εϊναι λυπημένα. 

Μά για νά λάβει άνεσιν, έβάλθηκε νά πιάσει 
νά κυνηγά άγριμικά μέσα σ' έκειά τά δάση 

και του βοσκού έζήτησε δοξάρι και της δίδει, 
κι έπρόκοψε τόσον καλά, π' αγρίμι δεν αφήνει' 380 

τόσον πολλά 'πιτήδεια έριχνε τήν σαΐτα, 
καλύτερ' άπα Τάρταρον, Πέρσην και από Σκύθα. 

Μά με καιρού διάστημα εϊχ' έλθει ένας ξένος 
στρατιώτης εις τήν μάνδραν τους, πού 'τανε λαβωμένος, 

κι εις λίγες μέρες έλαχεν ό ξένος ν' αποθάνει' 385 
ή "Ελισος επάνω της τά άρματα του βάνει, 

και τ' άλογόν του πάραυτα, παίρνει, καβαλικεύει 
και δίχως άργιταν καμιάν, δια νυκτός μισεύει. 

'Έτζι λογιάζει νά κρυφθεί ή εΰμορφή της νιότης 
νά φαίνεται με τ' άρματα πώς είναι στρατιώτης. 390 

'Ίσως ν' άλλάξ' ή τύχη της, ή κάλλια ν' αποθάνει 
παρά τήν τέχνην του βοσκού στα δάσητα νά κάνει. 

Μά μόλον πού 'τανε βαριά πολλά τά άρματα της 
στο στήθος της το βγενικόν, στα μέλη τ' αχαμνά της, 

τόσον τά έσυνήθησε πάντα νά τά βασταίνει, 395 
πού βάρος δεν τής έδιδαν πού νά τήν άποσταίνει. 
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Πώς ό δούλος έδωκε την εϊδησιν τοΰ Άθέσθη δια τον 
θάνατον της Έλίσου, και πώς ό Άθέσθης έβγαλε 
αυτόν τον δοϋλον, και φθάνοντας εις την Κυθήραν 
εμαθεν οτι ό ξένος στρατιώτης έπεσε με μίαν δού-

λην και οχι με την "Ελισον. 

Ό δούλος πού έπέμφθηκε για να την θανατώσει 
εγύρισε στ' αφέντη του εϊδησιν να τοΰ δώσει, 

και λέγει· «Την γυναίκα σου, αφέντη, έσκότωσά την, 
κι άπ' τα μαλλιά την έσυρα ύστερα κι εριξά την 400 

σφαμένην μες στην θάλασσαν κατά τον ορισμό σου, 
καθώς μου επαράγγειλες, ωσάν δούλος πιστός σου». 

'Αφέντης του ώς τ' άκουσε, την πλερωμήν τού δίνει 
πού τού 'τάξε· μ' άπ' αύτονε τού 'πε να ξεμακρύνει, 

γιατί δεν τού έφαίνετο καλά νά 'χει κοντά του 405 
ενα φονιά πού σκότωσε την ιδίαν φαμελιά του. 

Και ετζι τον άπόβγαλε, κι επήγε την όδόν του, 
δθεν ήμπόρειε, για νά βρει κι αυτός το ριζικόν του. 

Μά ό Άθέσθης έμεινε πολλά συλλογισμένος, 
στην γλήγορήν τ' άπόφασιν σχεδόν μεταγνωμένος. 4ΐο 

Εις την Κυθήραν στράφηκε δλος θυμό και ζάλη· 
την βάγιαν κράζει πάραυτα με μάνιτα μεγάλη, 

και άρχισε φοβερισμόν μεγάλον νά τής κάνει, 
και το σπαθί απάνω της όκ το φηκάρι βγάνει. 

Λέγει της· «Πές μου πονηρή ποιος ήτον πού 'χες μπάσεις 415 
τήν νύκτα μες στο σπίτι μου νά με καταντροπιάσεις, 
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và δώσεις την γυναίκα μου σ' άλλου άγουρου άγκάλην 
νά της έπάρει την τιμήν μ ' αίσχύνην μου μεγάλην; 

Τώρα, κακή κι επίβουλη, ή ζήσις σου τελειώνει, 
κι ή χείρα μου το αδικον πού μου 'καμες πλερώνει». 420 

Σαν τ' άκουσ' ή κακόγρια ετούτα νά της λέγει, 
πολλά φοβήθη, έτρόμαξε, λιγώνεται και κλαίγει. 

Λέγει του- « 'Αφέντη την ζωήν τής δόλιας χάρισε μου, 
και τήν άλήθειαν νά σου πώ, τάζω- και πίστευσέ μου. 

Σου μνόγω ή Έλίσος σου πώς πταίσιμον δεν έχει· 425 
επταισα 'γώ ή δυστυχής, π' ό Κύριος το κατέχει. 

'Εδώ ήλθ' ένας ποθητός ξένος μ' όλίγην γνώση 
και τήν Έλίσον ν' αγαπά είχε μου φανερώσει. 

Και με τά δόσια τά πολλά μ ' έκαμε νά συγκλίνω, 
μά νά κομπώσω λόγιασα τον πελελον εκείνο. 430 

Κι ήξεύροντας ή "Ελισος νά 'χει τιμήν μεγάλην, 
έλόγιασα άντίς αυτήν, νά 'βρω καμίαν αλλην, 

νά κάμω με τον ποθητον νά σμίξουσιν όμάδι, 
άντίς δια τήν "Ελισον, τήν νύκτα στο σκοτάδι. 

Και τήν θερέαν ήβρηκα, κι έπαρακίνησά τη 435 
να σμίξει με τον ξένονε εκείνον στο κρεβάτι, 

πού τζ' ομοίαζε στην ήλικιάν και ε'ις τά σχήματα της. 
Τους έμπασα και τζ' έβαλα μέσα στην κάμερα της, 

και τής 'Ελίσου είπα της πρόφασες κι εκαμά τη 
κι επήγε σ' αλλην κάμεραν, μέσα σ' άλλο κρεβάτι. 440 

Έτζι έκαμα τον ποθητον τον ξένον ενα βράδι, 
με τήν Θερέαν νά σμιχθούν, οι δύο τους όμάδι. 

Και ή Θερέα για νά μήν Ιδεί τό πρόσωπο της, 
νά τήν γνωρίσει, πρόσκλειστο έκράτειε τό μανδό της. 
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Κι εγώ το φως τους εσβυσα, και μέσα στο σκοτάδι 445 
τους άφησα, κι έπέσασι στην κλίνην σου όμάδι. 

Και το ταχύ, αργά πολλά, και πριν παρά ν' αρχίσει 
άημερινάς τζ' ανατολής το μέρος να ροδίσει, 

επήγα και τους ήβρηκα, και λέγω τους με βία, 
να σηκωθεί ογλήγορα να φύγει είναι χρεία». 450 

'Έτζ' εΐπεν ή γερόντισσα ή κακομοιριασμένη· 
άπέκει μνέσκει σαν βουβή και απονεκρωμένη. 

Άθέσθης, που άγρίκησε τέτοιας λογής, έτρώθη 
περσότερον εις τήν καρδιάν και δυνατά θυμώθη. 

Και λέγει- «"Ω, επίβουλη, λοιπόν εσύ 'σ' αιτία 455 
και έπραξα τέτοιας λογής μεγάλην αμαρτία. 

'Εσύ λοιπόν εΐσ' αφορμή και τήν βλογητική μου 
γυναίκα έθανάτωσα, πού 'τανε ή ψυχή μου. 

Μια τιμημένη λιγερή έκαμες ν' αποθάνει 
με δίχως νά 'χει πταίσιμο, και δίχως ν' άμαρτάνει. 460 

Τέτοιο μεγάλον πταίσιμον πού μδχεις καμωμένον, 
νά μείνει χωρίς παίδευσιν δεν είναι μπορεμένον, 

μα πρέπει με το αίμα σου τ' άκάθαρτον αύτήνο 
το αδικον και τήν ντροπήν πού μού 'καμες νά πλύνω». 

Και νά τήν σφάξει έξάμωσεν από τήν μάνιτά του, 465 
Μα λόγιασε πώς έκανε μεγάλην άτιμιά του 

νά σφάξει μιαν γερόντισσαν, μά έστοχάσθη πλέα 
πώς ήτανε καλύτερον νά βρει και τήν Θηρέα, 

κι άπ ' αϋτην τήν άλήθειαν καλύτερα νά μάθει 
νά βεβιωθεί τέτοια δουλειά μεγάλη πώς εστάθη. 470 

Τήν ή βρε· κι έβεβαίωσεν ολα πώς είν' αλήθεια, 
και τότε άδημόνησε καί έταράχθη πλήθια. 
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Ρομφαία πλέα δίστομη εμπήκε στην καρδιά του 
από τον πόνον σείσθηκαν σχεδόν τα λογικά του 

Και εστοχάσθη έκδίκησιν νά κάμει στο κορμί του, 475 
ό ίδιος με το χέρι του να πάρει την ζωή του. 

Και τό 'κάμνε, άπ' τόν πόνον του· αν δεν τον εμποδούσαν 
οι φίλοι και οι συγγενείς όπου τον αγαπούσαν. 

Πώς ό Άθέσθης επήγε πάλιν εις άλλον πόλε-
μον, και εκεί επήγε και ή "Ελισος, και 

με ποίον τρόπον έγνωρίσθησαν 
άνάμεσόν τους. 

'Έλαχε σ' τούτον τον καιρόν την μάχην νά κινήσει 
ό βασιλεύς 'Ηράκλειος, δια νά πολεμήσει 480 

Χοσρόην τον Σαρακηνόν, που ήτον της Περσίας 
ό βασιλεύς ό δυνατός, και πάσης της 'Ασίας. 

'Ήθελεν ό 'Ηράκλειος του βάρβαρου νά πάρει 
το τίμιον ξύλον του Σταύρου με του Θεού την χάρη. 

Το ξύλον, λέγω, του Σταυρού, δπου ό σαρκωμένος 485 
Λόγος, ό 'Ιησούς Χριστός, έστάθη σταυρωμένος, 

πού τό 'χαν οϊ Σαρακηνοί των Χριστιανών παρμένον 
στην Σελευκίαν τό 'χασι, την χώραν, φυλαγμένον. 

Κι έτύχαινε δσ' ήτανε της μάχης ν' άκλουθήσουν 
τον βασιλιάν Ήράκλειον, νά παν νά πολεμήσουν. 490 

Έτζι κι Άθέσθης έπρεπε κι εκείνος νά κινήσει, 
σαν στρατηγός πού ήτανε, νά πά νά πολεμήσει. 

Πάγει κι αυτός στην "Ασιαν, λοιπόν, με τ' άρματα του 
νά δείξει και τήν δύναμιν, και την αποκοτιά του, 
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μπαίνοντας σ' κάθε κίνδυνον ωσάν απελπισμένος· 495 
τόσον από την πίκραν του ήτανε ζαλισμένος. 

Κι δσον αυτός έγύρευε να βρει τον θάνατον του, 
τόσον ενίκα τους εχθρούς, πάντα με επαινόν του. 

Τιμήν και δόξ' απόκτησε με τα καμώματα του' 
όλοι τον ετιμούσανε, κι ήθελαν τήν φιλιά του. 500 

Τέταρτος χρόνος έτρεχε που τούτος ό καημένος 
ήτον από τον πόνο του πάντοτε πικραμένος· 

το κρίμα πού στοχάζοτουν εις τήν συνείδησίν του 
πώς έκαμε, δεν εδιδεν άνεσιν στην ψυχήν του. 

Σε τέτοιον τρόπον τον καιρόν έπέρνα λυπημένος, 505 
πάντα για τήν γυναίκα του πολλά μετανιωμένος, 

όταν στες τέντες των πιστών ήλθ' ενα παλικάρι, 
με δίχως νά 'χει άρματα, σπαθί, ούτε κοντάρι, 

και τον Άθέσθη έζήτησε, ευθύς πού είχε σώσει, 
πού του έβάστα μιαν γραφήν στα χέρια του νά δώσει. 5ίο 

Τον ήβρε, του τήν έδωκε, πιάνει, τήν ξεβουλώνει, 
κι εις τέτοιον τρόπον ή γραφή εκείνη φανερώνει. 

«'Ένας στρατιώτης άγνωρος, Άθέσθη, προς εσένα 
σου πέβει τά μηνύματα πού εΐν' εδώ γραμμένα. 

Για άφορμήν πολλά γνωστήν πού είναι εις εμένα 515 
να σμίξω με του λόγου σου εχ' αποφασισμένα. 

Για άδικον πού έλαβα, εΐν' ή δική μου γνώμη 
νά λάβω εύχαρίστησιν, σαν θέλουσιν ο! νόμοι 

τής στρατιάς και τής τιμής, και τ' άρματα ορίζουν 
δτι τους ρύπους τής τιμής πώς δεν τους καθαρίζουν 520 

πάρεξις με τό σίδερον για τούτο τ' άρματα σου 
όρδίνιασε, κι εις τ' άλογον νά ιδώ τήν άνδρειά σου. 
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Ό νόμος της αμάχης μας θέλ' είναι σ' τέτοιον τρόπον, 
σαν συνηθίζουν τ' άρματα, το δίκιο των ανθρώπων: 

όποιος λάχει νικητής, να μείνει κερδεμένος· 525 
να απομένει σκλάβος του, αν ζήσει ό νικημένος. 

Τούτο σου μνόγω να κρατώ, εις τ' αρματά μου πάνω, 
στον "Ηλιον και τον Ούρανόν, πού μάρτυρας τους βάνω. 

Σε αναμένω να έλθεις, απάνω στην τιμήν σου, 
άνίσως και θαρρεύεσαι τόσο στην δύναμίν σου, 530 

με δίχως άλλον σύντροφον μ ' ευρίσκεις εις την βρύση 
πού 'ν' εξ' από τες τέντες σας, και τόσον θέλεις ποίσει». 

Άφόντις άποδιάβασεν Άθέσθης τέτοιο γράμμα, 
ή μάνιτά του ξάναψε, κι ή δύναμίς τ' αντάμα, 

γρικώντας πώς σε πόλεμον κι ει'ς μάχην τόνε κράζει 535 
ένας στρατιώτης άγνωρος· με προθυμιάν σπουδάζει 

να πά του δείξει άπόκοτα την δύναμιν κι ανδρεία του, 
και πόσον εις τον πόλεμον αξίζουν τ' αρματά του. 

Και δίχως αργιτα καμιάν τον δουλευτήν του κράζει, 
τα αρματά του γύρευσε, τ' αλογον όρδινιάζει, 540 

κι άφόντις αρματώθηκε, ζιμιό καβαλικεύει, 
άλλον στρατιώτην συντροφιά καθόλου δεν γυρεύει. 

'Από τες τέντες μοναχός έβγήκε και παγαίνει 
στον τόπον πού του εγραφεν ό ξένος κι αναμένει, 

κι άφοΰ έσίμωσ' έδεκεϊ, και τον στρατιώτην βλέπει, 545 
πού στ' άλογόν του κάθοτουν, κι ανάμενε σαν πρέπει 

με τ' άρματα στα χέρια του, και είχε την θωριάν του 
κρυμμένην, και τό πρόσωπον, με την άρματωσιάν του, 

με μίαν δυνατήν φωνήν, γιομάτην άγριότη 
κι αποκοτιάν του μίλησε, και λέγει του· «Στρατιώτη, 550 
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τον στρατηγόν πού γύρευσες τόνε θωρείς εμπρός σου. 
Έκειός Άθέσθης εΐμ' εγώ, όπου με θες εχθρό σου. 

Μα έπρεπε πρωτύτερα παρά να με καλέσεις, 
την άφορμήν πού σου 'δωσα να μου την φανερώσεις, 

ή κάνε σκιάς το όνομα, πώς κράζεσαι να μάθω- 555 
άπέκει, σαν είναι πρεπόν, με σε εις μάχην νά 'λθω». 

Λέγει τ' ό ξένος- «'Ένανε στρατιώτην εμπροσθά σου 
θωρείς- κι άλλο περσότερον δεν άγρικοΰν τ' αυτιά σου. 

'Έχθραν δεν εχω εις έσέ- μα σύ έχθρόν δεν έχεις 
πλια μεγαλύτερ' άπό μέ, και τόσον να κατέχεις». 560 

Τότες κι οϊ δυο τ' άλογα με προθυμιάν κεντοϋσι, 
αντίδικα ό εις τ' άλλου, σε πόλεμον νά 'λθοΰσι. 

Μ' άπείτις εσιμώσανε, ό ξένος τό κοντάρι 
τ' άφησε κι έπεσε στη γήν με επιδέξια χάρη. 

Μ' Άθέσθης πού απάνω του έσυρε το κοντάρι, 565 
του τρύπησε και του 'σχίσε του ξένου το σκουτάρι, 

μέ κτύπον τόσον δυνατόν, πού 'χε τον εγκρεμνίσει 
άπό την σέλαν, και στην γήν κάτω να τον αφήσει. 

Άθέσθης τότ' έπέζευσε, και πάγει για νά πάρει 
του νικημένου τ' άρματα, πού είχαν του τοκάρει. 570 

Κι άπ' το κεφάλι εβγάνοντας τήν περικεφαλαία, 
ωσάν νεκρός απόμεινε, και δεν έμίλειε πλέα, 

βλέποντας τήν Έλίσον του, τήν πολυαγαπημένη 
οπού τήν είχε βέβαια πώς εΐν' άποθαμένη. 

Έγνώρισε το πρόσωπον το πολυαγαπημένον 575 
πού τό 'χε μέσα στην καρδιάν βαθιά ζωγραφισμένον. 

Κι εΐχ' απομείνει βέβαια νεκρός άπ' τήν χαράν του, 
άνίσως και ή λύπησις πού είχε στην καρδιάν του 
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δεν είχε πάρει της χαράς την τόσην δύναμίν της 
μ' άντίδικην ένέργειαν και χάριν φυσικήν της 580 

δια το κρίμα πού 'κάμε να τήνε κατακρίνει 
άδικα εις τον θάνατον, την άπταιστην εκείνη. 

Μα ή αγαπημένη του Έλίσος τον έθώρειε, 
πού έναν λόγον νά της πει καθόλου δεν ήμπόρειε, 

οπού άπόμειν' άφωνος και άποπαγωμένος, 585 
άπ' την χαράν και λύπην του σαν αποξηραμένος. 

Λέγει του· « 'Ασπλαχνότατε, σ' εμένα την οργή σου 
σβήσε και τώρα, καταπώς κι άλλοτε ή βουλή σου. 
Τώρα οπού στα χέρια σου ήλθεν ή πικραμένη 

Έλίσος, απ' τα χέρια σου ας μείνει άποθαμένη. 590 
'Εγώ ξευρώ κι έγνώρισα τήν εύχαρίστησίν σου' 

Άθέσθη τί συγχύζεσαι; κάμε τήν θέλησίν σου. 
Και δεν σε λέγω άνδρα μου, γιατ' εύλογητική σου 

δεν θέλω νά 'μαι, ούτε νά ζώ δίχως τήν θέληση σου. 
'Εγώ δεν θέλω τήν ζωήν, μά θέλ' ό θάνατος μου 595 

να γένει από το χέρι σου, νά μήν φανεί πρικός μου. 
Θέλω αυτό το χέρι σου το άπονον ν ' ανοίξει 

τούτες τες φλέβες, άπ' αυτές το αίμα μου νά χύσει. 
Κάμε το, τί άργοπορας; τί στέκεις άπονε μου; 

Κάτεχε μόνον πώς εγώ δεν σου 'πταισα ποτέ μου. 600 
Κι αν εϊν ' και δεν μ ' εφόνευσεν ό δούλος ό δικός σου, 

τώρα είναι χρόνοι τέσσαροι, κατά τον ορισμό σου, 
μήν σού πονέσει άνισώς τόσον καιρόν στα δάση 

και στα βουνά τήν ζήσιν μου είχα τήν άπεράσει. 
Κι ήλθα για νά 'μαι άλλην μιαν φοράν θανατωμένη, 605 

και ν' άπομείν' ή γνώμη σου ξαναθαραπαμένη. 
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Nà αποθάνω δυο φορές όκ το δικόν σου χέρι, 
κι ό θάνατος μου εις έσε διπλήν χαράν να φέρει». 

Στα λόγια τούτα έμεινεν Άθέσθης συγχυσμένος, 
δια το έργον πού 'πράξε, πολλά μετανιωμένος. 6ίο 

'Ωσάν ξηρός έξίστασεν, ωσάν καλάμι τρέμει, 
πού 'ναι σε τόπον ύψηλον και το φυσούν άνεμοι. 

Κι έτρεχαν άπ' τα μάτια του δάκρυα φαρμακευμένα, 
ώς άκουε τα πταίσματα πού είχε καμωμένα. 

Λύπη κι αγάπη δυνατά τον είχανε νικήσει· 615 
κι απόμεινε, δεν ημπορεί καθόλου νά μιλήσει. 

Συχνά έτούτ' ή σιωπή δείχνει και φανερώνει 
πλια άπο κείνα πού κρατεί ή γλώσσα μας και χώνει. 

Μάρτυρες είναι φανεροί τά μάτια τής καρδίας μας, β\9 
κι δ, τι δεν λέγ ' ή γλώσσα μας, τ ' όμολογ ' ή θωριά μας. 

'Έτζι τά μάτια εκείνου κι ή θλιβερή θωριά του 
πλια όκ τήν γλώσσαν ελεγεν ο,τ' είχε στην καρδιά του. 

Kai έγνωρίσθ' ή λύπησις πού 'χε στον λογισμόν του, 
δια το κρίμα πού 'κάμε, δια το πταίσιμόν του. 

Κι άπο τά δάκρυα πού 'χύνε μέσ' από τήν καρδιά του 625 
ή λιγερή έγνώρισε και τό μετάγνωμά του. 

Και μ ' εν α βλέμμα σπλαχνικόν, πολλά ήγαπημένον 
τό πταίσιμόν απόδειξε κι είχε συμπαθημένον. 

'Έτζι έξανασμίξασι τούτ' οι αγαπημένοι, 
κι έμπιστεμένοι, ποθητοί, και τόσον τιμημένοι, 630 

λέγω τό αξι' άνδρόγυνον και τό χαριτωμένον, 
άπείτις χρόνους τέσσαρους ήτανε χωρισμένον. 

Κι έγίνη ή αγάπη τους πλια πιστική και πλήθια 
πού άλλη δεν έστάθηκε όμοια, μά τήν αλήθεια. 
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Κι όμάδι άπομείνασι κι έμάλωναν στην μάχη 635 
συντροφιασμένοι πάντοτε σ' δ,τ' ήθελε τους λάχει. 

Ή "Ελισος καλύτερα παρά στρατιώτης νά 'τον, 
έμπαινε με τον άνδρα της κι εκείνη στο φουσάτον 

Κι εκάμνασι άνδραγαθιές, πάντα έπολεμοΰσαν, 
για τούτο τζ' άγαπούσανε όλοι και τζ' ετιμουσαν. 640 

Τέτοιας λογής καλομοίρη επέρνα ή ζωή τους, 
όταν ν' άλλάξ' ήθέλησεν ή τύχη ή καλή τους. 

Πώς ήλθαν εις πόλεμον τα δύο στρατεύματα, 
καί πώς ό ΆΟέσθης και ή "Ελισος 

έφέρθησαν ανδρειωμένα, όμως 
έπληγώθησαν. 

Ό βασιλεύς 'Ηράκλειος ήθελεν όρδινιάσει 
ένα γεφύρι νά γενεϊ, δια νά άπεράσει 

μαζί με το φουσάτον του τον ποταμόν Ευφράτη, 645 
καί πρόσταξε των υπουργών ή τάξις δλη νά 'ρτει, 

ξύλα νά κόψουν γλήγορα, και δ,τι κάνει χρεία, 
δια νά το τελειώσουσι, πού 'χε μεγάλην βία. 

Δυό, τρεις χιλιάδες υπουργοί τά ξύλα κουβαλούσι, 
και άλλοι τόσοι ήτανε όπου τά πελεκούσι. 650 

Μέραν καί νύκτα δούλευαν χωρίς νά σταματήσουν 
ό βασιλιάς έσπούδαζε γλήγορα νά τό στήσουν. 

Σε πέντε μέρες έκαμε καί τό 'χασι στημένον, 
μ' ακόμη δέν εσύφΟασαν νά τό 'χουν τελειωμένον, 

όπου μιαν νύκτα οι εχθροί έφθάσασιν αιφνίδια 655 
καί έβαλαν στην γέφυραν μίαν πολλήν φωτία. 
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Γιατί ό Χοσρόης ήτανε πολλά δυναμωμένος, 
ό βασιλεύς της Περσίας, κι έστεκε αρματωμένος 

μ'εν α φουσάτον δυνατόν, πού τό 'χε άπλωμένον 
αντίπερα του ποταμού στο χείλος τεντωμένον 660 

Κι οκτώ χιλιάδες έπεμψε στρατιώτας διαλεγμένους, 
τους κάλλιω 'κ το φουσάτον του, πιτήδεια αρματωμένους, 

με όρδινιάν να κάψουσι ασφαλτα το γεφύρι, 
αλλιώς κανένας άπ ' αυτούς οπίσω μήν γιαγύρει. 

Αυτήν τήν νύκτα ήλθασιν είς το γεφύρι άπάνου 665 
και τήν φωτιάν με προθυμιάν ογλήγορα τήν βάνου, 

και τόσην φλόγα δυνατήν ήθέλασι κολλήσει 
πού ήτανε αδύνατον κανείς να τήνε σβήσει. 

Πέντε χιλιάδες ήτανε στρατιώται πού έστεκαν 
Χριστιανοί σε φύλαξιν, και το γεφύρι έβλεπαν, 670 

κι ώς τους άκουσαν τους εχθρούς πού ήλθαν, άρχινοΰσι 
πόλεμον μέγαν και φρικτόν, και τους επολεμούσι. 

Είς τών πιστών το στράτευμα Άθέσθης και ή Έλίσο 
είναι όμάδι και αυτοί, και έκαμναν περισσό 

πόλεμο μέσα στους εχθρούς, με άνδρειάν μεγάλην, 675 
και τους έδιδαν ταραχήν, φόβον πολύν, και ζάλην. 

Κι ό στρατηγός ό 'Ισμαήλ, πού 'ν' τών Σαρακηνώνε, 
βλέποντας τες άνδραγαθιες εκείνων τών δυονώνε 

έθύμωσε κι έμάνισε, πά να τους πολεμήσει, 
ίσιασε το κοντάρι του, δια νά τους κτυπήσει. 680 

Κι Άθέσθης πού τόνε θωρεί κι έπήγαινε με τόση 
όργήν απάνω εις αυτόν, δια νά τον πληγώσει, 

αντίδικα του στάθηκε κι αυτός και αναμένει 
τον βάρβαρον μ ' άποκοτιάν και μ ' όψιν θυμωμένη. 
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Ό 'Ισμαήλ απάνω τον πάγει με τ' άλογόν του 685 
με δλην του τήν δύναμιν, με όλον τον θυμόν του, 

και σέρνει του μια κονταριάν, κι Άθέσθης χαμηλώνει 
τήν κεφαλήν, και στον λαιμον λίγον τόνε πληγώνει. 

Και βλέποντας το αίμα του να τρέχει όκ τήν πληγή του 
έξάναψε περσότερον ετότες ή οργή του, 690 

και το κοντάρι πιάνοντας στο χέρι το δεξί του 
τον 'Ισμαήλ έπλήγωσε μ' δλην τήν δύναμη του. 

'Έσχισε το σκουτάρι του, το σίδερον του χώνει 
ε'ις το πλευρόν του το ζερβί, χάμαι τον εξαπλώνει. 

'Έπεσεν από τ' άλογον ωσάν άποθαμένος, 695 
μ' Άθέσθης τον έγνώρισε πώς ήτον ζαλισμένος. 

Λέγει του' «Παραδώσου μου, κι εγώ 'μ' ό νικητής σου, 
ζήτησε χάριν από μέ, ν' αφήσω τήν ζωή σου». 

Άκούοντας ό βάρβαρος τέτοιας λογής, μανίζει 
κι άπ ' τον θυμόν του τον πολύν μουγγρίζει και αφρίζει. 700 

Βλέποντας οι στρατιώται του κάτω στην γήν ριμένον 
τον στρατηγόν τους μ' άτιμιάν, ωσάν άποθαμένον, 

τρέχουσι όλοι εις αυτόν, δια νά τον γλυτώσουν, 
και τον 'Λθέσθην, τον έχθρόν, να τόνε θανατώσουν. 

Και τόσον πλήθος βλέποντας Άθέσθης να παγαίνει 705 
απάνω εις του λόγου του, σαν λύκοι πεινασμένοι, 

λέγει τζ' Έλίσου· «Κίνησε πάραυτα τ' άλογο σου, 
σύρε ομπρός από έμέ, κι εγώ όπισωθιό σου, 

γιατί πολλοί 'ναι πού 'ρχονται νά μας έπολεμήσουν, 
νά μή απομείνεις από με οπίσω και σε κλείσουν. 7ΐο 

Κι εγώ μαλώνω με τζ' εχθρούς φεύγοντας, ώς νά βρούμε 
τους στρατιώτας Χριστιανούς, όπου μας βοηθούνε». 
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Γη Έλίσος τ' αποκρίθηκε με λόγια βουλκωμένα, 
μ' άγάπην και με μάνιτα εϊν' ανακατωμένα. 

«Και πότ' Άθέσθη έγνώρισες έμε την πικραμένην 715 
νά 'χω την δόλιαν μου ζωήν τόσον πιθυμημένην, 

και νά την έχω πλι' άκριβήν από την έδικήν σου, 
να την αλλάξω, σαν μου λές, τώρα με την ζωήν σου; 

'Ακόμη δεν έγνώρισες, Άθέσθη, πώς για σένα 
χίλιους πικρούς ύπόμεινα θανάτους είς τα ξένα, 720 

τέσσαρους χρόνους πού 'μουνα πάντα βασανισμένη 
μέσα στους λόγγους, στα βουνά, πάσ' ώρα ποθαμένη, 

κι εσύ μου λες οπίσω μου νά σε άπαρατήσω, 
εσύ νά λάβεις θάνατον, κι εγώ έχω νά γλίσω; 

Τούτο δεν είναι μπορετόν μα θα γενώ σκουτάρι, 725 
να σε φυλάξω και εγώ με τούτο το δοξάρι. 

Και Θέλα) νά 'μαι δοξευτής καλός εις το πλευρόν σου, 
αντίδικος πολεμιστής πάντα είς τον έχθρόν σου. 

Και νά 'μαι σύντροφος' πιστός κι εγώ στον κίνδυνόν σου 
ή νά ποθάνω και εγώ σφαμένη στο πλευρόν σου». 730 

Τέτοιας λογής τοΰ ελεγεν ή άγαπητική του 
γυναίκα, κι άγρικώντας πώς δεν πιάνει την βουλή του 

κι οι δύο μάξι φεύγοντες, παγαίνοντας νά βρούσι 
τόπον πλέ ' άνοικτότερον όκ τους εχθρούς να βγούσι 

σε στράτα τρέχοντας κακή, λαχαίνει και στην μέση 735 
της "Ελισου το αλογον χάμαι στην γήν νά πέσει. 

Τ' ανδρός της πάραυτα μιλεί, λέγει του· «Μην θελήσεις 
καθόλου δια λόγου μου εδώ νά σταματήσεις, 

φεύγα τ' όγληγορότερον, εγώ θε νά μ' αφήσεις, 
γιατί γλυκός ό θάνατος μού φαίνεται σαν γλίσεις. 740 
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Αλλιώς και μείνεις, κάτεχε το πώς μ' έχεις χαϊμένη-
κι εσύ, κι εγώ, κι οϊ δύο μας, μένομεν σκοτωμένοι. 

Καί τί θα κάμεις, αν σταθείς εσύ σ' ενα φουσάτον, 
που έρχεται απάνω σου δλο θυμό γιομάτον; 

Μην είσαι τόσον τολμηρός, καί φεύγα για καλλιά σου· 745 
φεύγα- μην έχασες λοιπόν, θωρώ, τα λογικά σου;» 

Μα ό αγαπημένος της άνδρας δεν την γρικάει· 
ανάμεσα του λόγου της καί τους εχθρούς του πάει. 

Καί το σπαθί του βγάνοντας άρχισε να μανίζει, 
το αλογόν του προς τζ' εχθρούς απάνω το γυρίζει. 750 

Καί άποφάσισ' άνισώς χάσει την λιγερήν του, 
κι έκειος άπαρασάλευτα να χάσει την ζωήν του. 

Τρέχει, μποδίζει τους εχθρούς με το σπαθί στο χέρι, 
για να μην κάμουσι κακόν στο άκριβόν του ταίρι. 

Καί άντιστάθη τών εχθρών δσ' ήτον μπορεμένος, 755 
ώστε οπού απόμεινε στο στήθος λαβωμένος 

καί έπεσ' άπο τ' άλογον μα πάλι έδυναμώθη, 
με το σπαθί μαλώνοντας, ώστε πού άσηκώθη. 

Καί τ' αλογόν του πάραυτα ξανακαβαλικεύει, 
να πολεμεΐ με τους εχθρούς δσον μπορεί γυρεύει. 760 

Ώστόσον και της "Ελισου άσκώθη τ' αλογόν της· 
τα μάτια της γυρίζοντας προς τον 'γαπητικόν της, 

καί βλέποντας τον πού 'τανε σ' τρεις τόπους πληγωμένος, 
το πρόσωπον του σαν νεκρόν, κι ai ματ οχυλισμένος 

τρέχει σιμά του πάραυτα ωσάν ξελουλωμένη, 765 
καί με θλιμμένον πρόσωπον ωσάν απελπισμένη, 

και μέσα στους Σαρακηνούς κι εκείνη θυμωμένη 
αρχίνησε τα βέλη της πιτήδεια νά τα σέρνει. 
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Κορδώνει το δοξάρι της, και σέρνει, και δοξεύεν 
έναν όκ τους Σαρακηνούς στον αδην τόνε πέβει. no 

Μ' άλλος που ήτονε σιμά, μιαν κονταριάν της σέρνει, 
και την καημένην λιγερήν εις το πλευρόν την παίρνει. 

Τα αίματα της έτρεχαν τότες όκ την πληγήν της· 
έβαψαν κι αίματώσανε την όμορφην στολήν της. 

Τα άλογα κεντούσινε κι οι δυό τους για να βγοϋσι 775 
από το πλήθος των εχθρών όπου τους πολεμοΰσι. 

Και φεύγοντας επήγαιναν τόπον καλόν να βρούνε, 
μα οι εχθροί όπίσωθε πάντα τους κυνηγούνε. 

Τους στρατιώτας Χριστιανούς 'έπασχαν να εβροΰσι 779 
και τους κα?,ούς συντρόφους τους, οπού τους βοηθοϋσι., 

Μα οΐ εχθροί τους είχανε την στράταν μποδισμένη, 
κι επήγαιναν εδώ κι εκεί ωσάν απελπισμένοι. 

Εις άλλο μέρος τό λοιπόν τρέχοντας έκινήσαν 
και από κει έφύγανε, οπού εχθροί δεν ήσαν. 

Στον κάμπον τρέχουν πάραυτα, κι ώστόσον ξεμακραίνουν 785 
από τζ ' εχθρούς, κι ογλήγορα μέσα στο δάσος μπαίνουν. 

Έτότες τους έχάσανε, και πλια δεν τους θωροϋσι, 
ώστε πού βαρεθήκανε και τους άπαρατοΰσι. 

'Εδώ διηγείται ό Ποιητής τον θάνατον του Άθέσθη 
και την μεγάλην λύπην της Έλίσου. 

Τέτοια λογής εγλίσανε Άθέσθης κι ή Έλίσο, 
μα 'κ τες πληγές τους έτρεχε τό αίμα σαν περισσό, 790 

κι οι πόνοι έπληθύνασι, με δίχως Ίατρείαν 
μάλιστα περισσότερον άπ' την όδοιπορίαν. 
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Καλά καί να μην ήτονε τόσον κάκ' ή πληγή της, 
της 'Ελισου, καί κίνδυνον δεν εϊχεν ή ζωή της, 

μα του Άθέσθη οι πληγές ήτον κακές στα στήθη 795 
καί να σταθεί στο αλογον πλέα δεν ήδννήθη. 

Γη οψις του έμαράνθηκε σαν απονεκρωμένη, 
καί με μιλιάν λυπητερήν λέγει, καί πικραμένη. 

«Σταμάτησε, κι ό πόνος μου γρικώ που με στενεύει, 
την δύναμίν μου άγρικώ πολλά κι όλιγοστεύει». 800 

'Έτσι της "Ελισου μιλεί, περισσά δειλιασμένος, 
κι όκ τ' αλογον έπέζευσε χλωμός καί λιγωμένος. 

Κάτω εις ενα πλάτανον 'έγειρε το κορμί του, 
σ' ενα λιθάρι ακούμπησε, θέτει την κεφαλή του, 

ρίκτει καί το κοντάρι του, μην ήμπορώντας πλια του 805 
στο χέρι του να το βαστά όκ την αδυναμία του. 

Ή λιγερή που γρίκησε τέτοιαν λαλιάν θλιμμένη 
έσφάγη ή καρδία της, ή πολυπικραμένη. 

Καί πάραυτα έπέζευσε κι αύτη όκ τ' αλογον της, 
και τρομασμένη έσίμωσε στον άγαπητικόν της. 8ίο 

Τον πόνον του άγρίκησε με πίκραν καί καημόν της, 
καί πλια τζ' έπόνειε ό πόνος του άπό τον εδικόν της. 

Θωρεί την όψιν τ' άλλακτήν, τά μάτια θολωμένα, 
τα μέλη του που κρύαναν σαν απονεκρωμένα, 

την δύναμίν του να χαθεί, μαζί καί τον σφιγμόν του· 815 
ή πικραμένη έγνώρισε σιμά τον θάνατον του. 

Νά κάμει τί, δεν ήξευρε, αλλ' ούτε νά μιλήσει, 
παρά της γης και τ' Ουρανού βοήθειαν νά ζητήσει. 

Τρέχει ωσάν άφορμαριά κι ωσάν ξελουλωμένη 
στα δρη καί στα δάσητα, ή πολυπικραμένη, 820 
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να βρει ζευγίτην ή βοσκόν για να της βοηθήσει' 
κανένανε δεν ήβρηκε να τήν παρηγορήσει. 

'Έτζι γυρίζ' ή δυστυχής πάλι στον ποθητόν της· 
στην άγκαλιάν τον έβαλε με άμετρον καημόν της. 

Κι άπείτις τον άσήκωσε σιμά με το πλευρόν της, 825 
του έκαμε προσκέφαλον το στήθος το δικόν της, 

κι οκ το κεφάλι του 'βγάλε τήν περικεφαλαία, 
στοχάζοντας πώς ζωντανός αυτός δεν είναι πλέα. 

Κι άπο τα μαρμαρένια του χείλη, καί τα κρυά του, 
σκύπτει, λαβαίνει τ' ακριβά καί υστέρα φιλιά του. 830 

Μά κειό το στόμα πού 'τανε τά δάκρυα της γεμάτο 
ωσάν το ρόδον το ταχύ, το κόκκινον δροσάτο, 

κι έκειά τά μάτια πού 'σανέ δυ' αστέρια πλουμισμένα, 
όκ των δακρύων τά νέφαλα έδειχναν θαμπωμένα. 

Καί πλιό δεν έσταμάτησε καθόλου για νά κλαίγει, 835 
καί με πικρόν παράπονον σε τέτοιον τρόπον λέγει. 

« Όιμέ, γιατί στο στήθος μου, πού 'τον ξαρματωμένον, 
ήτονε τόσον άχαμνόν καί καταφρονεμένοι' 

εκείνο του Σαρακηνού τ' αδύνατον κοντάρι 
καί δεν εστάθηκεν καλόν τήν ζήσιν μου νά πάρει; 840 

Και του Άθέσθη, ώχουιμέ, πού 'τον άρματωμένον, 
τό στήθος του με δυνατόν άτζάλι σκεπασμένοι1, 

έστάθη τόσον φοβερόν τ' άτζάλι νά τρυπήσει, 
καί τήν ζωήν του, ώχουιμέ, νά πάρει καί νά σβήσει; 

Έμέν' άτζάλι νά γενεί τό άχαμνόν μου στήθι, 845 
κι έσε τ' άτζάλι σε γιαλί, λοιπόν, έκαταστήθη; 

Γιατί κοντάρι άλύπητον νά 'χεις τόσην σκληρότη 
εις του Άθέσθη τήν ζωήν και στην γλυκιάν του νιότη; 
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Kai εις έμε λυπητερον κι άδύναμον εφάνης· 
και γιάντα δεν με έσφαζες και να με αποθάνεις; 850 

Όιμέν' Άθέσθη μ' ακριβέ, όιμένανε ψυχή μου, 
και που μ' αφήνεις να σταθώ την ξένην μοναχή μου; 

Μέσα σε τούτα τα βουνά, μέσα σ' τούτα τα δάση, 
οπού δεν φαίνεται ποτέ άνθρωπος νά περάσει. 

Όιμέ, και τί μου φέλεσε όκ τους εχθρούς νά γλίσεις, 855 
και νά 'λθωμεν στην ερημον τούτην να ξεψυχήσεις; 
Λοιπόν ή τύχη ή κακή κι ή πολυπικραμένη 

τέτοιαν μεγάλην συμφοράν μου είχε φυλαγμένη; 
Για τούτο εις τήν θάλασσαν έτότες γλιτωμένη 

έμεινα όκ τον θάνατον ή κακομοιριασμένη; 860 
Καταραμένη τύχη μου, πώς είσαι γυρισμένη 

σ' έμένανε τήν σήμερον, κακή και σβολωμένη. 
Για νά γνωρίσω πλια σκληρήν τήν κακοριζικιάν μου, 

νά ιδώ τον άνδρα μου νεκρον μέσα στην άγκαλιάν μου, 
για τούτο τότες θάνατον ή δόλια δεν επήρα· 865 

πού 'τόνε πλια καλύτερα για με τήν κακομοίρα. 
Νά 'χα σφαγώ, νά 'χα πνιγώ, παρά σε τέτοιον τρόπον 

νά βρίσκομαι τέτοιας λογής σ' τούτον τον έρμον τόπον. 
"Ας εΐν' λοιπόν κι έγλίτωσα έτότες για κακόν μου 

πρέπει εδώ πού έσωσα νά βρώ τον θάνατον μου». 870 
Και λέγοντας τέτοιας λογής είχε στον λογισμόν της, 

νά σκοτωθεί ή κακόμοιρη, με χέρι το δικόν της. 
Κι απλώνοντας το χέρι της ολη απελπισμένη 

όκ τού ανδρός της το πλευρόν και το σπαθί του παίρνει. 
Στο στήθος της τ' ακούμπησε, ε/ς τήν ζερβιάν μεριάν της. 

νά πιστομίσει εις αυτό, νά σφάξει τήν καρδιάν της. 876 
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Άθέσθης που τήνε θωρεί τόσον απελπισμένη, 
πριχοϋ να γύρει στο σπαθί, να μείνει άποθαμένη, 

μόλον που ήτον σαν νεκρός, σιμά να ξεψυχήσει, 
την δύναμίν τ' ανάφερε, δια να της μιλήσει. 880 

Κι ωσάν ό λύχνος που σιμά είναι δια να σβήσει 
κάνει περσότερην φωτιάν και λάμψιν, να φωτίσει, 

ετζι κι αυτός πού γνώριζε πώς είχε να τελειώσει, 
όλον το πνεύμα σύναζε, κι είχε τον δυναμώσει, 

και τ' ονομά της έκραξε, και λέγει της· «Έλίσο, 885 
τα στερνά λόγια γρίκησε, πού θε νά σού μιλήσω. 

Μηδέν θελήσεις νά σφαγείς, και χάνεις την ψυχήν σου 
και στην άγάπην πού 'χαμεν, σαν μδταξες, θυμήσου, 

νά την φυλάξεις ώστε ζεις, σαν πρέπει, τιμημένην, 
καθώς και εις την ζήσιν μου τήν είχες φυλαγμένην. 890 

Γιατί σού τάζω πώς κι εγώ νά σ' αγαπώ στην άλλην 
ζωήν, πού εΐν' αιώνια, στην δόξαν τήν μεγάλην». 

Λέγει του κείνη' «Τάξε μου κι εσύ φχαριστημένος 
πώς είσαι εις του λόγου μου»' κι εκείνος ό καημένος, 

ξαμώνοντας το χέρι του σημάδι νά της δώσει 895 
εξέπνευσε, κι ή ζήσις του ήθελε τελειώσει. 

Τέτοιας λογής άπέθανεν Άθέσθης ανδρειωμένος, 
δια τήν πίστην μάχοντας έμεινε σκοτωμένος. 

Εις των Μαρτύρων τους χορούς πηγαίνει ή ψυχή του' 
μά έδεκεϊ άπόμεινεν άθαπτον το κορμί του. 900 

Και ή Έλίσος ή πτωχή πού βλέπει κι ένεκρώθη 
τ' αγαπημένο ίταίρι της, εις τήν καρδιάν έτρώθη. 

Φωνάζει, κλαίει, δέρνεται, τραβάει τα μαλλιά της, 
κρούει το στήθος δυνατά, σέρνει τά μάγουλα της. 
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Tò πρόσωπον της έκλινε τα δάκρυα φορτωμένον 905 
εις του 'Ανδρός της το νεκρόν, το πολυαγαπημένον. 

Και μ3 αναστεναγμούς πολλούς όκ την καρδιαν τον κλαίγει, 
και μοιρολόγι θλιβερόν τέτοιας λογής του λέγει. 

Πώς άπο τον πολύν θρήνον και λύπην της Έλίσου 
έσείσθη ό νους της, και πώς έθαψαν τον Άθέσθην. 

« Άθέσθη, θρόνε της ανδρείας, της εύγενιας καμάρι, 
της πιστοσύνης κατοικία, τζ' αγάπης φυλακτάρι, 9ίο 

πώς ή καρδιά μου δύνεται, τα μάτια πώς μποροΰσι 
το ματοχυλισμένον σου στήθος και συντηροϋσι; 

Χαριτωμένον πρόσωπον, του πόθου διαλεγμένον 
για κατοικιάν, πώς σήμερον σε βλέπω νεκρωμένον; 

Ώ, πώς τα χιονισμένα σου μάγουλα, πιθυμιά μου 915 
φωτιές, ακόμα και νεκρά, ρίχνουσι στην καρδιά μου. 

Πρόσωπον βγενικότατον, όπου στο κούτελόν σου 
δυο ήλιους έσυντήρουνα στο φώς τών ομματίων σου. 

ΟΊ εύμορφιες κι οι χάρες σου εχάθησαν κι έσβησαν, 
οι ήλιοι έβασιλεύσανε, γοΊ ακτίνες εμαυρίσαν. 920 

Χείλη μου ροδοκόκκινα, κοριαλοστολισμένα, 
μαργαροπυκνοφύτευτα και μοσχομυρισμένα, 

και πώς θωρώ τήν κόκκινην του κοραλιου τήν χάρη 
κι εμεταλλάχθη σήμερα σ' άσπρον μαργαριτάρι; 

Μα καταπώς έμείνετε άσπρα και μαραμένα, 925 
πολύν καημον στα σπλάχνα μου βάνετε τα καημένα. 

Πόρτα γλυκιά τζ' αγάπης μου, στόμα μου μυρουδάτο, 
γλυκιά μου βρύσις του φίλιου, τήν ζάχαρην γεμάτο, 
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ή βρύσις σου ξηράνΟηκε, ή μυρουδιά μαράθη 
κι ή ζάχαρη που μου 'διδες φαρμάκι εκαταστάθη. 930 

Γλώσσα γλυκιά που χάριζες της ευγλωττιας το μέλι 
καί την καρδούλαν μου 'θρεφες, καί όλα μου τά μέλη, 

καί πώς βουβή απόμεινες χωρίς νά μου μιλήσεις 
δυο λόγια σ' τέτοιαν συμφοράν, νά με παρηγορήσεις; 

Μα τί παρηγοριάν ζητώ, αν είσαι μαραμένη; 935 
Για τούτο απαρηγόρητη μ ' αφήνεις την καημένη. 

Κορμί όπου υπέρβαινες εις τήν άνδρειάν τον "Αρη 
στην εύμορφιάν τον "Ερωτα, που 'ν' ή γλυκιά σου χάρη; 

Στην άνοιξιν της νιότης σου το ρόδον έμαράνθη, 
και της ζο)ής σου ψύγηκε το άνθος, κι έξηράνθη. 940 

Κυθήρα μου γλυκύτατη, μάνα μου και πατρίδα, 
της δόξας σου καί της τιμής έχασες τήν ελπίδα. 

Για τούτο βάψε το καί συ σήμερα το μανδί σου 
μαυρον, πολλά λυπητερόν, κι έχασες τήν τιμή σου. 

Καί σήμανε με θλιβερον σκοπόν στην επαρχία σου 945 
γιατί έστερήθ' ή δόξα σου κι έσβήσθηκ' ή άνδρειά σου. 

Δικοί, γειτόνοι, συγγενείς, καί φίλοι αγαπημένοι 
κλαύσετε καί θρηνήσετε, σαν πρέπει καί τυχαίνει 

τον φίλον καί τον συγγενή, τον άξιο στρατηγόν σας 
και τον πουλώ βαρύτιμον και κάλλιον θησαυρόν σας. 950 

Ετούτα τά μηνύματα τά παραπικραμένα 
νά πέμψω στην πατρίδα μας, Άθέσθη μου, για σένα, 

νά λυπηθούν οί συγγενείς, οί φίλοι νά θρηνούνται, 
καί οί δικοί σου οί καλοί νά σε μοιρολογούνται. 

Καί οί στρατιώται νά 'νδυθούν τής λύπης το σημάδι 955 
όπου τους έπαράτησες, καί πας νεκρός στον "Αδη. 
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Κι οΐ δόξες σου και οι τιμές ερμάζουν και χαλούσν 
εσε που τες εστόλιζες τυχαίνει ν' άκλουθοϋσι, 

καθώς κι εγώ, αφέντη μου, έπρεπε ν' άκλουθήσω, 
και μοναχός να πας ποτέ να μη σ' άπαρατήσω, 960 

μα καταπώς συντροφιαστοι είμάσθενε όμάδι 
σ' τούτον τον κόσμον πάντα μας, νά 'μασθε και στον "Αδη. 

Και διατί δεν ήτονε ετζι το θέλημα σου 
απόμεινα με την ζωήν κατά το πρόσταγμα σου. 

Μα τί ζωήν και θάνατον εγώ άναστορούμαι, 965 
και δεν στοχάζομ', όιμέ, που βρίσκομαι και που 'μαι; 

Μέσα σ' αυτήν τήν έρημιάν, στα άγριωμένα δάση, 
γυναίκα ολομόναχη, πώς εχω να περάσει; 

μ' εν α νεκρον στο πλάγι μου, όιμέ, τον ποθητόν μου, 
το ταίρι μου το άκριβόν, τον εύλογητικόν μου, 970 

να 'λθουν τήν νύκτα τα θεριά να φάγουν και τους δυό μας' 
ώ πλήσια δυστυχότατον πού 'τον το ριζικό μας. 

Άγαπημένον μου κορμί, και σου 'τανε γραμμένον 
από του δάσους τα θηρία να μείνεις φαγωμένον; 

Χωρίς ταφήν ευγενικέ Άθέσθη νά σ' αφήσω; 975 
και πώς μπορώ και σε θωρώ δίχως να ξεψυχήσω; 

'Εγώ βέβια λουλαίνομαι κι από τον νουν μου βγαίνω, 
εγώ πάγω νά γκρεμνισθώ, γιατί δεν τ' απομένω. 

Άγρια θηρία αφήσετε τες τρύπες και τα σπήλια, 
ελάτε μοιρασθείτε με, τούτην τήν ώραν, χίλια· 980 

πριχου νά ιδώ τέτοιον κακόν στ' Άθέσθη μου το σώμα, 
να γένει τών άγριων θηριών, όιμέ, τροφή και πτώμα». 

Και κλαίοντας τέτοιας λογής τούτ' ή δυστυχισμένη, 
ό λογισμός τζ' έσείσθηκε, κι ωσάν ξετρομισμένη 
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τρέχει απάνω σε βουνά, σε λόγγους, σ' άγρια δάση, 985 
δσον μπορεί και δύνεται την ζήσιν της να χάσει. 

Λεν ήξευρε τί έκαμνε· τα ροϋχα της ξεσκλάει, 
και τες ξανθές πλεξίδες της κόβει, και τες πετάει. 

Και τρέχοντας τέτοιας λογής, εξω 'κ τον λογισμόν της, 
για να χαθεί γυρεύοντας, θέλει το ριζικόν της 990 

κι έδιάβαιναν άποδεκεϊ κάποιοι βοσκοί, πού πηαίνα 
τα πρόβατα τους βόσκοντας, πού 'χαν συνηθισμένα. 

Και βλέποντας την οΐ βοσκοί να τρέχει ζαλισμένη, 
έγνώρισαν πώς ήτονε από τον νουν βγαλμένη. 

Πιάνουν και σωφρονίζουν την, μα κείνη δεν άγρίκα, 995 
γιατ' ήτανε εξω φρενών άπ' τήν μεγάλη πρίκα. 

Και το κορμί ευρίσκοντας, πού 'τανε ξαπλωμένον, 
χάμαι στην γήν να κοίτεται, νεκρον κι αίματωμένον, 

έγνώρισαν πώς ήτανε έκείν' ή ζαλισμένη 
γυναίκα, όκ τον πόνον της έτζι ξετρομισμένη. ιοοο 

Κόβουσι ξύλα 'κ τα δενδρά, και κάνουν ωσάν κλίνην, 
βάνουν απάνω τον νεκρόν, και παίρνουσι κι έκείνην, 

και παν απάνω στο βουνόν, πού 'χαν τες φαμελιές τους, 
τήν ζωντανήν με τον νεκρόν, μέσα στες κατοικίες τους. 

'Εκεί έθαψαν το κορμί νεκρόν το τιμημένον, ιοο5 
με λύπην και με δάκρυα, σαν έπρεπε στον ξένον, 

και καθώς ήτον του καιρού συνήθεια, και του τόπου· 
μα όχι καθώς έπρεπε τέτοιου μεγάλ ' άνθρωπου. 

Κι άπαν' από τον τάφον του έστησαν τ' άρματα του, 
και τά 'καμαν σαν τρόπαιον, για πλέα καύχημα του. ιοιο 

Και οϊ πτωχές oi βόσκισσες τήν πικραμένη Έλίσα 
πολλά τήν έλυπήθησαν και τήνε αγάπησα. 
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Με σπλάχνος έπασχίσανε να την παρηγορήσουν, 
και ο,τι έδυνήθηκαν για να τήν σωφρονίσουν. 

Μ' αυτή, παρηγοριάν καμιάν δεν είχε ή λύπησίς της, ίο 15 
ούτε που σωφρονίζοτουν καθόλου ή αϊσθησίς της. 

Πώς ή "Ελισος ΐατρεύθη άπο ενα Έρημίτην, και έγινε 
Καλογραία, και εκεί ζώντας θεάρεστα, έτελειώθη. 

Kaì oì βοσκοί που ειχασι λύπησιν στο κακόν της, 
επήραν την κι επήγαν την να βρει το γιατρικόν της, 

όπου σ' εκείνα τα βουνά ένας 'Αναχωρητής 
ήτον, Νικήτας τ' όνομα, Ίεροσολυμίτης, 1020 

π' άσκήτευε και έκαμνε θαυμάσματα περισσά. 
Εις αυτόν oi καλοί βοσκοί επήγαν τήν Έλίσα, 

με το κλαϊμένον πρόσωπον, κομμένα τα μαλλιά της, 
τα μάγουλα κατασκιστά, σχισμένα τα σκουτιά της. 

Και τύπτωντας το στήθος της, λυπητερά να κλαίγει 1025 
πέφτει στα πόδια τ' "Οσιου, και ταπεινά του λέγει: 

« Έδώ 'μαι, Πάτερ άγιε, ή παρακακομοίρα· 
προσπέφτω εις τους πόδας σου, ζένη, λουλή και χήρα, 

παρακαλώντας ταπεινά τήν αγιότητα σου 
νά δείξεις εις του λόγου μου τά άγια θαύματα σου ΐ030 

να μου έβγάλεις όκ τον νουν τούτην τήν φαντασιάν μου, 
όπου τον νουν μου σκότισε κι επήρε τήν εξιάν μου-

ή πές μου καν το τέλος μου νά δώσω τής ζωής μου, 
νά δώσω τέλος τής πολλής ζάλης και παιδεμής μου». 

'Έτζ' είπε- και τά μάτια της τρέχοντας σαν ποτάμι, 1035 
και το κορμί της έτρεμε, σαν τρυφερόν καλάμι. 
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Δάκρυα κατανύξεως και δάκρυα μετανοίας 
έτρεχαν όκ τά μάτια της, με συντριβήν καρδίας. 

Ό "Οσιος που γνώρισε την τόσην συντριβή της, 
πώς ήτανε από καρδιάν ή μετανόησή της 1040 

λέγει της· «Τέκνον, έσφαλες πολλά νά αγαπήσεις 
το κτίσμα για τον κτίσαντα, και νά τον παροργίσεις. 

Γιατί τον Κτίστην μοναχά τυχαίνει ν' άγαποΰμεν 
έξ όλης της καρδίας μας νά τον θεοποιοϋμεν, 

κι όχι ποτέ νά χάνο μεν για κτίσμα τήν ζωή μας, ΐ045 
γιατί είναι παράνομον, και χάνετ' ή ψυχή μας. 

Λοιπόν δεν είναι θαυμαστον εις τήν διάνοια μας 
αν είν' και παιδευόμασθε δια τά κρίματά μας. 

Γιατί τά θνητά πράγματα παραπολλά 'γαποϋμεν 
περσότερ' όκ τ' αθάνατα, πού 'πρεπε νά ποθοϋμεν. ΐ050 

'Έτζι και σύ, όκ τήν πολλήν άγάπην τήν δικήν σου, 
ήθελες με το χέρι σου νά πάρεις τήν ζωήν σου, 

ή βλέποντας τον άνδρα σου ποπρεπε νά ποθάνεν 
τόσον μεγάλη απελπισία ακόμη δεν έφάνη. 

'Ήτανε δίκιο το λοιπόν τόση παρανομία 1055 
να φέρει και τήν ζάλην σου, που 'ζήτα τιμωρία. 

Και τήν πληγήν που δεν μπορούν βοτάνια νά γιατρεύσουν 
βάνουν φωτιάν και σίδερον νά τήνε θεραπεύσουν». 

'Έτσι της εΐπ' ό "Οσιος- κι εκείνη γονατίζει 
στα πόδια του, και μυστικά νά του μιλεί αρχίζει. ΐ060 

Έξαγορεύθη ταπεινά, με δάκρυα μετανοίας 
τους λογισμούς και πράξες της, με συντριβήν καρδίας, 

έκείνην τήν ήδονικήν άγάπην τής καρδιάς της, 
που πλήθυνε τους λογισμούς τής λουλοφαντασιάς της, 



ΑΘΕΣΘΗ ΚΤΘΗΡΕΟΤ 45 

ομολογώντας πώς αυτοί στην ζάλην την έφερα, 1065 
και την συγχώρησιν ζήτα με δάκρυα του Πατέρα. 

Κι ο "Οσιος όπου γρικά την τόσην συντριβήν της 
την εύλογίαν τζ' έδωσε, και την συγχώρησιν της. 

'Έπειτα την Μετάληψιν των θείων Μυστηρίων, 
τον Μαργαρίτην δηλαδή τον άχραντον και θείον, 1070 

της μεταδίδει ευλαβώς, και τήνε θεραπεύει, 
από την φρενηρίαν της που είχε την γιατρεύει. 

Άπέκει με την γνώμην της την παίρνει και την πάει 
σ' ενα κοινόβιον γυναικών, δια νά κατοικάει. 

Κι εκεί την εδεχθήκασιν οι σπλαχνικές Μητέρες, 1075 
κι άπείτις άπεράσασι λιγότατες ήμερες 

έκαμε τήν προσήλωσιν και τήν μετάνοιάν της, 
κι ετελειώθη Μοναχή με ό'λην τήν καρδιάν της. 

Και 'Ελισάβετ τ' όνομα εκλήθη ή Όσία, 
Άπέρασε ζωήν σεμνήν, θεάρεστην και θεία, 1080 

"Ωστε που ετελείωσε ή πρόσκαιρη ζωή της. 
Εις τών 'Οσίων τους χορούς άνέβη ή ψυχή της, 

εις άνεκλάλητον χαράν, στην άνω Βασιλείαν, 
που είναι ή αθάνατη ζωή και αιωνία. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σε τέτοιον τρόπον ή ζωή κι ό θάνατος έστάθη ΐ085 
τ' Άθέσθη καί της "Ελισου, με τα πολλά τους πάθη, 

αφήνοντας παράδειγμα στον κόσμον ή ζωή τους, 
γή αγάπη, ή ανδρεία τους, ή πίστις κι ή τιμή τους. 

Κι οι δύο τους ονόματα άφησαν παινεμένα, 
καί στην ζωήν, τα πνεύματα, στην αλλην, δοξασμένα. 1090 

Στα χίλια επτακόσια είκοσι εννέα έτη 
είναι από γεννήσεως Χρίστου του ευεργέτη 

όπου έπεριγράφθηκε τούτη ή 'Ιστορία, 
στην νήσον όπου κράζεται τό νυν Κεφαληνία. 

Τ Ε Λ Ο Σ 



Σχόλια 

Γλωσσάρι 





ΣΧΟΛΙΑ 

στ. 74, τον καϊρ' αναμένει' ό άναβιβασμος του τόνου 
οφείλεται προφανώς σε τυπογραφική βούληση, ώστε 
να μήν μείνει ή λέξη δίχως τόνο. 

στ. 163, εκεί' ϊσως πρέπει να διαβάσουμε εκειοί, γιατί 
αλλιώς το ρήμα ξεφαντώνω μένει χωρίς υποκείμενο. 

στ. 180, είχε τον σκοτώσει' το τον αντωνυμία και οχι 
άρθρο, θα έπρεπε λοιπόν να γράφει άτονο' Ομως προ
τίμησα να μή διορθώσω το κείμενο, γιατί Οσες φο
ρές επαναλαμβάνεται ή σύνταξη, ή αντωνυμία το
νίζεται (πβ. στ. 1 ,63 ,570 ,604 ,884) . 

στ. 236, αγριότερη' στο κείμενο άριώτερη, τυπογραφικό 
λάθος. 

στ. 275, άφιβολήν δεν συνάντησα να μαρτυρεΐται ό τύ
πος αυτός- αντίθετα κοινός εΐναι ό τύπος άθιβολή. 

στ. 289, στην ή σύνταξη απαιτεί, νομίζω, τήν ϊσως να 
πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. 

στ. 363, είχε τήν εβρεν βλ. το σχόλιο του στ. 180. 
στ. 570, είχαν του τοκάρεν παρομοίως. 
στ. 570, είχα τήν άπεράσεν παρομοίως. 
στ. 660, μάζν τυπογραφικό λάθος' μή ξέροντας αν πρέ

πει να διορθωθεί 'μάδι ( = όμάδι) ή απλώς μαζί, το 
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άφησα ως έχει. Φυσικά ή πρώτη διόρθωση είναι με
τρικά προτιμότερη, Οχι δμως και αναγκαστική. 

στ. 815, μαζί' στο κείμενο μαζί' τυπογραφικό λάθος. 
στ. 839, αδύνατον στο κείμενο αδύνατον τυπογραφικό 

λάθος. 
στ. 884, είχε τον δυναμώσει' βλ. το σχόλιο του στ. 180. 
στ. 887, μηδέν στο κείμενο μή δεν (όπως συνηθιζόταν 

να γράφεται τότε" βλ. 'Ιστορία της Σωσάννης, 1569, 
ανατύπωση Έ ρ μ η , έπιμ. Γ. Κεχαγιόγλου, 'Αθήνα 
1982, 187, στ. 13· Βασιλεύς ο Ροδολίνος, 1647, ανα
τύπωση Γενναδείου, 'Αθήνα 1976, «Τοις άρετοστο-
λησμένοις άναγνώσταις», στ. 3 και 6- "Ανθιμος Δια-
κρούσης, Αιήγησις δια στίχων, έκδοση Άγαθάγγελου 
Ξηρουχάκη, Τεργέστη 1908, 108, στ. 11 και 15. 

στ. 982, πτώμα' το νόημα θα ήταν ομαλότερο αν γρά
φαμε βρώμα ( = τροφή). 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

' Η γλώσσα και το λεξιλόγιο του Άθέσθη στηρίζεται 
και συνεχίζει την κοινή λογοτεχνική γλώσσα, όπως αυ
τή καθιερώθηκε άπο τήν άνθηση της κρητικής λογοτε
χνίας. Οι καθαυτό κεφαλονίτικες 'ιδιοτυπίες είναι ελά
χιστες. Δεν θέλησα ή πρώτη αυτή παρουσίαση να φορ
τωθεί μ' ενα εξαντλητικό γλωσσάρι' απλώς σημειώνω 
όσες λέξεις είναι ιδιωματικές για τον σημερινό ανα
γνώστη. 'Οπωσδήποτε χρήσιμο εΐναι να επισημάνουμε 
πώς οι αποκλίσεις άπο τα έργα της κρητικής λογοτε
χνίας ή του κεφαλονίτη Πέτρου Κατσα'ίτη είναι ελάχι
στες. 

Τις λέξεις του κειμένου πού τίς περιλαμβάνει και ό 
'Ηλίας Ν. Τσιτσέλης στο «Γλωσσική "Υλη. Γλωσσά-
ριον Κεφαλληνίας», Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα Παρνασσού, 
2 (1874) 145-368, τις σημειώνω με ενα κεφαλαίο Τ 
και τή σελίδα (δπου χρειάζεται παραπέμπω στο λήμ
μα)" τίς κοινές με τον Κατσα'ίτη με ένα κεφαλαίο Κ 
(έκδοση Έ μ μ . Κριαρά, 'Αθήνα 1950' ò αναγνώστης ας 
έχει κατά νου Οτι ορισμένες φορές ή ορθογραφία διαφέ
ρει). Ό π ο τ ε ό τύπος της λέξης δέν είναι παρόμοιος, 
εισάγω τήν παραπομπή με ένα πβ. Σε μία περίπτωση 
(λήμμα σκύφος) χρειάστηκε ειδική παραπομπή" ας 
προστεθεί πώς δέν συνάντησα τή λέξη αυτή στα κοινά 



52 ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

λεξικά της ελληνικής γλώσσας ούτε στα γλωσσάρια 
των έργων της κρητικής λογοτεχνίας. 

Για ορισμένες μόνο εξαιρετικά ιδιωματικές λέξεις 
έπρόσθεσα τον στίχο του κειμένου δπου απαντούν. 

άημερινός στ. 448· αυγερινός (Τ, 151) 
αίματοχυλισμένος, στ. 186 ,764 ,912 (στο κείμενο: αΐ-

ματοχειλισμένος)' αιματοκυλισμένος (Κ, Τ, 252 λήμ
μα ματοχνλάω) 

άναστοροϋμαν θυμούμαι (Κ) 
αντίδικα· απέναντι (Κ) 
άντίδικον κακοτυχία (Κ) 
άπείτις· άφου, όταν (Κ) 
απταιοτη' δίχως πταίσμα, αθώα (Κ) 
απολυμένος' τελείως λυτός, χωρίς φραγμό 
αργιτα' αργοπορία (Κ) 
άφιβολή' λόγος, βλ. καί σχόλιο στον στ. 275 
άφόντις' άφου (Κ) 
άφορμαριά· τρελή (Κ, πβ. δμως Τ,174 οπού άφορμια-

σμένος = κακοδιάθετος, άφορμιάρης = ευερέθιστος) 

γιαγερμός· επιστροφή (Κ) 
γιάντα· γιατί (Κ) 
γλία>· γλιτώνω (Κ) 
γρικώ· ακούω (Κ) 

διχωστάς· δίχως (Κ) 
δόσια· δοσίματα 

έδεπά· έδώ (Κ) 
έκειός· εκείνος (Κ) 
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εξιά· δύναμη (Κ) 
έρμάζω· ρημάζω (Κ) 
εύκαιρα' μάταια (Κ) 

ζευγίτης· γεωργός 
ζιμιό' αμέσως (Κ) 

ήλικιά' ηλικία, ανάστημα, εμφάνιση (Κ) 

θαραπαμένος' ικανοποιημένος (Κ) 
θέτω· ξαπλώνω (Κ) 

'κ· βλ. όκ 
κειός' βλ. έκειος 
κεντώ· καίω (Κ) 
κουκλώνω· κουκούλωνα) (Κ) 
κρίση· βάσανο (Κ) 

λιγώνομαν λιγοθυμώ (πβ. Τ, 245, λήμμα: A/yovco) 
λονλάγρα' λωλαμάρα, τρέλα 

μάνιτα- οργή, θυμός (Κ) 
μεταγνώθω, μετάγνωμα· μετανιώνω, μετάνιωμα (Κ) 
μισεύω, μισεμός· αναχωρώ, αναχώρηση (Κ) 
μνόγω' ομνύω, ορκίζομαι (Κ) 

ζαγορεύομαι· εξομολογούμαι 
ξαμώνω· σκοπεύο) (Κ) 
ξανασπώ' ξεριζώνω (Κ) 
ξαργιτοΰ' επίτηδες (Κ) 
ξελουλωμένη· ολότελα τρελή (Τ, 277' Κ, λήμμα: ξελον-

λαμένος) 
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ζεσκλάω· ξεσκίζω 
ζετρομισμένος· με χαμένα τα λογικά 
ξύλο· καράβι (Κ) 

ÒK' έκ, άπο (Κ) 
όμάδν μαζί (Κ) 

παλαμίζοο' αλείφω με κατράμι το πλοϊο 
παντέχω· ελπίζω (Κ) 
πελελός' τρελός (πβ. Τ, 291: ανόητος, βλάξ- Κ) 
πιστομώ' πέφτω απάνω μπρούμυτα 
πουλιά' πλιό, πιο 
πρίκα' πίκρα (Κ) 
πριχού' πρίν (Κ) 
προσήλωσίς' ή επίσημη προσχώρηση στον μοναχισμό 

σκιάς' έστω, καν (Κ) 
σκουτάρι· ασπίδα (Κ) 
σκουτιά' ροΰχα (Τ, 185 καί 366 λήμμα: γάνα, γανια-

σμένο σκουτί) 
σκύφος, στ. 200, 211 , 220, 231" σκάφος (Ducange, 

Glossarium, επανέκδοση Γκρατς 1958, στήλη 1404· 
Γερ. Βλάχος, Θησαυρός... τετράγλωσσος, Βενετία 
1659, 569) 

σνφθάνω' φτάνω, προφταίνω (Τ, 327" Κ) 
σώνω' φτάνού (Κ) 

τα^ί;· πρωί (Κ) 
τελειώνομαι' ολοκληρώνομαι 
τοκάρω' ανήκω (Κ, πρώτο λήμμα) 

υπουργός' υπηρέτης, βοηθός χτίστη 
φηκάρν θήκη του σπαθιού 
φύγω' παγώνω 
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Η ΑΦΟΡΜΑΓΣ 
Τ Ο Τ* 

ΣΤΓΤΡΑ'ΜΜΑΤΟΣ. 

E 'TÜ'TIW ria) Ï?O&CW &χα rtwt 4&/3BVÄ> 

Σ* οία βιβλίοντταλαχονy κ) pi £ μ$τ&φρχ<τω 
Μ« φ&ιίίΐ &ς Ισιωμα κοινό ν y χ) &<ri φρασ-ι y 

Για vi μποργ πας αυί&ρωπος απλός vi ¥ Sfefaiff •> 
toi όχι Sii OOLVTÛCCIXV 9 vt y li xoroίοζιά μα y 

Mi y ti vi Ιχω a*%civ «ς τα ρίματιχα μ*. 
0"3"ĉ  "λοιπόν παρακαλώ y οςτις τίυυ αν ay νώτα 

Ε'μι y TTHrlxù iaruu3r%TA , χατΰίχ&αν μΐχυ Suc*} 
Α' vierως *) οι ςίχοιμ* Sa! aveu, ςΌλίρμονοι y 

Σα* Ιττρίπι y μΐ χοίλαμον pYiwqjLxèv γραμμ&οι. 
Φ$αν w χαλη προαίριτις y χ) » Sïa&îri μχ 

Σ' îxetvoy 7ΓΖ Soi ισ-ωσ-ο* if λίγη προχοπ*μ*, 
¥να συμπάω Μ αγαθόν ναγν ri yiparii μ* 7 

Και «ç 'viς πίν*ς τχς χαχ^πί φίρρ η noSaXyia^v, 

Α % ΠΡΟ'· 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Κ.Αί ϊ ' Π Ο ' θ . Ε Σ Ι ? 

Τ Η Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-

ΓΤ»ς χρανκζ. ΤΗ Η'ρα'χλ&χ y 7rx ντον ΒασΊλί&ς 
Τϋς }ίύ)νς·ωτινχ7Γθλίως y çhuù Nvi<rov KvSïipioL; 

EçaSv cï CL κάμωμα αζιον για vet φζ/ατν 
Ώας ΌΒ&γυΐ7Γος7ΓΐΖίί^Ός y οπ·α να TO ypoixypy, 

E/V ο? αν'tPpoyuuov πις&ν y α,ζ/cv χί άγαττϊΐ μόνον 
Έ,'λαχον ci? OVTISJXOV ποϊ^ά $υςυχινμν!ον. 

Ν ipyyfco xrbv αγαπίυυ THC, y απο rim ΗΛ/Χ/ΟΡτχς 
Tlw 7rp6û.7nVyVA <Ρίΐτγν$ω *£ πις-ίχΐω ττοΜ^ρ&ουρ m;. 

Ύΐυυ μϊίχουνίιυ ττχ t-χαμι μια JVAM πονηρ/ τας y 

Π» fcipepcv eicxivStwov τιμίω y χ) rlw ζώντας. 
Kou ä?ka αζια λυπησ-ης 7ro)&d ΰτυμβίβτηχοτα y 

OVi.wV icrtxjLfißviaO^y χ^ vçipct > χ} πρώταy 

Χ όλον τον £ρομ.ον TU ς ττο^ά λυπητερές ζωηςτχς> 
Αφινοντας παράδειγμα τζ άγάττης χ) τιμνίςτχζ. 

Kai Son μα παραχαλώ rlw προσοχών ν αρχΐκτω, 
Τέτοιας XoyiiçTi'iÇ/.ipjov πράγμα va arac Sïyntrto · 

AP-



Α Ρ Χ Η 
Τ Η" Σ 

ΔΙΗΓΗΣΕΩΣ 
Ε Vis? J/jî^eîrou ο ΤΙοιίήτκς TIW yantficripy τΐυ) αναψο-

φΐυυ y χ) τονΤαμονη! Α* Stau y xj vi ς Ε'λ/V* . 

Χ * Το πέλαγος π£ χράζίται νΊς Αακί^αιμον! ας y 

JmmJ Εις TO παρόν πΐ&οχίή eìvaz Μοημβασ-ιας , 
Ε" να Ν wo*/ ομορφοταπν λίγο μακρά χα&νΐταζ 

Απ rhu ζνροω y xj λίγίτοαΚν&ίίρα χ^χαλ&ταΛ. 
Ntföv ποΤ^α καρποφόρο? y απ* ο λα φτυχιρμονον , 

Κ al απ cut^ρωπας ά>'γεν&ς παν-πχ. κατοικία* μ&Όν . 
Ε κeÌ iyQA>M§ì]xaari £υο μικρά παΑ$άκια ? 

Κν ομα^ι cui aS-pt φόντοι çà παι$ιακά xowaxia* 
ASt&Uu rò àpoOviKov παιδάκι αονομάζαν y 

Το ί'προν το $ν\λυκον Ε^λΙσον ΊΟ ϊχραζουν. 
Τ άτονοι ντον χ) τά Svò y μαζί σ·υυυζοφια<τμυνα y 

Α πο TUU πρωτίω ϊίλιχια» πο^α νγαττνιμ,&Ια, · 
Μα μί τχς χρο'νχς αΰξ&ιη yit άγάπν κ* φιλιά wçy 

Δι'χας φ&τιοω να γνω^-χσ-ιπόδ-χ ça <rco$ixa' v*ç. 
Μ απϋτις $X$raw er' νλιχια» y it άκακν φιλιά' η*ς 

ËKamrfàyiKt φατιά μζγάλν çlw χαρτιά τχς> 
Α 5 Κ'*φλ«-



θ' ΐρωτ&ς μί μια» φωτιών μίγάλίω κ) πί^/ατ^ι^ 
XÏVe oV» ίσμιζαοΊ μί γαμον νόμιμο ν τα ς y 

K*ì μίτ&ϊλαζαν&ς iportav μίγάλίω τον χαίμοντας, 
Κ*ίζχ court χαιραμονοι μί? ςΌΐς ίροσΊαίς ταπο§χ 

Χω&ζ ν»οχ~.0ί» χαμιαί ςΊω ζϋ<η'ν τπς vet yvcJ$*} 
ft'çt οπχ vSrl^cs? w τύχη w xaxv' τας 

Κ* »ipepi Treiptäg» TtoükJw &ς rlw 'tun am l τας. 

ΤΙως ο Α'θί&^ς t'arn ĉ* ωτα* ς-ρατηγος ci ς το ν 
πολίμον cv OUTTIOV ei ς TV ς Ulpcaç y ^ 

τόσον αυτός y ω cru» ?φΐ » E'Xt<roç 
ϊλνπηάη τον μκτάμον τα . 

Ο' Βαηλέας r$ Tlipcvv Χοσ-ροης ϋχι π{\$ 
Φασάτα ς-lw Kap$aycm} y ta va ria! 

Κ/ ο ΑυτΌχρατνρ Ήραχλνΐς \πϊμ\ΐ rlw άρματαy 

Και ολα τα ςρατ&ματαy οπχχι çUu έ)&α£α} 

ùtà ι Λ jfeçovrdiraci rlw χωράν τίνυ Jixifis y 

Not μίΛ rlwt xtpfaicanv ci üxpßapoi %χ$ροι τα. 
N* axohaSticrvi %7rpi7rt xi Α&ΐ&χις rluu Α*ρμα$α) 

Σαμ Σξ>ανιγος πα m τ air t χι αυτός απ rlw <tft\ada, 
MÄ €4χϊ τιονον ço/Stpcv y κ) λαύρα* ÇLUJ χαρίια» τα , 

Ν a<pncyrlw Γνυυαΐχα τα y τίω γλνχοπι^νμιαν w . 
Και μη μπορώντας va ça$j!y τϋς Éλιτά το λίγα y 

Ki ως raxact πο)^α πιχρατϋτξς ixtlvn χλα/yei> 

Κ/ Α'&ίονις χλαία πλ&όπρα y παγ% va TIW ά<ρή?γ, 
Ε τζι χ cl Jvo τας tifaci πολιω λαϊμον >ί κ&ίV/. 

Μάλϊ 
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MÄAS'* χοίρος TS μι<τ&>μϊ> ι$μίμ^*\1ωπ&χα* , 
Kcu Set κρύα > κ/ ouiaçcvay^ç άποχαιρίπαϋχα* φ 

A'S'/â'Mç «$ TO ξυλφντ* μπàlvei y μα η xapSixi* 
Έ?μ$ίν% çtw yuuouKctn > πίτ*ν TO XOJUχημχ«. 

Μ* μαραμονον προ<τωπαν y μι ο\ιν ά&αγμζτη 
Τα άρματα W οίπλω<τ*ί κ) TOV και ρ αναμο/ei · 

0* Ζϊφνρος tfptitnirt y κ/ ογλίγωρα παγαΙη 
Mi τ&χί οίρμχ^Λ^ π£ 'TOMI μαζί çlw KapSrayvi* · 

Τώ/> χωράν rlw άίρηχατι π&τον λ<ί&*ρωμ&ίϊΐ 
Α* π' vi ς ίχ$ρυς y ττ* φυγά?* yxuravî ματάμνίοι. 

ΤιατοΙ ςρατιωται π* τανίμισΌ* ίπολίμϋτα»y 
Euyiïxouvy τχς ονίχητζ» y κ) wç txuvnyHoO*· 

JÏV« 5Γ» τα πλαίμονα ix&i va) ταματιοΉν 
ù&i iiwv xpsiXy χ ιπρ^πι οπίσω va) yv&mv· 

luycuç *μ{ραις μοναχά Αχαν va) ςαματίσκν 
EW ei ς rlw KapSaycw y Sia) va) παλαμίσΉν · 

ίίως ννας ξον'ος Σ^ατιωιης 7t&ptiyop&iW9 A&iâluj 9 

παρατώντας ΤΗ τΐω απ tri a» tf$ yvLuouxeoy y 
j£ SiiiycSviztç w πωςίχαμι κ} lnw% 

μί Xéynvt i Ε'λ/0·*$. 

El'ç W70 TO Six'çi/ιμα 7$ Xfyeav ύμίρωνί 
ίί'νας ςραπωνις ειχ ίλθίί απ τόπων μακρωαων* 

Ε/ς TIW άρματα ßoviSo\y αϊ ν&βλ'ίλ&τ *ρ«*> 
Να (poMptocn κ) αυτός τίω iSsxtw τ ouiSpeta· 

Kai μιαν ßpaSiai π* %λαχο* Α'θ/θιΐζ va κα&Λπι 
Μαζί μ αυτόν çrlw *ξάπ*ζα* τον ξο/cv να ίαπνήνγ 5 

Α 4 Α'πη* 



Απϋτις incurvii<rct(n κ i&dpèit μαραμο#ον y 
Toarov Troika το πρόσωπον τ A'SYC&H λυπ^μο^ον 

AÌyei τ ο ζ&!ος · 'ξο'&αται Κφοντν ex TIW xap&aj! <?* 
Τ lai 7v<r(w λνπΐω πχ βα?ας>χ) Jei\véiç ςΐω &ω&ουί 

Γιατί il $λι^,ις ν ποΤλίΐΌφίλος cfcr μας χα» e* , (<ra è 

ΤΙαρα φωτίσω π^ρσ-οηρί/Μ ς-ά α-ω^ιχά μας ßoJ&i9 

Κι av/cùfç χ) η λύπη <r*s ζτυγι χ Y^CWS-M 
Α'ποτον ποανν, χατά πως eîvaz ity VIÔÙV awuufà*] 

'Ζανάαπασαχ τον απ ο tri 5 y tari $ti e? ναι afav 
AxXaypaπλ&α χ&ροτζρν, y ωροώ xwfei% va ßttX» 

Τον πο&οντΗ ciruvouxòc πις-ιν y χ) va πάντες 
Το πως κ ixeivn ei ς αυτόν πις-ιν xi iydïïlw %χκ. 

Τι άτι το çiiavç ytxjuazxoç Jhv ημπορεί να" λάχνι^ 
Hors ayaπlw xaSaplw x ζμπις-άμοιΐΐυυ ναχνι. 

Δον χρίΙζχσΊ TÌJJJ άμορφιαν y τίω aMf&œiy τίιυ yvcici > 
Μανολϊΐιι ay απ ΊΛ τχ ς ei ς xetvov πχ ni ς £ωο·ϊΐ · 

Ο'θον $αρρω cTcv ß&rxiTai χαμιά ςΊυυ Φΐ\χμοίιι} 

Ν* avTiçaSj! τχ χρν<ταφιχ y va μ&ίνγ τιμνιμοιία. 
Κ'π&ραις %^οχιμασ'Λ> μα Jcv ΰυρα χαμιαρ 

Να eìvou f/atpopirixiï χω&ς (ptXapyv&a*· 
Τ id τχτο απο<ρασ·ισ·α ολα/ς να ταίς ζΐφά^ω* 

Κ/ iypoixmorai τίιυ vçîplw τωραοπχ ex Xiyu · 
E/ç TIW KoS-ifpav ToNìia-ì y en μα ço KtçjLytaXiy 

A'vTixpum 7x Έ'ζωπχ > μία χατοιχιά μ^yάXn 
HÎvou, irmfeia xi ίυμορφα ei ς ολα χαμωμνίνι y 

tira* νιηοΆχι φαχνίται άπ τζ αΤ^αις χω&ρμς*ϊΐ* 
Eixei μίΛ &μορφο'τα7» yuvoiïxa πΧχμκτμον'ιι 9 

Ο'ττίί Ελ/νος χρ&ζίται > eìvxt χατνιχγιμον'ϊΐ. 
Ε* y ei 
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Ëyei τΐιυ %\αβα κι*υτ!ω y flW %λαβα χ) αΑαιςy 
Mé Ζζο^οαξ κ} πλψωμουίς y π£ ίκαμα μιγάλαις* 

ΙΑ όλον όπα μχ φαζνίτοafro τά ο^ηματά της 
IS Λ you ποΤλα τίμνιτιιίύ &ς τα κάμωματατης · 

Μ' ci'a καταμαυρον μα*Sì bramii κ^κλω μόνον 
TÖ βγαηκον της το κορμί ταγγίλοκαμωμαίον.' 

ài χω ς o*yupd y το βλ e μμα της ÌOCÙLK &βον το χροίτ&ί 9 
Ιΐ£'£&χν% πλ&ίσΊα fax,tiKiiyO&cjv ti aiitnpTrdreit · 

KÄS*« της ^üμα %£&χνί vet avuti τιμνιμαίον y 
Π« τ άργυρο VW ς πρέ^ωπονixp&reiî KU χλωμών · 

Το βλεμματηζ TLùLTûo ςΊιυ ylwTo%€i χαμνιλωμ&τονy 
A W TU Trista της TTQTÌ Jhf τοχΐ οΊκωμοψον · 

K'ttpauvtT ο\τά TTOSÏAWÇ %κ&&ον%πως ρι'χναν 
Tea ς O*OLÏTIOUÇ £ όμματιων^μΐ οιχωςας voi $Ηχν*ν · 

Σ«? νοίλίγΐ y καυν&ς ττοτξ ίμί ας μίιυ χοηαζνι y 
Τ tetri ePd> Χχω λύπνοΊν y %) ttixtpa κοπΐΰίζ&* 

Μα οοΌν âvo Swαυρος m ζ αμορφίας κρυμμο/ος y 
Τ ovo ν ναι 7τλ&ΐΛ βαρύτιμος^ ττλ&ά τη&υμιρμονος. 

Κι οσ-ον 'vaut της ίπι^υμιας η λαύρα μπογιά*μζ»'vi y 
Το ατον κοντά zripcroTçpov y κ ν φλόγα TU ς TTAW-SOÎ ν GÌ · 

Τέτοιας λογΰς της Ε*λ/<τ* « τακτική $ω&άτηςy 
if τιμνμονϊΐ φορατια y κι ολα τα ρίματα της^ 

Ε ζ curateur πιρνότιρον καΐμον çku πι^υμιουν μπ y 
çt π* ttycun ρωσα ο y τ &ίχα çtxu xapdtaui μα 

Της Βάγιας wç y π* VÌTOMÌ που/τα ς-lw κατοικία* της y 
Για να μι καμη να μπορώ να λάβω τίω φίλιου» της·, 

EWT'M re/α w ποννιρϊϊ γίμάτη νποκ&σΊΆ y 
Met ίίυχν% ço <pajfîpovy πάς iraufi άγια. 

Γ/Α-



Υ ι AT* Ä/&0 C?CP txawt y παρά vet μίταυρ/ζνι. 
Τοίχο, το ττως ττροσ'ά/χίταζ y οΧον VA μχρμχζ/ζ*, 

Ε,'χτνττχνί 7Ό ÇHBO ς m ς y )£ C?Ä κομττοσ"χρΙνι 

Ms ττζΰμορφΑ XoydiuA vi ς π ίσα» aapJW 7TXWAH y 
TÀ 7TXBÌÀ κρυφΛΊίίς νΑτίίςπίί y κ) ν&τημολογάη. 

Τια,τ HT wt SAGKAXIOSA π%&<χι* ττρογ,ομμζ»^ 
KctSt KÖLKS , IL ifpctivd-wv KAXVÌ ?£ ημνμζνίΐ. 

T a w μ/α* yt/x7a μονΑχον ΤΓΟΆΑ κριιφΑ μι τηρνα 
Σο μι cui πορτ£λου» w yiAX£y7rx α χ \ ττροσ,κλ&σ'μοιίίΐί 

Γ/Α PA μ* zra^M ÛCW xeï ν cai ρ ω rlw π&υμίΑ μ* y 
N Ä Jpo<rt&v!y 7ΓΗ Koyowv y ta £ AVTUU} H χ,αρ&Λ μχ . 

Μ* ϊμ7Γ&σΊ κ ο£ίφα* τωσ*α μ§ SUsjinv οίς τί/Μ YSXIVIMJ y 
Σα* et χα τίω ί7η%νμι<χΛ , OXUUTIUJ νύκτα xetvluj . 

KéVc-ίτα tJiyiiSruiKt μι πΧ&Α jroXvXcytA 
Tay $τ&λαμοι>> ¥ zXtvluj m^xt AÏÏ^A ποΤ^Α σ"ήμ£α . 

ΧτΙω ^Α7ηζαΜ μ£TO %pA<rtyvx. X$yiAv& ζχπλο^αν. 

Τίω ς ο Α3·ί<τ$>ις icxomcrt Toy ζοίον XVATÎCJ. 
rlw y ^ οταμ ίσίμωσζ» *ίς Tlw Κν5ίί-

P0^ ^ έτ«λο^ ci'a του SQOXQV ν À ΤΓΑ-
ρρ rlw ëXioroy y ^ ei ς τον £ρίμο? 

pa τίχυ <QoyaL'<ri9. 

ΚΑΙ 
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yiotx λί'γ& μϊ σ-χλπρα* φωνίυυ y χ) μάτι §υμωμονοψ 

Προςσ- ΣψΑηω'τΙω,πζ'λίγί,τξπ/ΰίςXoyüqirξαίον . 
λοιπόν έμονα πονηρι Σπυρίς τΐω τιμίυΐμα y 

Koù ζγς οίχόμν, %) τί λίς y/À πλ&ότΈρνι ον^οπίχΰμπ. 
2'τόσον μίγαλον a&xov y π* μύχ&ς χ&μωμονον y 

θ' ΟνραΜος <r %χ& feVWa τΐω σκιμίρον φίρμονον 
Στα ylçj-& μπ^τίχυ παχ^μ^χυ^ΤΑ» irpi"rtiy vet <rQ $ωνω 

XTIW h/^onlw π*μπ χαμις^ας τ οί^ιχον ΤΟ ΤΟΟΌ « 
Koù λέγωντας τέτοιας λογϋς y tvyctXi το ύαταθν w y 

Koù Ιάραμον &7raJcûVt y vi παρ* τΐυυ ζω* ΤΗ · 
2' τίτΌΐ&ς λογϋς άποΜΤζχον ο ζονος σ·υγχιο·μς*ος 

Αττόμ&νί) π* μοίλίζΆ νίπ» παραπ/ομονος* 
Koù μόλις ù<r/xJ$Hxt xi οίντος uà ζίσπα^ωσ·)/! y 

Π* A^/ÔHÇ τον έττλιίγωσ·* y *) ίϊχϊ τον trxonuTjiy 
Koù ϊλαχ* w àbçvxïy υπό τον πιχραμονον 

Δΐίττνορ y υς Soul οίον VAXSYITOCTOV Svçvxtar μόνον · 
ft αυςνχνίς χΑΐας-ροφίί y ω γλωπ* Απολυμον*. 

Γ toi v ACCU άχΑλίνΰϋΉ y ϊμ&ϊίς μαρΑμον*. 
Τίτοιας λογϋς απομ&ην ο Σψ&τηγος Φ ζονος 

Χφαμονός χάμοα e/ς TIUJ ylwyx*ΑΛμΑτοχ&ι'Κκτμονός· 
Α*ά*&ιις χωζϋς άργητα μίνα ço ζυλον μπαίνα y 

Έ,ιςτίυυ Κν^ρουν vet ς-ραφ^μυ μι χΑρ£ιουί χαΐμονη· 
Το πρόσωπον τχ ντοωί ω νουν Απο$Άμονον y 

TÒ βλίμμα w άΤ^οια,ς Xoyiiç y το χιιλί μαραμονον . 
ΪΙοτε w £ον iyi^Aci, μΑ π Α» τ AVA^OVACH . 

VC τον ό πόνος ΤΗ σ-χλνρος,^ τΐιυ XApìiuuS τα (τφΑζ&. 
Νότος χΑλος ϊφυτντί πα*-πζ ης τ' ίρμζνίταy 

Κ eV//UfcFt pJV 717709 TX ι >£ %\ς τΐω ΚΑΤΟΙΚΙΑ!*· 

Tier-



Τίσταρίς μίραις Hrcurt y οπχ 6 πικραμένος 
A W TU μίρη τζ Α'φ&κΐϊς VÎTOMÎ μιαμονος ^ 

OVs ço μ<*ρος ί<ρ&Α<Τί y πα λίγίταιΜαλϊ'ας . 
Τόπος ) πα ύν απόμακρα λ/yov νι-ς Κυ^^ρίας, 

Εκ$7 ζνμιον απόμανί ; >y d'à <ΡαλόΙτΙω τα 
Εις οία ο-κ/φον ίβαλζν, άπίκεί τίω βαλίωτχ 

Ma τέτοια λο'γι άρχίωνη va τα τίω φανΐρωσ-yi. 
Καάως τίω άποφαοΊ^η va τΐωϊ ξίπλαωσΉ. 

Ενχας να πας ς'οσ-πνίτι μα y κ) πάραυτα ^πα οτωο-^ς 
Να ίΰργς τίω γαυαικά μα y κ) va vi ς φα»ίρ&<η\ς 

Τον γυ&σ-μονμας ως tJat ς"*το το πζ&γιάλι 
Κ' οι φίλοι πα ναι μ*} μ<$ πως Ιγαο-ι μίγάλη 

Επιθυμία* να μπρωμς* ί$ω κ&μιώ νμιρα 
Ν Λ ζίφαντωσ-ωμζι» μαζί <τ' τον <Ppo<rzpòv ά(ρα · 

Kai πως <r% πίβω ξαργΥίτα yià νάιλον μ*) cala 
Εις τ£το το ζίφαντωμα να ναι κ! àvw μ'ίμζνα , 

Κι άφοννις Ζμπγ μ^ <rt <r τον (τκι'φον να σκω^ϋπ, 
Να ζψακρυυυ'ίΤΈ πολύy ως πα να μη &ωρηπ 

Ύΐω κατοικία» y Sounaitec' τίω μί το £ικον era %ζ& 
Κι αν λνπη$!!ς τϊιυ νιο-ηι πις, ναπάρνις μίμαχουζ/y 

Ρ'Λ|,α* τίω μΐ<τ' ςΊω^άλααταν^ vati ρ y τον ^αίατότ^ς^ 
Για να πνιγρ,γ/ά να χαθϊί,νά μίω φανν! παλαιό της, 

ΚΟΛ μϊιυ λαχρ 6κ m λογία τνς να μΐίνγς νικνμαίος y 

Our è κ τα παρακάλια νις,οά μαοΌχ μπιςάμψος. 

TltSç 



ι? 

I l Jç ·Δ«λο$ eVwpe r W Έ,ΧΗΤΟΡ y κ) %/ς ην άρομο» 
ορμώντας PÀTIOJσκοτωσ-γ y κΑ7&πρ&ΰητcu aττο 

mXóy/A wtçy χ) άποφάσ-ίο-ο νατίςχΛζ/.^ 
<τ*ι τίω ζωίω , κ) οίυνί cTcv liSiXc* . 

O
f ΔχΧώπίςτχ έτοιμος χ* TOP ο&τμορ ΤΗ 

Μϊ'σ-Α ço Ρ σ-χ/φορ Ι^ραμί 5 κ) ποίγκ ^ odo Ρ ΤΗ * 
Κ' ei ς τίω KvSn'p** φθονώντας Xiyei τϋς γαιιαικος τ*> 

Κα^ως ΤΗ i7rupctyyeiXi Αφνίτνς ο Λχος 7». 
Κα* wçE'A/V* £πί της κρυφά πως êVpapi*«"> 

Katar diet τύπον μαχρυχ oXtyop iça^uxav y 

Να ξίφαντωσ-ρ αφαΐπιςτ* ποχχν ΐπ&υμίΑ 
Μαζί KOÌA&OÌ <ρ!λοπχ> πχ eipat <rtwÇo<ptA. 

Kot μ'ίς-αλ* ^ /ÄT/ νάλΖγς SriXet >/α y« # χ ρ ί π , 
Γ/Λ77 κ) αυ&ορ inet Ζχίτζ Ρ& TASHT? . 

Γ»' α^αττνιμ&τίΐ Έΐ'Χισ-ος y π* τ AXxcrt, πως π*β& 
Ο' αί^οςν/ς Λα Àvrlw , τ* JaAdLw πις&χπ. 

Καιχω&ς Apyym χαμίΜ μίνα ςον <τκιφθΡ μπαΐΡΘΐ , 
KV/TWJ/CI^ %Αρ*ίμνιτνι y κ) χαΧοκαρ&<τμο*ηιι. ^ 

Κ/ Αφορτης φζψΑκρνυυαρ y κ/ α^ο/ cJcv ι\μπορχ<τι 
Te ν SKXOP y OyTi ïtStXt vi κάμνι y VA ìi*<rty 

E /̂̂ é ro'ar αΧυπντΥΐ κ/ à^e/a w $ω&Α τα y 
> / ft % t X ^ S # V 

A &ωτερν a^r τί!α» SAXAOSCW , ^a WTOffc <T/^Ä Τ« . 
Κ/ OUÌTISIKA TUçyuuuouKoç Α<τχω$ϊΐ ΰυμωμννος 

Σέ ΧΉΡΟ τ Joe/op πρόσ-ωπορ κ) TO χα&τυψννον 3 

Π« ff^e TOCT^/J $υωαμιν κ) ^Λ*** ** ήμερων} 
Ka'Si â'Axjtcp άΧυπχτΌΡ, ^ ΡΑ π πχ7Γϊ4ρω<ΓΥΐ, 
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Kai rlw àcar/Sa rbjj ρκλνρΐυυ va rlw 6%αρμαπύ<τνι 
NÄ <rßu<ry TV φαρμάκι της y κ) λνπΐω voi τϋς JWir, 

Mei χ&νος 6 απάνθρωπος λνττίυυ ePc* eî%} W<rγ. 
Ού'τ* dJcarXayxvicur ri iyZIA χ&ρ$ w ?a yvcucjo·*. 

Κ/ άφοντκζ rlw ίκοΜχζΐ μι μα η α^ζιαΰμο,ν'ον y 
Έαπλωνε* κ) το %}&ΤΗ μί *φμα θυμωμζνον , 

Κ/ aV τα?̂  £α4>3·Α?$ 7Γλ*ξ/Λς της άρπαζα^ % n'pveiy 
Kai μι TO &Αο χΐ&τΗ fi ς cuir Ιω ζίσχτα&ωΡΗ y 

Kai XéyesvfÇ μί μουνίήΤα^ η ci ς τον VHV VH βοώ&ς^ 
Tnrlw rlw al ρ our βίβαια ruyvvei i άπο$αν'ϊΐς. 

Η * άτΤΟ ΤΗΤΌ TO (ΧΓΑ9Ί TtX&fCûViT Ά ζ<*Μ CH , 
Η* μίνα ei ς rlw Sa'Xaosour vi π{<τνις απατή <rx, 

Ίίτυιας Xoyiïç » ίυςυχυς yuvouxa πιχραμον'* 
Κ'χπωντας y απομ&νζ* ωτουν απο^αμενη* 

Έ*ψομαξον y ίχρυανο } coui pofov έμαραυιί$ιι y 
Ύΐω άφορμίυυ i ρω vin ΤΗ φονχτης [να μά3τγ. 

4θ ' Αυλός τζά7Γθχ&$ΗΜ, Xtyet y τον οΓκοτωμονη* 
ΝΑ κάμω %χω rlw ßnhlw, j£ προ raylw ruuiSpoça·*· 

Kai TO mràSri TH α<τχω<η } δίλωντας va nXetoJtrvi 
Tt'iOta* ^ya'Xlw άπονιαί y va r!w% &α¥ατχίιτγ. 

H* Xtyîpy ως ϋκΗΡΐ 7HW inapyopfà* y 

Ο' πόνος TU ς t%aSrnxovy ÎWÎTO r άποχ&ΒΉ· 
At'yei ir&Sri xi άφαίτνς cru > xi άφορτης i $ϊχος μ* 

®ίλ& y τι) €ÌV ìi y ve* μ* ru y va yaly ο θαίατυς μ*· 
Nöi 3̂  TO çii&oç y 7rX)iycu<r' w μ% TQ carad-i aurlwov . 

rsan %yco de» *J* va ξω y ta μ% y μα y ta ÌKBÌVOV . 
Τ ta χεϊνονί'χω λυ'πϊΐσ·ιν f xi oyt y ta rlw ζωΐυί μ*) 

Τ et ρ α π αυτί ς rlwi pira y ri χω yi αβάπαυαΊν μα · 
Hi 
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ìAì Μαμον πανπτινορ ΤΗ πο§πμ*ν Styziüy 
Για ΧΗνοννμπν ζωντανά y ναμαα:υάπο^αμζν^ 9 

JC/ calta· ως χ) ο Su/anç πονον πολυω μχ Si'v&t y 

Γιατί TDVÎ χω&ζομαι y μα 3"ΐλα μΐ yap-jAéi 9 

Koù va μ£ φουη&ρ γλυκές , γιατί μί τ» ν βνλυωτ* 
Έ*γω TTOSOÂVÙ) <ηίμζρον για &γαζίς*<?ιν ΤΗ · 

Μ« Ζχω μ*** αφνβολίιυ , όθον παρακαλώ tri 
ÉTX'TIW rlw παρνγο&αί ?ò τίλος μχ μν Socaij 

Στον γιαγιρμον as να είπγςτ αφνίτκτ αχ&βχ μχ 
Tira? m λογία m ς-tpvà y ττχ λ{γ& ςΐω Saurlw μχ · 

Γ» Ε λια-οςσΉ ça&ïixî παντατης μπιςιμζνίΐ$ 
Οντ€ ποτέ της CH 'πταζτΐ y χ) Swcxei τιμημον*» 

Κ' ei ς ΤΗ το i<noù7rYìCi y j£ το αραβλίμμά ντζ 
Εγν&<η çfpxpawQv ) κ) μ'ίίλίω rial χάρτης 

Υίΐω/Qi txéivo το QJT&SI SIX να το xap<pcJciiy 
Kaz πβαλ* το ς-ϋ&οςτης y Sia va τ!ι& τξλ&ωΓΨΐ. 

K't'xmç ο SQXoç ό σχλνρος, ππ^τνν &υμ*>μ<χ!ος y 

Και από λνπΙιν^χώ'αχτλαγχνιαΜ Sor nwv νιχϊΐμζνος y 
Ìleo» Sιμς*oς *μ&νΐ9 ποιος <H%ÎTO πιςάϊσ-γ y 

Να μιί μπορρ cica* νίχρος χα^τολπ va e αλά e fi 
A Ve rlw μίγαλο^,νχια* y çlw çaàîplw xapSia*, 

Π*Λ c'àvrlw rlw λιγϊρίν) y ίμ&νίτ'άποΖίβ*· 
Avo ψ&ς φόρους *§-{λι\α'ί ì arx&cyt το anaSiwy 

Να rlw ßapifcyi , μα cirai να χά& >f SUJJ&IÌÌ τα > 
/ απο το yyv- ™ <τπα&ι αφν\σ·% να » τησ·γ^ 
£?<ri π* άπαρίτ*#% 9 Soi SV va rlw (povÂiry· 

ΚτηχΗ προς rlw λιγίρΐυί μί λογία μιρωμζχα 
TI'TWICÇ λογϊς mç %h\y%? Soi m7F*f» «T/'/WC/Ä 

Νιί 



Να tri (pòvSSaO) 3 χατκπως cìvat W cpSiviol μζ ^ 
MA y# <r A<p*i(rû>y «r ÄC;TO ç-ex« r£w> &ζχαχ μχ t 

Tictr Accu iä a(pcvTìt μα ywucuxa νόμιμη τ^^ 
Ma μα>0Μί 6 άσ-πλαγχνος μί Ιγπ ίχλάτηιτα. 

liai μίπίμ^ο αλύπητος voi χάμω τίυυ βχλίω τχ 
Κ/ ai SOM κάμω ir γνωμίω τχ^ΐπίφτω ςΊυυ òpyhui-Km 

Γ/Λ τίω ζωίωσ·* μοναχά μπορώ vàtrrUù χα^ο-ω, 
Mot ÇIUJ KuSnpa» VOL ςα$ης Je* * μπορώ ν αφήσω, 

Α** &ίλνις voi ξίνητάδνίς tScoScv va μκτώσ-γς, 
Να ξο&&γίς} ye} va Çpa<pyç ποτ€ va μη γυρά'σ-γς 

Μνο'σ-αιμν ei ς wv xpautòv , vi μΐω yv^/cnç πάλι, 
Κ έγω σ· atyaj/ω ςΊαΙ çi&cul y trixeio το πΐ&γίάλι. 

Kai Μ λ Θίπω^πωςσ* t pp jj*a çluj &αλαο\τΰυν*χ ίπρ/yyir. 
υ / ως ποτ απο Tocarujjopa TUTU μπορπςνα φνγνς, 

ί^άπας ei ς τόπον μαχ&νον νφ<ταζ ç!w λώ$ΐ&ά <τ*, 
Κ' ί$ω να μην àypotxnSy χα$&λ* τονομάν*. 

Σφα'ξαζ μ* τχπ ν Xtyîpy} y çj/λδ παρακαλώ cri. 
Τζπ TO Ç-ÎSOÇ ^Ö^/CT'TO y το τέλος μα μν So'crea. 

Κα* τι ζωίιυ Sì νάχω γω; πως ίίμπορω να ζήνα 
Μαχρ απο xeiov £ ασ'πλαγχνον,σ'αν ϊτάποχω&σ^ 

Ί1ο?λα πιχρη $ιλ'V'TOMS τέτοια ζωή γ/à μαία y 
Αφ £ ίχ&ος το τέλος μα Ιγπ π ι^νμισ μνία. 

A'yov μϋ φαίνίται ποΑα âyçj-ος ο ^υυίατνςμ-Sy 
Κπήτις τον ίπ&υμ&ϋ ô &λογ*ιτίχ.ο'ς μα . 

Γιαΰτο γυρ&ω rial πληγίω ίτζ'τίω ΤΗ Scu/άτχ y 
Κατά Tb γαπημονα μν ουίίρος το πρόςαγμά τα. 

Μά Scv τϊς£ί<$θΐ Sav'awv iχάος } π£ τ1ω ζωΐν! τηί 
Να ι»ζ ίπάργ ΐττρτκ χ) Μχως rlw ß*}Jwm. 

ΤΙως 
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Τίως ο ΑχΧος tuyctX* τΐιυ ÉXtrov ας ίρνμον τόπο? y 
*£,juÇ"tpct από TTOXUJJ occupò ν T!W ίπνιρί dia JV-

Xdurlw IH ci ας βοσκός y χ} πως ĉ Jc/5"w 
ωσαυν S f οηποίνις y κ) £μί<Γ<£ισ·ζ*. 

Ω* Αι άφορα παραζςωνι ππ &tv ava^tva'THCy 
, Kou Xoyατμοί αντίδικοι οκ ni καμώματα τα ς . 

Η' Xiytpiiy 7Tuv a7TTcuçy\y τον BOurawv yvpd,&t y 
HapaxaX&i τον Μμιον y κι αυτός Sci riw φονάΉ. 

Koù βΧίπωντας li ΈΪ'Χισος ori va rluj πο&α/γ 
θ ' ^πΧάίίης Sci HSiXiy μόνον TÜC Xéyta yjuie-i y 

Mix&ià τα μ^αΧο\υχα παρακαΧ^ματύτ,ις y 

Π» 7» ζητα τον&ανατον μίοΧίχυ τΐυυ κάργια της · 
Κπϋτις J£ Sci tXaßt τον θάνατον y πόντε ye* 

Να (papt&y καμίας φορΜ,πως πταύσ-ιμον Sci Ιχ&ι *. 
Mrc rhu ίΧπι^α ΤΗ καιρΖ να ζην y α7τομζ»&ι 

*Σ ΤΈΤΟΙΟ?ζω!w , Sià avrlw y πο?λχ ^υτνχκτμονϊΐ 9 
Μ.β πικραμαία Saxpva, πν απτά μάτια 'ζίχαν^ 

Ύα ροίοςοΧίζτμονα τα ς μα^πΧα της ίβρίχαν , 
JaÇei ΤΗ ÓHXH C c/Ço&out va παγ* -^ α τοππς 

lîoJkd μακράν απο&κοί y κ et ς ̂ νωρπς α»$ρωπΗζ. 
Kou y ία ν α,^άζγ ocrov μπορπ >! ο\ις κ αμορφία της y 

Ju%% o£i<rt TIXJJ μποΧια TU ς y κόπτει κ) τά μαΧια TU ζ , 
Keu κΧαχωντας ÒKSVJJ'ÌTOZ τΐιυ ΐυμορφίω ÇOXYI της y 

Καχ πτωχικα ίφορίσ'ΐ ρπχα ΤΗ ΑπΧώτη της · 
Κ ίκθίνος σ· ci op ιρνμον τόπον ço π<tZ^yιaXι 

Tlw" abwart y xi μία-&<7ί μί Χυπίωτης μ^&.Χη ·. 
Β Μ* 
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M'* σάκρύα κι 'jjèa?v:ctypxç izuScvi mixH 

Ιίω&ς ret ζά,'ρνι w πτωχή πχ viSrtXt vd παη* 
y[7T*iì*i ci Xo'yyvç y cri ßxvd> κ)<τ^&ωμο#α Üee-ir 

K'fi'xfT πΖ rlraxt βοσ-κοι y κ ίπρϊπ.ί va Tripoli 
ΈΪ 7TCL%î 7TCXA>7tt VCL (pOLVY y ΤΓΟϋζ £Vat yC»VV\μ&!y 

A Ve βοσκχς o-av avvìiavrei yKWç rd βχνά θρψμ^ 
Ma τομορφχ προσ-ωπν πις τα κα%,ν Je* νμπόρ&% 

N Ä κρυ\γ y y tetri içadvovraPyy) y.dSi g ς τα SOJ^ t 

Kcu ra χω&ατν φορίσ-ιά Je* y μπορεί va παρ* 
Ρ Ta ßycvmi πρόσω πχ ντς τνς αρχοντιάς τΐω χ<χο+ 
Ου Si rlw λαμ^ιν r^S ματιών , £ τ* κορμιά την rdhv 

Π« πάντα φανζρω'νζο-ι τϋς diycveidç τίνυ πραξιρ. 
Κα&ως μπορχν τα νίςαλα TcvH"7\tovvd Βαμπωσ^ν 

Μα TIJJ ίίμϊραν $χύαμιν Scv ?χχν να rhu y a!σαν, 
E"£w (ptyya&a yv^cv ω<ταν ζί^ομ4σ·μ^ϊ\ 

E'Λ»y κΊκ&, ς-α Sdo-ura μί ΤΗ ς βοσκχς S-ptuuoiir 
12 ci π* ονας aya&oç βοσκός &χ$ τίω ivp» * 

Kai çbjj πτωχν'ν τ* ψαμζλιυω <<πγρζ vàrÙ <p{py . 
Κ i^oyia^ cKTÎtfj Çcpicricu}, πως yravt κοπέλι, 

Ta yyfây κ) m πρόβατα va βοο-κγ τν'νί ÇÎAU. 

Ta tTTipvt κ) TU 'πγιζνϊ μί το ζαβό ν paßSdxi 
Εις τα Xißxjfey πχ'τανζ τομορψον χορταράκι. 

Και προκομμένα τά^βοσ-κί, καλά τα κνβίρνάν * 
Το ßpdSi ei ς rlw μω/£ρα>; τ*ς τα πίρνα κ) τα πάν. 

Κι όταν ς-αϊς dy&axç μοναξιάς yrdyet τα πρόβατα της, 
Έ τότες ίςοχαζίτο τΐυϊ αακορο/ζικ/α 7ης· 

TOTS μί παραπονίσιν τα πα&ντνς Siyarai, 
Και μ αιατ&Λγμνς ποΑχς άλ/βίτα*^ ΟρίυυατΑΐ, 

Κ* 
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Κ' Ζχλαιΐ ΤΌΟΌΪ $λίβϊρ& y χ) τόσον πικραμένα y 

Π« κ) τά JaVtf σκοινί να ävat λυπημένα, 
Met y ta va λάβνι OUHCIV 5 tßaX&yiw vet πιαργι 

N Ä xujunya άγ&μίκα μ^οτα <rì κοιά m Sa&n y 

Kcti τ£ ßo<niü ίζητηνΐ £ο'ζαΡ/.} >£ της S'ivo* y 
Κ' ίπροχο-^ί Tocrov καλά y ττ άγ&μι cPcV ctp/ye/. 

TOOOV ποΤ&ά πιτη^α ίρριχνί rhu σαίττα, 
Ka7kiT?p απο Ταρταρον^ îlap^iw;, *j από Σχυ&α· 

Μα μι καιρν Siaçvua οίχίλ&νι ç?aç ζα>ος 
Χψατιω της &ς τϊχυ μω Spout τΗς^πχ 'τανί λαβωμοίος^ 

Κ' ei ς λ/γαις μιραις ζλαχον ο ζ^νος ν άπο&ω$ , 
Η* Ε'λκτος ίπανωτης τα Άρματατα ßap&y 

Κα* r άλογο ν τα πάραυτα π^ρνα ^ χαβα)λ^Χουθΐ y 

Kuì SI χάος apy-Avx καμιχν Sia νυκτός μιιτ&>&. 
Ε'τζν λογιαζα να κρυφών η ΐΰμορφή της νιότης y 

Να (palpita μ} τ άρματα, y πως elvat Σ^ατιωτής • 
Χ νως ν àykd% η τύχη της t ί xaìkia ν' απο&χνρ , 

Πάρα τΐιυ πχνΐ/jj ΤΗ ßocrxx çà SavviTOt να ΚΟΜ>Ι· 
Ma μ όλον π* \WÎ% βα&α πο^α τά άρματα της 

Σ το ςη^τος της το βγζνικον y çà μίλ* τ αχαμνά της > 
TQOOV τα icrvujjSritrz πάντα να τά βατοί ν f y 

Π ί βάρος Scv τη ς ìSiSav > πα va rhui àrroça/vy . 

Β % ΧΙύς 
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ΪΙως ο Δ«λα; ÌSCÓKÌ τΐυυ & inerir ΤΗ A'SVCS-JÎ eT/«, τον 
Scurawv της Ε λ/crov y ycy JTSTC Ο Α&ϊ&ης $m 
y αλί oLVTOu τον £ουλον y ycy Ç>3auraνιας ei ς rlu) 
KvSïlpcw ϊμαΰτζν y ort ο %cwoç 'Σ^ατίύύΤΗς 
ιπ&τί μϊ μί*» ScuXlw > ĉq οχι μ£ T W EV

4 
λίΟΌΡ. 

Ο* &χλος ππ ΐπίμφ&νκΐ yid va rlw Brava7rJ<ryiy 
Eyvtto·* ç Α'φαί-πΐΤΗ GHAO-IV vet ΤΗ JVcntj 

Kew Xty&yrlw yujjouKot ΟΉ y A <ρο#τη ç.a'KQmO'a τίω y 
Ki CLTTTK μαλι$ίτΙιυ wvpa vçtpct % ιρριζάτίω 

Χφαμμονίυυ μίτ çlt/j SraXaosav κατά τΌνϊ&σ'μο c«a 
KaStoç μχ t7rapòiyy&tXzc f cocraè άπλας πιςο,ς ö*a. 

A'^crwç ra ως τ CLKHPO y rbjü πλ^ρωμίω ΤΗ iiv&y 
UH ra"7w£&5 μ απ' αυτονο ΤΗ τη vet ζίμακρυυυνι y 

Τ tari ibi w iqjtuvòw χαλά vayy κοντά ΤΗ 
E"va (povtci f π* σκοτω<Γΐ τίω Uta» φαμίλια τα » 

Kou ίτζη τον àπo'ßyaλί y z îTruyi TIW ο$ον ΤΗ y 
Ο'θορ ημπορ&ΐ f yia ναυρίί κι αυτός w ροιζικον τα. 

M Ä Ο A^(8"IÎÇ %μ&νί Troika συ'^oytorμQvoς> 
Xrlw yλιyωçlw τ άποφασΊν %Î$OP μ(tτayvωμ<z»aς · 

Εις τίω Κυ$γιραν çpaqwxi όλος $υμος *) ζαλνι y 
Ύίω ßaytujf κραζα πάραυτα μι μάνητα μ^ya λ y y 

Kou άρχϊκπ φοβ'ΰΡ/σ"μον μ^αλον να της καν y > 
Kai το anatri απανωτής οκτο φικά& ßyjJtety 

Κ\ y GÌ της 5 m ς μπ πονηρ» y ποιος νίτον y πνχ*ς μπα<τγις 
Tlijù νύκταμ%ατ ço σπίτι μπ να μι xarxvfc οπια&γς y 

Ν« 



Ήοί iïôJcryç rhu yvuuuuadμχ <r αί)λχ dyxpxxyxci?i(w, 
NÄ της ίποίργτίω τιμίω μ' où^vuJlw μχ μΐ^/αλΙ/Μ i 

Tftj'p«} xctm κ'ίπιβχλϊΐ > ν! ζϋσίς <ra πλαωνα > 
Κ >ί χ&ρα μ* TO α^Μον πχ μΖ \αμϊς πλίρωνν # 

Σα* α κ »er'M' KOMoyçjcL ÌTUTCC vet της Xtyei y 
HoTkoL φοβή&ν 5 ίψομ&ζί) ληωνίται y χ) κλαίγει. 

Aty&™ Αφέντη τΐχυ ζωίω της £ολ*ας χχ&.<τχιμπ y 
Kai rlw à λ vf 3*« αν ?α er« τταί^ταζα^ πι ς bor cu μα. 

Σ« μνογω η Ε'λκτοςσ-χ πώς πταίσιμον Sov lyjn y 
Ενπταισα y co w Svçvyjçy π'ο ΚιΙ&οςτΌ κ*π'χ&· 

ÉJto $λ& οίας ποθητός ζονος μ ολίγΐυ γνώσι, 
Ko«' τΙωΈλισον ν'αγάπα eì%i μχ φουνζρώσ-νι y 

Kai μι τά Jona rot troïka μ \%αμι να coy κλίνω > 
ΜΛ VOL κομπωσω λογιασα TOP πίλίλον έκ&ίνο* 

Κ η^^ρωνττχς η Ε'λ/troç ναχνι ημίω μίγαλίω y 
Έ,λογιασα ωιτις αυτίνυ ναϋρω χαμίαυν a)&lwy 

Να κάμω μ* τον πο$ΉΤΌν να σμι^Ησι^ομάίι 
Αντί ς cT/α rlw Ε λισον y rlw νύκτα ÇQ CTKOTOC£(. 

Kcti rlwOtpîav τινρνιχα y κ ίπαρακ/νϊίσα' τη 
Na (τμίζνι μί τον ξοΛονι ÌKHVOV ÇO κριββαη > 

Π& τζ ομοιαζί çlw ηλίΚίαν y ώ &ίς πχ %ϊΐ'ματα της y 
Τ«ς % μπάσα } κ) τζ ϊβαλα μισά, çlw χαμίρχ της. 

Kai της Ε λ/era άπατης πρόφασης κ\καματη y 
Κίπηγί <raïklw καμιραν^ισα σ d)&ò κρ%ββάτι. 

Εντζη ίκαμα TOV πο§γ\τυν τον ξονον dia βράΛ 
Me rlw Oipia» vet <τμιχδ£ν οι Suo m ς ομαίι * 

Koù w Oep/ce Q//a ?Ä ̂ tW /cr̂  ro πρόσωπο της y 
ΝΛ TIW γνω&(ΓΥΐ}προ<τχλ^9ϊκρατειι το μυ^ίοτης^ 

Β J Κ' 



tliyto το φ*>ζ w£ Ισβυνα , κ) μία·Λ ço cxomJt 
Τ*ς αφνκτα y % iwiraxn ς-Ιω χλίνίακτα ομα£ι. 

J£aì το ,ταχν dpyà πο^ά, τοπ&νπαρα ν άρχνίοτχ 
Κ\μ*&νος τζ Α'νατολίίς 70 μέρος ν Λ po<f/<ry > 

E'viiya ìj τ*ς wpma , χ) Xtyco τνς μί βία y 

Να CixcoSy oyXiycüpx να φυyγ H vat χρ&α* 
Ε*τζ &πα> w yipovTiosa η χακομοί&ανμονιι y 

A Wat« μνί<τχ& <ruv βνβη y χ) άπονζχρωμζνν. 
A'ih'&wÇ ππ àypoUwc τέτοιας λογίς, ίξω&ν\ 

TitptroTspov &; TUU map Sì oui *) SCWOLTU άυμωδη, 
Kcu Xtyet, ω ίπίβνλνι, λοιπόν ir ver αιτία y 

Koù Ζπραξα τέτοιας Xoyilç μ^άλίω αμαρτία . 
E W λοιπόν &<τά<ρορμί >£ τϋ/j ß7\oywM μα 

Ttvjcuìta iSavamo-a) Tru'ravè y 4*UW A**· 
Μ/α ημχμε** Xî epii βχαμβς V amSrwi'y 3 

Ms J y^Ç **λ? νταίσ-ιμον y ^ Λ'^ας ναμαρτανγ, 
Timo μφ&λον πταίσ-ιμον ^ πί μοχ&ς καμωμνίον 3 

ΝΑ fte/f» χωΐλζ 7roucd/(riv Sz# eivett μπορίμζρ'ον 3 

Μα πριπα μ% m οαμα era τ àxaSapwv άυηνο 
Το α&χσν*}rlw 'ν'ξοπίω,πχ μ£ καμένα πλαυω . 

Κα/ ye τΐψ σφοίζνι &ζάμω<τα> άπο rlw μυωντα τα^ 
Met Xoytad πως Ικανί μ^αλίω ατιμία ταy 

Να <τ<ράζϊ\ μιζ* ytpovriosav3 ft« ίζτοχα&νι πλια 
Πως νίτωϊ καλλίτερο ναύργ χ) rlw Θ»ρ/α 5 

Κι απ avrlw τ [ω άλ*$&&» καλλίτερα νά μά$τγ> 
Ναχ βίβιω&νί τέτοια Λλ«Λ μ^αλν πως içctSn. 

TZu/ υίρβ ) x ϊβίβα/ωοΌ* ολα πως eiy άλ-nBeiay 
Και τοτί αίημο'νϊκτΐ, £ ιπζραχ$ϊ\πλί)&ια . 

Β'ομ-
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Ρνμφζύ* πλία όίς-ομ* ίμπίχί ςΊυυ x&pdict τ* , 

Από TQV W W <Γ ei etwa* % og$òv m hcryntsi τ* * 
Kou ϊς-οχΑ&η ixStxvtoziv va χάμγ ço κορμί TV.^ 

θ ' ϊ£ισς μι το χίζ* ΤΗ να παίρ* τνν ζωυ ν* y 

KÄC το\αμη απ τον πονον η, ai^2Jv το*ίμ.7Γθ£ζ<Γ<αί 
OÌ φίλοι χ} οι crvyycveïç | οπχ τον <tya7riœatv . 

ΪΙως α Α'&ϊ&ΜςίττνΙγϊ πάλιν ςιςα&ον πολι* 
μον y χ) 2λο· Ì7rSyi κ) » Ενλισ-ος y Ί^ή 

μί, ποίον 'ζοπον ^νω^ίοχοΌΜ 
ουίάμίσΌν&ς* 

Ε'Α&χϊ ς-χπν τον xxupov TUD μχχίω vi xiVììTf 
θ ' Βασ-ιλ&ς Η^ραχλαος JW va πολίμητ^ 

ΧοτρόΙω τον £apax!wov y πχ ÌITOV. TOC/XTepft/ac 
G* Εααλ-ά^ς ό SLWCL7O\ J£ πάσης mç Ασίας . 

Ην.9·€λ<^ ο ΗΪρχκλ&ος iti Βχρ,βαρχ να -πάρρ 
Το τίμιον ζυλον τ£Στχυρί* μί w Qtx τίιυ χ&ΖΑ· 

Το ζυλονλ^ω ru lïmvpS y όπχ ο σαρκ&μςλτος 
Ao'ycç J ο Ινισ-χς Χ&ζΌζ ϊςα&η ταυρωμζνος. 

Π« τοχαν οι Sapaxlwoì τ^Χζ^ς-ιχνών παρμονον y 

Σ' TI/JJ XiXdjx/av τοχαοΊ τΐω χωρά» ^vXay μόνον. 
Κ ϊτν'χα/ΐ or νταντ vi ς μζχρς ν α*.λχ!ΟΎΐ œvv 

Τον Βα<τιλιαν Ηρ&κλ&ον y va παν vai ~πο\ϊμ* (ru ν * 
Εντζίΐ xl Α'&ί&ης ϊπρίπι χ\χ(ϋνος 'va x:xnryy 

XOLP S'ÇctTnyoç π£ ÎITOVÎ να πα vi πολϊμη&γ. 
Tlctyei χι αυτός çbjj ÀV/α* λοιπόν μι τ άρματα τχ y 

Να JW£if j£ τ lui fvjJauiv ^ τΐω άποχοτια τα , 
Β 4 M/TÖU'* 



2 4 / 
ΙΑπαίνωντας σ-'xa'S-g XIVSÜUÜOV cJcav άπίλπισ-μονοζ* 

To TOP από rlw πιζρα» m UT cuti ζαλισ-μονός. 
Κ/ 0TOP ΛΌΊΌζ èyvpdjt. PctVpj! TOP άαΜΛΤΌΡ ΤΗ 

Ύοσ-ορ ΟΡΙ'ΧΑ ΤΗ ς ίχ&ρ*ς vrai m μί ίπαΐρο'ρτΗ. 
ΤιμΙιί) £ Λ'ξ* Α7τόκτ9ΐο·* μί τη ΧΑμω'μ&τα' ΤΗ, 

Ολοι ΤΌΡ ίτιμχο·ουι>ί) κ ϋ$%λαρ την φιλ/α ΤΗ. 
Τί'ταρπς χρόνος tfî%ty ππ ΊΗτος ο xai μονός 

Η TCP Ο.7Γ0 TOP 7Γ0Ρ0ΡΊΗ 7ΓΛΡΤΌΊΈ πίΧρΑμΟρ'ος . 

Ίο χνμα y π* ςοχαζοτΗΡ ei ς rlw (ruuueiSïi<rivΤΗ 
Ώας Ικαμί^ Soi ZSiSov ΟΛΙΟΊΡ <?tw -Ivylai ΤΗ 

e TèTziov ξ>οπορ τ&ρ xxipop <c7T'tpva λυπνιμορος 
Haimyià rlw ytweiïtd ΤΗ ποΤλα μίταννο μονός. 

θ"ταρ ς-αΐς τονταις τψ ΤΙις-ωρ $λ& οία παλιχΑ& 
Mi S/χως ναχνι άρματα, auaSì y *τε χοντά& 

Kai TOP A'SV&w ίζννΗΤί &$νς ππ cìyi σ-ωσ-νι 
Ilx ΤΗ ίβα-'ς-α μι'&γραφίω ïd χί&ατΗ va JWw. 

Τον *δρ% y τ* rlw iftox* , τηαϋί'« y τΙυΓζφ^ωνίι 
Keiç τετοιον ψο'πον i ypAçi ixeivw (pxvtpavei. 

Έ"νας ς-ρατιωτης dyvcopoç y A'Sg'&if, προς trotta 
πιβκ τα μΙυυνμαπΧ) π* eìiiSco y ρ Αμμοι α. 

Τιά άφορμίω ποΤ^α yva^Lui , πζ eìvaz ei ς ίμονΆ 
Να σμίξω μί ΤΗ Xoy* <ΓΗ *χ αποφασ-ισ-μο/α. 

Γ/α àSixop 7ΓΗ ϊλαβα y etili Sixyf μπ y va!μη 
Να λάβω άχαζκϊϊκτιρ y <rouì StXxnv ot νομοί 

Τϋςτρατιίςχ) πςτ/μνις, χ) τ 'άρματα ο&ζπν y 

Ö η ΤΗ ς ρ/ττΗςτνς τιμϋς πώς Sci ΤΗ ς ΧΑ$Αζίζπν y 

Ιίαρίξις μίτο <r/<hpovy y dà ΤΗ το τ άρματασπ 
OpSivia<raty κ ei ς τ aÄoyop va ijcï τίω uiSpeiào-n. 

ο' 



Ö νομός της αμάχες μας SiX'çivai (ΤΤΈΠΙΟΡ Ί?ο'πον^ 
'Ζαν σ-υυυϊΐδ'/ζχν τ'άρματα 3 το £'ιχιο jy) ανθρώπων· 

Ο'ποΊος λάχνι νίκνηνς y va μ&ργ κίρ&μαίος y 

Ν* απομζνϊΐ σχλαβοςτΗ y αί ζ*?ρ ό ν/χ>ιμζιίος . 
Τίτο CH μνόγω να κρατώ > &ς τ άρματα μα πάνω y 

2'7&VHf'A/oiycWc «r Ου ρ avo Ρy7r Η μάρτυρας ΤΗς βα»ω* 
Σέ αναμαίω να ίλ$ίΙς απανω^Ιω τιμΙχυαΉ^ 

& νι ν ως *) d-apptvicou ΤΌΟΌΡ ς-lw $ιυ1αμ£ν τ% * 
Me «Γ/χως alkov rujj'ÇotpQP μ&ζίσχΗς «ςτΐω βρύα 1 

Π»i %ζαπο ταχςτο*τοις τας^κ) ricov 3 Ά β ς ποΙ<η\. 
Α'φοννις άπο&άβασ·ο# Α$ί&»ς ΊΈΤΌΙΟΡ γράμμαy 

Η μαννιτα ΤΗ ζονα-^i χ m όιωαμίς τ αν τα μα y 

Γροικωντας πως <rè πολίμον y xeì$ μάχΐυ rivi χράζ& 
Ε"νας Έ,'ζατιωνις άγνωρος, μι προθυμία* m*£iQa 

Να πα ΤΗ Jetjçp άποκοτατίιυ £ιυ1αμιρχί αν^πάτΗ y 

Kai ποσΌΡ ας TOP πολίμορ άζίζχρ τ άρματα ΤΗ* 
Και Si χως άργ\ιτα καμία» τον ̂ πλώτίιυ ΤΗ κράζ&y 

Ta άρματα ΤΗ γυράσί y τ akoyov ορ&νιάζα. 
Κ/ άφορτης αρματω^ϊΐκΐ, ζνμίο χαβαίλίκά,'α y 

K'ìkov Χψαηωτίω arvuJ^otptà χα^ο'λπ Sài γυρά'&* 
ti7TQ το£ς το* τοις μοραχρς άγΰκί κ) wayvlet 

Σ' τον τόπον 7ΓΗ ΤΗ ίγραφο* ο ζοΛτ'ος χι ονίαμορΉ. 
Κ/ &φ Η ίΓ/μωσ- idtxet y κ^τορί,ψατιωτηρ ßXtwei y 

Π* ςίλογόρ ΤΗ καδοτπρ y xi ανάμονϊ crai πρίππ 
Mî τ'άρματα ça\ χί&α ΤΗ y κ) &χ% rlw SωÇJLOJIΤΗ 

ΚρυμμονΙα/) κ) το προ^ωπορ μι rlw άρματωηαν ΤΗ > 
Mfc μιαν ^ουυατΙ/Μ φωνίιυ y γιοματίιυ άγζ/,ότη 

Κ/ άπνκοτίΰ* τίμ/λνα-ί; χ) λίγπ vty Σζατίωτη ; 
Ί99 



26 
Το μ Slfawyòv π£ yu ρέίσίς TV vi Sapciç ^μτ^ροςα·^ 

Ε^&ίος Α 3·ί&*ις&μ *ycò , ΟΎΙΧ μί Sic ìy&po <τχ 
Ma ί'πρίπί προνίτρρα πάρα vd μΐ καλ-ίσης y 

TÄJÜ'άφορμίω 5 πν. σχ £ωσα^να μχ rlw (pavcpcJa-Yr 
Η* καν% σκιάς το όνομα πως κραζ*τοα να μχ$ω 

A W * « , σα» & ναι π ρίπο ν,ai σι eìq μα'χΐω ναλ$&φ 

Aîyn τοζονος* dlouit Σ£UTtcórbjj ίμττρο&άαΉ 
θαρ&ς,χι αΆο πίρσοτρρον Szv dypotKxv ταυτιάσπ, 

E'^^pof Scv Ιχω &ς ίσί y μα συ ίγβρον Sci Ιχ&ίς 
Πλ«α μ^αλντερ ρίπο μί y χ) τοσ-cv νά κατέχω, 

Ύοτξς κ οι duo τ aÄoya μί προϊσυμιαν κζντπσι 
A'vrtSiKa ο e? ς τ*a Ax cri πο'λίμον ναλ^Ησι. 

Μ απνίτις ίσιμωσανξ , ο ζονΰς το κοντά °jt. 
Τ αφησί κ ίπζσϊ çbx> ybn μι ίττι^ίζια ydçj., 

M A St&yiç π* απάνω τα ϊσνρ* το κοντοί & , 
Τ«* ξυπίκτΐ) x) TS'O^ICÎ TS ζζνχ το σκχτ&ρ^ 

Μικτυπον TOCTOV SJJJATOV π2χ$ ιυν ^κριμνίσΊ 
Απο rb/j CîXcaf^ ^ ÇÎJJJ ylujκάτω να τον api VA . 

A&s&wç TOT ΐ:τίζώσ-$} κ) πα^α y id va πα'ρν 
Ta νίΜμνΙπ τ άρματα, π* Η χω τ* τοκάρ-Α. 

Κ/ απ 7Ό ταφαλι ά,^ννωντας τίω πϊ&κίφαλαια} 

Ωϊσα» νικρος απόμ&νϊ, χ) Soi ψι'λ&ϊ πλ('α} 

ϋλϊπωντας rbju Ε'λ/σοντα rbv πολν^απνμζνΉ, 
Ο'ζτ« τίω &χζ βίβαια > πως el ν d πο^αμονη . 

yvcü£/<rt 7Ό πρόσωπον το π ολν ay απ Ή μόνον 5 

Π« τοχί μίσα çluj xapSiow ßa^id ζω^^ραφισμο^ν, 
Κ αχϊ απομ&νρ ßißata ηκρος d^rbju χαρ-julτ* 5 

Α*νισως κ) Η λυπασ/ς} ππ άχίςίω xctpS/ouiiXy 



àoì όχι ποίργ τϋζ χΑρΆς TIJ> το'σ-ίω J W ^ U / I T V ; 
Μ' AVT/SIKIWbilpyHo» κ) χα&ν (pvc/xlw νιςy 

Α/α το κζίμα ττχ'χαμϊ m τΐ/xtt χΑττχζ&νρ 
K'SiXA &ζ TQV θάνατον y rbit CLKTCUÇIW ÌXMVA. 

Μα w &γβ.7τν\μνίί\τΗ Έλίσ-ος τον eS^pee, 
Ha ci A Xóyov vi wç πνί χΑ^ολα Je»· γιμπορπΐ t 

OV« ct7To μ&ν άφωνος y κ) Λποπαγωμινος 
A V rlw XApui χ) λυπίν) Vi cai αποζνιρΑμ'Μος . 

liiy&TX) ΑοοτλΑγχνωταπ , (τίμζνΑ τΐω opyn era 
ΣβυσΑΐ x) τώρα, y ΧΑταπως xi OLÏÏXOTV η βαλν era . 

Τώρα οπα ÇA γξ&ασα wA ĉu i 7ηκραμζ»ν\ 
Ë λ* croc y απτά χί&Α0Ό(Αςμ&!>ρ Απο^Αμοί* . 

Ëy& %d>peo x ίγνω&σΆ rlw éixAZtçwtv era. 
Α'ίίο^τ/σ-υγχιζίοΆΐ) ΧΑμί rlw StXwcnv σα · 

Kai Sci piX't'you avSpAμay y turi ώλογγιτ/κν σα y 

Acv &ίλω νάμαι}ατβ va ζω S/χως τΐω 3"CAW<JV ara · 
Εγώ Sci &{λω rUu ζωΐιυ y μ* Si λ' ο SODATO ς μα 

ΝΛ yciy Από το χ\ Çj, <ra y VA μίω φ αν vi πΖλ^ς μα · 
QéXù) AUTO το χί&σα το Απονον ν ανοιζνι 

ΎατΑΐς ταϊς φλίβ^απ*'Αυτούς w α\μΑμ^ VA χν<Γ}· 
ΚΑμζ το y τι άργοπορίς » τι Çoxeiç ίπονί μα ; 

KATSXÎ μόνον πως iyci Sci σα'πταισΑ ποπ μα· 
Kt ai civ*) Sci μ ίφονά>σα> ο £κλος ο Sixoçca 

Τώρα. ύν γψνοι tittApoty xawt το9 ο?>σμο era y 
Mu ν σα πονισγ ai ίσως τόσον καιρόν ÇA Jacrvt y 

ΚΑΙ ς-Α βανΑ *nìv ζασίν μα &χΑ li ν AKîpAcry . 
y ΙΑ ναμ,αχ a?klw μιαν φορά» ΟΌ»Ατωμί VYI y 

Και ν Α7τομίίν ν γνωμησα ζ^Α^ΆρΑπΑμινη · 
Ν* 



N Ä αποθάνω Svò φόροι ς ο;: ΤΌ Sino V <ra y{&. y 

Κι ο S" our απ ς μ* είςίατί $ιπλΐ\ν χάρου» να <ρ{ρ$% 

IL τα λογία τβτα ίμπνα> &§{ον\ς σνγχισμύ>ος 
Δια νο tpyov y 7rS πραζί y πο)>\α μίταν^ομίρος. 

ΩΪαταν ξηρός c^içarcvy alca» καλάμι ftμ&ι y 

Tlz ναι ere τόπον ν^νλον y £ το φυσχν άνεμοι. 
Κϊψί'χοΜ απ we ματιατχ Jaxpva <$αρμαχάμ{να 

£Ϊς àxxt TU πταίσματα y TTQ θίχζ καμωμίνα. 
Λύπη yù ày et π "ή ^ωυατα τον σιχουνί νΐΜσγ^ 

Κι απόμ&νϊ y SÌ ν ίίμπορε-ϊ κα^ολχνά μιλύο-η , 
Συχνά ÌTHT Ά σιωπή Setyyet χ} φωαρωνβι 

Πλοία από κ&να π£ κρατεί w γλωθ&ά μας -^ χω m, 
Μαρτυράς είναι φανεροί τα μάτια τΰς κάργιας μας y 

Κι OyTi $1νλίγγι γλο)osaμαςyT'ομόλογη $ω&άμοΐζ. 
Έ,'τζϊΐ τα μάτια izeiviy κ w ^λιβίρη ^ωο^ά τ* 

Πλίΐα οχ τνν γλωasout ίλίγονοyT &χ$ ç-ήν καρ^ιάτ*. 
Kai iyvoùÇj.& H λυπϊΐτις π£ 'χϊ ço ν λογισμό ν τα y 

Aid το κ&μα πχ\αμΖ) Sta το πταίσιμο'ντα. 
Κι από τα όακρυα π5 'χνωϊ μ{σαπο τΐω καρδιά τ*, 

Η* λιγίρη ΐγνω&σΐ χ) το μιταγνωμα ΤΗ * 
Koù μ'haβλζμμα οοσλαγχνικον 5 πο^α τήγαπνμϊνονy 

Το πταισιμον άπο^ιζΐ κ ώχ$ συμπα^Άμίνον . 
Ε'Τ£Η όζανασμιζασι τχτ οι άγαπνμίνοι y 

Κ ίμπι<?ϊμίνοιy πολτοί y ^ τόσον τιμ^μ^νο^ 
Λζγω TO αζι α»£ρογυυυον κ) TO χα&7τομΐνον y 

Α > -y f f y / 

πνιτις fêpvxç τξσταρχς ÏITCLVÎ %ω&τμ*νον · 
Κ iyiwm » αγάπιιτχς πλίΐά πις-ικν κ) πλήθια, 

H« Λ An et v içd$ï\Kw όμοια } ματ>ίν α λ / ^ / α , 
Κ/ 
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Κ/ ομά$ι άττομ&νατί j χ ζ μάλωνα» ςΊιυ μάχη 
£'Μ)ψοφια,σ'μονοί πάντοτε <Γ C}T j/S-gAa τνςλαχν 

Η' Ένλι<Γθζ XATk/πρα παρά ς-ρΑτιωτνς νάτον 
^!μπαχν% μ% τον ai Jpa ν?ς κίκ&ννι ço φασ-ατον. 

Κ' ίκαίμν&<ηνΛ aiSpAyA^iaiÇy παν τχ 1πολϊμχσ-α» y 
Για τίτο τζ' àyA7m'(roupt όλοι χ) r£ g τιμχοταν # 

ΤΐΊΌίΑς λογϋς κ&λόμοιρνι %7ηρνα ii ζων ixçy 
ÓTOUP y ά^α'ζΊίάΐλϊΐσΌΡ w TL^W H καλ}{ταςΛ 

ΤΙως ΰλ^αν Ης πόλϊμον τά Sito ςτρατάμΑτοε > 
;ja) îraîç ö A'&fcVS ç̂ JĴLJ w Ε'λισ-οζ 

ίφ{ρ$ΎΐσΌν αιί&ρΗωμζνΑ y όμως 
ίπλϊΐγω&ίΐσ·(Μ. 

Ο ΒΑατίλ&ςΗράχ,λ&ος γι$ιλα> òpStviaa'p 
Ε"να γίφυ& VA yzvv! y SIA ΓΛ ΑπίρΑνη 

Μαζί μ$ το φχ(τατον m τον ποταμον Ένφρατηy 
Κ ΐπρος-αζί τψ ύπαργων w τοίζις cAw ναρτγy 

Έυλα να κο-\,χν γλίγωρα *) ο,τ/ κα/« ^ρ«α ? 

Δία να το τζλ&ωσ-χτι y πχχΐ μ%γαλ[/χί βΐΑ· 
Δυο y ψεϊς -χιλια&ς ύπαργοί τά ζυλα χχβΑλχσΊ , 

Kai afaoi τυοτοι riTaviy οπχ τά πίλίκχσΊ. 
Mepov ^ νύκτα $ύλά>α» χω&ς VA ςαματίσ-χν. 

Ö Βασ'/λίας ίσχΓζ£αζί γλιγωρα να το ς^ταν. 
Σ5 7TQVTS μιραις ς'χαμβ £ τοχασΊ ς*μο*ον. 

Μ ακόμη Scv $0Ό'φ3Ά0Άν VA liypv τξλ&ωμονον y 
Ο ;τ« μ/α* J>ÜX7B5 0/ ίχ&ροί t<p$A<rariv attpviilfc y 

Κ cu ̂ βαλοΜςΙ'Αί γίφυροΜ y μίαν πο)&ίυυ φωτιά* 
Γιατί 



2° 
Viari οΧοσ*ροΎις üravt πο^α £ιιυαμωμονός 

Ο* Βααηλ&ς τϋς Ί\ίρ<τιας , χ Scixt αρματΐύμνί9ς 
Μ'ci'« qvcrdwv Sujjavovy ττϋτοχί απλωμαίον, 

tivriwtpa rS ποταμί* ço χείλος τεντωμένο ν. 
Κ/ οχτώ χιλιά&ς ίπψ\<ΐ ς-ραηωτας $&λίγμνίχζ} 

Τχς χα^ιω κτν φχνάτΌΡ τν^ ivi Sei a αρματωμ^^ 
Me òpStviav va XOL>\,X<TI άσφαλτο, το yifyvcj- y 

Α'^ιωςχαννίας απ avvi ς οπίσω μΐω yiayv'py . 
ΑυτΙ/jj rîuj νύχτα νλ^ασιν ci ς ΤΌ ytçvçj. dir ω!Η 3 

Kai ritti φωτιαν μί προθυμία» ογλίγωρα ir /Wa, 
Kai ΊΌΟΊ/ΛΙ φλόγα S-jjjarUu ίΐ3Ίλαα xoTkiitryy 

Hz tiravi dSaxfawv χάνεις vi TLWÌ σβυσγ· 
Hair? χιλίά&ς tiravi çpar/ωταζ π£ içixav 

Xz/.ç/oupoi (T<t ψνλαζιν , χ) το ytçvejL ίβλ^παχ5 

Κ/ ως τίς αχΗταντχς ίχά'ρχς π* VXBOUP y αρχουυχπ 
ΥίοΜμον μίγαν κ) <pe/x7Ovf κ) 7νς ίπολίμζαΊ. 

Εις τ$ πιτών το ç parât μα Α'&ι&γ\ς χ » Ελισο 
Et ναι ομαίΊ *£ αυτοί 5 κ) έκαμναν πζ&οτο 

ΪΙο'λψον μίσ-α ç-«Ç ίχ&ρ*ζ μ* αν Spei αν μ^γαλίω^ 
Και τπς iSiSav ταραχίιυ , φοβον πολ-jjj 5 *} ζάλίαι. 

Κι ό çpavtyoç ο Ισμαήλ3 παν T^S ΧαρακΙ/χιωνί 
Βλίπωντας τοις ανίραγα^ιαΐς ix& ν ων τ Svuvccvi > 

Έ'άυ'μωσ'ί κ * μανία y πα να τχςπολίμν\<τγ 
iV/Ä^g TO x.cvmçj.W) $£νατ*ς χτυπνσγ. 

Κ/ Α^ίάϊΐς π* rovi S^peì* x ' e W p i μ£ ΤΌΟΊΛ 
O'pylw απάνω ei ς αυτόν 3 Sid va τον πλ^ω<τ^ 

A V r / V W w ça$Mi xiαυτόςy χ} αναμένει 
TOP Βάρβαρο? μ &ποκοηαί Χ) μο^ίν&υμωμζί*· 

Qi 
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θ' ΐΰ-μοαίλ άπω!ω τα Kayet μι τ ÎXeyovtHy 
Μέ ολίυυτ* TIXJJ £^υαμ*ν y μίοΧον τον &υμον τ*1 

Kac σίρν& té μιω HOVTB&OP y >u A'SV&»£ χαμκΧωνΗ 
Tlw ζϊφαΧίω y iy TOP Χοαμον X/yov τονί TrXìiycav&t · 

Kai βλζπωννχςτο od μχ τα vet ft^nòx. TÎÂJJ vXmyìi 7*j 
E%ouJa-\>t πίρσοπρον ίτοτΈς Η opyvi τ* . 

Kûu'ro zonaçjL πιουν ωντας ço %lzl· TO Λ£&**^ 
ΤΟνϊ<τμανλ ίπΧϊίγωσ'ί μοΧίω τΐω $Μ*αμι ΤΧ· 

"Ë toter* το ο-κ»7Πί£/ 7« , το ariStpor τ& %ων& 
Εις TO TTAdLpsv 7« 70 £ep£t* ^ χχμοα 7oV ο|;α2τλ» y« * 

E'Veccp ÄVO Τ aXoyov ωσα» απυοαμινος^ 
Μ* Α'θί <&vfç TOV Ì J^ÄJ &ΜΓ* ; ar^ç WTÔ  ζαΧι^μ^νος. 

Aiy& ™* παραίοσχ μχ κ ϊγωμ ο νίΜνις&Χ) 
Zvm<rcu χά&ν άπο μ&, ν'&φίκτω rbju ζωη<τν· 

& ηχώντας ο Βάρβαρος πίπας Χογϋς , μαν'ιζ& y 
Κ/ απ τον $υμόν ν* τίν πόλου ftotyyzl&y*} <ζφΖίζ& » 

Βλίπονης ot ςςατιωταί τα zctT&^lw y*v ριμμίνον 
Τον çpcLTviyov τας μ άτιμιουί ^ ωο-ουί απο^αμινον y 

Τρ{χχ<τιν όλοι ci ς avToy , Sia va ίο ν yXuTWJxv y 
Koù τον KSriâlw τον ίχΒ-ρον va vivi &&mm<rxv. 

Kcu τοσ-ον πλίΖος βχίττωπαζ A'$*&*Ç v&Trayivy 
A'Troica &ς τ* Xóyx7*y crai Χυχοι π&νασ-μινοι y 

At y & τζ Ε'λ/Va · x/nnfcu πάραυτα r άλογο « * 
Σι/pfc ομπρός απ ο ίμι ,κ^γω οπισΌ^ιο ex. 

Γιατί πολιοί \αι πίρχονται νά μϊς ίπολψΐσχν y 
Να μ* άπομ&ννς από μϊ οπίσω , £ <r<< κΧεκτνν* 

Κ' iyu> μαλώνω μϊ τζ £χ$ρ*ς φά'γωντχς, ως ναυρχμ 
Τχς ς-ραηωτας Xw*v*Ç > CTT£ μας &*&***· 

Ti 
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ΓΗ ΕλίοΌζ τ ct7rôxçJ&}tKt μί λόγια β^λκωμ/να ^ 

M' ayinlfu £ μ* μζνντα eìv ανακάτωμα/α . 
Kai ποτ* A'$t & ti ίγνω&α-ΐζ ίμί την πικραμζόίω 

Ν&χώ την ίολι&νμν ζωΐιυ τόσον π&υμν\μινΙχν3 

Kai να τΐω^χω πλ& ακ&βίυυ αποτίυυ' tSixiivrx 
ΝαΝ τΐχυ a)kaζω y σα»μχ λϊς 5 τωρ α μ% ¥ ζωιίν <r* j 

Ακόμη Szv iyvtoçji<riç) AS/&H y πω ς για <riva^ 
Χ/λ/fc^ πικρνς υπόμ&να. θανατάς &ς τα %ινα 

Ύ/αταρχς γρονχςπί'μχνα πάντα βασανισμώνy\ 
Μϊσχ ς·* ς λογγχς y ça βχνα crier ω pet πο^αμ/ρ^. 

Κ £συ μι* λίς οπίσω μπ, να <ri απαρατασω\ 
Έ/cu va λαβής SoLvawv y κ tyco t^oo vet γλυσα^ 

Ύχτο Soi sivou μπορντό?) μα Sa γζνώ σκχτα& ̂  
N Ä σι φυλχζω >y tyco μ/τ THTO TO άοξα&.. 

lieu S/λω ναμαι £οζΛυνις καλός οίς w πλόυροννά^ 
AW/CT/ÄÖC πολζμις·ϊΐς π-αντα &/ς τον i%SpóvG~x. 

Kai ναμαχ σ'.υόψοφος π 17ος κίγω ς-ον xlvSumcvcx 
Η ν αποθάνω χ) iycò σφαμμζνν ς-ο πλευρό ν et s 

Ύϊτοιας λογής w ίλίγορ lìαγαπγίτιχνι τα 
Γωυαιχα}χΙ αγ^οικόύντας πως Sci π toi Η *& βχλ* Ίϋ} 

Κ οι Suo μαζί φ<& γοντξς , παγώνοντας ναυρχσι 
Τόπον πλί ανοιχτό Tiρον οχ τνς ίχ§ρχς ναύγΖσί 3 

Σέ ς-ρατα ψύχοντας ΚΑΚΆ , λαχα>'& χ) ς Lu μ/ση 
Τ υ ς Ελ ισα το ccXcyov , χαμαι çlw γΐω vi πίσν. 

Τ αν^ς vi ς πάραυτα μιλ&ί ^ λίγα τα * μΐω £"ÉAWVKÇ 

Κα,&ολν Sta λο^χ μ% iSoj va ςταματισνς. 
Φ&γα τ> όγλιγωροπρον } ίγω Sì vi μ αφύρνις, 

Γιατί γλυκός 6 Sαν ατός μί φ ai VÎT οι > σαν γλνσνς. 



^ϋ^ιως *j μ&νγς κάπχι π πως μ'ϊχ&ς χαϊμζνη , 
Κ i<rv y * iy& y * οί Jvo μ&ζ μζνομζν σκοτωμζν'οι. 

Kou ri $à καμγς y ouvcaSfcy icrv er dl et (fur ci my y 
Hx Ιρχίταχ απ out ω ers όλον $υμο γιοματζυ\ 

ÌALUJ e!COU τόσον τολμηρός , κ) (pSSya y ta καΐκια σχ . 
φάίγα y μίω ίχασ%ς λοιπόν y &ωρω y TU λογικά σχ . 

ΜΑ Ο άγονπνμζνος της αϊ£ρας fzv rlw ypouati y 

άναμιοΆ w -XoyxwÇy κ) τχςιχ^ριιςτχ πάει . 
Kai ΊΟ corali TX ßyουρώντας y αρχίκη VOL μ-ινίζ^ 

To άλογο ν ΤΗ προς τζ ίχ&ρχς απ ΑΧ ω το γυ&'ζα . 
Koù άποφασισ oui ίσως χασγ τΐω λιγίρ^υ ΤΗ y 

Κ' ίκ&ος άπαρ&σαλώπς να χασγ τίιυ ζωίαΐτχ· 
TpiX^iy μποόιζα τχς ϊχρρχςμιτο <ma<jt ço χ*&, 

Υ id να μΐυυ χαμχσι κακόν co άχζιβον τα TSPJL . 
Koù ουντιςάο'η τ^ί ΐχ$ρωνοσ ντον μπορίμονος y 

XïVs οπχ απομ&νι ço cviSoc λαβωμζνος y 

Koù %π^σαπό τ αλογον y μα πάλι ί£ιυαμ&3ηιι> 

Μ& TO σπα^τί μαλωνωνπχς> oiçi πχ άσικω&η. 
Κ&* τ άλογοντχ πάραυτα ξουνακαβαλικάΐθ* y 

Νάπολίμΐί μί TU ς %χ 9"p« ς y ο oro ν μπορ « > yvpdJei. 
£Ϊς τόσον KJ της Ε'λ/σχ ασκω^ϊΐ τ'αλογο'ντης} 

Τα) μάτια της γυ&ζωντ&ς προς τον γαπΆτικόνης , 
Kctt βλζπωντχχ,ς τον πχ roxi çp^HςτΌπxςπληγωμζνο;y 

Το πρόσωποντχ ο*Μ νίκρον,κ αιματοχ&ιλισμζιίος y 

Tp'*X& ο-ιμάτχ πάραυτα y ωσάν ^λχλωμζιία y 

Kai μι $λιμμζνον πρόσωπον yac ut άπίλπισμαίϊΐ y 

Koù μίσα ?χςΣαρακΙυυχς κ ÌK^ÌVH &υμωμζνγ\ 
^ρχίυίκη m βίλ\\ της nmS&a va m νίρνγ . 

C Kop 



KùpSv'te* το &ζάί&ί ι»ς y £ v{fv& y χ) Soì;dJet 
È¥pa* exitti Tàpctxb/Jxç'y çcr S.Sbx> ΊΟΡΙ 5τ«/ί«4 

Μα^ος Iti vìTOPk (Πμάμιυ*l xopmejew της &{pvèì-y 
Kau % χάϊματίώ Xiyipluu ci ς το:πλά>ρέν TIW'/TÎ $Î>H , 

Τα οΰματαης ίψίχουιϊ τοης iïx ϊζω TrXyiylw υξ* 
Eßa^cur } κ' cu^aitocravt TIJJ ομορφί/.υ ς-ολίιο νις% 

Τα aXoya XCI/THCT/PÎ x* ci Svo τχς y toi pavyxci 
A'TTÒ 70 ΤΓλϋ^Οζ ΐ^/S iy^fCuP y OTT* Tb ς 7Γθλ̂ 8<Γ<. 

Kcu (pélyoPTaç i7n(ycpuupy τόπον χαλορ i>avp£vi$ 
Ma oì ix$poì Ò7r/<ro$i TTOJTXZ τα ς Jtoaw^aW. 

Τχς ς-ρατίόϋτας Χ&ς-ίουι/χς t7rap£0LV pà <£p£a*t y 

Kai τ*ς χαλνς άΊχυ^οφ^ς τχς, οπχ ΤΗ ς βογι&ζ<τι \ 
Met oì %χ$ροί ης &χα*ί TIW ςρατωί μποχΡίο-μαϊΊΐ) 

Kèiniycpou? iScS x îxêî y coro» άπίλττίο'μάΐοί· 
Ε/£ a)ko fjL'cpoç το λοιπορ ψ%χορτας ixipycràw y 

Και άτι è x&ì icvyaxi y οπχ έχ$ροί dei ί<τα*. 
Χ' TOP χαμπόρ ψίχχρ TtapdvTUyXi ως TOCTÒP ^μαχρόύι/αν 

Α'ττο τζ ίχ^-ρυς^χίοyX/yapa μ(ο*& co SsLO-ος /χπΛ4-
Ε τοτίς ΙΗς t%ct<roLn χ) πλ&ά Soi τχς Sàpëay ( W < 

ÎÎçt nìi ßap&fixouitty £ τ*ς απαρατΗϊίέ 

ËSûi du/iyéirai ο Πο/νιτης TOP Saulaïcv TV A'&âti y 
χ) τΐω μ^yάλ[ω λυπίαι τϋς Ε'λΛπ* < 

Τ Ε'τοιας XoyfatyXv<raui>i Α'Οΐ&νζ y χ « E'A/Vo, 
Μα χταΐς Tr?^yoiïç τχς^ιχί το ou μα COM vi

li OÌ πόροι ίπλίΐ3ττΛΐ'α<η μί £/χ&ς taf MOW y ( e/orcj 
Μαλ/ça Trte/ûsç'npoy aitrbxt cSo/Troçjour. 

Κα-
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Καλά χ) fa μίω ϋτοΐ'ί ri<rov ΚΑΚ ύ πληγή της 

Ύϋς Ε'λισ-χ y *) Kivdvuuov Jhtï βίχζν Η ζων τις , 
Met τ* A'&tân y πλνγουζ J'wν κακούς çd çnS*y 

Koù va çctSy ça άλογον πλζα £zi tfujjyi'&vi · 
Γ>ί ό*\,ιςτχ ί μάρανα it Μ trauv άπονίκρωμζνη 9 

Kai μί μίλια* λυπνίτερίω λίγα, xy πικραμ&>* · 
ΣταματΗΤΆ!) κι ό πόνος μ* γροικω ππ μι çcvdfe* y 

Tlw &υυίαμινμχάγροίκωy ποΆ,ακί ολιγο?&'^. 
EV£n τηςΈ λιοτχ μιλ& πι&οζα $<Ηλια<τμ<ινος% 

Κι οκταλογον ί π iZJvVì χλωμός £ λιγωμζιος . 
Κάτω &ς wa πλαταινρ vyvpt ΤΌ κορμί w y 

Σ' eia λ/θ*α £ζ άκχμπν<τζ y ôVr« rlw κίφαλή ΊΗ 
p7itr«)j) το KOVTOCÇJLÏX0 μΐ/jj y μπορώντας πλοία τ* 

Στο χ$&τχ vet το βας-φ οκ rlw ά^χχιαμια ΤΗ . 
Η* λιγίρν π* ypotKwz ΤΈΤΟΙΟ* λαλιά» 3-λιμμζνη ^ 

Εΰ-ψαγν η καρίιατης Η πολοπικραμζν'ν. 
Κ ou πάραυτα %π*ζ<&κτΐ κι αυτή ο κ τάλογο ν της , 

Kcu ψομα<τμον'ϊΐ ί<ημω(Π çov άγαπητικον της • 
Τον πονορτπ άγροικη<τ% μ% πίκρα* ̂  καίμοντηςί 

Κουπλ&ίά τζίπνν&ΐό πονοςτπ^άπο τον Ì$IKOV tri ς • 
(òcJ^H τίω o\tv τ ά?λακτΙω y τά μάτια Σολωμό* Λ y 

Τα μϊλϊΐ ΤΗ 57* κρύα*a* tra* απονεκρωμένα y 
Tlw ί'υωαμίν τα να χα&ρ μαζί χ) τον α-φιγμον τα, 

Η* πίκραμονΉ %γνω&<τ% et μα TV ρ &α»α.κ'ν τα. 
Ν Λ καμγτί y JW tf£<*tfß) ά^,'ατν να μιλήο·^ 

Uapà τίς ynçy $ τ Ονρα*£ßofäeia* va.'CpviG'y · 
Τρ%χ& eJcrot* άφορμα&ά y κι ωο-α* ξϊλχλωμα>η 

Στζζ çpfi y j£ $·« CTÄVHTW H πολυπικραμζνν y 
N«t/p;7 
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Ncwpjï t^yîrtw > ί βονχ,ον y y id va τϋζ /Son S"/<τ* m 

KajìvSa»<t Sov riSpHM m rhu ττοιρηγορνισ-γ . 
Έ?τζν yi/ζΐζ a Jvçt/χης ποίΧι ?òv πο&ητΌν της. 

ΈτΙιυ dyxotXtcw τον tßotXi μι οιμιζον χ.αίμόν-^ς^ 
Κ/ Λ7τϋτίς τον et(r/x.6o<r% on μα μί ΤΌ π Xéipo V m ς 

Ta" οχ&μΐ προο*χί(ραΧον ΤΌ çyfSoç το £ικονηΐζ% 

Κί οκ TO ΜψοέΧί Ttsvy&Xt τΐιυ 7rt£jLXt(pxXouoLy 

Στοχαζωντης πως ζωντουτος άνπς £b* étroit 7rX{&% 

Κ/ ΛΤΓΟ τα μαρμοιρζνίΛ τ*χ&Χη χ) τα χ&ο: ta 
T,x.V7rret y Xaßcu'v&t τ cix&ßot JE) ίΙ<?ίρχ (prXtâw% 

M Ä xeiö 7* τόμοι 7τν'τ<α& τα Jctxpvx της yîporwy 
(TOV 7D p0da7 TO TttyU TO XOXXtVev êpOOTûLTO y 

KV*£*Ä 7α μχτΐΛ7τχο~ΜΚ Su'oi1?^Ç^x'7rXxμ!Γμa^ay 
Ox-T^J âûLXpvtop τχ vapctXoL iS'&'xyaji §αμ7Γωμ£#&* 

Κα* 7rXeto ÖCV ϊς-οιματίατϊ XASO'XH y ιοί vi aXouy* ^ 
Κ cu μ$7ηχρορ ποιρ&7Γονον <r£ tiioiov Çίττον Xtya. 

Ω,ϊμΐ, ^/#ΤΎ ro τϋ^οςμα 7τίτον ζαρματωμενον y 
Η rare Tocrov ayoLuvov >£ χοίτιχφρονίμο/ορ 

JLx&vo τ* IZotpctxlwx τ OLSUJJOZTOP xovm&y 
Kou JW tçaÎ&wLî zctXÒv rtu) ζησΊν μχ voi ποίρη J 

Kou 7» AS'éS'w^ &χχ*μΐ y 7i^τον άρμοπωμζνον 
Το Ç"Î3OÇ"W ft* ^IWOLTÜV ΰίττζοίΧέ ο'Χϊποισ'μοίον y 

Eç&Sht τοοΌν φοβίρόν y τ% ατζάλί vet Ί?υπν<τγι y 
Kai TI/JJ ζωΐω τχ^ωγρίμί y νχ ττοίρν y *) y« <rßn<ry, 

Ε μ$ J! <**£« λ/ m j/cvjî' TO οίχαμνόν μ& çfàt y 
Κ'tri τ ατζοίΧι <re yictXt Χοιπον îxetmçriâ'yiï 

ΥtULTI χ.ονπζ&.αΧυ7η\τον νοΙχνιςτοοΊω cxXìipom 
Ε/ς τ» Α'θέ'θη }r £<yiu> 5 ^ r<W yXvx&cuf w vtiin > 

Kett 
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Kai «Ç ip* λνπνιίΡροΡ) κι οί^υυυαμοϊ ίφαυριις. 

Κα* yiojìwtozjv μί ίσφαζϊς^ >£ vet μϊ ΑττοάτοΜνιςί 
ίΐ'ϊμίρ Α'θ̂ 'β&Ή μ οίκ&βί 9 ωϊμνίωα \ι>χν μα. 

Κα* w« μ άφι'ν&ς va çaSc* rlw ζο^Ι/jj μοναχή ft« ì 
W'iCra cri tavx τα ßava y μισοί ςατα τά Sarti ^ 

Ö'ar* Jc4> ψάχνεται Troie ονϋάρΰοποζ va πίρχσγι. 
ζΐϊμί À* r/ ft» φίλίσ-ί οκτάς <ίχ$ράς να yX'jar*.ç% 

Κα« να\$ωμνι> çlw ^ρν.μορ τάτΐυα να ζϊΧυχτίσγςΊ 
λοιπόν w τυχνι w κα.κνί y κ * πολνπικραμζν ν 

Τ trota* μνγαλίω συμφορά* μα el%é <pvXayuzv*\ 
Για taw ei ς rUu SaXaoscut i-τοτςς γλυπύμζ.ν 

Ε'μ&να 6κ 7OV §α#ατον a κα%ομοιΐίζσμζ#γ ; 
ΚαταραμοΛΉ τυχ*μα , πως ei σαι ytfçj.crμεν * 

Χ' ίμζν avi TIUJ <τ\Ιμίρον κακ* ^ σβολωμ&ΡΥΐ * 
Γ/α ra yv4ùçj.cto ττλ&α <nt?\i\piw <£χαχόροιζΐΜσΜ μα > 

Να /<Λ£ π / CM»Jpat ft« νίκραν μζσα ςΊνυ dyxaXiaufpa) 
Τια τ« το 70 7̂ 4 Seurarov *»' Jb'Xia Jet! ίπϋρα y 

Ha rovi wXeta xaTkiTspa yia μι τίω κακομοίρα* 
Ν α χα or φ ay ω y ν α χα TrvsycZ y παρ£ ere τέτοιο ν 'ζίποψ 

ΝανζΑσκωμαι 7STOiaçXoyyÎç στα τον <¥• \ρμ$ν τόπον* 
AV <riV λοιπόν κ γλύτωσα ζτοττς ytà xaxcv μα , 

lipase* ί dai πα ίσοοσα^ ναύρω ΙΌ ν $ωΙατυνμα* 
Kat XtycovTCtç τέτοιας Xoyiïç £χί çov "Koyiü-μόν τνις » 

Να σχοτωάγ w κακόμοιρη μί χ(& το $ικον της · 
Κι απλωνωντας το χ^^της e λ* απίλπί'τμζνϊΐ y 

O Ä W ανδρός της το πλ&ρον ^ 7ο ασαδί τα π ζ prêt . 
2)70 çiï&o'ç νις τακάμπιαη ei ς ¥ ζipße1cui μ^ζιωί της, 

Να τηςομισι/ι ei ς αυτυ 9 να σφαζν\ τ luì καρίιω! τ»ς. 



Α'&έ&*ς 7Γχ rfwi &6opH TOOOV άπΐλπισ,μς#ίΐ y 
Tivyß v* y^?T ï° βΒ#$* ν* μ&νγ αττοδαμο/ίΐ 

Mόλον 7rQ YITOV <rw νίκρος^ τιμΑ vet ζΐ-\,υχ\)<τγι 
Tlw ^αίαμίν τ curcuptpt J/α VA τϋς μιλ^σ·γ. 

Κ/ ω<Τ2Μ ο λύχνος π χ <τ/μ& &νκι Jïd ν À cßva-y 
K.CJJÜ 7ηρ<τοnpbjj $ωτια# y ?£ λαμ-^iv y vet φωτ/σ·*, 

Ε*τζη χ* Αυτός 7ΐ£ γνω'&ζΐ y πώς €Ì%t vet τξλαώ<τγ\. 
Çi'\ov το πνιυμ& σ·ιυ.>αζΐ y χ' ây* τον &υυαμιίθ'νι, 

Κα/ τονομχτχς ΐχρχζί) ^ λίγκτης y Ε λίανy 

Τ À çip ν Λ λόγοι ypotKWT&i y πχ&% VA ΓΗ μιλήνω , 
Μ* Je* %ίλν<τγς ναι τφαγγς^ χαν^ς rhu \υγ}ιΑ <r«, 

Kai çliu οίγοίπΙιυτΓχχμμζν^αΜ μώτηζίς>5'υμησ·ν> 

Να τίυί φνλοίξγς ώς% ζγςy creo» πρίπει y τιμνι/^ίΐω 5 

KctS-ως >ù eìς τυυυ ζ* τ tv μ* τΐώ £γις φνλ&γμζν'Ιω . 
Τ ι Art eri τηζω 5 πώς κ tyao VA er ay απ ω ς-Ιω AAIW 

Ζωίω J πχ GÌ ν ca&v/Ay ταυ Jo ζow rhu μ^γαλίοι. 
Aty&i ΤΗ χ,&ίνη y τα ζ oti μα κ tero φχαζίϊημζν'ος 

Υίώς &OOU ας ΤΗ λογχμχ* κ ίκ&ρος 6 κΑίμζνος 
Έ,Αμώνωντχις το γι £t ΤΗ σΉμαόΐ vet τι}ς £ω<τγ\ y 

Ε ζίττνώτ^ y κ Μ ζϋας ΤΗ ϊΐ$ϊλί -πλ&ώσνι. 
ΤιτΌΐΛς λογϋς Απί§Ά»ο# Α $ί&*ς οα^ρ^ωμονος· 

Δ/Α TLW π/ς-ιν μΑχωνπχς y ϊμ&νί <τκοττι)μζνος * 
Εις r^ê WÎApTtlpù)v ΤΗ ς χορχς π>ιγα>Ή ϊΐ^,υχν'τΗ. 

ΜΑ tJ$Jt& Απόμανον α^απτον w χ,ορμ/τχ, 
Kcu yj Ελ/οΌς ti πτωχά 3 πχ βλ(π& κ αηκρω&η 

Τ' άγΑΤΓΆμζίο irsyt της > &!ς TMJ zapjïxv ΐψώ^* . 
Φώναζα y χλαι'θΐ y JipviTom^ ^aßeiet τα μΑλιάτης^ 

Κρχθΐ το ç-iï&oç JjjJATu ι <npvçi τα μΑ'γχλατης* 
Ίο 
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To 7Γγϊ<Τ6ΰ7Γ*ν τη$[Χχλινι τοί Ja'zpuA φορτωμζνον 

Εις τχ A'vSpéçwç ™ vtzpor το πο·λυαγαπνιμζιΙο.ν. 
Kai μ αΜατον&γμχς ποίλυς οζ ^ zaffi ouï TÒvzXouy&ty 

Kou μοιρολόγι δλιβίρ·? τΈτοίος λογϊς τ* \iyet · 

\\ως από TOP TTOXU/J d-plwov y ζ) λυπίψ της E Xiruy 
içrçi&no- νχς mÇ)$ πως έθα-φχμ τον A S'èStlw * 

>&ϊ&γΐ}5Γρονΐ7ηςααί£&οίς)7Ης &γζν&χς ζαμαζλ^ 
TS ς πΐ7ω<7υΜϊΐς ζαταζίχ^τζ αγάπης φυλαχτά &y 

ΥΙως η χαρτιά μα £UJJÎTOU ^ m μάτια πως μπορίαη^ 
Τα μΛΧΌ^ίΧκτμ^ορ <r& ς-ί$ος ^ αΊ'Λτηρ£αΊ\ 

ΤίαΖΑταμ^ον ττρο'α-ωπο? τ£ ττοθ"« ^λίγμ^νον 
JF/α ζαιηιζίζν}πως σ-ήμίρον ci βλ* πω νιζρωμ^ ον\ 

Ct πως ret χιονισ*μο*&<Γϊ£ μχγνλχ, πι^υμιαμπ > 
φωχϊχϊς αζομα χ) vizpà pi%v&ri çitu ζχρSix μ<* · 

Τ^ρίίτωπον βγζνιχωπζπν 3 οπί ço ΖΗΤΈΧΟΡ ο-χ > 
Avo Ηλίας karvjjTnpwa ς-ò φως «̂Γ ομματίων cru y 

lï <£μορφίχ2ς > ζ' >ί χάρις <rx ίχα^ησ-ην >ζ ir βήτα». 
Ο/ ίίλιοί ißaa"iXeJoOJiHy yy αζτ/νίςιμουζ/τα*. 

Χ&λημχ poSozozziva y ζο&αλοΓολίζτμοτα χ 
Μαργαροπίχνοφυτώταy. χ) μοχομυ&ρμννα y 

Kou πως &ωρω TIW ZQZXÌVIUJTX χο&αλιχ TLUJ %XOJL y 

Κίμ^ΉΖ^άχ^ σήμϊρα ν axœpov μαργαζατύ ZA > 
MÄ ζατνκ&ς ίμξίνίτϊ acarpo:, ζ) μαραμο/cty 

IÌOXJUÙ χ%ίμον ça (ατλαγχνα μ* β&ϊΤΈ τά χαϊμζνα. 
ΪΙορπζ γλυζαα τζ αγαπάς μ» > ςόμΑ μχ μυρχ^ατο> 

Γλυκοίαί μχ βρυ'πς ti φ ιλιν rlw ζάχαρίω γιμα'το > 
C 4 Hc 
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Η' βρυΓίξ τα fpipwf&fixt $ τη μυρα^ιά μαρά^ν > 

Κ'» ζάίχμρνΐ:7τχ μ££ι&ς y φαρμάκι ίχατζχ^α^Λ 

rx£e$ctyXviL€id π£χχ "/ζίζ wζ ά^Χωττιας TO μίχ^ 
Kai tiJkspSSXojt μχ&ρίφϊς y ·Α· οΧα μπ τάμίχ^^ 

Kai πως βχβιί άττομπης χού&ς να μ* μιΧνα-νις 
Αθο 'Xoyiayf ππιουρα-νμφορΜ ν à μι 7rapwybpiio'YiQ 

Ulâ τι yrapv\yôzj.ai ζ.,τΐο, αί c*cou μαραματ* ; 
Για τϋτο à?rapyοpv\w μ άφίν&ις rbx> χαιμζντη· 

Κορμί y υπ S ντηρβαζνίς &ίς τ!ιυ OMS^ÎUM τυν Aypw f 

ΣτΙιυ αμορφία» wv E ptovzfriì ν\ yXvx€ia<ra χάί&\ 
%T[W αϋοιζιν τϋς νιότης<τχ ΤΌ póSov iuapavSii y 

Καχ τϋς ζωϋςσχ ^vynxiTÒ ULVBOÇ, χ Q^rpwòìi. 
Κυ&νι'ρα μα yXuxv TUTTI y μχιίναμα^ Xj UafiSay 

Τϋς <$οζαςσ-χ χ) τϋς τιμϋς Ι'χαης rbx) ΐΧπίία. 
Για ΊχτΌ βά-^,χί ΤΌ χ ί<τυ cuμίρα w μα»Siσ'* 

Mavpivy woTka Χνπιηηρον^ κ* Ιχα<ης TLUJ τιμήν*, 
Kai σ-τημανί μ{ &Xißtpov σχοπον ςΊω ίπαρχιά trx> 

Γιατί îÇîpyiS-' τη <Ροζα ar*yx i<rßü&nx η aulS&ae·*· 
Δικοί, y&TOvoi y vvyy&féic,, xj φιΧοι α^απημαίο/ $ 

KXauTiTÇy )§ S'pUuiiG'iTÇ }Γαν7τρίπ€ί xj τύχαινα 
Tòy φιΧον y j£ τον érvyycviï} τυν οίζιον Xfawyov ναζy 

Kxt τ πχΧ&ο βαρύτιμον^ χά/Γ&ιον§ιη<τ*.υρίνϊας· 
E'rarar τη μΐωυμανζ τα παραπιχραμνία 

ί^απίμ^ω çbjj Πα^ι^αμας^Α^ί&ϊΐμα^ια cera, 
N Ä XUTTVI^QV οι cvyycp&Çy οι tpfXoi να Spbxjvvrot y 

Kai οι Sinai V» οι xaXoì va <ré μοιρόΧογίϊταχ.. 
Kai οι ς-piXTicüTot vaiSt/SSv της Χν vu ς το rmpaSiy 

OV£ τχςάτταρΛ'ηκπς , χί τΤαςηκράς ^VAVJV. 
Κ ρ 
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£ y ^οαςο-α $ y τιμαις ϊρμοίζχνy y) χαλαο-iy * 

ΈΪατί y ττα ταζς ϊςολιζίς) τυχαίνω ρ άχλα$α<η# 
Κα^ωζ x iycû y αφονταμα^ ίπρϊπί ραίχλχ&ίίΰτω i 

Koù μονάχος vet πας y -πότε vet μνί <τ* άπαραντα'ω y 
}/[et χαταπως (ruucCotytacoì νμοί&ςλη ομα'$ί 

Σ' τατον τον Κονμον πάντα μας^ναμαά* Xj ç*cV Α*Λ» 
Kou Îferi Λ* )îWe ΐτζνι 70 &{λγμί fd f 

&πομ&να μι rlw ζωϋ^ xawi το προ ς ay μ& σα · 
ΜΛ r/ ζωΐυο y χ) SCWOLTOP tyco aJaçcp^ou y 

Koù cfc*> Τοχοίζομ\ωΐμΐ^πα βξ].οτχομου.^ à πίμοα\ 
MeVee: (ToivrUü rlw ιργιμινυν y ç-a ctyzf-θυμζία ear* 

Yujjoiïxct ολομοΡαχη πως Ιχω ν Λ Kïpctcry y 

Μ* tv et vîxpov ço fr>\OLyt μ*, ωϊμί y TV ν πο&ντν'ν μα > 
Το -π&μα τν άχ,&βον, τον duXoyvirixov μα y 

NçtXS'xv τίω νυχνχ, m d^gia pei çayap yy τν ς £υομας J 
il* πλνιαπα ̂ ντυχωταπρ πα η Ρ τν ρο/ζ/κο μας. 

Α^απνμενον μα κορμί χ) raravt ypζtμμ^ov y 
A W τη? Μσ-ας iti &*&& POL μείνγις <ραγ>μς*ορ > 

Χω&ς T&çlw y dJycwtx* ASÌ&ÌI, voi er αφγι<τω; 
Κ cu πως μπορώ χ) fi &ωρώ', £1χως να ζ^νχίί(τω J 

E'^a /Si /3/Ä λαλαι?ομα* ^ χ/ Λπο τον vip μα ßycuνω · 
Eye* π ay ω VOL yχpìμvι&ωy yiarì cPci> τάπομονω» 

Ay&a $ì&oi ΰίψνίΓίτε τοας ψνποας^ Xj m cnrwA/Ä# 
Ε λατΈ μοιρα&ϋη μι τάτίχυ rlw οίραν χίλια . 

ΧΙ&χχ να i£& πτυιορ χαχόν ς A'&e'e&w μ* ΤΌ σώμα y 
Να y&Yi τ ày^tcéP Smocci ν y 6ύΊμί^ ψοφ^ χ) πτώμα · 

Kai χλαχωντας τίτοιας Xoyiïç WVM ίϊ/ςνχιτμο^η y 
Ο' λνγίΓμοςτζ*9'&&'νΐΜ2 χ/ ûlrui ξίξομ/σμ&η 



Ίρίχ« ÌTTOJICÙ ci ßxm y ci λόγγχς > r ay zia JaV* 
O'çov μπ$ρπ. χ) (Pujuercu y rix;'£iV/ ? της vi χχτη % 

àyì»Ì£4/pi τ/ ίκ&μη) τάραχοι, της tycxXiei y 
Τ^μΑτάίς £χΜ$Του>ς πλίξ/^ίς πις κόβθί y >y γ πίτηκ. 

liai ξίχφΐηηζ 7ΈΤΌ4&ς Xoyyfç ϊζωκτον Xoyicuóv της 
Γ/Λ yet ΧΛ&? yvpaicûvmq y 3"/λ« TO ροιζικον της 

Y>\£ict,ßauvx» ccTToàtK&i κάποιοι βοσκοί y παπ^οία. 
, TÄ 7rpoß&7iz τας βόσκοντας ., πέχοχ cuuunSri^oJa, 
Kot* βλέποντας rimai ßoexoi vi Ί^ίχν ζα,λισμοιίη^ 

Eyt>u>ej.cau> πως ywvt άπα ri ψ vi# ßycL^yJy, 
TJia»xv 3 i) σωφρόνιζαν rlw y μα X&IVA JZ# dypoUx^ 

ΤΙΛΤ nreufii ìfyù φρονων απ rlw μίγχλίιν. π&χχ. 
KÙU TO κο^μι dl&CKov^y π* raun ζχπλωμζνον y 

Χμμαι çliu ylw VOL xetrsrou νίκρον^κ αιμυΐτωμ&ίο?* 
^yvctt&czv πως vrynt ί χα ν ti ζα-λισμζ*)* 

TujicUKcty ο κ τον πόνο? 7Ης ϊτζν ζίψομ^μζν\. 
%oßxTt ζυλα, xm Sov£pi% %\ XMXV coçaui- KX/VIW* 

BOMXV CLTTUJHA) τον viKpovy χ*πιρνασι κ izetylw. 
KOU 7τ£ν CLKOJiGû CO ßtiVOV y πίχΖ9 <Γ φΛμίλΐΰάς TXÇy 

TlujQtivrouvLu μι <r vixpòv μ{σα çc/χς κατΌΐκι&ιςτχ;* 
Ε xe* i$ct-\.cJL» το κορμί vtxpòv το ημνιμζνον 

Μ* λυπίαι y κ) μι SbtitpvoLy cαν ^πρζπϊ çoν ςζνον ) 

Koù χοάως ντον τα xoupx cjjwÒHtty χ) 7» τοπα , 
Met οχι χα3τως ϊπρίπζ τξτζιχ μ^αλ αυί&ρωπχ» 

Κ/ απ CL ν άπα τον- mtp.ov τα içylcxv r άρματα τα, 
Kai, τάκαμχν COL» £ó&cuov>yioc πλία καύχημα « -

Και ρ πτωχούς γ βοσκιζτας rlw πικρχμ^ή Ε λ/ ex 
ΠοΑα rlw ΐλυπ nerica*9 xj rLu\iycL7riicx· 

Mi 



MÈ απλ^χνος έπα^ισ-χνί va rhu 7rapnyopti<rüv, 
Kot OyTi ì<hujyi3rYix.0Lv ^ y ta va TLJJ (τωφρονΙσΉν · 

M'àvvt 7rapv\yo&>a» καμία» Je* &χ$ w λυπνοτις τηςy 

Ovtt 7ti σωφρονιζόταν χα^ολχ ni αΐ&νπίςτης · 

Πως >ί Ε ""λ ice ς iaf<dJSy από eilet Ε'ρν μ/τ lw > ^ ŝ /rfc 
KctXoypouct^ χ} ίκ&ί ζώντας ϊο'ίαρίςα^τξλείω&ν. 

ΚΑ/ ο/ βοσκοί 7ΓΗ &ίχαη λύπνσιν ça κακόν vi ς y 

Επί ρ ανrlwyKò7ryÌyaj! τ Lu VOLO pi'70 ytaio ικόν 
Ο 7ft! <r i κάνα τα βχνα οί'ας Α'ναχωρν της ( τ*ς . 

Η τον y Ν/ΧΜ7»; τ ονομα\\ρο<τολυμινΐς y 

Π acntwr^U J κ) ϊκαμνί ^αυμάσματα 7n&oja. 
Εις αυτόν οι κάλοι βοσκοί tTrHy αν τΐυυ Ε λισα 

Me TO κλαίμ^ον πρόσωπον y κομμονα τα μαλιχ νις y 
Τα μayaλa κατασκις'α y ^ισμζνα τα σκότια της· 

Και τυπτωνττχς το ςϋ^οςνις λυπνιπρά va xXouyy y 

ΠίφτΗ ς-α 7ro$fy, T ' Ö V / « ^ Κ) ταπ&να ΤΗ Myu. 
Ε όωμαι Τΐάτϊρ ayiî w παρακακομοι ρα y 

ΙΙροσπ^φτω c-ìς τβςπο^ας σχ^ζζν'γι^λχλγι^ά X^pZ) 
ΊΙαρακαλωντας ταπ&να τ Lu aytommcx 5 

Να £&'ζνις ας TU "héya μχ TCZ ay/a ^α^ματασ^. 
Ν 2 μν d,yaX^ CX.TOV ι χ ν TÓTIW TLJJ (ραντζζσιαυι! μα 5 

Ο 7Γ& 70̂  y« y μ« ίτκοτ/σ·« ̂  κ' ̂ ζτίρδ τ ίου ο^/^> μχ · 
Η' 7ης μ^ καν το τέλος μχ va Salico νις ζωνίς μχ , 

Ν Λ JA; ero; τέλος τϋς ποΤ^νς ζάλνς y >ò. τταζ^ίμ-ήζ μχ . 
Ε τζ &ίττΐ* yy τα μάπα της ψίχρΐτοεςσαν ποτάμι^ 

Και το χορμι vie ictus, σαν*£νφ$ρον χαλαμι. 
Λ Λ 
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Δοίκρν& ζατουνυξίως y χ) Saxpva μίτ άνοιας 

Έΐζίχα»οκ m μάτια τας y μι CTM/Ç' tßhjj καρ$&ς, 
Ο* ÖV/oc πχ yvcu'eja-t TUU τνοΊυυ (rujjCißnτηςà 

Πως ητανί ATTO xapót-jj >f iïîr'woviarÎTtiÇ) 
Aîy^wç' Τικνονy <έ(τφαλίς TTG/kcc vrt zyctnuo·^ 

Το χτίσμα y ta wv KTicrajtTCty ^ va τον 7rapopyi<ryç, 
Τι&τί WPKTÌCUU μονάχα τυχαίνω ν α^αττέίμζν 

È ζ ολϊΐς της καρδίας μας y va τον &$οποι* μζ# > 

Κ/ οχι ποτέ va' χαννμςρ yia κτίσμα τΐιυ ζων'μχς, 
Γιατί c-ìvou παρωίομον y χ) χανίτV Ρ**χνΙ μας , 

Λοιπόν So) & ναι δαυματον Η ς τΰχΐ dianoia μας y 

Α*ν eîy χ) τται^ώο'μχ&ί Sia roc κ&ματνί μας. 
Γιατί m $νν\τά 7rpayp.aizt παραποΆά ya7r£μoι> y 

UipcroTip οχ τ àStyJiram y π* πρίττι να πο^χμον. 
Ε'τζη %» συ οκ τ!ιυ ποΤ^ίω ayanlxu τΐω SIK!W σχy 

Η*θ.6λ«ς μϊ το XÌQJLVX VOL τταργς TIJJJ ^cobArxy 
ίίβλίπωνττχς τον uJSpa σα πωπρί7Γϊ voi πο§ουιΙν\. 

Τόσον μ^yaλγt απίλπισια ακόμη ϊφχνν. 
Η*ταμ6 Siκιο το λοιπόν το σ>ι\ παρανόμι a y 

Να Φ*?**) Tk*s ζαλίω σα y πα ζήτα τιμω&α. 
Και $ 7rXnyliüy7rQ Sat μπορ*ν βοτάνια va yiaf^Ja,av) 

BORW φωτιουί 5 ι^ΛSïpov y va rlw'î §ΐραπ&σχν, 
τζ» της tur οΟσιος> κ ΪΚ&ΜΙ yovaTiÇei 
^τάπο^ταy ώμνςικα να τα μ/λνι αρχίζω · 

Ε ^ayopél^n τηπζίνα μϊ δάκρυα μετανοίας 
T*ç λoyισμxςyXf7Γpaζ^ς της^μι συυυΊ°ιβ!ώ xapSiaçy 

ILxei'vlw TIW riSovixlw ayairlw της κάργιας 7>τςy 

Π* nXtàuut τχςλ^ιοτμυςτ$ςλπλοφ ετήσιαςτης* 
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O^Xoycovmç 3 πώς etunt çbv Ça>i-j) τΐω ίφ{ρα ^ 
fcou rhù <τυγχούρ·Α<ην ζν\τα μ$ δάκρυα, TU Botrspct. 

Κ/ ο ÖV/ος oVa ^ρο/κα τ&/> τοσΊχν <riwcißlw' της 9 

Τΐω dChoyta* τζ tScütri y iù rlw συγχωρά? Ι ν της* 
f?netm rlw Μίτνίλνι^ν $$ Selcov ΪΛυςίι&ων > 

TovMstpyctzÌTMj cPwXaJV TOV άχραχτον χ) Sitovy 
Τ »Κ ^eraJ/'cf« ώλαβας 9 )θ rlwi $tpA7rdfei y 

AVo rW (ppQMpJouv τις y ττχ βϊχϊ y rlw yictfa&f. 
AV/xfifti rUß) yvωμLuü'n1ςrlw 7r^pv€4 y io rlw 7raet 

Σ'ο7α χοινοβιον TWÜCUKCOV , Oliven κΑτοικάγ. 
Κ'exe* rlw tSt%S'Metetv vi axrXcty^vΊκοϋς Mwrepeç· 

Κι AVMT/Ç απΐρασΌ,<τ/ XtyeJmmiç ημίροας y 
TL καμϊ rlw προτνλ&χην y lijrlw μίτανοΐΛν της > 

Κ*in\&tto$n Μονάχη μί oXlw rlw x&pJW xtfç j 
Κα« Έ^λκταβίτ r όνομα iiXitSm ^ Ο cri A . 

AVépacrs ζ^ ί^ νιμνίιί , StAptg-lw, *) θ « £ > 

l î r s *̂tó irsXeiCüon }} 7rpo<rxoupïi ζων της · 
Ε/ς 7^ ΟΪσΊων m ς χορχς aui{ßi\ w «φ^λ* ^ > 

Ε/$ αν« κ λα λ «TO y χάρου} y ς-lw culto BAtnXeicur > 
Π» eiVou w acculavi ζ&η y >£ OUCÜV/A, 

Ε' η ι'· 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο 2 . 
ΣΕ^ riwiov ψοπον w £ W ^ λ/ο S ου!ατός ird^ 

Τ'Α'θ/αΗ,*} ï Ε*λ/<η^μ* m Trofici τχς 7rct$vt 

Α'φίνωρτχς TrapxShi'yfxx ςονΚόρμον i ζώνης, 
Γ* άγοίπν , w oui Spei et τχς, y πίςις y κ η τιμή τ*ς, 

K o / Suo vi ς ονόματα αφνοΌν π cavi μονοί «> 
fiai çlw ζωίιυ νχ Ϊ1νά!ματπ ς-lw aìklw So^acr μ^α 

Xm yjXtct iTtTòLKocril· ακοσ-ι ovvi et tw 
El ναι (t7rò γοννη'α&ς Xe/çè ΤΗ dltpytiHy 

p V i Ì7ntLypoÌ<t>$*M τ* m w ΐςο&ία > 
Xrlui NiÎ<roi>) οπΖ κράζιται το νυυά ΚίφαλΙυυία, 

Τ Ε' Λ Ο Σ. 
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 

Τωμ Βιβλιαψ Ayray/ου <το\ί Βο'ρτολι·' 

Χ07η&<τμα>χζ * * 
B/Ö^ ΔΜ^Μ^Υ« Βα<ηλίύ)ζ Monoß/ctc : j 
B/eç Αίσ·ω7Γ$^(Ης (Ì7r\bZ $ρί<τιν : ϋ 
Β/Ός> >£ Mt/S-ö/ Αίσωπχ ΓροϋχολατΊνοϊ 2ΠΟ 
Β^κοττ̂ λΛ ^ w ίυμορφν ; 4 
fa/'dyptfj Avxxy χ) Αλχπκς · ; * 
totloçy *} χατορ^ωμανχ ïlilfx AUlüKpolftpoc 

ùtotyvùxr/ζ 7τί&. ΦεΛτί̂ ς̂ κ) ϊδωμάτων Ζω ω* :12 
AtSutCXCiXiCt XçjÇtOMM ; 4 

άινγνκηζ τΧζ Kpww£ 2:10 
Έ'β^ομαίώχαί&ον > MTO/ îlpocr<iĈ ca ΛΑ χα-

$ΐ νμίρου* τϊίζ £βίομ&£)ζ :Ι0 
Ε pßcuü Διάλογος μ? tS h'y/x TpYiyunivXlpo« 

σιτι ο Βίος lit ς A'y/ας Μάξ/νης $ χ) input 2: ΙΟ 
Ερωπκ&ηυς J: 
ËpcjÇiXm y Τραγωδία* ι: 
Ενχα,ί τ* Αυχνιτι* , %) τί ÖpS'p« : 4 
Ζυγομίζον ^ ΤΛίοί m Ζύγια,, κ) Μ*'?* ; 5 
Η'μ^ρολόγίον τ* % ης 175°· : J 
Θς/ίτ/rt w Κβρ&άμ , · ΙΟ 



Inolia Η μπί&χ y ft* τ$) Βαηλίων τϋς Προ-
βαίτζας : g 

\\oy.a Μωρίως : ΐ6 
] ς-οβ/α, τη ς Σκοτζιχς ; ^ 
ΪΪΟ&Λ Nfca Α'^/θ» KvSvpix ;ΐΟ 
ΚαταΜυίζ*ς Μπακάλη $ιά ς!χω* : 8 
Λ/7)ί ΝυΚ/Γ/Χ)/ ;'4 
ΙΛι-χανλ BoißoSkq ;l6 
MJ3"*/ ht cr CÛ πα ei ζ Koulw γλωατα* m 

Ο/κο/ τίς OêoTO â βι'ς ETUWIKIW y χ) ΰίπλίυυ 
(ppdartv j I 0 

Iloufûvycoyt'a : 2 

Tlpo(ntiw>mzzr.oi> τίς ay!ας ΤΙολιως ItpwrdXyp i:io 
p'wrog/ttw Σκ}/<ρ« 2;io 
XwU7t7TCL ΊΗ Φΐλο(Γ0φΧ ne 

Tätiget μί τα7ς Tloçouç y χ) ττρακτ/W 7 ί̂ Λο-
γαΖΑΧσ-μων. : ΐ2 

&έβλια ΑΪΚΛ Α:ιο 
Φνλακ-ηί&ον νίς -\>νχϊ$ : 8 
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Σχόλια 49 
Γλωσσάρι 51 

Φωτοαναστατική επανέκδοση 





Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΘΕΣΘΗ ΚΥΘΗΡΕΟΥ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΘΕΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΥ (ΟΔΟΣ 
ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ δ, ΤΗΛ. 5246818) 
ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ Ν. 
ΜΟΡΦΙΑΔΗ (ΟΔΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
31, ΜΟΣΧΑΤΟ) ΣΕ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΤΙ
ΤΥΠΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Ε.Ι.Ε. 

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ TOT 1983 








