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Δξσηόθξηηνο 

Ο Δξσηφθξηηνο ραξαθηεξίδεηαη σο αθεγεκαηηθφ 

πνίεκα ή έκκεηξν κπζηζηφξεκα. ηνπο πνιπάξηζκνπο 
ζηίρνπο ηνπ (πάλσ απφ 10.000) εμηζηνξνχληαη νη θάζεηο 
πνπ πέξαζε ε αγάπε δπν λέσλ, ηνπ Δξσηφθξηηνπ θαη 
ηεο Αξεηνχζαο, ψζπνπ λα θαηαιήμεη ζην αίζην ηέινο 
ηεο, ην γάκν. Μέζα ζ’ απηή ηελ ηζηνξία ζπκπιέθνληαη 
θαη «ησλ αξκάησ νη ηαξαρέο» θαη «ηζε θηιηάο ε ράξε», 
γηα λα πξνβιεζνχλ θαη ηα άιια γλσξίζκαηα ηνπ 
ηππνηηθνχ πλεχκαηνο, ε αμία ηεο παιηθαξηάο θαη ηεο 
θηιίαο. 

Χο άλζξσπνο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη σο Έιιελαο,  
ν πνηεηήο δηαιέγεη γηα ρψξν ηεο δξάζεο ηελ αξραία 
Αζήλα, φρη φκσο φπσο ηε γλσξίδνπκε απφ ηελ ηζηνξία. 
ηνλ Δξσηφθξηην ηα γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζ’ έλαλ 
θφζκν αφξηζην ηζηνξηθά, ζπκβαηηθφ θαη παξακπζέλην. 
Σν πνίεκα δηαηξείηαη ζε πέληε κέξε. ην Α΄ κέξνο παξα-
θνινπζνχκε πψο γελληέηαη θαη σξηκάδεη ην αίζζεκα ησλ 
δπν λέσλ. ην Β΄ κέξνο πεξηγξάθεηαη ε γηφζηξα (ην 
θνληαξνρηχπεκα) πνπ νξγαλψλεη ν βαζηιηάο Ζξαθιήο, 
παηέξαο ηεο Αξεηνχζαο, γηα λα ηε δηαζθεδάζεη. Αθν-
ινπζεί (Γ΄ κέξνο) ε ζπλάληεζε ησλ δπν εξσηεπκέλσλ 
θαη ε απφθαζε λα αλαθνηλψζεη ν Δξσηφθξηηνο ζην 
βαζηιηά ηελ επηζπκία ηνπο λα παληξεπηνχλ. Ο βαζηιηάο, 
έμσ θξελψλ απφ ην ζξάζνο ηνπ λεαξνχ, ηνλ εμνξίδεη θαη 
απνθαζίδεη λα παληξέςεη ηελ θφξε ηνπ κε ηνλ πξίγθηπα 
ηνπ Βπδαληίνπ. ηελ άξλεζε ηεο ηελ θιείλεη ζηε θπια-
θή. Ο Δξσηφθξηηνο, πξνηνχ θχγεη, αξξαβσληάδεηαη κε 
ηελ Αξεηνχζα. ην κεηαμχ μεζπάεη πφιεκνο (Γ΄ κέξνο)· 
ν βαζηιηάο ησλ Βιάρσλ εηζβάιιεη ζην βαζίιεην ηνπ 
Ζξάθιε. ε απνθαζηζηηθή κάρε ν Δξσηφθξηηνο, 
κεηακνξθσκέλνο ζε αξαθελφ, ζψδεη ηελ θαηάζηαζε.  
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ην Δ΄ θαη ηειεπηαίν κέξνο ν βαζηιηάο απφ επγλσ-
κνζχλε ηάδεη ην κηζφ βαζίιεην ζηνλ άγλσζην ζσηήξα 
ηνπ. Δθείλνο απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά θαη δεηά γηα 
αληάιιαγκα λα παληξεπηεί ηελ Αξεηνχζα. Ο βαζηιηάο 
δέρεηαη, αιιά εθείλε αξλείηαη σο ηε ζηηγκή πνπ ν 
Δξσηφθξηηνο απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 
 

α) [ΚΟΛΟΚΑΥΗΑ ΘΡΖΣΗΘΟΤ ΘΑΗ ΘΑΡΑΚΑΛΗΣΖ] 
(Β΄ κέξνο, ζηίρνη 1047 - 1150) 

Μεγάιν κέξνο ζηνλ Δξσηφθξηην θαηέρνπλ νη 
θνληαξνκαρίεο θαη νη κνλνκαρίεο. Δίλαη έλα ζηνηρείν 
πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ην ηππνηηθφ πλεχκα ησλ δπηηθψλ 
έξγσλ. 

Ο παηέξαο ηεο Αξεηνχζαο, φπσο είπακε, γηα λα 
δηαζθεδάζεη ηελ θφξε ηνπ νξγαλψλεη αγψλα θνληα-
ξνκαρίαο (γηφζηξαο). ην αγψληζκα απηφ δχν ηππείο 
πξνζπαζνχζαλ λα ξίμεη απφ ην άινγν ν θαζέλαο ηνλ 
αληίπαιν κ’ έλα καθξχ θνληάξη ρσξίο αηρκή. 

Έξρνληαη πνιιά ξεγφπνπια, γηα λα πάξνπλ κέξνο 
ζηνλ αγψλα. Αλάκεζα ηνπο θη ν πηδφιηνληαο (ή πηζφ-
ιηνληαο), αζηάηεο πνιεκηζηήο απφ ηελ Καξακαλία ηεο 
Μ. Αζίαο, θαη ην ξεγφπνπιν ηεο Κξήηεο Υαξίδεκνο. Σα 
δπν αξρνληφπνπια ηα ρσξίδεη βαζχ νηθνγελεηαθφ κίζνο. 
Γη’ απηφ δεηνχλ θαη παίξλνπλ ηελ άδεηα απφ ην βαζηιηά 
λα κνλνκαρήζνπλ κε ηα ζπαζηά κέρξη ζαλάηνπ. 
 

Δηφηεο ιέγεη ν Κξεηηθφο, ν ληνο ν παηλεκέλνο: 
«Οπνπ απνζάλεη, απ’ φινπο ζαο αο είλ’  

ζπρσξεκέλνο», 

θαη κ’ έλα πήδεκα σο ατηφο εζηάζεθε ζην δάιν* 

θαη βάλεη ρέξα ζην ζπαζί θη αλίκελε ηνλ άιιν 
 

δάιν: ην βήκα. 
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5 θη εθείλνο πάιη αλάδηα* ηνπ νγιήγνξνο ζηκψλεη 

θαη δηρσζηάο* παξαζεζκηά* ζα δξάθνο  

μεζπαζψλεη· 
θαη ζκίγνπλ ηα γδπκλά ζπαζηά, ζεθψλνπλ  

ηα ζθνπηάξηα* 

θη αξρίδνπζηλε ηε καιηά* ηνχηα ηα παιηθάξηα... 

α δπν ιηνληάξηα, φληε βξεζνχ κε πείλαλ εηο  
ηα δάζε 

10 θαη βξνπ θαεηφ θη απάλσ ηνπ ην ’λα θαη η’ άιιν  

αξάζζεη,* 

κνπγθξίδνπ θη αγξηεχγνπζη, πεηλνχ, θαη κε  
ην ζηφκα 

θαη κε ηα λχρηα αξάζζνπζη θαη ηξέρνπλ εηο  
ην βξψκα,* 

ην ’λα θαη η’ άιιν πνιεκά, ην βξψκα λα θεξδέζεη, 
έηζί ’θακαλ θαη ηνχηνη νη δπν εηο ηνπ ιανχ ηε κέζε. 

15 Σξηγπξηζκέλνπο ηζ’ έρνπζη θαη ζηέθνπ θαη  
ζσξνχζη, 

ηνλ πιηα αληξεησκέλν απφ ηνπο δπν δελ μεχξνπζη  
λα πνχζη 

θαη κφλν εθείλα ηα ζπαζηά αλεβνθαηεβαίλνπ 
θη ψξεο δεξβά ηα δάια ησο θη ψξεο δεμά  

ηα πεαίλνπ. 
Πνιιά κεγάιε δχλακελ έρεη ν Καξακαλίηεο, 

 
 

αλάδηα: αληίθξπ. 
δηρσζηάο: δίρσο. 

παξαζεζκηά: ε αλαβνιή. 

ζθνπηάξη (ην): αζπίδα. 

καιηά: κάρε. 

αξάζζσ θαη ξάζζσ: νξκψ. 

βξώκα: ην· ηξνθή. 
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Θεόθηινο (Υαηδήκηραήι) (1871-1934), 
Δξωηόθξηηνο θαη Αξεηνύζα 

Κνπζείν Ιαϊθήο Σέρλεο, Αζήλα 
 

 



 

20 πιηαο ηέρλεο* θαη πιηαο καζηνξηάο είλ’ ην παηδί  
ηεο Κξήηεο 

θαη κε ηελ ηέρλε ζπληεξά,* ηελ ψξα πνπ καιψλεη, 

ηε ρέξα ηνπ πηζφιηνληα ζε πνηα κεξά μακψλεη* 

θη εμψθεπγε ηζη θνπαληέο* θη ήβιεπε ην ζπαζί ηνπ 

θη σζάλ ατηφο επά θη εθεί επέηα ην θνξκί ηνπ· 
25 ζχξλεηαη νπίζσ, πεαίλεη νκπξφο, δεξβά δεμά  

γηαγέξλεη* 

θαη πξίρνπ* ζψζεη ε θνπαληά εηο ην ζπαζί  

ηελ παίξλεη 

θη φπνην ζπαζί είρ’ έηνηα* βαθή, ζίδεξν δελ  

ην πηάλεη 

νπδέ πνηέ ηζαθίδεηαη νπδ’ αδνληηά* δελ θάλεη. 

Πφηε θαη ιίγν ηνπ ’δηδε θη απάλσ εηο ην ζθνπηάξη*, 

30 ζηε γε θνκκάηηα ην ’ξηρλε ην θνβεξφ ιηνληάξη. 
Ήζηεθελ ν Υαξίδεκνο ζαλ άληξαο θη αληκέλεη 
θη εγχξεπγε λα βξεη θαηξφλ ε ρέξα ε ηηκεκέλε. 

Γε ζέιεη δίρσο δηάθνξνλ* νη θνπαληέο λα πεαίλνπ, 

σζάλ επεαίλαλ ηνπ ζεξηνχ η’ άγξηνπ  
ηνπ ζπκσκέλνπ, 

 

πιηαο ηέρλεο: πεξηζζφηεξεο ηέρλεο (γέληθή ηεο 
ηδηφηεηαο). 

ζπληεξώ: παξαηεξψ, βιέπσ.  

μακώλσ: απιψλσ.  

θνπαληά: ρηχπεκα.  

γηαγέξλσ: επηζηξέθσ, γπξίδσ.  

πξίρνπ: πξηλ.  

έηνηνο: ηέηνηνο. 

αδνληηά: δνληηά. 

ζθνπηάξη: αζπίδα. 

δηάθνξνλ: θέξδνο. 
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35 πνπ πφηε εβάξεηε ην ζπαζί, πφηεο εηο ην ζθνπηάξη, 
κ’ απηήλεο νη ιαβσκαηηέο δελ έρνπλε ηε ράξε. 
Μα ηνχηνο έρεη απνκνλή θαη πνιεκά κε γλψζε 
θη εγχξεπγέ ηνλε αλνηθηφ, γηα λα ηφλε ιαβψζεη, 
θαη πάληα νκπξφο ζηα κάηηα ηνπ κε ην ζπαζί  

μακψλεη, 
40 γηα λα ηφλε θξαηεί καθξά, λα κελ πνιπζηκψλεη. 

Με ηνλ θαηξφ ν Υαξίδεκνο ηε ρέξα ρακειψλεη 

θη εχξε ηνπ ην κεξί* αλνηθηφ, δακάθη* ην ιαβψλεη. 

’ θείλν ηνλ ηφπν ηνπ ’βγαιε ηφηεο ην πξψηνλ αίκα 
θη αξρίζαζη θη εραίξνπληα θείλνη νη πνιινί νπνχ  

ηξέκα· 

45 ιηγάθη ηνλ ειάβσζε, πνχξη* ην αίκα εβγήθε 

θαη ην ζπαζί ηνπ εηο ην κεξί ιαβσκαηηά ηνχ αθήθε 
θη σζάλ ηερλίηεο ζη’ άξκαηα πάληα θαηξφ γπξεχγεη 
κε γλψζε θαη κε καζηνξηά λα θξνχγεη θαη λα  

θεχγεη. 
Σε δεχηεξε ιαβσκαηηά ζην ζηήζνο ηνπ ηελ θάλεη 

50 θη ήηνλ εηνχηε αθξφθαιε, αίκα πνιχ ηνπ βγάλεη. 
Γπξεχγεη ηφπν θαη θαηξφλ εθείλε ηελ εκέξα 
λα θάκεη κηα καιηά θαιήλ ε ηηκεκέλε ρέξα. 
Χο είδελ ν πηζφιηνληαο ηα αίκαηα θη εηξέρα 
ζην ζηήζνο ηνπ θαη ζην κεξί θαη ην θνξκί ηνπ  

εβξέρα, 
55 εκνχγθξηζε, εηαξάρηεθε θη σζά ιηνληάξη αγξηεχγεη 

θαη λα βαξεί ηνπ Κξεηηθνχ ηφπν λα βξεη γπξεχγεη 

κεδέ πνηέ ην πέιαγνο έηνηαο ινγήο* καλίδεη* 

 

κεξί: ν κεξφο. 

δακάθη: ιίγν. 

πνύξη: φκσο. 

έηνηαο ινγήο: έηζη.  

καλίδσ: νξγίδνκαη. 
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ζ’ ηζ’ αλεκηθέο* ηνπ Γελαξηνχ, φληε βξνλά θη  

αθξίδεη, 
ζ’ θαηξφ πνπ αλαθαηψλεηαη κε ηαξαρή κεγάιε, 

60 θη φληε ζθνξπά ηα θχκαηα φμσ ζην πεξηγηάιη, 
ζαλ ήθακε ν πηζφιηνληαο ζηα αίκαηα νπνχ  

εζψξεη* 

θη έηξεραλ θαη λα γδηθησζεί* αθφκε δελ εκπφξεη. 

Δδάγθαλε ηα ρείιε ηνπ, κέζα ε θαξδηά ηνπ βξάδεη, 
δξάθνληαο θη φρη αλζξσπηλφ ην πξφζσπφ ηνπ  

κνηάδεη 
65 θη ήζπξε κνπγθαιηζκαηηάλ έηζη πνιιά κεγάιε, 

πνπ ην παηάξη* εζείζηεθε απφ κηα κεξάλ σο άιιε, 

θη εθάλε, θη ήηνλε βξνληή, νπνχ απ’ ηα χςε  
αξρίδεη 

θαη θάλεη ηαξαρή πνιιή, ηα λέθαια μεζθίδεη 
θαη κε πνιχ ζπραιαζκφ ζηα βάζε θαηεβαίλεη· 

70 εδέηζη θη απ’ ην ζηφκα ηνπ ν κνπγθξηζκφο εβγαίλεη. 

Μαλίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ θαη ην ζπαζί ηνπ ςέγεη* 

θη εηο θείλεο ηεο ιαβσκαηηέο λα γδηθησζεί γπξεχγεη. 
Δκάδσμε ζαλ ην ζεξηφ φιε ηε δχλακή ηνπ 
θη φζν κπνξεί ςειά ςειά ζεθψλεη ην ζπαζί ηνπ 

75 θη απφθεη ηξέρεη απάλσ ηνπ κε ην αγξησκέλν ρέξη 

θη εμάκσζε* λα ηνπ βαξεί ζηεο θεθαιήο ηα κέξε· 

θη ν Κξεηηθφο νγιήγνξνο ζεθψλεη ην ζθνπηάξη, 
βάλεη ην πξνο ηελ θεθαιή, ηελ θνπαληά λα πάξεη· 

 
 

αλεκηθή: δπλαηφο άλεκνο, ζχειια.  

εζώξεη: ζσξνχζε.  

λα γδηθησζεί: λα εθδηθεζεί.παηάξη: εμέδξα. 

ςέγσ: θαηεγνξψ. 

εμάκσζε...: είρε ζθνπφ. 
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θη εβιέπεζε* ηελ θεθαιή, γηαηί απ’ νκπξφο  

ην βάλεη· 
80 θαη δίδεη ηνπ κηα θνπαληά θαη κέζα εηο δπν ην θάλεη 

θαη πέθηεη θάησ ην κηζφ, η’ άιιν κηζφ απνκέλεη 
θη επξέζεθε θη ε ρέξα ηνπ ιηγάθη ιαβσκέλε. 
Σφηε, ζαλ είδε ν Κξεηηθφο θαη ην ζθνπηάξη εράζε, 

εηο άιιν κφδν* πνιεκά θη άιιε βνπιήλ* επηάζε· 

85 πιηα δπλαηφο εγίλεθε θαη πιηα άθνβα καιψλεη· 
δάιν δελ θάλεη νπίζσ πιην, κα φζν κπνξεί  

ζηκψλεη· 
θαη δελ ηνπ εθαίλεην θαηξφο, λα ζηέθεη λ’ αληκέλεη· 

πφδαο ηνλ πφδαλ ήκπσζε,* θαη πάληα κέζα  

κπαίλεη· 

ζηξέθεηαη ράκαη* θαη ζσξεί θαη ην θνξκί κνπιψλεη* 

90 θαη κε κεγάιε καζηνξηά ζηα πφδηα ηνπ μακψλεη· 
εζάξξεςε ν πηζφιηνληαο θη εθεί ζε λα ηνπ δψζεη 
θαη ρακειψλεη η’ άξκαηα λα κελ ηφλε ιαβψζεη. 
Δηφηεο ν Υαξίδεκνο ηνπ θάλε λα ’λαη ε ψξα 

λα δψζεη ηέινο ηζε καιηάο, λα θαηαηάμεη* ε ρψξα, 

95 θη εζήθσζελ σο αζηξαπή ην γξήγνξν ηνπ ρέξη, 
σζάλ ηνλ είδελ αλνηθηφ ζηεο θεθαιήο ηα κέξε, 
θαη κπήρλεη ηνπ φιν ην ζπαζί εηο ην ιαηκφ  

απνθάησ· 
 
 

εβιέπεζε (ξ. βιέπσ): πξνθχιαμε.κόδνο: ηξφπνο. 

κόδνο: ηξόπνο 
βνπιή: ζθέςε, απφθαζε. 

ήκπσζε (ξ. ακπψζσ): απσζψ, ζπξψρλσ. 

ράκαη: ράκσ. 

κνπιώλσ: ρακειψλσ. 

λα θαηαηάμεη: (ξ. θαηαηάζζσ): λα εζπράζεη. 
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χπλν ηνλ απνθνίκηζε· παληνηηλά εθνηκάην. 

Ήπεζε θάησ ην ζεξηφ, ηα κάηηα ηνπ γξπιψλεη,* 

100 θαξκάθη θηεη κε ηνπο αθξνχο, θιάεκ’  

αλαδαθξπψλεη* 

θη εκνπγθαιίζηε ηξεηο θνξέο ην θνβεξφ ηνπ ζηφκα 
θη εβξφληεμελ ν νπξαλφο θη εζείζηεθε ην ρψκα 
θαη κε κεγάιε ηαξαρή θαη κνπγθξηζκφλ νκάδη 
επήγε ε άγξηα ηνπ ςπρή ζην καπξηζκέλνλ Άδε. 

 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Ο αγψλαο αξρίδεη κε κηα παξνκνίσζε· πνηνο είλαη  
 ν ξφινο ηεο κέζα ζην απφζπαζκα. 

2. Να βξείηε ηηο παξνκνηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
 Καξακαλίηε· πνην ηδηαίηεξν γλψξηζκα 
 παξνπζηάδνπλ θαη γηαηί; 

3. Πνηεο είλαη νη ηδηφηεηεο πνπ αληηπαξαβάιινληαη 
 κέζα ζην απφζπαζκα θαη ζε πνηα δίλεη ηε λίθε ν 
 πνηεηήο; 

4. Με ηε κνλνκαρία απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν 
 πνηεηήο εθθξάδεη έκκεζα ηα πξνζσπηθά ηνπ 
 αηζζήκαηα; Να ηεθκεξηψζεηε ηελ άπνςή ζαο. 
 
 
 
 

γξπιώλσ: γνπξιψλσ ηα κάηηα. 

αλαδαθξπώλσ: δαθξχδσ (θιάεκα αλαδαθξπψλεη: θιαίεη 
κε δάθξπα). 
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ΠΟΗΖΜΑ ΔΡΧΣΗΚΟΝ, 
Λεγφκελνλ 

ΔΡΧΣΟΚΡΗΣΟ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A΄ έθδνζε, Βελεηία,«Δηο Σππνγξαθίαλ  
Αληωλίνπ ηνπ Βόξηνιη» 1713. 
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β) [ΖΡΘΔΛ Ζ ΧΡΑ ΘΗ Ο ΘΑΗΡΟ] 
(Δ΄ κέξνο, ζηίρνη 767 - 818) 

Σν β΄ απφζπαζκα καο αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο δνθηκαζίαο πνπ ππνβάιιεη ν Δξσηφθξηηνο 
ηελ Αξεηνχζα, πξνηνχ ηεο απνθαιχςεη πνηνο είλαη. 
 

ΠΟΗΖΣΖ 
 

Ήξζελ ε ψξα θη ν θαηξφο θη ε κέξα μεκεξψλεη 
λα θαλεξψζεη ν Ρψθξηηνο ην πξφζσπν πνπ  

ρψλεη.* 

Δθάλε νιφραξε ε απγή θαη ηε δξνζνχια ξίρλεη, 
ζεκάδηα ηζε μεθάλησζεο θείλε ηελ ψξα δείρλεη. 

5 Υνξηάξηα εβγήθαλ εηο ηε γε, ηα δεληξνπιάθηα  
αλζίζα 

θη απφ ηζ’ αγθάιεο η’ νπξαλνχ γιπθχο βνξξάο  
εθχζα. 

Σα πεξηγηάιηα ειάκπαζη θη ε ζάιαζζα εθνηκάην, 
γιπθχο ζθνπφο εηο ηα δεληξά θη εηο ηα λεξά  

εγξηθάην. 
Οιφραξε θαη ιακππξή ε κέξα μεκεξψλεη, 

10 εγέιαλ ε αλαηνιή θη ε δχζε θακαξψλεη. 
Ο ήιηνο ηεο αθηίλεο ηνπ παξά πνηέ ζηνιίδεη 
κε ιάκςε, θη φια ηα βνπλά θαη θάκπνπο νκνξθίδεη. 
Υακνπεηψληαο ηα πνπιηά εγιπθνθηιαδνχζα, 
ζηα θισλαξάθηα ησλ δέληξσλ εζκίγαλ θη εθηινχζα. 

15 Γπν δπν εδεπγαξψλαζη, δεζηφο θαηξφο εθίλα, 

έζκημεο,* γάκνπο θαη ραξέο εδείρλαζη θη εθείλα. 

Δζθφξπηζελ ε ζπλλεθηά, νη αληάξεο εραζήθα, 
πνιιά ζεκάδηα ηζε ραξάο ζηνλ νπξαλφ εθαλήθα. 

 

ρώλσ: θξχβσ. 

έζκημεο (έζκημε): ζπλαληήζεηο, ζκημίκαηα. 
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Παξά πνηέ ησο ιακππξά, ηξηγχξνπ ζηνιηζκέλα, 
20 ζηνλ νπξαλφ είλ’ ηα λέθαια ζαλ  

παξαρξνπζσκέλα. 

Σα πάζε πιην δελ θηιαδεί ην πξηθακέλν* αεδφλη, 

ακέ πεηά παζίραξν, κ’ άιια πνπιηά ζηκψλεη. 
Γεινχλ ηζε ρψξαο ηα ζηελά θη νη ζηξάηεο  

θακαξψλνπ, 
φια γξηθνχλ θνπξθέο ραξέο θη φια ηζη θαλεξψλνπ. 

25 Καη κεο ζηε ζθνηεηλή θ’ιαθήλ, νπνχ ’ην  
ε Αξεηνχζα, 

εκπήθα δπν φκνξθα πνπιηά θη εγιπθνθηιαδνχζα. 
ηελ θεθαιή ηεο Αξεηήο ζπρληά ρακνπεηνχζη 
θαη θαίλεηαη ζνπ θαη ραξέο κεγάιεο πξνκελνχζη. 
Πάιη κε ηνλ θηιαδηζκφλ απ’ ηελ θ’ιαθήλ εθχγα, 

30 αγθαιηαζηά, πεξηκπιερηά ηζη κνχξεο ησο εζκίγα. 

Ζ λέλα,* νπνχ ’ην θξφληκε γπλαίθα ηνπ θαηξνχ ηεο 

θη ήθνπζε θη είδε θαη πνιιά, ήβαιε κεο ζην λνπ ηεο 
ην πσο εηνχηα ηα πνπιηά, πνπ εζκίμαλ έηζη νκάδη, 
ραξά κεγάιε πξνκελνχ θαη γάκνπ είλαη ζεκάδη. 

 

ΦΡΟΤΝΖ 
 

35 Λέγεη: «Αξεηνχζα, θάηερε, ζ’ θαιφ πνιχ ην πηάλσ 
ηνχηνλ, νπνχ ’ξζαλ ηα πνπιηά ζηελ θεθαιή ζνπ  

απάλσ: 
ζεκάδη είλαη ηνπ γάκνπ ζνπ, ψξα θαιή ψξα  

λα ’λαη· 
γηα δε θη φ,ηη είλαη γηα θαιφ ζην ινγηζκφ ζνπ βάλε. 

Χο πφηε ζε λα θάζεζαη ζην βξψκν,* ζπγαηέξα, 

 
 

πξηθακέλνο: πηθξακέλνο. 
λέλα: παξακάλα. 

βξώκνο: βξσκηά. 
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40 λα δηψρλεηο ηφζεο πξνμεληέο πνπ ηνπ θπξνχ ζνπ  
εθέξα; 

Κη σο πφηε ην Ρσηφθξηην λα ζηέθεηο λ’ αληκέλεηο; 
Δζχ απφ ηνχηε ηε θ’ιαθήλ, ψζηε λα δεηο, δε  

βγαίλεηο, 

παξά ζηα* ζέιεη ν θχξεο ζνπ λα ηνπ ζειεκαηέςεηο· 

κε βνχιεζαη αλεκπφξεηα πξάκαηα λα γπξέςεηο. 
45 Καη ρίιηνη ρξφλνη αλέ δηαβνχ, δελ ηφλε θάλεηο ηαίξη 

θη ψζηε* λα δεη, δελ έξρεηαη πξνο ηα δηθά ζαο κέξε. 

Κη αλ απνζάλεη ν θχξεο ζνπ, παξαγγειηάλ αθήλεη 

θη φζνη απνκείλνπ νπίζσ ηνπ μνξίδνπλ* ηνλ θη  

εθείλνη. 
Λνηπφ, θεξά κνπ, ζθφιαζε ην ινγηζκφ ηνλ έρεηο 

50 θη ν μέλνο γίλεηαη άληξαο ζνπ, θάκε λα ην θαηέρεηο· 
απηφο νπνχ επνιέκεζε θη εγιίησζε ηε ρψξα, 
πε ην θη εζχ πσο ηφλε ζεο θαη λα βξεζεί θαιή  

ψξα». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζηα: ζ’ απηά πνπ. 

ώζηε λα: έσο φηνπ, φζν. 

μνξίδσ: εμνξίδσ. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Μεηά ην απφζπαζκα πνπ δηαβάζαηε ζα 
 αθνινπζήζεη ε αλαγλψξηζε ηνπ Δξσηφθξηηνπ απφ 
 ηελ Αξεηνχζα. Πψο πξνεηνηκάδεηαη ην γεγνλφο 
 απηφ ζηνπο ζηίρνπο 3-30; 

2. Σν απφζπαζκα ρσξίδεηαη βαζηθά ζε δπν κέξε. ην 
 πξψην θπξηαξρεί έλα αίζζεκα αηζηνδνμίαο θαη 
 επθνξίαο. Να ην παξαθνινπζήζεηε ζηε δηαδνρή 
 ησλ εηθφλσλ ηεο θχζεο θαη λα επηζεκάλεηε πψο 
 δηνρεηεχεηαη ζ’ απηέο. 

3. Οη ζπκβνπιέο ηεο Φξνζχλεο ηη αηζζήκαηα 
 εθθξάδνπλ; 

4. ην δεχηεξν κέξνο επίθεληξν είλαη ε λέλα. Να βξείηε 
 πνηεο ιατθέο αληηιήςεηο ππνιαλζάλνπλ ζηα ιφγηα 
 ηεο. 
 
 

 
Georges Braque (Κπξαθ)  
(1882-1963), 
Πνπιηά ζε κπιε θόλην  
(π. 1952-6) 
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Βηηζέληδνο Κνξλάξνο  
 

Γηα ηελ αθξηβή ρξνλνινγία ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλά-
ηνπ, θαζψο γηα ηα άιια γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφ-
ηεηαο ηνπ πνηεηή, δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 
εξεπλεηψλ. Βέβαηα ζηνηρεία είλαη φζα ν ίδηνο ν πνηεηήο 

δίλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ επίινγν ηνπ Δξωηόθξηηνπ 
(Δ, 1543 θ.ε.): «Βηηζέληδνο είλ’ ν πνηεηήο θαη ζηε γεληά 
Κνξλάξνο... ηε ηείαλ εγελλήζεθε, ζηε ηείαλ 
αλεζξάθε... ην Κάζηξνλ επαληξεχηεθε...». 

Οη πξψηνη κειεηεηέο πξνζπάζεζαλ λα ηαπηίζνπλ 
ηνλ πνηεηή κε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο γλσζηήο 
νηθνγέλεηαο ησλ Βελεηψλ αξρφλησλ Cornaro. Σελ 
άπνςε απηή απέθξνπζε ν Ξαλζνπδίδεο κε ην επηρεί-
ξεκα φηη ππήξραλ θαη άιινη Κνξλάξνη (θαη Βηηζέληδνη) 
Έιιελεο ζην λεζί θαη φηη ν πνηεηήο πνπ γλψξηδε ηφζν 
θαιά ειιεληθά πξέπεη λα ήηαλ «γλήζηνο Κξεο» θαη φρη 
Βελεηφο. Πξφζθαηεο φκσο έξεπλεο εληζρχνπλ ηελ πξψ-

ηε άπνςε θαη ηνπνζεηνχλ ηε ζχλζεζε ηνπ Δξωηόθξηηνπ 
αλάκεζα ζηα 1626 θαη 1646 (. Δπαγγειάηνο). Πξφηππφ 
ηνπ ζεσξείηαη ε πεδή ηηαιηθή κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνχ 

κπζηζηνξήκαηνο Paris et Vienne πνπ θπθινθνξνχζε 
ήδε απφ ην 1482. 

Χο πξνο ηε ζρέζε ηνπ Δξωηόθξηηνπ κε ην πξφηππφ 
ηνπ, έρεη παξαηεξεζεί φηη ν Κξεηηθφο πνηεηήο ην 
αθνινπζεί κφλν ζε γεληθέο γξακκέο αλαπξνζαξκφδν-
ληαο ξηδηθά ην κχζν· έηζη πεξλά «απφ ηε κεζαησληθή 
παξάηαμε θαη ζπζζψξεπζε ηεο χιεο, ζηελ αλαγελλε-

ζηαθή νξγάλσζε θαη ζχλζεζε» (η. Αιεμίνπ, Δξωηό-
θξηηνο, ζ. μζ΄). Υξεζηκνπνηψληαο δειαδή κε κεγάιε 
ειεπζεξία ηα δάλεηα ζηνηρεία, ηνπο δίλεη θαηλνχξην 
λφεκα. Ζ κεηαπιαζηηθή ηνπ απηή ηθαλφηεηα καδί κε ηελ 
αθεγεκαηηθή δχλακε, ηε δεκηνπξγηθή πλνή θαη ην  
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εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλν γισζζηθφ αίζζεκα θαζηζηνχλ 
ηνλ Κνξλάξν ην κεγαιχηεξν πνηεηή ηεο θξεηηθήο 

ινγνηερλίαο. Έξγα ηνπ: Θπζία ηνπ Αβξαάκ (α΄ έθδ., 

Βελεηία 1696), Δξωηόθξηηνο (α΄ έθδ., Βελεηία 1713). 
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ΣΡΗΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 
(1669 - 1830) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Λατθέο αθεγήζεηο 

Άλζε Δπιαβείαο 

Δθθιεζηαζηηθή Ρεηνξηθή 

λενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο 

Πξφδξνκνη 

Απνκλεκνλεχκαηα 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Παξζελώλαο θαη ην Δξέρζεην 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ζηύινη ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο θαη ε Αθξόπνιε 
 



 

ΣΡΗΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (1669 -1830) 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή αξρίδεη ε αθχπληζε ηνπ ηνπξ-

θνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ. Ο 18νο αη. θαη νη αξρέο ηνπ 
19νπ είλαη ε επνρή ησλ Φαλαξησηψλ θαη ηνπ λενειιε-
ληθνχ δηαθσηηζκνχ. Μεηά ην 1779 αλαπηχζζεηαη κεζαία 
αζηηθή ηάμε, ν λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο δηαλχεη ηε 
θάζε ηεο αθκήο ηνπ θαη δηακνξθψλεηαη ε θαλαξηψηηθε 
πνίεζε. 

Αλζνινγνχκελα θείκελα ηεο πεξηφδνπ: Λατθέο 
αθεγήζεηο, Άλζε επιαβείαο, εθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή, 
Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο, Οη Πξφδξνκνη, (Βειαξάο, 
Υξηζηφπνπινο), Απνκλεκνλεχκαηα. 
 

Ο επξσπατθφο δηαθσηηζκφο 
 

Γηαθσηηζκφ θαινχκε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθή 
θίλεζε ζηελ Δπξψπε, πνπ πξνψζεζε ηελ πλεπκαηηθή 
θαη πνιηηηθή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπνπ. Ξεθίλεζε 
απφ ηε θηινζνθία ηνπ Σδσλ Λνθ, αλαπηχρζεθε ζηε 
Γαιιία θη απφ εθεί δηαδφζεθε ζηελ Δπξψπε ην 18ν αη.  
Ο Γηαθσηηζκφο είλαη θίλεκα αηζηφδνμν, γηαηί βαζίδεηαη 
ζηελ πίζηε φηη ε δηάλνηα έρεη απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα λα 
εμειηρηεί, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ χςηζην ζθνπφ 
ηεο δσήο, ηελ επηπρία ηνπ αλζξψπνπ. 

Οη βαζηθέο ηδέεο ηνπ δηαθσηηζκνχ ζπλνςίδνληαη σο 
εμήο: «Πίζηε ζηε δχλακε ηνπ νξζνχ ιφγνπ, ζηελ εμειη-
ηκφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ πξφνδν θαη ζηε δπλαηφ-
ηεηα ηεο επηπρίαο· ν δηαθσηηζκφο είλαη αηζηφδνμνο· 
απνδίδεη, θαηά ζπλέπεηα, ηδηάδνπζα ζεκαζία ζηα ζέ-
καηα ηεο αγσγήο· πξνάγεη ηηο δσληαλέο γιψζζεο θαη 
ηδηαίηεξα ηα εζληθά ηδηψκαηα, ζε βάξνο ησλ λεθξψλ  
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γισζζψλ, θαιιηεξγεί ηελ ειεχζεξε θξηηηθή έξεπλα, ηε 
γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, θεξχζζεη ηελ αλεμηζξε-
ζθεία, δηδάζθεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 
Γηα ην δηαθσηηζκφ ν νξζφο ιφγνο είλαη ηζρπξφηεξνο 
απφ νπνηαδήπνηε παξάδνζε θαη νπνηαδήπνηε 
απζεληία· ην πείξακα ληθά ηελ παξάδνζε θαη 

εμαζθαιίδεη ηε γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ».
1
 

Ζ ζηάζε ηνπ δηαθσηηζκνχ απέλαληη ζηελ αξραηφ-
ηεηα είλαη αξλεηηθή θαη ζεηηθή. Αξλεηηθή, γηαηί, βαζηζκέ-
λνο ζηα επηηεχγκαηα ησλ λενηέξσλ, θαηαδηθάδεη θάζε 
παξειζφλ. Απφ απηή ηε ζηάζε πξνέθπςε ην πλεχκα ηεο 
ειεπζεξνθξνζχλεο θαη ηεο αλαλέσζεο πνπ ηνλ 
δηαθξίλεη. Θεηηθή, γηαηί ζεψξεζε ηνλ αξραίν (θιαζηθφ) 
θφζκν σο πξφηππν ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη ηεο 
αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ, ζε αληίζεζε κε ην Μεζαίσλα. 
Ζ ζηάζε απηή είρε σο ζπλέπεηα α) ηελ αλάπηπμε ηεο 
αξραηνινγίαο θαη ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ, θαη β) ηελ 
εκθάληζε ηνπ λενθιαζηθηζκνχ ζηελ ηέρλε θαη ζηε 
ινγνηερλία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κ.Θ. Γεκαξάο, Λενειιεληθόο Γηαθωηηζκόο, εθδ. 
Δξκήο, Αζήλα 1977, ζ. 6. 
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Ο λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο 
 

Μέζσ ησλ εκπφξσλ, ησλ ινγίσλ ηεο δηαζπνξάο θαη 
ησλ Φαλαξησηψλ ν δηαθσηηζκφο επεξέαζε ην 18ν αη. 
θαη ηελ ειιεληθή ζθέςε θαη θαλεξψζεθε κε ηε κνξθή 
πνηθίισλ πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξαδνπ-
λάβηεο, αξρηθά, εγεκνλίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 
είραλ σο ζπλέπεηα ηε γεληθή πξναγσγή ηνπ ειιεληζκνχ 
θαη πξνεηνίκαζαλ ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε. 

Ο λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο εμειίζζεηαη ζε ηξεηο 
πεξηφδνπο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηφδνπο ηεο 
γαιιηθήο παηδείαο. 

Α΄ (πξνδξνκηθή) πεξίνδνο: Καιχπηεη ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πξηλ απφ ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ 
Κατλαξηδή (1774) θη εθδειψλεηαη κε ηελ πξνβνιή ηνπ 
νλφκαηνο ηνπ Βνιηαίξνπ, πνπ φιν ην 18ν αη. ζεσξήζεθε 
απφ ηνπο πξννδεπηηθνχο θηιειεχζεξνπο ζπγγξαθείο σο 
ζχκβνιν ηεο ειεπζεξνθξνζχλεο. ηελ πεξίνδν απηή 
αλήθνπλ ν Θσκάο Μαλδαξάζεο, ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο 
θαη ν Ηψζεπνο Μνηζηφδαθαο, πνπ κε ηελ Απνινγία ηνπ 
εθθξάδεη θαιχηεξα απφ θάζε άιιν έξγν ην πλεχκα ηεο 
επνρήο. 

Β΄ πεξίνδνο: Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν λενειιε-
ληθφο δηαθσηηζκφο επεξεάζηεθε απφ ηε Γαιιηθή 
Δγθπθινπαίδεηα, έλα ηεξάζηην ζπιινγηθφ έξγν πνπ 
ζπληάρηεθε κε ηελ επνπηεία ηνπ Νηηληεξφ θαη 
απνζεζαχξηζε φιε ηελ επξσπατθή ζνθία. Κχξηνο 
εθπξφζσπνο ηεο πεξηφδνπ είλαη ν Γεκ. Καηαξηδήο. 
ηνλ θχθιν ηνπ αλήθνπλ ν Ρήγαο Βειεζηηλιήο θαη νη 
Γαληήι Φηιηππίδεο θαη Γξεγφξηνο Κσλζηαληάο, 
ζπγγξαθείο ηεο Γεσγξαθίαο. 

Γ΄ πεξίνδνο: Καηά ηελ πεξίνδν απηή επεξεάδεηαη 
απφ ηελ θίλεζε ησλ ηδενιφγσλ, ηελ νκάδα δειαδή ησλ 
Γάιισλ δηαλννπκέλσλ πνπ ήηαλ πξνζεισκέλνη ζηηο  
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αξρέο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο, αιιά απνδνθί-
καδε ηε ρξήζε βίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Απφ ηηο 
αξρέο απηέο επεξεάζηεθε θαη ν Αδ. Κνξαήο, πνπ 
αθηέξσζε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαηά ηελ πξνεπαλα-
ζηαηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο 
γηα ην θσηηζκφ ηνπ Γέλνπο. ηελ επνρή ηνπ ε ειιεληθή 
παηδεία βξίζθεηαη ζε κεγάιε άλνδν. 
 

Ζ ινγνηερλία θαηά ηελ ηξίηε πεξίνδν 
 

Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν ν ιαηηλνθξαηνχκελνο ειιε-
ληζκφο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηα Δπηάλεζα θαη γηα 
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (1684 - 1714) ζηελ Πειν-
πφλλεζν. Ο ξφινο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο 
δηαθνξνπνηείηαη. Οη Έιιελεο ην 15ν αη. δίδαζθαλ ηελ 
αξραηφηεηα, ελψ ην 18ν αη. ε Δπξψπε απνηειεί ηελ 
πεγή ηεο ζνθίαο θαη ησλ λέσλ ηδεψλ. Σν βάξνο πέθηεη 
ηψξα ζηνλ ηνπξθνθξαηνχκελν ειιεληζκφ, φπνπ, κεηά 
ην 1669 θπξίσο, ηδξχνληαη ζρνιεία θαη αλαπηχζζεηαη 
νπζηαζηηθφηεξε πλεπκαηηθή θίλεζε κε θέληξν ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο απιέο ησλ παξαδνπλάβησλ 
εγεκνληψλ ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζην Ηάζην. 

Οη ηζηνξηθνί ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ρσξί-
δνπλ ζπλήζσο ηελ πεξίνδν απηή ζε δχν θάζεηο:  
I. 1669-1774 θαη II. 1774-1821. Σν 1774, φπσο μέξνπκε 
απφ ηελ ηζηνξία, ππνγξάθηεθε ε ξσζνηνπξθηθή 
ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή, πνπ έδσζε πνιιά 
πξνλφκηα ζηνπο ππφδνπινπο Έιιελεο. Μεηά ην 1774 
ζπληεινχληαη πνιιέο αιιαγέο ζην ρψξν ηνπ ηνπξθν-
θξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ. εκεηψλνπκε ηηο πην 
ζεκαληηθέο: 

1) Γηακνξθψλεηαη κεζαία αζηηθή ηάμε πνπ αλζεί 
νηθνλνκηθά. Ηδξχνληαη εκπνξηθέο ζπληξνθηέο θαη 
ζπλεηαηξηζκνί, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο  
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εμαπιψλνληαη ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηελ Απζηξν-
νπγγαξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο επαθήο απηήο δελ είλαη 
κφλν νηθνλνκηθά. Οη Έιιελεο έκπνξνη απνθηνχλ βαζχ-
ηεξε εζληθή ζπλείδεζε θαη, γεκάηνη πάζνο γηα ηελ 
παηδεία θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ έζλνπο, δηαζέηνπλ 
αθεηδψο ηα νηθνλνκηθά ηνπο κέζα. 

2) Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ επξσπατθνχ θαη 
θπξίσο ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ, αλαπηχζζεηαη ν 
λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο, φπσο είδακε παξαπάλσ· θη 
ελψ ν λενειιεληθφο δηαθσηηζκφο θαηά ηε ρξνληθή απηή 
πεξίνδν (ηδίσο κεηά ην 1774) δηαλχεη ηε θάζε ηεο αθκήο 
ηνπ, δχν άιινη ζεκαληηθνί σο ηψξα παξάγνληεο ξέπνπλ 
πξνο ηε ζπληήξεζε: ε εθθιεζία θαη ε ηάμε ησλ 
Φαλαξησηψλ. 

3) Μαδί κε ην δηαθσηηζκφ, απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε 
ζα δηαδνζεί θαη ην ξεχκα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ, πνπ 
εμέθξαδε ηελ ηάζε γηα ηε κίκεζε ηεο θιαζηθήο 
αξραηφηεηαο ζηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία. Μέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ εληάζζεηαη ε αλαβίσζε 
ηνπ Αλαθξενληηζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ ινγνηερληθνχ 
θηλήκαηνο ηνπ Αξθαδηζκνχ (κέζα 18νπ αη.). Ζ θίλεζε 
ηνπ Αλαθξενληηζκνχ δεκηνπξγήζεθε σο εμήο: Σν 1559 
εθδφζεθαλ 60 πεξίπνπ πνηήκαηα πνπ απνδφζεθαλ 
ζηνλ πνηεηή ηνπ 6νπ αη. π.Υ. Αλαθξένληα, ελψ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα γξάθηεθαλ ζηε βπδαληηλή πεξίνδν 
θαηά κίκεζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Δμπκλνχλ ηηο ραξέο 
θαη ηα ζέιγεηξα ηνπ έξσηα, ησλ ζπκπνζίσλ, ηεο 
Άλνημεο, ηεο Αθξνδίηεο, ηνπ Βάθρνπ θαη ηνπ θξαζηνχ. 
Ολνκαζηνί Δπξσπαίνη πνηεηέο ηα κεηέθξαζαλ ή 
έγξαςαλ πνηήκαηα κηκνχκελνη ηνπο απινχο ξπζκνχο 
ηνπο (Ηηαιία: Μεηαζηάζηνο, Μφληη, Ρνζέηη, Λενπάξληη, 
Φψζθνινο. – Αγγιία: Μνπξ, Βχξσλ. – Γαιιία: Ρνλζάξ, 
εληέ. – Γεξκαλία: Λέζηλγθ, Γθέηε). ηελ Διιάδα κε 
αλάινγν πλεχκα έγξαςαλ νη πνηεηέο Αζ. Υξηζηφπνπινο 
θαη Ησ. Βειαξάο. 

27 / 117-118 



 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαιιηεξγήζεθε 
θπξίσο ε πνίεζε, ε πεδνγξαθία θαη ην ζέαηξν. 
 

1. ΠΟΗΖΖ 
 

Καηά ην 18ν αη. παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή θάκςε ζηελ 
πνίεζε, πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ αλα-
θνπή ηεο ινγνηερληθήο αθκήο ηεο Κξήηεο θαη ε θαηά-
ζηαζε ζηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο δηθαηνινγνχλ 
απηή ηελ θάκςε. Απφ ηα έξγα πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ 
πηψζε ηεο Κξήηεο ζεκεηψλνπκε ηα Άλζε Δπιαβείαο, 
έθδνζε ηνπ Φιαγγηληαλνχ Φξνληηζηεξίνπ ηεο Βελεηίαο. 

ην ρψξν ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ 
δεζπφδνπζα κνξθή ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 18νπ αη. 
είλαη ν Καηζάξηνο Γαπφληεο (1714 - 1784). Υαξαθηε-
ξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ είλαη ε έκκεηξε 
πεδνινγία θαη ην εζηθνδηδαθηηθφ πεξηερφκελν, πνπ 
θακηά θνξά δηαλζίδεηαη κ’ επηξάπειεο δηεγήζεηο. 

Σελ έκκεηξε απηή πεδνινγία ηνπ Γαπφληε ζα 
ζπλερίζεη ε λεφηεξε γελεά, πνπ κεγαιψλεη ζηηο φρζεο 
ηνπ Βνζπφξνπ θαη ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο ή ζηα 
κεγάια θέληξα ηνπ ειιαδηθνχ θαη ηνπ απφδεκνπ 
ειιεληζκνχ. Οη πνηεηέο απηνί, πνπ αληηθαζηζηνχλ ηελ 
εζηθνδηδαθηηθή πνίεζε ηνπ Γαπφληε κε ηελ εξσηηθή 
ζηηρνπινθία, δηακνξθψλνπλ ηε Φαλαξηψηηθε πνίεζε. 
Πξφθεηηαη γηα πνίεζε πνπ βξήθε αληαπφθξηζε ζηελ 
ηάμε ησλ ινγίσλ ηεο επνρήο θαη πνιιέο θνξέο 
επηζηξαηεχηεθε, γηα λα ππεξεηήζεη ηνπο ηδενινγηθνχο 
αγψλεο ηνπ δηαθσηηζκνχ. Απφ ηνπο πνηεηέο απηνχο, 
πνπ είλαη πνιινί, ζα πεξηνξηζηνχκε ζην Ρήγα 
Βειεζηηλιή, ηνλ Αζ. Υξηζηφπνπιν θαη ηνλ Ησ. Βειαξά, 
πνπ επεξεάζηεθε θάπσο απφ ηελ ηερλνηξνπία ηεο 
Φαλαξηψηηθεο εξσηηθήο πνίεζεο. 

Ο Ρήγαο, βέβαηα, έζεζε ηελ πνίεζή ηνπ ζηελ  
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ππεξεζία ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Γέλνπο· είλαη 
πνηεηήο-εζλεγέξηεο. Δθείλνη φκσο πνπ ζεκάδεςαλ κε 
ηελ παξνπζία ηνπο ηε δεχηεξε θάζε ηεο ηξίηεο 
πεξηφδνπ είλαη ν Υξηζηφπνπινο θαη ν Βειαξάο, ηνπο 
νπνίνπο ν Ηάθ. Πνιπιάο αλαγλσξίδεη σο πξνδξφκνπο 
ηνπ νισκνχ. Καη ζηνπο δχν ζα ζπλαληήζνπκε ηε 
λενθιαζηθή ηερλνηξνπία κε ηα κπζνινγηθά ηεο 
ζχκβνια, ηε θξνληίδα γηα ηελ θνκςή θαη ραξηησκέλε 
ζηηρνπξγία, ηε ρξήζε ηεο ιατθήο γιψζζαο. Δλψ φκσο 
ζην Υξηζηφπνπιν ε γιψζζα θαη ε ζηηρνπξγία είλαη σο 
έλα βαζκφ ηερλεηή, ζην Βειαξά βξίζθνπκε κηα βαζχ-
ηεξε αίζζεζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θη έλα αίζζεκα 
πεγαίν. Ο Βειαξάο δελ ππήξμε κφλν έλαο επαίζζεηνο 
πνηεηήο, αιιά θαη καρεηηθφο εθθξαζηήο ηνπ λενει-
ιεληθνχ δηαθσηηζκνχ. ηαλ, κεηά ην ζάλαην ηνπ, 

εθδφζεθαλ ζηελ Κέξθπξα ηα Άπαληά ηνπ (1827), ζηνλ 
θαηάινγν ησλ ζπλδξνκεηψλ είλαη θαη ην φλνκα ηνπ 
Γηνλ. νισκνχ. 
 

2. ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ 
 

Καηά ηελ ηξίηε πεξίνδν ζπλερίδεηαη θαη θνξπθψλεηαη ε 

αλάπηπμε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ξεηνξηθήο. Σν αλαλεσηηθφ 
πλεχκα, επίζεο, θαη νη δηδαθηηθέο πξνζέζεηο ηνπ 
δηαθσηηζκνχ, ζα εθδεισζνχλ κε ηελ άλζεζε ηεο 
επηζηνινγξαθίαο, ε νπνία απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε 
είρε απνηειέζεη ηδηαίηεξν ζπγγξαθηθφ είδνο. 

Παξάιιεια ζα εκθαληζηνχλ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο 
αθεγεκαηηθήο πεδνγξαθίαο. Ζ ιατθή αθήγεζε αληη-

πξνζσπεχεηαη, θπξίσο, απφ ηε Φπιιάδα ηνπ Κεγα-
ιέμαλδξνπ θαη ηα Υξνληθά. ηελ ίδηα πεξίνδν εληάζζν-

ληαη θαη ηα Απνκλεκν-λεύκαηα ησλ αγσληζηψλ ηνπ ’21. 

I. Δθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή. Αλαπηχζζεηαη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αλαγθψλ. Κπξηφηεξνη  
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εθπξφζσπνη ηεο είλαη νη θιεξηθνί θαη ιφγηνη 
Φξαγθίζθνο θνχθνο (1644-1697), Ζιίαο Μεληάηεο 
(1669-1714), Δπγέληνο Βνχιγαξεο (1716-1806) θαη 
Νηθεθφξνο Θενηφθεο (1731-1800). Βαζηθφ έξγν ηνπ 

θνχθνπ είλαη ε Σέρλε Ρεηνξηθή. Υξεζηκνπνίεζε χθνο 
πεξίηερλν, επεξεαζκέλν απφ ηνπο Ηηαινχο δαζθάινπο 
ηνπ· απέθπγε φκσο ηηο ππεξβνιέο εθείλσλ θαη ζηελ 
απιή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε δηαηήξεζε πνιιή 
δξνζηά θαη θξεζθάδα. Σν παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζε 

ν Μεληάηεο κε ηηο Γηδαρέο ηνπ. Ο Βνχιγαξεο θπξηάξ-
ρεζε ζ’ φιν ην 18ν αη. κε ηε δηδαζθαιία ηνπ. Αλ θαη 
μεθίλεζε σο ζαπκαζηήο ηνπ Βνιηαίξνπ, κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ έγηλε ζπληεξεηηθφο. Έγξαςε ζε αξραΐδνπζα 
γιψζζα πνιιά έξγα. Άθζνλε επίζεο είλαη θαη ε παξα-
γσγή ηνπ Θενηφθε. Μφλν ζηα θεξχγκαηα ηνπ ρξεζηκν-
πνίεζε ηε δεκνηηθή γιψζζα, πνπ είλαη φκσο θάπσο 
ςπρξή. ηηο κνξθέο ησλ παξαπάλσ θιεξηθψλ πξέπεη 
λα πξνζηεζεί θαη ηνπ εζλνκάξηπξα Κνζκά ηνπ Αηησινχ, 
πνπ κε ηε δξάζε ηνπ θαη ην δσληαλφ ηνπ θήξπγκα δίλεη 
ηα πάληα γηα ηελ πξνθνπή ηνπ Γέλνπο. Σελ εθθιεζηα-
ζηηθή ξεηνξηθή θαιιηεξγεί επίζεο θαη ν Νεφθπηνο 
Ρφδηλνο, ν νπνίνο νπζηαζηηθά αλήθεη ζηελ πξνε-
γνχκελε πεξίνδν. 

II. Δπηζηνινγξαθία. Απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο 
πεδνγξαθίαο, πνπ αθκάδεη θπξίσο ζηε δεχηεξε θάζε 
ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε, γηαηί, σζφηνπ μεζπάζεη ε 
Δπαλάζηαζε, ππθλψλεη θαη ε αιιεινγξαθία αλάκεζα 
ζε έκπνξνπο θαη ινγίνπο. Ο επηζηνινγξάθνο ηεο 
επνρήο απηήο εθθξάδεη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ απνβιέ-
πνληαο ζηε δηδαρή. Με ηνλ Κνξαή ε επηζηνινγξαθία 
πξνζεγγίδεη ζηα φξηα ηεο δεκηνπξγηθήο πεδνγξαθίαο. 

III. Αθεγεκαηηθή πεδνγξαθία. Απφ ην 1789 σο ην 
1792 εθδφζεθαλ ηξία έξγα, πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 

δεκηνπξγηθήο πεδνγξαθίαο: α) Ο Αλώλπκνο ηνπ 1789:  
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Ο Κ. Θ. Γεκαξάο ην ζεσξεί σο ην πξψην λενειιεληθφ 

πεδνγξάθεκα, γξακκέλν ζε αδέμηα πξφδα, β) ρνιείνλ 
ηωλ Ληειηθάηωλ Δξαζηώλ: Πεξηέρεη κεηαθξάζεηο ηνπ 

Ρήγα απφ ηα γαιιηθά, γ) Έξωηνο Απνηειέζκαηα. 
 

3. ΘΔΑΣΡΟ 
 

Μεηά ηελ πηψζε ηεο Κξήηεο ην ζέαηξν παξαθκάδεη. Σν 
1813 ν θαλαξηψηεο Ηάθσβνο Ρίδνο Νεξνπιφο (1778-

1850) έγξαςε ηελ θσκσδία Θνξαθηζηηθά, κε ηελ νπνία 
ζαηηξίδεη ην γισζζηθφ ζχζηεκα ηνπ Κνξαή. Ο Κσλ/λνο 
Οηθνλφκνο ν εμ Οηθνλφκσλ (1780-1817) ην 1816 
παξνπζίαζε  

ην Φηιάξγπξν  
ηνπ Μνιηέξνπ ζε  
πνιχ θαιή κεηάθξα- 
ζε κε ηίηιν  

Δμεληαβειόλεο.  
(Γηα ηε ζεαηξηθή  
παξαγσγή ζηα  
Δπηάλεζα ζα  
κηιήζνπκε παξα- 
θάησ). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Jean-Honorè Fragonard (Φξαγθνλάξ) (1732-1806), 
Λεαξή αλαγλώζηξηα (π. 1775) Δζληθή Πηλαθνζήθε, 

Οπάζηλγθηνλ
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Λατθέο αθεγήζεηο  

 

Φπιιάδα ηνπ Κεγαιέμαλδξνπ 

Δθηφο απφ ηα ηππνηηθά-εξσηηθά κπζηζηνξήκαηα 

έρνπκε ηελ επνρή απηή θαη δηάθνξεο δηεγήζεηο. Μηα 

απφ απηέο είλαη θαη ε Γηήγεζηο Αιεμάλδξνπ ηνπ Μαθε-
δφλνο έκκεηξε δηαζθεπή ηνπ 1388, ζε αξραία γιψζζα, 
ηνπ ειιεληζηηθνχ κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Φεπδν-
Καιιηζζέλε. Σεο έκκεηξεο απηήο δηαζθεπήο έρνπκε κηα 
παξαιιαγή ζηε δεκνηηθή (1529) θαη κηα πεδή δηαζθεπή 
ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή. 

Ζ Φπιιάδα ηνπ Κεγαιέμαλδξνπ είλαη ε ηειεπηαία πεδή 
δηαζθεπή, δεκνηηθφηεξε ζην χθνο θαη ηε γιψζζα, πνπ 
θπθινθνξνχζε ζε θηελέο ιατθέο εθδφζεηο απφ ην 1680 
πεξίπνπ σο ηηο κέξεο καο θαη έγηλε εμαηξεηηθά αγαπεηφ 
ιατθφ αλάγλσζκα. Πεξηέρεη ηηο πην πεξίεξγεο θαη ζαπ-
καζηέο δηεγήζεηο γχξσ απφ ηε κνξθή ηνπ Μαθεδφλα 
βαζηιηά πνπ ηα θαηνξζψκαηά ηνπ πέξαζαλ ζηε ζθαίξα 
ηεο ιατθήο κπζνινγίαο. 

«Ο Αιέμαλδξνο ηνπ κχζνπ απηνχ», γξάθεη νΑ. Α. 
Πάιιεο, «δε κνηάδεη πηα παξά πνιχ ακπδξά κε ηνλ 
Αιέμαλδξν ηεο ηζηνξίαο. Σα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 
ηεο δσήο ηνπ πλίγνληαη κέζα ζε ππθλφ θαη θνβεξφ 
ξνπκάλη θαληαζηηθψλ άζισλ θαη πεξηπεηεηψλ. Ο 
ζηξαηειάηεο Αιέμαλδξνο κεηαβάιιεηαη ζ’ έλα κπζν-
ινγηθφ ήξσα πνπ ζπλελψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνιιψλ κπζηθψλ πξνζψπσλ παιαηφηεξσλ θαη 
λεφηεξσλ επνρψλ». 
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Πεξί ησλ ηόπσλ ηνπ ζθόηνπο 
 

Μηζεχνληαο δε απφ ην λεζί ησλ Μαθάξσλ επεξπα-
ηνχζαλ εκέξεο δέθα. Καη εχξαλ έλαλ θάκπνλ πιαηχλ 
θαη κέγαλ θαη εηο ηελ κέζελ ηνπ ήηνλ έλα ράνο βαζχ θαη 
πιαηχ, νπνχ εθξαηνχζελ απφ κίαλ άθξαλ έσο ηελ 
άιιελ, θαη δελ εκπνξνχζαλ λα απεξάζνπλ. Καη 
επξφζηαμ ελ ν Αιέμαλδξνο θαη έθακελ έλα γεθχξη 

πνιιά κεγάινλ θαη εδηάβεθελ κε ηα θνπζάηα* ηνπ, εηο 

ηελ κέζελ δε ηνπ γεθπξηνχ έγξαςελ ηα παξφληα 
γξάκκαηα: «Γηά πξνζηαγήο Αιεμάλδξνπ ηνπ βαζηιέσο 

εθηίζζε ην παξφλ, θαη εδηάβε κε ηα θνπζάηα ηνπ, φληαο* 

εμήιζελ εθ ηεο γεο ησλ Μαθάξσλ». 
Όζηεξνλ δε απφ εθεί επεξηπαηνχζαλ εκέξεο 

ηέζζαξεο θαη ήιζαλ εηο ηελ ζθνηεηλήλ γελ. Καη εθεί 
φξηζελ ν Αιέμαλδξνο θαη ήθεξαλ θνξάδεο νπνχ είραλ 
πνπιάξηα κηθξά. Καη άθεθαλ ηα πνπιάξηα έμσ θαη 
εζέβεζαλ εηο ην ζθφηνο θαη επεξηπάηεζαλ έσο είθνζη 
ηέζζαξεο ψξεο. Καη εθεί εδηαιάιεζαλ εηο φινλ ην 

θνπζάηνλ φηη παο εηο* λα πεδεχζεη λα πάξεη απφ ην 

ρψκα ηεο γεο εθείλεο. Καη φζνη επήξαλ φηαλ εμέβεζαλ 
έμσ, είδαλ ην ρψκα θαη ήηνλ φινλ ρξπζάθη. Καη επη-
θξάλζεθαλ πσο δελ επήξαλ πεξηζζφλ. Καη απ’ απηνχ 
επεξηπάηεζελ εκέξαο ηεζζάξαο. Καη εζπλαπάληεζελ ν 
Αιέμαλδξνο δχν πνπιία αλζξσπνπξφζσπα, θαηά 
πνιιά εχκνξθα, ηα νπνία ηνπ εκίιεζαλ κε αλζξσπίλελ 
θσλήλ θαη είπαλ: Αιέμαλδξε, δηαηί πεηξάδεηο ηνλ Θεφλ; 

Καη ζέιεη* ζε νξγηζζεί εηο ηνλ έξεκνλ ηφπνλ λα ραζείο  
 

 

θνπζάην: ζηξάηεπκα. 

όληαο: φηαλ. 

παο εηο: θαζέλαο. 

ζέιεη ζε νξγηζζεί: ζα νξγηζηεί καδί ζνπ. 
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θαη εζχ θαη ην θνπζάηνλ ζνπ φινλ. Μφλνλ θάκε εηνχην 
νπνχ ζνπ ιέγνκελ θαη γχξηζε νπίζσ δεμηά θαη ζχξε 
πάιηλ λα αθνινπζήζεηο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζνπ 
πνιέκνπο φηη θαξηεξεί ζε θαη ν βαζηιεχο ηεο Ηλδίαο λα 
πνιεκήζεηε. Καη εγχξηζε δεμηά ν Αιέμαλδξνο θαη 
επεξηπάηεζελ εκέξαο νθηψ. Καη θζάλνληαο εηο κίαλ 

ιίκλελ εηέλησζε* λα αλαπαπζεί. Καη νη κάγεηξνη 

άξρηζαλ δηά λα καγεηξεχζνπλ θαη επήξαλ θαη έβαιαλ 
ζηεγλά νςάξηα πνιιά εηο ηελ ιίκλελ θαη άθεθάλ ηα 
νιίγνλ λα βξαρνχλ θαη απηά αλέδεζαλ θαη έθπγαλ εηο 
ηελ ιίκλελ. 

Καη σο ήθνπζελ ν Αιέμαλδξνο πσο αλέδεζαλ ηα 
νςάξηα, εζαχκαζε θαη εμεπιάγε. Καη φξηζε θαη εθνιχκ-
βεζαλ φια ηα θνπζάηα ηνπ κε ηα άινγα ηνπο κέζα εηο 
ηελ ιίκλελ θαη εδπλακψζεζαλ απφ ηνλ θφπνλ ηνλ 
πνιχλ. Καη απ’ απηνχ επεξηπάηεζελ εκέξαο δχν θαη 
ήιζελ εηο άιιελ ιίκλελ, νπνχ είρε ην λεξφλ γιπθχ σζάλ 
δάραξε. Καη εζέβε ν Αιέμαλδξνο λα θνιπκβήζεη θαη 
ήιζελ επάλσ ηνπ έλα νςάξη κέγα. Καη απηφο έθπγελ έμσ 
θαη ην νςάξηνλ θπλεγψληαο ηνλ εμέβε έμσ. Καη απηφο ην 
εθαβαιίθεπζε θαη εζθφησζέ ην. Καη είπε θαη έζρηζάλ ην 
θαη επξήθελ κέζα ηνπ έλα ιηζάξη πνιχηηκνλ· θαη ήηνλ 

σζάλ ρελάξηνλ* απγφ θαη έιακπελ ψζπεξ ηνλ ήιηνλ. 

Καη φξηζε θαη έβαιαλ ην εηο ην θιάκπνπξφλ ηνπ θαη 
εβαζηνχζαλ ην εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ νκπξνζηά σζάλ 
θαλάξη. Καη απ’ εθεί ήιζαλ εηο άιιελ ιίκλελ θαη έπεζαλ 
λα αλαπαπζνχλ. Καη φηαλ εβξαδίαζελ εμέβεζαλ απφ 
εθείλελ ηελ ιίκλελ γπλαίθεο θαη έιεγαλ ηξαγνχδηα 
πνιιά εχκνξθα, εηο ηφζνλ νπνχ ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ  
επαίξλεην. Καη σο νκνηάδεη, εθείλεο ήηνλ νη αλαξάηδεο,  

 

 

ηεληώλσ: θαηαζθελψλσ (γηα ζηξάηεπκα). 

ρελάξην απγό: απγφ ρήλαο. 
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νπνχ ιέγνπλ ηελ ζήκεξνλ. Καη απ’ απηνχ επεξηπάηε-
ζαλ εκέξαο εμ θαη ήιζνλ εηο έλαλ ηφπνλ νπνχ ήηνλ 
ιφγθνο κέγαο. Καη εθεί εμέβεζαλ αινγάλζξσπνη πνιινί 
θαηεπάλσ ηνπ θνπζάηνπ, νη νπνίνη απφ ηελ κέζελ θαη 
απάλσ ήηνλ άλζξσπνη, απφ δε ηελ κέζελ θαη θάησ 

ήηνλ άινγα. Καη ήηνλ φινη ηνμφηεο θαη ην μηθάξη* ηεο 

ζαΐηαο ήηνλ απφ ιίζνλ αδακάληηλνλ. Καη ζίδεξνλ δελ 
είραλ παληειψο θαη ήηνλ πνιιά νγιήγνξνη σζάλ 
πεηνχκελα. Καη σο ηνπο είδελ ν Αιέμαλδξνο, είπε ησλ 
Μαθεδφλσλ: Αο θάκνκελ κίαλ πνλεξίαλ, λα πηάζνκελ 
απ’ απηνχο λα ηνπο πάξνκελ εηο ηελ Μαθεδνλίαλ δηα 
ζαχκα. Καη επξφζηαμε λα θάκνπλ ιάθθνπο, λα ηνπο 
ζθεπάζνπλ κε θαιάκη ρνληξφ. Καη απέζηεηιελ 
αλζξψπνπο λα ηνπο παξαθηλήζνπλ εηο πφιεκνλ, θαη 
απηνί κελ εμεχξνληεο ηελ πνλεξίαλ ησλ αλζξψπσλ 
έπεζαλ εηο ηνπο ιάθθνπο. Καη εζθφησζαλ δψδεθα 
ρηιηάδεο θαη επήξαλ θαη δσληαλνχο θαη ηνπο εκέξσζαλ 
άιιεο έμη ρηιηάδεο. Καη εζέιεζαλ λα ηνπο εβγάινπλ εηο 
ηνλ θφζκνλ. Καη ηφζνλ ήηνλ νγιήγνξνη, φηη δελ ηνπο 
εγιίησλε ηίπνηαο. Καη φπνπ θαη αλ εηφμεπαλ, δελ 
αζηνρνχζαλ. Καη ηνπο έδσθελ νισλψλ άξκαηα ν 
Αιέμαλδξνο θαη ηνπο εηνίκαδελ, δηά λα ηνπο έρεη 
βνεζνχο εηο ηνπο εξρφκελνπο πνιέκνπο. Οπφηαλ δε 
εμέβεζαλ εηο ηνλ θφζκνλ, θαηά ηχρελ εθχζεζελ άλεκνο 
θξχνο θαη απφζαλαλ φινη. Μεηά δε εμήληα εκέξαο ήιζαλ 
εηο ηελ Ζιηνχπνιηλ θαη εζέβεθαλ εηο έλα λαφλ θαη 
επξνζθχλεζαλ εηο ηνλ νπνίνλ επξήθελ ν Αιέμαλδξνο 
γξάκκαηα νπνχ έδεηρλαλ ηνλ ζάλαηνλ ηνπ θαη ειππήζε 
πνιιά. Καη απ’ απηνχ εζεθψζεζαλ θαη επεξηπάηεζαλ 
εκέξαο δέθα. Καη εχξαλ αλζξψπνπο κνλνπφδαξνπο θαη 
είραλ νπξάλ σζάλ πξφβαηα. Καη επίαζαλ πνιινχο απ’  
 
 

μηθαξη ηεο ζαΐηαο: ε αηρκή ηνπ βέινπο. 
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απηνχο θαη ήθεξάλ ηνπο εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ. Καη ν 
Αιέμαλδξνο ηνπο εξψηεζε ιέγσλ: Πψο είζηε απηνχ; Καη 

απηνί ηνπ είπαλ: Αιέμαλδξε βαζηιεχ, ειεεκνλήζνπ* θαη 

άθεο καο, φηη δηά αδπλακίαλ καο ήιζακελ εδψ θαη εθξχ-
θζεκελ. Καη αθνχνληαο ηαχηα ηα ιφγηα ν Αιέμαλδξνο 
ηνπο άθεζε δηά λα πεγαίλνπλ. Καη επεδνχζαλ απφ 
ιηζάξη εηο ιηζάξη θαη άξρηζαλ λα πεξηγεινχλ ηνλ Αιέμαλ-
δξνλ θαη έιεγαλ: Ο Αιέμαλδξνο φινλ ηνλ θφζκνλ επήξε 
ηνλ κε ηελ θξνληκάδα ηνπ θαη εκείο ηνλ εγειάζακελ θαη 
καο άθεθελ, νπνχ ην θξέαο καο είλαη λνζηηκφηεξνλ απφ 
φια ηα πεηνχκελα θαη ηεηξάπνδα θαη ην θνπθάξη καο 
γέκεη πνιχηηκα ιηζαξφπνπια θαη ρνληξφ καξγαξηηάξη 
θαη ην πεηδί καο ζίδεξνλ δελ ην απεξλά. Καη σο ήθνπ-
ζελ ν Αιέμαλδξνο, εγέιαζελ θαη είπε: Ο άλζξσπνο απφ 
ηελ γιψζζαλ ηνπ ράλεη ην θεθάιη ηνπ. Καη επζχο φξηζε 
θαη αξκαηψζεθαλ δηαθφζηεο ρηιηάδεο θαβαιαξαίνη κε 
ιαγσληθά θαη πάξδνπο θαη δαγάξηα. Καη εηξηγχξηζαλ 

φινλ ην βνπλί θαη απφιπζαλ ηα δαγάξηα* θαη ηνπο 

πάξδνπο* θαη ηα ιαγσληθά θαη επίαζάλ ηνπο θαη ηνπο 

ήθεξαλ φινπο εηο ηνλ Αιέμαλδξνλ. Καη φξηζε θαη 
έζθαμαλ ηνπο. Καη ηνπο έγδαξαλ θαη εζηέγλσζαλ ηα 

πεηδία ηνπο θαη επξήθαλ εηο ην ζθάθνο* ηνπο πινχηνλ 

αλαξίζκεηνλ απφ πνιχηηκα ιηζαξφπνπια θαη καξγα-
ξηηάξη. Καη φξηζε ηνπο Πέξζαο θαη έθαγαλ ην θξέαο 
ηνπο. Καη έιεγαλ φηη λα ήηνλ λνζηηκφηεξνλ απφ φια ηα 
πεηεηλφ θαη ηεηξάπνδα. Καη απ’ απηνχ επεξηπάηεζελ 
εκέξαο εμ θαη ήιζελ εηο ην ζχλνξνλ ηεο Ηλδίαο θαη 
 
 

ειεεκνλήζνπ καο: ιππήζνπ καο. 

δαγάξη: θπλεγεηηθφ ζθπιί. 

πάξδνο: ιενπάξδαιε. 

ζθάθνο: θνπθάξη. 
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εμέβε εηο ηνλ θφζκνλ. Δίρε δε κήλαο εμ αθνχ είδελ ηα 
γξάκκαηα εηο ηελ Ζιηνχπνιηλ νπνχ έδεηρλαλ δηά ηνλ 
ζάλαηνλ ηνπ, θαη πάληνηε ήηνλ ιππεκέλνο. Καη εθεί 
εζπκήζε ηνπο κνλνπνδάξνπο θαη εγέιαζε. Καη είδαλ νη 
Μαθεδφλεο θαη εράξεζαλ θαη εγέιαζαλ θαη απηνί. Καη 
ηελ πίθξαλ νπνχ είρελ ν Αιέμαλδξνο δελ ηελ ήμεπξαλ. 
Έκαζελ δε ν Πψξνο, ν βαζηιεχο ηεο Ηλδίαο, φηη ήιζελ ν 
Αιέμαλδξνο εηο ην ζχλνξφλ ηνπ θαη ηνπ έγξαςελ 
επηζηνιήλ. 

 
 
 
ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Να ζπζρεηίζεηε ηα κπζνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 
 απνζπάζκαηνο κε γλσζηνχο ζαο κχζνπο. 
 

2. ηε Φπιιάδα ηνπ Κεγαιέμαλδξνπ ζπλαληνχκε 
 κεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιατθήο 
 αθήγεζεο. Να ηα επηζεκάλεηε. 
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Υξνληθό ηνπ Γαιαμηδίνπ 

ηα βπδαληηλά ρξφληα θαιιηεξγήζεθε, παξάιιεια κε 

ηελ ηζηνξηνγξαθία, θαη ε Υξνλνγξαθία. Οη βπδαληηλνί 
ρξνλνγξάθνη πξνζπαζνχζαλ λα γξάςνπλ ζπλνπηηθή 
παγθφζκηα ηζηνξία (ζπλήζσο απφ θηίζεσο θφζκνπ) ή 
ηζηνξία ελφο ηφπνπ. ηελ αθήγεζή ηνπο παξεκβάιινπλ 
ζπρλά θαληαζηηθέο δηεγήζεηο θαη φ,ηη κπνξεί λα θηλήζεη 
ηε θαληαζία ηνπ απινχ αλζξψπνπ. Οη ρξνλνγξαθίεο 
γξάθνληαλ ζπλήζσο ζε απιή γιψζζα θαη ήηαλ 
αγαπεηά ιατθά αλαγλψζκαηα. 

Έλα παξφκνην είδνο πνπ ζπλαληνχκε ζηα ρξφληα 
ηεο Σνπξθνθξαηίαο είλαη ηα Υξνληθά. Γξάθνληαη, θη απηά 
απφ ιατθνχο αλζξψπνπο θαη μεθηλνχλ απφ ηελ επηζπκία 
λα παξαδνζνχλ ζηνπο κεηαγελεζηέξνπο αμηνκλεκφλεπ-
ηα γεγνλφηα πνπ δηάβαζε ή έδεζε ν ζπγγξαθέαο. Σα 
Υξνληθά είλαη γηα καο φρη κφλν αμηφινγεο ηζηνξηθέο 
πεγέο (ηδηαίηεξα φηαλ αλαθέξνληαη, ζε ζχγρξνλα 
γεγνλφηα) αιιά θαη κλεκεία ηνπ ιφγνπ, φηαλ κάιηζηα ν 
ρξνληθνγξάθνο έρεη έκθπηεο αθεγεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. 
Σέηνηα αμηφινγα ρξνληθά είλαη ην Υξνληθφ ηνπ Λενληίνπ 

Μαραηξά. (Δμήγεζηο ηεο γιπθείαο ρώξαο Θύπξνπ) θαη ην 

Υξνληθό ηνπ Γαιαμηδίνπ.  
πγγξαθέαο ηνπ Υξνληθνχ ηνπ Γαιαμηδίνπ είλαη 

θάπνηνο Δπζχκηνο, ηεξνκφλαρνο, πνπ εκφλαδε ζηε Μνλή 
ηνπ σηήξαο, θνληά ζην Γαιαμίδη. ηα εξείπηα απηνχ ηνπ 
κνλαζηεξηνχ βξέζεθε ην ρεηξφγξαθν, ζηα κέζα ηνπ 
πεξαζκέλνπ αηψλα. Σν Υξνληθφ γξάθηεθε ζηα 1703 θαη 
πεξηέρεη ηελ ηζηνξία ηνπ Γαιαμηδίνπ απφ ηα ηέιε ηνπ 
10νπ αη. σο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ απφ ηνπο πεηξαηέο 
(1600) θαη ηελ αλαζχζηαζή ηνπ ην 1670. Ο ζπγγξαθέαο,  
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φπσο γξάθεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε 
ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ παιηά ρεηξφγξαθα θαη 
απζεληηθά έγγξαθα πνπ ζψδνληαλ ζηε Μνλή ηνπ 
σηήξνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πάξωλ ζηε Βελεηία (Κνπζείν Γαιαμηδίνπ) 
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[Ζ θαηαζηξνθή ηνπ Γαιαμηδίνπ] 
1660 κ.Υ. 

 

Δθείλνπο ηνπο ρξφλνπο, πνιινί θνπξζάξνη θαηαηξεκε-
λνη απφ ηα κέξε Μπαξκπαξηάο θαη Αιηδέξη, εκαδσρηή-

θαζη ζηνλ Έπαρην.* Έλαο απφ ηνχηνπο ηνπο θνπξζά-

ξνπο, έρνληαο κάλα ρξηζηηαλή θαη παηέξα Σνχξθνλ, πνπ 
ηνλ ειέγαζη Νηνπξαηδίκπεε, είρε ηελ απζεληεία* ηνπ 
θφξθνπ* θαη απζέληεπε απάλνπ ζε νχια ηα θαξάβηα ηνπ 
θφξθνπ κε θεξκάλη βαζηιηθφ· κίαλ εκέξα δπν γαιαμη-

δηψηηθεο γαιηφηεο,* ζειεκαηηθψο ή αλήμεξα, δελ ηνλ 

εραηξεηήζαζη ζην πέιαγν κε ζηληάιν θαη θαλνληέο· θαη 

απηφο πνιχ ζπκσκέλνο ζηέιλεη απνθξηζάξελ* ζην 

Γαιαμίδη γηα λα πάξεη απηέο ηεο γαιηφηεο θαη ηεο παξα-
δψζεη ζηα ρέξηα ηνπ πεηξάηνπ· νη Γαιαμηδηψηεο δελ ην 
επαξαδερηήθαζη, θαη ν θνπξζάξνο ηνπ Έπαρηνπ κε 
δέθα γαιηφηεο, πνπ είραζη φιν θαλφληα κπξνχληδηλα θαη 
θνβεξά, ήξζε απφμσ ζην ιηκάλη, θαη ηνπο επαξαπνλέ-
ζεθε δηα ην αθξφληε* πνπ ηνπ εθάκαζη, θαη εγχξεςε λα 

ηνπ πιεξψζνπζη ηξεηο ρηιηάδεο βελεηηθά,* αιιέσο ζέιεη 

θάςεη νχια ηα θαξάβηα θαη ηα ζπίηηα· νη Γαιαμηδηψηεο 
δελ ην επαξαδερηήθαζη· θαη ν Νηνπξάηδκπεεο, 
έζηνληαο* θαη λα ζηνράδεηαη ην πσο πνιιά λα εδήηεζε, 
 

Έπαρηνο, ν: ε Ναχπαθηνο. 

απζεληεία: θπξηαξρία, δηνίθεζε. 

θόξθνο: θφιπνο. 

γαιηόηα: ηχπνο ηζηηνθφξνπ.απνθξηζάξεο: 
απεζηαικέλνο. 

αθξόληε: (ηηαιηθή ι.) πξνζβνιή. 

βελεηηθά: λνκίζκαηα ελεηηθά, θινπξηά. 

έζηνληαο: επεηδή ήηαλ (έζηνληαο θαη λα ζηνράδεηαη· 
επεηδή ζθέθηεθε). 
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εμαλάζηεηιε, θαηεβαίλνληαο ζε δπν ρηιηάδεο βελεηηθά, 
ρίιηα κεηξεηά θαη ρίιηα ζε δηάζηεκα κηαο ρξνληάο, κε 

ληεζθεξέ* ρξεσζηεκηάο.* Καη νη Γαιαμηδηψηεο εζηείιαζη 

κε κηα ιάληδα* ηνλ θαπεηάλ Θενδσξή Μπαξκπαδήκν, 

πνπ ήηαλε έλα πεξηθεκηζκέλν παιηθάξη, γηα λα εηπεί 

ηνπ πεηξάηνπ ην πσο άθεια* αθαξηεξεί, θαη νη Γαιαμη-

δηψηεο ζηαληθψο* θαη κε θνβέξεο δελ δίλνπλε κήηε 

θνιπηθφ άζπξν* θαη ν θνπξζάξνο ζπκψλνληαο έβγαιε 

ην ζπαζί θαη ερχζεθε ζηνλ θαπεηάλ Θνδσξή, γηα λα ηνπ 
θφςεη ην θεθάιη· θαη ν θαπεηάλ Θενδσξήο εζηαχξσζε 
ηα ρέξηα θαη δείρλνληαο ηα ζηήζηα ηνπ «ρηχπα, παιην-

κνπξηάηε,* ηνπ είπε, έλαλ άλζξσπν μαξκάησην πνπ 

ζαξξεχνληαο ζηνλ φξθν ζνπ ήξζε ρσξίο ζπαζί θαη 
άξκαηα· ζαλ είζαη παιηθάξη δέζε κνπ ην έλα ρέξη, θαη 
ζην άιιν δψζε κνπ έλα καραίξη, θαη ειάηε ηξεηο απάλνπ 
κνπ, θαη ζαλ κε ζθνηψζεηε λα ζαο είλαη ραιάιη». Καη ν 
πεηξάηνο, αθνχνληαο αλέιπηζηα απηά ηα παιηθαξίζηα 
ιφγηα, εθαηέβαζε ην ζπαζί ηνπ θαη ηξαβψληαο ηα γέληα 
ηνπ έθπγε· εηφηεο ήξζαζη δπν θνπξζάξνη αξάπεδεο θαη 
είπαζη ηνπ θαπεηάλ Θνδσξή λα θαηέβεη ζην ακπάξη, 
έζηνληαο ζθιάβνο· θαη ν θαπεηάλ Θενδσξήο αξπά-
δνληαο έλα ζίδεξν, πνπ εχξε εθεί θνληά ηνπ, ερηχπεζε  
 

 

ληεζθεξέο: έγγξαθν. 

ρξεσζηεκηά: ρξένο. 

ιάληδα: πέξακα, βάξθα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
πινίνπ. 

άθεια: αλψθεια. 

ζηαληθώο: κε ην δφξη, δηά ηεο βίαο. 

άζπξν: ηνπξθ. λφκηζκα κηθξήο αμίαο. 

(παιην)κνπξηάηεο: πβξηζηηθή νλνκαζία ηνπ 
κσακεζαλνχ. 
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ηνλ έλα θνπξζάξν ζην θεθάιη θαη ηνλ εζθφησζε, θαη 
ρηππψληαο θαη ηνλ άιινλ, έπεζε ζηε ζάιαζζα, θαη 
βνπηψληαο εβγήθε ζην Γαιαμίδη, θαη εδηεγήζεθε ηα 
ηξεράκελα. Δηφηεο πιηα αξρίλεζε κία θνβεξή ακάρε 
απφ ην πνπξλφ, σο ην δεηιηλφ, πνπ επέζαζη κπφκπεο 

θαη ηφπηα* πεξίζζα, θαη θάκπνζα ζπίηηα γαιαμηδηψηηθα, 

έζηνληαο ζην πεξηγηάιη, επέζαζη απφ ηνλ βξφλην θαη ην 

ζείζηκν* ησλ θαλνληψλ θαη πνιεκψληαο, κηα κπφκπα 

γαιαμηδηψηηθε, κεγάιε θαη βξνληεξή, επήγε θαη ερηχ-

πεζε κέζα ζην ηδηκπηραλέ* ηνπ πεηξάηνπ, θαη πεηηέηαη 

ζηνλ αέξα ε γαιηφηα, θαη θαίνληαη θαη άιιεο ηξεηο· εηφ-
ηεο ν θνπξζάξνο κε ηελ εληξνπή ζηα κνχηξα θαη κε 
ρνιηαζκέλε θαξδηά, έθπγε κέζα ζε κία γαιηφηα κηζν-

θαεκέλε, πνπ εκπφξεζε λα γιχζεη,* γηαηί νη άιιεο 

ηέζζαξεο θαήθαλε, θαη νη απνδέινηπεο πέληε πηαζηή-

θαζη πξέδα*. Δζθνησζήθαζη θνπξζάξνη εθαηφλ ηξηάληα 

θαη Γαιαμηδηψηεο πελήληα νρηψ, θαη θνληά ζηνπο 
άιινπο θαη ν θαπεηάλ Θνδσξήο Μπαξκπαδήκνο, πνπ 

παξαπφλνπ αθεγήζεθα. Απηφο γνπλ* ν θαπεηάλ Θν-

δσξήο, έζηνληαο λα ξίρλεη έλα θαλφλη, έζθαζε ην θαλφλη 
θαη ηα θνκκάηηα ηνλ εζθνηψζαζη καδί κε άιινπο δπν· 
έδεζε δπν ψξεο, θαη ηειεηψλνληαο ε ακάρε θαη καζαί-
λνληαο ην πσο εληθήζαζη νη Γαιαμηδηψηεο είπε: «ηψξα, 
Θεέ κνπ, πεζαίλσ επραξηζηεκέλνο!» θαη εμεςχρεζε· θαη  
 
 

ηόπη: βιήκα ππξνβφινπ φπινπ. 

ζείζηκν: ηξάληαγκα.  

ηδηκπηραλέο: ππξηηηδαπνζήθε. 

λα γιύζεη: λα γιηηψζεη.  

πξέδα: ιάθπξν. 

γνπλ: ινηπφλ. 
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φληαο* ιαβσκέλνο, ιεζκνλψληαο ηεο πιεγέο ηνπ 

εγθάξδησλε ηνπο γεηηφλνπο ηνπ ιέγνληαο: «ρηππάηε, 
κσξέ παηδηά, ηνπο παιηνκνπξηάηεδεο!» 

Απηά, πνπ αθεγάκαη, εγελήθαζη κέξα Παξαζθεπή, 
ηνλ Μάξηε κήλα, ζαξαθνζηήο κεγάιεο πξψηεο κέξεο· 
θαη έζηνληαο εθείλνο ν πεηξάηνο ρνιηαζκέλνο θαη 
θαηάθαξδα εληξνπηαζκέλνο, κε ζπλεξγεία δηαβφινπ, 

πνπ πάληα ακάρεηαη* ηνπο ρξηζηηαλνχο, εγχξεπε ψξα 

θαη ζηηγκή γηα λα εθδηθεζεί ην Γαιαμίδη, πνπ ηφθακε* 

ηφζν κεγάιν αθξφληε, πνπ δελ είρε κνχηξα λα πξνβν-

δίζεη* ζηνλ θφζκν, γηαηί φινη ηνλ επεξηγεινχζαζη· θαη 

αθνχζαηε ηη κεραλάηαη ν ηξηζθαηαξακέλνο θνπξζάξνο, 
εθείλεο ηηο εκέξεο ήηαλε κεγάιε εβδνκάδα, πνπ θάζε 
ρξηζηηαλφο, αθήλνληαο ηεο δνπιεηέο ηνπ θαη θάζε 
κεηαρείξηζε, πεγαίλεη κε επιάβεηα ζηεο εθθιεζίεο γηα λα 
πξνζθπλήζεη ηα άγηα θαη ζενηηθά πάζε ηνπ Υξηζηνχ, 
πνπ γηα ιφγνπ καο ηνπο αλζξψπνπο, εθαηαδέρζεθε θαη 
εγίλεθε άλζξσπνο ζσζηφο, θαη εζηαπξψζεθε απφ ην 
παξάλνκν γέλνο ησλ Δβξαίσλ. Δηφηεο γνπλ πηά-λεη θαη 
αξκαηψλεη ν Νηνπξαηδίκπεεο νρηψ γαιηφηεο, θαη 
εκπαξθάξεη αζθέξη αξκαησκέλν, φιν απφ άπηζηνπο 
Μνπζνπικάλνπο. Δηφηεο, έζηνληαο λα εμεκεξψλεη 
Κπξηαθή εκέξα, πνπ φινη κε ραξέο θαη αγαιιίαζε 
γηνξηάδνπζη ηελ Αλάζηαζε θαη ηε Λακπξή ηνπ σηήξνο, 

απφ πξσί ζχληαρα,* δχν ψξεο πξηλ λα εμεκεξψζεη, νη 

Γαιαμηδηψηεο επήγαζη ζηεο εθθιεζίεο γηα λα δνμάζνπλε 
 
 

όληαο: ελψ ήηαλ. 

ακάρνκαη: πνιεκψ, αληηκάρνκαη. 

ηόθακε: ηνπ έθακε. 

πξνβνδίδσ: βγάδσ. 

από πξσί ζύληαρα: απφ λσξίο ην πξσί. 
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ηελ Αλάζηαζε, θαη θαλέλαο δελ απφκεηλε ζηα ζπίηηα θαη 
ζηα πιενχκελα, γηαηί φινη κηθξνί θαη κεγάινη, άλδξεο, 
γέξνη θαη γπλαηθφπαηδα επήγαζη ζηεο εθθιεζίεο· εηφηεο 
γνπλ ν παλάπηζηνο θαη κηαξφηαηνο πεηξάηνο μεκπαξ-
θάξεη ην αζθέξη ηνπ θαη κε ην ζπαζί ζην ρέξη εκπαίλεη 

ζηελ πνιηηεία, θαη θαίνληαο ηα ζπίηηα, κπινθάξεη* ηεο 

εθθιεζίεο θαη επέξαζε απφ ζπαζηνχ άλδξεο, γέξνπο θαη 
γπλαηθφπαηδα, πνπ εζθνχδαζη θαη εβειάδαζη· ακή 
εθείλνο ν αληίρξηζηνο θαλέλα έιενο θαη ζπκπάζην 
επζπιαρλίαο δελ είρε· θαη κέζα ζηεο εθθιεζίεο εκπήθε 
θαηακαησκέλνο θαη μεζπαζψλνληαο, θαη εκπξνζηά 
ζηελ αγία ηξάπεδα ν πακκηαξφηαηνο αηαλάο έζθαμε 
δχν παπάδεο, ηνλ Παπαρξήζην θαη ηνλ Παπαζαλάζε· 
θαη εηφηεο εγίλεθε κεγάινο ζεηζκφο θαη έπεζε ε εθθιε-
ζία θαη εζθφησζε πέληε θνπξζάξνπο. 

Έζηνληαο θαη λα γίλεη ηέηνην κεγάιν θαη αδηήγεην 
θνληθφ, πνπ ζηφκα αλζξψπηλν θαη θνληχιη δελ εκπνξεί 
λα δσγξαθίζεη, σζάλ πξέπεη, φζνη απνκείλαζη Γαιαμη-
δηψηεο, γιχζαληεο απφ ην καθειεηφ, επήξαζη ηα βνπλά 
θαη ηα πιάγηα θαη ηνπο ιφγθνπο, θαη ερηίζαζη δσ θαη θεη 
θαιχβεο θαη δπν εθθιεζίεο, κία ηεο Παλαγίαο θαη άιιε 
ηνπ Πξνθήηνπ Ζιία· θαη εθεί, νπνχ εκαδσρηήθαζη ην 

ιέλε Παιην-Γαιάμηδν, σζάλ λα ιέκε παιηά ρψξα*. Καη 

εθεί εκείλαζη θαηαηξεκέλνη ρξφληα δέθα ηξία· χζηεξα 
εθαλεξψζεθε ν Άγηνο Ησάλλεο ν Πξφδξνκνο θαη 
Βαπηηζηήο θαη ηνπο είπε λα πάλε θαη λα θαζίζνπλε ζηελ 
παιηά ρψξα, γηαηί εθείλνο, πνπ εθνβφληαζη, ν θνπξζά-
ξνο, ηνλ πήξε κπάια, πνπ ήηαλε νξγή ζενηηθή, θαη 
βξάδεη ζηα θαηξάκηα ηεο θφιαζεο· θαη λα ρηίζνπζη 

 
 

 

κπινθάξσ: πεξηθπθιψλσ. 

ρώξα: πφιε. 
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θαη πέληε εθθιεζίεο, θαη λα βάινπλε νλνκαζία απάλνπ 
ζηε ρψξα Πεληαγίνη, σζάλ λα ιέκε πνπ είρε πέληε 

εθθιεζίεο, πνπ ηνπο δηαπζέληεπαλ·* θαη λα κε θάκνπζη 

άιιν ηίπνηε απφ θεθαιηνχ ηνπο, γηαηί εθείλνο ν πεηξά-
ηνο ήηαλε ν ίδηνο ν αηαλάο, έρνληαο κνχηξα αλζξσ-
πηλά, θαη λα θάκνπλε δέεζεο ζην ζεφ, γηα λα έβγεη απφ 
ηε ρψξα ην δαηκφλην, πνπ εκπήθε, θαη ηνπο έθακε έλα 
ηφζν κεγάιν θαθφ· θαη νη Γαιαμηδηψηεο, αθνχνληαο απηά 

ηα άγηα θαη ζενηηθά ιφγηα, εθάκαζη θαηά ην φξηηλν* ηνπ 

Αγίνπ θαη ηελ νξκήλεςε*, θαη παγαίλνληαο ζην Γαια-

μίδη, πνπ ήηαλε έλαο ζσξφο απφ παιαηά ραιάζκαηα θαη 
πέηξεο, εμαλαρηίζαζη ηα ζπίηηα· θαη θάλνληαο ηε δέεζε 
θαη ηεο ιηηαλείεο, θαηά ηελ νξκήλεςε ηνπ Αγίνπ, εβάιαζη 
ην φλνκα ην θαηλνχξην Πεληάγηνη· θαη ηελ ζηηγκή εθείλε 
αθνχζηεθε κηα βξνληή απφ ηνλ θάηνπ θφζκν, θαη ν 
νπξαλφο εκαχξηζε, θαη ε ζάιαζζα εθνχζθσζε, θαη ηξία 
δαηκφληα επέζαζη ζηε ζάιαζζα θαη επληγήθαζη· θαη 
έλαο άγηνο εθάλεθε κε καχξα ξάζα, πεξπαηψληαο  
απάλνπ ζηε ζάιαζζα, θαη επιφγεζε ζε ηξεηο κεξηέο· θαη 
έπαςε ην θνχζθσκα ηεο ζάιαζζαο, θαη ν νπξαλφο 
εμαζηέξσζε, θαη εγίλεθε ραξά Θενχ· θαη νη Γαιαμη-
δηψηεο, βιέπνληαο έλα ηέηνην κεγάιν ζαχκα, 
επξνζθπλήζαζη ηνλ Κχξην, επραξηζηψληαο ηνλ δηά ηελ 
δηαπζέληεςε πνπ ηνπο έδεηρλε ηφζν νινθάλεξα. 
 
 

δηαπζέληεπαλ: πξνζηάηεπαλ. 

ην όξηηλν: δηαηαγή, νδεγία. 

νξκήλεςε: ζπκβνπιή. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί αλαγθαίν λα δηεγεζεί 
 πψο ζθνηψζεθε ν θαπεηάλ Θνδσξήο; 

2. Πψο εξκελεχεη ν ρξνληθνγξάθνο ηελ θαηαζηξνθή 
 ηνπ Γαιαμηδίνπ; Ση είδνπο θξηηήξηα ρξεζηκνπνηεί; 

3. Αλ δελ μέξαηε ηίπνηε γηα ην ζπγγξαθέα, ζα 
 κπνξνχζαηε κε βάζε ην θείκελν λα πξνζδηνξίζεηε: 
 α) ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη β) ην κνξθσηηθφ ηνπ 
 επίπεδν; Να αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο θαη λα ηηο 
 ηεθκεξηψζεηε. 

4. Οη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ αθεγεκαηηθέο ηθαλφ-
 ηεηεο ζην ζπγγξαθέα· κπνξείηε λα ηεθκεξηψζεηε 
 απηή ηελ άπνςε κε βάζε ην θείκελν; 
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Άλζε επιάβεηαο  

 

Άλζε Δπιάβεηαο 

Ζ ειιεληθή παξνηθία ηεο Βελεηίαο ήηαλ απφ ηα ζεκα-

ληηθφηεξα θέληξα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο ζηελ 
πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο. ηε Βελεηία Έιιελεο 
έκπνξνη, λαπηηθνί, θιεξηθνί θαη δηαλννχκελνη ίδξπζαλ 
Διιεληθή Αδειθφηεηα ην 1498. Σν ζσκαηείν απηφ έρηηζε 
ηνλ Οξζφδνμν λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Διιήλσλ 
θαη αλέπηπμε πινχζηα δξάζε γηα ηελ εζληθή θαη 
πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ 
ηδξχνληαο ζρνιεία ζηελ Αλαηνιή θαη επηρνξεγψληαο 
εθδφζεηο βηβιίσλ. 

ηε Βελεηία κε θιεξνδφηεκα ηνπ Θσκά Φιαγγίλε 
ηδξχζεθε ην 1665 ε Φιαγγίλεηνο ρνιή (ή Φιαγγηληαλφ 
Διιελνκνπζείν), φπνπ ζπνχδαδαλ λένη απφ ηα Δπηά-
λεζα, ηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν θαη δηνξίδνληαλ κεηά 
ηελ απνθνίηεζε ηνπο ζε αλψηεξεο εθθιεζηαζηηθέο 
ζέζεηο ζηελ Αλαηνιή. 

Μαζεηέο ηεο Φιαγγηλείνπ ρνιήο παξνπζίαζαλ ηα 
Άλζε Δπιάβεηαο, κηα ζπιινγή ζηηρνπξγηθψλ γπκλα-
ζκάησλ ζηα ειιεληθά, ηηαιηθά θαη ιαηηληθά, πνπ ηππψ-
ζεθε ην 1708 ζηε Βελεηία. ια ηα πνηήκαηα ηεο ζπιιν-
γήο είλαη αθηεξσκέλα ζηε κεηάζηαζε, ηελ θνίκεζε 
δειαδή, ηεο Θενηφθνπ. Αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ θαη 
ηέζζεξα ζνλέηα ζε λενειιεληθή γιψζζα. Σν ζνλέην ηνπ 
Φξαγθίζθνπ Κνινκπή πνπ αθνινπζεί είλαη απφ ηα 
θαιχηεξα ηεο ζπιινγήο. 
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Δηο ηελ Κεηάζηαζηλ  
ηεο ΠΑΛΑΓΛΟΤ 

 

αλ εηο άξκα ιακπξφλ, ζηα ρξπζσκέλα 
ησλ Αγγέισλ θηεξά, επέηα ε ζεία 
κεηέξα ηνπ Θενχ, εηο ηελ νπνίαλ 
ήηνλ φια ηα θάιιε καδσκέλα. 

 
Σνχηα βιέπνπζ’ ε Γε κε πηθξακέλα 
κάηηα, κε ζηελαγκνχο, είπε: Μαξία 
πνχ κ’ αθήλεηο εδψ ζηελ εξεκίαλ, 
ή πψο λα δήζσ γσ ρσξίο εζέλα. 

 

Δίλαη πνιεκηθφο λφκνο* λα ζέξλεη 

πίζσ η’ ν ληθεηήο ηνπο ληθεκέλνπο, 
φηαλ ζξηακβηθήλ δφμαλ ιαβαίλεη. 

 

Καη κε θαη ηνπο πηνχο κνπ ππνθεηκέλνπο* 

έθακεο Μαξηάκ, ινηπφλ ηπραίλεη* 

λα καο ζχξεηο απηνχ γιπθηά* δεκέλνπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 

λόκνο: έζηκν, ζπλήζεηα. 

ππνθείκελνο: αηρκάισηνο, ζθιάβνο. 

ινηπόλ ηπραίλεη: ππνιείπεηαη, απνκέλεη. 

γιπθηά: (επίξξ.) γιπθά. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Ζ παξάζηαζε ηεο Θενηφθνπ ζην ζνλέην ηνπ 
 Κνινκπή είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηηο βπδαληηλέο 
 απεηθνλίζεηο ηεο. Μπνξείηε λα βξείηε ηε δηαθνξά; 

2. Πνηνο είλαη ν «λφκνο» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε 
 ζηξνθή θαη πνηνη ηνλ θαζηέξσζαλ; 

3. Πνηεο επηδξάζεηο παξαηεξείηε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
 πνηήκαηνο θαη πψο ηηο δηθαηνινγείηε; Να ζηεξίμεηε 
 ηελ απάληεζή ζαο ζηηο δχν πξνεγνχκελεο 
 απαληήζεηο. 

4. Ξέξνπκε φηη ην θχξην λφεκα ηνπ ζνλέηνπ ππάξρεη 
 ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή. Να επηζεκάλεηε ζην ζνλέην 
 ηνπ Φξ. Κνινκπή: α) ην θχξην λφεκα ηνπ θαη β) ηνλ 
 εθθξαζηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν εκβιεκάηωλ «Αβιαβώλ» (1708), 
απνθνίηωλ ηνπ Φιαγγηληαλνύ Διιελνκνπζείνπ  

ηεο Βελεηίαο 
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Δθθιεζηαζηηθή ξεηνξηθή  

 
ΖΙΗΑ ΚΖΛΗΑΣΖ 

«Γηδαραί» 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ Γηδαρψλ ηνπ Ζι. Μεληάηε, πνπ 

πνιχ αγαπήζεθαλ θαη δηαβάζηεθαλ απ’ ηνπο ππφδνπ-
ινπο Έιιελεο, είλαη ε απιφηεηα ζην χθνο θαη ζηε 
γιψζζα. Δθείλν πνπ θπξίσο ηνλ απαζρνιεί είλαη ην 
εζηθφ πξφβιεκα, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ 
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
ζθνπνχ απηνχ επηζηξαηεχεη, εθηφο απ’ ηε θηινζνθηθή 
θαη ζενινγηθή ηνπ κφξθσζε, θαη ηε ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε. 
Με ηα ζηνιίδηα ηνπ ιφγνπ, ηηο ερεξέο ιέμεηο, ηα ξεηνξηθά 
ζρήκαηα, ηηο εηθφλεο, ηηο παξαβνιέο ζέιεη λα ζπλαξπά-
ζεη ηνλ αθξναηή ηνπ. Έηζη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε 
ηεο εθθιεζηαζηηθήο ξεηνξείαο. Ο Βαζ. Σαηάθεο παξαηε-
ξεί ζρεηηθά ηα εμήο: «Έηζη ζην Μεληάηε αλήθεη ε ηηκή, 
φηη πξψηνο απηφο ζηε λενειιεληθή παηδεία παξνπζίαζε 
κε ηξφπν άξηην ην ξεηνξηθφ εθθιεζηαζηηθφ είδνο. Οη ιφ-
γνη ηνπ αθήλνπλ ηελ εληχπσζε φηη βγαίλνπλ απφ ηα 
ρέξηα ελφο ηερλίηε ηνπ ιφγνπ, πνπ θαηέρεη ηνπο θαλφλεο 
θαη θαηνξζψλεη ζε ηθαλφ κέηξν λα ηνπο ηεξεί. Καηά-
ζθεπάδεη επηδέμηα ηε θξάζε θαη πξνρσξεί κε πεξίζθεςε 
ζηε δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ηνπ, πξνζέ-
ρνληαο ηδηαίηεξα ην «αξκφδνλ» θάζε θνξά χθνο. Δδψ 
κεγαινπξεπέο, αιινχ παζεηηθφ, άιινηε ήξεκν, ζπρλά 
θνπβεληηαζηφ, κηα ειεχζεξε θαη αβίαζηε αλαζηξνθή κε 
ην αθξναηήξην, πάληα γεκάην πίζηε, παικφ, θίλεζε, 

πάληα δσεξφ θαη δσληαλφ».
1
 Σε κφξθσζή ηνπ φκσο θαη  

 
 

1. «Βαζηθή Βηβιηνζήθε», ηφκ. 8, ζ. 19.Πεξί θζφλνπ 
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ηε ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε ν Μεληάηεο ζα ηε δηαζέζεη θαη ζ’ 
έλα άιιν ζνβαξφ ζθνπφ: ζηελ πξνθνπή, ην θσηηζκφ 
ηνπ Γέλνπο. 

Σν απφζπαζκα είλαη απ’ ην δεχηεξν κέξνο ηεο 
δηδαρήο «Πεξί θζφλνπ». 
 

Πεξί θζόλνπ 
 

Δξσηήζε κίαλ θνξάλ έλαο ζνθφο: πνηα είλαη εθείλα ηα 
κάηηα, νπνχ βιέπνπζη θαιχηεξα; ηα καχξα ή ηα γαιαλά; 
ησλ αλδξψλ ή ησλ γπλαηθψλ; ησλ αλζξψπσλ ή ησλ 
αιφγσλ δψσλ; Απεθξίζε: ηα κάηηα νπνχ βιέπνπζη 
θαιχηεξα είλαη εθείλα ησλ θζνλεξψλ· δηαηί βιέπνπζη 
θαη απφ καθξάλ, δηαηί βιέπνπζη θαη ηα κηθξφηεξα 
πξάγκαηα· δηαηί βιέπνπζη θαη εθείλα νπνχ δελ είλαη. 
Έλα κφλνλ πξάγκα δελ βιέπνπζη, ην θαιφλ· κάιηζηα 
βιέπνπζη θαη ηνχην, κα ηφηε θιαίνπζη θαη ζθαιίδνπλ ηα 
κάηηα ηνπο, δηά λα κε βιέπνπζη. 
 Κξχςνπ φζνλ ζέιεηο, ζθαιίζνπ, παξακέξηζε, 
εζχραδε κέζα εηο ην θειίνλ ζνπ, θχγε θαη εηο ηελ έξε-
κνλ, δηά λα αζθεηεχεο, ζε θζάλνπζη ηα κάηηα ηνπ Φζν-
λεξνχ θαη βιέπνπζη ηη θάλεηο. Έρεη θάπνηα ηειεζθφπηα 

θαη μαλνίγεη* πνιιά καθξάλ. Πνηνο είλαη εθείλνο ν αλ-

ζξσπνο, ν πιέα ελάξεηνο θαη ν πιέα άγηνο, νπνχ λα 
κελ έρε θαλέλα, αο είλαη θαη παξακηθξφλ, ειάηησκα; 

νπδεηηλάο·* ν Θεφο κφλνο είλαη αλακάξηεηνο, θαη 

θαζαξφο απφ ξχπνπ.* «Ἅπηεηαη γάξ, νὐ κφλνλ ηῶλ 

πνιιῶλ, ἀιιά θαί ἀξίζησλ φ κῶκνο, ὡο κφλνλ εἶλαη ηνῦ  
 

 
 

μαλνίγσ: βιέπσ, δηαθξίλσ. 

νπδεηηλάο: θαλέλαο. 

ξύπνο, ν: αθαζαξζία, ςφγνο. 
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Θενῦ ηφ παληειῶο ἂπηαηζηνλ, θαί ἀλάισηνλ πάζε-

ζηλ»,*ιέγεη ν ζενιφγνο. Καη ηα κηθξφηεξα ειαηηψκαηα 

βιέπνπζη ηα κάηηα ηνπ θζνλεξνχ. Τπνκέλεη εθείλα νπνχ 
είλαη, κα θαη εθείλα νπνχ δελ είλαη! Έλαο ηπθιφο, πεξί 

ηνπ νπνίνπ δηεγείηαη ν ηεξφο Μάξθνο, εθέξζε* πξνο ηνλ 

Υξηζηφλ δηά λα ηαηξεπζή· ν Υξηζηφο ηνλ έγγημελ εηο ηα 
νκκάηηα ηελ πξψηελ θνξάλ, θαη ηνλ εξψηεζε: ηη βιέπεη; 
βιέπσ, απεθξίζε, ηνπο αλζξψπνπο σο δέλδξα πεξηπα-
ηνχληα. Α! δπζηπρηζκέλε ηπθιέ! νη άλζξσπνη ζνπ θαί-
λνληαη δέλδξα; θαη πνία νκνηφηεο είλαη αλάκεζα δελ-
δξσλ θαη αλζξψπσλ! κα ηα δέλδξα πψο πεξηπαηνχζηλ, 
αθ’ νπ είλαη ζηεξεά ξηδσκέλα εηο ηελ γελ! θαθά βιέπεηο, 
αλ βιέπεο εθείλα νπνχ δελ είλαη. Έηζη βιέπεη ν 
Φζνλεξφο ηνπο αλζξψπνπο, σο δέλδξα πεξηπαηνχληα. 
Α! Υξηζηηαλέ! εθείλνο είλαη άλζξσπνο, θαη ζε θαίλεηαη 
δέλδξνλ; εζχ βιέπεηο εθείλα νπνχ δελ είλαη, θαη είζαη 
δηπιά ηπθιφο.  
 Δγψ είπα έσο ηψξα εθείλα νπνχ ήμεπξα λα εηπψ· 
αο ηειείσζε ηελ δηδαρήλ ν καθάξηνο Παχινο. «Μή 
γελψκεζα θελφδνμνη, ιέγεη, ἀιιήινπο πξνθαινχκελνη, 

ἀιιήινηο θζνλνῦληεο»·* αο κε γελφκεζζελ θελφδνμνη· 

 
 
 
 

Ἅπηεηαη... πάζεζη: γηαηί ν ςφγνο θηάλεη φρη κφλν ηνπο 
πνιινχο, αιιά θαη ηνπο άξηζηνπο, επεηδή κφλν ν ζεφο 
είλαη εληειψο αλακάξηεηνο θαη δελ θπξηεχεηαη απφ 
πάζε. 

εθέξζε: κεηαθέξζεθε. 

κή γελώκεζα... θζνλνῦληεο: αο κε γίλνπκε καηαηφ-
δνμνη, πξνθαιψληαο ν έλαο ηνλ άιιν, δειεχνληαο ν 
έλαο ηνλ άιιν. 
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αο γλσξίδσκελ ν θαζείο ηνλ εαπηφλ καο· αο κε θαηά-
θξίλσκελ έλαο ηνλ άιινλ δηαηί, αθνινπζεί νκηιψληαο 
καο ν απηφο Απφζηνινο, αλ εζείο θαηαηξψγεηε έλαο ηνλ 

άιινλ, βιέπεηε, κήπσο θαη θαηαραιαζζήηε* εηο ην 

παληειέο* «εἰ ἀιιήινπο δάθλεηε, βιέπεηε κή ὑπ’ ἀιιή-

ισλ ἀλαισζῆηε*». Απηή είλαη πξνθεηεία, θαη επιεξψ-

ζε* εηο εκάο· ηφζνλ κεγαιείνλ ηνπ Γέλνπο καο, ηφζε 

δφμα ηεο βαζηιείαο καο, εμεχξεηε πψο εθαλίζζε; 
δηαβάζαηε ηαο Ηζηνξίαο καο· φρη απφ ηελ δχλακηλ ησλ 
Πεξζψλ, φρη απφ ην ζπαζί ησλ Αγαξελψλ, αιιά απφ 
ηνλ θζφλνλ καο. Ζκείο εθαηαραιαζζήθακελ, δηαηί 

αλάκεζφλ καο* εθαηαθαγσζήθακελ· αιιήινπο πξνθα-

ινχκελνη, αιιήινηο θζνλνχληεο. Καη αλ εκείο αξκα-
ησλφκαζζελ έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ δηά λα θαηαρα-
ιαζζψκελ, δελ έρνκελ ρξείαλ απφ άιινλ ερζξφλ, νχηε 
θαλ απφ ηνλ δηάβνινλ, ιέγεη ν Υξπζφζηνκνο· «εἰ θαη’ 
ἀιιήισλ ὁπιηδψκεζα, νὐδέ ηνῦ δηαβφινπ ρξεία ινηπφλ, 
πξφο ηελ ἡκεηέξαλ ἀπψιεηαλ».* 
 Μα δηα ηνλ Θεφλ νπνχ πηζηεχνκελ, νπνχ είλαη Θεφο 
εηξήλεο, θαη Παηήξ νηθηηξκψλ· δηά ην Δπαγγέιηνλ νπνχ 
θξαηνχκελ, νπνχ είλαη δηαζήθε αγάπεο· δηά ηελ Δθθιε-
ζίαλ νπνχ έρνκελ, νπνχ είλαη ηφπνο ζπκθσλίαο θαη 
νκνλνίαο, αο παχζσκελ κίαλ θνξάλ εκείο ηα δπζηπρή 
 
 

κήπσο θαηαραιαζζήηε: κήπσο θαηαζηξαθείηε. 

εηο ην παληειέο: θαζνινθιεξία, εληειψο. 

εἰ... ἀλαισζῆηε: ηε κεηάθξαζε δίλεη ν ίδηνο ν Μεληάηεο 
ζηελ πξνεγνχκελε θξάζε «αλ εζείο... παληειέο». Σν 
ίδην ζπκβαίλεη θαη παξαθάησ ζηα «εί... άπψιεηαλ» θαη 
«κε αλαγγείιεηε... Άζθάισλνο». 

επιεξώζε: εθπιεξψζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθε. 

αλάκεζόλ καο: κεηαμχ καο. 
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ιείςαλα νπνχ εκείλακελ, θαλ* δηά λα κε δίδσκελ 

αθνξκήλ λα ραίξσληαη πεξηζζφηεξνλ θαη λα γειψζη 

κεη’ εκάο* νη ερζξνί καο. Οη Φηιηζηαίνη ελίθεζαλ θαηά 

θξάηνο ηνλ ιαφλ ηνπ Ηζξαήι· ηελ εκέξαλ εθείλελ εθν-
λεχζε θαη ν Βαζηιεχο ανχι θαη ηα παηδία ηνπ· ραια-
ζκφλ κεγαιχηεξνλ δελ έιαβνλ θακκίαλ άιιελ θνξάλ νη 
Ηζξαειίηαη· ήθνπζε ην πνιχ θαθφλ ηνπ γέλνπο ηνπ ν 
Γαπίδ, θαη ζηξεθφκελνο πξνο ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, 

είπε: κε ην εηπήηε, κε ην θαλεξψζεηε εηο Γεζ,* θαη εηο 

Αζθάισλα,* φπνπ εθαηνηθνχζαλ αιιφθπινη, «κή 

ἀλαγγείιεηε ἐλ Γέζ, κεδέ εὐαγγειίδεζζε ἐλ ηαῖο ἐμφδνηο 
Ἀζθάισλνο» · δηαηί; δηά λα κε αθνχζσζη ηελ δπζηπρίαλ 
καο, θαη ραξνχζηλ νη ερζξνί καο «ἵλα κή εὐθξαλζῶζη 

ζπγαηέξεο ἀιινθχισλ».* 

Αδειθνί, θαη ζπλάδειθνη Υξηζηηαλνί, ηαο ζπκθνξάο 
καο, ηα πάζε καο, ηα πηαηζίκαηά καο, ηαο ακαξηίαο καο 
κε ηαο ιέγσκελ, κε ηαο θαλεξψλσκελ κε ηελ θαηάθξη-
ζηλ! «ἀιιήινπο πξνθαινχκελνη, ἀιιήινηο θζνλνῦληεο». 
Γηαηί; δηά λα κε ραίξσληαη νη αιιφθπινη, νη αφξαηνη θαη 
νξαηνί καο ερζξνί· ζησπή, ζπκπάζεηα, ζπιάγρλα 
νηθηηξκψλ. Μα Φζφλνο, είλαη νπνχ θαηεγνξεί, νπνχ 
θαηαιαιεί, νπνχ θαηαθξίλεη· φπνηνο έρεη ηέηνηνλ πάζνο, 
ιέγσ πάιηλ, δελ είλαη άμηνο λα νλνκάδεηαη άλζξσπνο, 
θαη λα ιέγεηαη Υξηζηηαλφο. 
 
 
 
 

θαλ: ηνπιάρηζην. 

κεη’ εκάο: κ’ εκάο. 

Γεζ, Αζθάισλ: πφιεηο ησλ Φηιηζηαίσλ. 

«ἵλα κή... ἀιινθύισλ»: γηα λα κε ραξνχλ νη γπλαίθεο 
ησλ ερζξψλ. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. πσο ηνλίδεηαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, βαζηθφο 
 ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Μεληάηε είλαη ε εζηθή 
 ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη ε πξνθνπή ηνπ 
 Γέλνπο. Γηαθαίλεηαη απηφο ν ζηφρνο ζην 
 απφζπαζκα πνπ δηαβάζαηε; Να δηθαηνινγήζεηε 
 ηελ απάληεζή ζαο. 
 

2. ζα αλαγξάθνληαη ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα 
 ην χθνο θαη ηε γιψζζα ηνπ Ζι. Μεληάηε ηζρχνπλ 
 θαη γηα ην απφζπαζκα πνπ δηαβάζαηε; 

3. Οη αξραίνη ξήηνξεο είραλ σο ζθνπφ ηνπο λα 
 πείζνπλ ηνπο αθξναηέο ηνπο. Σνλ ίδην, θπζηθά, 
 ζθνπφ έρεη θαη ν Μεληάηεο. Ο Βαζ. Σαηάθεο γξάθεη 
 ζρεηηθά: «Αληί λα θαζνδεγήζεη ηε ζθέςε ηνπ 
 αθξναηή θαη απφ ηε λνεηηθή πνξεία λα θαηαιήμεη 
 ζηελ πεηζψ, πξνηηκά ζπρλά λα ηνλ ζπλαξπάζεη, λα 
 ηνλ γνεηεχζεη, λα ηνλ ζπγθηλήζεη. Δίλαη βέβαηα θαη 
 ηνχηε πεηζψ, ηε θηάλεη φκσο θαλείο κε ην ςπρηθφ 
 πάζνο, φρη κε ηε λνεηηθή πνξεία». Ηζρχνπλ απηέο νη 
 παξαηεξήζεηο γηα ην θείκελν ηνπ Μεληάηε; Να 
 δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αγλώζηνπ (ηέιε 18νπ αη.), 
Ιεμνύξη ηεο Θεθαιινληάο,Κνπζείν Κπελάθε 
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Ζιίαο Μεληάηεο (1669 -  1714) 
 
Γελλήζεθε ζην Λεμνχξη ηεο Κεθαινληάο. πνχδαζε ζην 
Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην ηεο Βελεηίαο. Σειεηψλνληαο 
ηηο ζπνπδέο ηνπ θαηείρε θαιά ηελ αξραία ειιεληθή θαη 
ιαηηληθή θηινινγία θαη ρεηξηδφηαλ πνιχ θαιά ηελ ηηαιηθή 
γιψζζα. Σα πεξηζζφηεξα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζπλδχ-
αζε ηε δηδαζθαιία κε ην θήξπγκα. Ζ αξρή έγηλε απφ ηε 
Βελεηία, φπνπ δίδαζθε ζην Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην 
θαη θήξπηηε ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ· χζηεξα απφ 
ηξία ρξφληα ηνλ θάιεζαλ νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Γίδαμε 
θαη θήξπμε ζηελ Κεθαιινληά εθηά ρξφληα θη άιια ηέζζε-
ξα ζηε Εάθπλζν. Αθνχ γηα έλα ρξφλν μαλαδίδαμε ζην 
Φιαγγηληαλφ Φξνληηζηήξην, δηνξίζηεθε δηδάζθαινο ηεο 
Παηξηαξρηθήο ρνιήο θαη ηεξνθήξπθαο ηεο Μεγάιεο 
εθθιεζίαο. Σειηθά έγηλε επίζθνπνο Κεξλίηζεο θαη 
Καιαβξχησλ (1711). ηε ζέζε απηή ηνλ βξήθε πξφσξα 
ν ζάλαηνο. 

Έξγα ηνπ: 1) Πξφινγνο ζηνλ «Λφγνλ ηζηνξηθφλ» γηα 
ηνλ Γηνλχζηνλ Γ΄ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνπ Γεξαζίκνπ 

Καθαβέια θαη έκκεηξν εγθψκην. Βι. Μ. Γεδεψλ, Αξρείνλ 
εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο, Α΄, ζζ. 345-350. 2) Πέηξα 

θαλδάινπ, πξψηε έθδνζε Λεηςία 1718. 3) Γηδαραί, 
έθδνζε Άλζ. Μαδαξάθε ελ Βελεηία, 1859. Αλαηχπσζε 
ηεο είλαη ε έθδνζε ηνπ «ηνραζηή» (Αζήλα, 1933). 
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Κνζκάο Αηησιφο  
 

Από ηηο δηδαρέο 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ «Γηδαρψλ» ηνπ Κνζκά ηνπ 

Αηησινχ ήηαλ ε απιφηεηα. Γελ επηδίσθε λα εληππσ-
ζηάζεη κε ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα, αιιά λα κεηαδψζεη 
ζηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 
νξζφδνμεο δηδαζθαιίαο, γηαηί ν θίλδπλνο λα αιιαμν-
πηζηήζνπλ είηε απφ ακάζεηα είηε απφ ηε βία ήηαλ 
κεγάινο. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηα θεξχγκαηά ηνπ 
είραλ κεγάιε ιατθή αληαπφθξηζε. Παξάιιεια αγσλί-
ζηεθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο γιψζζαο 
ηδξχνληαο ζρνιεία. πσο έγξαςε ζηνλ αδειθφ ηνπ 
Υξχζαλζν ίδξπζε «δέθα ζρνιεία ειιεληθά» θαη 
«δηαθφζηα δηά θνηλά γξάκκαηα». 

1 
Δπινγεκέλνη ρξηζηηαλνί, αη πνιιαί εθθιεζίαη νχηε 
δηαηεξνχλ νχηε εληζρχνπλ ηελ πίζηηλ καο φζνλ θαη 
φπσο πξέπεη, εάλ νη εηο ηνλ Θεφλ πηζηεχνληεο δελ είλαη 

θσηηζκέλνη ππφ ησλ ηε* παιαηψλ θαη λέσλ Γξαθψλ. Ζ 

πίζηηο καο δελ εζηεξεψζε απφ ακαζείο αγίνπο, αιιά 

απφ ζνθνχο θαη πεπαηδεπκέλνπο,* νίηηλεο θαη ηαο αγίαο 

Γξαθάο αθξηβψο καο  εμήγεζαλ θαη δηα ζενπλεχζησλ 

ιφγσλ αξθνχλησο* καο εθψηηζαλ. ήκεξνλ φκσο έλεθα 

ησλ εμ ακαξηηψλ ζπκπεζνπζψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ*  
 

 

ππό ησλ ηε: θαη απφ ηνπο. 

πεπαηδεπκέλνο: απηφο πνπ κνξθψζεθε, πνπ είλαη 
θαιιηεξγεκέλνο. 

αξθνύλησο: αξθεηά. 

έλεθα ησλ... πεξηζηάζεσλ: γηα ηηο θνβεξέο 
πεξηζηάζεηο, πνπ έηπραλ απφ ηηο ακαξηίεο καο. 
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ιείπνπζηλ ή ηνπιάρηζηνλ εηζί* ζπαληψηαηνη ηνηνχηνη 

ζνθνί θαη ελάξεηνη άλδξεο, φπσο δηαηεξήζσζη αλεπε-
ξεάζησο ηνπο Οξζνδφμνπο νκνγελείο καο. Γηφηη πψο 
δχλαηαη λα δηαηεξεζή αβιαβέο ην έζλνο καο θαηά ηε ηελ 
ζξεζθείαλ θαη ειεπζεξίαλ, νπφηαλ ν ηεξφο θιήξνο 
αγλνή θαηά δπζηπρίαλ ησλ αγίσλ Γξαθψλ ηελ εμήγεζηλ, 
ήηηο εζηί ην θσο θαη ε ζηεξέσζηο ηεο πίζηεσο; ηαλ 
έλαο πνηκήλ δελ γλσξίδε ην ζξεπηηθφλ ρφξηνλ δηά ην 
πνίκληφλ ηνπ, δελ ζεξαπεχε ηα ηπρφληα πάζε ηνπ, δελ 
πξνθπιάηηε απηά απφ άγξηα ζεξία θαη θιέπηαο, πψο 
είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζή δηά πνιχλ θαηξφλ εθείλν ην 
πνίκληνλ; Λνηπφλ, ηέθλα κνπ Πάξγηνη, πξνο δηαθχιαμηλ 
ηεο πίζηεσο θαη ειεπζεξίαλ ηεο παηξίδνο, θξνληίζαηε 

λα ζπζηήζεηε αλππεξζέησο ζρνιείνλ ειιεληθφλ, δη’ νπ* 

ζα γλσξίζσζη ηα ηέθλα πκψλ φζα πκείο αγλνείηε. 
 

2 
Σέθλα κνπ αγαπεηά ελ Υξηζηψ, δηαηεξήζαηε γελλαίσο 
θαη αηξνκήησο ηελ ηεξάλ εκψλ ζξεζθείαλ θαη ηελ γιψζ-
ζαλ ησλ παηέξσλ, δηφηη ακθφηεξα ηαχηα ραξαθηεξίδνπ-
ζη ηελ θηιηάηελ εκψλ παηξίδα θαη άλεπ ηνχησλ ην έζλνο 
εκψλ θαηαζηξέθεηαη. Μελ απειπηζζήηε, αδειθνί κνπ, ε 
Θεία Πξφλνηα ζέιεη πέκςεη κίαλ εκέξαλ ηελ νπξάληνλ 

ζσηεξίαλ, ίλα θαηδξχλε* ηαο θαξδίαο εκψλ πξνο απαι-

ιαγήλ εθ ηεο ειεεηλήο* θαηαζηάζεσο ελ ηε νπνία 

επξηζθφκεζα. 
 
 
 

εηζί: είλαη. 

δη’ νπ: κε ην νπνίν. 

θαηδξύλε: γηα λα ραξνπνηήζεη. 

ειεεηλή θαηάζηαζε: νηθηξή, αμηνζξήλεηε θαηάζηαζε. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1 Πνηα θξάζε ηνπ πξψηνπ απνζπάζκαηνο ζπλνςίδεη 
 ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή δηδαζθαιία ηνπ Κνζκά 
 ηνπ Αηησινχ; 

2. Πνηα ζεκεία ησλ απνζπαζκάησλ δείρλνπλ φηη 
 εληάζζεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ λενειιεληθνχ 
 δηαθσηηζκνχ; 
 

3. Αληαπνθξίλεηαη ην θήξπγκα ηνπ ζηηο ηζηνξηθέο 
 αλάγθεο ηεο επνρήο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή 
 ζαο. 

4. Ο νισκφο είρε πεη: «Μήγαξηο (= κήπσο) έρσ άιιν 
 ζην λνπ κνπ πάξεμ (= εθηφο) ειεπζεξία θαη 
 γιψζζα;» Να ζπζρεηίζεηε απηή ηε θξάζε κε 
 αλάινγα ρσξία απφ ηα απνζπάζκαηα ηνπ Κνζκά 
 Αηησινχ. 
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Κνζκάο Αηησιφο (1714 -1779) 

 
Γελλήζεθε ζην Μέγα Γέλδξν ηεο Αηησιίαο. Αθνχ έκαζε 
ηα πξψηα γξάκκαηα ζηελ παηξίδα ηνπ, πήγε ην 1750 
ζην Άγην ξνο, φπνπ ρεηξνηνλήζεθε ηεξνκφλαρνο. ηελ 
Αζσληάδα ρνιή ζπκπιήξσζε ηελ εγθχθιηα κφξθσζε 
ηνπ θαη δηδάρηεθε Λνγηθή. Έλαο απφ ηνπο δηδαζθάινπο 
ηνπ ήηαλ ν Δπγέληνο Βνχιγαξεο. Σν 1760 πήγε ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε· κε άδεηα ηνπ παηξηάξρε εξαθείκ 
Β΄ θήξπμε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ζηηο Κπθιάδεο θαη 
ηα Ηφληα λεζηά. Σηο πεξηζζφηεξεο πεξηνδείεο ηνπ ηηο 
έθαλε ζηα ρσξηά ηεο Ζπείξνπ, φπνπ ζαλαηψζεθε απφ 
ηνπο Σνχξθνπο ην 1779, θνληά ζην Μπεξάηη. Αλαθε-
ξχρζεθε επίζεκα άγηνο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ην 
1961 απφ ην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππφιεσο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άγγεινο Θνπγηνπκηδήο (γελ. 1920), 
Ο Θνζκάο ν Αηηωιόο κηιά ζην ιαό 
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Νενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο  

 

Δ Ρ Μ Ζ   ὁ  Λ Ο Γ Η Ο   
1820 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝ ΒΗΔΝΝΖ, TH ΑΟΤΣΡΗΑ 



 

Γεκήηξηνο Καηαξηδήο  

 

[Από ηε ρξεία λα νδεγνύκαζηε εηο ηα αλαγθαία] 

Ο Καηαξηδήο ζηα δνθίκηα ηνπ δηαπηζηψλεη φηη ε ειιε-

ληθή παηδεία ζε ζχγθξηζε κε ηελ επξσπατθή πζηεξεί 
πνιχ, παξφιν πνπ θαη νη Έιιελεο θαη νη επξσπατθνί 
ιανί ζεκειηψλνπλ ηελ παηδεία ηνπο ζηελ ίδηα πλεπκα-
ηηθή παξάδνζε (ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ). Σνπνζεηεί ηε δηαθνξά ζηε γιψζζα ηεο 
παηδείαο. Παξαηεξεί φηη νη λένη δηαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ εθκάζεζε ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο γιψζζαο, κε ζπλέπεηα ε γεληθή ηνπο κφξθσ-
ζε λα είλαη ειιηπήο. Αληιψληαο απφ ην παξάδεηγκα ηεο 
Δπξψπεο πξνηείλεη ηελ θαζηέξσζε ηεο «θπζηθήο» 
γιψζζαο, φπσο απνθαιεί ηε δεκνηηθή, σο απφθιεη-
ζηηθνχ γισζζηθνχ νξγάλνπ ηεο παηδείαο. 

Σν παξαθάησ θείκελν είλαη απφζπαζκα απφ ην 

παηδαγσγηθφ ηνπ δνθίκην «πκβνπιή ζηνπο λένπο πώο 
λα ωθειηνύληαη θαη λα κε βιάπηνληαη απ’ ηα βηβιία ηα 
θξάγθηθα θαη ηα ηνύξθηθα θαη πνηα λα ’λαη ε θαζαπηό 
ηνπο ζπνπδή» (1783). ην δνθίκην απηφ, φπνπ ν Καηαξ-
ηδήο κηκείηαη ηνλ ηίηιν ηνπ γλσζηνχ ιφγνπ ηνπ Μεγ. 
Βαζηιείνπ, θξίλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο Παηδείαο ζηελ 
επνρή ηνπ θαη πξνηείλεη ελδηαθέξνπζεο ιχζεηο. 
 

Χο εδψ εδείμακε ηελ αζθεκηά ηεο ζπνπδήο* καο, γηα λα 

ληψζνπκε θαιχηεξα ηελ θαιινλή ηεο θαηφπη ζην ιφγν 

καο. Δπεηδή ινηπφλ θη απ’ ηε ρξεία* πφρνπκε πξέπεη λα 

νδεγηνχκαζηε ζηα αλαγθαία θαη λα ηα ζπνπδάδνπκε,  
 

ζπνπδή: εθπαίδεπζε. 

ρξεία: αλάγθε. 
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πνηνο άιινο ζα ηελ δείμεη απηήλα παξά ε θξφλεζε,* ε 

νπνία είλαη αξεηή αξεηψλ θαζψο ηελ είπαλ νηθεηφηεξα,* 

ε ζπλνδηά* ησλ αξεηψλ; Κη αιήζεηα, ρσξίο ηε ζπλνδηά 

ηεο θακηά αξεηή δελ είλ’ ηέηνηα· σζάλ νπνχ πε κε,* ηη 

άιιν πξάγκα είλ’ ε ειεπζεξηφηεηα παξά κηα θξνληκάδα 

ζηε δνζνιεςία θη εμήο αξεηέο νκνίσο;* ζε θη νη πέληε 

παξζέλεο έραζαλ ηελ αξεηή ηνπο, γηαηί δελ είραλ ηε θξφ-
λεζε· άξα θαη ε ζπνπδή πξέπεη λα γέλεηαη κε θξφλεζε, 
γηα λα ’λ’ αξεηή θη φρη θαθία. Μα ελλννχκε θη απηή ηε 

θξφλεζε πξνζδηνξηζκέλε* ζην δηθφ καο έζλνο, γηαηί θη 

απηή ζαλ ην δίθαην δηαθέξεη θαηά έζλε θαη ηφπνπο. 
 Λνηπφλ ε θξφλεζή καο καο ιέγεη πσο ε πξψηε 
ρξεία καο θαη ηηκήείλαη λα μέξνπκε θαιά ηε γιψζζα πνπ 
ζπληπραίλνπκε,* ηελ νπνία θαη λα ηε γξάθνπκε πάιη 

έηδη,* γηα λα είκαζηε ιφγηνη* θαη λα κπνξνχκε ζηε δηθή 

καο γιψζζα κε ηε γιψζζα θαη ην θνληχιη* λα εθθξά-

δνπκε θάζε έλλνηα κε δηθέο καο ιέμεηο θαη φξνπο, 
 
 

 

θξόλεζε: ζχλεζε, νξζνθξνζχλε. 

νηθεηόηεξα: θαηαιιειφηεξα. 

ζπλνδηά (θαη ζπλνδεία): ζπληξνθηά. 

πε κε: πεο κνπ.ε ειεπζεξηόηεηα... νκνίσο: ην ειεχζεξν 
θξφλεκα απαηηεί ζχλεζε ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο 
άιινπο (= δνζνιεςία), φπσο θαη ζηηο άιιεο αξεηέο. 

πξνζδηνξηζκέλε: θαζνξηζκέλε, πξνζαξκνζκέλε. 
ζπληπραίλσ: κηιψ. 

έηδη: έηζη.  

ιόγηνο: κνξθσκέλνο. 

κε ηε γιώζζα θαη κε ην θνληύιη: κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη 
ην γξαπηφ ιφγν. 
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θαζψο ην θάκλνπλ φια ηα πεπνιηηεπκέλα* έζλε· απηφ 

ινηπφλ γέλεηαη, φηαλ ε θαζαπηφ ζπνπδή καο γέλεηαη ζε 
απηήλα θαη θάζε άιιε ζπνπδή καο γηα απηήλα. 
 Καηά δεχηεξν ιφγν έρνπκε λα καζαίλνπκε ηα 

ειιεληθά* θαη ηελ παηδεία πνπ έρνπλ ηα ειιεληθάηα 

ζπγγξάκαηα ζα κηα αμηφινγε παηδεία θαη γιψζζα πνπ 
ήηαλ θαη είλαη θνληά ζ’ φια ηα έζλε ηεο Δπξψπεο θαη ην 

πεξηζζφηεξν γηα ηα παηεξηθά καο βηβιία,* αιιά θαη ζαλ 

απφγνλνη πνπ είκαζηε ησλ ζπγγξαθέσλ εθείλσλ θη 

απησλψλ* ησλ βηβιίσλ, θαη κάιηζηα γηα λα θαιιηεξγή-

ζνπκε, λα θαιισπίζνπκε θαη λα πινπηχλνπκε ηε γιψζ-

ζα πνπ ιαινχκε, ν έζηη* λ’ αλαγηλψζθνπκε ηα ειιεληθά 

γηα ηε γιψζζα καο, ηα ξσκαίηθα, θη φρη γηα ηα ειιεληθά 
πάιε. Δπεηδή φκσο ζηα ειιεληθά δελ έρνπκ’ εκείο φιεο 
ηηο επηζηήκεο ρψξηα ρψξηα, αιιά πνιιέο είλαη ζπκπε-

θπξκέλεο* θη αλαθαησκέλεο, θαη κάιηζηα ε ηζηνξία ε 

εθθιεζηαζηηθή θαη ε ζχξαζελ,* θη ε γεσγξαθία θαη 

ρξνλνινγία, ηα δπν ηεο κάηηα, απ’ ηηο νπνίεο έρνπκε 
κεγαιφηαηε ρξεία· αιιά θαη φ,ηη ζε λα πνχκε θαη ζε λα 
θηινζνθήζνπκε, πξέπεη πξψηα λα μέξνπκε ηνλ θφζκν 
θαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ, θη εθείλα πνπ πεξηέρνπλ: ηνλ 
άλζξσπν κε φιεο ηεο κεγάιεο ηνπ θακειηέο πξψηα θαη 
ηψξα, ηα δψα, θπηά θη νξπθηά. 
 
 

πεπνιηηεπκέλα: πνιηηηζκέλα. 

ειιεληθά: ηα αξραία ειιεληθά. 

παηεξηθά βηβιία: ηα βηβιία ησλ παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο. 

απησλώλ (ησλ βηβιίσλ): ησλ δηθψλ ηνπο (βηβιίσλ). 

ν έζηη: πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, δειαδή. 

ζπκπεθπξκέλνο (ζπκθύξσ): αλάκεηθηνο. 

ε ζύξαζελ (ηζηνξία): ε ειιεληθή (ηζηνξία). 
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ζελ γηα λα πιεξνθνξεζεί θαλείο ζ’ απηά απ’ ηα 
βηβιία ηνπ, ειιεληθά φ,ηη έρνπλ, πξέπεη λα ηα δηαβάζ’ 

φια, πξάγκα φρη δπλαηφ ζ’ φινπο· ζηα θξάγθηθα πιελ* 

είλ’ ε αλάιπζε φισλ ησλ ειιεληθψλ καο βηβιίσλ. 
Πξέπεη γηα ηνχην ινηπφλ λα κάζνπκε κηα δνπληαλή 
γιψζζα ηεο Δπξψπεο, φπνηα θη αλ είλαη, αο είλ’ ε 

θξαληδέδηθε* πνπ ’λ’ ε θνηλή ηεο· θαη κ’ απηφλ ηνλ 

εχθνιν ηξφπν θαηαιαβαίλνπκε θαιά φια ηα ειιεληθά 
καο βηβιία πνπ ’λ’ ε πεγή ηεο ζνθίαο ηεο επξσπατθήο. 
Πξνζέηη, επεηδή ζηα ειιεληθά απ’ ηελ θαηαζηξνθή καο 
θη εδψζεο* ιείπ’ ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη ε πξφνδνο 

ζηηο άιιεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο κ’ φια ηα παξφληα* 

πνπ ’λαη ζηνλ θφζκν, πξέπεη πάιε ζηα θξαληδέδηθα λα 

ηα γπξεχνπκ’ απηά, θαη λα έρνπκε νπσζνχλ* είδεζ’ απ’ 

φιεο ηηο καζήζεηο,* λα επηκέλνπκε’ φκσο θαη λα 

πξνθφβνπκε κε ζεκέιην ζ’ εθείλελ πνπ απαηηεί ην 
επάγγεικά καο. 

 
 

 

πιελ: φκσο. 

θξαληδέδηθε: γαιιηθή. 

απ’ ηελ θαηαζηξνθή καο θη εδώζεο: απφ ηελ ππν-
δνχισζή καο θαη κεηά. 

παξόληα: ησξηλά, ζχγρξνλα. 

νπσζνύλ: νπσζδήπνηε, θάπσο. 

κάζεζε: γλψζε. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνηα ζεκαζία απνδίδεη ζηε θξφλεζε ν Καηαξηδήο 
 θαη πψο δηθαηνινγεί ηε ζεκαζία απηή; 

2. Πνηεο γιψζζεο ζπκβνπιεχεη λα καζαίλνπλ νη λένη 
 θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ζεσξεί αλαγθαία ηελ 
 εθκάζεζή ηνπο; 

3. Ο Καηαξηδήο πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο 
 ηνπ δηαθσηηζκνχ, ηελ αλαλέσζε ηεο παηδείαο ζην 
 πεξηερφκελν θαη ζην πλεχκα ηεο. ε πνηα ρσξία 
 θαίλεηαη απηφ; 
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Γεκήηξηνο Καηαξηδήο (ή Φσηηάδεο)  
(1730 -  1807) 

 
Ο θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ θαλαξηψηηθνπ δηαθσ-
ηηζκνχ. Γελλήζεθε ίζσο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ 
έκαζε ηα πξψηα γξάκκαηα, θαη έδεζε ζην Βνπθνπξέζηη. 
Καηέιαβε πςειά δηθαζηηθά αμηψκαηα θαη ηηκήζεθε κε 
ηνλ ηίηιν ηνπ Μεγάινπ Λνγνζέηε. ρεδίαζε έλα επξχ 
πξφγξακκα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο παηδείαο ηεο 
επνρήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα δπηηθά πξφηππα, φπσο 
εθθξάζηεθαλ ζηελ Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Diderot. Σηο 
απφςεηο ηνπ απηέο ηηο αλέπηπμε ζε θείκελα ηνπ απφ ην 
1783 σο ην 1791. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ επεξέαζε 
πνιινχο εθπξνζψπνπο ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσ-
ηηζκνχ, φπσο ην Ρήγα Βειεζηηλιή, ην Γαληήι 
Φηιηππίδε, ην Γξεγφξην Κσλζηαληά, ηνλ Αζαλάζην 
Υξηζηφπνπιν θ.ά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θξήλε ζηα πεξίρωξα ηεο Θωλζηαληηλνύπνιεο, 
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο  

 

Σν εζληθναπειεπζεξσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ρήγα 

απέβιεπε ζηνλ μεζεθσκφ φρη κφλν ησλ ειιεληθψλ 
πιεζπζκψλ, αιιά θαη φισλ ησλ ππφδνπισλ ιαψλ ηεο 
Βαιθαληθήο πνπ θαηαπηέδνληαλ απφ ην δεζπνηηζκφ ηνπ 
ζνπιηάλνπ. Απφ ηελ Δπαλάζηαζε θαηά ηνπ ζνπιηάλνπ 
δελ εμαηξνχζε ηνπο Σνχξθνπο. Μεηά ηελ απνηίλαμε ηεο 
νζσκαληθήο ηπξαλλίαο νξακαηηδφηαλ ηελ ίδξπζε ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ελφο νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο 
πνπ ζα απισλφηαλ ζηα φξηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξα-
ηνξίαο θαη ζα ήηαλ νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηνπο 
ζεζκνχο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο. Γη’ απηφλ αθξηβψο 

ην ζθνπφ ζπλέηαμε ηελ Πξνθήξπμε, ηα Γίθαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ, ην ύληαγκα θαη ην Θνύξην, ηα επαλαζηαηηθά 
ηνπ δειαδή έξγα, πνπ ηππψζεθαλ ζην ηππνγξαθείν 
ησλ αδειθψλ Πνπιηνχ ζηε Βηέλλε κε πξνζσπηθή ηνπ 
επίβιεςε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1797ζε 3.000 αληίηππα. 

Γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ 
Γηθαίσλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ έρνπλ κνξθή λφκσλ ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, βαζίζηεθε ζηα ζρέδηα 
πληαθηηθψλ πλειεχζεσλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο 
θαη ζην Γαιιηθφ χληαγκα ηνπ 1793. Απφ ηα θείκελα 
απηά δίλνπκε ηελ πξνθήξπμε πξνο ηνπο ιανχο ηεο 
Βαιθαληθήο. 
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Ζ επαλαζηαηηθή πξνθήξπμε 
 

Ο ιαφο, απφγνλνο ησλ Διιήλσλ, νπνχ θαηνηθεί ηελ 

Ρνχκειελ,* ηελ Μηθξάλ Αζίαλ, ηαο Μεζνγείνπο λήζνπο, 

ηελ Βιαρνκπνγδαλίαλ,* θαη φινη φζνη ζηελάδνπλ ππφ 

ηελ δπζθνξσηάηελ ηπξαλλίαλ ηνπ Οζσκαληθνχ βδε-
ιπξσηάηνπ* δεζπνηηζκνχ, ή εβηάζζεζαλ λα θχγνπλ εηο 
μέλα βαζίιεηα, δηά λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ δπζβάζηαθηνλ 
θαη βαξχλ απηνχ δπγφλ, φινη, ιέγσ, Υξηζηηαλνί θαη 
Σνχξθνη, ρσξίο θαλέλα μερσξηζκφλ ζξεζθείαο (επεηδή 
φινη πιάζκαηα Θενχ είλαη θαη ηέθλα ηνπ πξσηνπιά-
ζηνπ), ζηνραδφκελνη φηη ν Σχξαλλνο, νλνκαδφκελνο 
νπιηάλνο, θαηέπεζελ νινηειψο εηο ηαο βξσκεξάο 
νξέμεηο ηνπ, επεξηθπθιψζε απφ επλνχρνπο θαη αηκν-
βφξνπο ακαζέζηαηνπο απιηθνχο, ειεζκφλεζε θαη 

θαηεθξφλεζε ηελ αλζξσπφηεηα,* εζθιεξχλζε ε θαξδία 

ηνπ θαηά ηεο αζσφηεηνο, θαη ην πιένλ σξαηφηεξνλ 
βαζίιεηνλ ηνπ θφζκνπ, νπνχ εθζεηάδεηαη παληαρφζελ 
απφ ηνπο ζνθνχο, θαηήληεζελ εηο κίαλ βδειπξάλ 
αλαξρίαλ, ηφζνλ, ψζηε θαλέλαο, νπνηαζδήπνηε ηάμεσο 
θαη ζξεζθείαο, δελ είλαη ζίγνπξνο κήηε δηά ηελ δσήλ 

ηνπ, κήηε δηά ηελ ηηκήλ ηνπ, κήηε δηά ηα ππνζηαηηθά* 

ηνπ. 
 

 

Ρνύκειε: έηζη νλφκαδαλ νη Σνχξθνη ην ζχλνιν ησλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο 
εθηφο απφ ηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο· αξγφηεξα 
νλνκάζηεθε Ρνχκειε ε ηεξεά Διιάδα. 

Βιαρνκπνγδαλία: νη παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο· 
Μνιδνβιαρία. 

βδειπξόο: αδηάληξνπνο, ζηρακεξφο. 

αλζξσπόηεο: αλζξσπηά, αλζξσπηζκφο. 

ππνζηαηηθό: αγξφθηεκα. 
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Γεκήηξηνο Εωγξάθνο (π.1790 -κεηά ην 1840), 

Ο Ρήγαο ζπέξλεη ην ζπόξν ηεο ειεπζεξίαο (ιεπηνκέξεηα 
από ην έξγν Ζ πηώζε ηεο Θωλζηαληηλνππόιεωο)  

Δζληθό Ηζηνξηθό Κνπζείν 
 
 

Ο πιένλ ήζπρνο, ν πιένλ αζψνο, ν πιένλ ηίκηνο 
πνιίηεο θηλδπλεχεη θάζε ζηηγκήλ λα γίλε ειεεηλή ζπζία 
ηεο ηπξαλληθήο θαληαζίαο, ή ησλ αγξίσλ ηνπνηεξεηψλ 
θαη αλαμίσλ κεγηζηάλσλ ηνπ Σπξάλλνπ, ή ηέινο (φπεξ  
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ζπλερέζηεξνλ ζπκβαίλεη), ησλ θαθφηξνπσλ ζεξησ-
δέζηαησλ κηκεηψλ ηνπ, ραηξφλησλ εηο ην αηηκψξεηνλ 

θξίκα, εηο ηελ ζθιεξνηάηελ απαλζξσπφηεηα,* εηο ηελ 

θνλνθηνλίαλ,* ρσξίο θακίαλ εμέηαζηλ, ρσξίο θακίαλ 

θξίζηλ. 
– Οπξαλέ! εζχ είζαη απξνζσπφιεπηνο* κάξηπο 

ησλ ηνηνχησλ θαθνπξγεκάησλ. 
– Ήιηε! εζχ βιέπεηο θαζεκεξηλψο ηα ηνηαχηα 

ζεξηψδε ηνικήκαηα. 

– Γε! εζχ πνηίδεζαη αδηαθφπσο απφ ηα ξείζξα* ησλ 

αζψσλ αηκάησλ. 
Πνηνο έρεη ζηφκα λα κε εηπή ην ελαληίνλ; Πνηνο είλαη 

εθείλνο ν ηίγξηο, νκφςεθνο* ησλ ηνζνχησλ αλνκεκά-

ησλ; Αο έβγε εηο ην παξφλ, θαη δηά πνιέκηφλ ηνπ κάξ-

ηπξα ζέιεη απνθηήζεη φιελ ηελ Κηίζηλ, ήηηο αγιψζζσο* 
γνγγά* δηά ηνπο αδίθνπο ψδε* εθρπλνκέλνπο ξχαθαο 

ησλ αλζξσπίλσλ αηκάησλ. 
 Ο κέρξη ηνχδε, ιέγσ, δπζηπρήο νχηνο ιαφο, 
βιέπνληαο φηη φιαη ηνπ αη ζιίςεηο θαη νδχλαη, ηα 
θαζεκεξηλά δάθξπα ηνπ, ν αθαληζκφο ηνπ, πξνέξρνληαη 
απφ ηελ θαθήλ θαη αρξεηεζηάηελ δηνίθεζηλ, απφ ηελ 

 
 
 

απαλζξσπόηεο: απαλζξσπηά, 

ζθιεξφηεηα.θνλνθηνλία: αλζξσπνθηνλία. 

απξνζσπόιεπηνο: ακεξφιεπηνο, αληηθεηκεληθφο. 

ξείζξν: απιάθη. 

νκόςεθνο: ζχκθσλνο. 

αγιώζζσο: ρσξίο ιφγηα. 

γνγγά: γνγγχδεη. 

ώδε: έηζη.

71 / 148 



 

ζηέξεζηλ θαιψλ λφκσλ, απεθάζηζελ, ελαλδξηδφκελνο* 

κίαλ θνξάλ, λα αηελίζε πξνο ηνλ νπξαλφλ, λα εγείξε 
αλδξείσο ηνλ θαηαβεβαξεκέλνλ ηξάρειφλ ηνπ θαη, 

ελνπιίδνληαο εκκαλψο* ηνπο βξαρίνλαο ηνπ κε ηα 

άξκαηα ηεο εθδηθήζεσο θαη ηεο απειπηζίαο, λα εθβνήζε 
κεγαινθψλσο, ελψπηνλ πάζεο ηεο Οηθνπκέλεο, κε 

βξνληψδε θξαπγήλ, ηα ηεξά θαη άκσκα* δίθαηα, νπνχ 

ζεφζελ ησ εραξίζεζαλ δηά λα δήζε εζχρσο επάλσ εηο 
ηελ γελ. 

ζελ, δηά λα εκπνξνχλ νκνζπκαδφλ* φινη νη 

θάηνηθνη λα ζπγθξίλσζη πάληνηε κε άγξππλνλ φκκα ηα 
θηλήκαηα ηεο δηνηθήζεσο ησλ δηνηθνχλησλ, κε ηνλ ζθν-
πφλ ηεο θνηλσληθήο απηψλ λνκνζεζίαο, εθηηλάδνληεο 

αλδξηθψο ηνλ νπηηδαλφλ* δπγφλ ηνπ Γεζπνηηζκνχ θαη 

ελαγθαιηδφκελνη ηελ πνιχηηκνλ Διεπζεξίαλ ησλ ελδφ-
μσλ πξνπαηφξσλ ησλ, λα κελ αθεζψζηλ νπδέπνηε λα 
θαηαπαηψληαη σο ζθιάβνη εηο ην εμήο απφ ηελ απάλ-
ζξσπνλ ηπξαλλίαλ! λα έρε έθαζηνο σζάλ ιακπξφλ 
θαζξέπηελ εκπξνζηά εηο ηα νκκάηηα ηνπ ηα ζεκέιηα ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο ζηγνπξφηεηνο* θαη ηεο επηπρίαο ηνπ· 

 
 
 
 

 

ελαλδξίδνκαη: γίλνκαη άληξαο, αληξηεχσ. 

ελνπιίδσ: εμνπιίδσ. 

εκκαλώο: παξάθνξα. 

άκσκνο: άςνγνο, άκεκπηνο. 

νκνζπκαδόλ: νκφςπρα. 

νπηηδαλόο: επηειήο, ηηπνηέληνο. 

ζηγνπξόηεο: αζθάιεηα. 

72 / 148-149 



 

λα γλσξίδνπλ εκθαλέζηαηα νη θξηηαί,* πνίνλ είλαη ην 

δπζαπφθεπθηνλ* ρξένο ησλ πξνο ηνπο θξηλφκελνπο 

ειεπζέξνπο θαηνίθνπο· θαη νη λνκνζέηαη θαη πξψηνη ηεο 
δηνηθήζεσο ηνλ επζχηαηνλ θαλφλα, θαζ’ νλ πξέπεη  
λα ξπζκίδεηαη θαη λ’ απνβιέπε ην επάγγεικα ησλ πξνο 
επδαηκνλίαλ ησλ πνιηηψλ, θεξχηηεηαη ιακπξνθαλψο ε 

αθφινπζνο ΓΖΜΟΗΑ ΦΑΝΔΡΧΗ* ησλ πνιπηίκσλ 

ΓΗΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
1
 θαη ηνπ ειεπζέξνπ θαηνίθνπ 

ηνπ βαζηιείνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θξηηήο: δηθαζηήο. 

δπζαπόθεπθηνο: πνπ δχζθνια κπνξνχκε λα 
απνθχγνπκε. 

θαλέξσζηο: δηαθήξπμε. 

1. Μεηά ηελ πξνθήξπμε αθνινπζνχλ ηα δίθαηα ηνπ 
αλζξψπνπ· έλα απφζπαζκά ηνπο είλαη δεκνζηεπκέλν 
ζην βηβιίν ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

73 / 149 



 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Ο ιαφο... Υξηζηηαλνί θαη Σνχξθνη... : Να βξείηε ζην 
 θείκελν ηελ θχξηα πξφηαζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 
 ε πξνεγνχκελε έθθξαζε. 

2. Να γξάςεηε πεξηιεπηηθά ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

3. Πνηα ρσξία ηνπ θεηκέλνπ θαλεξψλνπλ ην ζρέδην 
 ηνπ Ρήγα; Πξνηνχ απαληήζεηε, ζπκβνπιεπηείηε ην 
 εηζαγσγηθφ ζεκείσκα. 

4. Έλα επαλαζηαηηθφ θείκελν, εθηφο απφ ηηο ηδέεο, 
 εθθξάδεη έληνλν πάζνο θαη κεηαδίδεη παικφ. Πψο 
 εθθξάδεηαη απηφ ην πάζνο ζην θείκελν ηνπ Ρήγα; 
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Ρήγαο Βειεζηηλιήο (1757 -1798) 

 
Πξφδξνκνο θαη πξσηνκάξηπξαο ηεο 
ειεπζεξίαο, απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 
κνξθέο ηνπ λένπ ειιεληζκνχ.  
Γελλήζεθε ζην Βειεζηίλν ηεο Θεζζα- 
ιίαο θαη αθνχ ζπνχδαζε ζηε Εαγνξά  
θαη εξγάζηεθε γηα κηθξφ δηάζηεκα σο  
δάζθαινο ζηνλ Κηζζφ ηνπ Πειίνπ, πή- 
γε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ  
πξνζιήθζεθε σο γξακκαηηθφο, δειαδή  
δηπισκαηηθφο ππάιιεινο ζηελ νηθνγέλεηα Τςειάληε. 
Δθεί ζπκπιεξψλεη ηε κφξθσζε ηνπ καζαίλνληαο μέλεο 
γιψζζεο θαη γλσξίδεηαη κε επηθαλή πξφζσπα ηεο επν-
ρήο ηνπ. Αξγφηεξα ππεξέηεζε σο γξακκαηηθφο επίζεο 
ηνπ εγεκφλα Νηθνιάνπ Μαπξνγέλε ζην Βνπθνπξέζηη, 
ηνπ βαξφλνπ Λάγγελθειλη θαη ηνπ Μηραήι νχηζνπ. 
Πλεχκα αλήζπρν θαη ηνικεξφ κπνιηάδεηαη απφ ηηο ηδέεο 
ηνπ γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ θαη παξαθνινπζεί απφ 
θνληά ηελ απνζχλζεζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
Εψληαο ηνλ επαλαζηαηηθφ αλαβξαζκφ ζηηο πινχζηεο 
ειιεληθέο παξνηθίεο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ θαη ηεο Βηέλλεο 
θαη θαιιηεξγψληαο ζρέζεηο κε Γάιινπο πνιηηηθνχο θαη 
πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο ζπιιακβάλεη ηα εζληθναπε-
ιεπζεξσηηθά ηνπ νξάκαηα θαη πξνζπαζεί λα ηα πξα-
γκαηψζεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκνζηεχεη άιινηε έξγα 
δηαθσηηζηηθά επεξεαζκέλνο απφ ηνλ θχθιν ηνπ 
Καηαξηδή, άιινηε επαλαζηαηηθά αλαπηχζζνληαο 
θαηαπιεθηηθή ζπλσκνηηθή θαη επαλαζηαηηθή δξάζε. 
Μχεζε ζηα ζρέδηα ηνπ ηνλ Παζβάλνγινπ, παζά ηνπ 
Βηδηλίνπ, δελ πξφιαβε φκσο λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη. 
Σνλ ζπλέιαβαλ νη απζηξηαθέο αξρέο θαη ηνλ παξέδσζαλ 
καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη  
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ηνπο εθηέιεζαλ ζην Βειηγξάδη. Έξγα ηνπ: ρνιείνλ 
ληειηθάηωλ εξαζηώλ (1790 - δηεγήκαηα κεηαθξαζκέλα 

απφ ηα γαιιηθά), Φπζηθήο Απάλζηζκα (1790 - έξγν 

δηαθσηηζηηθφ), Ζζηθόο Σξίπνπο (1797), Υάξηα ηεο 

Διιάδνο (1797), Λέα Πνιηηηθή Γηνίθεζηο (1797). 
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Αλψλπκνο  

 

Διιεληθή Λνκαξρία 

Ννκαξρία εδψ ζεκαίλεη αξρή ησλ λφκσλ, εμνπζία ησλ 

λφκσλ. Έηζη νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο ην πνιίηεπκα πνπ 
πξνηείλεη αληηπαξαζέηνληάο ην ζηελ αλαξρία θαη ζηε 
κνλαξρία. Ζ Διιεληθή Ννκαξρία εθδφζεθε ην 1806 
αλψλπκα ζηελ Ηηαιία θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ 
παξακέλεη αθφκε άγλσζηνο. Δίλαη έλα βηβιίν αθηεξσ-
κέλν ζηε κλήκε ηνπ Ρήγα, δηαπνηηζκέλν απφ ηηο ηδέεο 
ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη γξακκέλν κε έληνλν πάζνο. 
θνπφο ηνπ είλαη λα αθππλίζεη ηνπο ππφδνπινπο Έι-
ιελεο, ψζηε λα μεζεθσζνχλ θαη λα απειεπζεξσζνχλ 
απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, αιιά θαη απφ θάζε άιιν δπγφ 
πνπ πηέδεη ηνλ άλζξσπν (ακάζεηα, πξνιήςεηο, αδηθίεο 
θηι.). ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί ν ζπγγξαθέαο 
κηιάεη γηα ηα ρξήκαηα θαη γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ 
θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ. 
 

[Ζ εθεύξεζηο ησλ ρξεκάησλ] 
 

Ο πξψηνο ινηπφλ κνπ θαίλεηαη φηη ήζειελ εηπεί: Ζ εθεχ-
ξεζηο ησλ ρξεκάησλ επθφιπλελ ηνπο ηξφπνπο ηεο δσν-
ηξνθίαο, έδσζελ εθείλα ηα είδε εηο ελ γέλνο, νπνχ δελ 
ηα είρε, εχμεζε ηαο ηδέαο ησλ αλζξψπσλ, απμάλνληαο 
ηνλ αξηζκφλ ησλ πξαγκάησλ. Δγθαξδίσζελ ηνπο ηερλί-
ηαο, ηηκψληαο θαη αγνξάδνληαο ηα ηερλνπξγήκαηα ησλ,  
θαη, ηέινο πάλησλ, εηίκεζε ηελ αλζξσπφηεηα θαη ηελ 
θαηέζηεζελ επγελή θαη ρξεζηνήζε. 
 Ο άιινο, βέβαηα, ήζειελ απνθξηζή: Ζ εθεχξεζηο ησλ 
ρξεκάησλ θαηέζηεζελ ηνπο αλζξψπνπο ερζξνχο ηεο 
θχζεσο θαη ηνπ εαπηνχ ησλ. Ζ εθεχξεζίο ησλ θάκλεη λα  
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πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη ησλ αλζξψπσλ, 

κεγαιχηεξνλ ην κηθξφλ απφ ην κεγάινλ*. Ζ εθεχξεζίο 

ησλ έθζεηξε ηα ήζε ησλ αλζξψπσλ κε ηελ πνιπηέιεηαλ, 
θαη, ηέινο πάλησλ, ηα ρξήκαηα έδσζαλ χπαξμηλ άιισλ 
δχν γελψλ αλάκεζα εηο ηνπο αλζξψπνπο. ζελ, εθηφο 
ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ, ηελ ζήκεξνλ επξίζθεηαη 
ην ηξίηνλ γέλνο, δηα λα εηπψ νχησο, ησλ πινπζίσλ, θαη 
ην ηέηαξηνλ, ησλ πησρψλ. 
Πνηνο έρνληαο θξίζηλ ζηνραζκνχ δελ θξίηηεη ζεσ-
ξψληαο ηνπο ελελήληα ελλέα λα κελ δψζη, λα κελ δπν-
ιεχσζη, λα κελ θνπηάδσζη δη’ άιιν ηη, ή δηα ηνλ εαπηφλ 
ησλ, παξά κφλνλ θαη κφλνλ δηα ην θαιψο έρεηλ ηνπ 
ελφο; Καη πνηνο, βιέπνληάο ην, δελ θαηαιακβάλεη, φηη ε 
αηηία είλαη, νπνχ φρη κφλνλ ηα θπζηθά θαη εζηθά ππνδνπ-
ιψζεζαλ εηο ηα ρξήκαηα, αιιά θαη νη ίδηνη άλζξσπνη 

θαηαζηάζεζαλ* κέηξα ηνπ ρξπζνχ, θαη φηη, φπνηνο έρεη 

πεξηζζφηεξαο κνλάδαο ρξπζίνπ,* εκπνξεί λα αγνξάζε 

πεξηζζνηέξνπο αλζξψπνπο; Υεηξφηεξνλ πξάγκα γίλεηαη 

απφ απηφ άξαγε; Οη άλζξσπνη λα νπηηδαλσζψζη* ην-

ζνλ, ψζηε νπνχ κε άθξαλ αδηαληξνπίαλ λα αθνχε ηηλάο 
ηνλ νζσκαλφλ λα ιέγε, νκνίσο θαη ηνλ βξεηηαλφλ, 
«ζήκεξνλ αγφξαζα δέθα αλζξψπνπο»! 
 
 

κεγαιύηεξνλ ην κηθξόλ από ην κεγάινλ: ν ίδηνο ν 
ζπγγξαθέαο επεμεγεί απηή ηε θξάζε κε ηελ αθφινπζε 
ππνζεκείσζε «Δίλαη παζίδεινλ πφζνλ λνκίδνληαη 
αμηψηεξνη νη αλάμηνη πινχζηνη απφ ηνπο αμησηάηνπο 
πησρνχο». 

θαηαζηάζεζαλ: (θαηαζηάζεθαλ) έγηλαλ. 

κνλάδαο ρξπζίνπ: ρξπζά λνκίζκαηα, ρξήκαηα. 

λα νπηηδαλσζώζη (νπηηδαλφο = ηηπνηέληνο): λα 
εμεπηειηζηνχλ. 
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Πψο εκπνξεί, εθείλνο νπνχ ηα ζηνράδεηαη, λα δήζε, 
θαη λα εμεχξε, φηη, ρσξίο λα ζέιε λα πσιεζή έλαο, ηνλ 
αγνξάδνπλ κε βίαλ, θαη κάιηζηα λα είλαη απηφο ν ίδηνο 
ππνρξεσκέλνο λα αγνξάζε άιινπο, θαη λα γίλε θαθφο, 
ζέινληαο θαη κε ζέινληαο; Οπνία είλαη ε θαισζχλε, 
νπνχ καο ήιζελ απφ ηελ εθεχξεζηλ ησλ ρξεκάησλ; 

Ίζσο νπνχ καο επθφιπλελ ηαο ακνηβαίαο δηαιιαγάο; * 

Αιιά πνία αλάγθε ήηνλ, δηά λα καο ηαο επθνιχλε; Καη 
πψο εδνχζαλ νη άλζξσπνη, πξηλ λα εθεχξνπλ ηνπο 
ρξπζνχο αξηζκνχο; Οη Ακεξηθάλνη πξν ηεζζάξσλ 

αηψλσλ δελ έηξσγνλ ίζσο, δελ ελδχνλην,* δελ είρνλ 

ίζσο φιαο ηαο αξεηάο, κελ έρνληεο θαλέλα ειάηησκα; 
Απέζαλνλ απφ πείλαλ ίζσο νη Λάθσλεο, νπνχ δελ 
εκεηαρεηξίδνλην ηνλ ρξπζφλ; Ή κήπσο δελ εθαλίζζε 
φιε ε Διιάο εμ αηηίαο ηνπ; Γελ ηπξαλλείηαη κέρξη ηεο 
ζήκεξνλ απφ απηφλ; Καη, ηέινο πάλησλ, ην αλζξψπηλνλ 

γέλνο δελ αζρεκψζε* ηφζνλ απφ απηφλ; 

 Γελ πσιείηαη ίζσο ε δηθαηνζχλε δηά ηνπ ρξπζνχ; 
Γελ αγνξάδνληαη ίζσο νη θξηηαί δηά ηνπ ρξπζνχ; Γελ 
ζθεπάδεη ίζσο ν πινχζηνο ηαο αλνκίαο ηνπ δηά ηνπ 
ρξπζνχ; Γελ ράλεη ίζσο ν πησρφο ηα δίθαηα ηνπ δηά ηεο 
ειιείςεσο ηνπ ρξπζνχ; Γηαηί, ηάραηεο, λα βιέπσκελ έλα 
άλζξσπνλ λα νξίδε άιινπο αλζξψπνπο, θαη δέθα 
αλζξψπνπο λα ηξέρνπλ φπηζζελ εηο ηνλ έλα, σζάλ λα 
ήηνλ απηνί ρνίξνη, θαη απηφο ρνηξνβνζθφο;  
 Ση πεξηζζφηεξνλ απφ ηνπο άιινπο έρεη απηφο, νπνχ 
ηφζνλ απζηεξψο θαη ππεξεθάλσο θηππά, πβξίδεη θαη 

 
 

 

δηαιιαγή: ζπλαιιαγή. 

ελδύνκαη: ληχλνκαη. 

αζρεκώζε (από ην άζρεκνο): εδψ κηθ. εμαρξεηψζεθε. 
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θαηαθξνλεί ηνπο άιινπο; Γηαηί, δηαηί, ν έλαο λα νλνκά-
δεηαη δνχινο θαη ν άιινο θχξηνο; Γηαηί ν πινχζηνο λα 
ηξψγε, λα πίλε, λα θνηκάηαη, λα μεθαληψλε, λα κελ 

θνπηάδε θαη λα νξίδε, ν δε πησρφο λα ππφθεηηαη,* λα 

θνπηάδε, λα δνπιεχε πάληνηε, λα θνηκάηαη θαηά γεο, λα 
δηςή, θαη λα πεηλά;  

Πνία είλαη ε αηηία, σ άλζξσπνη, παξά ε εθεχξεζηο 
ηνπ ρξπζνχ; Πνία αλάγθε καο βηάδεη, ινηπφλ, λα ηνλ 
θπιάηησκελ; Μήπσο νη άλζξσπνη δψζη κε κέηαιια, ή 
κήπσο δηά ηνπ ρξπζνχ θαιιηεξγείηαη ε γε; Καη δηαηί 
ηάραηεο δελ ήζεινλ εκπνξέζεη λα δήζνπλ νη άλζξσπνη 
ρσξίο ηνλ ρξπζφλ; Καη ηη ήζειε γίλεη ν ρξπζφο, αλ ηνπ 
έιεηπελ απφ φινπο ε ππφιεςηο; Καη δηαηί ηνζαχηε 
ππφιεςηο εηο ελ κέηαιινλ; Γελ είλαη ίζσο ε πξψηε θαη ε 
θπξία πξφμελνο ηφζσλ θνβεξψλ πιεκκειεκάησλ ν 
ρξπζφο; Γελ πσιείηαη ε ηηκή ίζσο δηά ηνπ ρξπζνχ; Γελ 

αγνξάδεηαη ίζσο ε αμηφηεο* δη’ απηνχ; Γελ θιαίεη, ηέινο 

πάλησλ, ην αλζξψπηλνλ γέλνο εμ αηηίαο ηνπ; Δλ ελί 

ιφγσ* δελ είλαη πξφμελνο ηεο πνιηηηθήο αλππφθνξνπ 

αλνκνηφηεηνο θαη ησλ εμ απηήο πξνεξρνκέλσλ κπξίσλ 
θαθψλ; Φεπ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

ππόθεηκαη: είκαη ππνηαγκέλνο. 

αμηόηεο: αμηνζχλε, ηθαλφηεηα. 

ελ ελί ιόγσ: κε έλα ιφγν. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Με πνην ηξφπν (κε πνηα κέζνδν) ζπδεηάεη ην ζέκα 
 ηνπ ν ζπγγξαθέαο; 

2. Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί πνιιέο εξσηήζεηο. Ση 
 είδνπο εξσηήζεηο είλαη απηέο θαη πνηα ε ζεκαζία 
 ηνπο γηα ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ; 

3. Με βάζε ην θείκελν πνπ δηαβάζαηε (αιιά θαη 
 γεληθφηεξα), πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα 
 πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 
 ρξεκάησλ; 

4. Δξγαζία: Να απνδψζεηε ην παξαπάλσ θείκελν 
 πεξηιεπηηθά (ζε 10-12 γξακκέο). Καηφπηλ λα 
 δηαιέμεηε κηα ηδέα ηνπ (φπνηα ζέιεηε) θαη λα ηελ 
 αλαπηχμεηε. 
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Αδακάληηνο Κνξαήο  
 

Ξερσξηζηή ζέζε ζηα θείκελα ηνπ Κνξαή θαηέρεη ε 

αιιεινγξαθία ηνπ. Γηαζψζεθαλ πεξίπνπ ρίιηα γξάκ-
καηά ηνπ απφ ην 1774. Κη εδψ, φπσο θαη ζηα καρεηηθά 
ηνπ θπιιάδηα, παξνπζηάδεηαη νινδψληαλε ε πξνζσ-
πηθφηεηά ηνπ: ν ζνθφο επηζηήκνλαο, ν καρεηηθφο 
δηαθσηηζηήο θαη, θπξίσο, ν αλήζπρνο άλζξσπνο πνπ 
δερφηαλ ηα κελχκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη ηα κεηέδηδε 
ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Οη επηζηνιέο ηνπ πνπ 
απεπζχλνληαλ ζε θίινπο ηνπ ζηε ζθιαβσκέλε παηξίδα 
είραλ πιαηηά δηάδνζε θη απήρεζε, γηαηί νη παξαιήπηεο 
ηνπο ηηο αληέγξαθαλ θαη ηηο θπθινθνξνχζαλ ρέξη κε 
ρέξη ζηνπο ππφδνπινπο νκνγελείο. Έηζη ζπκπιεξψ-
λνπλ θη απηέο ην δηαθσηηζηηθφ ηνπ έξγν: δηδάζθνπλ, 
αθππλίδνπλ ζπλεηδήζεηο, λνπζεηνχλ. 

Ππθλή θαη καθξνρξφληα ήηαλ ε αιιεινγξαθία ηνπ 
κε ηνλ αδειθηθφ ηνπ θίιν Γεκήηξην Λψην, πνπ ήηαλ 
πξσηνςάιηεο ζηε κχξλε. Γξάθνληαο πξνο ηνλ Πξσ-
ηνςάιηε ν Κνξαήο «γεκίδεη δεθάδεο ζειίδεο, παξαθν-
ινπζψληαο θαη θαηαγξάθνληαο κε ςπρή θαη κάηηα εθή-
βνπ φια φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. Έηζη ε Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε, ε άισζε ηεο Βαζηίιιεο, ε θεδεία ηνπ 
Μηξακπψ θαη ηνπ Βνιηαίξνπ, νη ιατθέο εμεγέξζεηο, ε 
ζαλάησζε ηνπ Λνπδνβίθνπ θηι. θαηαγξάθνληαη ζε 

δσληαλέο ζειίδεο εκεξνινγίνπ»
1
. 

Παξαζέηνπκε απφζπαζκα επηζηνιήο ηνπ Κνξαή 
ηεο 15 Ννεκβξίνπ 1791 πξνο ηνλ Πξσηνςάιηε, ζηελ 
νπνία πεξηγξάθεηαη ε κεηαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ 
Βνιηαίξνπ. 
 

1. Λ. I. Βξαλνχζεο απφ ην βηβιίν: Αδακαληίνπ Κνξαή, 
Δπηζηνιαί πξνο ηνλ Πξσηνςάιηε (επηινγή), χιινγνο 
πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλαη 1959, ζ. θ΄. 
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[Ζ θεδεία ηνπ Βνιηαίξνπ] 
 

Ίζσο ήθνπζαο φηη, απνζαλφληα ηνλ πεξίθεκνλ Βνιηαί-

ξνλ,* ν θιήξνο ηνπ Παξηζηνχ δελ εζπγρψξεζε λα ζα-

ςσζη εηο ην Παξίζηνλ, αιι’ έθακαλ εηο ηξφπνλ ψζηε 
ελαγθάζζεζαλ νη ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ λα ηνλ ζάςσ-
ζη πνιιάο ιεχγαο καθξάλ απφ ην Παξίζηνλ. Ζ πξφθα-
ζηο ησλ θαινγήξσλ ήηνλ φηη ν Βνιηαίξνο ήηνλ αζε-
βέζηαηνο άλζξσπνο [...]. 

Ο ιαφο, ελζπκνχκελνο ηα φζα θαη’ απηψλ [ησλ 
θαινγήξσλ] είρελ είπεη ν Βνιηαίξνο θαη ηελ θψιπζηλ 
ηεο ηαθήο ηνπ, εζέιεζε λα εθδηθήζε ηνλ λεθξφλ ηνπ 
απφ ηαο θαινγεξηθάο θαηαδξνκάο, θαη απεθάζηζε λα 
θάκε κεηαθνκηδήλ ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ εηο ην Παξίζηνλ. 

 
 

 

Βνιηαίξνο (1694-1778). Γηάζεκνο Γάιινο ζπγγξα-
θέαο θαη θηιφζνθνο, απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ γαιιη-
θνχ δηαθσηηζκνχ. Πλεχκα ηνικεξφ θαη πεξίεξγν ζε θά-
ζε λεσηεξηζκφ ζπλδχαδε ηα ινγνηερληθά, θνηλσληθά θαη 
θηινζνθηθά ηνπ ελδηαθέξνληα κε ηελ αθαηαπφλεηε 
ελεξγεηηθφηεηά ηνπ. Τπέξκαρνο ηεο αλεμηζξεζθείαο 
αληηηάρζεθε ζην ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ θαη ηε κηζαι-
ινδνμία. Ζ απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ήηαλ απέξαληε. ηηο 
θηινζνθηθέο ηνπ ηδέεο ήηαλ αλζξψπηλνο· ν ζεβαζκφο 
ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ε αθιφ-
λεηε πίζηε ζηελ πξφνδν  
θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ α- 
πνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξά- 
μεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο  
βαζηθέο ηδέεο ηνπ Βνιηαίξνπ. 
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Τπήγαλ ινηπφλ πιήζνο αλάξηζκνλ* εηο ηνλ ηάθνλ 

ηνπ, ηνλ εμέρσζαλ, θαη ηνλ έθεξαλ εηο ην Παξίζηνλ ηε 
δεθάηε ηνπ Ηνπιίνπ, εκέξα Κπξηαθή πξνο ην εζπέξαο, 

θαη ηνλ έζεθαλ επάλσ εηο ηελ Βαζηηιίαλ,* εηο ην πξνά-

ζηηνλ ηεο πφιεσο, δηα λα ηνλ θεδεχζσζηλ εληίκσο ηε 
επαχξηνλ. Ζμεχξεηο φηη ε Βαζηηιία είλαη εθείλε ε πεξίθε-
κνο θπιαθή, ηελ νπνίαλ εθξήκληζελ ν ιαφο εηο ηαο 
αξράο ησλ ηαξαρψλ· πιεζίνλ ηεο Βαζηηιίαο θαηνηθψ 
θαη εγψ, θαη ε πνκπή φιε έπξεπε λα πεξάζε θαηά-
ληηθξπ ησλ παξαζχξσλ κνπ. Σνλ έζεθαλ εμεπίηεδεο εηο 

ηελ Βαζηηιίαλ, δηα λα ηνλ εθδηθήζσζη* θαη απφ ηελ 

πάιαηαλ ηπξαλλίαλ ηεο απιήο, ε νπνία είρε ηνλ θπια-
θψζεη εηο απηφ ην θξνχξηνλ, αθφκε εηθνζαεηή λένλ 
φληα. Σε επαχξηνλ, ηα΄ Ηνπιίνπ, έβαιαλ ηελ ζήθελ, ε 
νπνία πεξηείρε ηα νζηά ηνπ, επάλσ εηο κίαλ ιακπξάλ 
άκαμαλ –αιι’ ειεζκφλεζα λα ζε εηπψ, φηη ηνλ έβαιαλ 
εηο ηελ Βαζηηιίαλ εηο εθείλνλ ηνλ ίδηνλ ηφπνλ ηεο 
θξεκληζκέλεο νηθίαο, φπνπ αιεζψο εθπιαθίζζε δσλ, 
αλεγείξαληεο ζσξφλ απφ απηνχο ηνπο ιίζνπο ηεο 
θξεκληζκέλεο Βαζηηιίαο, επάλσ εηο ηνλ νπνίνλ 

έγξαςαλ ηνηαχηελ επηγξαθήλ: «Γέμαη, Βνιηαίξε, ηαο 
ηηκάο ηεο Παηξίδνο ζνπ, εηο ηνύηνλ ηνλ ίδηνλ ηόπνλ 
όπνπ ζε εθπιάθωζε δέζκηνλ ε ηπξαλλία». 

 
 

 

αλάξηζκνο: αλαξίζκεηνο. 

Βαζηηιία: Βαζηίιιε· ε πεξηβφεηε θπιαθή ηνπ Παξηζηνχ, 
φπνπ ε κνλαξρία θπιάθηδε επηθαλείο πνιηηηθνχο ηεο 
αληηπάινπο. Σελ γθξέκηζε ν επαλαζηαηεκέλνο ιαφο 
ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1789 θαη ε εκέξα απηή θαζηεξψζεθε σο 
εζληθή γηνξηή ζηε Γαιιία. 

εθδηθώ: εθδηθνχκαη γηα πξνζβνιή πνπ έγηλε. 
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Σν πξσί ινηπφλ εμήιζελ ε άκαμα ζπξνκέλε απφ 
δψδεθα ιεπθνχο σξαίνπο ίππνπο. Απφ ην ελ κέξνο ηεο 

ακάμεο ήηνλ γεγξακκέλνλ: «Αλ ν άλζξωπνο εγελλήζε 
απηεμνύζηνο, πξέπεη λα θπβεξλάηαη θαη λα δεζπόδεηαη 
κόλνο ηνπ»· απφ ην άιιν: «Ο άλζξωπνο έρεη ηελ εμνπ-
ζίαλ θαη ην δηθαίωκα λα θνιάδε ηνπο ηπξάλλνπο ηνπ». 
Δπάλσ εηο ηελ ζήθελ ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ ήηνλ ην άγαικα 
ηνπ Βνιηαίξνπ απαξαιιάθησο φκνηνλ, θείκελνλ εηο ηελ 
θιίλελ χπηηνλ, ζθεπαζκέλνλ κε πάπισκα πιελ ηνπ 
πξνζψπνπ. Δηο ηελ ζήθελ ήηνλ ε παξνχζα επηγξαθή: 

«Πνηεηήο, θηιόζνθνο, ηζηνξηθόο· εθώηηζε ην αλζξώ-
πηλνλ πλεύκα, θαη καο πξνεηνίκαζελ εηο ηελ ππνδνρήλ 
ηεο ειεπζεξίαο». Δηο θάζε άινγνλ ήηνλ έλαο ηππνθφκνο 
ελδεδπκέλνο ξσκατθήλ ζηνιήλ· πξν ηεο ακάμεο ήηνλ 
θαη άιιν άγαικα ηνπ Βνιηαίξνπ, θαζήκελνλ εηο ζξφλνλ, 
θαη ηξηγχξσ ηνπ αη εηθφλεο φισλ ησλ κεγάισλ 

αλζξψπσλ θεξφκελνη επάλσ εηο θνληάξηα, νίνλ* ηνπ 

Ρνπζφ,* ηνπ Μηξαβφ* θαη ησλ ηνηνχησλ. Καηφπηλ απηνχ 

ηνπ θαζήκελνπ αγάικαηνο, εηο κίαλ κηθξάλ βηβιηνζήθελ, 
φια ηνπ ηα ζπγγξάκκαηα εηο εβδνκήθνληα ηφκνπο  
 

 

νίνλ: φπσο. 

Ρνπζό Εαλ-Εαθ (1712-1778): Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη 
θηιφζνθνο. Οη ηδέεο ηνπ επέδξαζαλ γφληκα ζηελ 
επξσπατθή ζθέςε θαη νη πνιηηηθέο ηνπ αληηιήςεηο 
επεξέαζαλ ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

Κηξαβό: Μηξακπφ (1749-1791): Ο πην δηαθεθξηκέλνο 
ξήηνξαο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. Σν 1789 
εγθαηέιεηςε ηελ ηάμε ησλ επγελψλ θαη πήξε κέξνο ζηε 
πληαθηηθή πλέιεπζε σο αληηπξφζσπνο ηεο ηξίηεο 
ηάμεο. Οπαδφο ηεο ζπληαγκαηηθήο κνλαξρίαο ζπλέβαιε 
κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ επγισηηία ηνπ ζηηο λίθεο ηεο 
πληαθηηθήο πλέιεπζεο. 
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ρξπζνδεκέλνπο (επεηδή εμεχξεηο φηη απηφο ήξρηζε λα 
γξάθε απφ ησλ 17 εηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ, θαη έγξαθελ 
έσο ηνπ νγδνεθνζηνχ ηξίηνπ έηνπο· ην πξψηνλ ηνπ 

ζχγγξακκα ήηνλ κία ηξαγσδία, ν Οηδίπνπο ιεγφκελνο, 
ηελ νπνίαλ έγξαςε πξν ηνπ Βνιηαίξνπ θαη ν εκέηεξνο 
νθνθιήο)· ηελ βηβιηνζήθελ απηήλ πεξηεθχθισλαλ φινη 

νη ζπνπδαίνη* θαη Αθαδεκατθνί ηνπ Παξηζηνχ· δελ ζε 

ιέγσ ηα κνπζηθά φξγαλα, ην άπεηξνλ πιήζνο φζνλ 
πξνεγείην θαη εθνινχζεη απηήλ ηελ παξάδνμνλ ιηηα-
λείαλ, φζνλ ήηνλ δηεζπαξκέλνλ εηο ηνπο ηφπνπο φινπο 
ηεο πφιεσο, φζελ είρε πεξάζεη ε πνκπή, ην πιήζνο ησλ 
μέλσλ, φζνη ήιζνλ απφ φια ηα μέλα κέξε ηεο Δπξψπεο 

Πάξζνη,* Μήδνη θαη Διακίηαη*– επεηδή είρνλ ηελ είδεζηλ 

πξν ελφο ζρεδφλ κελφο· ηνχην κφλνλ ζε ιέγσ, φηη είδνλ 
πξν ηνχηνπ θαη ηελ θεδείαλ ηνπ Μηξαβφ, αιιά δελ εμεχ-
ξσ πνίαλ λα νλνκάζσ ιακπξνηέξαλ. Σν ιείςαλνλ 
εμήιζελ εηο ηαο ελλέα ψξαο ην πξσί απφ ηελ Βαζηηιίαλ 
θαη κφιηο έθζαζελ εηο ηελ εθθιεζίαλ ην κεζνλχθηηνλ. 
 ια απηά ηα είδνλ απφ ην παξάζπξφλ κνπ κε πνι-
ινχο άιινπο ζνθνχο Γάιινπο θαη Άγγινπο, νη νπνίνη 
ήιζνλ εμεπίηεδεο εηο ηνλ νίθνλ κνπ ηελ εκέξαλ εθείλελ. 
Γελ κε εμέπιεμε, θίιε κνπ, κήηε ε κεγαινπξέπεηα ηεο 
θεδείαο· κήηε ν ρξπζφο θαη ν άξγπξνο, φζηηο εζηξα-
πνβφιεη απφ φια ηα κέξε, εζάκβσζε ηνπο νθζαικνχο 
κνπ. Αιι’ φηαλ είδνλ ηα βηβιία ηνπ θεξφκελα εηο ζξίακ-
βνλ θαη πεξηθπθισκέλα απφ πιήζνο Αθαδεκατθψλ, 
 
 
 
 

ζπνπδαίνο: ζπνπδαζηήο, ιφγηνο. 

Πάξζνη: Πέξζεο. 

Διακίηαη: Δβξαίνη· ε νλνκ. πξνέξρεηαη απφ ηνλ Διάκ, 
γην ηνπ εκ. 

86 / 156-157 



 

ηφηε ήζεινλ λα ζε έρσ πιεζίνλ κνπ κάξηπξα θαη ηεο 
αγαλαθηήζεψο κνπ θαη ησλ δαθξχσλ κνπ – δαθξχσλ, 
θίιε κνπ, αιεζηλψλ, δαθξχσλ απαξεγφξεησλ, ηα νπνία 
κ’ έθακε λα ρχζσ ε αλάκλεζηο φηη νχησ θαη νη πξνπά-
ηνξέο καο, νη ακίκεηνη Έιιελεο, ήμεπξνλ λα ηηκψζη ηελ 
ζνθίαλ. Καη πνίνη άιινη παξ’ απηνχο έγηλαλ ηχπνο θαη 
ππνγξακκφο φισλ ησλ θαιψλ φζα βιέπεη ηηο ηελ ζήκε-
ξνλ εηο ηνπο Δπξσπαίνπο; Γελ είλαη απηνί νη Αζελαίνη, 
νη νπνίνη θαηέζηεζαλ άξρνληα ηεο άκνπ ηνλ νθν-

θιέα, δη’ ακνηβήλ κηαο ηξαγσδίαο* ηελ νπνίαλ εζχλ-

ζεζε; Γελ είλαη απηνί – αιιά ηη καηαίσο λα αλαλεψζσ 
παιαηάο θαη αλίαηνπο πιεγάο; Βάξβαξνλ θαη αρξεηέ-
ζηαηνλ γέλνο –έιεγνλ εηο ηνλ εαπηφλ κνπ – θάθηζηνη 
Σνχξθνη! πνιινί θαη απφ ην γέλνο κνπ (ίζσο θαη εγψ ν 
ίδηνο) ήζεινλ είλαη ηελ ζήκεξνλ ηζφηηκνη ηνπ Βνιηαίξνπ, 
αλ ε πκεηέξα ηπξαλλία δελ είρε θαηαζηήζεη ζηείξαλ θαη 
άγνλνλ ηελ θαξπνθφξνλ κεηέξα ησλ ζνθψλ, ηελ 
Διιάδα!... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κηαο ηξαγσδίαο: πξφθεηηαη γηα ηελ Αληηγφλε, πνπ 
πξσηνπαίρηεθε ζηα Μεγάια Γηνλχζηα ην 442π.Υ.. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνηα ειαηήξηα παξαθίλεζαλ ηνλ θαζνιηθφ θιήξν 
 ηνπ Παξηζηνχ λα απαγνξεχζεη ηελ ηαθή ηνπ 
 Βνιηαίξνπ; 

2. Ση ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ηνλ Κνξαή απφ ηελ θεδεία 
 ηνπ Βνιηαίξνπ θαη γηαηί; 
 

3. Να ζπδεηήζεηε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη ν 
 Κνξαήο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν. 

4. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηζηνιή σο 
 ηζηνξηθή πεγή γηα ηελ επνρή; ε ηη φκσο δηαθέξεη 
 απφ κηα ηζηνξηθή έθζεζε ελφο γεγνλφηνο; 
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Αδειθηθή δηδαζθαιία 
 

Σν 1798 θπθινθφξεζε έλα θπιιάδην ζηνλ ππφδνπιν 

ειιεληζκφ κε ηίηιν Παηξηθή Γηδαζθαιία, ηππσκέλν ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν θείκελν απηφ, γξακκέλν κε έλα 
πλεχκα εζεινδνπιείαο, απέηξεπε ηνπο Έιιελεο απφ 
επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο. Απνδφζεθε ζηνλ Παηξηάξρε 
Ηεξνζνιχκσλ Άλζηκν, ν νπνίνο φκσο αξλήζεθε ηελ 
παηξφηεηα ηνπ θαη ην απνθήξπμε. 

Ο Κνξαήο, πνπ παξαθνινπζνχζε κε άγξππλν κάηη 
φ,ηη ζπλέβαηλε ζην ππφδνπιν Γέλνο, αληέδξαζε ακέζσο 

κε έλα αληηξξεηηθφ θείκελν
1
 πνπ ηχπσζε αλψλπκα ζηε 

Ρψκε ην 1798 κε ηίηιν Αδειθηθή δηδαζθαιία. ’ απηφ 
αλαζθεπάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ αλψλπκνπ ζπληάθηε ηεο 
Παηξηθήο Γηδαζθαιίαο – αξλείηαη φηη είλαη θείκελν ηνπ 
Παηξηάξρε θαη ην ζεσξεί ςεπδεπίγξαθν – κε πεξηθνπέο 
απφ ην Δπαγγέιην, ηηο Πξάμεηο θαη ηηο Δπηζηνιέο ησλ 
Απνζηφισλ. Μεηά ηελ αληίδξαζε απηή ην θπιιάδην 
απνζχξζεθε απφ ηελ θπθινθνξία θαη εμαθαλίζηεθε. 

Γίλνπκε έλα απφζπαζκα απφ ηελ Αδειθηθή 
δηδαζθαιία, γηα λα δνχκε θαζαξά ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ 
Κνξαή θαη ην αθνίκεην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε κνίξα ησλ 
Διιήλσλ. 
 
 
 
 
 
 

1. Πξαγκαηεία γξακκέλε γηα λα απνδείμεη κε εηδηθή 
επηρεηξεκαηνινγία φηη νξηζκέλεο απφςεηο είλαη ςεπδείο 
θαη αζηήξηρηεο. 
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[Όζνη πξνΐζηαζζε ησλ Γξαηθώλ...] 
 

Δηο ηελ Ρψκελ επξηζθφκελνο κε πνιινχο άιινπο νκν-
γελείο κνπ, αθνχ ε Ρψκε, παξά πάζαλ ειπίδα, ειεπζε-
ξψζε απφ ησλ καθαξησηάησλ απηήο Πάπσλ ηελ ηπξαλ-
λίαλ, έιαβνλ απφ θίινλ ηηλά, ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο 
θάηνηθνλ, ην βηβιηάξηνλ επηγξαθφκελνλ «Παηξηθή δηδα-
ζθαιία, ζπληεζείζα παξά ηνπ καθαξησηάηνπ παηξηάξ-
ρνπ ηεο αγίαο πφιεσο Ηεξνπζαιήκ θιπ.». Μφιηο αλα-
γλφληεο ην ήκηζπ, επιεξνθνξήζεκελ φινη ζπκθψλσο, 
φηη ε Παηξηθή αχηε Γηδαζθαιία είλαη ςεπδεπίγξαθνο. 
Δπεηδή ελ εμ αλάγθεο απφ ηα δχν έπεηαη, αλ ηελ ππν-
ζέζσκελ γλήζηνλ ηνπ Ηεξνζνιχκσλ γέλλεκα· ή φηη 
έραζε παληειψο ε Μαθαξηζηήο ηνπ ηαο θξέλαο, ή φηη 
κεηεζρεκαηίζζε εθ πνηκέλνο εηο ιχθνλ, δηά λα ζπαξάμε 
ηνπ Υξηζηνχ ηελ Δθθιεζίαλ. 

Τπεξαζπίδεη θαη δηθαηνινγεί ηελ ηπξαλλίαλ ησλ 
Σνχξθσλ ν ζπγγξαθεχο ηνπ βηβιίνπ. Θξελεί ηελ θαηάξ-

γεζηλ ηεο παπηθήο εμνπζίαο, αγθαιά* ξεηψο λα ην 

θαλέξσζε δελ ηνικά. Καη ηνπο Γξαηθνχο, λα ππνηάζ-

ζσληαη αιφγσο εηο ηνπο ηπξάλλνπο, ζπνπδάδεη* λα 

πείζε κε καξηπξίαο ηεο ζείαο Γξαθήο, ηαο νπνίαο ή 

παξεμεγεί ή θνινβάο θέξεη εηο ην κέζνλ,* θαηά ηελ 

ζπλήζεηαλ φισλ ησλ αηξεηηθψλ. Δηο νιίγα ιφγηα, ε 
Παηξηθή αχηε Γηδαζθαιία γέκεη απφ ηνζαχηαο 

βιαζθεκίαο, ελαληίαο* εηο ηνλ νξζφλ ιφγνλ,  

 
 

αγθαιά: κνινλφηη, αλ θαη. 

ζπνπδάδσ: πξνζπαζψ. 

θνινβάο θέξεη εηο ην κέζνλ: ηηο παξνπζηάδεη 
πεξηθνκκέλεο. 

ελαληίνο: αληίζεηνο. 
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εηο ηελ ηεξάλ εκψλ ζξεζθείαλ, θαη εηο απηήλ ηελ πεξί 
ειεπζεξίαο δφμαλ ηεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο, ψζηε είλαη 

ησλ αδπλάησλ* λα εγελλήζε απφ ηνλ εγθέθαινλ ελφο 

νξζνδφμνπ θαη ζπλεηνχ παηξηάξρνπ. 
Οπδεκίαλ βέβαηα βιάβελ νη Γξαηθνί θνβνχληαη ηελ 

ζήκεξνλ απφ ηνηνχηνλ κσξφλ ζχγγξακκα. Αιι’ είλαη 
θφβνο, κήπσο νη Δπξσπαίνη, αλαγλφληεο απηφ θαηά 
ηχρελ, ζπκπεξάλσζηλ φηη ηνηαχηα είλαη φισλ ησλ 
Γξαηθψλ ηα θξνλήκαηα· φηη είκεζα φρη κφλνλ δνχινη, 
αιιά θαη θίινη ηεο δνπιείαο, φρη κφλνλ δέζκηνη, αιι’ φηη 
θαη θαπρψκεζα εηο ηα δεζκά, θαη ηελ καζηίδνπζαλ εκάο 
ρείξα ηνπ ηπξάλλνπ κε αλδξαπνδψδεο ζέβαο 
αζπαδφκεζα.  

Αλάγθε ινηπφλ είλαη λα θεξχμσκελ εηο φιελ ηελ 
Οηθνπκέλελ, αληηιέγνληεο εηο ην κσξφλ ηνχην ζχγ-
γξακκα, φηη ην θαηά ησλ ηπξάλλσλ κίζνο είλαη ξηδσ-
κέλνλ εηο ηαο εκεηέξαο θαξδίαο· φηη ηνπ λα κελ ειεπ-
ζεξσζψκελ κέρξη ηεο ζήκεξνλ απφ ηνλ δπγφλ, αίηηνλ 
είλαη φρη ε εκεηέξα αλαλδξία, αιι’ ε δεινηππία πνιιψλ 
εγεκφλσλ ηεο Δπξψπεο, νη νπνίνη θνιαθεχνληεο 
αλαηζρχλησο ηνλ εκέηεξνλ ηχξαλλνλ, βξαδχλνπζη ηελ 
ειεπζεξίαλ εκψλ. 

Πξν νιίγνπ έηη* ηεο Γεξκαλίαο ν απηνθξάησξ,* 

αγθαιά βαζαληδφκελνο απφ νδπλεξάλ θαη ζαλάζηκνλ 

λφζνλ, ε νπνία θαλ* έπξεπε λα ηνλ δηδάμε ηελ 

θηιαλζξσπίαλ θαη ηελ ζπκπάζεηαλ, παξέδσθελ 
 
 

 

είλαη ησλ αδπλάησλ: είλαη αδχλαην. 

έηη: αθφκε. 

ηεο Γεξκαλίαο ν απηνθξάησξ: εδψ ηεο Απζηξίαο. 

θαλ: ηνπιάρηζηνλ. 
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αζπιάρλσο εηο ηνλ ηχξαλλνλ ηεο Διιάδνο νθηψ 

Γξαηθνχο,* νη νπνίνη ελ Βηέλλε ηεο Ανπζηξίαο εδήηνπλ 

εζχρσο ηα αξκφδηα κέζα* ηνπ λα θσηίζσζη, θαη απφ 

ηνλ δπγφλ ηεο δνπιείαο λα ειεπζεξψζσζη ηνπο ηδίνπο 
νκνγελείο. Παξίζηαληαη ίζσο ηαχηελ ηελ ψξαλ δέζκηνη 
έκπξνζζελ ηνπ ηπξάλλνπ νη γελλαίνη νχηνη ηεο ειεπζε-
ξίαο κάξηπξεο. Ίζσο, ηαχηελ ηελ ψξαλ, θαηαβαίλεη εηο 

ηα ηεξάο θεθάιαο ησλ ε κάραηξα ηνπ δεκίνπ, εθρέεηαη* 

ην γελλαίνλ ειιεληθφλ αίκα απφ ηαο θιέβαο ησλ, θαη 
ίπηαηαη ε καθαξία ςπρή ησλ, δηά λα ππάγε λα ζπγθα-
ηνίθεζε κε φισλ ησλ ππέξ ειεπζεξίαο απνζαλφλησλ 

ηαο ανηδίκνπο* ςπράο. 

 Αιιά ηνπ αζψνπ αίκαηνο ε έθρπζηο αχηε αληί ηνπ λα 
θαηάπιεμε ηνπο Γξαηθνχο ζέιεη κάιινλ ηνπο παξνμχλεη* 
εηο εθδίθεζηλ. Ζ Διιάο φιε, κε ηα δάθξπα εηο ηνπο 
νθζαικνχο, παξαθαιεί ηνπο ελ Σεξγεζηίσ πξαγκα-

ηεπνκέλνπο* Γξαηθνχο, λα αθήζσζηλ εηο εξήκσζηλ 

ηελ πφιηλ ηνπ αράξηζηνπ θαη κηζέιιελνο απηνθξάηνξνο, 

θαη λα κεηνηθηζζψζηλ* εηο ηαο λεσζηί* ειεπζεξσζείζαο 

 
 

 

νθηώ Γξαηθνύο: είλαη ν Ρήγαο θαη νη εθηά ζχληξνθνη 
ηνπ πνπ ηνπο ζπλέιαβε ε απζηξηαθή αζηπλνκία ζηελ 
Σεξγέζηε θαη ηνπο παξέδσζε ζηνπο Σνχξθνπο, γηα λα 
βξνπλ καξηπξηθφ ζάλαην ζην Βειηγξάδη. 

αξκόδηα κέζα: θαηάιιεια κέζα. 

εθρέεηαη: ρχλεηαη. 

ανίδηκνο: αείκλεζηνο. 

ζέιεη... παξνμύλεη: ζα ηνπο παξαθηλήζεη. 

πξαγκαηεπόκελνο: έκπνξνο. 

λα κεηαθνκηζζώζη: λα εγθαηαζηαζνχλ. 

λεσζηί: πξφζθαηα. 
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απηήο* λήζνπο,* φπνπ ρσξίο θαλέλα θφβνλ πξνδνζίαο, 

επηπρείο θαη ειεχζεξνη, δχλαληαη λα δήζσζηλ. 
Γέμαη ινηπφλ επκελψο, σ θίιε κνπ παηξίο, δέμαζζε 

θίινη κνπ νκνγελείο, θίινη Γξαηθνί, απφγνλνη ησλ πα-
ιαηψλ εθείλσλ εξψσλ, ηελ παξνχζαλ αδειθηθήλ δηδα-
ζθαιίαλ, θαηά πάληα δηάθνξνλ απφ ηελ ςεπδεπίγξα-
θνλ Παηξηθήλ Γηδαζθαιίαλ. Μήηε ππξ, κήηε ζίδεξνο 

ςπρξάλε πνηέ εηο ηαο πκεηέξαο θαξδίαο ηελ δηάππξνλ* 

ηεο ειεπζεξίαο αγάπελ, ην άζπνλδνλ θαηά ηεο 
ηπξαλλίαο κίζνο. Έρεηε πάληνηε έκπξνζζελ ησλ 
νθζαικψλ ηα πάλδεηλα θαθά, φζα θαζ’ εθάζηελ 
ππνθέξεηε απφ ην άγξηνλ έζλνο ησλ Σνχξθσλ, θαη 
ελζπκείζζε φζα έιεγνλ νη εκέηεξνη πξφγνλνη, 
παξνμχλνληεο αιιήινπο θαηά ησλ Πεξζψλ: 
 

σ παίδεο Διιήλσλ,* ίηε 

ειεπζεξνχηε παηξίδ’ ειεπζεξνχηε δε 
παίδαο, γπλαίθαο, ζεψλ ηε παηξψσλ έδε, 
ζήθαο ηε πξνγφλσλ· λπλ ππέξ πάλησλ αγψλ. 

 

 
 

λήζνπο: πξφθεηηαη γηα ηα Δπηάλεζα, πνπ κε ηε πλζήθε 
ηνπ Κακπνθφξκην (1797) θαη ηε δηάιπζε ηεο Δλεηηθήο 
Γεκνθξαηίαο πέξαζαλ ζηνπο Γάιινπο. 

δηάππξνο: ζεξκφο, θινγεξφο. 

σ παίδεο Διιήλσλ: Απφ ηελ ηξαγσδία ηνπ Αηζρχινπ 
Πέξζαη (ζη. 472 θ.ε.): Δκπξφο, ησλ Διιήλσλ γελλαία 
παηδηά! λα ειεπζεξψζεηε παηξίδα, / ηέθλα, γπλαίθεο θαη 
ησλ παηξηθψλ ζεψλ ζαο / λα ειεπζεξψζηε ηα ηεξά θαη 
ησλ πξνγφλσλ / ηνπο ηάθνπο· ηψξα γηα φια ’λαη πνπ 
πνιεκάηε, (κηθξ. I. Γξππάξεο). 
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 Καη ηαχηα κελ πξνο απαληάο θνηλψο ηνπο Γξαηθνχο. 
Πξνο πκάο δε, φζνη πξνΐζηαζζε ησλ Γξαηθψλ, είηε 
ιατθνί, ζεκλπλφκελνη κε ην φλνκα ησλ αξρφλησλ είηε 
ηνπ θιήξνπ, νλνκαδφκελνη Παλαγηψηαηνη, Μαθαξηψ-
ηαηνη, Παληεξψηαηνη, Παλνζηψηαηνη θηι., ιέγσ, φηη ε 
επιάβεηα ή ν δήινο ησλ πηζηψλ δελ έδσθελ εηο εκάο ηαο 

ηνηαχηαο ππεξνρηθάο επσλπκίαο,* πιελ δηα λα ηνπο 

πνηκαίλεηε, σο Θενχ δηάθνλνη, εθνπζίσο θαη φρη  

αλαγθαζηψο,* δηα λα δίδεηε εηο απηνχο ην δίθαηνλ θαη 

ηελ ηζφηεηα, δηα λα γίλεζζε εηο ηνπο πάληαο άιαο θαη 
θσο. Φσο, δηα λα δηαζθεδάδεηε ην θαιχπηνλ απηνχο ηεο 
ακάζεηαο θαη δεηζηδαηκνλίαο ζθφηνο. Άιαο, δηα λα ηνπο 
θπιάηηεηε αβιαβείο απφ ηελ βξσκεξάλ ζήςηλ ηεο 
ηνπξθηθήο παξαλνκίαο. 
 

ππεξνρηθαί επσλπκίαη: ηίηινη δηαθεθξηκέλνη. 

αλαγθαζηώο: αλαγθαζηηθά. 

 
ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο Παηξηθήο Γηδαζθα-
 ιίαο θαη κε πνηα επηρεηξήκαηα ην αλαζθεπάδεη ν 
 Κνξαήο; 

2. Πνηνο θπξίσο ιφγνο νδεγεί ηνλ Κνξαή λα αλα-
 ζθεπάζεη ην χπνπην θπιιάδην; 

3. Ση ζπκπεξαίλεηε γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν 
 Κνξαήο ζηηο ειιεληθέο ππνζέζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ 
 Δπαλάζηαζε; (Πξνηνχ απαληήζεηε λα ιάβεηε 
 ππφςε ζαο α) φ,ηη γξάθεηαη γηα ηνλ Κνξαή ζην 
 ζεκείσκα γηα ην δηαθσηηζκφ β) ηηο ζπκβνπιέο ηεο 

 Αδειθηθήο Γηδαζθαιίαο ζηνπο νκνγελείο, ηνλ θιήξν 
 θαη ηνπο άξρνληεο.) 
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Αδακάληηνο Κνξαήο (1748 -1833) 

 
Κνξπθαίνο εθπξφζσπνο ηνπ λενει-
ιεληθνχ δηαθσηηζκνχ θαη κία απφ ηηο 
ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ 
λένπ ειιεληζκνχ, αλάισζε ηε δσή ηνπ  
ζην θσηηζκφ ηνπ Γέλνπο θαη ζηελ  
αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο.  
Γελλήζεθε ζηε κχξλε, αιιά ε θαηά- 
γσγή ηνπ ήηαλ απφ ηε Υίν. πνχδαζε  
ηαηξηθή ζην Μνλπειιηέ ηεο Γαιιίαο θαη  
εγθαηαζηάζεθε απφ ην 1788 ζην Παξίζη,  
φπνπ θαη έδεζε σο ην ζάλαην ηνπ. Ο 18νο αηψλαο δηα-
φξθσζε ην ζηνραζκφ ηνπ. Εψληαο ζην θέληξν ησλ 
θνζκντζηνξηθψλ γεγνλφησλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλά-
ζηαζεο, πνπ άλνημε λένπο νξίδνληεο ζηελ Δπξψπε, 
επεξεάδεηαη θαη εγθαηαιείπεη ηελ ηαηξηθή, γηα λα αθν-
ζησζεί ζηε θηινινγία. Δίρε ηελ πεπνίζεζε φηη ν θσηη-
ζκφο ηνπ Γέλνπο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εζληθή ηνπ 
απνθαηάζηαζε. Ζ θηινινγία ηνχ παξείρε ηε δπλαην-
ηεηα λα κεηαδψζεη ηελ πξνγνληθή ζνθία θαη αξεηή 
ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Σν πινχζην δηαθσηηζηηθφ 

ηνπ έξγν ην κεηαδίδεη εθιατθεπκέλν ζηα Πξνιεγόκελα 
ησλ εθδφζεσλ ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. ε φιε ηνπ 
ηε δσή ζηάζεθε αθνίκεηνο θξνπξφο ησλ ειιεληθψλ 
ζπκθεξφλησλ κε ηηο γλσξηκίεο ηνπ, ζχκβνπινο, 
ζπκπαξαζηάηεο θαη εκςπρσηήο ζε θάζε παηξησηηθή 
πξνζπάζεηα. Ζ παηδεία ήηαλ ην αζίγαζην πάζνο ηνπ. 
ε θάζε επθαηξία δεκνζηεχεη παηξησηηθά θαη πνιηηηθά 
θπιιάδηα, κε ηα νπνία πξνπαγαλδίδεη ηηο ηδέεο ηνπ. 

Έξγα ηνπ: Αδειθηθή δηδαζθαιία (1798), Άζκα 
Πνιεκηζηήξηνλ (1802), άιπηζκα Πνιεκηζηήξηνλ (1801), 

Πξόδξνκνο Διιεληθήο Βηβιηνζήθεο (1805), Διιεληθή  
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Βηβιηνζήθε (1807-1826· πεξηιακβάλεη 16 ηφκνπο κε 
έξγα αξραίσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ), Διιεληθήο 

Βηβιηνζήθεο Πάξεξγα, ηόκνη 9 (1807 - 1826), Aηαθηα, 
ηφκνη 9 (1828 - 1935) θ.ά. 
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Ησάλλεο Βειαξάο  
 

Απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηνπ λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ 

ν Βειαξάο αζρνιήζεθε, εθηφο απφ ηελ πνίεζε, θαη κε 
ηε γιψζζα. Οη απφςεηο ηνπ γη’ απηήλ αλαπηχζζνληαη 
ζην βηβιίν ηνπ Ρνκέεθε γιόζα θαη ζε κηα ζεηξά επη-
ζηνιέο, φπσο είλαη θαη ε παξαθάησ πνπ ηελ απεπζχλεη 
ζηνλ Αζαλάζην Φαιίδα, ζεκαληηθφ Γηαλληψηε ιφγην, 
ππέξκαρν επίζεο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. 
 

[Δπηζηνιή ζηνλ Αζαλάζην Φαιίδα] 
 

νθνινγηφηαηε*: 

Καη πσο γεινχλ ην μέξσ θαη πσο καο θαηεγνξνχλ 
νη γξακκαηηζκέλνη θαη ζνθνί ησλ ζθνιεηψλ καο. κσο 
εκέλα, λα ζνπ εηπψ ηελ αιήζεηα, νιίγν κε κέιεη, ή ην 
ζσζηφηεξν δε κε κέιεη νιφηεια. Αο θσλάδνπλ φζν 
ζέινπλ θαη φζν κπνξνχλ. Δγψ δελ μέξσ παξά ηε γιψζ-
ζα κνπ θαη ζ’ απηήλ αγαπψ λα μεγψ ηεο ηδέεο κνπ, γηαηί 

κ’ απηή κπνξψ λα ηεο ζπγθνηλσλήζσ* θαη ζηνπο νκν-

γιψζζνπο κνπ θαη λα κε θαηαιαβαίλνπλ θη απηνί ηη ηνπο 
ιαιψ. Γε ζηνράδνκαη επγέλεηα ηεο γιψζζαο ην -ηνλ θαη  
-ηνο, κφλ’ ζηνράδνκαη επγεληθή ηε γιψζζα νπνχ παξα-
ζηαίλεη θαη μεγάεη ηεο ηδέεο ηνπ αλζξψπνπ ζπληνκφηεξα, 
θαλεξφηεξα θαη λνζηηκφηεξα γηα ηε γιπθή αξκνλία ηνπ 
ξπζκνχ ηεο.  
 

 

ζνθνινγηόηαηνο: ζνθφηαηνο θαη ινγηφηαηνο: 
πξνζθψλεζε ησλ δηαλννπκέλσλ ζηα ρξφληα ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο. Αξγφηεξα ε ιέμε ρξεζηκνπνηήζεθε 
εηξσληθά, γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνπο ζρνιαζηηθνχο 
νπαδνχο ηεο ππεξθαζαξεχνπζαο. 

ζπγθνηλσλώ: εδψ: επηθνηλσλψ. 
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ζνη ιελ πσο ε Διιεληθή* γιψζζα είρε φιεο ηεο ράξεο 

νπνχ κπνξνχλ λα ζηνιίζνπλ κηα γιψζζα θαιιηεξγε-
κέλε, ιελ ηελ αιήζεηα. Γηαηί κ’ φινλ νπνχ απηή δε ζψ-
δεηαη πιηα παξά θαζψο κηα εθαηνρξνλίηηζζα γξηά 
δαξσκέλε θη άδεηα απφ φιεο ηεο ράξεο θαη ζέιγεηξα, 
νπνχ ηελ εζηφιηδαλ ληα, κέλνπλ φκσο αθφκα ζεκάδηα, 
γηα λα ζπκπεξάλεη θαλείο ηη πιάζκα εζηάζε. Μα φζνη 

θιπαξνχλ πσο ε Γξαηθηθή* γιψζζα φζν ζηκψλεη ζηελ 

Διιεληθή, ηφζν θαιχηεξε γίλεηαη, κνπ θαίλεηαη ην ίδην 
ζαλ λα επηκειηφληαλ κηα ληα θπζηθά φκνξθε θαη ραξηησ-
κέλε λα δηνξζψλεη θαη λα ζηάδεη ην πξφζσπν ηεο ζαλ 
ηεο γξηάο, γηα λα κνηάζεη ζηελ νκνξθηά νπνχ εθείλε είρε 
ζηα ληάηα ηεο θαη πιην δελ ηελ έρεη. ηνραζκφο παξάμε-
λνο θαη άμηνο γηα ηα κπαιά ησλ γξακκαηηζκέλσλ! Ζ 
γιψζζα καο είλαη θπζηθά φκνξθε, γηαηί είλαη ζπγαηέξα 
εθείλεο, νπνχ απφρηεζε αγαπεηηθνχο φια ηα θσηη-
ζκέλα έζλε ηεο Δπξψπεο, κα είλαη αθφκα ζηα ζπάξ-
γαλα, δε κπνξεί λα δείμεη γηα ηψξα νχηε ην αλάζηεκα, 
νχηε ηεο ράξεο ή ηα ρξψκαηα, νπνχ ζα ηελ ζηνιίζνπλ, 
αθνχ θηάζεη ζε λφκηκελ ειηθία. Αο γλνηαζηνχκε ινηπφλ 
λα ηελ αλαζξέςνπκε κε φιεο ηεο δχλακέο καο θαη ρσξίο 

λα ηεο ιείςεη ηίπνηεο απφ φζα ηεο θάλνπλ ρξεία* λ’ απ-

μήζεη. Αο αγξππλνχκε φκσο ζηα θηλήκαηα θαη παλνπξ-

γίεο ησλ Μαθαξνληζηάδσλ,* γηαηί δελ έρνπλ άιιν ζην  

 
 

Διιεληθή (γιψζζα): ε αξραία ειιεληθή. 
Γξαηθηθή (γιψζζα): ε λενειιεληθή θνηλή (δεκνηηθή). 

ρξεία: αλάγθε. 

καθαξνληζηήο: απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην ιφγν ηνπ 
καθξνζθειείο θξάζεηο, εδψ εηξσληθά γη’ απηνχο πνπ 
ζέινπλ λα αιινηψζνπλ ηελ θνηλή γιψζζα. 
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λνπ ηνπο, απφ θηφλν ηνπο, παξά λα ηελ πλίμνπλ κε ηα 

πνιιά ζπγγξάκκαηα θαη κεηαγιψηηηζεο* ηνπο. Μα 

πεξζφηεξν απ’ φια λα ηε θπιάμνκε απφ ην ζαλαηεθφξν 
θαξκάθη ηνπ χθνπο ηνπο. 

Απηνί νη αεξφκπαινη πξνθνκκέλνη θαηεγνξνχλ ηε 
κεηξηθή ηνπο γιψζζα, γηαηί ηελ έραζαλ, θαη επαηλνχλ 
κηα γιψζζα νπνχ δελ ηελ μέξνπλ. Έραζαλ ηε θπζηθή 

ηνπο γιψζζα επζχο νπνχ* αξρίλεζαλ ζηα ζθνιεηά λα 

παπαγαιίδνπλ ην Λάζθαξε* θαη λα μεξνκαζνχλ ην 

Γαδή*. Γελ μέξνπλ ηε γιψζζα νπνχ αγσλίδνληαη λα 

νξζψζνπλ, γηαηί δε κπνξνχλ πνηέ λα ηε κηιήζνπλ 
θαζψο ηε γξάθνπλ, νχηε ζα ηε γξάςνπλ πνηέ θαζψο ηε 
θαληάδνληαη. Ση είλαη ινηπφλ απηή ε δηάιερην, νπνχ 
ηφζν καο εθζεηάδνπλ θαη καο εράιαζαλ ηφζν η’ απηηά κε 
ηελ ηξαρηά θαη άλνζηε πξνθνξά ηεο; σζηφο θη αθέξηνο 
ηξαγέιαθνο! Δίλαη κηα γιψζζα νπνχ ηελ νλνκάδνπλ 
απηνί ειιεληθφηεξε απφ ηελ θνηλή, κηα νπνχ δε ζα ηελ 

εθαηαιάβαηλαλ νη Έιιελεο,* αλ εκαηάξρνληαλ* ζηνλ 

θφζκν, νπνχ δελ ηελ θαηαιαβαίλνπλ νη ησξηλνί Έιιε-
λεο θη νπνχ απηνί νη ίδηνη ιελ ηελ θαηαιαβαίλνπλ, κα δελ 
κπνξνχλ λα ηε κηιήζνπλ, παξά ηε γξάθνπλ. Δμαίξεηα! 
Αθήζηε ινηπφλ η’ αιέηξη νη γεσξγνί, ην θαξάβη νη λαχηεο 
θαη ηα θνπάδηα ζαο νη βνζθνί θη ειάηε ζηα ζθνιεηά λα  

 
 

 

κεηαγιώηηηζεο: κεηαθξάζεηο. 

επζύο νπνύ: κφιηο, φηαλ. 

Ιάζθαξεο, Γαδήο: ελλνεί ηε Γξακκαηηθή ηνπ Λάζθαξε 
θαη ην Λεμηθφ ηνπ Γαδή. 

Έιιελεο: εδψ νη αξραίνη Έιιελεο. 

εκαηάξρνληαλ: μαλάξρνληαλ. 
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κάζεηε ηα θνξαθηζηηθά* ησλ παππξφγλσκσλ* καθα-

ξνληζηάδσλ, αλ επηζπκάηε λα σθειεζείηε πεξζφηεξν 
ζηεο ηέρλεο θαη δνπιείεο ζαο, γηαηί ζηε γιψζζα νπνχ 
κηιείηε εζείο απηνί δελ κπνξνχλ λα ζαο δηδάμνπλ. Αθή-
ζηε ηελ ηέρλε ζαο θαη ηελ επηζηήκε ζαο θαη ηξεράηε ζηα 
ζρνιεηά καο φζνη αγαπάηε λα κάζεηε ζ’ είθνζη ρξφλνπο 
πψο πξέπεη λα κηιείηε, γηα λα θαίλεζηε πξνθνκκέλνη, 
κα φρη θαη λα είζηε. Κη φζα δε καο εδίδαμαλ νη κεξνη, 
Πιάησλεο, Γεκνζζέλεδεο, Αξρηκήδεδεο, Θνπθπδίδεδεο, 
Ξελνθψληεδεο, Πξσηνγέλεδεο θαη ινηπνί, μνδέςηε ζ’ 
άιια κέξε εθείλν νπνχ δελ έρεηε, γηα λα ηα κάζεηε ζε 
κηα γιψζζα, νπνχ ή κνλαρνί ζαο ζα ηελ θαηαιαβαίλεηε, 
ή θαη πνιιά νιίγνη ζπκπαηξηψηεο ζαο ζα ζαο απεηθά-

δνπλ*. Απηά καο ζπκβνπιεχνπλ κε πξνζπκία κεγάιε θαη 

θάζε κέξα καο μεθνπθαίλνπλ νη πνιπκαζέζηαηνη καθα-
ξνληζηάδεο. Ακ’ ν Γεκνζζέλεο, παξαθαιψ λα κνπ εη-
πείηε, φηαλ νκηινχζε ησλ Αζελαίσλ, ηνλ θαηαιάβαηλαλ 
απηνί ή ηνπο εμεγνχζε θαλέλαο άιινο φζα ηνπο έιεγε; 
Σάρα άιια είπε ηφηε θαη άιια καο άθεζε γξακκέλα; 

Ο Ξελνθψληαο ζηελ Αλαρψξεζή* ηνπ κε ηεο δέθα 

ρηιηάδεο ζε ηη γιψζζα ηνπο εκηινχζε, ζ’ εθείλελ νπνχ 
δηεγέηαη ηα φζα είπε θη έθακε καδί ηνπο, ή κελ είρε θη 
απηφο δηεξκελεπηάδεο, γηα λα ηνπο μεγνχλ φζα ηνπο 
επαξάγγειλε θη φζα ρξεηάδνληαλ λα ηνπο δηνξίζεη κέζα 
 
 

θνξαθηζηηθά: θαθφερε θαη αθαηαλφεηε γιψζζα πνπ 
κνηάδεη κε ηε θσλή ηνπ θφξαθα ή ε ζπλζεκαηηθή 
γιψζζα ησλ παηδηψλ. 

παππξόγλσκνο: απηφο πνπ δηακνξθψλεη ηε γλψκε ηνπ 
απφ ηε κειέηε ησλ αξραίσλ παπχξσλ, αλαρξνληζηηθφο. 

απεηθάδσ: θαηαιαβαίλσ. 

Αλαρώξεζε: ε γλσζηή Θύξνπ Αλάβαζε ηνπ Ξελνθψληα. 
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ζηεο κάρεο; Ή ηάρα κ’ άιιε γιψζζα ηφηε ηνπο εκηινχζε 
θαη κ’ άιιελ εζχγγξαςε ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ; 

Καιά, θίιε, κνπ ιελ νη καθαξνληζηάδεο ρακνγε-
ιψληαο, ζ’ απηά έρεηο δίθην, κα εθείλνη ήμεξαλ φινη ηα 
Διιεληθά θαη ηνπο εθαηαιάβαηλαλ. Πνιιά θαιά, αθε-
ληάδεο κνπ, κα δελ εκπνξνχκε θη εκείο ρσξίο ηελ Διιε-
ληθή γιψζζα λα θαηαιαβαηλφκεζηε κε ηε γιψζζα ηνπ 
θαηξνχ καο; ρη, κνπ απνθξέλνληαη· γηαηί, αλ δελ μέξνκε 
ηα Διιεληθά, δελ είλαη ηξφπνο λα κηιήζνκε γηα επηζηή-
κεο θαη ηέρλεο θαη ρσξίο απηή ηε γιψζζα θακηά ηδέα 
θηινζνθηθή δελ κπνξεί λα μεγεζεί θαζψο πξέπεη. 
σζηφο ινγαξηαζκφο! ια ινηπφλ ηα έζλε, νπνχ δελ 
έκαζαλ ηα Διιεληθά, ή δελ ηα μέξνπλ, νχηε επηζηήκεο 
θαη ηέρλεο κπνξνχλ λα έρνπλ, νχηε μέξνπλ λα θηινζν-
θήζνπλ. Υαξά ζηελ πξνθνπή ζαο! Έηδη είλαη, έρεηε φια 
ηα δίθηα. Χζηφζν κνπ θαίλεηαη πσο, αλ ε ζπγαηέξα 
δαλεηζηεί θφξεκα ή άιιν ζηνιίδη απφ ηε κεηέξα ηεο, 
νχηε εληξνπή είλαη, νχηε αζπλήζηζην πξάκα (ηνχηα ηα 
γξάθσ ηεο ζνθνινγηφηεο ζνπ), κα ζηνράδνκαη θαη 

πξέπην* θη αλαγθαίν ην θφξεκα απηφ λα ην δνθηκάζεη 

πξψηα αλ ηεο έξρεηαη θαιά θη έηδη λα ην θνξέζεη θαη λα 
βγεη ζηνλ θφζκν. Γηαηί, αλ δελ ηεο έξρεηαη θαιά θαη ηεο 
είλαη ή πιαηχ ή καθξχ ή έρεη θαλέλα άιιν ζθάικα θαη ην 
ληπζεί ρσξίο λα ην δηνξζψζεη θαη λα ην θάκεη ηνπ θνξ-
κηνχ ηεο, φζνη ηελ ηδνχλ ζα ηελ πεξηγειάζνπλ. Σν ίδην 

θαη ην ζηνιίδη, αλ ηεο κνηάδεη,* λα ην βάιεη, εηδεκή λα ην 

ξίμεη. Γηαηί, αλ ην βάιεη ρσξίο λα ηεο πηάλεη, ηελ αζθε-
καίλεη πεξζφηεξν θη αληίο λα παηλεζεί, θαηεγνξηέηαη. 
Σψξα, αλ ε γιψζζα καο δαλεηζηεί απφ ηε κάλα ηεο ηελ 
Διιεληθή φζεο ιέμεηο δελ έρεη θαη ηεο ρξεηάδνληαη, νχηε 
 

ζηνράδνκαη πξέπην: ζεσξψ θαηάιιειν. 

κνηάδσ: ηαηξηάδσ. 
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θαηεγνξεκέλν είλαη, νχηε ληξνπεξφ πξάκα. Πξέπεη 
φκσο, κνπ θαίλεηαη, φζεο ιέμεο δαλεηδφκεζηε απφ ηελ 
Διιεληθή λα ηεο ηνξλεχνκε θαη λα ηεο ζηάδνκε θαηά ηνλ 

ηδησηηζκφ* ηεο γιψζζαο καο, δίλνληαο ηνπο ηελ πξν-

θνξά θαη ηνλ ηφλν νπνχ είλαη ζπλεζηζκέλα θη νπνχ η’ 
απηί κπνξεί λα δερηεί κε ιηγφηεξε δπζθνιία. 

Ζ Διιεληθή γιψζζα είλαη βξχζε αζηείξεπηε ζ’ φζα 
ηεο έκεηλαλ. Μα φζα δε κπνξνχκε λα βξνχκε ζ’ απηή, ή 
αλ ηα βξνχκε δελ είλαη πιην γηα εκάο, αλαγθαδφκεζηε ή 
λα ηα δαλεηζηνχκε απφ μέλεο γιψζζεο ή λα ηα θθηάζνκε 
θαηλνχξηα. Γπν πξάκαηα, ινγηάδσ, πξέπεη λα παξαηε-
ξνχκε κε πξνζνρή κεγάιε ζ’ απηήλ ηελ ππφζεζε· ην 
έλα γηα ηεο μέλεο ιέμεο νπνχ αληακψλνκε κε ηε γιψζζα 
καο, θαη είλαη λα ηεο πξνζαξκφδνκε φζν δπλαηφ ζηεο 
θαηάιεμεο νπνχ ζπλεζίδνκε· επεηδή αιιηψο ηα αλψ-
καια πεγαίλνπλ ζην άπεηξν θαη ε γιψζζα ράλεη πνιχ 
απφ ηε θπζηθή ηεο λνζηηκάδα θαη ράξε, θαη λα ηεο πξν-
ζαξκφδνκε αθφκα ζηελ πξνθνξά, νπνχ κπνξνχλ λα 
καο δψζνπλ ηα γξάκκαηά καο. Γηαηί αιιηψο ζα γεκίζν-
κε ην αιθάβεην καο απφ γξάκκαηα πεξίζζηα θαη ηε 
γιψζζα καο απφ θσλέο αζχκθσλεο κε ηε θπζηθή ηεο 
γιπθάδα. Σν άιιν είλαη γηα ηεο ιέμεο νπνχ θάκεη ρξεία 
λα θηηάζνκε, λα θπιαγφκεζηε πάληνηε απφ ηε δηπιή θη 
ακθίβνιε ζεκαζία, νπνχ κπνξνχλ λα δερηνχλ, θαη λα 
επηκειηφκεζηε, νπνχ δίλνληαο ηνπο ή δηαθνξεηηθφ γχ-
ξηζκα, ή βγάδνληαο ηεο απφ άιιεο ζπλεζηζκέλεο, λα 
είλαη επθνινζπκπέξαζηεο. Γηαηί αιιηψο ζα γξάθνκε 
πάιε θαη ζα κηινχκε ηα θνξαθίζηηθα ησλ καθαξνληζηα-
δσλ... 
 
 

θαηά ηνλ ηδησηηζκό ηεο γιώζζαο: ζχκθσλα κε ηα 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο. 
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Πξνθαζίδνληαη πσο ε γιψζζα καο δελ είλαη πινχ-
ζηα, κα γηα λα ηε γλσξίζνκε ηέηνηα, πξέπεη, κνπ θαίλε-
ηαη, λα ηε ζπνπδάδνκε πξφζπκα θαη λα ηε κειεηνχκε κε 
θαξδηά θαη κε ζάξξνο, φρη λα ηελ θαηαθξνλνχκε νλνκά-
δνληαο ηε βάξβαξε θη αλεπηηήδεηα, γηα λα ρξεζηκέςεη ζε 
θείλα πνπ ζέινκε λα ηε κεηαρεηξηζηνχκε. Ζ γιψζζα καο 
είλαη πινπζηφηαηε, θηάλεη λα ζειήζνκε λα γλσξίζνκε 
ηα πινχηε ηεο. Δκείο απφ κηα ιέμε κπνξνχκε λα θηηάζν-
κε πνιιέο άιιεο ή κε ηε ζχλζεζε ή κε κηα δηαθνξεηηθή 
θαηάιεμε ή κε κηα πξφζεζε θαη λα γέλνληαη εχθνιεο 
ζηνλ θαζέλα. Απηφο ν πινχηνο είλαη κηθξφο; Μα ε Διιε-
ληθή είρε πεξζφηεξε δχλακε ζ’ απηφ. Μα είπακε δα γηα 
ηα Διιεληθά, ηψξα δελ έρνπλ πέξαζε. Φηάλεη! Ζ 

ησξεζλή* έρεη άιιε δχλακε, νπνχ ε Διιεληθή δελ ηελ 

είρε. Αο πάξνκε κηα ιέμε γηα πεξηέξγεηα λα ηδνχκε πφζα 

ζεκαηλφκελα* κπνξνχκε λα ηεο δψθνκε. Πνδάξη, πνδα-

ξάθη, πνδαξφπνπιν, πφδη, πνδφπνπιν, πφδαξνο, 
πνδάξα, πνδαξνχθια, πνδαξψλα, πνδαξνχζα, 
θαινπφδαξνο, πιαηππφδαξνο, αζθεκνπφδαξνο, 
νξζνπφδαξνο, ζηξαβνπφδαξνο, ζηεγλνπφδαξνο, 
ζηελνπφδαξνο, ρνληξνπφδαξνο, ιηαλνπφδαξνο, 
πνδαξάο, καθξππφδαξνο, θνληνπφδαξνο. ια απηά θαη 
πιήζνο άιια, νπνχ αθήλσ γηα ζπληνκία, ζε πνηα άιιε 
γιψζζα ηα βξίζθνκε ή θαη κεξηθά ζηελ ίδηα ηελ 
Διιεληθή; Μα επξνείπα, ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνκε ηε 
γιψζζα καο, γηα λα ηε γλσξίζνκε απφ ζηκφηεξα. 

 
 
 
 

 

ησξεζ(η)λή: ησξηλή, ζχγρξνλε. 

ηα ζεκαηλόκελα: νη ζεκαζίεο. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνηα είλαη ε βαζηθή ζέζε θαη ν ζθνπφο ηνπ 
 ζπγγξαθέα ζηελ επηζηνιή; 

2. Να ππνγξακκίζεηε ηα επηρεηξήκαηα ησλ αληηπάισλ 
 ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ηα αληεπηρεηξήκαηα ηνπ 
 ζπγγξαθέα. 

3. Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ 
 αληεπηρεηξεκάησλ λα δείμεηε ην νξγαλσηηθφ ζρέδην 
 πνπ αθνινχζεζε ν ζπγγξαθέαο ζηελ επηζηνιή ηνπ. 
 Πξνζπαζήζηε λα ην δψζεηε ζε κνξθή 
 ζρεδηαγξάκκαηνο. 
 

4. Με πνηνπο ηξφπνπο θαηνξζψλεη ν ζπγγξαθέαο λα 
 εθθξάζεη πην πεηζηηθά θαη πην παξαζηαηηθά ηα 
 επηκέξνπο επηρεηξήκαηά ηνπ; 
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Αγλψζηνπ  

 

Έξσηνο απνηειέζκαηα 

Σν 1792 ηππψζεθε ζηε Βηέλλε ην βηβιίν Έξωηνο 

απνηειέζκαηα ρσξίο φλνκα ζπγγξαθέα. Οξηζκέλνη 
κειεηεηέο ππνζηήξημαλ φηη ζπγγξαθέαο είλαη ν Ρήγαο, 
άιινη ν Αζαλάζηνο Φαιίδαο θαη άιινη έθαλαλ δηάθνξεο 
άιιεο ππνζέζεηο. Αθνινπζψληαο ηα παξφκνηα γαιιηθά 
βηβιία ηεο επνρήο, φπσο είλαη π.ρ. ην ρνιείνλ ησλ 
ληειηθάησλ εξαζηψλ πνπ κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ν 
Ρήγαο, ν ζπγγξαθέαο κάο παξνπζηάδεη ηξεηο εζηθνε-
ξσηηθέο ηζηνξίεο πνπ κηινχλ γηα ηελ αγλή αγάπε δχν 
λέσλ πνπ θαηαιήγεη ζην γάκν. ηελ αθήγεζε παξεκ-
βάιινληαη θαη ζηηρνπξγήκαηα. Οη ηζηνξίεο ηνλ βηβιίνπ 
ζεσξνχληαη σο «ηα πξψηα λενειιεληθά δηεγήκαηα» (Λ. 
Βξαλνχζεο) ή σο «ε πξψηε ζηα λενειιεληθά απφπεηξα 
ζπγγξαθήο ινγνηερλήκαηνο κε ειεχζεξν ζέκα παξκέλν 
απφ ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο» (Γ. Βαιέηαο). Σν 
απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί είλαη ην ηέινο απφ ηελ 
πξψηε ηζηνξία «ήηηο πεξηέρεη ηνλ ζθνδξφλ έξσηα ελφο 
λένλ Κσλζηαληηλνππνιίηνπ». 
 

[Ζ Διελίηζα] 
 
Αο αθήζνκε ινηπφλ ηψξα ηνλ πηφ κε ηνλ παηέξα θαη αο 
έιζνκε εηο ηελ θφξε κε ηε κεηέξα. Ζ Διελίηδα καο 

ηνίλπλ* απφ εθείλε ηελ ψξα, νπνχ νκίιεζε κε ην 

ηδειεκπή,* άξρηζε λα αηζζάλεηαη έλαλ έξσηα 

 

ηνίλπλ: ινηπφλ.  

ηδειεκπήο: άξρνληαο, αθέληεο, θχξηνο· είδνο 
πξνζθψλεζεο. 
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ππεξβνιηθφ θαη κία ζηελνρψξηα ηφζν κεγάιε, νπνχ 
φπνηνο ηελ έβιεπε, έπξεπε λα ζηνραζζεί, φηη έπαζε ηη. 
Δηο ην γεχκα δε λα θάγεη δελ εκπνξνχζε, επεηδή ήηνλ 
φιε κέζα εηο ηαο θαληαζίαο ηνπ έξσηνο, φιε εηο ηνπο 
ζηνραζκνχο θαη εηο ηαο εθεπξέζεηο ησλ κέζσλ, δη’ σλ 
εκπνξνχζε λα απνιαχζεη εθείλνλ, ν νπνίνο ηεο επξν-
μελνχζε ηφζε γιπθεία ζχγρπζε. Ο παηέξαο ηεο ηελ έιε-
γε: θάγε, Διελίηζα, δηαηί δελ ηξψγεηο; ηη έρεηο; ίζσο δελ 

εκπνξείο ηίπνηεο*; πεο κε δηα λα θξάμσ ηνλ ηαηξφ. Απηή 

κφλν είπε, φηη φξεμε δελ έρεη. Όζηεξα, επξφζηαμε ν 
παηέξαο ηεο, λα ηε βξάζνπλ έλα θαθέ θαη έηδη αλερψ-
ξεζε. Σελ άιιε δε εκέξα βιέπεη ε κεηέξα ηελ θφξε 
αθφκε πεξηζζφηεξν ζπγρπζκέλε θαη ιππεκέλε. ζελ 

επαξαθηλήζε, λα ηελ εμεηάδεη δηάθνξνο, θαηά κφλαο,* 

ιέγνπζα: Διελίηδα, εηπέ κε, ηη ζε εθνινχζεζε,* νπνχ 

είζαη ηφζν ζπγρπζκέλε, ηη ζε ειχπεζε. Δηπέ κε, ζχγαηέξ 
κνπ, πνία είλαη ε αηηία, νπνχ επξίζθεζαη ερζέο θαη ζήκε-
ξνλ εηο απηή ηελ θαηάζηαζε; ε ιείπεη θαλέλα θφξεκα ή 
ζε ιείπεη θαλέλα δεπγάξη ζθνπιαξίθηα ή θαλέλα λέν 

ζαξίθη*; Δηο απηή δε, φια απηά ήζαλ σο ην νπδέλ* ή ηα 

είρε ή δελ ηα είρε, θαζψο θαη εηο θάζε θξφληκν θνξίηδη, 
κε φινλ νπνχ δελ ηελ έιεηπνλ απφ απηά ηίπνηεο. Απηήλ 
φκσο ηελ έιεηπε ν ηδειεκπήο καο θαη ε κεηέξα ηεο δελ 
ην εθαηάιαβε. ζελ θαη απφθξηζε δελ έιαβε. 
 
 

ίζσο... ηίπνηεο: κήπσο είζαη ιίγν αδηάζεηε. 

θαηά κόλαο: ηδηαίηεξα. 

ηη ζε εθνινύζεζε: ηη ζνπ ζπλέβε. 

ζαξίθη: ζθνπθί, θάιπκκα ηνπ θεθαιηνχ. 

ήζαλ σο ην νπδέλ: δελ άμηδαλ θαζφινπ. 
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Όζηεξνλ δε πάιη ηελ εξψηεζε, απηή φκσο απφθξηζε 
θακία δελ έδσθε· ηνλ θαηξφ δε ηνπ γεχκαηνο, δηα λα κελ 
ηελ ελνρινχλ κε ηαο εξσηήζεηο θαη δηα λα κελ ππνπηεπ-
ζνχλ ηίπνηεο, εζέιεζε λα θάγεη νιίγν θαη λα νκηιήζεη 
θαηά ην εηζηζκέλν ηεο θαη έηδη απέθξπςε ην πάζνο ηεο, 
ηνπο ζπιινγηζκνχο φκσο ηνπο βαζείο ηνπ έξσηνο, κε 
ηνπο νπνίνπο ήηνλ πεξηθπθισκέλε, δελ εκπνξνχζε λα 
ηνπο απνζθεπάζεη, επεηδή θαλεξά ηνπο έδεηρλε ην 
κεηαβαιιφκελφλ ηε θαη αιινηνχκελνλ πξφζσπφλ ηεο. 

Σν πξάγκα, ινηπφλ, δελ άξγεζε λα γλσξηζζεί θαη 
ην πάζνο ηεο θφξεο λα ηαηξεπζεί. Δπεηδή ηελ άιιε κέξα 
αληακψζεθαλ νη δπν παηέξεο θαη άξρηζαλ επάλσ εηο ηα 

κέησξα* λα θάκνπλ θαη ζπνπδαία... Αθνχ ινηπφλ 

νκίιεζαλ... αλερψξεζε έθαζηνο εηο ηα ίδηα,* ν έλαο λα 

δψζεη ηελ είδεζε ηνπ πηνχ ηνπ θαη ν άιινο λα εμεηάμεη 
ηελ θφξε ηνπ αλ ζέιεη. Φζάζαο ινηπφλ ν ηδειεκπή 
Γηαθνπκήο εηο ην ζπίηη ηνπ, είπε ηε γπλαίθα ηνπ φια 
εθείλα, νπνχ νκίιεζελ κε ην ηδειεκπή Αλησλάθε. ζελ, 
ηε ιέγεη, πήγαηλε θαη αλάθεξε ηελ λα ηδψκελ, φκσο κε 

ηξφπν επηηήδεην,* επεηδή εμεχξεηο φηη εηο εζέλα ε 

Διελίηδα έρεη πεξηζζφηεξν ζάξξνο. Έξρεηαη ινηπφλ ε 
κεηέξα πξνο ηελ θφξε ηεο, ηελ εξσηά κε ηξφπν, ηε 
ιέγεη πξψηνλ άιια πξάγκαηα ηνπ νζπηηίνπ, ηεο 
δηεγείηαη πξάγκαηα ραξνπνηά, έσο νπνχ έθζαζε θαη εηο 
απηή ηελ ππαλδξεία. Σελ επξφθεξε ην φλνκα ηνπ 
Γεσξγάθε, δειαδή ηνπ πηνχ ηνπ Αλησλάθε, ηνλ νπνίν 
κεξηθέο θνξέο είδνλ εηο ηα Φνκαζηά. Σνλ επαηλνχζε φηη  

 
 

 

κέησξν (ην): αζηείν. 

έθαζηνο εηο ηα ίδηα: ν θαζέλαο ζην ζπίηη ηνπ. 

επηηήδεηνο: θαηάιιεινο. 
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είλαη λένο ζεκλφο, ηίκηνο, πηφο θπβεξλεκέλνπ* παηξφο, 
εχκνξθνο θαη φιαο ηαο ράξηηαο έρσλ, σζά λα κελ ηνλ 
ήμεπξε ε θφξε. Όζηεξνλ ηελ ιέγεη: αλ, Διελίηδα, καο 

ήζεινλ πξνβάιεη δηα ζχδπγν ζνπ απηφλ, ήζειεο ζηέξμεη* 

ή φρη; Απηή δε, θαζψο ήθνπζε απηά ηα ιφγηα θαη κάιηζηα 
ην φλνκα ηνπ Γεσξγάθε ηεο, είπε: αρ! πψο δελ ήζεια 
ζηέξμεη εθείλνλ, ηνλ νπνίν ηφζν πνιχ αγ... θαη δηα ηνλ 
νπνίν ιαρη... θαη ιέγνληαο απηά έιαβε ην πξφζσπν ηεο 
κηα εδνληθή θαη ραξνπνηά κεηαβνιή θαη δελ εθαίλεην 

πιένλ θαηεθέο* θαη ιππεξφ. 

...Σελ άιιε ινηπφλ εκέξα, αληακψζεθαλ πάιη νη 

δχν θαινί παηέξεο θαη εθαλέξσζε εθάηεξνο* ηελ θιίζε, 

νπνχ έρνπλ ηα ηέθλα ησλ ν έλαο πξνο ηνλ άιιν θαη έηδη, 
ρσξίο λα αξγήζνπλ, είπαλ ηελ εξρφκελε Κπξηαθή λα 
θαιέζνπλ κεξηθνχο ζπγγελείο ησλ θαη λα αιιάμνπλ ηα 
δαθηπιίδηα, δειαδή λα ηνπο αξξαβσληάζνπλ. Ήιζε 
ινηπφλ ε Κπξηαθή, ε επηπρέζηαηε θαη δαηκφληα εκέξα 

δηά εθείλν ην αμηέξαζην* δεπγάξη θαη ην αξξαβψληαζαλ, 

απνθαζίζαληεο χζηεξνλ απφ έλα κήλα λα γέλνπλ θαη ηα 
ζηεθαλψκαηα. 

 
 
 
 
 

 

θπβεξλεκέλνπ παηξόο: λνηθνθπξεκέλνπ παηέξα, πνπ 
θπβεξλάεη θαιά ην ζπίηη ηνπ. 

ζηέξγσ: ζπγθαηαηίζεκαη, είκαη επραξηζηεκέλνο, 
θαηεθήο: ζθπζξσπφο. 

εθάηεξνο: θαζέλαο απφ ηνπο δχν. 

αμηέξαζηνο: αμηαγάπεηνο. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. ην πξψην κέξνο ηνπ απνζπάζκαηνο ν ζπγγξα-
 θέαο παξνπζηάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 
 ηεο Διελίηζαο. Πνηεο εθδειψζεηο θαλεξψλνπλ ηελ 
 θαηάζηαζε απηή; 

2. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν ζηνηρεία πνπ θαλε-
 ξψλνπλ: α) ην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
 μεηπιίγεηαη ε ηζηνξία, β) ην ήζνο ησλ πξνζψπσλ 
 πνπ κεηέρνπλ, γ) ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. 
 

3. Οη ηζηνξίεο ηνπ βηβιίνπ Έξσηνο απνηειέζκαηα 
 φπσο θαη εθείλεο ηνπ γαιιηθνχ ρνιείνλ ησλ 
 ληειηθάησλ εξαζηψλ αλήθνπλ ζην ειαθξφ 
 θηινινγηθφ είδνο θαη ρξεζίκεπζαλ σο ιατθά αλα-
 γλψζκαηα. Ννκίδεηε φηη ε εκθάληζε ηέηνησλ βηβιίσλ 
 ζπληεινχζε ζηελ παηδεία ησλ ππφδνπισλ Διιή-
 λσλ; Να ζηεξίμεηε κε επηρεηξήκαηα ηε ζεηηθή ή 
 αξλεηηθή απάληεζή ζαο. 
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Οη πξφδξνκνη  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 
πεξί ηῆο ηῶλ ὀθηψ ηνῦ ιφγνπ κεξῶλ 

ζπληάμεσο 

 

Υεηξόγξαθν κε πνηήκαηα ηωλ Ιπξηθώλ  
ηνπ Υξηζηόπνπινπ (ΔΒΔ, 1254) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γεώξγηνο Άβιηρνο (1842-1909), Θνπέια  
ζην παξάζπξν (1877) Δζληθή Πηλαθνζήθε 



 

Ησάλλεο Βειαξάο  
 

Ο Βειαξάο, φπσο θη ν Υξηζηφπνπινο, απνηειεί 

πξνδξνκηθή κνξθή ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. ηα 
ιπξηθά ηνπ πνηήκαηα, απαιιαγκέλνο θάπσο απφ ηε 
θαλαξηψηηθε επίδξαζε, αληιεί απφ ηελ αξθαδηθή 
(ηηαιηθή θπξίσο) πνίεζε ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη ηε δεκνηηθή 
καο παξάδνζε. Ζ εξσηηθή ηνπ πνίεζε, γεκάηε απφ 
ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη ρσξίο ηελ παηγληδηάξηθε θη 
αλάιαθξε δηάζεζε ηνπ Υξηζηφπνπινπ, εθθξάδεη πεγαίν 
αίζζεκα κε ζηνηρεία ξνκαληηθά. Πνιιά, επίζεο, απφ ηα 
ζαηηξηθά ηνλ πνηήκαηα δηαηεξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο, γηαηί κε ηε ζθσπηηθή ηνπ εηξσλεία 
θαηφξζσζε λα δψζεη ραξαθηεξηζηηθνχο αλζξψπηλνπο 
ηχπνπο. 

Απφ ηα δχν πνηήκαηα, ην έλα είλαη εξσηηθφ θαη ην 
άιιν ζαηηξηθφ. Πεξηιακβάλνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο 
ελφηεηεο «Δξσηηθά» θαη «αηηξηθά» ησλ Απάλησλ ηνπ. 
 

αλ πεηαινύδα ζηε θσηηά... 
 

αλ πεηαινχδα ζηε θσηηά, ζ’ εζέλα γχξεο θέξσ 

θη νρ* ηε θσηηά πνπ θαίγνκαη λα θχγσ δελ εμέξσ. 
 

Καη κφιν πνπ θινγίδνκαη, πεηψ νιφγπξά ζνπ, 
λα μεκαθξχλσ δελ κπνξψ ζηηγκήλ απφ ζηκά ζνπ. 

 

Σα κάγηα δελ ηα πίζηεπα θαη κάγηα είζαη αηή ζνπ*· 

ηα κάγηα είλ’ ηα ζέιγεηξα νπφρεη ην θνξκί ζνπ. 
 

νρ: απφ. 

αηή ζνπ: εζχ ε ίδηα. 
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Γηαηί κε ρέξη αιάζεπην εζέιεζελ ε θχζε 
ηεο ληφηεο η’ άλζηα νιφβνιν πξνηθηφ λα ζνπ ραξίζεη. 

 
Καη πνηνο είλ’ ν αλαίζζεηνο πνπ λα ζ’ αιεζκνλήζεη, 
αθνχ ζε δεη γηα κηα θνξά, καδί ζνπ ζα κηιήζεη; 

 
Σ’ αεδφλη ζφδσθε ιαιηά, θσλή ην θαλαξίλη, 

ηε ρισξαζηά* ζνπ δάλεηζαλ ησλ πεξβνιηψλ  

νη θξίλνη. 
 

Οη ράξεο αλαπαχνπληαη απάλσ ζηε ζσξηά ζνπ, 
ηεο άλνημεο ηξηαληάθπιια αλζνχλ ζηα κάγνπιά ζνπ. 

 
Λελ ην θνξάιιη θφθθηλν, κφλ’ δίρσο λνζηηκάδα· 
δελ έρεη ζαλ η’ αρείιη ζνπ βαθή θαη θνθθηλάδα. 

 
Γνμάξηα είλαη ηα θξχδηα ζνπ θαη κε πηηεδεηνζχλε 
βαξνχλ, πιεγψλνπλ ηηο θαξδηέο, ρσξίο ειεεκνζχλε. 

 
ηα δπν ζνπ κάηηα ηα γιπθά ν έξσηαο θσιηάδεη 
θη νρ ηαχηα ηηο ζαγίηεο ηνπ ζηνπο ληνπο απάλσ  

αδεηάδεη. 
 

Σν θνίηαζκα ζνπ ην γιπθφ είλ’ ησλ θαξδηψλ  
ν θιέθηεο· 

αλ δελ πηζηεχεηο, ξψηεζε λα ζνπ ην είπεη  
ν θαζξέθηεο... 

 
 
 
 

ρισξαζηά: θξεζθάδα, δξνζηά (κεηθ.). 
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Γηαηξηθή παξεγνξηά 
 

Βνγθνκαρνχζελ αζηελήο 
θαηάθνηηνο ζηελ θιίλε, 

ηνπ Υάξνπ παίξεη,* δίλεη. 
 

Καη ιππεκέλε θαη πηθξή 
ε καχξε ζχδπγφο ηνπ 
ζξελνχζε ζην πιεπξφ ηνπ. 

 
ε ηνχην κπαίλεη θη ν γηαηξφο 
θαη ην ζθπγκφ ηνπ πηάλεη, 
ηνλ εξσηάεη ηη θάλεη. 

 
– Χρ! ηη λα θάκσ, δελ κπνξψ, 

ρεηξφηεξα φζν πάλσ,* 

θνβνχκαη ζα πεζάλσ. 
 

– Με δα ηνλ ζάλαηνλ επηχο 
ζηνράδεζαη, δεηιηάδεηο, 
θαη ηνπ παηξφο ζνπ νκνηάδεηο. 

 
Ο καθαξίηεο ζαλ θη εζχ 
κνπ έιεγε, ζπκνχκαη: 
«Γηαηξέ, δελ ηνλ παηνχκε 

 
ην ράξν ηνχηελ ηε θνξά!» 
Μφλ’ θείλνο ήηαλ γέξνο 
θαη ηνπ ζαλάηνπ κέξνο. 

 
 

παίξεη: παίξλεη. 

πάλσ: πάσ. 
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– Γελ έρσ δχλακε, γηαηξέ, 
κεδέ γηα λα κηιήζσ, 

θαη δε ζαξξψ λα γιχζσ*. 
 

– Σνλ ίδηνλ είρε, θαη ζσζηά, 
ν καθαξίηεο ζεηνο ζνπ, 
ην θφβν ην δηθφ ζνπ. 

 

Μφλ’ εζχ θίιε κνπ, αγθαιά* 

απφ πνιιήο ζην ζηξψκα, 

ρακνβαζηηέζαη* αθφκα. 
 

– Καιφ δε βιέπσ, θπξ γηαηξέ, 
δελ ηξψγσ, δελ θνηκνχκαη, 
πψο ιεο λα κε θνβνχκαη; 

 
– νπ ’ξζαλ ζην λνπ, θαζψο ζσξψ, 
ηα ιφγηα ηνπ αδειθνχ ζνπ, 
ηνπ κεγαιχηεξνχ ζνπ. 

 
Ο καθαξίηεο θαγεηφ 
θαη χπλνλ επνζνχζε, 
θαη κε ζπρλνξσηνχζε. 

 
Μφλ’ εζχ, θίιε κνπ, πξνρηέο 
δνπκί, ζαξξψ, θακπφζν 
λα ξνχθεζεο σζηφζν. 
 
 

 

λα γιύζσ: λα γιηηψζσ 
αγθαιά: αλ θαη. 

ρακνβαζηηέκαη: δηαηεξψ ιίγν ηηο ζσκαηηθέο κνπ 
δπλάκεηο. 
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Απηά λ’ αθνχζεη ε νξθαλή 
γπλαίθα ηνπ, αξρηλάεη 
λα θιαίγεη, λα ζξελάεη. 

 
Χρ! ιέγεη ν άληξαο· ακ, γηαηί 
ηνπ θάθνπ λα ιππηέζαη, 
θαη δελ παξεγνξηέζαη; 

 
Καη ην γηαηξφ δελ αγξνηθάο, 
πνπ ιέεη λα παληέρσ 
θαη θίληπλν δελ έρσ; 

 
– Ακ, κε ηη ζάξξνο θαη θαξδηά! 
ε άηπρε θσλάδεη, 
βαξηά αλαζηελάδεη· 

 
αθνχ αθέξηα θακειηά, 
ηελ έρεη καθαξίζεη, 
ζ’ εζέλα ζα επηπρήζεη; 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνηεο επηδξάζεηο απφ ηε δεκνηηθή καο παξάδνζε 
 κπνξείηε λα επηζεκάλεηε ζην πξψην πνίεκα; 

2. Μπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν Βειαξάο, αθν-
 ινπζψληαο ηελ πνίεζε ηεο επνρήο ηνπ, εμηδαληθεχεη 
 ηε γπλαίθα ζην πξψην πνίεκα; Να δηθαηνινγήζεηε 
 ηελ άπνςή ζαο. 

3. Σν ζαηηξηθφ ζηνηρείν ζην δεχηεξν πνίεκα ζπζζσ-
 ξεχεηαη πξνο ην ηέινο. Να ην επηζεκάλεηε θαη λα 
 θξίλεηε αλ είλαη αλαπάληερν ή πξνεηνηκάδεηαη 
 επαξθψο. 

4. Ννκίδεηε φηη κηα ηέηνηα ζάηηξα κπνξεί λα επηβηψζεη 
 θαη ζήκεξα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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Γεκήηξηνο Θαιιηβωθάο (1806-1877),  
Πξνζωπνγξαθία αλδξνγύλνπ (π.1858) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Ησάλλεο Βειαξάο (1771 -1823) 

 
Γελλήζεθε ζηα Κχζεξα ή ηα Γηάλλελα. Μεηά ηηο πξψηεο 
ζπνπδέο ηνπ ζηα Γηάλλελα, πήγε ζηελ Ηηαιία γηα αλψ-
ηεξεο ζπνπδέο. Πήξε δίπισκα θηινζνθίαο θαη ηαηξηθήο 
απ’ ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάληνβαο (1797). Δπέζηξεςε 
θαηφπηλ ζηελ Διιάδα θαη έδεζε ζηα Γηάλλελα θπξίσο, 
φπνπ άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ. Γηνξίζηεθε 
γηαηξφο ηνπ Βειή Παζά, ηνπ γηνπ ηνπ Αιήπαζα θαη ηνλ 
αθνινχζεζε ζε πνιιέο ηνπ εθζηξαηείεο. Ήηαλ έλζεξκνο 
νπαδφο ηεο δεκνηηθήο θαη πξφηεηλε ηνικεξέο γηα ηελ 

επνρή ηνπ θαηλνηνκίεο ζην έξγν ηνπ Ρνκέεθε γιόζα, ην 
κφλν πνπ ηππψζεθε φζν δνχζε. (Μεξηθέο απ’ απηέο 
είλαη: θαηάξγεζε ησλ ηφλσλ θαη ησλ πλεπκάησλ, ησλ 
πεξηηηψλ νκφερσλ θσλεέλησλ.) Μεηέθξαζε, επίζεο, 
θιαζηθά θείκελα θη έγξαςε πνιιά δνθίκηα γηα ηε γιψζ-
ζα. Ήηαλ έλα απφ ηα πην θσηηζκέλα πλεχκαηα ηνπ θαη-
ξνχ ηνπ, ζπλεηδεηφο εθπξφζσπνο ηνπ λενειιεληθνχ 
δηαθσηηζκνχ. Μαδί κε ην Υξηζηφπνπιν αλαλεψλεη ηε 
λενειιεληθή πνίεζε. Σν 1820, χζηεξα απ’ ηελ ππξπφ-
ιεζε ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο πεξηνπ-
ζίαο ηνπ, θαηέθπγε ζηα Εαγνξνρψξηα, φπνπ θαη πέζαλε. 

Σα Άπαληά ηνπ θπθινθφξεζαλ κεηά ην ζάλαηφ ηνπ ην 
1827 ζηελ Κέξθπξα. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηνλ θαηά-
ινγν ησλ ζπλδξνκεηψλ βξίζθεηαη θαη ην φλνκα ηνπ 
νισκνχ. 
 

Ηωάλληλα, 
ζηα ρξόληα ηεο 
Σνπξθνθξαηίαο 
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Αζαλάζηνο Υξηζηφπνπινο  
 

Ο Αζ. Υξηζηφπνπινο αζρνιήζεθε κ’ φινπο ζρεδφλ 

ηνπο ηνκείο ηεο γλψζεο: λνκηθή, ηαηξηθή, θηινζνθία, 
θηινινγία, θπζηθή, κνπζηθή, πνίεζε θαη πνιηηηθή. Αλ θη 
ν ίδηνο έδεζε κηα δσή θαλνληθή θαη λεθάιηα, ε πνίεζή 
ηνπ είλαη γεκάηε απφ χκλνπο ζηνλ έξσηα θαη ην Βάθρν. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ Αλα-
θξενληηζκνχ, πνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν ινγνηε-
ρληθφ θίλεκα ηνπ Αξθαδηζκνχ. Πξέπεη φκσο λα αλαγλσ-
ξίζνπκε πσο παξ’ φιν ηνλ επίπιαζην θη επηθαλεηαθφ 
ραξαθηήξα ηεο πνίεζήο ηνπ θαη ηελ απνπζία ελφο βαζχ-
ηεξνπ πάζνπο, δελ ηεο ιείπεη ε ράξε θαη ε ιεπηφηεηα. 
Όζηεξα απφ καξαζκφ 150 ζρεδφλ ρξφλσλ, κεηά ηελ 
πηψζε ηεο Κξήηεο, ε λεφηεξε ειιεληθή πνίεζε αξρίδεη 
λα βξίζθεη ην δξφκν ηεο. 
 

Φαγνπόηη 
 

Σξχγνο πξφζραξα πξνβαίλεη, 
ενξηάδ’ ε νηθνπκέλε, 
ε θινγέξ’ αρνινγάεη. 
Σν θζηλφπσξν βνΐδεη 
ρνξεπηά παλεγπξίδεη 
θαη η’ ακπέιηα ηνπ ηξπγάεη. 

 
Βάιηε, θίινη, κεο ζηε βξχζε 
ην θξαζί καο λα δξνζίζεη, 
θαη ζηξσζείηε θαηαγήο 
ζηελ αξάδα σο ηνλ πάην, 
εηο ηνλ ίζθηνλ απνθάησ 
πξνο ηα ρείιε ηεο πεγήο. 
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ηξψζηε θχιια, ζηξψζηε θηέξε 
επηδέμηα κε ην ρέξη 
θη απφ πάλσ ηερληθά 
ην αξλάθη καο ιηαλίζηε 
θαη ηνλ ηξχγνλ καο αξρίζηε, 
λα ραξνχκε θηιηθά. 

 
Αο ξνπθνχκε ην θξαζάθη 
ζηεο αξρέο απ’ νιηγάθη 
θαη, θηλψληαο βαζκεδφλ 
αο πςψλνκε ηε δφζε, 
σο λ’ αλάςεη, λα θνξψζεη 
ην θεθάιη καο ζρεδφλ. 

 
Κη έηζη πιένλ δαιηζκέλνη 
κεο ζηα ρφξηα θπιηφκελνη 
ησλ πνπιηψλ ηνλ ζθπξηγκφλ, 
μαπισηά λα ηνλ αθνχκε 
θαη ηνλ ίζν λα βαζηνχκε 
σο ηνλ πξψηνλ λπζηαγκφλ. 

 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Αθνχ δηαβάζεηε ηα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα, λα 
 επηζεκάλεηε ηα ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην 
 πνίεκα Φαγνπφηη. 
2. α) Πνηα γιψζζα ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο; 

β) Έρνπλ νη ζηίρνη ηνπ ξπζκφ αληίζηνηρν κε ην 
 πλεχκα ηεο πνίεζήο ηνπ; 
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Αζαλάζηνο Υξηζηφπνπινο (1772 -1847) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Καζηνξηά. Μεγάισζε  
θη εθπαηδεχηεθε κέζα ζην θιίκα ησλ  
πξννδεπηηθψλ ηδεψλ ηνπ λενειιεληθνχ  
δηαθσηηζκνχ, πνπ επεξέαζαλ θαη ηελ  
ειιεληθή παηδεία. Μεηά ηηο πξψηεο  
ζπνπδέο ηνπ ζην Βνπθνπξέζηη, αθνινχ- 
ζεζε αλψηεξεο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηή- 
κην ηεο Βνχδαο (ιαηηληθά, θηινζνθία,  
ηαηξηθή) θαη ηεο Πάληνβαο (ηαηξηθή θαη λνκηθά). ιε ηε 
δσή ηνπ ηελ έδεζε ζρεδφλ ζηηο παξαδνπλάβηεο 
εγεκνλίεο, φπνπ θαηέιαβε αλψηεξα αμηψκαηα. ηελ 
αξρή επλνήζεθε πνιχ απφ ηνλ εγεκφλα Αιέμαλδξν 
Μνπξνχδε θη αξγφηεξα απφ ηνλ εγεκφλα ηεο Βιαρίαο 
Ησάλλε Καξαηδά, πνπ ηνλ δηφξηζε αλψηαην δηθαζηηθφ 
θαη ηνπ αλέζεζε λα αλαζπληάμεη ηε λνκνζεζία ηεο ρψ-
ξαο. Μεηά ηελ αλάθιεζε ηνπ Καξαηδά απνζχξζεθε ζην 
ηκπίλη ηεο Σξαλζπιβαλίαο. Σν 1836 επηζθέθζεθε γηα 
ιίγν ηελ ειεχζεξε Διιάδα. Ζ ππνδνρή φκσο πνπ ηνπ 
έγηλε δελ ήηαλ εθείλε πνπ πεξίκελε. Ξαλαγχξηζε ζην 
ηκπίλη, φπνπ θαη πέζαλε. 

Ζ δξάζε ηνπ ήηαλ πνιπζρηδήο. Αζρνιήζεθε κε 
πνηθίια ζέκαηα, θηινινγηθά, γισζζηθά, ινγνηερληθά, 
θηινζνθηθά, πνιηηηθά θ.ά. Γνμάζηεθε φκσο σο πνηεηήο 
θη έγηλε γλσζηφο γηα ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ ην 
γισζζηθφ δήηεκα. ην ζρεηηθφ έξγν ηνπ ππνζηήξημε φηη 
ε λενειιεληθή απνηειεί επηβίσζε θαη θξάκα ηεο 
αξραίαο δσξηθήο θαη αηνιηθήο δηαιέθηνπ. 

Απφ ηα έξγα ηνπ ηππψζεθαλ ηα εμήο: Γξακκαηηθή 
ηεο Αηνινδωξηθήο, ήηνη ηεο νκηινύκελεο ηωξηλήο ηωλ 
Διιήλωλ γιώζζαο Βηέλλε, 1805, Ιπξηθά (α΄ έθδνζε 

1811), Πνιηηηθά παξάιιεια, Παξίζη 1833, Διιεληθά 
Αξραηνινγήκαηα, Αζήλα 1853.

121 / 181 



 

Απνκλεκνλεχκαηα  
 

Σα απνκλεκνλεχκαηα είλαη θηινινγηθφ είδνο πνπ αλα-

πηχρζεθε ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα. Δίλαη γλσζηά π.ρ. 
ηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Ξελνθψληα. Απνκλεκνλεχσ 
ζεκαίλεη δηαηεξψ ζηε κλήκε κνπ, μαλαθέξλσ ζηε κλή-
κε κνπ θαη είκαη ζε ζέζε λα δηεγεζψ απηά πνπ μαλαθέξ-
λσ ζηε κλήκε κνπ. Σα Απνκλεκνλεχκαηα ινηπφλ είλαη 
δηεγήζεηο γηα γεγνλφηα ηα νπνία απηφο πνπ ηα δηεγείηαη 
ηα έδεζε κε ηξφπν άκεζν, πήξε δειαδή κέξνο ζ’ απηά ή 
ηα παξαθνινχζεζε σο απηφπηεο κάξηπξαο. Σα γεγνλφ-
ηα κπνξεί λα είλαη πνιιά θαη δηάθνξα. πλεζέζηεξε 
φκσο είλαη ε αθήγεζε πνιηηηθψλ ή πνιεκηθψλ γεγνλφ-
ησλ· ηα Απνκλεκνλεχκαηα δειαδή είλαη ζπλήζσο 
πνιηηηθά ή πνιεκηθά. Γη’ απηφ ην ιφγν ζρεηίδνληαη κε 
ηελ ηζηνξία, είλαη δπλαηφ λα ηεο ρξεζηκεχζνπλ σο 
πεγή. πγγελεχνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ απηνβηνγξαθία, 
φπνπ ν ζπγγξαθέαο εμηζηνξεί νιφθιεξε ηε δσή ηνπ θαη 
ηε ρξνλνγξαθία, ηε γξαθή ρξνληθψλ, πνπ είλαη αθή-
γεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, 
ρσξίο πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζπγγξαθέα ζ’ απηά. 

Ζ ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ππάξρεη ή φρη αλάινγα κε 
ην απνηέιεζκα ηεο γξαθήο. Αλ δειαδή ν απνκλεκνλεπ-
καηνγξάθνο δηαζέηεη αθεγεκαηηθή ηθαλφηεηα θη αλ θα-
ηνξζψζεη λα δψζεη ζην ιφγν ηνπ δχλακε θαη δσληάληα, 
ηφηε ε αθήγεζε γίλεηαη ινγνηερληθφ έξγν, φπσο ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ Μαθξπγηάλλε. Απφ ηνλ αγψλα ηνπ  
Δηθνζηέλα πξνήιζαλ πνιιά Απνκλεκνλεχκαηα (ελζπ-
κήκαηα, ππνκλήκαηα, δηεγήζεηο, φπσο αιιηψο νλνκά-
δνληαη): Σνπ Ξάλζνπ, ηνπ Πεξξαηβνχ, ηνπ Παιαηψλ 
Παηξψλ Γεξκαλνχ, ηνπ Μαθξπγηάλλε, ηνπ Καζνκνχιε, 
ηνπ Κνινθνηξψλε, ηνπ Νηθεηαξά, ηνπ Γήκνπ Σζέισλ 
θ.ά. Σα ηξία ηειεπηαία είλαη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο ησλ 
αγσληζηψλ πνπ θαηέγξαςε ν Γεψξγηνο Σεξηζέηεο. 
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Παλαγήο  θνπδέο  

 

Υξνληθό ηεο ζθιαβσκέλεο Αζήλαο 

Ο Παλαγήο θνπδέο (1776 - 1847) γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα. Έκαζε ιίγα γξάκκαηα θαη ζηελ αξρή έβγαδε 
πνιχ δχζθνια ην ςσκί ηνπ. Αξγφηεξα έγηλε λαπηηθφο 
θαη αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην, φπνπ θαη επδνθίκεζε. 
Σν 1820 κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία. ηελ επαλάζηαζε 
ηνπ 1821 πξφζθεξε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο θαη πνιέκε-
ζε ζηελ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ. Ζ αλεςηά ηνπ (θφξε 
ηνπ αδειθνχ ηνπ) ήηαλ ζχδπγνο ηνπ Μαθξπγηάλλε. Μεηά 
ηελ απειεπζέξσζε, ε νηθνγέλεηα θνπδέ έγηλε απφ ηηο 
πην επθαηάζηαηεο ηεο Αζήλαο. 

Ο Παλαγήο θνπδέο έγξαςε ην Υξνληθό ηεο 
ζθιαβωκέλεο Αζήλαο ζηα 1841. ’ απηφ εμηζηνξεί ηα 
βάζαλα πνπ ππέθεξαλ νη Αζελαίνη θάησ απφ ηε 
δηνίθεζε ηνπ ζθιεξνχ Σνχξθνπ αγά Υαηδή Αιή (1772 - 
1796). ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα πνπ καο αθεγείηαη 
ζπκθχξνληαη θαη νη νηθνγελεηαθέο θαη αηνκηθέο ηνπ 
πεξηπέηεηεο. Πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ είλαη νη 
δηεγήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ θαη νη πξνζσπηθέο ηνπ 
αλακλήζεηο. 

Ζ αθήγεζε ηνπ θνπδέ είλαη έληνλα ρξσκαηηζκέλε 
ζπλαηζζεκαηηθά κε πεξηγξαθέο δσληαλέο θαη ιατθή 
γιψζζα πνπ ζπρλά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε γιψζζα 

ησλ Απνκλεκνλεπκάηωλ ηνπ Μαθξπγηάλλε. 
Σν πξψην απφζπαζκα, πνπ αθνινπζεί, αλαθέξεηαη 

ζην έηνο 1788, φηαλ ν Υαηδή Αιήο άξρηζε αζξφεο 
θπιαθίζεηο Αζελαίσλ, θαη ην δεχηεξν ζηα 1791, νπφηε ν 
ζπγγξαθέαο θαη ν παηέξαο ηνπ δξαπεηεχνπλ απφ ηελ 
Αζήλα θαη θαηαθεχγνπλ ζηε Υαιθίδα. 
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Οη θπιαθέο 
 

Δπζχο έβαιε* θχιαθαο εηο ηαο πφξηαο,* έξημε δφζηκν* 

ηφζα γξφζηα, θαηά ηελ θαηάζηαζε. Κάζε νηθνγέλεηα 

θαιή ηφζα μεζηηά* ιάδη· φζα γξφζηα θαη ηφζα μεζηηά. Οη 

θπιαθέο εγέκσζαλ, αλδξίθεηα θπιαθή θαη γπλαηθεία 
θπιαθή· δελ έιεηπαλ απφ ηαο δχν θπιαθάο απφ εθαηφλ 
πελήληα έσο δηαθφζηνη πελήληα άληξεο θαη εηο ηελ 
γπλαηθεία απφ εηθνζηπέληε έσο νγδφληα γπλαίθεο. 

Ήηνλ νη άληξεο νξζνί εηο ηελ θπιαθή· δελ ερσξνχ-
ζαλ θαζηζηνί. Γηα λα πάγεη θαλέλαο εηο ην παξάζπξν 
ηεο θπιαθήο νπνχ ήηνλ κε ζίδεξα, λα νκηιήζεη θαλελφο 

θπιαθηζκέλνπ, αλ ήηνλ εκπξφο νκηινχζελ εχθνια, είδε* 

ήηνλ νπίζσ, ηνλ εζήθσλαλ ζεθσηά απφ πάλσ απφ 
ηνπο αλζξψπνπο ή πνιιά ζπξσρηά, δηα λα πάγεη λα 
νκηιήζεη. 

Αλ ηνπ επήγαηλαλ θνκκάηη ςσκίνλ ή νιίγνλ άιιν ηη 
δηα λα θάγεη, ην έδηδαλ ρέξη κε ρέξη θαη ην ειάκβαλε ν 
πηζηλφο. Απφ ην παξάζπξν ηεο θπιαθήο έβγαηλελ έλαο 
θαπλφο, κηαλ άρλα, σζάλ ζχγλεθν καχξν, ηνπ 

αλαγθαίνπ* ε βξψκα ηφζσλ αλζξψπσλ νη ειηθησκέλνη  

 
 

έβαιε: ν Υαηδή Αιήο. 

πόξηα: ε πχιε. Πξφθεηηαη γηα ηηο πχιεο ηνπ θάζηξνπ 
πνπ έρηηζε ν Υαηδή Αιήο γχξσ απφ ηελ Αζήλα, κε ηελ 
πξφθαζε λα ηελ πξνζηαηεχζεη απφ επηδξνκέο, ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα φκσο γηα λα ειέγρεη ηελ έμνδν ησλ 
θαηνίθσλ. 

δόζηκν: θφξνο. 
ηα μεζηηά: κέηξν ρσξεηηθφηεηαο. 

εηδέ: αλ φκσο. 

ην αλαγθαίν: ην απνρσξεηήξην. 
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άλζξσπνη εθηλδχλεπαλ, έξρνληαλ εηο ηα νινίζηηα* θαη 

νιίγνη εμεκεξψζεθαλ απνζακέλνη. 

Δηο ηελ αληξίθεηα θπιαθή εθξέκεην ν θάιαγγαο*. Μεηά 

νρηψ εκέξαο ηεο θπιαθίζεσο, φπνηνο δελ επιήξσλελ 
εδέξεην κε ηεο έηνηκεο βέξγεο, νπνχ νη αγξνθχιαθεο 
ήηνλ εηο ρξένο, θάζε δπν εκέξεο, λα θέξλνπλ έλα δεκάηη 

πξηθνδάθλεο* πξνο ξαβδηζκφλ ησλ θπιαθηζκέλσλ. 

Παξνκνίσο εηο ηε γπλαηθεία θπιαθή είραλ κηα 
θνιφλα καξκαξέληα φξζηα θαη έδελαλ ηε γπλαίθα φξζηα, 
βάδνληαο ην ζηήζνο ηεο θαηά ην κέξνο ηεο θνιφλαο, θαη 
κε ηαο βέξγαο νη ζηξαηηψηαη ηελ έδεξλαλ, νη Σνχξθνη. 

Οη γπλαίθεο απηέο, ήηαλ άιιεο ρήξεο, άιιεο νπνχ 
ήηαλ νη άληξεο ησλ θξπκκέλνη εηο ηαο εμνράο, εδνχιεπαλ 
θαη εθνηκψλην έμσ, εηο ηα ζπήιαηα θαη ξεχκαηα, θαη 
άιινη ήηνλ θεπγάηνη. Καη δπζθφισο εκπνξνχζαλ λα 

πάξνπλ ηαο θακειηάο* ησλ, λα ηαο θέξνπλ φζελ ήηνλ 

απηνί, εηο Υαιθίδα, Θήβα, Ληβάδηα, Μέγαξα, 
Πεινπφλλεζν, εηο ηαο λήζνπο θαη εηο Αλαηνιή. 

Σφηε ν παηήξ κνπ, απφ ην ζάλαην ηεο κεηξφο κνπ, 
απφ ην ζαλαηηθφ νπνχ αθνινχζεζε, θαη απφ ηνλ εξρνκφ 

ηνπ Υαηδή Αιή, νπνχ άξρηζε ηελ ηπξαλλία, ηε ζεξκαγή* 

ηνπ ηελ εηέιεησζε. Σν εηζφδεκα ιαδηνχ ην ειάκβαλε ν 
Υαηδή Αιήο. Δπψιεζε ηα θηήκαηά ηνπ· χζηεξνλ, κελ 
έρνληαο άιιν ηη, ηνλ εθπιάθσζαλ δηα ην θαηάζηηρνλ 
ιεγφκελνλ ηφηε, δφζηκνλ ηπξαλλίαο. 

 
 

νινίζηηα: ηα ινίζζηα, ηα ηειεπηαία ηνπ. 

θάιαγγαο: φξγαλν βαζαληζκνχ. 

πξηθνδάθλεο: πηθξνδάθλεο. 

θακειηά: νηθνγέλεηα. 

ζεξκαγή: (ηνχξθηθε ι.) νη νηθνλνκίεο, ην ρξεκαηηθφ 
απφζεκα. 
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Ήβγελ* απηφο απφ ηε θπιαθή, δηα λα νηθνλνκήζεη 

ρξήκαηα, βάδνληαο κέλα εηο θπιαθήλ, σο ακαλέηη, ππν-
ζήθελ, αιιά ηφηεο πνηνο εδάλεηδελ; ή πνηνο είρελ; ή θαη 

αλ θαλέλαο ρξηζηηαλφο είρε, πψο εθνηνχζε* λα δαλείζεη 

ή λα θάκεη θακίαλ αγνξάλ, εθηφο ησλ νζσκαλψλ, νπνχ 
δε ππφθεηλην εηο θακίαλ ηπξαλλίαλ, αιιά νη Οζσκαλνί, 
κεξηθνί νπνχ εζψδνλην, δελ εδάλεηδνλ, αιιά αγφξαδαλ 

θηήκαηα παξαηηκήο*. 

Ο παηήξ κνπ δελ εκπφξεζε λα εμνηθνλνκήζεη 
ρξήκαηα. Κηλεηά δελ είρε λα πσιήζεη. Σα θηλεηά ηεο 
κεηξφο κνπ ηνπ ηα είραλ πάξεη. Σεο κεηξηάο κνπ ηα 
ςηιηθά, θάηηο ξνπρηθά, ηα είραλ θιέςεη, φηαλ ήβγακε εηο 

Υαιάλδξη απφ ην ζαλαηηθφ*· αθφκε θαη ηνπ παηξφο κνπ 

ηα ξνπρηθά θαη ινηπά, νπνχ ε πφιηο ήηνλ έξεκε. 
Μφλνλ νη Σνχξθνη ήηνλ εηο ηελ πφιελ κεηλεζκέλνη, 

νπνχ δελ εθνβνχλην ηελ παλψιελ. Καη έξεκνο φληαο ε 

πφιηο, έλαο Σνχξθνο, γείηνλαο καο, ληεξβίζεο* Αγάθνο, 

ήκπε* κε ζθάια εηο ην ζπίηη θαη έθιεςελ φια νκνχ θαη 

ην ραιθσκαηηθφ*. 

Δγψ έκεηλα εηο θπιαθήλ κηαλ νιφθιεξνλ εβδνκάδα. 
Ο παηήξ κνπ ήξρνληαλ θάζε απγή θαη κνπ ήθεξλε νιίγν 
ςσκί θαη νιίγεο ειηέο. Δγψ ηνπ έιεγα: «παηέξα, πφηε ζα 
κε βγάιεηο απφ ηε θπιαθή;». 

 
 

ήβγελ: βγήθε. 

θνηώ: ηνικψ. 

παξαηηκήο: ζε ηηκή θαηψηεξε απφ ηελ θαλνληθή. 

ην ζαλαηηθό: ε επηδεκία (εδψ: επηδεκία παλνχθιαο 

ληεξβίζεο: κσακεζαλφο κνλαρφο. 

ήκπε: κπήθε. 

ην ραιθσκαηηθό: ηα ραιθψκαηα, ηα ράιθηλα ζθεχε. 
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[ 

Απηφο κνπ έιεγε: «παηδί κνπ, δελ εκπνξψ λα νηθνλνκή-
ζσ ρξήκαηα, θαη εγψ ηη λα θάκσ δελ εμεχξσ». Δγψ 
ηφηεο ήκνπλ ρξφλσλ έληεθα κφιηο. 

Ζ ζηελνρψξηα ηεο θπιαθήο! Με ηζαιαπαηνχζαλ νη 
άλζξσπνη. Μνπ ιέγεη ν παηήξ κνπ: «παηδί κνπ, άιιν 
δελ ζηνράδνκαη, λα πνπιήζσ ηα ειαηφδεληξα, ηα εμή-

ληα, νπνχ είλαη εηο Υξπζαγηψηηζζα,* ηεο κεηξφο ζνπ· 

ακέ, ηη άιιν λα θάκσ;». Δγψ ηνπ είπα: «θάκε, λα 
μεθπιαθηζηψ!». 

Καη έηζη ηα πσιεί πξνο γξφζηα ηξία, θαη πιεξψλεη 
ην δφζηκν θαη κε βγάλεη. Έσο ηφηε κε είρελ εηο ην 
ειιεληθφ ζθνιείνλ ιεγφκελν, εηο ηνλ δηδάζθαιν 
ακνπήι Κνπβειάλν, θαη είρα πξνρσξήζεη έσο ηελ 
Υξεζηνήζεηαλ ιεγνκέλελ ηφηε. Αιι’ ν παηήξ κνπ, απφ 
ηελ δπζηπρίαλ, κε ήβγαιε, ιέγνληαο κνπ, φηη ε πεξί-
ζηαζίο καο είλαη δεηλή,λα κε βάιεη εηο κέξνο, λα παίξλεη 

ηίπνηεο, λα πιεξψλεη ην ραξάηδη κνπ*... 

 

ηε Υαιθίδα πξόζθπγεο 
 

Ζ ηπξαλλία ηνπ Υαηδή Αιή αχμαηλε. Δδεηνχζα ηεο 
κεηξηάο κνπ λα κε δψζεη ςσκί θαη δελ ππήξρε. Ο παηήξ 
κνπ εηο θπιαθήλ. Σέινο απνθαζίζακε ηελ θπγήλ δηα 
ηελ Υαιθίδα, αθνχ επσιήζακελ έλαλ γξαζηδφηνπν εηο 
ηνλ Άγην Γεκήηξην ηνλ Κπξίηδε, θαη κεξηθά ραιθψκαηα, 
θαη επιήξσζελ ν παηέξαο κνπ θαη εμεθπιαθίζηε... 

Σέινο κηαλ απγή, κε δίδεη ν παηήξ κνπ ην γάηδαξν 
θαη ηνλ παίξλσ θαη πεξλψ απφ ηε πφξηα ησλ Αγίσλ 
Απνζηφισλ, θαη απηφο πέθηεη απφ ην ηεηρίνλ θαη έξρεηαη 

 
 

Υξπζαγηώηηζζα: ηνπνζεζία ζηελ Αηηηθή. 
ραξάηδη: θεθαιηθφο θφξνο. 
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θαη κε επξίζθεη, θαζψο κε παξάγγεηιε, θαη ηξαβνχκε δηα 

ηελ Υαιθίδα νη δπν καο, απφ ην κέξνο ηνπ Καιάκνπ*. 

Δμεκεξψζεκελ θαη νιεκεξίζακελ* εηο έλα ξεχκα θαηά ην 

κέξνο ηεο Κεβηζηάο*. Ήηνλ εηο ηα 1790, πξνο ηνλ 

επηέκβξην... 
Δηξαβήμακε δηα ηελ Υαιθίδα κε ην λεζηηθφ γάηδαξν 

εκπξφο, έρνληεο απάλσ έλα δηζάθηνλ κε νιίγα ξνχρα 
εκπαισκέλα θαη ηελ παιαηφθαπα ηνπ παηξφο κνπ, θαη 

κηαλ αληξνκίδα* θαη εηο ην πνπγθί, φια φια, παξάδεο 

εμήληα· εηο ηα πφδηα παιαηά παπνχηδηα, θαη ην θέζη 
ηξχπην! 

Δηο Υαιθίδα πεγαίλνληαο, εχξακε πνιινχο 
Αζελαίνπο παπνπηδήδεο, ζθνηλάδεο, ξαθηάδεο, 

πεξηβνιαξένπο, κπαθάιεδεο, θαη ζαπνπληδήδεο,* νη 

νπνίνη ήηαλ θεπγάηνη παξεκβξφο. Μαο εδέρζεθαλ καο 
επαξεγφξεζαλ. 

Δθνληέςακε εηο θάπνηνλ Αξγπξφ Πνχιν, Αζελαίν, 
ζπληερλίηελ ηνπ παηξφο κνπ, κε ηνλ νπνίν θαη εζπ-
ληξφθεςε καδί. Βάδνληαο απηφο ηα ζχλεξγα, ειάβαηλε 
θάηη πεξηζζφηεξν. 

Δηο Υαιθίδα δελ ήηνλ ηπξαλλία δνζίκαηνο, ρξεκα-
ηηθή, αιιά νη Σνχξθνη ήηνλ θάθηζηνη. Δζθφησλαλ ηνπο 
ρξηζηηαλνχο δηα κηθξάο αηηίαο θαη άιια αηζρξά 
έπξαηηαλ. 

Βιέπνληαο απηά ν παηήξ κνπ, ήηνλ έλαο Αζελαίνο 
εηο ην ρσξίνλ Βαζηιηπφλ ηεο Υαιθίδνο, κφιηο δχν 

 
 

Θάιακνο, Θεβηζηά (Κεθηζηά) πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 

νιεκεξίδσ: δηεκεξεχσ (απφ εδψ θαη νη ιέμεηο: ιεκέξη, 
ιεκεξηάδσ). 

αληξνκίδα: πθαληφ ζθέπαζκα. 

ζαπνπληδήο: ζαπσλνπνηφο. 
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ψξαο καθξηά, θάπνηνο Γηνλχζηνο Κάζηαγιεο, παπνπ-
ηζήο ηελ ηέρλελ. Δθαηνίθεη εηο απηφ ην ρσξηφ. Ο παηήξ 
κνπ κε έδσζε εηο απηφλ, δηα λα κελ είκαη εηο Υαιθίδα 
εκπξφο ησλ αγξίσλ Σνχξθσλ, δηα λα κε κάζεη ηελ 
ηέρλελ, κφλν θαη κφλν λα κε δσνηξέθεη. Αιιά απηφο 
ήηνλ πνιιά κέζπζνο. Καζεκεξηλψο κε έδεξλε. Πιένλ 
πησρφο απφ ηνλ παηέξα κνπ. ρεδφλ επηζπκνχζα λα 
γεκψζσ ηελ θνηιηά κνπ θνληά ηνπ... 

Δηο ηα 1791 έπηαζε ζαλαηηθφ. Δηο ην πιεζίνλ ρσξηφ 
καο Φίια νλνκαδφκελν, ήηνλ θεθαινρψξη, έσο ηξηαθφ-
ζηεο πελήληα νηθνγέλεηεο, παζαίλνληαο θάκπνζνη ην 

εδηάιαβαλ* σο βνπξδφιαθαο,* φηη επήγαηλαλ θαη 

έπληγαλ ηνπο άιινπο· νπνχ ηφηε απηή ε πξφιεςηο ήηνλ. 
Αιιά απμάλνληαο ην θαθφ, ηνπο έδσζαλ λα θαηαιάβνπλ 
νη θξνληκφηεξνη, φηη ήηαλ παλψιε. Οπνχ εμέζαπηαλ 
ηνπο πνζακέλνπο θαη ηνπο έθαηνλ κε ζίδεξα ππξσκέλα 
εηο ηελ θαξδηά... 
 

ην εδηάιαβαλ: ην ζεψξεζαλ. 

βνπξδόιαθαο: βξπθφιαθαο. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Πνηα είλαη ηα δεηλά πνπ θαηαηξχρνπλ ηνπο 
 αλζξψπνπο ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, φπσο 
 πξνθχπηνπλ απφ ην θείκελφ καο; 

2. πσο είπακε ζηελ εηζαγσγή, ν ζπγγξαθέαο δελ 
 ήηαλ κνξθσκέλνο· ηη λνκίδεηε φηη ηνλ ψζεζε λα 
 δηεγεζεί φζα καο δηεγείηαη ζην Υξνληθφ ηνπ; 

3. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν ηδηφηππεο εθθξάζεηο 
 πνπ ζήκεξα δε ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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Νηθφιανο Καζνκνχιεο  

 

ηξαηησηηθά ελζπκήκαηα 

Ο Μαθεδφλαο αγσληζηήο Νηθφιανο Καζνκνχιεο (1795 

- 1872) έιαβε κέξνο ζε πνιιέο κάρεο θαη πνιέκεζε ζην 
Μεζνιφγγη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Ήηαλ κνξ-
θσκέλνο θαη απφ ην 1832 άξρηζε λα γξάθεη ηηο εκπεη-
ξίεο ηνπ απφ ηνλ Αγψλα. Σν έξγν ηειείσζε ην 1841 θαη 
ην 1940 εθδφζεθε ζε ηξεηο ηφκνπο κε επηκέιεηα ηνπ 

Γηάλλε Βιαρνγηάλλε θαη κε ηίηιν: Δλζπκήκαηα ηξα-
ηηωηηθά ηεο Δπαλαζηάζεωο ηωλ Διιήλωλ 1821 - 1833. 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε καξηπξία ηνπ 
Καζνκνχιε ζρεηηθά κε ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγ-
γίνπ. Απφ απηήλ είλαη θαη ην απφζπαζκα πνπ 
αθνινπζεί θαη καο δίλεη ζθελέο απφ ηελ εξσηθή έμνδν. 

 

[θελέο από ηελ έμνδν] 
 

Πεξηθεξφκελνο αλά ηνπο πξνκαρψλαο θαη θνηλνπνηψλ 
εηο ηνπο Αμησκαηηθνχο ην ζρέδηνλ, ελχθησζελ, θαη 

επίζηξεθα πάιηλ εηο ηνπ Μαθξή ηελ Γάκπηαλ,* νπνχ 

ήζαλ έηνηκνη φινη. Άθξα εζπρία θαη άκηιια· επείξαδελ 
έλαο ηνλ άιινλ γειψληεο: 

– Πνηνο εμεχξεη αχξηνλ πνχ ζα παίξλε ε ξάρε ζνπ 

αέξαλ*... 

 
 
 

δάκπηα: ηάκπηα θαη ηάπηα (ιεμ. ηνπξθ.) πνπ ζεκαίλεη 
νρχξσκα, πξνκαρψλαο. 

πνηνο εμεύξεη... αέξαλ: Πνχ ζα θνίηεζαη λεθξφο 
πεζκέλνο κπξνχκπηα. 
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Αλέθδνηνλ. – Έλαο αμησκαηηθφο ηνπ ηνξλάξε,* 

Απνζηφιεο Σδαιαράο, 55 ρξνλψλ άλζξσπνο, κηθξφζελ 
Αξκαηνιφο, βιέπσλ ηνλ εαπηφλ ηνπ αδχλαηνλ ή ψζηε 
λα ζσζή, θαη έρσλ άξκαηα ρξπζά θαη ρξήκαηα έσο 10 
ρηιδ. γξ. εηο ην θηκέξη ηνπ, εμεδψζε εηνχηα φια θαη ηα 
δίδεη λα ηα δσζή θαη αξκαησζή έλαο αλεςηφο ηνπ γπκλφο 
Γηψηεο εΐδε. Δλδχζαο ηνχηνλ θαη ιαβψλ εθείλνο ηα 
άξκαηα εθείλνπ, ηνλ έδσζελ ν Απνζηφιεο ηελ επρήλ 
ηνπ ιέγσλ: 

– Παηδί κνπ, ιέγεη, απφ κηθξφ παηδί Κιέθηεο θαη 
Αξκαηνιφο απηά εθέξδηζα – ιάβε ηα· δελ ηα εληξφπηαζα 
εηο θαλέλα κέξνο. Σα γφλαηά κνπ δε βαζηνχλ λα ηξέμσ  
ηφζνλ θάκπνλ θαη αλήθνξνλ ζε ηα δίδσ κε ηελ επρήλ 
κνπ· έια λα ζε θηιήζσ, θαη λα δψζεο εμ απηψλ θαη δηά 
ηελ ςπρήλ κνπ. Δγψ πιένλ κέλσ λα απνζάλσ εδψ, 

φπνπ ζέιεη πιέμεη* ην βνπβάιη εηο ην αίκα, κεηά ηελ 

θπγήλ ζαο. 
Δθεί ήηνλ θαη ν ηνξλάξεο. Σνλ είπα ινηπφλ φηη: 
– Δγψ πεγαίλσ εηο ηελ ζέζηλ κνπ, θαη ζα πεξηκέλσ 

εθεί έσο λα δηαβή ν Σδηαβέιαο, λα θηλήζσ καδί ηνπ· 
πιελ εζχ λα κείλεο απηνχ νπνχ είζαη, λα κε ραζνχκελ. 

ινη νη Οπιαξρεγνί θαη ζηξαηηψηαη επήγακελ θαη 
απνραηξεηίζακελ ηνπο ζπλαγσληζηάο καο, θίινπο θαη 
ζπγγελείο, πιεγσκέλνπο θαη αζζελείο, νίηηλεο κε δά-
θξπα ραξάο κάιινλ παξά κε ιχπελ ρσξηδφκελνη απφ 
εκάο, έκεηλαλ λα πεζάλνπλ πνιεκνχληεο· θαλέλαο απφ 
απηνχο δελ αγαλάθηηδελ, δηφηη ν θίλδπλνο ηεο δσήο ήηνλ 
επίζεο ν ίδηνο θαη εηο απηνχο θαη εηο εκάο. ινη εχρνλην 
πξνο ηνπο αλαρσξνχληαο ηελ θαιήλ αληάκσζηλ εηο ηνλ 
άιινλ θφζκνλ. 

 

 

ηνξλάξεο: νπιαξρεγφο ζην Μεζνιφγγη. 

ζέιεη πιέμεη: ζα πιεχζεη, ζα θνιπκπήζεη. 
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Φζάλνληαο εηο ηνλ Αλεκφκπινλ, ακέζσο επήγα θαη 
εχξα θαη ηνλ Καςάιελ εηο ηελ ππξηηνζήθελ εθνηλν-
πνίεζα πξνο απηφλ ηη ψξα έπξεπελ λα βάιε θσηηά· 
απηφο κ’ απνθξίζε φηη: 

– Γελ ζέισ εξκελείαλ,* κφλνλ ψξα θαιή ζαο, θαη 

φηαλ θζάζεηε πξνο ηνλ ξηδφλ ηνπ βνπλνχ, αθνχηε θαη 
βιέπεηε ηνλ Καςάιελ ζαο πνπ ζα απεηά. Δηο απηήλ ηελ 
ζηηγκήλ απέξαζελ ν Σδηαβέιαο απφ ην κέξνο καο, θαη 
καο εηδνπνίεζελ λα ηξαβερζνχκελ· δηεπζχλζε δε βαδί-
δσλ ηελ αθξνγηαιηάλ δηά λα έβγε πξνο ηελ Μαξκαξνχλ, 
ψζηε λα ζπλάμε φινπο γχξσζελ. 

ια ηα αλδξφγπλα εδηεπζχλνλην εηο ηελ πξνζδην-
ξηζζείζαλ γέθπξαλ, σζάλ αξλάθηα κε άθξαλ ζησπήλ νη 
παηέξεο κε ηα γηαηαγάληα εηο ην ελ ρέξη θξεκαζκέλα, ηα 
δνπθέθηα απφ ην ινπξί εηο ηνλ ψκνλ, θαη κε ην άιινλ 
θαζέλαο λα βαζηά ή θαλέλ παηδάθη ηνπ ή ηελ ζχδπγφλ 
ηνπ, θαη λα πεγαίλνπλ. Πνιιαί γπλαίθεο ελδχζεζαλ 
αλδξίθεηα θαη αξκαηψζεζαλ, θαη δελ εδηαθξίλνλην εηο ην 
βάδηζκα απφ ηνπο άλδξαο. 
 

Αλέθδνηνλ 
 

Γηαβαίλνληαο απφ ηνλ δξφκν ηεο νηθίαο ηνπ Νφηε, εχξα 
κίαλ γπλαίθαλ θαη ηξεηο άιινπο αζζελείο Μηζνινγγίηαο 
ζπξνκέλνπο θαη θπιηφκελνπο εηο ηελ πιαηαίαλ. Ζ γπλαί-
θα εθξαχγαδελ· «πνχ καο αθήλεηε», φζνλ εδχλαην· νη 
αζζελείο έθιαηγαλ. Σελ επίπιεμα δηά ηεο θσλέο, απηή 

εμαθνινπζνχζελ εβηάζζελ θαη ηελ έπαηζα* κε ηελ 

ιφγρελ. Αθνχγσ κίαλ θσλήλ γλσζηήλ: «Νηθνιάθε, εζχ 
θνλεχεηο ηελ κεηέξαλ κνπ; 
 
 

εξκελεία: νξκήλεηα, ζπκβνπιή. 

έπαηζα: ηνπ ξήκ. παίσ = ρηππάσ. 
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– Ναη, ιέγσ, δηφηη ζα καο πξνδψζε». Δγλψξηζα ηνλ 
άλζξσπνλ, θαη ήηνλ ν αηξφκεηνο λένο θαη ήξσαο 
πξψελ ζαιπηθηήο καο Γξεγφξεο, Μηζνινγγίηεο· ηνλ 
εθίιεζα κε δάθξπα θη εγψ θαη νη ζχληξνθνη, επί πνδφο 
θαη κε βίαλ, πιελ αδχλαηνλ ήην λα βνεζεζή. Σνλ παξε-
γφξεζα, θαη ηνλ είπα λα θξέκαζε ηελ ηχρελ ηνπ εηο ηνπ 
Θενχ ην ρέξη, θαζψο θαη εκείο. 

Φζάζαο εηο ην θαιχβη ηνπ Μαθξή, βιέπσ φηη ν 
ηνξλάξεο έιεηπελ εηο άιιν, ελψ φινη ήζαλ έηνηκνη, 
δηςψληεο πφηε λα θζάζε ε ψξα. Σξέρνληαο λα εχξσ 
ηνλ ηνξλάξελ απαληψ ηνλ καθαξίηελ Κψζηαλ Νάζηνλ. 

– Χξέ Νηθνιάθε, κνη ιέγεη, γεθχξηα δελ επήξακελ 
λα βάισκελ εηο ην απιάθη ηνπ Οπκέξ Παζηά· πψο ζα 
πεξάζνπλ ν θφζκνο ινηπφλ; Σνλ πήξακελ εηο ηνλ 
ιαηκφλ καο. 

– Σψξα καο ην ιέγεηο; ηνπ ιέγσ· ηη έθακεο; Απφ ηνλ 
ζεφλ λα ην εχξεο! 

Δθεί πιεζίνλ ήηνλ ν Καπ. Μήηξνο Γειεγεψξγεο θαη 
ν Βαζίιεο Υαζάπε. 

– Χξέ αδειθνί, ηνπο ιέγσ, εράζε ν θφζκνο –νγξή-
γνξα ζηξψκαηα απφ ηεο θαιχβεο λα γηνκίζσκελ εηο έλα 

κέξνο ην απιάθη, δηφηη θαλέλαο δελ ζέιεη δπλεζή* λα 

έβγε. Δλζπκήζεζαλ θαη ηνχηνη επζχο ηνλ θίλδπλνλ, θαη 
νχησο ακέζσο ν πξφζπκνο Γειεγηψξγεο θαη ν Βαζίιεο 
Υαζάπε θαη φινη νη ζηξαηηψηαη, φζνη ήκεζζνλ εθεί 
γχξσζελ, επήξακελ θαζείο απφ ελ ζηξψκα θαη ην 
εξίμακελ θαη άξρηζαλ φινη νη ζηξαηηψηαη λα θνπβαινχλ 
θαη λα γηνκίδνπλ. 

Πιελ ε ψξα ε πξνζδησξηζκέλε πιεζίαδελ. Ζ ειή-
λε ήηνλ δεθαήκέξνο, εηο ηελ αχμεζίλ ηεο· πξν κηζήο 

 
 

 

δε ζέιεη δπλεζεί: δε ζα κπνξέζεη. 
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ψξαο εζθεπάζζε κε ελ ζχλλεθνλ ζθνηεηλφλ θαη 
δξνζψδεο· έβξεμελ νιίγνλ, θαη άξρηζελ ν ηφπνο λα 
γιηζηξά– πιελ εδνμάζακελ ηνλ Θεφλ, δηφηη εθείλελ ηελ 
ζηηγκήλ εζθέπαζελ ην θέγγνο ηεο ζειήλεο, ψζηε λα 
σθειεζνχκελ απφ ην ζθφηνο εηο ην θίλεκα, πξηλ νη 
ερζξνί καο θαηαιάβνπλ. Σξέρνληεο ινηπφλ φινη, 
εδπλήζεκελ λα ζθεπάζσκελ απφ ην απιάθη έσο δχν 
νξγηέο ην πιάηνο ηφπνλ. 

Δπίζηξεςα απφ ηελ γηφκσζηλ ηνπ αχιαθνο, θαη 
εχξα ηξππσκέλνλ ηνλ ηνξλάξελ, θαηά ζπγθαηξίαλ, εηο 
ελ θαιχβη ηνπ Βαζίιε Υαζάπε, νκνχ κε ηνπο δχν 
αδειθνχο κνπ θαη ζηξαηηψηαο ηνπ ζψκαηφο καο. 
Δίδακελ κε αγαλάθηεζηλ έλαο ηνλ άιινλ. 

– Ση έπαζεο θαη ζ’ εράζακελ; κνη ιέγεη. 
– Δγψ ηη έπαζα, ηνλ ιέγσ, ή εζχ νπνχ αιινχ έβαιεο 

ην ζχλζεκα* λα έιζσ, θαη αιινχ πήγεο; 

Δπξηζθφκελνη φινη νη Έιιελεο εηνηκαζκέλνη εηο ην 

γειέθη,* κε ην ζπαζί θαη ην καραίξη εηο ην ρέξη, θαη κε ην 

ληνπθέθη εηο ηνλ ψκνλ, ηδνχ θζάλεη θαη ν Νφηεο. 
Δδηάβαηλελ εξρφκελνο πξνο ηελ πξνζδησξηζκέλελ 
γέθπξαλ. Δξψηεζελ πνηνο ήηνλ κέζα. Σνλ είπακελ, ν 
ηνξλάξεο. 

– ήθσ, ηνλ ιέγεη, ηνξλάξε· εθηλήζακελ, εηο ην 
φλνκα ηνπ Θενχ! 

Ο ηνξλάξεο ηνλ απνθξίλεηαη: 
– Να πεξηκέλσκελ, έσο φηνπ λα θχγνπλ αη γπλαίθεο 

πξψηα. 
 
 

 

έβαιεο ην ζύλζεκα (ζχλζεκα): ζπκθψλεζεο. 

επξίζθνκαη εηο ην γειέθη: είκαη ζε θαηάζηαζε 
εηνηκφηεηαο. 
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– Ζκείο θηλνχκελ, ηνλ ιέγεη ν Νφηεο, θαη φπνηνο έρεη 
γπλαίθα αο θξνληίζε πιένλ δη’ απηήλ· δελ γηλφκεζα 
θχιαθεο ησλ γπλαηθψλ ησλ απηήλ ηελ ψξαλ! 

Ο ηνξλάξεο έθεξλελ ηελ θάπαλ ηνπ καδί ηνπ, ηελ 

θινθάηαλ* θαη ηα άξκαηά ηνπ. Σνλ είπα λα ηα ξίμε φια 

λα ειαθξσζή, δελ εζέιεζελ· «δηφηη θξπνινγψ», 
απνθξίζεθελ. 

Σελ ζηηγκήλ απηήλ, ν Ηκπξαΐκεο έξξηπηελ αθαηά-
παπζηα βφκβεο εηο ηελ πφιηλ, ελψ φινη επξηζθφκεζα εηο 
ην πνδάξη· φινη θξπθνγεινχζαλ ελλνήζαληεο φηη δελ 
είρελ ζεηηθήλ πιεξνθνξίαλ ηεο ψξαο θαη ηνπ ηξφπνπ 
ηεο εμφδνπ καο. 
Φηινχληεο ην ρψκα ηνπ Μεζνινγγίνπ, απνραηξε-
ηνχζακελ κε δάθξπα κίαλ ζέζηλ, ήηηο καο εθαίλεην φηη 
ήηνλ ν Παξάδεηζνο, θαη εηο ηελ νπνίαλ αθήλακελ 
ηφζνπο ήξσαο δσληαλνχο, κ’ φινλ νπνχ αγλννχζακελ 
θαη εκείο ηελ ηχρελ καο. 

Ακέζσο εθηλήζεκελ, θαηφπηλ ηνπ Νφηε. Ο ηνξ-
λάξεο έζεξλελ θαη ην άινγφλ ηνπ κε ην δηζάθθη ηνπ· ελψ 
αθφκε ήκαζζνλ ζπζζσξεπκέλνη, πξνζηάδεη έλαλ 
ζηξαηηψηελ λα ην εβγάιε ην άινγν πεξλψληαο ην απφ 
άιιν κέξνο. Σν πήξελ έλαο ζεΐδεο ηνπ, θαη νχησο 
εμήιζακελ απφ ηελ πξψηελ γέθπξαλ. 

Ο Γεσξγάθεο Κίηδηνπ είρελ εβγάιεη ην άηη ηνπ έμσ 
απφ πξηλ, θαη επεξηθέξεην ν ζεΐδεο ηνπ Κηαξκπακπάο 
κε απηφ έμσ, ελψ εκείο εβγαίλακελ. 

Άθνπζαλ νη Σνχξθνη ηνλ θξφηνλ ησλ πνδαξηψλ εηο 
ηαο γέθπξαο· δηφηη αθνχγεην σο έλαο βαζχο 
βνπβνπληζκφο. 

 
 

 

θινθάηα: εδψ θάπα θινθσηή, θξνζζσηή. 
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Δπιεζίαζαλ νη εκπξνζζηλνί έσο εηο ηεο άθξεο ησλ 
αληίθξπ δχν ερζξηθψλ πξνκαρψλσλ· εγηφκσζελ ε 
πιαηαία εθείλε έσο εηο ην απιάθη ηνπ Οπκέξ Παζηά. 

Σν ζχλλεθνλ, ην νπνίνλ εθάιππηελ ηελ ειήλελ, 
εηξαβήρζε θαζ’ ελ ζηηγκήλ εβγαίλακελ –θαη ην πεξηζ-
ζφηεξνλ κέξνο ηεο Φξνπξάο είρελ έβγεη, θαη εμαπιψ-
ζεζαλ εηο ηελ πεδηάδα– καο είδαλ νη Άξαβεο εμεξρφ-
κελνπο, θαη αξρίδνπλ ηνλ δνπθεθηζκφλ θαη ηνλ 
θαλνλνβνιηζκφλ. 

Μηα ψξα ζρεδφλ ππνκείλακελ ηελ θσηηάλ εθεί, 
πιαγηαζκέλνη θαη ζησπψληεο. Ο ηνξλάξεο κε ηνπο 
ζηξαηηψηαο ηνπ επξέζε κέζα εηο ηνλ αχιαθα, θαη 
επξνζκέλακελ λα ηξαβερζνχλ νη δηαβάληεο δηά λα 
εχξσκελ ηφπνλ λα θηλήζσκελ θαη εκείο θαηφπηλ. Σν 

κπζηηθφλ* ήηνλ «ηδηθνχξη θαη ζηνξλάξη». 

Δθείλελ ηελ ζηηγκήλ, αθνχζζε κία θσλή, φηη εηο ηνλ 
Άγηνλ ψζηελ πνιεκνχλ νη εδηθνί καο· φινη επηζηξέ-
ςακελ ηα πξφζσπα λα ηδνχκελ, θαη λα ζηαζνχκελ θαηά 
ην ζρέδηνλ, θαη επηζηξέςσκελ, πιελ ήην ςεχκα. 

Πεξηκείλαληεο ηφζελ ψξα λα θηππήζε ε «βνήζεηα» 

ην ζηξαηφπεδνλ,* είδαλ νη εκπξνζζηλνί καο φηη θακία 

ηνηαχηε βνήζεηα δελ θαίλεηαη· καο εηδνπνίεζαλ λα 
είκεζζελ έηνηκνη, θαη ακέζσο νη κελ νξκήζαληεο πξνο 
ηνλ δεμηφλ ερζξηθφλ πξνκαρψλα, νη δε πξνο ηνλ 
αξηζηεξφλ – νη Σνχξθνη άθεζαλ ηνπο πξνκαρψλαο θαη 
έθπγνλ άιινη εδψζελ θαη άιινη εθείζελ. 

 
 
 

 

Σν κπζηηθόλ: ην ζχλζεκα. 

ην ζηξαηόπεδνλ: ελλνεί ην ζηξαηφπεδν ηνπ Κηνπηαρή. 
 
 

136 / 192 



 

Δβγήθελ ν ζεκαηνθφξνο Αξγχξεο πξψηνο, θαη κε 
ηνπο νδεγνχο νκνχ θαη κε ηνλ Νφηελ άξρηζαλ ζπγθε-
ρπκέλνπο πιένλ λα εμέξρσληαη αζπαδφκελνη θαη απφ-
ραηξεηνχληεο θαζείο ην ηδηθφλ ηνπ νρχξσκα εηο ηελ 
ζχξαλ θαη ηαο βαζκίδαο κε αλαζηελαγκνχο: 

– Αρ, Μηζνιφγγη, αρ, αίκαηα νπνχ ερχζακελ άδηθα... 
 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Να βξείηε ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ζθελέο ηνπ 
 απνζπάζκαηνο. Ννκίδεηε φηη ν ζπγγξαθέαο ηηο 
 παξνπζηάδεη, επεηδή απιψο ππέπεζαλ ζηελ 
 αληίιεςή ηνπ, ή ηηο επηιέγεη απφ πνιιέο άιιεο, 
 επεηδή ε θαζεκηά ηνπο απνδίδεη θάπνην ηδηαίηεξν 
 πλεχκα· θαη πνην; 

2. Πψο αληηκεησπίδνπλ ην γεγνλφο ηεο Δμφδνπ ηα 
 δηάθνξα πξφζσπα πνπ ζπλαληάκε ζηελ αθήγεζε; 
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Jean-Charles Langlois (Ιαλγθινπά) (1789-1870), 
Άιωζε ηνπ Κεζνινγγίνπ, ραιθνγξαθία,  

Δζληθό Ηζηνξηθό Κνπζείν 
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Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο  

 

Γηήγεζεο ζπκβάλησλ 

Γηα ην Θεφδσξν Κνινθνηξψλε δε ρξεηάδεηαη λα 

κηιήζνπκε εδψ. Μηιάεη γη’ απηφλ ε λεφηεξε ειιεληθή 
ηζηνξία. Ο Κνινθνηξψλεο, πξσηαγσληζηήο ζηνλ αγψλα 
ηεο αλεμαξηεζίαο, δελ κπνξνχζε λα θαηαγξάςεη απηά 
πνπ έδεζε θαη γηα άιινπο ιφγνπο, αιιά θαη γηαηί νη 
γξακκαηηθέο ηνπ γλψζεηο ήηαλ ειάρηζηεο. Ζ καξηπξία 
ηνπ ζα είρε ραζεί, αλ ν Δπηαλήζηνο πνηεηήο θαη δηθα-
ζηήο ζηε γλσζηή δίθε ηνπ Κνινθνηξψλε Γεψξγηνο 
Σεξηζέηεο δελ ηνλ έπεηζε λα ηζηνξήζεη ηα έξγα ηνπ. Με 
ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαηφξζσζε λα θάκςεη ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ Γέξνπ. ρεηηθά κε 
ηα ιηγνζηά γξάκκαηα ηνπ είπε: «Λεο δελ εμεχξεηο γξάκ-
καηα – θαη πνιιά εμεχξεηο. Σα ιφγηα είλαη γξάκκαηα, 
κίιεηε θη εγψ γξάθσ». Ζ αθήγεζε εθδφζεθε ζε βηβιίν ην 

1851 κε ηίηιν Γηήγεζηο πκβάληωλ ηεο Διιεληθήο Φπιήο 
από ηα 1770 έωο ηα 1836. Τπαγόξεπζε Θεόδωξνο 
Θωλζηαληίλνπ Θνινθνηξώλεο. Απφ ην βηβιίν απηφ 
δίλνπκε παξαθάησ έλα απφζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη 
ζηε κάρε ζην Βαιηέηζη (12-13 Μαΐνπ 1821). 
 

[Ζ κάρε ζην Βαιηέηζη] 
 

ε δέθα εκέξεο πεξάζνληαο ηνπο έγξαςα εηο ην Λενληά-
ξη, φηη «λα έιζεηε λα πηάζνπκε ην Βαιηέηζη». Καη ηφηε 

εθίλεζε ν Μπετδαληέο, νη Πεηξνβαίνη* θαη Μεζζήληνη 

1200, Παπαηζψλεο. Δπήγα θαη εγψ εηο ην Βαιηέηζη,  
 
 

Πεηξνβαίνη: πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηνλ νπιαξρεγφ 
Μεηξνπέηξνβα. 
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ηνπο ιέγσ: «Να θηηάζεηε ηα ηακπνχξηα θιεηζηά. Δηο ηελ 
άθξε ηνπ ρσξηνχ ήηνλ κία εθθιεζηά, λα γέλεη ηακπνχξη, 

θαζψο θαη δχν θαηαξάρηα,* πνπ εδηαθέληεπαλ* ην ρσ-

ξηφ, νπνχ, αλ έιζνπλ νη Σνχξθνη, λα θιεηζζείηε κέζα». 
Μνπ απεθξίζεθαλ εθείλνη: «Υαλφκεζα». –«Δζείο θιεη-

ζζείηε θαη εγψ ζαο έξρνκαη κεληάηη,* ζαο παίξλσ εηο 

ηνλ ιαηκφ κνπ». Δθείλε ηελ ίδηα ψξα, νπνχ εκείο εθηηά-

λακε απηφ, ήιζελ ν Κερατάο* κε 4000 εηο ηελ Βνζηίηζα* 

απφ ηα Γηάλληλα, έθαςε ηελ Βνζηίηζα, επέξαζε εηο ηα 
Μαχξα Ληζάξηα αηνπθέθηζηνο, έθαςε ηελ Κφξηλζν. Ο 
Φιέζαο έθαςε ηα ζπίηηα ηνπ Κηακήι κπέε, έθαςε ην 
Άξγνο ν Κερατάο, επέξαζε απφ ην Σνπξλίθη, εκπήθε εηο 
ηελ Σξηπνιηηζά. Μπαίλνληαο εηο ηελ Σξηπνιηηζά, ηνπ 
ηζηφξεζαλ ηνλ πφιεκν ηνλ πξψηνλ ηνπ Βαιηεηζίνπ –
πνπ εθπλεγήζακελ ηνπο Ρσκαίνπο θαη επαηλέκαηα 
ηνχξθηθα. Σνπ είπαλ νη παιαηνί Σνχξθνη: «Ήηνλ Ρνχζνη, 
ηνπο θπλεγήζακελ εηο ηνλ θάκπν ηνπ ηλάλνπ, επξν-
ζθχλεζαλ». Σν απηφ ζρέδηνλ ήζεινλ λα θάκνπλ. Σελ 
απγήλ νπνχ εθίλεζαλ νη Σνχξθνη δηά ην Βαιηέηζη, νη 
βάξδηεο ήηνλ δηά λπθηφο απεξαζκέλεο εηο ηεο ηνπν-
ζεζίεο. Δγψ εθνηκνχκνπλ εηο ην Βαιηέηζη, εγεπκάηηδα εηο 
ηελ Πηάλα θαη εδείπλαγα εηο ην Υξπζνβίηζη θαη επεξη-

θεξφκνπλ ζηα ηξία νξδηά* θαη έληεζα* εθείλε ηελ εκέξα 

λα είκαη εηο ην Υξπζνβίηζη. 
 

θαηαξάρηα: θνξπθνγξακκέο.  

δηαθεληεύσ: πξνζηαηεχσ.  

κεληάηη: ελίζρπζε. 

Θερατάο: ν Σνχξθνο δηνηθεηήο. 

Βνζηίηζα: παιηά νλνκαζία ηνπ Αηγίνπ. 

νξδηά: ζηξαηφπεδα (ην νξδί). 

έληεζα: έηπρε. 

140 / 194-195 



 

Δηο ηελ Πάλσ Υξέπα, απάλσ απφ ηελ Σξηπνιηηζά, 
είρακε βάξδηεο θαη έδηλαλ είδεζε πφζελ πάλε νη Σνχξ-
θνη. Δθείλελ ηελ εκέξα καο έθακαλ ζηληάιν φηη νη Σνχξ-
θνη πάλε εηο ην Βαιηέηζη – καο έθακαλ θσηηέο φηη νη 
Σνχξθνη πάλε εηο ην Βαιηέηζη. Δπζχο εθίλεζα κε ηνπο 
800 θαη έθακα δηαηαγή λ’ αθνινπζήζνπλ θη νη άιινη. 
ζν λα έιζνπλ νη Σνχξθνη εηο ην Βαιηέηζη, εθζάζακε θαη 
εκείο. 

Άλνημε ν πφιεκνο ηνπ Βαιηεηζίνπ. Σνπο δηθνχο καο 
ηνπο πνιηφξθεζαλ νη 5000. Αλνίγνληαο ην ηνπθέθη 
εθζάζακελ θαη εκείο εηο ηεο πιάηεο ησλ Σνχξθσλ, 
ξίμακε κηα κπαηαξία λα εκςπρσζνχλ νη κέζα, θαη νη 
κέζα εράξεθαλ θαη έξημαλ θη εθείλνη, έξημαλ θαη νη 
Σνχξθνη, έγηλε θξφηνο κεγάινο. Οη Σνχξθνη, νη εκπξν-
ζηηλέο θχιαμεο, πεξίκελαλ λα θχγνπλ νη Έιιελεο, 
θαξηεξψληαο ψξεο θαη αθνχνληαο θξηθηφλ πφιεκνλ 

νπίζσ, επείθαζαλ* φηη νη Έιιελεο εθιείζζεθαλ θαη 

πνιεκάλ. Ήιζαλ θαη εθείλνη εηο ηελ πνιηνξθίαλ ησλ 

Διιήλσλ, έπηαζαλ έλα θαηαξάρη δέθα κπατξάθηα* θαη 

εκπφδηδαλ ηελ θνηλσλία* καο κε ηνπο κέζα. Ζκείο νη 800 

ελδπλακψζακελ ηνλ ηφπνλ, γηα λα κε καο πάξνπλ ηα 
νπίζζηα νη Σνχξθνη. Ο Κερατάο εθαξηέξεζε θαη απηφο, 
δελ είδε ηίπνηεο, ήιζε εηο ην Βαιηέηζη κε δχν θαλφληα. 
Πνιεκνχλ νη Έιιελεο νη θιεηζκέλνη. Έθζαζε θαη ν 

Κνιηφπνπινο, έθιεηζε ηνλ Ρνπκπή* κε ηνπο 5000 θαη 

δελ είρε αληαπφθξηζε κε ηνπο άιινπο Σνχξθνπο. Σνπο 
έβαιε (ν Ρνπκπήο) ην θαλφλη, πιελ δελ ηνπο έθαλε 
δεκία. 
 

επεηθάδσ: ζπκπεξαίλσ. 

κπατξάθηα: ζεκαίεο. 

θνηλσλία: επηθνηλσλία. 

Ρνπκπήο: Σνχξθνο αξρεγφο. 
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Ο πφιεκνο εζηάζε ζθνδξφο φιελ ηελ εκέξαλ. Οη Σνχξ-
θνη επξφζκελαλ εηο ηα ςειψκαηα λα αδεηάζνπλ ην 
Βαιηέηζη νη θιεηζκέλνη, θαη εκείο αθαξηεξνχζακελ λα 
θχγνπλ νη Σνχξθνη. Σν βξάδπ παίξλσ κεξηθνχο θαη 
πάγσ εηο ην θαηαξάρη, φπνπ ήηνλ νη ζεκαίεο ησλ Σνχξ-
θσλ. Δπήγα θνληά, ηνπο ηνπθέθηζα, κε δίδνπλ ηέζζεξα 
ηνπθέθηα – νη Έιιελεο νπίζσ δελ εθαηάιαβαλ–: 
«Εσληαλνχο ζα ζαο πηάζσ, εγψ είκαη ν Κνινθν-
ηξψλεο». – «Ση είζαη ζπ;» – «Ο Κνινθνηξψλεο». – 
Άδεηαζαλ ηνλ ηφπνλ. Σφηε εκβήθακελ εηο ην Βαιηέηζη, 
εδψζακε θπζέθηα, ςσκί, φ,ηη αλαγθαία ήηνλ εηο εθεί-
λνπο. Δηο ηεο δπν ψξεο ηεο λπθηφο ήιζαλ 200 εδηθνί καο 
θαη έξημαλ κία κπαηαξία, ελνκίδακε φηη είλαη Σνχξθνη, θαη 
ήηνλ Έιιελεο. Δμελπθηίζακε θαη ηα δπν κέξε, ν έλαο 
πψο λα θχγεη ν άιινο. Δμεκεξψζακελ εηο ηνλ πφιεκνλ. 
Βάλσ ην θηάιη θαη ηεξάσ, βιέπσ ηνπο Σνχξθνπο εηο έλα 
κέξνο, ν Ρνπκπήο ήηνλ απνθιεηζκέλνο. Σελ απγή ν 
Κερατάο έβαιε ην θαλφλη εηο ην ηακπνχξη ηνπ Μπετδαληέ 
ηνπ Ζιία. Σν θαλφλη πξνζπέξλαε ην ηακπνχξη ηνπ Ζιία 
θαη έπαηξλε ην ηακπνχξη ηνπ Ρνπκπή. Αλ ην ρακήισλε, 
ζα ηνλ έπαηξλε. 

Ο Ρνπκπήο εζηελνρσξήζε λα γπξίζεη κε γηνπξνχζη, 
αλάκεζα ησλ δχν ηακπνπξηψλ ησλ Διιήλσλ. Δπείθαζα 
φηη ζέιεη λα θχγεη, ηνλ εδπγψζακελ θνληά. Κάλεη γηνπ-
ξνχζη ν Ρνπκπήο – απφ ηελ ηξνκάξα ηνπο αθήλνπλ 
ηνπθέθηα. Πέθηνπλ αλάκεζα ησλ δχν, ηνπ ζθνηψλνπλ 
σο 300, εκείο απφ πίζσ. Δπέζακε απφ θνληά, επεηά-
ρζεθαλ θαη νη θιεηζκέλνη Έιιελεο, ηνπο κάζακελ 

κπιαζηξί,* ηνπο κνλνκεξηάζακελ,* ηνπο αθνινπζνχ-

ζακελ. Οη Έιιελεο έπεζαλ εηο ηα ιάθπξα θαη εηο ηνπο  
 

 

ηνπο κάζακελ κπιαζηξί: ηνπο καδέςακε φινπο καδί. 

ηνπο κνλνκεξηάζακε: ηνπο απνκνλψζακε. 

142 / 195-196 



 

ζθνησκέλνπο θαη δελ αθνινπζνχζαλ κε πξνζπκία. Ο 
Νηθεηαξάο έληεζε λα είλαη εηο ηα Βέξβελα κε 800, 
έξρεηαη, δελ έθζαζε εηο ψξα, ηνπο εθπλεγήζακελ έσο 
πνπ ηνπο εβγάιακε εηο ηνλ θάκπνλ. Δθείλνο ν πφιεκνο 
εζηάζε ε επηπρία ηεο Παηξίδνο. Αλ εραιηφκεζα, 
εθηλδπλεχακε λα κε θάκνκε νξδί πιένλ. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Απφ πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ δηαθξίλνληαη 
 ηδηαίηεξα νη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Κνινθνηξψλε; 

2. Πνηα εηθφλα παξνπζηάδεη ν πφιεκνο ζ’ απηή ηελ 
 επνρή θαη ηδηαίηεξα ζ’ απηή ηε θάζε ηνπ αγψλα; 

3. Ξέξνπκε φηη ηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Κνιν-
 θνηξψλε γξάθηεθαλ απφ ηνλ Σεξηζέηε. Έρεηε ηε 
 γλψκε φηη ν Σεξηζέηεο δηέζσζε ηνλ πξνθνξηθφ 
 ιφγν ηνπ Κνινθνηξψλε; Να ηεθκεξηψζεηε ηελ 
 απάληεζή ζαο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 
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Μαθξπγηάλλεο  

 

Απνκλεκνλεύκαηα 

Ο ζηξαηεγφο Μαθξπγηάλλεο (1797-1864) γελλήζεθε ζε 

έλα κηθξφ ρσξηφ ηνπ Ληδνξηθηνχ, ηνλ Αβνξίηε. Καηαγφ-
ηαλ απφ θησρή νηθνγέλεηα γεσξγψλ θαη πνηκέλσλ. 
Δμαηηίαο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θηψρεηαο αλαγθάζηεθε 
λα εξγαζηεί απφ εθηά εηψλ, γηα λα ζπληεξεζεί. Απφ ην 
1811 εξγάζηεθε σο επηζηάηεο ζηελ νηθνγέλεηα Αζαλ. 
Ληδνξίθε ζηελ Άξηα. Αξγφηεξα αζρνιήζεθε κε κηθξνε-
κπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 1821 είρε νηθνλνκηθή 
αλεμαξηεζία. Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη αξρηθά 
έιαβε κέξνο ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Ήπεηξν 
θνληά ζηνλ νπιαξρεγφ Γψγν Μπαθφια. Γηαθξίζεθε 
ηδηαίηεξα ζηελ πνιηνξθία ηεο Αθξφπνιεο θαη ζηνπο 
Μχινπο ηεο Λέξλεο, φπνπ λίθεζε ηνλ Ηκπξαήκ (16 
Ηαλνπαξίνπ 1825). Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ 
ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ν Μαθξπγηάλλεο 
αγσλίδεηαη θαηά ηεο νζσληθήο απνιπηαξρίαο θαη είλαη 
έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζην θίλεκα ηεο 3εο 
επηεκβξίνπ ηνπ 1843 γηα ηελ παξαρψξεζε 
ζπληάγκαηνο. 

Ο Μαθξπγηάλλεο ήηαλ αγξάκκαηνο. ε κεγάιε 
ειηθία έκαζε γξάκκαηα, γηα λα θαηαγξάςεη ηηο αλα-
κλήζεηο ηνπ απφ ηνλ Αγψλα. Γξάθεη ζηνλ επίινγν ησλ 
Απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ: «Καη φζα ζεκεηψλσ, ηα 
ζεκεηψλσ γηαηί δελ ππνθέξλσ λα βιέπσ ην άδηθν λα 
πλίγεη ην δίθηνλ. Γηα ’θείλν έκαζα γξάκκαηα εηο ηα 
γεξάκαηα θαη θάλσ απηφ ην γξάςηκνλ ην απειέθεην...». 

Απηφ ην απειέθεην γξάςηκν ηνπ Μαθξπγηάλλε, ν 
νπνίνο είρε ην πάζνο ηεο έθθξαζεο, ήηαλ κηα απνθά-
ιπςε. Ο εθέξεο ηνλ ραξαθηήξηζε σο ηνλ πην ζεκα-
ληηθφ πεδνγξάθν ηεο ινγνηερλίαο καο θαη πνιινί  
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λεφηεξνη πεδνγξάθνη καο ηνλ ζεσξνχλ δάζθαιφ ηνπο. 

Σα Απνκλεκνλεύκαηά ηνπ είλαη κλεκείν ηνπ 
λενειιεληθνχ ιφγνπ. 

ην παξαθάησ απφζπαζκα ν Μαθξπγηάλλεο εθζέηεη 
νξηζκέλεο πνιηηηθέο ηνπ ζθέςεηο. Πήξε αθνξκή απφ ηηο 
αηκαηεξέο ζπκπινθέο πνπ έγηλαλ ζην Άξγνο ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 1833, ιίγεο κέξεο πξηλ απφ ηνλ εξρνκφ 
ηνπ ζσλα, φηαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα, γηα λα ζηεξί-
μνπλ ηελ πνιηηηθή κεξίδα πνπ αζθνχζε πξνζσξηλά ηελ 
εμνπζία, επηηέζεθαλ θαηά ησλ αληηπάισλ ηεο άηαθησλ. 
Μεηά ηε ζπκπινθή νη Γάιινη αθαίξεζαλ ηα φπια απφ 
ηνπο ηειεπηαίνπο. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν 
Μαθξπγηάλλεο. 
 

[Σέηνη’ αξεηή έρνπλ, ηέηνηα θώηα κάο δίλνπλ] 
 

Υάξηηεο κεγάιεο ρξσζηάγεη ε παηξίδα ζ’ φινπο ηνπο 

επεξγέηεο* θαη θαηαμνρή ζ’ απηνχο ηνπο γελλαίνπο θη 

αγαζνχο άληξεο. ηη απηείλνη, αθνχ νη ζπλεηζθνξέο 
ηνπο ήηαλ θη φλησο κεγάιεο θαη καο αλάζηεζαλ εηο ηα 

δεηλά καο, δε ζπζίαζαλ* πνηέο δφιν θη απάηε, λα 

θαηαηξέρνπλ πεζακέλνπο αλζξψπνπο νη δσληαλνί θαη νη 
αληξείγνη· δελ ζέινπλ ηελ γεο θαη ηελ ζάιαζζα λα ηελ 
ξνπθήζνπλ απηείλνη, λα κελ δήζνπλ άιινη δπζηπρείο 
θαη θαηαζθιαβσκέλνη θαη θαηαθξνλεκέλνη ηφζνπο 
αηψλεο. Αθνχ ν Θεφο ηνπο ιππήζε θαη ζέιεη λα ηνπο 
αλαζηήζεη νη άλζξσπνη ηνπο θαηαπνιεκνχλ λα ηνπο 
θάλε, λα ηνπο ράζνπλε, λα ηνπο ζβήζνπλε λα κελ 
μαλαεηπσζνχλ Έιιελεο. Καη ηη ζαο έθακελ απηφ 
η’ φλνκα ησλ Διιήλσλ εζάο ησλ γελλαίσλ αληξψλ 
 

επεξγέηεο: ελλνεί ηνπο ηίκηνπο αγσληζηέο απφ ηνπο 
νπνίνπο νη Γάιινη αθαίξεζαλ ηα φπια. 

ζπζίαζαλ: (εδψ) ρξεζηκνπνίεζαλ.
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ηεο Δπξψπεο, εζάο ησλ πξνθνκκέλσλ, εζάο ησλ πινχ-
ζησλ; ινη νη πξνθνκκέλνη άληξεο ησλ παιαηψλ Διιή-
λσλ, νη γνλαίγνη φιεο ηεο αλζξσπφηεο, ν Λπθνχξγνο,  
ν Πιάησλ, ν σθξάηεο, ν Αξηζηείδεο, ν Θεκηζηνθιήο,  
ν Λεσλίδαο, ν Θξαζχβνπινο, ν Γεκνζηέλεο θαη νη επί-
ινηπνη παηέξεο γεληθψο ηεο αλζξσπφηεο θνπίαδαλ θαη 
βαζαλίδνληαλ λχρηα θαη εκέξα κ’ αξεηή, κε ’ιηθξίλεηαλ, 
κε θαζαξφλ ελζνπζηαζκφλ λα θσηίζνπλε ηελ αλζξσ-
πφηε θαη λα ηελ αλαζηήζνπλ λα ’ρεη αξεηή θαη θψηα, 
γελλαηφηεηα θαη παηξησηηζκφλ. ινη απηείλνη νη κεγάινη 
άληξεο ηνπ θφζκνπ θαηνηθνχλε ηφζνπο αηψλεο εηο ηνλ 
Άδε ζ’ έλαλ ηφπνλ ζθνηεηλφλ θαη θιαίλε θαη βαζαλίδν-
ληαη δηα ηα πνιιά δεηλά νπνχ ηξαβάγεη ε δπζηπρηζκέλε 

κεξηθή* παηξίδα ηνπο. Υάλνληαο* απηείλνη, εράζε θαη ε 

παηξίδα ηνπο ε Διιάο, έζβεζε η’ φλνκά ηεο. Απηείλνη 

δελ ηήξαγαλ* λα ζεζαπξίζνπλε κάηαηα θαη πξνζσξηλά, 

ηήξαγαλ* λα θσηίζνπλ ηνλ θφζκν κε θψηα παληνηηλά. 

Έληπλαλ ηνπο αλζξψπνπο αξεηή, ηνπο γχκλσλαλ* απφ 

ηελ θαθή δηαγσή*· θαη ηνηνχησο ζεσξνχζαλ γεληθψο 

ηελ αλζξσπφηε θαη γέλνληαλ δάζθαινη ηεο αιήζεηαο. 
Κάλνπλ θαη νη καζεηαί ηνπο νη Δπξσπαίνη ηελ αληακνηβή 
εηο ηνπο απνγφλνπο εκάο – γχκλαζε ηεο θαθίαο θαη 

παξαιπζίαο*. Σέηνη’ αξεηή έρνπλ, ηέηνηα θψηα καο  

 

κεξηθή παηξίδα: ελλνεί ηελ Διιάδα σο ηδηαίηεξε 
παηξίδα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζνθψλ, ηνπο νπνίνπο 
παξαπάλσ ραξαθηήξηζε γνλείο φιεο ηεο 
αλζξσπφηεηαο. 

ράλνληαο απηείλνη: φηαλ πέζαλαλ εθείλνη. 

ηήξαγαλ λα: πξνζπαζνχζαλ λα. 

γύκλσλαλ: απνκάθξπλαλ, απάιιαζζαλ. 

γύκλαζε... παξαιπζίαο: άζθεζε ζηελ θαθία θαη ζηε 
δηαθζνξά. 
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δίλνπλ. Μηα ρνχθηα απφγνλνη εθείλσλ ησλ παιαηψλ 
Διιήλσλ ρσξίο ληνπθέθηα θαη πνιεκνθφδηα θαη η’ άιια 

η’ αλαγθαία ηνπ πνιέκνπ μεζθεπάζακελ ηελ κάζθαξα* 

ηνπ Γθξαλ ηληφξε,* ηνπ νπιηάλνπ, νπνχ ’ρε εηο ην 

πξφζσπνλ ηνπ θη έζθηαδε* εζέλαλ ηνλ κεγάινλ Δπξσ-

παίνλ. Καη ηνπ πιέξσλεο ραξάηδη* εζχ ν δπλαηφο, εζχ ν 

πινχζηνο, εζχ ν θσηηζκέλνο, θαη ηνλ έιεγεο Γθξαλ 
ηληφξε, θνβφζνπλε λα ηνλ εηπείο νπιηάλν. ηαλ ν 
θησρφο ν Έιιελαο ηνλ θαηαπνιέκεζε μηπφιεηνο θαη 

γπκλφο θαη ηνπ ζθφησζε πεξίηνπ* απφ ηεηξαθφζεο 

ρηιηάδεο αλζξψπνπο, ηφηε πνιέκαγε θαη κ’ εζέλα ηνλ 

ρξηζηηαλφλ – κε ηηο αληελέξγεηέο* ζνπ θαη ηνλ δφιν ζνπ 

θαη ηελ απάηε ζνπ θη εθφδηαζκα ηηο πξψηεο ρξνληέο 
ησλ θάζηξσλ. Αλ δελ ηα ’θφδηαδεο εζχ ν Δπξσπαίγνο, 
ήμεξεο, πνχ ζα πεγαίλακελ κ’ εθείλε ηελ νξκή. Όζηεξα 

καο γηνκφζεηε θαη θαηξίεο*– ν Νηψθηλο* κάο ζέιεη 

Άγγινπο, ν Ρνπγάλ Γάιινπο, ν Καηαθάδεο* Ρνχζνπο·  

 
 

ε κάζθαξα: ε κάζθα, ην πξνζσπείν. 

Γθξαλ ηληόξε: Μέγαο Κχξηνο: πξνζσλπκία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Δπξσπαίνη γηα ην νπιηάλν. 

ζθηάδσ: θνβίδσ. 

ραξάηδη: ραξάηζη, θεθαιηθφο θφξνο. 

πεξίηνπ: πεξηζζφηεξνπο. 

αληελέξγεηεο: ερζξηθέο ελέξγεηεο. 

θαηξίεο: πνιηηηθέο νκάδεο, πνπ ε θαζεκηά επηδηψθεη ηα 
δηθά ηεο ζπκθέξνληα. 

Ληόθηλο, Ρνπγάλ: (Ρνπάλ θαη Καηαθάδεο ή Καηξαθάδη)· 
αληηπξέζβεηο ησλ ηξηψλ «πξνζηάηηδσλ» δπλάκεσλ, 
Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο, νη νπνίνη αλακείρηεθαλ 
ζηηο εζσηεξηθέο ειιεληθέο ππνζέζεηο. 
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θαη δελ αθήζεηε θαλέλαλ Έιιελα – πήξε ν θαζείο ζαο 
ην κεξίδηφλ ηνπ· θαη καο θαηαληήζεηε κπαιαξίλεο ζαο· 
θαη καο ιέηε αλάμηνπο ηεο ιεπηεξηάο καο, φηη δελ ηελ 
αηζηαλφκαζηε. Σν παηδί φηαλ γελληέηαη, δελ γελληέηαη κε 
γλψζε· νη πξνθνκκέλνη άλζξσπνη ην αλαζηήλνπλ θαη 
ην πξνθφβνπλ. Σέηνηα εζηθή είρεηε εζείο θαη πξνθνπή, 
ηέηνηνπο θαηαληήζεηε θη εκάο ηνπο δπζηπρείο. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Ο Μαθξπγηάλλεο επηθξίλνληαο ηηο επεκβάζεηο ησλ 
 μέλσλ μεθηλά απφ κηα αληίζεζε, ζηελ νπνία 
 ζεκειηψλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Να βξείηε 
 ηελ αληίζεζε απηή θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ 
 εθζέηεη ν απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο. 

2. «θαη καο ιέηε αλάμηνπο ηεο ιεπηεξηάο καο, φηη δελ 
 ηελ αηζηαλφκαζηε. Σν παηδί φηαλ γελληέηαη, δε 
 γελληέηαη κε γλψζε· νη πξνθνκκέλνη άλζξσπνη ην 
 αλαζηήλνπλ θαη ην πξνθφβνπλ». Να ζρνιηάζεηε 
 ηελ παξαπάλσ άπνςε ηνπ Μαθξπγηάλλε. 

3. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο ηνπ 
 Μαθξπγηάλλε είλαη ε ιηηφηεηα, ε παξαηαθηηθή 
 ζχληαμε, ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη νη ηδηφ-
 ηππεο ιατθέο εθθξάζεηο: Να βξείηε αληηπξνζσ-
 πεπηηθά παξαδείγκαηα. 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-θψλ 
Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. 
Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ 
θέξνπλ βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηεηάο 
ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηφζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 
1946, 108, A΄). 
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