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ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΖ ΥΟΛΖ  
 

Σα Δπηάλεζα ή Ηφληα λεζηά απφ ην 1204 είραλ πεξηέι-

ζεη ζηελ θπξηαξρία ησλ Δλεηψλ πνπ ηα νξγάλσζαλ 
θαηά ην δηθφ ηνπο θενπδαξρηθφ ζχζηεκα θαη ηα δηαηή-
ξεζαλ σο ηνπο λαπνιεφληεηνπο ρξφλνπο. Σν 1797, κε ηε 
ζπλζήθε ηνπ Κακπνθφξκην, έθηαζε ζηα Ηφληα λεζηά  
ν γαιιηθφο ζηφινο θαη θαηέιπζε ην θενπδαξρηθφ θάζε-
ζηψο. Οη θάηνηθνη ππνδέρηεθαλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο 
Γάιινπο ηνπ Ναπνιένληα ζαλ ειεπζεξσηέο φρη κφλν 
απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Δλεηψλ, αιιά θαη απφ ηελ θαηά-
πίεζε θαη ηελ ηπξαλλία ησλ «επγελψλ», ελαληίνλ ησλ 
νπνίσλ είραλ γίλεη θαηά θαηξνχο ιατθέο εμεγέξζεηο, 
φπσο ην ξεκπειηφ ησλ πνπνιάξσλ ζηε Εάθπλζν 
(1628), ζηάζεηο ζηελ Κέξθπξα (1640), ζηα Κχζεξα (1780) 
θαη άιιεο κηθξφηεξεο. Με ηελ άθημε ησλ Γάιισλ ν ιαφο 

ηεο Εαθχλζνπ έθαςε ην Λίκπξν λη’ φξν
1
 ζηελ πιαηεία, 

ελψ ν Αληψληνο Μαξηειάνο έγξαθε: 
 

Γελ κπνξεί αλζξψπνπ γιψζζα 
λα εηπεί ηη ζπκθνξέο 
εγελλνχζαλ ησλ αξρφλησλ 
νη θιεςηέο θη νη αδηθίεο... 

 

Σελ επφκελε ρξνληά φκσο (1798) ηα λεζηά πέξαζαλ 
ζηνπο Ρψζνπο θαη ην 1800 ηδξχζεθε ε Ηφληνο Πνιηηεία 
θάησ απφ ηελ επηθπξηαξρία ηεο Τςειήο Πχιεο. Σν 1807 
επηζηξέθνπλ νη Γάιινη. Απφ ην 1815, κε ηε ζπλζήθε  
ηεο Βηέλλεο, ηα λεζηά πεξηήιζαλ ζηελ «πξνζηαζία» 

 
 

 

1. Υξπζή Βίβινο: βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα ησλ 
επγελψλ. 
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ηεο Αγγιίαο, φπνπ παξέκεηλαλ σο ην 1864, νπφηε 
ελζσκαηψζεθαλ, χζηεξα απφ ζθιεξνχο αγψλεο, ζηνλ 
εζληθφ θνξκφ. 

Ζ καθξφρξνλε επαθή κε ηε Γχζε, ε απνπζία 

ηνπξθηθνχ δπγνχ
2
, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ λεζηψλ 

θαη ε εηξεληθή δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ απνηέιεζαλ 
επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ 
θαη ηεο ηέρλεο, ψζηε ηα Δπηάλεζα λα γίλνπλ ην πην 
αμηφινγν πλεπκαηηθφ θέληξν πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά 
ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο. Σν 1824 ηδξχεηαη ζηελ 
Κέξθπξα ην πξψην ειιεληθφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 
ίδξπκα, ε Ηφληνο Αθαδεκία, κε πξσηνβνπιία ηνπ θηιέι-
ιελα Άγγινπ αξκνζηή ιφξδνπ Γθίιθνξλη. ’ απηφ 
δίδαμαλ επηθαλείο ιφγηνη ηεο επνρήο, αλάκεζα ζηνπο 
νπνίνπο θαη ν πνηεηήο Αλδξέαο Κάιβνο. ηα Ηφληα λεζηά 
θαιιηεξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ πνιχ ε κνπζηθή θαη 
ε δσγξαθηθή. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε ε ινγνηερληθή παξα-
γσγή ησλ Δπηαλήζσλ πνπ άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ ΗΖ΄ 
αηψλα, θνξπθψζεθε ζηα ρξφληα ηεο αθκήο ηνπ νισκνχ 
θαη ζπλερίζηεθε σο ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο. ην 
δηάζηεκα απηφ αλαπηχρζεθε θπξίσο ε πνίεζε, ιπξηθή 
θαη ζαηηξηθή, αιιά θαη άιια ινγνηερληθά είδε: θξηηηθφ 
δνθίκην, κεηαθξάζεηο, ζέαηξν. Οη πνηεηέο πνπ εκθαλί-
ζηεθαλ δελ είραλ νχηε ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε 
νχηε ηελ ίδηα ηερλνηξνπία. Μεξηθνχο κάιηζηα, φπσο 
π.ρ. ην νισκφ θαη ηνλ Κάιβν, ηνπο ρσξίδνπλ κεγάιεο 

 
 

2. Οη Σνχξθνη ζηα Δπηάλεζα εκθαλίζηεθαλ ην 1497. 
Δξήκσζαλ ηε Εάθπλζν θαη θαηέιαβαλ ηελ Κεθαιινληά, 
αιιά γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξηζζφηεξν έκεηλαλ 
ζηε Λεπθάδα. Ζ πξφζθαηξε παξνπζία ηνπο δελ 
επεξεάδεη ηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε ησλ λεζηψλ. 
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δηαθνξέο. Παξά ηηο δηαθνξέο φκσο ππάξρνπλ θάπνηα 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην πεξηερφκελν ή θαη ζηε κνξθή 
ηεο πνίεζεο ησλ Δπηαλεζίσλ, πνπ καο επηηξέπνπλ λα 
κηινχκε γηα κηα ηδηαίηεξε «ζρνιή», ηελ Δπηαλεζηαθή, 
φπνπ ην ηνπηθφ ζηνηρείν εθθξάζηεθε κε δηθφ ηνπ 
ηξφπν, αθνχ δηαζηαπξψζεθε γφληκα κε ηηο παξαθάησ 
επηδξάζεηο: α) ηεο ηηαιηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο επξσπατ-
θήο ινγνηερλίαο, β) ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο (είλαη 
γλσζηφ φηη κεηά ηελ πηψζε ηεο Κξήηεο ην 1669 πνιινί 
Κξεηηθνί θαηέθπγαλ ζηα Δπηάλεζα κεηαθέξνληαο θαη ηα 
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπο), γ) ηνπ δεκνηηθνχ 
ηξαγνπδηνχ θαη δ) ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Βειαξά θαη 
ηνπ Υξηζηφπνπινπ. Σα θνηλά εμάιινπ ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πνηεηηθήο έθθξαζεο ησλ Δπηαλεζίσλ ζπλνςίδν-
ληαη, φπσο είρε επηζεκάλεη ήδε ν Παιακάο, ζηε ιαηξεία 
ηεο ζξεζθείαο, ηεο παηξίδαο θαη ηεο γπλαίθαο. ’ απηέο 
ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ιαηξεία ηεο θχζεο. Χο 
πξνο ηε κνξθή ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πξνπαληφο 
ηελ πξνζήισζε ησλ Δπηαλεζίσλ ζηε δεκνηηθή 
γιψζζα. 

Σελ Δπηαλεζηαθή ρνιή ηελ εγθαηληάδνπλ νξηζκέ-
λνη πνηεηέο πνπ έδεζαλ θπξίσο ζηε Εάθπλζν απφ ηα 
κέζα ηνπ ΗΖ΄ σο ηηο αξρέο ηνπ ΗΘ΄ αηψλα. Παίξλνληαο ην 
νισκφ σο θέληξν, ηνπο πνηεηέο απηνχο ηνπο νλνκά-
δνπκε πξνζνισκηθνχο. Ο πην αληηπξνζσπεπηηθφο απφ 
ηνπο πξνζνισκηθνχο πνηεηέο είλαη ν Αληψληνο Μαξηε-
ιάνο (1754-1819). Φινγεξφο παηξηψηεο, δεκνθξαηηθφο, 

δάζθαινο ηνπ Φφζθνινπ
1
 θαη ίζσο ηνπ νισκνχ, 

 

1. Ο Ούγνο Φόζθνινο (1778-1827) γελλήζεθε ζηε 
Εάθπλζν, φπνπ έδεζε ηα πξψηα ρξφληα ηνπ. Όζηεξα 
πήγε ζηελ Ηηαιία, έγξαςε ζηα ηηαιηθά θαη αλαδείρζεθε 
ζε κεγάιν πνηεηή, πνπ δηαθξίζεθε παξάιιεια θαη γηα 
ηνπο θηιειεχζεξνπο αγψλεο ηνπ. 
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κπεκέλνο ζηε Φηιηθή Δηαηξεία, κε θηιειεχζεξεο ηδέεο, 
ζηάζεθε ην αληίζηνηρν ηνπ Ρήγα ζηα Δπηάλεζα. 
Ηδενινγηθφο αληίπαινο ηνπ ν Νηθφιανο Κνπηνχδεο 
(1746-1813;), ηδηφξξπζκνο άλζξσπνο, πνηεηήο κε 
ζαηηξηθή θιέβα, αγηνγξάθνο θαη αξγφηεξα θιεξηθφο. 
εκεηψλνπκε αθφκε ην Θσκά Γαλειάθε, ηνλ Αλδξέα 
ίγνπξν θαη ην Νηθ. Κνχξηζνια. 

Οη πξνζνισκηθνί κε ην έξγν ηνπο εηνίκαζαλ ην 
έδαθνο γηα λα εκθαληζηνχλ αξγφηεξα, ζηα ρξφληα ηεο 
Δπαλάζηαζεο, δπν θνξπθαίεο πνηεηηθέο θπζηνγλσκίεο, 
φρη κφλν ηεο Δπηαλεζηαθήο, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 
λενειιεληθήο πνίεζεο: Ο Γηνλχζηνο νισκφο (1798-
1857) θαη ν Αλδξέαο Κάιβνο (1792-1869). Καη νη δχν 
εκπλένληαη απφ ηνλ αγψλα ηεο Δζλεγεξζίαο. Ο νισ-
κφο, πξνζεισκέλνο ζηελ ηδέα ηεο ηειεηφηεηαο θαη 
επηδηψθνληαο ηελ απφιπηε ηαχηηζε ησλ πνηεηηθψλ ηνπ 
ζπιιήςεσλ κε ηελ εθθξαζηηθή ηνπο απφδνζε, καο 
άθεζε ηειηθά έξγν απνζπαζκαηηθφ, αιιά κε ηέηνηα 
πνηφηεηα θαη θαζαξφηεηα πνηεηηθνχ ιφγνπ, πνπ δίθαηα 
θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε λενειιεληθή πνίεζε. Ο 
Κάιβνο (1792-1869), απζηεξφο θαη κνλαρηθφο, κε 
πνηεηηθφ έξγν πνπ πεξηιακβάλεη κφλν είθνζη πνηήκαηα 
(σδέο) αθηεξσκέλα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ Αγψλα, 
δπζπξφζηηνο θαη άγλσζηνο, θαζηεξψζεθε είθνζη ρξφληα 
κεηά ην ζάλαην ηνπ. Πξνζεισκέλνο ζηελ ηδέα ηεο 
παηξίδαο θαη ηεο αξεηήο, χκλεζε ηνλ αγψλα κε πςειφ 
θαη ζνβαξφ ηφλν, κε ηνικεξέο θαη κεγαιφπξεπεο 
εηθφλεο θαη κε εληειψο πξνζσπηθφ χθνο. Ο Κάιβνο 
ηππηθά κφλν εληάζζεηαη ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή. 

Μεηαγελέζηεξνο ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή, είλαη ν 
Λεπθαδίηεο Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο (1824-1879), πνπ 
παξάιιεια κε ηελ πνίεζε αλέπηπμε θαη έληνλε πνιηηηθή 
δξάζε θαη αγσλίζηεθε γηα ηελ έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ 
κε ηελ Διιάδα. Ρνκαληηθφο θαη απζφξκεηνο κε ρεηκαξ-  
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ξψδε θαη ζπρλά πνκπψδε ιφγν απέδσζε ζε πιαηηέο 
επηθνιπξηθέο ζπλζέζεηο θαηνξζψκαηα αγσληζηψλ 
αλαπιάζνληαο ηελ εξσηθή αηκφζθαηξα ηνπ Αγψλα. 
Ηδηφηππε πλεπκαηηθή παξνπζία είλαη θαη ν Κεθαιιν-
λίηεο Αλδξέαο Λαζθαξάηνο (1811-1901), πνηεηήο θαη 
πεδνγξάθνο κε γλήζηα ζαηηξηθή θιέβα, πνπ ρξεζηκν-
πνίεζε ηε δεθηηθή θαη πλεπκαηψδε ζάηηξα ηνπ, γηα λα 
δηνξζψζεη ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ ζηειηηεχνληαο 
ηελ ςεπηηά, ηελ ππνθξηζία, ηε δηαθζνξά ησλ εζψλ θαη 
ηηο νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο. 

ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή αλήθεη θαη κηα πιεηάδα 
πνηεηψλ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην νισκφ, ηνλ 
έρνπλ σο πξφηππν θαη βαδίδνπλ ζηα ίρλε ηνπ. Δίλαη νη 
ζνισκηθνί, απηνί πνπ είλαη πεξίπνπ ζχγρξνλνη κε ηνλ 
νισκφ, θαη νη κεηαζνισκηθνί, δειαδή νη κεηαγελέζηε-
ξνί ηνπ. ηνπο πξψηνπο αλήθνπλ ν Γεψξγηνο Σεξηζέηεο 
(1800-1874), πνπ πεξηζζφηεξν απφ πνηεηήο έκεηλε 
γλσζηφο σο άλζξσπνο αθέξαηνο κε πςειφ ήζνο θαη 
εληηκφηεηα, ν Αληψληνο Μάηεζεο (1794-1873), πεξηζ-
ζφηεξν γλσζηφο σο ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο, ν Ηνχιηνο 
Σππάιδνο (1814-1883), έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
ζνισκηθνχο πνηεηέο, πνπ άθεζε κηθξφ ζε φγθν έξγν, ν 
Ηάθσβνο Πνιπιάο (1825-1896), θσηηζκέλε θαη πνιχ-
πιεπξε πξνζσπηθφηεηα κε κεγάιε κφξθσζε θαη πνηθί-
ιε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ν Γεξάζηκνο Μαξθνξάο 
(1826-1911), ν ππξ. Μειηζζελφο (1823-1888), ν Αληψ-
ληνο Μαλνχζνο θ.ά. Απφ ηνπο κεηαζνισκηθνχο μερσ-
ξίδνπλ ν Γεψξγηνο Καινζγνχξνο (1853-1902), πνπ 
δηαθξίζεθε πεξηζζφηεξν σο κεηαθξαζηήο θαη κεηέθξα-
ζε θαη ηηαιηθά πνηήκαηα ηνπ νισκνχ, ν Λνξέληδνο 
Μαβίιεο (1860-1912), άξηζηνο ηερλίηεο ηνπ ζνλέηνπ, 
πνηεηήο θαη ήξσαο, πνπ έπεζε ζην Γξίζθν πνιεκψληαο 
γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ζπείξνπ θαη άιινη πνπ 
απνκαθξχλνληαη πηα απφ ηελ Δπηαλεζηαθή παξάδνζε  
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θαη ζπγρσλεχνληαη κε ην θέληξν ηεο ειιεληθήο 
πλεπκαηηθήο δσήο, ηελ Αζήλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν 
Μηθέιεο Άβιηρνο (1844-1917), πνπ δηαθξίζεθε ηδηαίηεξα 
ζηε ζαηηξηθή πνίεζε, έλα είδνο πνπ θαιιηεξγήζεθε 
πνιχ ζηα Δπηάλεζα. 

Απφ ηα άιια ινγνηερληθά είδε πνπ θαιιηέξγεζαλ νη 
Δπηαλήζηνη, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηδηαίηεξα ην 
θξηηηθφ δνθίκην, ε κεηάθξαζε θαη ην ζέαηξν. 

Με ην δνθίκην νη Δπηαλήζηνη αλέπηπμαλ θαη ππν-
ζηήξημαλ ζεσξεηηθά ηηο απφςεηο ηνπο, θπξίσο ζρεηηθά 
κε ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Μεξηθέο θνξέο 
απηά ηα θείκελα έρνπλ ηε κνξθή δηαιφγνπ, θαηά ην 
πξφηππν ηνπ νισκνχ. Γνθίκηα γηα ηε γιψζζα έγξα-
ςαλ φινη ζρεδφλ νη Δπηαλήζηνη απφ ην νισκφ σο ην 
Μαβίιε πνπ, βνπιεπηήο, αγφξεπζε ην 1911 ζηε Βνπιή 
εμαίξνληαο ηε δεκνηηθή θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 
γηα ηελ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ηνλ ηφπνπ. Ο θαηεμν-
ρήλ θξηηηθφο φκσο ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο είλαη ν 
Ηάθσβνο Πνιπιάο, πνπ κε ηα πεξίθεκα «Πξνιεγφκελα» 
ζηελ έθδνζε ησλ Δπξηζθνκέλσλ ηνπ νισκνχ έγηλε ν 
ζεκειησηήο ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο. 

Οη Δπηαλήζηνη ινγνηέρλεο αζρνιήζεθαλ ζπζηεκα-
ηηθά θαη κε ηε κεηάθξαζε, κεηαθξάδνληαο ζηε δεκνηηθή 
έξγα φρη κφλν απφ ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή 
θηινινγία, αιιά θαη απφ ηελ αγγιηθή, ηε γεξκαληθή, ηελ 
ηηαιηθή, αθφκα θαη ηε ζαλζθξηηηθή. 

Σν ζέαηξν ζηα Δπηάλεζα γλψξηζε μερσξηζηή 
άλζεζε. ηελ πξψηε θάζε ηνπ (ΗΖ΄ αη.) ην επηαλεζηαθφ 
ζέαηξν αθνινχζεζε ηελ θξεηηθή παξάδνζε, δειαδή 
κηκήζεθε ην θξεηηθφ ζέαηξν αθφκε θαη ζηε γιψζζα. 
Παξάιιεια, ηηο κέξεο ησλ παλεγπξηψλ, δίλνληαλ 
ππαίζξηεο ιατθέο παξαζηάζεηο, νη ιεγφκελεο «Οκηιίεο», 
κε δηαζθεπέο γλσζηψλ ηξαγσδηψλ ή κπζηζηνξεκάησλ. 
ηα ηέιε ηνπ ΗΖ΄ αη. ν Γεκήηξηνο Γνπδέιεο (1774-1848)  
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γξάθεη ζε θαζαξά ιατθφ ηδίσκα ηεο Εαθχλζνπ ηελ 
θσκσδία Ο Υάζεο, ζηελ νπνία δηαθσκσδείηαη ν ηχπνο 
ηνπ ιενληαξή, ηνπ ςεπηνπαιηθαξά, πνπ κε ηα ιφγηα 
παξηζηάλεη ην γελλαίν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 
δεηιφο. ην έξγν ππάξρνπλ θαη άιινη «ηχπνη» (ν ηεκπέ-
ιεο γηνο, ην πνλεξφ ζειπθφ), θαζψο θαη πνιιά θσκηθά 
επξήκαηα. Αιιά ην πην αμηφινγν έξγν ηνπ επηαλεζηα-
θνχ ζεάηξνπ θαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζην λενει-
ιεληθφ δξακαηνιφγην είλαη Ο Βαζηιηθφο ηνπ Αληψληνπ 
Μάηεζε, θνηλσληθφ δξάκα κε θαζαξά ειιεληθφ ρξψκα 
θαη κε πεξηερφκελν πνπ απνδίδεη ηελ επηαλεζηαθή 
θνηλσλία, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ην θενπδαξρηθφ 
ζχζηεκα. 

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ θιείλακε ηε ζχληνκε 
απηή πεξηδηάβαζε ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή ρσξίο λα 
αλαθέξνπκε ην αμηφινγν απηνβηνγξαθηθφ αθήγεκα ηεο 
Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ – Μνπηδάλ (1801-1832), πνπ κε 
απιφηεηα θαη ράξε κάο δίλεη κηα εηθφλα γηα ηελ θνηλσ-
λία ηεο επνρήο θαη γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζ’ απηή. 
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Αλδξέαο Κάιβνο  
 

Ο Φηιόπαηξηο 

Ζ σδή αλήθεη ζηε ζπιινγή Ζ Ιύξα. Ν Φηιόπαηξηο καδί 

κε ηελ σδή Δηο ζάλαηνλ είλαη ηα κφλα πνηήκαηα ηνπ 
Κάιβνπ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ Διιεληθή Δπαλά-
ζηαζε. Ζ πξψηε σδή είλαη έλαο χκλνο ζηελ ηδηαίηεξε 
παηξίδα ηνπ· ε άιιε κηα αλαπφιεζε ηεο πεζακέλεο 
κεηέξαο ηνπ. 
 

 α΄ 
Χ θηιηάηε παηξίο, 
σ ζαπκάζηα λήζνο, 
Εάθπλζε· ζπ κνπ έδσθαο 
ηελ πλνήλ, θαη ηνπ Απφιισλνο 

5 ηα ρξπζά δψξα! 
  

β΄ 
Καη ζπ ηνλ χκλνλ δέμνπ· 

ερζαίξνπζηλ* νη Αζάλαηνη 

ηελ ςπρήλ, θαη βξνληάνπζηλ 
επί ηαο θεθάιαο 

10 ησλ αράξηζησλ. 
 
 
 

 
 

ηηρ. 4-5: ηνπ Απόιισλνο ηα ρξπζά δώξα· ηε ιχξα ηνπ 
Απφιισλα, ην πνηεηηθφ ράξηζκα. 

ερζαίξσ: ερζξεχνκαη, κηζψ. 

ηηρ. 13-15: κε είδε... έζλε· ελλνεί ηα είθνζη ρξφληα πνπ 
ήηαλ μεληηεκέλνο. 
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γ΄ 
Πνηέ δελ ζε ειεζκφλεζα, 
πνηέ· – Καη ε ηχρε κ’ έξξηςε 
καθξά απφ ζε· κε είδε 
ην πέκπηνλ ηνπ αηψλνο 

15 εηο μέλα έζλε. 
 

 δ΄ 
Αιιά επηπρήο ή δχζηελνο, 
φηαλ ην θσο επινχηεη 
ηα βνπλά θαη ηα θχκαηα, 
ζε εκπξφο ησλ νθζαικψλ κνπ 

20 πάληνηεο είρνλ. 
 

 ε΄ 
π, φηαλ ηα νπξάληα 
ξφδα κε ην ακαπξφηαηνλ 
πέπινλ ζθεπάδεη ε λχθηα, 
ζπ είζαη ησλ νλείξσλ κνπ 

25 ε ραξά κφλε. 
 

 ζη΄ 
Σα βήκαηά κνπ εθψηηζε 
πνηέ εηο ηελ Απζνλίαλ, 
γε καθαξία, ν ήιηνο· 
θεη θαζαξφο ν αέξαο 

30 πάληα γειάεη. 
 
 
 

 

ηηρ. 27: εηο ηελ Απζνλίαλ· Απζνλία νλνκαδφηαλ αξρηθά 
ε θεληξηθή θαη αξγφηεξα φιε ε Ηηαιία. Ο Κάιβνο έδεζε 
πνιιά ρξφληα ζ’ απηή. 
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 δ΄ 
Δθεί ν ιαφο επηχρεζελ 
εθεί αη Παξλάζζηαη θφξαη 

ρνξεχνπλ, θαη ην ιχζηνλ* 

θχιινλ απηψλ ηελ ιχξαλ 
35 θεη ζηεθαλψλεη. 

 ε΄ 
Άγξηα, κεγάια ηξέρνπζη 
ηα λεξά ηεο ζαιάζζεο, 
θαη ξίπηνληαη, θαη ζρίδνληαη 
βίαηα, επί ηνπο βξάρνπο 

40 αιβηνλείνπο*. 

 
 
 
 
 
 
 

ηηρ. 32: Αη Παξλάζζηαη θόξαη· νη Μνχζεο. Οη αξραίνη 
Έιιελεο ζεσξνχζαλ ηνλ Παξλαζζφ ηεξφ φξνο ηνπ 
Απφιισλα θαη ησλ Μνπζψλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαλ θαη 
«Κσξχθηαη λχκθαη» επεηδή έκελαλ ζην Κσξχθηνλ 
άληξνλ. 

ηηρ. 33: ιύζηνλ θύιινλ (ιχζηνο· απηφο πνπ 
ειεπζεξψλεη, πνπ απνιπηξψλεη. Δπίζεην ηνπ Βάθρνπ.): 
ζηνιίδη απφ θχιια ακπειηνχ θαη απφ ηζακπηά 
ζηαθπιηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 
δηαθνζκνχληαη νη ξαβδψζεηο ησλ θηφλσλ. 

αιβηόλεηνο: απφ ην Αιβηφλ, Αγγιία. 

ηηρ. 39-40: ηνπο βξάρνπο αιβηνλείνπο· ελλνεί ηηο 
βξαρψδεηο αθηέο ηεο Αγγιίαο. 
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ζ΄ 
Αδεηάδεη επί ηαο φρζαο 

ηνπ θιεηλνχ Σακεζζνχ*, 

θαη δχλακηλ, θαη δφμαλ, 
θαη πινχηνλ αλαξίζκεηνλ 

45 ην ακαιζείνλ. 
 

 η΄ 
Δθείην αηφιηνλ θχζεκα 
κ’ έθεξελ· νη αθηίλεο 
κ’ έζξεςαλ, κ’ εζεξάπεπζαλ 
ηεο ππεξγιπθπηάηεο 

50 ειεπζεξίαο. 

 ηα΄ 
Καη ηνπο λανχο ζνπ εζαχκαζα 
ησλ Κειηψλ ηεξά 
πφιηο· ηνπ ιφγνπ πνία 
πνία εηο εζέ ηνπ πλεχκαηνο 

55 ιείπεη αθξνδίηε;* 

 
 
 
 
 

Σακεζζόο: ν πνηακφο Σάκεζεο 

ηηρ. 45: ην ακαιζείνλ· ην θέξαο ηεο Ακάιζεηαο. Καηά ηε 
κπζνινγία ε θαηζίθα Ακάιζεηα ζήιαζε ην Γία, φηαλ ήηαλ 
βξέθνο, ή νη Νχκθεο ηνπ πξφζθεξνλ ην γάια κέζα ζην 
θέξαην ηεο, πνπ έγηλε ζχκβνιν αθζνλίαο αγαζψλ. 

αθξνδίηε: νκνξθηά, ράξε. 

ηηρ. 52: Σσλ Θειηώλ ηεξά πόιηο· ελλνεί ην Παξίζη πνπ 
θεκηδφηαλ γηα ηνπο κεγαιφπξεπνπο λανχο ηνπ (Παλαγία 
ησλ Παξηζίσλ θ.ά.). 
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 ηβ΄ 
Υαίξε Απζνλία, ραίξε 
θαη ζπ Αιβηψλ, ραηξέησζαλ 
ηα έλδνμα Παξίζηα· 
σξαία θαη κφλε ε Εάθπλζνο 

60 κε θπξηεχεη. 
 

 ηγ΄ 
Σεο Εαθχλζνπ ηα δάζε, 
θαη ηα βνπλά ζθηψδε, 
ήθνπνλ πνηέ ζεκαίλνληα 
ηα ζεία ηεο Αξηέκηδνο 

65 αξγπξά ηφμα. 
 

 ηδ΄ 
Καη ζήκεξνλ ηα δέλδξα, 
θαη ηαο πεγάο ζεβάδνληαη 
δξνζεξφο νη πνηκέλεο· 
απηνχ πιαλψληαη αθφκα 

70 νη Νεξείδεο. 
 

 ηε΄ 
Σν θχκα ηφληνλ πξψηνλ 
εθίιεζε ην ζψκα – 
πξψηνη νη ηφληνη Εέθπξνη 
εράηδεπζαλ ην ζηήζνο 

75 ηεο Κπζεξείαο.* 
 
 
 
 
 

Θπζέξεηα: ε ζεά Αθξνδίηε. 
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ηο΄ 

Κη φηαλ ην εζπέξηνλ άζηξνλ* 

ν νπξαλφο αλάπηε, 
θαη πιέσζη γέκνληα έξσηνο 
θαη θσλψλ κνπζηθψλ 

80 ζαιάζζηα μχια·* 

 

 ηδ΄ 
Φηιεί ην ίδηνλ θχκα, 
νη απηνί ρατδεχνπλ Εέθπξνη 
ην ζψκα θαη ην ζηήζνο 
ησλ ιακπξψλ Εαθπλζίσλ, 

85 άλζνο παξζέλσλ. 
 

 ηε΄ 
Μνζρνβνιάεη ην θιίκα ζνπ, 
σ θηιηάηε παηξίο κνπ, 
θαη πινπηίδεη ην πέιαγνο 
απφ ηελ κπξσδίαλ 

90 ησλ ρξπζψλ θίηξσλ. 
  

ηζ΄ 
ηαθπινθφξνπο ξίδαο, 
ειαθξά, θαζαξά, 
δηαθαλή ηα ζχλλεθα 
ν βαζηιεχο ζνχ εράξηζε 

95 ησλ Αζαλάησλ. 
 
 
 
 

εζπέξηνλ άζηξνλ: ν απνζπεξίηεο.  

μύια: βάξθεο, πινία. 
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 θ΄ 

Ζ ιακπάο ε αηψληνο* 

ζνπ βξέρεη ηελ εκέξαλ 
ηνπο θαξπνχο, θαη ηα δάθξπα 
γίλνληαη ηεο λπθηφο 

100 εηο εζέ θξίλνη. 
 

 θα΄ 

Γελ έκεηλελ έαλ* έπεζε 

πνηέ εηο ην πξφζσπνλ ζνπ 
ε ρηψλ· δελ εκάξαλε 
πνηέ ν ζεξκφο Κχσλ 

105 ηα ζκάξαγδά* ζνπ. 

 

 θβ΄ 
Δίζαη επηπρήο· θαη πιένλ 
ζε ιέγσ επηπρεζηέξαλ, 
φηη ζπ δελ εγλψξηζαο 
πνηέ ηελ ζθιεξάλ κάζηηγα 

110 ερζξψλ, ηπξάλλσλ. 
 
 
 

Ζ ιακπάο ε αηώληνο: ν ήιηνο. 

ηηρ. 104: Ο ζεξκόο Θύσλ· νη δέζηεο ηνπ θαινθαηξηνχ 

(θπληθά θαχκαηα), Θύσλ· αζηεξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη 
ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  

έαλ: εάλ. 

ζκάξαγδα· ην πξάζηλν ρξψκα (νη πξαζηλάδεο). 
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θγ΄ 
Αο κε κνπ δψζε ε κνίξα κνπ 
εηο μέλελ γελ ηνλ ηάθνλ· 
είλαη γιπθχο ν ζάλαηνο 
κφλνλ φηαλ θνηκψκεζα 

115 εηο ηελ παηξίδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Ο πνηεηήο ζέιεη λα πκλήζεη ηηο νκνξθηέο ηεο 
 Εαθχλζνπ. Πψο ην πεηπραίλεη; 

2. ην πνίεκα είλαη έληνλν ην ζπλαίζζεκα ηεο θηιν-
 παηξίαο. Να παξαθνινπζήζεηε πψο θιηκαθψλεηαη 
 θαη ζε πνην ζεκείν θηάλεη ζηελ θνξχθσζή ηνπ; 

3. Δίλαη θαλεξή ε εηθνλνπιαζηηθή δχλακε ηνπ 
 Κάιβνπ. Πνχ ηε βιέπνπκε; 

4. Πνηεο εηθφλεο ζπγθξαηεί ν πνηεηήο απφ ηελ παηξίδα 
 ηνπ; 
5. Ση πηζηεχεη ν Κάιβνο φηη δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ 
 πιεξφηεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή επηπρία; 

6. Να επηζεκάλεηε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 
 κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηελ σδή. 
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Δηο Αγαξελνύο* 

Ζ σδή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή Ζ Ιύξα. O A. 

Κάιβνο ζηα πεξηζζφηεξα πνηήκαηα ηνπ ππεξαζπίδεηαη 
ηελ αξεηή (πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε δηθαηνζχλε) θαη 
ελαληηψλεηαη ζηελ αδηθία θαη ηελ ηπξαλλία. Σν πνίεκα 

καο, καδί κε ηηο σδέο Δηο Ξάξγαλ θαη εηο Χίνλ, απνηειεί, 
κπνξνχκε λα πνχκε, κηα ηξηινγία «θαηά ηπξάλλσλ». 
Σελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ ηηκσξία ησλ 
αδίθσλ, ν πνηεηήο εκπηζηεχεηαη ζην Θεφ. 
 

 α΄ 
Έλαο Θεφο θαη κφλνο, 
αζηξάπηεη απφ ηνλ χςηζηνλ 
ζξφλνλ· θαη ησλ ρεηξψλ ηνπ 
επηζθνπεί ηα αηψληα 

5 άπεηξα έξγα.  
 

 β΄ 
Κξέκνληαη ππφ ηνπο πφδαο ηνπ 
πάληα ηα έζλε, σο θξέκεηαη 
βξνρή έηη ελαέξηνο. 
ελ ῳ θνκψληαη νη άλεκνη 

10 ηεο νηθνπκέλεο. 
 

 γ΄ 
Αιι’ ε θσλή ηνπ αθνχεηαη, 
θσλή δηθαηνζχλεο, 
θαη νη ςπραί ησλ αλφκσλ 
σο αίκαηνο ζηαγφλεο 

15 πέθηνπλ ζηνλ ᾴδελ. 
 

Αγαξελνί: Οη Άξαβεο σο απφγνλνη ηεο Άγαξ πνπ ήηαλ 
δνχιε ηεο άξξαο. 
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 δ΄ 
Σσλ νζίσλ ηα πλεχκαηα 
σο αξγπξέα νκίριε 
ηα πςειά αλαβαίλεη, 
θαη εηο πνηακνχο δηαιχεηαη 

20 θσηφο θαη δφμεο. 
 

 ε΄ 
Μφλνλ βιέπσ ηνλ Ήιηνλ 
κέλνληα εηο ηνλ αεξά· 
ηνπο ηξηγχξσ ρνξεχνληαο 
νπξαλνχο θπβεξλάεη 

25 κε δίθαηνλ λφκνλ. 
 

 ο΄ 
Φαίλεηαη εηο ηνλ νξίδνληα 
σζάλ ραξάο ηδέα, 
θαη θσηίδεη ηελ γελ 
θαη ησλ ζλεηψλ ηα έξγα 

30 ησλ πνιππφλσλ. 
 

 δ΄ 
κσο ηδνχ ηα ζθήπηξα 
άθεζελ, εβαζίιεπζελ· 
φηη αλάγθελ ην αλζξψπηλνλ 
ζηήζνο έρεη αλαπαχζεσο 

33 αλάγθελ χπλνπ. 
 

 ε΄ 
Πνίνο πνηέ ηνπ Θενχ 
πνίνο ηνπ Ζιίνπ σκνίαζελ; 
δηαηί βσκνχο, ζπκίακα 
δηαηί δεηνχλ νη κχξηνη 

40 ηχξαλλνη, θη χκλνπο; 
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 ζ΄ 
Όςηζηνη απηνί! – ιακπξφηεξνη 
απηνί ησλ άιισλ! – κφλνη! – 
Λακπξνί, θη χςηζηνη νη δίθαηνη, 
θαη κφλνη ησλ αλζξψπσλ 

45  νη επεξγέηαη. 
 

 η΄ 
Κξηηαί σο ζενί! θαη πφηε 
ηελ αξεηήλ αζιίσο, 
πφηε δελ εθαηάηξεμαλ; 
πφηε επζπιαγρλίαλ εγλψξηζαλ, 

50 δηθαηνζχλελ; 
 

 ηα΄ 
Με ππεξήθαλνπο πφδαο 
θαηαθξνλεηηθνχο, 
δελ παηνχλ ην ρξπζνχλ 

ζπληξηθζέλ ηψξα δχγσζξνλ* 

55 ηνπ νξζνχ λφκνπ; 
 

 ηβ΄ 
Σν αρφξηαζηνλ δξέπαλνλ 
απηνί βαζηνχλ· ζεξίδνπλ 
πάληα φζα ν ίδξσηάο καο 
σξίκαζελ αζηάρπα 

60 δηα ηνπο πηνχο καο. 
 
 
 
 
 

δύγσζξνλ: δπγαξηά. 
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ηγ΄ 
Σξέμε επάλσ εηο ηα θχκαηα 
ηεο θνβέξαο ζαιάζζεο, 
θηλδχλεπζε, αλαζηέλαμε, 
πίε ην πηθξφλ πνηήξηνλ 

65 ηεο μεληηείαο· 
 

 ηδ΄ 
Γηα ηελ ηξνθήλ πνπ εζχλαμαο 
κε θφπνπο αλέθθξαζηνπο, 
εηο ηα παξαζαιάζζηα 
ηδνχ ράζθεη ην ιαίκαξγνλ 

70 ζηφκα ηπξάλλσλ. 
 

 ηε΄ 
Ση ηα επσδή αγθαιηάδεηε 
πξνζθέθαια ηνπ γάκνπ; 
ηη θηιείηε ην κέησπνλ 
ηεξφλ ησλ γνλέσλ ζαο 

75 κε ηφζνλ πφζνλ; 
 

 ηο΄ 
Ζ ζάιπηγγα, ηα ηχκπαλα 
ζαο πξνζθαινχλ αδίθνπο, 
αζχλεηνπο πνιέκνπο 
θέξεηε, θαηαζθάμαηε 

80 ηα έζλε αζψα. 
 

 ηδ΄ 
ρη κφλνλ ηνλ ίδξσηα, 
αιιά θαη η’ αίκα νη ηχξαλλνη 
δεηνχζηλ απφ ζαο· 
θη αθνχ πνηάκηα ερχζαηε 

85 κήπσο ηνπο θζάλεη; 
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 ηε΄ 
Σελ πλνήλ ζαο αρφξηαζηνη 
επηζπκνχλ· αιίκνλνλ 
αλ πνηέ επί ηα ζθάγηα 
ησλ ηπξάλλσλ αλαζηε- 

90 -λάμῃ ςπρή ζαο. 
 

 ηζ΄ 
Αιίκνλνλ, αιίκνλνλ, 
φηαλ ν Θεφο πέκςῃ 
αθηίλαλ αιεζείαο 
θαη κε απηήλ ην ζηήζνο ζαο 

95 δσνπνηήζῃ. 
 

 θ΄ 
Δάλ ηηο ην λνπζέηεκα 
ζείνλ αθνινπζήζῃ 
ζηφκα καραίξαο, βάζαλα, 
θιαχκαηα θπιαθήο 

100 ηφηε αο πξνζκέλῃ. 
 

 θα΄ 
Καη ηνηνχηνη, εκπξφο ζαο 
εγψ λα γνλαηίζσ! – 
γε αο ζρηζζῄ, εηο ην βάξαζξνλ 
ε βξνληή η’ νπξαλνχ 

105 αο κε ηηλάμῃ· 
 
 θβ΄ 

Πξνηνχ ζαο αηηκήζσ 
σ γφλαηα κνπ. – Αηάξαθηνλ 
έρσ ην βιέκκα, νπφηαλ 
ην θαηαβάζσ εηο πξφζσπνλ 

110 ελφο ηπξάλλνπ. 
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 θγ΄ 
Δζείο σζάλ ν Ήιηνο 
ιακπξνί! – λαη θιφγαο βέβαηα 
βιέπσ δηαδεκάησλ, 
αιιά ηαο δπζηπρίαο καο 

115 κφλνλ θσηίδνπλ. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Σν πνίεκα παξνπζηάδεη απζηεξή αξρηηεθηνληθή 
 δηάξζξσζε. Οη πξψηεο επηά ζηξνθέο απνηεινχλ 
 ηνλ πξφινγν· ζηηο ζηξνθέο ε΄ – θβ΄ αλαπηχζζεηαη 
 ην ζέκα· ε ηειεπηαία ζηξνθή είλαη ν επίινγνο. Με 
 βάζε ηε δηαίξεζε απηή λα παξαθνινπζήζεηε α) 
 πψο ζπλδέεη ν πνηεηήο ηηο ελφηεηεο κεηαμχ ηνπο, β) 
 ηη πξνβάιιεη ζηελ θάζε ελφηεηα. 

2. Πψο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο νη ηχξαλλνη θαη 
 πψο ηνπο παξνπζηάδεη ν πνηεηήο; Πνηεο ελέξγεηέο 
 ηνπο θπξίσο ζηειηηεχεη; 

3. Ση ήζνο θαλεξψλεη ε ζηάζε ηνπ  
πνηεηή απέλαληη ζηνπο ηπξάλλνπο; 

4. Να εμεηάζεηε ην εηθνλνπια- 
ζηηθφ ζχζηεκα ησλ ζηξνθψλ  
α΄ – δ΄. Πψο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα  
πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ν πνηεηήο; 
 

5. Πνηνο είλαη ν ηφλνο ηνπ 
πνηήκαηνο ζηηο ζηξνθέο ζ΄, η΄ θαη 
θγ΄; 
 
 
 

Δμώθπιινηνπ βηβιίνπ Ζ Ιύξα 
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Σα εθαίζηεηα
1
 

 

 α΄ 
Υισξά,* κνζρνβνινχληα 
λεζία ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, 
επηπρηζκέλα ρψκαηα 
φπνπ ε ραξά θη ε εηξήλε 

 πάληα εθαηνίθνπλ. 
 

 β΄ 
Ση ηα ζαπκάζηα εγίλεθαλ 
θνξάζηα ζαο νπ’ είραλ 
ςπρήλ ζαλ θιφγα, ρείιε 
ζαλ δξνζηζκέλα ξφδα, 

 ιαηκφλ ζαλ γάια; 
 

 γ΄ 
ηα πινχζηα πεξηβφιηα ζαο 
βαζηιηθφο θαη θξίλνη 
καηαίσο αλζίδνπλ έξεκα, 
νχη’ έλα ρέξη επξίζθεηαη 

 λα ηα πνηίδῃ. 
 

 δ΄ 
Σα δάζε, ηα ιαγθάδηα ζαο, 
φπνπ νη θσλαί αληηβφνπλ 
ησλ θπλεγψλ, ζησπψζη· 
ζθχινη εθεί ηψξα αδέζπνηνη 

 κφλνλ βαπίδνπλ. 
 
 

1. Ζ σδή αλήθεη ζηε ζπιινγή Λπξηθά. 

ρισξά: πξάζηλα. 
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 ε΄ 
Διεχζεξα, αραιίλσηα 
κέζα εηο η’ ακπέιηα ηξέρνπλ 
η’ άινγα, θαη εηο ηελ ξάρελ ηνπο 
ην πλεχκα ησλ αλέκσλ* 

 θάζεηαη κφλνλ. 

 ο΄ 
Δηο ηνλ αηγηαιφλ 
απφ ηα νπξάληα ζχγλεθα 
αθφβσο θαηαβαίλνπλ 
θξαπγάδνληεο νη γιάξνη 

 θαη ηα γεξάθηα. 
 

 δ΄ 
Βαζηά εηο ηνλ άκκνλ βιέπσ 
ραξαγκέλα παηήκαηα 
δψλησλ παηδηψλ θαη αλζξψπσλ· 
φκσο πνχ είλαη νη άλζξσπνη, 

 πνχ ηα παηδία; 
 

 ε΄ 
Φξηθηφλ ζιηβεξφλ ζέακα 
ηξηγχξσ κνπ εμαλνίγσ·* 
πνίσλ είλαη ηα ζψκαηα 
πνπ πιένπζ’ εηο ην θχκα; 

 πνίσλ ηα θεθάιηα; 
 
 
 
 
 
 

ην πλεύκα ησλ αλέκσλ: ν άλεκνο. 

εμαλνίγσ: αληηθξίδσ. 
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 ζ΄ 
Απγεξηλαί ηνπ ειίνπ 
αθηίλεο ηη πξνβαίλεηε; 
ηάρα αγαπάεη λα βιέπῃ 
έξγα ιεζηψλ ην κάηη 

 ησλ νπξαλίσλ; 
 

 η΄ 
Γεκηνπξγέ ηνπ θφζκνπ, 
παηέξα ησλ αζιίσλ 
ζλεηψλ, αλ ζπ ηνπ γέλνπο καο 
φινπ δεηῄο ηνλ ζάλαηνλ, 

 αλ ζπ ην ζέιῃο· 
 

 ηα΄ 
Σα γφλαηα κνπ εκπξφο ζνπ, 
λα, πέθηνπλ· ην ππεξήθαλνλ 
θεθάιη κνπ, πνπ αληίθξπ 
ησλ βαζηιέσλ πςψλεην, 

 ηελ γελ εγγίδεη. 
 

 ηβ΄ 
Ηδνχ επιαβείο νη Έιιελεο 
ζθχπηνπζηλ φινη· πξφζηαμε, 
θη επάλσ καο αο πέζσζηλ 
νη θιφγεο ηεο νξγήο ζνπ, 

 αλ ζπ ην ζέιεο. 
 

 ηγ΄ 
Πιελ πνιπέιενο είζαη, 
θαη βνεζφλ ζε θξάδσ... 
Βιέπσ, βιέπσ εηο ηελ ζάιαζζαλ 
πεηψκελνλ ηνλ ζηφινλ 

 αγξίσλ βαξβάξσλ. 
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 ηδ΄ 
Κνίηαμε πψο ν ήιηνο 
ρξπζψλεη ηα παληά ησλ 
θνίηαμε πψο ην πέιαγνο 
απφ ζπαζηψλ αθηίλαο 

 ηξέκνλ αζηξάπηεη. 
 

 ηε΄ 
Απφ ηαο πξχκλαο ρχλεηαη 
γεκίδσλ ηνλ αέξα 

θξφηνο κπξίσλ θπκβάισλ,* 

θαη κέζα απφ ηνλ ζφξπβνλ 
 ςάικαηα εθβαίλνπλ· 
 

 ηο΄ 
«- ηάδνπζη ηα καραίξηα καο 
απφ ην αίκα αθάζαξηνλ 
ησλ ρξηζηηαλψλ· πξηλ πήμε, 
ειάηε, ειάηε εηο λένλ 

 αίκα αο ηα πιχλσκελ 
 

 ηδ΄ 
Διάηε λα δεζηάζσκελ 
ηα ρέξηα καο ζηα ζπιάρλα 
φζσλ ζπζίαο πξνζθέξνπζηλ 
εηο ηνλ ζηαπξφλ θαη ζέβνληαη 

 αγίσλ εηθφλαο. 
 
 
 
 

θύκβαια: ηχκπαλα. 
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ηε΄ 
Διάηε, ειάηε, ν θφπνο 
αλ καο θαηαδακάζῃ, 
επί ζνξνχο ζθαγκέλσλ 
θαζίδνληαο, αλάπαπζηλ 

 ζέινκελ εχξεη. 
 

 ηζ΄ 
Σα ξφδα ηεο Διιάδνο 
εηο η’ αίκα ηεο βακκέλα 
ζέιεη θαλνχλ ηεξπλφηαηνλ 
δψξνλ ησλ γπλαηθψλ καο, 

 θη έξγνλ εξψσλ». 
 

 θ΄ 
θιεξά, δεηιά αλαζξέκκαηα 
ηεο πνηαπήο Αζίαο, 
έξγνλ εξψσλ, λαη, βέβαηα, 
πνίνο ην ακθηβάιιεη, ππάξρεη 

 ην ηξφπαηφλ ζαο. 
 

 θα΄ 
Έξγνλ εξψσλ, αλ ζθάμεηε 
αδχλαηα παηδία· 
έξγνλ εξψσλ, αλ πλίμεηε 
ηαο ηξπθεξάο γπλαίθαο 

 θαη ηα γεξφληηα. 
 

 θβ΄ 
Ηδνχ θη άιια λεζία 
ηελ ιχζζαλ ζαο πξνζκέλνπζη· 
πφιεηο ηδνχ θαη αιίθηππνο* 
μεξά θαηνηθεκέλε 

 απ’ έζλε αζψα. 
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 θγ΄ 
Γηα ζαο εξψσλ θνπάδηα, 
δελ θζάλεη ε Υίνο, ε Κχπξνο· 
ησλ Κπδσληψλ δελ θζάλνπζηλ, 
ηεο Κάζνπ θαη ηεο Κξήηεο 

 νη θαηνηθίαη. 
  

θδ΄ 
Άκεηε, κελ αθήζεηε 
δψληα θαλέλα· απ’ αίκα 
ηα αηγαία λεξά βακκέλα 
θχκαη’ αο έρνπλ γέκνληα 

 απφ ζθαγάδηα. 
 

 θε΄ 
Χ Έιιελεο, σ ζείαη 
ςπραί, πνπ εηο ηνπο κεγάινπο 
θηλδχλνπο θαλεξψλεηε 
αθάκαληνλ ελέξγεηαλ 

 θαη πςειήλ θχζηλ! 
 

 θο΄ 
Πψο απφ ζαο θακία 
δελ ηξέρεη ηψξα; πψο 
θεη κέζα εηο ηα πιεφκελα 
δελ ξίρλεζζε, θαξάβηα 

 ησλ πνιεκίσλ; 
 
 
 
 
 

αιίθηππνο: ζαιαζζφπιεθηνο. 
 

32 / 218 



 

 

 θδ΄ 
Πψο, πψο ηεο ηαιαίπσξνπ 
παηξίδνο δελ παζρίδεηε 
λα ζψζῃηε ηνλ ζηέθαλνλ 
απφ ηα ρέξηα αλφζηα 

 ιεζηψλ ηνζνχησλ; 
 

 θε΄ 
Δίλαη πνιιά ηα πιήζε ησλ 
θαη θνβεξά εηο ηελ φςηλ, 
αιι’ έλαο Έιιελ δχλαηαη, 
έλαο άλδξαο γελλαίνο 

 λα ηα ζθνξπίζῃ. 
 

 θζ΄ 
πνηνο ηελ δάθλελ ζέιεη 
αζάλαηνλ ηεο δφμεο, 
φπνηνο δάθξπα δηα η’ έζλνο ηνπ 
έρεη, δηα δε ηελ κάρελ 

 λνπλ θαη θαξδίαλ· 
 

 ι΄ 
Αο έθβε απηφο. – Να, βιέπσ, 
ηαρείαη, σο η’ απισκέλα 
πηεξά ησλ γεξαλψλ, 
έξρνληαη δπν θαηάκαπξνη 

 ηξνκεξαί πξψξαη. 
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 ια΄ 
Παχεη σο ηφζνλ ν θξφηνο 
ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ· 
η’ αγαξελά ηξαγνχδηα 
παχνπλ θαη ηα ππεξήθαλα 

 βιάζθεκα κέηξα.* 

 

 ιβ΄ 
Μφλνλ αθνχσ ην θχζεκα 
ηνπ αλέκνπ νπνχ πεξλψληαο 
εηο ηα θαηάξηηα αλάκεζα 
θαη εηο ηα ζρνηληά ζρηζκέλνο 

 βηαίσο ζθπξίδεη. 
 

 ιγ΄ 
Μφλνλ αθνχσ ηελ ζάιαζζαλ 
πνπ σζάλ κέγα πνηάκη 
αλάκεζα εηο ηνπο βξάρνπο 
θηππψληαο κπξκπξίδεη 

 γχξσ εηο ηα ζθάθε. 
 

 ιδ΄ 
Να νη θξαπγαί θαη ν θφβνο, 
λα ε ηαξαρή θαη ε ζχγρπζηο 
απφ παληνχ ζεθψλνληαη, 
θαη απιψλνπλ πνιπάξηζκα 

 παλία λα θχγνπλ. 
 
 
 
 
 

βιάζθεκα κέηξα: αιαδνληθνί ξπζκνί. 
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 ιε΄ 
ηελφλ, ζηελφλ ην πέιαγνο 
ν ηξφκνο θάκλεη· πέθηεη 
έλα θαξάβη επάλσ 
εηο η’ άιιν θαη ζπληξίβνληαη· 

 πλίγνληαη νη λαχηαη. 
 

 ιο΄ 
Χ! πψο απφ ηα κάηηα κνπ 
ηαρέσο εράζε ν ζηφινο· 
πιένλ δελ μαλνίγσ ηψξα 
παξά θαπλνχο θαη θιφγαο 

 νπξαλνκήθεηο. 
 

 ιδ΄ 
Έμσ απφ ηελ ζαιάζζηνλ 
ππξθατάλ ληθήηξηαη 
ηδνχ πάιηλ εθβαίλνπλ 
ζσζκέλαη νη δχν θαηάκαπξνη 

 ζαπκάζηνη πξψξαη. 
 

 ιε΄ 
Πεηάνπλ, απνκαθξχλνληαη· 
ζην δηάζηεκα ηνπ αέξνο 
ρσζκέλαη γίλνληαη άθαληνη· 
δηαβαίλνπζαη επαηάληδνλ, 

 θη ήθνπελ ν θφζκνο. 
 

 ιζ΄ 
Καλάξε! – θαη ηα ζπήιαηα 
ηεο γεο εβφνπλ: Καλάξε.- 
Καη ησλ αηψλσλ ηα φξγαλα 
ίζσο ζέιεη αληερήζνπλ 

 πάληα: Καλάξε! 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Να εμεηάζεηε ην πνίεκα α) απφ ηελ άπνςε ησλ 
 ζεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη ζε θάζε ελφηεηα θαη 
 ηεο θιηκαθσηήο δηάξζξσζήο ηνπο· β) απφ ηελ 
 άπνςε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 
 πνηεηή ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ 
 ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή εθδειψλεηαη· γ) απφ ηελ 
 άπνςε ηεο εηθνλνπιαζηηθήο θαη εθθξαζηηθήο 
 ηφικεο. 
 

2. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε παξαπάλσ 
 λα θαζνξίζεηε ην ζηφρν ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ 
 ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο εμππεξεηείηαη. 

3. Να δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir Charles - Lock Eastlake (1793-1865), 
Έιιελεο θπγάδεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Χίνπ, 1822 

(1833) Κνπζείν Κπελάθε 
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Αλδξέαο Κάιβνο (1792 -1869)  
 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν. Γελ είρε ηελ επθαηξία λα πάξεη 
ζπζηεκαηηθή κφξθσζε, γηαηί απφ κηθξφο μεληηεχηεθε 
αθνινπζψληαο ηνλ παηέξα ηνπ ζηελ Ηηαιία. Δθεί, γνε-
ηεπκέλνο απφ ηελ θιαζηθή παηδεία ηεο ρψξαο, πξνζπά-
ζεζε, σο απηνδίδαθηνο, λα ηελ αθνκνηψζεη θαη λα 
θαηαθηήζεη θάπνηα θνηλσληθή ζέζε. ε ειηθία είθνζη 
εηψλ είρε κηα απνθαζηζηηθή γηα ηε δσή ηνπ γλσξηκία: 
έγηλε γξακκαηέαο ηνπ πνηεηή Οχγν Φφζθνιν θαη ηνλ 
ζπλφδεπζε ζηελ εμνξία ηνπ ζηελ Διβεηία θαη ζην 
Λνλδίλν, φπνπ επήιζε θαη ε ηειηθή ξήμε ζηηο ζρέζεηο 
ηνπο (1817). Απφ ηφηε ν Κάιβνο αζρνιείηαη κε ηδηαίηεξα 
καζήκαηα θαη κεηαθξάζεηο, γηα λα δήζεη. Σν 1821 
θπιαθίδεηαη ζηε Φινξεληία σο θαξκπνλάξνο θαη ην 
1826 βξίζθεηαη ππφ επηηήξεζε ζηε Γαιιία, γηαηί 
«πξέζβεπε αηζζήκαηα έλζεξκνπ θηιειεπζεξηζκνχ». Ο 
έλζεξκνο απηφο θηιειεπζεξηζκφο ζα ζηαζεί ν ππξήλαο 
φινπ ηνπ έξγνπ ηνπ. Αηζζάλεηαη βαξχ ην ρξένο φρη κφλν 
λα πκλήζεη ηελ επαλάζηαζε θαη ηελ Διιάδα πνπ 
αγσλίδεηαη λα απνηηλάμεη ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, αιιά 
θπξίσο λα δηακνξθψζεη ζπλεηδήζεηο ζχκθσλα κε ην 
πλεχκα ελφο πςεινχ αλζξσπηζκνχ. Κεληξηθή ηδέα ζηελ 
πνίεζε ηνπ είλαη ε αξεηή, φρη κφλν κε ηελ αξραία 
ειιεληθή (αλδξεία) θαη ηε ρξηζηηαληθή ζεκαζία ηεο, 
αιιά θαη κε ηελ θνηλσληθή ηεο ηδηφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή, 
πνπ παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν ζην θνηλφ θαιφ. Ζ αξεηή 
ηνπ δειαδή είλαη έλαο άζβεζηνο πφζνο γηα ειεπζεξία 
θαη δηθαηνζχλε. Οη πςειέο ηδέεο ηνπ Κάιβνπ εθθξά-
δνληαη κε κηα εληειψο μερσξηζηή ηδηνηππία ηφζν ζηε 
γιψζζα φζν θαη ζηε δνκή θαη ηε ζηηρνπξγία ησλ 
πνηεκάησλ ηνπ. Ίζσο απηφο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο 
πνπ νη ζχγρξνλνη ηνπ, αιιά θαη νη κεηαγελέζηεξνη  
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αγλφεζαλ ή θαη πεξηθξνλνχζαλ αθφκε ην έξγν ηνπ. 
Πξψηνο ν Παιακάο ην 1888 κίιεζε κε ελζνπζηαζκφ γηα 
ηε κεγάιε πνηεηηθή αμία ησλ Χδψλ ηνπ. Απφ ηφηε ην 
έξγν ηνπ Κάιβνπ θεξδίδεη ζπλερψο ηηο λεφηεξεο γεληέο, 
θαη ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ηεο ιπξηθήο 
έθθξαζεο θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο πνηεηέο καο. 

Έξγα ηνπ (ζηα Ηηαιηθά): Θεξακέλεο, Γαλαΐδεο 

(ηξαγσδίεο, 1812), (ζηα Διιεληθά): Μεηαθξάζεηο: Νη 
ςαικνί ηνπ Γαβίδ (Γνλδίλν, 1820). Πνίεζε: Ζ Ιύξα 
(Γελεχε, 1824) Ιπξηθά (Παξίζη, 1826). Ο γεληθφο ηίηινο 
ησλ έξγσλ ηνπ είλαη Ωδαί. Σν 1826 ήιζε ζηελ Διιάδα 
θαη απφ ην 1826-1852 έκεηλε ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 
εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο ζηελ Ηφλην Αθαδεκία. Απφ ην 
1852 σο ην ζάλαηφ ηνπ έδεζε ζηελ Αγγιία. Σα νζηά ηνπ, 
κε ελέξγεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κεηαθέξζεθαλ ζηε 
Εάθπλζν ην 1960. 
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Χεηξόγξαθν ηνπ πνηεηή. 
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Josegh Cartwright (1789-1829), Ζ πόιε θαη ην ιηκάλη  
ηεο Εαθύλζνπ (π. 1820) Κνπζείν Κπελάθε 

 



 

Γηνλχζηνο νισκφο  

 

Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη 

Οη Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη είλαη απφ ηα θνξπθαία 

έξγα ηνπ νισκνχ θαη ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο 
γεληθφηεξα. Μπνξνχκε επίζεο λα πνχκε φηη είλαη ην 
έξγν δσήο ηνλ νισκνχ, αθνχ, φπσο θαίλεηαη, ηνλ 
απαζρφιεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ψξηκεο πνηεηηθήο 
ηνπ πεξηφδνπ. 

Θέκα ηνλ είλαη ν εξσηθφο αγψλαο ησλ Μεζνινγγη-
ηψλ θαηά ηε δεχηεξε πνιηνξθία ηνλ Μεζνινγγίνπ (1825-
1826) σο ηελ απεγλσζκέλε έμνδν, ηελ παξακνλή ησλ 
Βαΐσλ. Ο πνηεηήο μεθηλψληαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
ηζηνξηθφ γεγνλφο αλάγεηαη ζηνλ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ 
γηα ηελ εζηθή, ηελ εζσηεξηθή ηνπ ειεπζεξία. Σν έξγν 
φκσο πνηέ δελ νινθιεξψζεθε θαη έθηαζε ζ’ εκάο ζε 
ρεηξφγξαθα «απνζπάζκαηα» ζπγθξνηεκέλα ζε ηξία 

ρεδηάζκαηα
1
 πνπ ην θαζέλα ηνπο αληηπξνζσπεχεη φρη 

κνλάρα δηαθνξεηηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο αιιά θαη 
δηαθνξεηηθή πνηεηηθή αληίιεςε. Σν αξρηθφ ζρεδίαζκα, 
«ζπλζεκέλν εηο είδνο πξνθεηηθνχ ζξήλνπ εηο ην πέζηκν 
ηνλ Μεζνινγγίνπ», πξέπεη λα γξάθηεθε γχξσ ζηα 1830. 
Παξνπζηάδεη ζηελή ζρέζε κε ην 5ν θεθ. ηεο Γπλαίθαο 
ηεο Εάθπζνο. Σν Β΄ ρεδίαζκα, ζε ζηίρνπο δεθαπεληα-
ζχιιαβνπο νκνηνθαηάιεθηνπο δεπγαξσηνχο, «εηο ην 
νπνίνλ εηθνλίδνλην ηα παζήκαηα ησλ γελλαίσλ 
αγσληζηάδσλ εηο ηεο πζηεξηλέο εκέξεο ηεο πνιηνξθίαο 

 
 

1. Οη ηνραζκνί θαη ηα πεδά ησλ Διεύζεξσλ 
Ξνιηνξθεκέλσλ γξάθηεθαλ ηηαιηθά (εθηφο απφ 
ηα πεδά ηνπ Α΄ ρεδηάζκαηνο) θαη κεηαθξάζηεθαλ απφ 
ηνλ Πνιπιά. 
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[ 

έσο νπνχ έθακαλ ην γηνπξνχζη», ην δνχιεπε ν πνηεηήο 
απφ ην 1833 σο ην 1844, νπφηε αξρίδεη λα ην μαλαπιά-
ζεη ζε λέα κνξθή (Γ΄ ρεδίαζκα), ζε ζηίρνπο ιηηνχο, 
ρσξίο νκνηνθαηαιεμίεο, αιιά αξκνληθφηαηνπο. 

Πξηλ απφ ηα ηξία ρεδηάζκαηα παξαζέηνπκε ηνρα-
ζκνχο ηνπ πνηεηή (δειαδή ζεκεηψζεηο ηνπ γηα ηηο βαζη-
θέο αξρέο πνπ ζ’ αθνινπζνχζε θαηά ηε ζχλζεζε). 

’ απηνχο ζα βξνχκε ηηο βαζηθέο πνηεηηθέο ηδέεο ηνπ 
έξγνπ θαη ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ αξθεηά ζεκεία ηνπ. Θα 
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη αλάκεζα ζηα απνζπά-
ζκαηα δελ ππάξρεη πάληα αιιεινπρία (ρξνληθή, ζεκα-
ηηθή ή λνεκαηηθή), αιιά ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ κηα 
απηνηέιεηα. Σα ρσξία ζε πεδφ αλήθνπλ ζηνλ πνηεηή, 
ελψ νη παξέκβιεηεο δηεπθξηληζηηθέο ζεκεηψζεηο (κε 
πιάγηα ζηνηρεία) είλαη ηνπ Πνιπιά. 

Βαζηθφ θείκελν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζνισκηθνχ 

έξγνπ είλαη ηα Ξξνιεγόκελα ηνπ Ηάθσβνπ Πνιπιά (ζηελ 

έθδνζε ησλ Δπξηζθνκέλσλ). Μηιψληαο εηδηθά γηα ηνπο 

Διεύζεξνπο Ξνιηνξθεκέλνπο ν Πνιπιάο ιέεη φηη ε εζηθή 
ειεπζεξία είλαη ην πην νρπξφ θαηαθχγην ηεο αλζξψπη-
λεο ςπρήο πνπ πνιηνξθείηαη απφ ηε θπζηθή βία. Ο 
άλζξσπνο πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ απηνλνκία ηνπ 
απέλαληη ζηηο θπζηθέο δπλάκεηο νδεγείηαη ζηε δξάζε 
θαη απφ ηε ζχγθξνπζε απηή γελληνχληαη νη πςειέο 
πξάμεηο. ην πνίεκα έπξεπε λα θαλεί αθέξαηνο ν 
άλζξσπνο· ην χςνο ηεο ςπρήο ηνπ θαη ζπλάκα ηα 
θπζηθά αηζζήκαηα (έξσηαο, κεηξηθή αγάπε, ελζνπ-
ζηαζκφο ηεο δφμαο, θηινδσία, έξσηαο πξνο ηα θάιιε 
ηεο θχζεο) ζε φιε ηνπο ηε ζθνδξφηεηα, ηελ ψξα πνπ 
ηα ζθεπάδεη ε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ. Καη ζπγρξφλσο απηή ε 
ππεξνρή ηνπ πλεχκαηνο κπξνζηά ζηε βία έπξεπε λα 
θαλεί θαη ζηνλ αλδξηθφ θαη ζην γπλαηθείν ραξαθηήξα. 

ηελ νπξάληα γαιήλε, φπνπ πςψλεη ν νισκφο  
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ηνπο Πνιηνξθεκέλνπο, έηζη πνπ «φια ηνπο ηα έξγα, ηα 
ιφγηα θαη νη ζηνραζκνί λα παξνκνηάδνληαη κε ην σξαηφ-
ηεξν θαη ηεξπλφηεξν γέλλεκα ηεο θχζεο» (ρεδ. Γ΄, 
απφζπ. 2, ζη. 1-3) αληηπαξαηάζζεηαη ε άγξηα δσηθή 
δχλακε ηνπ βαξβάξνπ πνπ πεξηπαίδεη ηελ αδπλακία 
ηνπο (ρεδ. Β΄, απφζπ. 3), αιιά ηειηθά, ηαπεηλσκέλνο, 
αδεκνλεί πνπ δελ κπνξεί λα ηνπο θαηαβάιεη. Έηζη νη 
Διεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη ζξηακβεχνπλ θαη κέζα ζηελ 
ςπρή ησλ ερζξψλ ηνπο. 
 

ηνραζκνί ηνπ πνηεηή 
(Δπηινγή) 

 

1. Δθάξκνζε εηο ηελ πλεπκαηηθή κνξθή ηελ ηζηνξία 
ηνπ θπηνχ, ην νπνίνλ αξρηλάεη απφ ην ζπφξν θαη γπξί-
δεη εηο απηφλ, αθνχ πεξηέιζεη, σο βαζκνχο μεηπιηγκνχ, 
φιεο ηεο θπηηθέο κνξθέο, δειαδή ηε ξίδα, ηνλ θνξκφ, ηα 
θχιια, η’ άλζε θαη ηνπο θαξπνχο. Δθάξκνζε ηελ θαη 

ζθέςνπ βαζηά ηελ ππφζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ* θαη ηε 

κνξθή ηεο ηέρλεο. Πξφζεμε ψζηε ηνχην ην έξγν λα 
γέλεηαη δίρσο πνζψο λα δηαθφπηεηαη. 

2. θέςνπ βαζηά θαη ζηαζεξά (κία θνξά γηα πάληα) 
ηε θχζε ηεο Ηδέαο, πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηο ην πνίεκα. 
Δηο απηφ ζα ελζαξθσζεί ην νπζηαζηηθφηεξν θαη 
πςειφηεξν πεξηερφκελν ηεο αιεζηλήο αλζξψπηλεο 
θχζεο, ε Παηξίδα θαη ε Πίζηηο. 

3. Ο ζεκειηψδεο ξπζκφο αο ζηπισζεί εηο ην θέληξν 
ηεο Δζληθφηεηνο θαη αο πςψλεηαη θάζεηα, ελψ ην λφεκα, 
απφ ην νπνίν πεγάδεη ε Πνίεζε, θαη ην νπνίν απηή 
ππεξεηεί, απιψλεη βαζκεδφλ ηνπο θχθινπο ηνπ. 
 
 

ππνθείκελν: (εδψ): ην ζέκα. 
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4. Δηο ην πνίεκα ηνπ Υξένπο
1
 καθξηλή πξέπεη λα 

είλαη ε θξηρηή αγσλία κέζα εηο ηε δπζηπρία θαη εηο ηνπο 
πφλνπο, φπσο εθείζε θαλεξσζεί απείξαρηε θαη άγηα ε 
δηαλνεηηθή θαη εζηθή Παξάδεηζνο. 

5. Κνίηαμε λα ζρεκαηίζεηο βαζκεδφλ σζάλ κίαλ 

αλαβάζξα* απφ δπζθνιίεο, ηεο νπνίεο ζα ππεξβνχλ 

εθείλνη νη Μεγάινη, κε φζα νη αίζζεζεο απνξνπθνχλ 
απφ ηα εμσηεξηθά, ηα νπνία ή ηνπο ηξαβνχλ κε ηα θάιιε 
ηνπο ή ηνπο βηάδνπλ κε ηελ αλάγθε θαη κε ηνλ πφλν, έσο 
εηο ηε βεβαηφηεηα ηνπ ζαλάηνπ, αιιά εμαηξέησο κε ηελ 
ελζχκεζε ηεο πεξαζκέλεο δφμαο. ια απηά, φζν κεγα-
ιχηεξα είλαη θαη πιένλ δηάθνξα, εηο ηφζν πςειφηεξν 

ζηπινπφδη* ζηαίλνπλ ηελ Διεπζεξία, κεζηήλ απφ ην 

Υξένο, δειαδή απ’ φζα πεξηέρεη ε Ζζηθή, ε Θξεζθεία, ε 
Παηξίδα, ε Πνιηηηθή θ.ά. 

6. Κάκε ψζηε ν κηθξφο Κχθινο, κέζα εηο ηνλ νπνίνλ 
θηληέηαη ε πνιηνξθεκέλε πφιε, λα μεζθεπάδεη εηο ηελ 
αηκφζθαηξα ηνπ ηα κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα ηεο Διιά-
δαο, γηα ηελ πιηθή ζέζε, νπνχ αμίδεη ηφζν γηα εθείλνπο 
νπνχ ζέινπλ λα ηε βαζηάμνπλ, φζν γηα εθείλνπο νπνχ 
ζέινπλ λα ηελ αξπάμνπλ, – θαη γηα ηελ εζηθή ζέζε, ηα 
κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα ηεο Αλζξσπφηεηαο. 
Σνηνπηνηξφπσο ε ππφζεζε δέλεηαη κε ην παγθφζκην 
ζχζηεκα. – Ηδέο ηνλ Πξνκεζέα θαη ελ γέλεη ηα ζπγγξάκ-
καηα ηνπ Αηζρχινπ. – Αο θαλεί θαζαξά ε κηθξφηεο ηνπ 
ηφπνπ θαη ν ζηδεξέληνο θαη αζχληξηθηνο θχθινο νπνχ 
ηελ έρεη θιεηζκέλε. 

 
 

 

1. Άιιε επηγξαθή, ηελ νπνίαλ ήζειε θαη’ αξράο λα 
βάιεη εηο ην πνίεκα (εκ. I. Πνι.). 

αλαβάζξα: θιίκαθα. 
ζηπινπόδη: βάζξν. 
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Σνηνπηνηξφπσο απφ ηε κηθξφηεηα ηνπ ηφπνπ, ν νπνίνο 
παιεχεη κε κεγάιεο ελάληηεο δχλακεο, ζέιεη έβγνπλ νη 
Μεγάιεο Οπζίεο. 

7. Μείλε ζηαζεξφο εηο ηνχηε ηελ πςειή ζέζε. Ζ 
ζιίςε ηνπο ζηέθεηαη εηο ην λα ζπκνχληαη ηελ 
επηπρηζκέλελ θαηάζηαζε ηνπο, φζελ έπξεπε λα 
βιαζηήζεη ην θαιφ ηεο παηξίδαο. Σψξα αηζζάλνληαη φηη 
ζα ράζνπλ ηα πάληα· ην αηζζάλνληαη βαζκεδφλ, θαη 
επνκέλσο νιηθψο. Ζ πείλα δελ κπαίλεη εηο απηφλ ηνλ 

θχθινλ, εηκεκφλνλ* σο εμσηεξηθή δχλακε, ηελ νπνίαλ 

ππεξληθνχλ θαζψο φιεο ηεο άιιεο. 
8. θέςνπ ηελ ηζνδπγία ησλ δπλάκεσλ, κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δθείλνη αο αηζζάλνληαη φια, θαη 

αο ληθάλε φια, κε ηελ νπζίαλ έμππλε·* ηνχηεο αο ληθάλε 

θαη απηέο, αιι’ σζάλ γπλαίθεο. 
 

ΥΔΓΗΑΚΑ Α΄ 
 

1 

Σφηεο εηαξαρηήθαλε ηα ζσζηθά κνπ θαη έιεγα πσο 
ήξζε ψξα λα μεςπρήζσ· θη επξέζεθα ζε ζθνηεηλφ ηφπν 
θαη βξνληεξφ, πνπ εζθηξηνχζε ζαλ θισλί ζηάξη ζην 
κχιν πνπ αιέζεη νγιήγνξα, σζάλ ην ρφριν ζην λεξφ 
πνπ αλαβξάδεη· εηφηεο εθαηάιαβα πσο εθείλν ήηαλε ην 
Μεζνιφγγη· αιιά δελ έβιεπα κήηε ην θάζηξν, κήηε ην 
ζηξαηφπεδν, κήηε ηε ιίκλε, κήηε ηε ζάιαζζα, κήηε ηε 
γε πνπ επάηνπλα, κήηε ηνλ νπξαλφ· εθαηαζθέπαδε φια 
ηα πάληα καπξίια θαη πίζζα, γηνκάηε ιάκςε, βξνληή 
θαη αζηξνπειέθη· θαη χςσζα ηα ρέξηα κνπ θαη ηα κάηηα 
 
 

 

εηκεκόλνλ: παξακφλν. 

έμππλε νπζία: άγξππλε ζπλείδεζε. 
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κνπ λα θάκσ δέεζε, θαη ηδνχ κεο ζηελ θαπλίια κία 

κεγάιε γπλαίθα* κε θφξεκα καχξν ζαλ ηνπ ιαγνχ ην 

αίκα, φπνπ ε ζπίζα έγγηδε θη εζβελφηνπλε· θαη κε θσλή 
πνπ κνπ εθαίλνληαλ πσο ληθάεη ηελ ηαξαρή ηνπ 
πνιέκνπ άξρηζε: 

«Σν ράξακα επήξα 
Σνπ Ήιηνπ ην δξφκν, 
Κξεκψληαο ηε ιχξα 
Σε δίθαηε ζηνλ ψκν 
Κη απ’ φπνπ ραξάδεη 
Χο φπνπ βπζά, 

Σα κάηηα κνπ δελ είδαλ ηφπνλ ελδνμφηεξνλ απφ 

ηνχην ην αισλάθη.»* 

 

2 

Παξάκεξα ζηέθεη 
Ο άληξαο θαη θιαίεη· 
Αξγά ην ηνπθέθη 
εθψλεη θαη ιέεη: 
«ε ηνχην ην ρέξη 
Ση θάλεηο εζχ; 
Ο ερζξφο κνπ ην μέξεη 
Πσο κνπ είζαη βαξχ.» 

 
 
 
 
 

γπλαίθα: Ο Πνιπιάο ηε ραξαθηεξίδεη σο «ζεφπλεπζηε 
ςάιηξα». 
αισλάθη: ελλνεί ην Μεζνιφγγη. 
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Σεο κάλαο σ ιαχξα!* 

Σα ηέθλα ηξηγχξνπ 
Φζαξκέλα θαη καχξα 
αλ ίζθηνπο νλείξνπ· 
Λαιεί ην πνπιάθη 
ηνπ πφλνπ ηε γε 
Καη βξίζθεη ζππξάθη 

Καη κάλα* θζνλεί. 

 
3 

Γξηθνχλ λα ηαξάδεη 
Σνπ ερζξνχ ηνλ αέξα 

Μηαλ άιιε,* πνπ κνηάδεη 

Σ’ αληίιαινπ πέξα· 
Καη μάθλνπ πεηηέηαη 
Με ηξφκνπ ιαιηά· 
Πνιιεψξα γξηθηέηαη, 
Κη ν θφζκνο βξνληά. 

 
4 

Ακέξηκλνλ φληαο 
Σ’ Αξάπε* ην ζηφκα 
θπξίδεη, πεξλψληαο 
ηνπ Μάξθνπ* ην ρψκα· 
Γηαβαίλεη, θη αγάιη 
Ξαπιψλεη’ εθεί 
Πνπ εβγήθ’ ε κεγάιε 
Σνπ Μπάηξνλ ςπρή. 

 

 

ιαύξα: θσηηά· κηθ. πφλνο, δπζηπρία. 

κάλα: ε κάλα (ππνθεηκ. ζην θζνλεί). 

κηαλ άιιε: ζάιπηγγα. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ απνζπ. 
3 θνίηαμε ην 3ν απ. ζην Β΄ ρεδίαζκα. 
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5 

Πξνβαίλεη θαη θξάδεη 
Σα έζλε ζθηαζκέλα. 

 
6 

Καη σ πείλα θαη θξίθε! 
Γε ζθνχδεη ζθπιί! 

 

7 

Καη ε κέξα πξνβαίλεη, 
Σα λέθηα ζπληξίβεη· 
Να, ε λχρηα πνπ βγαίλεη 
Κη αζηέξη δελ θξχβεη. 

 

ΥΔΓΗΑΚΑ Β΄ 
 

1 

Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή ζηνλ θάκπν βαζηιεχεη· 
Λαιεί πνπιί, παίξλεη ζππξί, θη ε κάλα ην δειεχεη. 

Σα κάηηα ε πείλα εκαχξηζε· ζηα κάηηα ε κάλα κλέεη·*
1
 

 
 

Αξάπεο: νη Άξαβεο (Αηγχπηηνη) πνπ φπσο μέξνπκε 
πήξαλ κέξνο ζηε δεχηεξε θάζε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 
Μεζνινγγίνπ (ππφ ηνλ Ηκπξαήκ). 

Κάξθνπ: ηνπ Μπφηζαξε. 

1. Ζ πηζαλφηεξε εξκελεία ηνπ ζηίρνπ είλαη ε εμήο:  
Ζ πείλα εκαχξηζε ηα κάηηα, πνπ είλαη ην πην πνιχηηκν 
πξάγκα, αθνχ ζ’ απηφ νξθίδεηαη ε κάλα (π.ρ. «ζηα κάηηα 
ηνπ παηδηνχ κνπ» ή «ζην θσο κνπ»). 

κλέσ: νξθίδνκαη (αξρ. νκλχσ). 
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ηέθεη ν νπιηψηεο ν θαιφο παξάκεξα θαη θιαίεη: 
«Έξκν ηνπθέθη ζθνηεηλφ, ηη ζ’ έρσ γσ ζην ρέξη; 

Οπνχ ζπ κνπ ’γηλεο βαξχ θη ν Αγαξελφο* ην μέξεη». 

 
2 

Ρν Κεζνιόγγη έπεζε ηελ άλνημε ν πνηεηήο παξα-
ζηαίλεη ηε Φύζε, εηο ηε ζηηγκή πνπ είλαη σξαηόηεξε, σο 
κία δύλακε, ε νπνία, κε όια η’άιια θαη πιηθά θαη εζηθά 
ελάληηα, πξνζπαζεί λα δεηιηάζεη ηνπο πνιηνξθεκέλνπο· 
ηδνύ νη Πηνραζκνί ηνπ πνηεηή: 
 

Ζ δσή πνπ αλαζηαίλεηαη κε φιεο ηεο ηεο ραξέο, 
αλαβξχδνληαο νινχζε, λέα, ιαρηαξηζηή, πεξηρπλφκελε 
εηο φια ηα φληα· ε δσή αθέξαηε, απ’ φια ηεο θχζεο ηα 
κέξε, ζέιεη λα θαηαβάιεη ηελ αλζξψπηλε ςπρή· ζάιαζ-
ζα, γε, νπξαλφο, ζπγρσλεπκέλα, επηθάλεηα θαη βάζνο 
ζπγρσλεπκέλα, ηα νπνία πάιη πνιηνξθνχλ ηελ αλζξψ-
πηλε θχζε ζηελ επηθάλεηα θαη εηο ην βάζνο ηεο. 

Ζ σξαηφηεο ηεο θχζεο, πνπ ηνπο πεξηηξηγπξίδεη, 
απμαίλεη εηο ηνπο ερζξνχο ηελ αλππνκνλεζία λα πάξνπλ 
ηε ραξηησκέλε γε, θαη εηο ηνπο πνιηνξθεκέλνπο ηνλ 
πφλν φηη ζα ηε ράζνπλ. 
 

Ο Απξίιεο κε ηνλ Έξσηα ρνξεχνπλ θαη γεινχλε, 
Κη φζ’ άλζηα βγαίλνπλ θαη θαξπνί ηφζ’ άξκαηα ζε  

θιεηνχλε. 
 
 
 
 
 
 

Αγαξελόο: αληί Αγαξελνί νλνκαζία ησλ Αξάβσλ. 
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Λεπθφ βνπλάθη* πξφβαηα θηλνχκελν βειάδεη, 

Καη κεο ζηε ζάιαζζα βαζηά μαλαπεηηέηαη πάιη, 
Κη νιφιεπθν εζχζκημε κε η’ νπξαλνχ ηα θάιιε. 
Καη κεο ζηεο ιίκλεο ηα λεξά, φπ’ έθζαζε  

κ’ αζπνχδα,* 

Έπαημε κε ηνλ ίζθην ηεο γαιάδηα πεηαινχδα, 
Πνπ επψδηαζε ηνλ χπλν ηεο κέζα ζηνλ άγξην θξίλν· 
Σν ζθνπιεθάθη βξίζθεηαη ζ’ ψξα γιπθηά θη εθείλν. 
Μάγεκα ε θχζηο θη φλεηξν ζηελ νκνξθηά θαη ράξε, 
Ζ καχξε πέηξα νιφρξπζε θαη ην μεξφ ρνξηάξη· 
Με ρίιηεο βξχζεο ρχλεηαη, κε ρίιηεο γιψζζεο  

θξαίλεη· 
πνηνο πεζάλεη ζήκεξα ρίιηεο θνξέο πεζαίλεη. 

 
Σξέκ’ ε ςπρή θαη μαζηνρά γιπθά ηνλ εαπηφ ηεο. 
 

3 

Δλώ αθνύεηαη ην καγεπηηθό ηξαγνύδη ηεο άλνημεο, 
νπνύ θηλδπλεύεη λα μππλήζεη εηο ηνπο πνιηνξθεκέλνπο 
ηελ αγάπε ηεο δσήο ηόζνλ, ώζηε λα νιηγνζηέςεη ε 
αληξεία ηνπο, έλαο ησλ Διιήλσλ πνιεκάξρσλ ζαιπίδεη 
θξάδνληαο ηνπο άιινπο εηο ζπκβνύιην, θαη ε ζβεζκέλε 
θιαγγή, νπνύ βγαίλεη κέζ’ από ην αδπλαηηζκέλν ζηήζνο 
ηνπ, θζάλνληαο εηο ην ερζξηθό ζηξαηόπεδν παξαθηλεί 
έλαλ Αξάπε λα θάκεη ό,ηη πεξηγξάθνπλ νη ζηίρνη 4-12. 

 
 
 
 
 

 

βνπλάθη (πξφβαηα): θνπαδάθη. 

αζπνύδα: ζπνπδή, βηαζχλε. 
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«άιπηγγα,* θφς’ ηνπ ηξαγνπδηνχ ηα κάγηα κε βία, 

Γπλαηθφο, γέξνληνο, παηδηνχ, κε θφςνπλ  
ηελ αληξεία». 

 

Υακέλε, αιίκνλνλ! θη νθλή* ηε ζάιπηγγα γξηθάεη· 

Αιιά πψο θζάλεη ζηνλ ερζξφ θαη θάζ’ ερψ μππλάεη; 
Γέιην ζην ζθφξπην ζηξάηεπκα ζθνδξφ  

γελλνβνιηέηαη, 
Κη ε πεξηπαίρηξα* ζάιπηγγα κεζνπξαλίο πεηηέηαη· 

 
Καη κε ραξνχκελε πλνή ην ζηήζνο ην ρνξηάην, 
Σ’ αξάζπκν,* ην δπλαηφ, θη φιν ςπρέο γηνκάην, 
Βαξψληαο γχξνπ νιφγπξα, νιφγπξα θαη πέξα, 

 
Σνλ φκνξθν ηξηθχκηζε θαη μάζηεξνλ αέξα· 
Σέινο καθξηά ζέξλεη ιαιηά, ζαλ ην πεζνχκελ’  

άζηξν,* 

Σξαλή ιαιηά, ηξφκνπ ιαιηά, ξεηή* θαηά ην θάζηξν. 

 
4 

Μφιηο έπαπζε ην ζάιπηζκα ν Αξάπεο, κία κπξηφθσλε 
βνή αθνχεηαη εηο ην ερζξηθφ ζηξαηφπεδν, θαη ε βίγια 
ηνπ θάζηξνπ, αρλή ζαλ ην ράξν, ιέεη ησλ Διιήλσλ: 
«Μπαίλεη ν ερζξηθφο ζηφινο». Σν ππθλφ δάζνο έκεηλε 
 

ζάιπηγγα: ε ζάιπηγγα ηνπ Έιιελα πνιεκάξρνπ. 

νθλόο: εμαζζελεκέλνο. 

πεξηπαίρηξα: ε ζάιπηγγα ηνπ Αξάπε, πνπ ζαιπίδεη θη 
απηφο γηα λα πεξηπαίμεη ηνλ αληίπαιν (λα πξνζέμεηε ηε 
ζχγθξηζε).  

αξάζπκνο: επέμαπηνο, νξγίινο, λεπξψδεο. 

πεζνύκελν άζηξν: ν δηάηησλ, ην πεθηάζηξη. 

ξεηόο: ζαθήο, θαηεγνξεκαηηθφο. 
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αθίλεην εηο ηα λεξά, φπνπ ε ειπίδα απάληερε λα ηδεί ηα 
θηιηθά θαξάβηα. Σφηε ν ερζξφο εμαλαλέσζε ηελ θξαπγή, 
θαη εηο απηήλ αληηβφεζαλ νη λεφθζαζηνη κέζ’ απφ ηα 
θαξάβηα. Μεηά ηαχηα κία αθαηάπαπηε βξνληή έθαλε ηνλ 
αέξα λα ηξέκεη πνιιή ψξα, θαη εηο απηή ηελ ηξηθπκία. 
 

Ζ καχξε γε ζθηξηά σο ρνριφ* κεο ζην λεξφ πνπ  

βξάδεη. 
– Έσο εθείλε ηε ζηηγκή νη πνιηνξθεκέλνη είραλ ππνκεί-
λεη πνιινχο αγψλεο κε θάπνηαλ ειπίδα λα θζάζεη ν 
θηιηθφο ζηφινο θαη λα ζπληξίςεη ίζσο ηνλ ζηδεξέλην 
θχθιν νπνχ ηνπο πεξηδψλεη· ηψξα νπνχ έραζαλ θάζε 
ειπίδα, θαη ν ερζξφο ηνχο ηάδεη λα ηνπο ραξίζεη ηε δσή 
αλ αιιαμνπηζηήζνπλ, ε πζηεξηλή ηνπο αληίζηαζε ηνπο 
απνδείρλεη Μάξηπξεο. 
 

5 

…………ηελ πεηζκσκέλε κάρε 
θφδξα ζθηξηνχλ καθξηά πνιχ ηα πέιαγα θη  

νη βξάρνη, 
Καη ηα γιπθνραξάκαηα, θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Κη φηαλ ζνιψζνπλ ηα λεξά, θη φηαλ εβγνχλ  

η’ αζηέξηα. 
Φνβνχληαη γχξνπ ηα λεζηά, παξαθαινχλ θαη θιαίλε, 
Κη νη μέλνη λαχθιεξνη καθξηά πηθξαίλνληαη θαη ιέλε: 

«Αξαπηάο άηη,* Γάιινπ* λνπο, ζπαζί Σνπξθηάο  

κνιχβη, 
Πέιαγν κέγα βξάδ’ ν ερζξφο πξνο ην θησρφ θαιχβη». 

 

ρνριόο (θαη ρόρινο): θνριαζκφο. 

άηη: άινγν, ηππηθφ. 

Γάιινπ (λνπο): ελλνεί ηνπο Γάιινπο αμησκαηηθνχο πνπ 
είραλ νξγαλψζεη ηνλ αηγππηηαθφ ζηξαηφ. 
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Έλαο πνιέκαξρνο μάθλνπ απνκαθξαίλεηαη απφ ηνλ 
θχθιν, φπνπ είλαη ζπλαγκέλνη εηο ζπκβνχιην γηα ην 
γηνπξνχζη, γηαηί ηνλ επιάθσζε ε ελζχκεζε, ηξνκεξή εηο 
εθείλε ηελ ψξα ηεο άθξαο δπζηπρίαο, φηη εηο εθείλν ην 
ίδην κέξνο, εηο ηεο ιακπξέο εκέξεο ηεο λίθεο, είρε πέζεη 
θνπηαζκέλνο απφ ηνλ πνιεκηθφλ αγψλα, θαη απηνχ 
επξσηάθνπζε, απφ ηα ρείιε ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ηνλ 
αληίιαιν ηεο δφμαο ηνπ, ε νπνία έσο ηφηε είρε κείλεη 
άγλσζηε εηο ηελ απιή θαη ηαπεηλή ςπρή ηνπ. 
 

Μαθξηά απ’ φπ’ ήηα, αληίζηξνθνο θη αθίλεηνο εζηήζε· 
Μφλε ζθνδξά βξνληνθνπνχλ η’ αξκαησκέλα ζηήζε· 

 
«Δθεί ’ξζε ην ρξπζφηεξν απφ ηα νλείξαηά κνπ· 
Με η’ άξκαη’ φια βξφληεζα ηπθιφο ηνπ θφπνπ ράκνπ. 

Φσλή ’πε: – Ο δξφκνο ζνπ γιπθφο θαη  
κνζρνβνιηζκέλνο· 

ηελ θεθαιή ζνπ θξέκεηαη ν ήιηνο καγεκέλνο· 
Παιηθαξά θαη κνξθνληέ, γεηα ζνπ, Καιέ, ραξά ζνπ! 
Άθνπ! λεζηά, ζηεξηέο ηεο γεο, εκάζαλ η’ φλνκά ζνπ. – 
Σνχηνο, αρ! πνπ ’λ’ ν δνμαζηφο θη ε ζετθiά ζσξηά ηνπ; 
Ζ αγθάιε κ’ έηξεκ’ αλνηρηή θαηά ηα γφλαηά ηνπ. 

Έξημε ράκνπ ηα ραξηηά* κε ηο είδεζεο ηνπ θφζκνπ 

Ζ θνξαζηά ηξεκάκελε……… 
Υαξά ηεο έζβεε ηε θσλή πνπ ’λ’ ηψξα απνζβεζκέλε· 
Άκε, ρξπζ’ φλεηξν, θαη ζπ κε ηε ζαβαλσκέλε. 
Δδψ ’λαη ρξεία λα θαηεβψ, λα ζθίμσ ην ζπαζί κνπ, 
Πξηλ φινη ράζνπλ ηε δσή, θη εγ’ φιε ηελ πλνή κνπ· 

 

ηα ραξηηά: ηηο εθεκεξίδεο. ην Μεζνιφγγη ηφηε έβγαηλε ε 

εθεκεξίδα Διιεληθά Χξνληθά ηνπ Διβεηνχ θηιέιιελα 
Μάγηεξ. 
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Σα ιίγα απνκεηλάξηα ηεο πείλαο θαη ηο αληξείαο, 
………………………………………… 

Γθφιθη* λα ηα ’ρσ ζην πιεπξφ θαη λα ηα βγάισ  

πέξα* 

Πνπ κ’ έθξαμαλ κ’ απαληνρή, θίιν, αδειθφ, παηέξα· 

Γξφκ’ αζηξαθηά* λα ζρίζσ ηνπο ζ’ ερζξνχο θαιά  

ζξεκκέλνπο, 
’ ερζξνχο πνιινχο, πνιι’ άμηνπο, πνιιά  

θαξκαθσκέλνπο· 
Να κείλεηο, ρψκα παηξηθφ, γηα κηζεηφ πνδάξη· 
Ζ καχξε πέηξα ζνπ ρξπζή θαη ην μεξφ ρνξηάξη». 

 
«Θχξεο αλνίμη’ νιφρξπζεο γηα ηελ γιπθηάλ ειπίδα». 
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Κξπθή ραξά ’ζηξαςε ζ’ εζέ· θάηη θαιφ ’ρεη ν λνπο  
ζνπ· 

Πεο, λα ην μεκπζηεξεπηείο ζεο η’ αδειθνπνηηνχ ζνπ; 
 

Φπρή κεγάιε θαη γιπθηά, κεηά ραξάο ζ’ ην ιέσ: 
Θαπκάδσ ηεο γπλαίθεο καο θαη ζη’ φλνκά ηνπο κλέσ. 

 

Δθνβήζεθα θάπνηε κε δεηιηάζνπλ θαη ηεο  
επαξαηήξεζα αδηάθνπα, 5 

 

Γηα* ε δχλακε δελ είλ’ ζ’ απηέο ίζηα κε η’ άιια δψξα. 

 
 

γθόιθη: εγθφιπην, θπιαρηφ. 

πέξα: δει. ζην ειεχζεξν έδαθνο. 

αζηξαθηά: γξήγνξα ζαλ αζηξαπή. 

γηα: γηαηί, επεηδή 

54 / 232-233 



 

Απφςε, ελψ είραλ ηα παξάζπξα αλνηρηά γηα ηε 
δξνζηά, κία απ’ απηέο, ε λεφηεξε, επήγε λα ηα θιείζεη, 
αιιά κία άιιε ηεο είπε: «ρη, παηδί κνπ· άθεζε λα ’κπεη 
ε κπξσδηά απφ ηα θαγεηά· είλαη ρξεία λα ζπλεζίζνπκε· 
 

Μεγάιν πξάκα ε ππνκνλή! …… 
Αρ! καο ηελ έπεκςε ν Θεφο· θιεη ζεζαπξνχο θη  

εθείλε. 
 

Δκείο πξέπεη λα έρνπκε ππνκνλή, αλ θαη έξρνληαλ 
νη κπξσδηέο· 
 

Απ’ φζα δίλ’ ε ζάιαζζα, απ’ φζ’ ε γε, ν αέξαο». 
 

Κη έηζη ιέγνληαο εκαηάλνημε ην παξάζπξν, θαη ε 
πνιιή κπξσδηά ησλ αξσκάησλ ερπλφηνπλ κέζα θη 
εγηφκηζε ην δσκάηην. Καη ε πξψηε είπε: «Καη ην αεξάθη 
κάο πνιεκάεη». – Μία άιιε έζηεθε ζηκά εηο ην 
εηνηκνζάλαην παηδί ηεο, 
 

Κη άθ’ζε ην ρέξη ηνπ παηδηνχ θη εζψπαζε ιηγάθη, 

Καη μάθλνπ ηεο εθάλεθε* ζην ζηφκα ην βακπάθη.* 10 

 
Καη άιιε είπε ρακνγειψληαο, λα δηεγεζεί θαζεκία  

η’ φλεηξφ ηεο, 
 

Κη φιεο εθψλαμαλ καδί θη είπαλ πσο είδαλ έλα. 
Κη φ,ηη απνθάζηζαλ καδί λα πνπλ ηα νλείξαηά ηνπο. 
Δίπα λα ηδψ ηε γλψκε ηνπο ζηελ ππλνθαληαζηά ηνπο. 
 

 

ηεο εθάλεθε: ηεο θάλεθε φηη είδε. 

ην βακπάθη: πνπ βάδνπλ ζην ζηφκα ηνπ λεθξνχ (δει. 
ηεο θάλεθε φηη ην παηδί ήηαλ λεθξφ). 

55 / 233-234 



 

Καη κία είπε: «Μνπ εθαηλφηνπλ φηη φινη εκείο, άληξεο θαη 
γπλαίθεο,παηδηά θαη γέξνη, ήκαζηε πνηάκηα, πνηα κηθξά, 
πνηα κεγάια, θη εηξέρακε αλάκεζα εηο ηφπνπο θσηεη-
λνχο,εηο ηφπνπο ζθνηεηλνχο, ζε ιαγθάδηα, ζε γθξεκνχο, 
απάλνπ θάηνπ, θη έπεηηα εθζάλακε καδί ζηε ζάιαζζα κε 
πνιιή νξκή, 
 

Καη κεο ζηε ζάιαζζα γιπθά βαζηνχζαλ ηα λεξά καο.» 
 

Καη κία δεχηεξε είπε: 
«Δγψ ’δα δάθλεο. – Κη εγψ θσο· 15 
– Κη εγψ ζ’ θσηηά κηαλ φκνξθε π’ άζηξαθηαλ  

ηα καιιηά ηεο.» 
 

Καη αθνχ φιεο εδηεγήζεθαλ ηα νλείξαηά ηνπο, 
εθείλε πνπ ’ρε ην παηδί εηνηκνζάλαην είπε: «Ηδέο, θαη εηο 
ηα νλείξαηά νκνγλσκνχκε, θαζψο εηο ηε ζέιεζε θαη εηο 
φια η’ άιια έξγα». Καη φιεο νη άιιεο εζπκθψλεζαλ θη 
εηξηγχξηζαλ κε αγάπε ην παηδί ηεο πνπ ’ρε μεςπρήζεη. 
 

Ηδνχ, απηέο νη γπλαίθεο θέξλνληαη ζαπκαζηά· απηέο 
είλαη κεγαιφςπρεο, θαη ιέλε φηη καζαίλνπλ απφ καο· δε 
δεηιηάδνπλ, κνινλφηη ηνπο επάξζεθε ε ειπίδα πνπ είραλ 
λα γελλήζνπλ ηέθλα γηα ηε δφμα θαη γηα ηελ επηπρία. 
Δκείο ινηπφλ κπνξνχκε λα κάζνπκε απ’ απηέο θαη λα 
ηεο ιαηξεχνπκε έσο ηελ χζηεξελ ψξα. 

– Πεο κνπ θαη ζπ ηψξα γηαηί ερζέο, χζηεξ’ απφ ην 
ζπκβνχιην, ελψ εζηεθφκαζηε ζησπεινί, απνκαθξχλ-
ζεθεο ηαξαγκέλνο· 
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Να κνπ ην πεηο λα ην ’ρσ γθνιθηζηαπξφ* ζηνλ άδε. 

Δρακνγέιαζε πηθξά θη νινχζελε θνηηάδεη· 

Κη αλεί* πνιχ ηα βιέθαξα ηα δάθξπα λα βαζηάμνπλ. 

 
9 

Δηνχη’ είλ’ χζηεξε* λπρηηά· φια η’ αζηέξηα βγάλεη· 

Οινλπρηίο αλέβαηλε ε δέεζε, ην ιηβάλη. 
 

Ο Αξάπεο, ηξαβεγκέλνο απφ ηε κπξσδηά πνπ 
εζθνξπνχζε ην ζπκίακα, πεξίεξγνο θαη αλππφκνλνο, κε 
βηαζηηθά παηήκαηα πιεζηάδεη εηο ην ηείρνο, 
 

Καη απάλνπ, αλάγθε θνβεξή! ζθπιί δελ ηνπ ’ιπρηάεη. 
 

Καη αθξνάδεηαη· αιιά ηε λπρηηθή γαιήλε δελ αλη-
ζθνβε κήηε θσλή, κήηε θιάςα, κήηε αλαζηελαγκφο· 
ήζειε πεηο φηη είρε παχζεη ε δσή· νη ήξσεο είλαη ελψ-
κέλνη θαη, κέζα ηνπο, ιφγηα ιέλε 
 

Γηα ηελ αησληφηεηα, πνπ κφιηο ηα ρσξάεη· 
5 ηα κάηηα θαη ζην πξφζσπν θαίλνλη’  

νη ζηνραζκνί ηνπο· 
Σνπο ιέεη κεγάια θαη πνιιά ε ηξίζβαζε ςπρή ηνπο. 
Αγάπε θη έξσηαο θαινχ ηα ζπιάρλα ηνπο ηηλάδνπλ 
Σα ζπιάρλα ηνπο θη ε ζάιαζζα πνηέ δελ  

εζπράδνπλ· 
Γιπθηά θη ειεχζεξ’ ε ςπρή ζα λα ’ηαλε βγαικέλε, 

10 Κη πςψλαλ κε ρακφγειν ηελ φςε ηε θζαξκέλε. 

 
 

γθνιθηζηαπξό: θπιαρηφ. 

αλεί: αλνίγεη. 

ύζηεξε (λπρηηά): ε ηειεπηαία λχρηα· ε λχρηα ηεο Δμφδνπ. 
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10 

Αθνχ έθαςαλ ηα θξεβάηηα, νη γπλαίθεο παξαθαινχλ 
ηνπο άληξεο λα ηεο αθήζνπλ λα θάκνπλε αληάκα, εηο ην 
ζπήιαην, ηελ πζηεξηλή δέεζε. Μη’ απ’ απηέο, ε γεξνληφ-
ηεξε, κηιεί γηα ηεο άιιεο: «Άθνπζε, παηδί κνπ, θαη ηνχην 
απφ ην ζηφκα κνπ, 
 

Πνπ’ κ’ φιε θάηνπ απφ ηε γε θη έλα κπνπηζνχλη*  

απ’ έμσ. 
Οξθίδνπλ ζε ζηε ζηάρη’ απηή ………… 
Καη ζηα θξεβάηηα η’ άηπρα κε ην ζεκλφ ζηεθάλη· 
Ν’ αθήζηε ζαο παξαθαινχλ λα ηξέμνπκε ζ’ εθείλν, 

5 Να θάκνπκ’ άκα ην ζηεξλφ ραηξεηηζκφ θαη ζξήλν». 
 

Κη επεηδή εθείλνο αξγνχζε νιίγν λα δψζεη  
ηελ απφθξηζε, 
 

ιεο ζηε γε ηα γφλαηα ερηχπεζαλ νκπξφο ηνπ, 
Κη εβάζηααλ φιεο θαη’ απηφλ ηε ρνχθηα ζεθσκέλε, 
Καη κε πηθξφ ρακφγειν ηελ φςε ηε θζαξκέλε. 
α λα ’ζει’ έζπιαρλα ν Θεφο βξέμεη ςσκί  

ζ’ εθείλεο. 
 

11 

Οη γπλαίθεο, εηο ηεο νπνίεο έσο ηφηε είρε θαλεί φκνηα 
κεγαινςπρία κε ηνπο άληξεο, φηαλ δένληαη θαη απηέο, 
δεηιηάδνπλ ιηγάθη θαη θιαίλε· φζελ πξνρσξεί ε Πξάμε· 
δηφηη φια ηα θεξζίκαηα ησλ γπλαηθψλ αληηρηππνχλ εηο 
ηελ θαξδηά ησλ πνιεκηζηάδσλ, θαη απηή είλαη ε πζηεξηλή 

 
 

κπνπηζνύλη (ι. ηηαι.): θνκκαηάθη. 
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εμσηεξηθή δχλακε πνπ ηνπο θαηαπνιεκάεη, απφ ηελ 
νπνίαλ, σο απ’ φιεο ηεο άιιεο, απηνί βγαίλνπλ 
ειεχζεξνη. 
 

12 

Δίλαη πξνζσπνπνηεκέλε ε Παηξίδα, ε Μεγάιε 
Μεηέξα, ζεάλζξσπε, ψζηε λα αηζζάλεηαη φια ηα πα-
ζήκαηα, θαη θαζαξίδνληάο ηα εηο ηε κεγάιε ςπρή ηεο λα 
αλαπλέεη ηελ Παξάδεηζν· 
 

Πνιιέο πιεγέο θη εγιχθαλαλ γηαη’ έζηαμ’ αγηνκχξνο. 
 

Μέλεη άγξππλε κέξα θαη λχρηα, θαξηεξψληαο ην 
ηέινο ηνπ αγψλνο· δελ ηα θνβάηαη ηα παηδηά ηεο κε 
δεηιηάζνπλ· εηο ηα κάηηα ηεο είλαη θαλεξά ηα πιένλ 
απφθξπθα ηεο ςπρήο ηνπο· 

 

ηνπ ηέθλνπ ζχξξηδα ην λνπ, Θενχ ηεο κάλαο κάηη·* 

Λφγν, έξγν, λφεκα ………………… 

Απφ ην πξψην κίιεκα ζηνλ αγγεινθξνπκφ* ηνπ. 

 
Γηα ηνχην απηή είλαη 

 
Ήζπρε γηα ηε γλψκε ηνπο, αιι’ φρη γηα ηε Μνίξα, 
Καη κεο ζηελ ηξίζβαζε ςπρή ν πφλνο ηεο  

’πιεκκχξα, 
 

Δπεηδή βιέπεη ηνλ ερζξφλ άζπνλδνλ, άπνλνλ απφ 
ην πνιχ πείζκα, θαη θαηαιαβαίλεη φηη αλ ην Έιενο 

 

 

κάηη: ε ζεηξά: ην κάηη ηεο κάλαο ζχξξηδα ζην λνπ ηνπ 
ηέθλνπ, (ζαλ) κάηη Θενχ. 

αγλεινθξνπκόο: μεςχρηζκα, ςπρνξξάγεκα.
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έρπλε κεο ζηα ζπιάρλα ηνπ φινπο ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ, 
ηνχηνη 
 

Σξηαληάθπιια ’λαη ζετθά ζηελ θφιαζε πεζκέλα. 
 

13 

Μέλνπλ νη Μάξηπξεο κε ηα κάηηα πξνζεισκέλα εηο 
ηελ αλαηνιή, λα θέμεη γηα λα ’βγνπλε ζην γηνπξνχζη, θαη 
ε θνβεξή απγή, 
 

Μλήζζεηη, Κχξηε – είλαη θνληά· Μλήζζεηη, Κχξηε –  
εθάλε! 

 
Δπάςαλ ηα θηιηά ζηε γε ………… 
ηα ζηήζηα θαη ζην πξφζσπν, ζηα ρέξηα θαη  

ζηα πφδηα. 
 

Μία ρνχθηα ρψκα λα θξαηψ θαη λα ζσζψ κ’ εθείλν. 
 

14 

Σν κάηη κνπ έηξερε ξνληά* θη νκπξφο ηνπ δελ εζψξα, 

Κη έραζα απηφ ην ζετθφ πξφζσπν γηα πνιιή ψξα, 
Π’ άζηξαςε γέιην αζάλαην, παηγλίδη ηεο ραξάο ηνπ, 
ην θσο ηεο θαινζχλεο ηνπ, ζην θσο ηεο νκνξθηάο  

ηνπ. 
 

16 

Μ’ φινλ πνπ ηφη’ αζάιεπηνο ζην λνπ κ’ ν ληνο  
εζηήζε, 

Κη είρε ηνλ ήιην πξφζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζε. 
 

 

ξνληά: πδξνξξφε, θξνπλφο. 
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17 

Κη άλζηδε κέζα κνπ ε δσή κ’ φια ηα πινχηηα πφρεη 
 

18 

πρλά ηα ζηήζηα εθνχξαζα, πνηέ ηελ θαινζχλε. 
 

20 

ηνλ χπλν ηεο κνπξκνχξηδε ηελ θιάςα  
ηεο ηξπγφλαο. 

 
36 

Πάλη’ αλνηρηά, πάλη’ άγξππλα, ηα κάηηα ηεο ςπρήο  
κνπ. 

 
41 

Οιίγν θσο θαη καθξηλφ ζε κέγα ζθφηνο θη έξκν. 
 

43 

ε βπζφ πέθηεη απφ βπζφ σο πνπ δελ ήηαλ άιινο· 
Δθείζ’ εβγήθε αλίθεηνο. 

 
44 

Φσο πνπ παηεί ραξνχκελν ηνλ Άδε θαη ην ράξν. 
51 

Ζ δχλακε ζνπ πέιαγν θη ε ζέιεζή κνπ βξάρνο. 
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Θεόδσξνο Βξπδάθεο (1819-1878), 
Ζ έμνδνο ηνλ Κεζνινγγίνπ (1853) 

Δζληθή Ξηλαθνζήθε 
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ΥΔΓΗΑΚΑ Γ΄ 
 

1 

Μεηέξα,* κεγαιφςπρε ζηνλ πφλν θαη ζηε δφμα, 

Κη αλ ζην θξπθφ κπζηήξην δνπλ πάληα ηα παηδηά ζνπ 
Με ινγηζκφ θαη κ’ φλεηξν, ηη ράξ’ έρνπλ ηα κάηηα, 

Σα κάηηα ηνχηα,* λα ζ’ ηδνχλ κεο ζην παλέξκν δάζνο, 

Πνπ μάθλνπ ζνπ ηξηγχξηζε η’ αζάλαηα πνδάξηα 5 
(Κνίηα) κε θχιια ηεο Λακπξήο, κε θχιια  

ηνπ Βατψλε! 
Σν ζετθφ ζνπ πάηεκα δελ άθνπζα, δελ είδα, 

 
Αηάξαρε ζαλ νπξαλφο κ’ φια ηα θάιιε πφρεη, 
Πνπ κέξε ηφζα θαίλνληαη θαη κέξε ’λαη θξπκκέλα· 
Αιιά, Θεά, δελ εκπνξψ λ’ αθνχζσ  
 ηε θσλή ζνπ, 10 
Κη επζχο εγψ η’ Διιεληθνχ θφζκνπ λα ηε ραξίζσ; 
Γφμα ’ρ’ ε καχξε πέηξα ηνπ θαη ην μεξφ ρνξηάξη. 

 

(Ζ Θεά απαληάεη εηο ηνλ πνηεηή θαη ηνλ πξνζηάδεη 
λα ςάιεη ηελ πνιηνξθία ηνπ Κεζνινγγίνπ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κεηέξα: θνίηαμε ρεδ. Β΄, απ. 12. 

ηα κάηηα ηνύηα: ηα κάηηα ηνπ πνηεηή. 
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2 

Έξγα θαη ιφγηα
1
, ζηνραζκνί, – ζηέθνκαη θαη  

θνηηάδσ – 

Λνπινχδηα κχξηα, πνχινπδα,* πνπ θξχβνπλ  

ην ρνξηάξη, 
Κη άζπξα, γαιάδηα, θφθθηλα θαινχλ ρξπζφ  

κειίζζη. 
Δθείζε κε ηνπο αδειθνχο, εδψζε κε ην ράξν. – 

5 Μεο ζηα ραξάκαηα ζπρλά, θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Καη ζα ζνιψζνπλ ηα λεξά, θαη η’ άζηξα ζα  

πιεζχλνπλ, 
Ξάθλνπ ζθηξηνχλ νη αθξνγηαιηέο, ηα πέιαγα θη  

νη βξάρνη. 

«Αξαπηάο άηη, Γάιινπ λνπο, βφιη Σνπξθηάο, ηφπ’*  

Άγγινπ! 
 

Πέιαγν κέγα πνιεκά, βαξεί ην θαιπβάθη· 
10 Κη αιηά! ζε ιίγν μέζθεπα ηα ιίγα ζηήζηα κέλνπλ· 

Αζάλαηή ’ζαη, πνπ πνηέ, βξνληή, δελ εζπράδεηο;» 
ηελ πιψξε, πνπ ζθηξηά, γπξηφο, ηνχηα ’π’  

ν μέλνο λαχηεο. 

Γεηιηάδνπλ γχξνπ ηα λεζηά,* παξαθαινχλ θαη  

θιαίλε, 
Καη κε ιηβάληα δέρεηαη θαη θψηα ηνλ θαεκφ ηνπο 

15 Ο ζηαπξνζφισηνο λαφο θαη ην θησρφ μσθιήζη. 
 
 

1. Γηα ηελ εξκελεία ησλ ζηίρσλ 1-3 θνίηαμε ην εηζαγσ-
γηθφ ζεκείσκα. Οιφθιεξν ην απ. 2 λα ζπζρεηηζηεί κε ην 
απφζπαζκα 5 ηνπ Β΄ ρεδηάζκαηνο. 

πνύινπδν: ινπινχδη. 

ηόπη: θαλφλη θαη ε κπάια ηνπ θαλνληνχ 

ηα λεζηά: ηα Δπηάλεζα. 

64 / 240-241 



 

Σν κίζνο* φκσο έβγαιε θαη θείλν ηε θσλή ηνπ: 

«Φαξνχ,* η’ αγθίζηξη π’ άθεζεο, αιινχ λα ξίμεηο  

άκε.» 
 

Μεο ζηα ραξάκαηα ζπρλά, θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Κη φηαλ ζνιψζνπλ ηα λεξά, θη φηαλ πιεζχλνπλ  

η’ άζηξα, 
20 Ξάθλνπ ζθηξηνχλ νη αθξνγηαιηέο,ηα πέιαγα θη  

νη βξάρνη. 
Γέξνο καθξηά, π’ απίζσζε ζη’ αγθίζηξη ηε δσή  

ηνπ, 
Σν πέηαμε, η’ αζηφρεζε, θαη πεξηηξηγπξλψληαο: 
«Αξαπηάο άηη, Γάιινπ λνπο, βφιη Σνπξθηάο, ηφπ’  

Άγγινπ! 
Πέιαγν κέγ’, αιίκνλνλ! βαξεί ην θαιπβάθη· 

25 ε ιίγελ ψξα μέζθεπα ηα ιίγα ζηήζε κέλνπλ· 
Αζάλαηε ’ζαη, πνπ, βξνληή, πνηέ δελ εζπράδεηο; 
Παλεξεκηά ηεο γλψξαο κνπ, ζέισ κ’ εκέ λα  

θιάςεηο.» 
 

3 

Γελ ηνπο βαξαίλ’ ν πφιεκνο, αιι’ έγηλε πλνή ηνπο 
………… θη εκπφδηζκα δελ είλαη 
ηεο θνξαζηέο λα ηξαγνπδνχλ θαη ζηα παηδηά λα  

παίδνπλ. 
 

 
 

ην κίζνο: νη ζηίρνη 16-17 αλαθέξνληαη ζε αλζξψπνπο 
πνπ δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ αγψλα. 

Σν ζέκα ην μαλαβξίζθνπκε ζηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο. 

Φαξνύ: ε γπλαίθα ηνπ ςαξά. Δδψ (εηξσληθά) ε πφιε 
ηνπ Μεζνινγγίνπ, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο αζρνινχληαη κε ην ςάξεκα. 
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4 
Απφ ην καχξν ζχγλεθν θη απφ ηε καχξε πίζζα, 
…………………………………………………………… 
Αιι’ ήιηνο, αιι’ αφξαηνο αηζέξαο θνζκνθφξνο 

Ο ζηχινο* θαλεξψλεηαη, κε θάηνπ καδσκέλα 

Σα παιηθάξηα ηα θαιά, κ’ απάλνπ ηε ζεκαία, 
Πνπ κνπξκνπξίδεη θαη κηιεί θαη ην ηαπξφλ  

απιψλεη 5 
Παληφγπξα ζηνλ φκνξθνλ αέξα ηεο αληξείαο, 
Κη ν νπξαλφο θακάξσλε, θη ε γε ρεξνθξνηνχζε· 
Κάζε θσλή θηλνχκελε θαηά ην θσο κηινχζε, 
Κη εζθφξπα ηα ηξηζεχγελα ινπινχδηα ηεο αγάπεο: 
«κνξθε, πινχζηα, θη άπαξηε, θαη ζεβαζηή, θη  

αγία!» 10 
6 

Ο Πεηξαζκφο 
 

Έζηεζ’ ν Έξσηαο ρνξφ κε ηνλ μαλζφλ Απξίιε, 
Κη ε θχζηο εχξε ηελ θαιή θαη ηε γιπθηά ηεο ψξα, 
Καη κεο ζηε ζθηά πνπ θνχλησζε θαη θιεη δξνζηέο θαη  

κφζρνπο 

Αλάθνπζηνο* θηιατδηζκφο θαη ιηπνζπκηζκέλνο. 

Νεξά θαζάξηα θαη γιπθά, λεξά ραξηησκέλα, 5 
Υχλνληαη κεο ζηελ άβπζζν ηε κνζρνβνιηζκέλε, 
Καη παίξλνπλε ην κφζρν ηεο, θη αθήλνπλ ηε δξνζηά  

ηνπο, 
Κη νχια ζηνλ ήιην δείρλνληαο ηα πινχηηα ηεο πεγήο  

ηνπο, 
Σξέρνπλ εδψ, ηξέρνπλ εθεί, θαη θάλνπλ ζαλ αεδφληα. 

 
 

 

ζηύινο: ην θνληάξη ηεο ζεκαίαο. 

αλάθνπζηνο: πξσηάθνπζηνο. 
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Έμ’ αλαβξχδεη θη ε δσή ζ’ γε, ζ’ νπξαλφ, ζε  
θχκα. 10 

Αιιά ζηεο ιίκλεο ην λεξφ, π’ αθίλεην ’λαη θη άζπξν, 
Αθίλεη’ φπνπ θη αλ ηδείο, θαη θάηαζπξ’ σο ηνλ πάην, 
Με κηθξφλ ίζθηνλ άγλσξνλ έπαημ’ ε πεηαινχδα, 
Πνπ ’ρ’ επσδίζεη ηο χπλνπο ηεο κέζα ζηνλ άγξην  

θξίλν. 

Αιαθξνΐζθησηε* θαιέ, γηα πεο απφςε ηη ’δεο· 15 

Νχρηα γηνκάηε ζαχκαηα, λχρηα ζπαξκέλε κάγηα! 
Υσξίο πνζψο γεο, νπξαλφο θαη ζάιαζζα λα πλέλε, 
Οπδ’ φζν θάλ’ ε κέιηζζα θνληά ζην ινπινπδάθη, 
Γχξνπ ζε θάηη αηάξαρν π’ αζπξίδεη κεο ζηε ιίκλε, 
Μνλάρν αλαθαηψζεθε ην ζηξνγγπιφ θεγγάξη, 20 

Κη φκνξθε βγαίλεη θνξαζηά
1
 ληπκέλε κε ην θσο ηνπ. 

 
 
 
 

 

αιαθξνΐζθησηνο: θαηά ηε ιατθή πίζηε, εθείλνο πνπ έρεη 
ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη ηνλ αφξαην 
θφζκν ησλ μσηηθψλ, «λ’ αθνχεη θαη λα βιέπεη φια ηα 
κπζηηθά ηεο θχζεο». 
1. Γηα ηελ εξκελεία ηνπ νξάκαηνο θαη ην ζπκβνιηζκφ 
ηεο «θεγγαξνληπκέλεο» δηαηππψζεθαλ πνιιέο απφ-
ςεηο: παξαζηαίλεη ηελ νκνξθηά ηεο δσήο θαη ηεο θχζεο, 
είλαη κνξθή αληίζηνηρε κε ηηο λεξάηδεο, ε αλαδπφκελε 
Αθξνδίηε, ε ζεά Διεπζεξία – Διιάδα θ.ά. Πάλησο, 
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ 
παξαιιαγέο ηνπ ζηίρνπ, πξφθεηηαη γηα ζετθή κνξθή θαη 
φηη ηελ μαλαβξίζθνπκε ζηα πνηήκαηα ηνπ νισκνχ 

Ιάκπξνο θαη Θξεηηθόο. 
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7 

Έξκα ’λ’ ηα κάηηα, πνπ θαιείο, ρξπζέ δσήο αέξα. 
 

9 

Σα ζπιάρλα κνπ θη ε ζάιαζζα πνηέ δελ εζπράδνπλ, 
Κη φζ’ άλζηα ζξέθεη θαη θαξπνχο ηφζ’ άξκαηα ζε  

θιεηνχλε. 
 

10 

Φεχγσ η’ αιφγνπ ηελ νξκή θαη ηνπ ζπαζηνχ  
ηνλ ηξφκν. 

Σ’ νλείξνπ κάηαηα πηζπκηά, θη φλεηξν απηή ’λ’ ε ίδηα! 
Δγχξηζε ε παξάμελε ηνπ θφζκνπ ηαμηδεχηξα, 
Μνπ ’πε κε ζείν ρακφγειν βξεκέλν κ’ έλα δάθξπ: 
Κφς’ ην λεξφ ζηε κάλα ηνπ, κπάζ’ ην ζην πεξηβφιη, 
ην πεξηβφιη ηεο ςπρήο ην κνζραλαζξεκκέλν. 

 

11 

Κία ησλ γπλαηθώλ πξνζθεύγεη εηο ην ζηνραζκό ηνπ 
ζαλάηνπ σο κόλε ζσηεξία ηεο κε ηε ραξά ηελ νπνίαλ 
αηζζάλεηαη ην πνπιάθη, 
 

Οπνχ ’δε ζθηάο παξάδεηζν θαη ηελέ ραηξεηάεη 
Με ηνπ θηεξνχ ην ζάιαγν θαη κε θαλέλαλ ήρν, 

 

εηο ηε ζηηγκήλ νπνύ είλαη θνπηαζκέλν από καθξηλό ηαμίδη, 
εηο ηε θιόγα θαινθαηξηλνύ ήιηνπ. 
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12 

Καη βιέπσ πέξα ηα παηδηά θαη ηεο αληξνγπλαίθεο 

Γχξνπ ζηε θιφγα π’ άλαςαλ,* θαη ζιηβεξά ηε ζξέςαλ 

Μ’ αγαπεκέλα πξάκαηα θαη κε ζεκλά θξεβάηηα, 
Αθίλεηεο, αζηέλαρηεο, δίρσο λα ξίμνπλ δάθξπ· 
Καη ’γγίδ’ ε ζπίζα ηα καιιηά θαη ηα ιησκέλα ξνχρα· 
Γιήγνξα, ζηάρηε, λα θαλείο, νη θνχρηεο λα γηνκίζνπλ. 
 

13 

Δίλ’ έηνηκα* ζηελ άζπνλδε πιεκκχξα ησλ αξκάησλ 

Γξφκν λα ζρίζνπλ ηα ζπαζηά, θη ειεχζεξνη λα κείλνπλ, 
Δθείζε κε ηνπο αδειθνχο, εδψζε κε ην ράξν. 
 
 
 
 
 
 
 

Γηώξγνο Πηαζόπνπινο (γελ. 1944), 
εηθόλα από ηνπο Διεύζεξνπο 
Ξνιηνξθεκέλνπο 
 
 
 
 
 
 
 

άλαςαλ: γηα λα θάςνπλ η’ αγαπεκέλα ηνπο πξάγκαηα, 
πξηλ απφ ηελ έμνδν. 

έηνηκα: ελλ. ηα ζπαζηά. 
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Ληθόιανο Γύδεο (1842-1901), 
Ν Αξράγγεινο (ζπνπδή γηα ην Θξίακβν ηεο Ξίζηεσο, 

1895) Δζληθή Ξηλαθνζήθε 



 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

Γηα ηε κειέηε ησλ Διεύζεξσλ Ξνιηνξθεκέλσλ λα 
δηαβάζεηε ζην ζπίηη ζαο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ. 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Α΄ 

1. Ζ γπλαίθα ζην φξακα θξαηάεη ζηνλ ψκν ηεο ιχξα 
 «δίθαηε»· ηη ελλνεί κ’ απηφ ην ραξαθηεξηζκφ ν 
 πνηεηήο; 

2. Γηα λα εθθξάζεη ην κέγεζνο ηεο πείλαο ν πνηεηήο 
 ρξεζηκνπνηεί ηνλ πνιεκηζηή θαη ηε κάλα· είλαη 
 εχζηνρε απηή ε επηινγή; Γηαηί; 

3. πνηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα παξνπζηάζεη ζηελ 

 ηάμε ην 5ν θεθ. απφ ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο, πνπ 
 αλαθέξεηαη ζην φξακα ηνπ ηεξνκφλαρνπ Γηνλπζίνπ. 
 

4. Να επηζεκάλεηε ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ μερσξίδνπλ 
 ζην Α΄ ρεδίαζκα γηα λα ηα παξαθνινπζήζεηε ζηα 
 επφκελα. 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Β΄ 

1.  απ. 1. πγθξίλνληαο ην απφζπαζκα απηφ κε ην  
 απ. 2 ηνπ Α΄ ρεδηάζκαηνο λα βξείηε ηηο 
 δηαθνξέο:  α) Χο πξνο ηε ζθελνζεζία· πνην 
 λέν ζηνηρείν πξνζηίζεηαη θαη ηη απνηέιεζκα 
 έρεη ε πξνζζήθε ηνπ; Πνην αθαηξείηαη;  β) Χο 
 πξνο ηε ζηηρνπξγία (είδνο ζηίρνπ θαη κέηξν)· 
 κπνξείηε λα εμεγήζεηε πψο ππεξεηεί ην 
 πνίεκα ε λέα κνξθή; Πξηλ απαληήζεηε, λα 
 ιάβεηε ππφςε ζαο φηη ην Α΄ ρεδ. 
 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Πνιπιά «είδνο  
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 πξνθεηηθνχ ζξήλνπ», ελψ ην Β΄ ρεδ. είλαη 
 πεξηζζφηεξν αθεγεκαηηθφ. 
 

2.  απ. 2. ην πεδφ ηκήκα ν πνηεηήο δηαηππψλεη ηελ ηδέα  
 πνπ ζέιεη λα πξαγκαηψζεη ζηνπο ζηίρνπο πνπ 
 αθνινπζνχλ: «ζάιαζζα, γε... θαη εηο ην βάζνο 
 ηεο». Αθνχ κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο ηνπ απ. 2, 
 λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα:  α) Με πνηνλ 
 ηξφπν ν πνηεηήο πξαγκαηψλεη ηελ πξφζεζή 
 ηνπ,  β) πνηνη είλαη νη ζηίρνη πνπ εθθξάδνπλ 
 ζπλνπηηθφηεξα ηελ ηδέα ηνπ πνηεηή; 

3.  απ. 3. ην απφζπαζκα απηφ έρνπκε κηα αληηπα- 
 ξάζεζε ζαιπηζκάησλ (ήρσλ). Μπνξείηε λα 
 πείηε  α) πνηα είλαη ε ηειηθή εληχπσζε πνπ 
 αθήλεη απηή ε αληηπαξάζεζε,  β) πνηεο είλαη νη 
 ιέμεηο πνπ δειψλνπλ ήρν,  γ) πνηνη είλαη νη 
 ζηίρνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ηζρπξφηεξεο 
 ερεηηθέο εληππψζεηο θαη πνηνη νη επηθξα-
 ηέζηεξνη θζφγγνη ζ’ απηνχο; 
 

4.  απ. 5. Πψο θαηνξζψλεη λα δψζεη ν πνηεηήο:  α) Σελ  
 έληαζε θαη ηελ αδηάθνπε δηεμαγσγή ηνπ 
 πνιέκνπ,  β) ηελ αληζφηεηα ησλ δπλάκεσλ; 
 

5.  απ. 6. α) Ο πνιεκηζηήο νλνκάδεη ηελ αλάκλεζε ηνπ  
 «ρξπζφηεξν απφ ηα νλείξαηά ηνπ»· γηαηί;  β) 
 Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο αλάκλεζεο γηα ην 
 πνίεκα νιφθιεξν;  γ) Πψο δηαγξάθεηαη ην 
 ήζνο ηνπ ήξσα ζ’ απηφ ην απφζπαζκα;  δ) Ση 
 αίζζεκα εθθξάδνπλ νη ζηίρνη 22-23;  ε) Ο 

 ζηίρνο 21 ζπκίδεη πάξα πνιχ Δξσηόθξηην. 
 Μπνξείηε λα βξείηε άιια ζηνηρεία ζηηρνπξγηθά 

 πνπ ζπλδένπλ ην Β΄ ρεδ. κε ηνλ Δξσηόθξηην; 
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6.  απ. 7. α) Ο πνηεηήο ιέεη γηα ηηο Μεζνινγγίηηζζεο φηη  
 «θέξνληαη ζαπκαζηά». Πνηεο είλαη νη πξάμεηο ή 
 ηα ιφγηα ηνπο πνπ δηθαηνινγνχλ απηφ ην 
 ζαπκαζκφ;  β) ηε θξάζε: «εκείο πξέπεη...» 
 πνηα ιέμε πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαηά ηελ 
 αλάγλσζε θαη γηαηί; 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Γ΄ 

1.  απ. 1. Να ζπγθξίλεηε ην απφζπαζκα απηφ κε ην απ.  
 1 ηνπ Α΄ ρεδηάζκαηνο θαη λα απαληήζεηε ζηα 
 εμήο εξσηήκαηα:  α) Πνηα είλαη ε ζέζε θάζε 
 απνζπάζκαηνο κέζα ζην πνίεκα;  β) ε πνην 
 ρψξν ηνπνζεηείηαη ην φξακα ζηε κηα 
 πεξίπησζε θαη ζε πνηνλ ζηελ άιιε;  γ) Πνηεο 
 νκνηφηεηεο θαη πνηεο δηαθνξέο δηαπηζηψλεηε 
 ζηε γπλαηθεία κνξθή θάζε νξάκαηνο (ζηελ 
 απεηθφληζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην 
 ζπκβνιηζκφ); 
 

2.  απ. 1. ε ηη αληηδηαζηέιιεη ν πνηεηήο ηνλ εαπηφ ηνπ 
 θαη ηα άιια «παηδηά» ηεο Μεηέξαο – παηξίδαο; 

3.  απ. 2. Σν απφζπαζκα ρσξίδεηαη ζε δχν ελφηεηεο (ζη. 
 1-17 θαη 18-27). Οξηζκέλνη ζηίρνη επαλαιακ-
 βάλνληαη απηνιεμεί ζρεδφλ. Πνηα λνκίδεηε φηη 
 είλαη ε ζεκαζία απηήο ηεο επαλάιεςεο; 

4.  απ. 2. Πψο ζπκπεξηθέξνληαη, ζην άθνπζκα ηνπ  
 άληζνπ πνιέκνπ, ν «μέλνο λαχηεο», ηα λεζηά 
 θαη ν γέξνο; Πνηεο νκνηφηεηεο θαη πνηεο 
 δηαθνξέο παξαηεξείηε; 

5.  απ. 4. ην απφζπαζκα απηφ έρνπκε ηελ εκθάληζε  
 ηεο ζεκαίαο σο ζπκβφινπ ησλ πην πςειψλ 
 ηδαληθψλ. Αθνχ κειεηήζεηε κε πξνζνρή ην 
 απφζπαζκα, λα απαληήζεηε ζηα εμήο 
 εξσηήκαηα: 
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 α) Πνηεο είλαη νη ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ 
 πινχην, ηελ αμία θαη ηελ αγηφηεηα απηνχ ηνπ 
 ζπκβφινπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε 
 απηψλ ησλ ιέμεσλ,  β) ε πνηα ζρέζε βξί-
 ζθεηαη ν πξψηνο ζηίρνο κε ηνπο επφκελνπο 
 ηνπ απνζπάζκαηνο;  γ) Πψο αληηιακβάλεζηε 
 ην ζηίρν 7 (ν νπξαλφο... ρεηξνθξνηνχζε); 
 Τπάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα δχν εκη-
 ζηίρηα;  δ) Με πνηνπο ζηίρνπο ν πνηεηήο θάλεη 
 αηζζεηφ ην θπκάηηζκα ηεο ζεκαίαο; 

6.  απ. 6. α) Να βξείηε ηηο δχν βαζηθέο ελφηεηεο ηνπ  
 απνζπάζκαηνο θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην 
 πεξηερφκελν ηνπο.  β) ηνπο δχν πξψηνπο 
 ζηίρνπο ηα θχξηα ζέκαηα είλαη ν Έξσηαο θαη ε 
 Άλνημε. Με πνηεο εηθφλεο αλαπηχζζνληαη απηά 
 ηα ζέκαηα ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ηνπ απφ-
 ζπάζκαηνο;  γ) Απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 
 ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη ε θίλεζε· πψο 
 εθθξάδεηαη θαη πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο γηα ην 
 απφζπαζκα;  δ) Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηε-
 ξηζηηθά ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο; ε) Να δηθαην-
 ινγήζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ απνζπάζκαηνο, αθνχ 
 ιάβεηε ππφςε ζαο θαη ην ζηίρν14 ηνπ απνζπ. 
 2 ηνπ Β΄ ρεδ. 

7. Πνηα απφ ηα κηθξφηεξα απνζπάζκαηα πνπ 
 αθνινπζνχλ ζαο ζπγθηλνχλ πεξηζζφηεξν; 
 Μπνξείηε λα ηα ζρνιηάζεηε; 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ (ΓΔΛΗΘΔ) 

 

1. Γηαηί ν πνηεηήο νλνκάδεη ηνπο πνιηνξθεκέλνπο 
 «ειεχζεξνπο»; 

2. Ο ίιιεξ ιέεη φηη κία απηφλνκε ςπρή «απφ θάζε 
 θνβεξφ αληηθείκελν (= πεξηζηαηηθφ, γεγνλφο,  
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 θαηάζηαζε) εμεχξεη λα γελλήζεη έλα πςειφ». Ηζρχεη 
 απηή ε γλψκε γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο; 

3. Ο πνηεηήο ζηνπο Πηνραζκνύο ηνπ (αξηζ. 5) 
 δηαηππψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα ζρεκαηίζεη κηα 
 θιίκαθα απφ δπλάκεηο πνπ «πνιηνξθνχλ» ηνπο 
 Μεζνινγγίηεο θαη ηηο νπνίεο εθείλνη θαηνξζψλνπλ 
 λα ππεξληθήζνπλ. Κνηηάδνληαο μαλά ην Β΄ θαη ην Γ΄ 
 ρεδίαζκα:  α) λα αλαθεθαιαηψζεηε απηέο ηηο 
 δπλάκεηο,  β) λα πείηε πνηεο απφ απηέο είλαη θπζηθέο 
 (πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ άλζξσπν) θαη πνηεο 
 εζηθέο (πνπ αθνξνχλ ην εζηθφ κέξνο ηνπ 
 αλζξψπνπ). 

4. ε πνηα απνζπάζκαηα λνκίδεηε φηη ν πνηεηήο 
 πξαγκαηψλεη ηνπο ζηνραζκνχο 6 («αο θαλεί 
 θαζαξά ε κηθξφηεο θηι.») θαη 8 («ζθέςνπ ηελ 
 ηζνδπγία ησλ δπλάκεσλ θηι.»). 
 

5. Να απνζηεζίζεηε θαη λα απαγγείιεηε έλα 
 απφζπαζκα, ηνπιάρηζην πέληε ζηίρσλ. 
 
 
 

Ρν ζπίηη ηνπ Πνισκνύ 
ζηε Εάθπλζν, πξηλ 
θαηαζηξαθεί εληειώο 
από ηνπο ζεηζκνύο ηνπ 
1953 
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Πσηήξεο Πόξνγθαο (γελ. 1936), εηθόλα γηα  
ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο 

 



 

Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο 

Δθηφο απφ ηα πνηήκαηά ηνπ ν νισκφο κάο άθεζε θαη 

δχν πεδά: Σν Γηάινγν (γηα ηε γιψζζα) θαη ηε Γπλαίθα 
ηεο Εάθπζνο. Καη ηα δχν αλήθνπλ ζηε λεαληθή πεξίνδν 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο 
γξάθηεθε ην 1826· ν πνηεηήο ην μαλαδνχιεςε σο ην 
1829, αιιά ηειηθά ην έξγν έκεηλε εκηηειέο. Ζ πξφζεζε 
ηνπ είλαη αηληγκαηηθή. Ζ επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη φηη 
πξφθεηηαη γηα ζάηηξα κε ηελ νπνία ν νισκφο ζέιεζε 
λα ζηηγκαηίζεη κέζσ ηεο γπλαίθαο απηήο ηε ζπκπεξη-
θνξά νξηζκέλσλ αξηζηνθξαηηθψλ θχθισλ ηεο Εαθχλζνπ 
πξνο ηηο Μεζνινγγίηηζεο. Παξά ηελ απνζπαζκαηηθφ-
ηεηα θαη ηε ζθνηεηλφηεηά ηνπ ην ζαπκάζην απηφ θείκελν 
είλαη αξθεηφ γηα λα αλαδείμεη ην νισκφ ζε πξψην 
κεγάιν πεδνγξάθν. 
 

Κεθάιαην 3 

Οη Κηζνινγγίηηζζεο 

1. Καη εζπλέβεθε απηέο ηεο εκέξεο νπνχ νη Σνχξθνη 
 επνιηνξθνχζαλ ην Μηζνιφγγη, θαη ζπρλά νιεκεξλίο 
 θαη θάπνηε νιελπρηίο έηξεκε ε Εάθπζν απφ ην 
 θαλφληζκα ην πνιχ. 

2. Καη θάπνηεο γπλαίθεο Μηζνινγγίηηζζεο επεξπα-

 ηνχζαλ ηξηγχξσ γπξεχνληαο* γηα ηνπο άλδξεο ηνπο, 

 γηα ηα παηδηά ηνπο, γηα η’ αδέιθηα ηνπο πνπ 
 επνιεκνχζαλε. 

3. ηελ αξρή εληξεπφληαλε λά ’βγνπλε θαη επξνζκέ-
 λαλε ην ζθνηάδη γηα λ’ απιψζνπλ ην ρέξη, επεηδή 
 δελ ήηαλε καζεκέλεο. 
 

γπξεύνληαο: δεηηαλεχνληαο. 
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4. Καη είραλε δνχινπο θαη είραλε ζε πνιιέο πεδηάδεο 
 θαη γίδηα θαη πξφβαηα θαη βφηδα πνιιά. 

5. Αθνινχζσο εβηαδφληαλε θαη εζπρλνηεξάδαλε απφ 
 ην παξεζχξη ηνλ ήιην πφηε λα βαζηιέςεη γηα λά 
 ’βγνπλε. 

6. Αιιά φηαλ επεξηζζέςαλε νη ρξείεο, εράζαλε ηελ 
 ληξνπή, εηξέραλε νιεκεξλίο. 

7. Καη φηαλ εθνπξαδφληαλε, εθαζφληαλε ζη’ αθξνγηάιη 
 θη αθνχαλε, γηαηί εθνβφληαλε κελ πέζεη ην 
 Μηζνιφγγη. 

8. Καη ηεο έβιεπε ν θφζκνο λα ηξέρνπλε ηα ηξίζηξαηα, 
 ηα ζηαπξνδξφκηα, ηα ζπίηηα, ηα αλψγηα θαη ηα 
 ρακψγηα, ηεο εθθιεζίεο, ηα μσθθιήζηα γπξεχνληαο. 

9. Καη ειαβαίλαλε ρξήκαηα, παληά γηα ηνπο 
 ιαβσκέλνπο. 

10. Καη δελ ηνπο έιεγε θαλέλαο ην φρη, γηαηί νη ξψηεζεο 
 ησλ γπλαηθψλ ήηαλε ηεο πεξζφηεξεο θνξέο ζπληξν-
 θεπκέλεο απφ ηεο θαλνληέο ηνπ Μηζνινγγηνχ θαη ε 
 γε έηξεκε απνθάηνπ απφ ηα πφδηα καο. 

11. Καη νη πιένλ πάκθησρνη εβγάλαλε ην νβνιάθη ηνπο 
 θαη ην δίλαλε θαη εθάλαλε ην ζηαπξφ ηνπο θνηηά-
 δνληαο θαηά ην Μηζνιφγγη θαη θιαίνληαο. 
 

Κεθάιαην 4 

Οη γπλαίθεο ηνπ Κηζνινγγηνύ δηαθνλεύνπλε θαη  
ε γπλαίθα ηεο Εάθπζνο έρεη δνπιεηά 

1. Χζηφζν ε γπλαίθα ηεο Εάθπζνο είρε ζηα γφλαηα ηε 
 ζπγαηέξα ηεο θαη επνιέκαε λα ηελ θαινπηάζεη. 
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2. Έβαιε ην ινηπφλ ην δνπξιάδη* ηα καιιηά ηεο 

 απνπίζσ απφ η’ απηηά, γηαηί ε αλεζπρία ηήο ηα ’ρε 
 πεηάμεη, θαη έιεγε θηιψληαο ηα κάηηα ηεο ζπγαηξφο 
 ηεο: 

3. «Μάηηα κνπ, ςπρή κνπ, λα γέλεηο θαιή, λα παληξεπ-
ηείο, θαη λα βγαίλνπκε θαη λα κπαίλνπκε θαη λα βιέ-
πνπκε ηνλ θφζκν θαη λα θαζφκαζηε καδί ζην παξε-
ζχξη θαη λα δηαβάδνπκε ηε Θεία Γξαθή θαη ηε 
Υαιηκά». 

4. Καη αθνχ ηελ εράηδεςε θαη ηεο θίιεζε ηα κάηηα θαη 

 ηα ρείια, ηελ άθεζε απάλνπ ζηελ θαζίθια* ιένληαο 

 ηεο: Να θαη έλα θαζξεθηάθη θαη θνηηάμνπ πνπ είζ’ 
 φκνξθε θαη κνπ κνηάδεηο. 

5. Καη ε θφξε πνπ δελ ήηαλε καζεκέλε κε ηα θαιά 
 εζχραζε, θαη απφ ηε ραξά ηεο εδάθξπζε. 

6. Καη ηδνχ κεγάιε ηαξαρή πνδηψλ, νπνχ πάληνηεο 
 αχμαηλε. 

7. Καη εζηακάηεζε θνηηάδνληαο θαηά ηε ζχξα θαη 
 θνπζθψλνληαο ηα ξνπζνχληα ηεο. 

8. Καη ηδνχ παξεζηάδνπληαη νκπξφο ηεο νη γπλαίθεο 
 ηνπ Μηζνινγγηνχ. Δβάιαλε ην δεμί ηνπο ζηα ζηήζηα 
 θαη επξνζθπλήζαλε· θαη εκείλαλε ζησπειέο θαη 
 αθίλεηεο. 

9. «Καη έηζη δα, πψο; Ση θάλνπκε; Θα παίμνπκε; Ση 
 νξίδεηε, θπξάδεο; Δθάκεηε αλεβαίλνληαο ηφζε ηαξα-
 ρή κε ηα ζπξηνπάπνπηζα, πνπ ινγηάδσ πσο ήξζεηε 
 λα κνπ δψζεηε πξνζηαγέο». 
 

δνπξιάδη: (ην)· ε παιαβή, ε αλφεηε γπλαίθα. 

θαζίθια: θαξέθια. 
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10. Καη φιεο εκείλαλε ζησπειέο θαη αθίλεηεο· αιιά κία 
 είπε: «Ακ’ έρεηο δίθην. Δίζαη ζηελ παηξίδα ζνπ θαη 
 ζην ζπίηη ζνπ, θαη εκείο είκαζηε μέλεο θαη φιν 
 ζπξψμηκν ζέινπκε». 

11. Καη εηφηεο ε γπλαίθα ηεο Εάθπζνο ηελ αληίζθνςε θαη 
 απνθξίζεθε: «Κπξά δαζθάια, φια ηα ράζεηε, αιιά 
 απφ εθείλν πνπ αθνχσ ε γιψζζα ζάο έκεηλε. 

12. »Δίκαη ζηελ παηξίδα κνπ θαη ζην ζπίηη κνπ; Καη ε 
 αθεληηά ζνπ δελ ήζνπλα ζηελ παηξίδα ζνπ θαη ζην 
 ζπίηη ζνπ; 

13. »Καη ηη ζαο έιεηπε, θαη ηη θαθφ είδεηε απφ ηνλ 
 Σνχξθν; Γε ζαο άθελε θαεηά, δνχινπο, πεξηβφιηα, 
 πινχηηα; Καη δφμα ζνη ν Θεφο είρεηε πεξηζζφηεξα 
 απφ εθείλα πνπ έρσ εγψ. 

14. »αο είπα εγψ ίζσο λα ρηππήζηε ηνλ Σνχξθν, πνπ 
 εξρφζηελε ηψξα ζε κε λα κνπ γπξέςεηε θαη λα κε 
 βξίζεηε; 

15. »Ναίζθε! Δβγήθεηε φμσ λα θάκεηε παιηθαξηέο. Οη 
 γπλαίθεο επνιεκνχζεηε (φκνξθν πξάκα πνπ ήζει’ 

 ήζηελε κε ηνπθέθη θαη κε βειέζη·* ή εβάλεηε θαη 

 βξαθί;*). Καη θάηη εθάκεηε ζηελ αξρή, γηαηί επήξεηε 

 ηα άηπρα παιηθάξηα ηεο Σνπξθηάο μάθλνπ. 

16. »Καη πψο εκπφξεηε πνηέ ηνπ λα ππνθηεπηεί ηέηνηα 

 πξνδνζία; Σν ’ζειε ν Θεφο; Γελ αλαθαησλφζηελε* 

 κε δαχηνλ κέξα θαη λχρηα; 
 

βειέζη: κάιιηλν πθαληφ κεζνθνχζηαλν. 

βξαθί: παληειφλη. 

αλαθαησλόζηελε (ηδησκ. ηχπνο αληί αλαθαησλφζαζηε): 
δνχζαηε καδί (κε ηνπο Σνχξθνπο). 
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17. »Σφζν θάλεη θαη εγψ λα κπήμσ ην καραίξη κεο ζην 
 μεκέξσκα ζην ιαηκφ ηνπ αληξφο κνπ (πνπ λα ηνλέ 
 πάξεη ν δηάνινο). 

18. »Καη ηψξα πνπ βιέπεηε πσο πάλε ηα πξάκαηά ζαο 
θαθά, ζέιεηε λα πέζεη ην βάξνο απάλνπ κνπ. 

19. »Καιή, κα ηελ αιήζεηα. Αχξην πέθηεη ην Μηζνιφγγη, 
 βάλνπλε ζε ηάμε ηελ Διιάδα ηε δνπξιή νη βαζηιηά-
 δεο εηο ηνπο νπνίνπο έρσ φιεο κνπ ηεο ειπίδεο. 

20. »Καη φζνη κείλνπλε απφ ηνλ μεινζξεκφ έξρνληαη 
ζηε Εάθπλζν λα ηνπο ζξέςνπκε, θαη κε ηελ θνηιηά 
γηνκάηε καο βξίδνπλε». 

21. Λένληαο εζηψπεζε νιίγν θνηηάδνληαο κεο ζηα κάηηα 
 ηεο γπλαίθεο ηνπ Μηζνινγγηνχ. 
 

22. «Καη έηζη μέξσ θαη κηιψ θαη εγψ, λαη ή φρη; Καη ηψξα 
 δα ηη αθαξηεξείηε; Δπξήθεηε ίζσο επραξίζηεζε λα 
 κε αθνχηε λα κηιψ; 

23. »Δζείο δελ έρεηε άιιε δνπιεηά παξά λα ςσκνδε-
 ηάηε. Καη, λα πνχκε ηελ αιήζεηα, ζηνράδνπκαη πσο 
 ζε λα ’λαη κία ζαξάπαςε γηα φπνηνλ δελ ληξέπεηαη. 

24. »Αιιά εγψ έρσ δνπιεηά. Αθνχζηε; έρσ δνπιεηά». 
 Καη θσλάδνληαο ηέηνηα δελ ήηαλε πιένλ ην ηξηπί-

 ζακν κπνπξίθη,* αιιά εθάλεθε ζσζηή. 

25. Γηαηί αζεθψζεθε κε κεγάιν ζπκφ ζηελ άθξε ησλ 
 πνδηψλ, θαη κφιηο άγγηζε ην πάησκα· θαη 

 εγθξίισζε* ηα κάηηα, θαη ην νπνχ ρχλνπλε  

 
 
 
 

κπνπξίθη: κπξίθη ηνπ θαθέ. 

εγθξίισζε: γνχξισζε. 
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 νη δσγξάθνη άβιαθην κάηη εθάλεθε αιιεζψξηθν θαη 
 ην αιιεζψξηθν έζηαμε. Καη εγίλεθε ζαλ ηελ πξνζσ-

 πίδα ηελ χςηλε* εηο ηα πξφζσπα ησλ λεθξψλ γηα 

 λα... 

26. Καη φπνηνο ηελ έβιεπε λα μαλάξζεη ζηελ πξψηε ηεο 
 κνξθή έιεγε: Ο δηάβνινο ίζσο ηελ είρε αδξάμεη, 
 αιιά εκεηάλσζε θαη ηελ άθεζε, γηα ην κίζνο πνπ 
 έρεη ηνπ θφζκνπ. 

27. Καη ε ζπγαηέξα ηεο θνηηάδνληαο ηελ εθψλαμε· θαη νη 
 δνχινη εμαζηφρεζαλ ηελ πείλα ηνπο, θαη νη γπλαίθεο 
 ηνπ Μηζνινγγηνχ εθαηέβεθαλ ρψξηο λα θάκνπλε 
 ηαξαρή. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Να κειεηήζεηε ην ήζνο  α) ησλ Μεζνινγγηηηζζψλ,  
 β) ησλ θαηνίθσλ ηεο Εαθχλζνπ,  γ) ηεο «γπλαίθαο 
 ηεο Εάθπζνο». 

2. Με ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο ν νισκφο ζέιεζε λα 
 ζηηγκαηίζεη ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ αξηζηνθξα-
 ηηθψλ θχθισλ ηεο Εαθχλζνπ. Πνηα είλαη ηα γλσξί-
 ζκαηα θαη πνηα ε ηδενινγία απηψλ ησλ θχθισλ, 
 φπσο θαλεξψλνληαη απφ ηα ιφγηα ηεο γπλαίθαο; 

3. ην θείκελν αθεγεηήο είλαη έλαο Γηνλχζηνο ηεξνκφ-
 λαρνο. Ννκίδεηε πσο απηφ ζρεηίδεηαη κε ην χθνο ηνπ 
 θεηκέλνπ; 

4. Πνηα άιια γλσζηά θείκελα ζπκίδεη ην χθνο ηνπ 

 νισκνχ ζηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο; 
 
 

ύςηλε: γχςηλε. 
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Ο Πόξθπξαο 

Σν πνίεκα έρεη σο αθεηεξία έλα πεξηζηαηηθφ πνπ 

ζπλέβε ζηελ Κέξθπξα ηνλ Ηνχιην ηνλ 1847: Έλαο πφξ-
θπξαο (θαξραξίαο) θαηαζπάξαμε έλα λεαξφ Άγγιν 
ζηξαηηψηε πνπ θνιπκπνχζε. Ο πνηεηήο ζέιεζε λα 
απνδψζεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ ην ηξαγηθφ γεγνλφο. Σειηθά 
ην πνίεκα έκεηλε απνζπαζκαηηθφ. Γηα ηελ παξαθνινχ-
ζεζή ηνπ βαζηδφκαζηε ζε πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ν 
Πνιπιάο. Παξά ηηο θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη 
ην έξγν ζε νξηζκέλα ζεκεία, ε πνηεηηθή έθθξαζε είλαη 
θαζαξή θαη δείρλεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ ζνισκηθνχ 
ιφγνπ. 
 

1 

Ζ Κφιαζε πάλη’ άγξππλε ζνπ ζηήζεθε ηξηγχξνπ· 
Αιιά δελ έρεη δχλακε πάξεμ καθξηά θαη πέξα 
Μαθξηά ’πφ ηελ Παξάδεηζν, θαη ζπ ζ’εζέ ’ρεηο  

κέξνο·* 

Μέζα ζηα ζηήζηα ζνπ η’ αθνχο, Καιέ, λα ιαρηαξίδεη; 
 

2 

Κνηηάο ηνπ ξφδνπ ηε ιακπξή πξψηε ραξά ηνπ ήιηνπ, 
Ναη πξψηε, αιι’ φκσο δεχηεξε απφ ην πξφζσπφ  

ζνπ! 3 
 
 
 

 

Απ. 1. Ζ Κφιαζε· γεληθά ε δχλακε ηνπ θαθνχ. Ζ Παξά-
δεηζνο: ε ςπρή, ν ςπρηθφο πινχηνο ηνπ αλζξψπνπ. Καη 
ζπ ζ’ εζέ ’ρεηο κέξνο· θη εζχ έρεηο κέζα ζνπ έλα κέξνο 
απφ ηνλ παξάδεηζν. 
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3 

«Υηιηάδεο άζηξα ζην ινπηξφ κ’ εκέ λα ζηείι’  
ε λχρηα!» 

 
4 

«Γειάο θαη ζπ ζηα ινχινπδα, ράζκα ηνπ βξάρνπ  
καχξν». 

 
5 

«Κνληά ’λαη ην ρξπζφθηεξν θαη θαηά δσ γπξκέλν, 
Π’ άθεζε μάθλνπ ην θιαδί γηα ηνπ γηαινχ ηελ πέηξα, 
Καη θεη γξηθά ηεο ζάιαζζαο θαη η’ νπξαλνχ ηα θάιιε, 
Καη θεη ηξαβά ηνλ ήρν ηνπ κ’ φια ηα κάγηα πφρεη. 
Γιπθά ’δεζε ηε ζάιαζζα θαη ηελ εξκηά ηνπ  

βξάρνπ, 5 
Καη η’ άζηξν θξάδεη πάξσξα, θαη πξέπεη λα  

πξνβάιεη 
Πνπιί πνπιάθη, πνπ ζθνξπάο ην ζαχκα ηεο θσλήο  

ζνπ, 
Δπηπρηζκφο α δελ είλαη ην ζαχκα ηεο θσλήο ζνπ, 
Καιφ ζηε γε δελ άλζηζε, ζηνλ νπξαλφ, θαλέλα. 
Αιι’ αρ! λα δψζσ κηα πιεμηά, θαη λα ’καη θαη  

θζαζκέλνο, 10 
Αθφκ’, αθξέ κνπ, λα βαζηάο, θαη λα ’καη γπξηζκέλνο, 
κε δχν θηιηά ηεο κάλαο κνπ, κε θνχρηα γε ηεο γεο  

κνπ». 
 

 

ΑΠ. 3, 4, 5. Σα απνζπάζκαηα απνδίδνληαη ζηνλ θνιπκ-
βεηή «εηο ηε ζηηγκή νπνχ ιαηξεχεη ηηο νκνξθηέο ηεο 
θχζεο νιίγν πξηλ απαληήζεη ην ηέξαο ηνπ πειάγνπ» 
(Πνιπιάο). 
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6 

«Φηιψ ηα ρέξηα κ’ θαη γιπθά ην ζηήζνο κ’ αγθαιηάδσ. 
Αλνηρηά πάληα θη άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο κνπ. 
Πνηα πεγή ηάρα ζε γελλά, ραξηησκέλε βξχζε;» 

 
7 

Φχζε, ρακφγει’ άζηξαςεο θη εγίλεθεο δηθή ηνπ· 
Διπίδα, ηφδεζεο ην λνπ κ’ φια ηα κάγηα πφρεηο· 
Νηνο θφζκνο φκνξθνο παληνχ ραξάο θαη θαινζχλεο. 
Γχξνπ θνηηά λα ηνλ ηδεί………… 
Κνληά ’λαη θεη ζηνλ ληνλ νκπξφο ν ηίγξεο  

ηνπ πειάγνπ. 5 
Κη αιηά! καθξηά ’λαη ην ζπαζί, καθξηά ’λαη ην ηνπθέθη! 
Αιι’ φπσο έζρηζ’ εχθνια βάζνο ηξαλφ θη εβγήθε. 
Κη φξκεζε..... 
Καηά ηνλ θάηαζπξν ιαηκφ πνπ ιάκπεη σζάλ  

ηνλ θχθλν, 
Καηά ην ζηήζνο ην πιαηχ θαη ην μαλζφ θεθάιη, 10 
Καηά ηε κεγαιφςπρε γιπθηά πλνή ηεο ληφηεο. 
Έηζη θη ν ληνο……………… 
Σεο θχζεο απφ ηο φκνξθεο αη δπλαηέο αγθάιεο, 
Οπνχ ηνλ εγιπθφζθηγγε θαη ηνπ γιπθνκηινχζε,– 
Κη επζχο μππλά ζη’ ειεχζεξν γπκλφ θνξκί π’  

αζηξάθηεη, 15 
Σελ ηέρλε ηνπ θνιπκπηζηή κ’ απηήλ ηνπ πνιεκάξρνπ. 
 
 
 
 

 

ΑΠ. 6. Καη απηφ ην απφζπαζκα απνδίδεηαη ζηνλ 
θνιπκβεηή θαη εθθξάδεη ζηηγκή άθξαο επδαηκνλίαο.  
Οη ζηίρνη είλαη κεκνλσκέλνη. 
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8 

Πξηλ πάς’ ε κεγαιφςπρε πλνή ραξά γεκίδεη· 
Άζηξαςε θσο θη εγλψξηζελ ν ληνο ηνλ εαπηφ ηνπ· 
Οη θφζκνη γχξνπ λ’ άλνηγαλ θνξφλεο λα ηνπ ξίμνπλ. 
………………………………………… 
Απνκεηλάξη ζαπκαζηφ εξκηάο θαη κεγαιείνπ, 
κνξθε μέλε θαη θαιέ, θαη ζηνλ αλζφ ηεο ληφηεο, 
Άκε θαη δέμνπ ζην γηαιφ ηνπ δπλαηνχ ηελ θιάςα. 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Ο πνηεηήο ζέιεη λα ζπλζέζεη ζε κηα πνηεηηθή κνξθή, 
 α) ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο θαη ηεο δσήο,  β) ηελ 
 νκνξθηά ηνπ λένπ θαη ηεο ςπρήο,  γ) ηελ αληίζεζε ζ’ 
 απηή ηελ νκνξθηά θαη ηελ αλαίξεζε ηεο, πνπ είλαη ε 
 βία θαη ν ζάλαηνο, θαη δ) ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο 
 κνίξαο. Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο θαη ηα 
 ζρφιηα, λα εξκελεχζεηε ην πνίεκα. 
 

2. Να πξνζέμεηε ηηο αληηζέζεηο ζην απ. 1 θαη λα αλα-
 πηχμεηε ηε ζεκαζία ηνπο. Τπάξρεη αληηζηνηρία κε 
 ηνπο Διεύζεξνπο Ξνιηνξθεκέλνπο; Να αηηηνινγήζεηε 
 ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηάλλεο Αδακάθνο (γελ. 1952), εηθόλα γηα ηνλ Ξόξθπξα 
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Γηνλχζηνονισκφο  
(1798-1857)  

 
Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν. Ο παηέξαο  
ηνπ Κφληεο Νηθφιανο νισκφο αλήθε  
ζηελ ηάμε ησλ επγελψλ, ελψ ε κεηέξα  
ηνπ Αγγειηθή Νίθιε ήηαλ γπλαίθα ηνπ  
ιανχ, πνπ εξγαδφηαλ, πξηλ απφ ην γά- 
κν ηεο, σο ππεξέηξηα ζην ζπίηη ηνπ  
νισκνχ. Σν 1808, ζε ειηθία 10 εηψλ,  
ν Γηνλχζηνο νισκφο πήγε ζηελ Ηηαιία,  
φπνπ ζπνχδαζε πξψηα ζην Λχθεην ηεο  
Κξεκφλαο θαη έπεηηα Ννκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Παβίαο. Δθεί γξάθεη θαη ηα πξψηα πνηήκαηα ζε ηηαιηθή 
γιψζζα θαη αξρίδεη λα γίλεηαη γλσζηφο ζηνπο 
ηηαιηθνχο ινγνηερληθνχο θχθινπο. Σν 1818 επηζηξέθεη 
ζηε Εάθπλζν θαη αθνζηψλεηαη ζηελ ειιεληθή πνίεζε 
θαη ηε δεκνηηθή γιψζζα. Μειεηάεη ην λενειιεληθφ 
πνηεηηθφ ιφγν ζηα έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο, ζηα 
δεκνηηθά καο ηξαγνχδηα θαη ζηα πνηήκαηα ηνπ Βειαξά 
θαη ηνπ Υξηζηφπνπινπ θαη αζθείηαη γξάθνληαο ιπξηθά 
πνηήκαηα κε ζέκαηα ξνκαληηθά. Σν 1821 μεζπά ε 
ειιεληθή επαλάζηαζε πνπ ζα ζεκαδέςεη βαζχηαηα ηελ 
πνίεζή ηνπ. Σν 1823 γξάθεη ηνλ Ύκλν εηο ηελ ειεπζεξία, 
θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ηελ σδή Δηο ην ζάλαην ηνπ 
Ινξδ Κπάηξνλ. ’ απηά ηα ρξφληα αλήθνπλ θαη ηα πεδά 
ηνπ Γηάινγνο (1824),φπνπ ππνζηεξίδεη κε πνιιή ζέξκε 
ηε δεκνηηθή γιψζζα, θαη ε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο, 
θείκελν κε ζαηηξηθφ αιιά θαη νξακαηηθφ ραξαθηήξα. Σν 
1828 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα. Δθεί ηα πξψηα 
ρξφληα πξνζπάζεζε λα δψζεη νξηζηηθή κνξθή ζην 
πνίεκα Ιάκπξνο ρσξίο λα ην νινθιεξψζεη. Έλα 
κεγάιν απφζπαζκά ηνπ ην δεκνζηεχεη ζηελ Ηόλην  
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Αλζνινγία. Σν 1833 γξάθεη ηνλ Θξεηηθό, ην πξψην απφ 
ηα κεγάια ηνπ έξγα, πνπ αλνίγεη ηελ πεξίνδν ηεο 
σξηκφηεηάο ηνπ. Σν πνίεκα πνπ ζα ηνλ απαζρνιήζεη 
ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν σο ην ζάλαην ηνπ είλαη νη 
Διεύζεξνη Ξνιηνξθεκέλνη, ελψ ην 1849 αξρίδεη λα γξάθεη 
παξάιιεια ηνλ Ξόξθπξα. Καη ηα δχν απηά έξγα επίζεο 
δελ ηα νινθιήξσζε, αιιά έκεηλαλ απνζπαζκαηηθά. ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ μαλαγξάθεη πνηεηηθά 
ζρεδηάζκαηα ζε ηηαιηθή γιψζζα, κε ζθνπφ λα ηα 
κεηαπιάζεη ζηα ειιεληθά. Πέζαλε ζηελ Κέξθπξα θαη 
θεδεχηεθε κε κεγάιεο ηηκέο. Σα έξγα ηνπ εμέδσζε ην 
1859 ν ζηελφο ηνπ θίινο Ηάθσβνο Πνιπιάο κε ηίηιν Ρα 
επξηζθφκελα. ην κεηαμχ βξέζεθαλ θαη άιια ρεηξφγξα-
θά ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ μαλαεθδφζεθαλ ζπγθεληξσκέλα 
ζε ηξεηο ηφκνπο απφ ην Λίλν Πνιίηε. Ο Γηνλχζηνο 
νισκφο είλαη θνξπθαίνο πνηεηήο. Ο αγψλαο ηνπ 1821 
ζηάζεθε γη’ απηφλ ε κεγάιε εκπεηξία πνπ αλαζηάησζε 
ηνλ ςπρηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπ θφζκν. Σα νξάκαηα ηνπ 
αγσληδφκελνπ γέλνπο πξνζπάζεζε λα εθθξάζεη κε ηελ 
πνίεζή ηνπ. Απηφο νπζηαζηηθά ζπλέρηζε ηε λενειιε-
ληθή πνηεηηθή παξάδνζε πνπ κεηά ηελ άλζεζε ηεο 
θξεηηθήο ινγνηερλίαο είρε δηαθνπεί απφ ηελ ηνπξθν-
θξαηία. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο ραξαθηεξίδεηαη σο ν 
εζληθφο καο πνηεηήο. 
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Χεηξόγξαθν ηνπ Γηνλπζίνπ Πνισκνύ. 
Ρν απόζπαζκα αξ. 5 ηνπ «Ξόξθπξα» θαη ην επίγξακκα  

«Δηο Φξαγθίζθα Φξαΐδεξ» 
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Ηάθσβνο Πνιπιάο  

 

Δξαζηηέρλεο* 

Σν πνίεκα αηζζεηνπνηεί ηελ πιαησληθή ζεσξία ησλ 

Ηδεψλ· θαηά ηνλ Πιάησλα ν αηζζεηφο θφζκνο δελ είλαη  
ε αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αιεζηλή πξαγκαηηθφηεηα 
βξίζθεηαη κφλν ζηηο Ηδέεο, πνπ είλαη φληα λνεηά θαη 
ππάξρνπλ ζ’ έλαλ ππεξνπξάλην θφζκν. Οη Ηδέεο είλαη 
πξνζηηέο κφλν κε ηε λφεζε θαη απνηεινχλ ηα πξφηππα 
ησλ αηζζεηψλ φλησλ. 
 

ηαλ ζηα βάζε ηεο λπθηφο κε πεξηδψλεη 

άθξα ζαιάζζεο
1
, νπξαλνχ θαη γεο εηξήλε,* 

ην πλεχκα, νπνχ ζηελ ηαξαρήλ ηνπ θφζκνπ
2
 ζβήλεη, 

ζηγά ηελ κπζηηθήλ δσήλ ηνπ αλαλεψλεη· 
 

 
 
 

εξαζηηέρλεο: απφ ην ξήκα εξάσ (=αγαπψ) θαη ηε ιέμε 
ηέρλε. Ζ ιέμε έρεη ηηο εμήο ζεκαζίεο: 1. Απηφο πνπ 
αγαπάεη ηελ ηέρλε, ν θηιφηερλνο.  
2. Απηφο πνπ αζθεί θάπνηα ηέρλε θη επηζηήκε φρη σο 
θχξην επάγγεικα, αιιά σο πάξεξγν απφ επραξίζηεζε. 

1. άθξα ζαιάζζεο... εηξήλε: ζπκίδεη ην ζηίρν ηνπ 
νισκνχ «άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή ζηνλ θάκπν 
βαζηιεχεη» (βι. Διεύζεξνη Ξνιηνξθεκέλνη, ρεδ. Β΄, ζη. 1). 

2. ζηελ ηαξαρήλ ηνπ θόζκνπ: εδψ ε ηαξαρή ηνπ 
θφζκνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηχξβε ησλ 
θαζεκεξηλψλ θξνληίδσλ, πνπ δελ αθήλεη ην πλεχκα λα 
δήζεη ηε δηθή ηνπ δσή. 

άθξα... εηξήλε: απφιπηε εηξήλε. 
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ησλ πφζσλ φισλ θαη παζψλ αγάιη’ νη πφλνη 
παχνπλ, θαζψο ζηνλ λνπλ απιψλεη’ επθξνζχλε, 

ν αηζέξαο,
3
 νπνχ αξρήζελ ε ςπρή κνπ θιίλεη, 

ήζπρε νξκή πξνο θφζκνλ άιινλ κε θηεξψλεη. 
 

Καη φζα πλεχκαηα εδψ ζηα πιάζκαηα* ηνπο είδα, 

αθαζξέθηηζηα εθεί ζεσξεί ηα ε θαληαζία,
4
 

θαη φηαλ ζαξξψ πσο ηελ ρξπζήλ παηψ βαζκίδα, 
 

φπνπ αληερεί ςειάζε απέξαληε αξκνλία, 
ζακπή ζηηγκή ηελ ηιαξή κνπ παίξλεη ειπίδα, 
κε νπξάλην ιάιεκα λα εηπψ ηξαγνχδηα ζεία. 

 
 
 

 

3. ν αηζέξαο: ην αλψηαην ζηξψκα ηνπ νπξαλνχ, πνπ, 
θαηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θηινζφθνπο, θσηίδεηαη θαη 
ζεξκαίλεηαη απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ άζηξσλ. Σν 
λφεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζηίρσλ ηεο δεχηεξεο ζηξν-
θήο: ν αηζέξαο, δειαδή ηα αλψηαηα ζηξψκαηα ηνπ 
νπξαλνχ, πξνο ηα νπνία αλέθαζελ (αξρήζελ) ξέπεη ε 
ςπρή κνπ, κνπ δίλεη ηα θηεξά, ψζηε κε ήζπρε νξκή λα 
πάσ πξνο θφζκν άιινλ (ηνλ ππεξνπξάλην, δειαδή, 
θφζκν ησλ Ηδεψλ). 

πιάζκαηα: νκνηψκαηα, είδσια. 

4. Θαη όζα... ε θαληαζία: φζα πλεχκαηα (ηδέεο) είδα 
εδψ (ζηνλ αηζζεηφ θφζκν) ζηα είδσιά ηνπο (ζηα 
πιάζκαηα ηνπο· ελλνεί ηα αηζζεηά φληα), ε θαληαζία 
κνπ ηα βιέπεη εθεί (ζηνλ άιινλ θφζκν) φρη ζαλ κέζα 
απφ θαζξέθηε, αιιά αθαζξέθηηζηα, φπσο είλαη δειαδή 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Να δηαηππψζεηε κε δηθά ζαο ιφγηα ην πεξηερφκελν 
 ηνπ πνηήκαηνο, αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο θαη φ,ηη 
 αλαγξάθεηαη ζηα ζρφιηα. 

2. Σν πνίεκα, φπσο ζεκεηψλεηαη θαη ζην εηζαγσγηθφ 
 ζεκείσκα, αηζζεηνπνηεί ηε ζεσξία ησλ Ηδεψλ ηνπ 
 Πιάησλα. ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ην πνίεκα 
 δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαληήζεη δηαλνεηηθφ θαη 
 ςπρξφ θαηαζθεχαζκα, παξ’ φιεο ηηο πςειέο ηδέεο 
 πνπ εθθξάδεη. Γηαβάδνληάο ην φκσο δηαπη-
 ζηψλνπκε φηη εθθξάδεη κηα έληνλα βησκαηηθή θαη 
 πνηεηηθά θαηαμησκέλε πλεπκαηηθή αλάηαζε, πνπ 
 ραξαθηεξίδεη θαη ηελ επηαλεζηαθή πνίεζε. Πψο ζα 
 κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε απηή ηελ άπνςε; 
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Ηάθσβνο Πνιπιάο (1825 -1896)  

 
Γελλήζεθε θαη πέζαλε ζηελ Κέξθπξα. Σελ 
πλεπκαηηθή ηνπ δηακφξθσζε επεξέαζε  
πνιχ ν νισκφο, κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε 
θηιηθά ζε λεαξή ειηθία. Αγσλίζηεθε ζεξ- 
κά γηα ηελ έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ  
Διιάδα δεκνζηεχνληαο ζεηξά άξζξσλ θα- 
ηά ηεο μελνθξαηίαο θαη ησλ μέλσλ κεραλνξξαθηψλ. 
Μεηά ηελ έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα αζρν-
ιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη πνιιέο θνξέο εθιέρηεθε 
βνπιεπηήο. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ φκσο κε ηελ πνιηηηθή 
δελ ηνλ απνκάθξπλε απφ ηηο ινγνηερληθέο ηνπ αζρν-
ιίεο, πνπ ήηαλ πνηθίιεο (πνίεζε, πεδνγξαθία, κεηαθξά-
ζεηο, θξηηηθά κειεηήκαηα, δηάθνξα άξζξα θηι.). Σν 1859, 
δχν ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ νισκνχ, ζπγθέληξσζε 

ζ’ έλαλ ηφκν Ρα Δπξηζθόκελα ηνπ πνηεηή. Δθηφο φκσο 
απφ ηελ επηκέιεηα, κε ηελ νπνία ζπγθέληξσζε θαη 
απνθαηέζηεζε δηάθνξα θαηεζπαξκέλα ζρεδηάζκαηα 
ηνπ νισκνχ, έδεημε θαη φιε ηελ θξηηηθή ηνπ νμπδέξθεηα 
θαη επαηζζεζία κε ηα «Πξνιεγφκελα» πνπ απνηεινχλ 
αθφκα θαη ζήκεξα ηελ πην ζπλζεηηθή αλάιπζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ εζληθνχ καο πνηεηή. Δθδφζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ: 

1) Ηαθψβνπ Πνιπιά Γηεγήκαηα θαη Ξεδά κε βηνγξαθηθή 

εηζαγσγή ηνπ Μαξίλνπ ηγνχξνπ, εθδ. Γ. Φέμε, 1917, 2) 

«Πνιπιάο: Άπαληα ηα ινγνηερληθά θαη θξηηηθά», επηκ. Γ. 
Βαιέηαο, εθδ. Πεγήο, Αζήλα 1950. 
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Γεξάζηκνο Μαξθνξάο  

 

Παηξηθή επηπρία 

ζα εμηζηνξνχληαη ζην πνίεκα ηνπνζεηνχληαη ζηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ έθπησζε ησλ 
πξσηνπιάζησλ απφ ηνλ Παξάδεηζν. 
 

Σν βξάδπ βξάδπ απφ βνπλίζηα κέξε 
θνπξαζκέλνο ν Αδάκ γπξλνχζε αγάιη, 

θη εηήξαε* ζιηβεξά ην πξψην αζηέξη, 

πνπ αληίθξπ ηνπ θαζάξην είρε πξνβάιεη. 
 

Σσλ αγγέισλ ζην λνπ ηνπ απηφ*λα θέξεη 

η’ αγλά δπλήζε αγαπεκέλα θάιιε, 

θη είπε μππλψληαο ηνπ βξαδηνχ η’ αέξη:* 

– Πφηε ζα ηδψ ηε ζεία ηνπο ιάκςε πάιη; 
 

Πιελ* φια ηα βαζηά ηεο πίθξαο ίρλε 
ζβεψληαη κέζα ηνπ μάθλνπ, σο θαηεβαίλεη· 
κηα καηηά – κία κνλάρε νκπξφο ηνπ ξίρλεη, 

 
 

 

ηεξάσ: θνηηψ. 

απηό: ην αζηέξη. 

θη είπε... ιάκςε πάιη: Σν δίζηηρν ζπκίδεη ηνπο ζηίρνπο 
ηνπ νισκνχ ζηελ Ζκέξα ηεο Λακπξήο: 

θη από θεη θηλεκέλν αξγνθπζνύζε 
ηόζν γιπθό ζην πξόζσπν η’ αέξη 
πνπ ιεο θαη ιέεη κεο ζηεο θαξδηάο ηα θύιια: 
Γιπθηά ε δσή θη ν ζάλαηνο καπξίια. 

Τπνθείκ. ηνπ μππλώληαο είλαη η’ αέξη.      πιελ: φκσο. 
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Καη ηελ Δχα ζσξάεη, πνπ, θαζηζκέλε 
ζε ζηξψκα ριφεο, πξψηε θνξά ηνπ δείρλεη 
αθηέξσην αγγεινχδη νπνχ βπδαίλεη. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Πνην είλαη ην ζθεληθφ πιαίζην ησλ δχν πξψησλ 
 ζηξνθψλ θαη πνην ην λφεκα ηνπ ηειεπηαίνπ ζηίρνπ 
 ηεο δεχηεξεο ζηξνθήο; 

2. Πψο απεηθνλίδεηαη ε απαιιαγή ηνπ Αδάκ απφ ηελ 
 πίθξα; Πνηα είλαη ε γήηλε ραξά πνπ ηελ 
 αλαπιεξψλεη; 

3. Γίλεη ν ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ηε βαζηθή ηνπ ηδέα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jose de Almada Negreiros (1893-1970),  

Κεηξόηεηα, (1935)Θέληξν Κνληέξλαο Ρέρλεο 
Gulbenkian, Ιηζαβόλα 
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Γεξάζηκνο Μαξθνξάο  
(1826-1911)  

 
Γελλήζεθε ζηελ Κεθαιινληά θαη πέζαλε 
ζηελ Κέξθπξα. Αθνχ ζπνχδαζε λνκηθά  
ζηελ Ηφλην Αθαδεκία ηεο Κέξθπξαο,  
φπνπ είρε σο δάζθαιν ηνπ θαη ηνλ  
Αλδξέα Κάιβν, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ  
ζηελ Ηηαιία. Όζηεξα φκσο απφ δχν ρξφ- 
ληα ηηο δηέθνςε γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχο  
θη επέζηξεςε ζηελ Κέξθπξα, φπνπ έδεζε σο ην ζάλαην 
ηνπ απνηειψληαο έλα απφ ηα πην επίιεθηα κέιε ηεο 
ζπληξνθηάο ηνπ νισκνχ. Πνηεηήο κηθξήο πλνήο θαη 
ρακεινχ ηφλνπ, ν Μαξθνξάο δε δηαθξίλεηαη γηα πξσ-
ηνηππία ζηα ζέκαηά ηνπ, πνπ ζηξέθνληαη θπξίσο γχξσ 
απφ ηνλ έξσηα, ην ζάλαην θαη ηελ παηξίδα. Σν γλσζηφ 

επηθνιπξηθφ ηνπ πνίεκα Ν όξθνο, απνηειείηαη απφ 1216 
νκνηνθαηάιεθηνπο δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο θη 
αλαθέξεηαη ζηελ εξσηθή αληίζηαζε ηνπ πνιηνξθεκέλνπ 
Αξθαδίνπ θαη ηελ αλαηίλαμή ηνπ θαηά ηελ Κξεηηθή 
Δπαλάζηαζε ηνπ 1866. Ζ πνίεζή ηνπ, πνπ ζηηο θαιχ-
ηεξεο ζηηγκέο ηεο απνπλέεη αβξφηεηα θαη επγέλεηα, 
έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε ζηελ Αζήλα, φηαλ ην 1890 

θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ηα Ξνηεηηθά έξγα ηνπ. 
Υξεζίκεπζαλ, βαζηθά, σο πεγή πνπ δηνρέηεπζε ηε 
ζνισκηθή παξάδνζε ζηελ Αζήλα, ε νπνία ηψξα έρεη 

σξηκάζεη γηα λα ηε δερηεί. Σν έξγν ηνπ: Πνίεζε: Ν όξθνο 

(1875), Ξνηεηηθά έξγα (1890), Κηθξά ηαμίδηα (1899). Σν 

1950 ν Γ. Βαιέηαο εμέδσζε ηα Άπαληα ηνπ πνηεηή. 

εκαληηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηίηιν Ξνηήκαηα 
εθδφζεθε απφ ην Ίδξπκα Οπξάλε (1988) κε θηινινγηθή 
επηκέιεηα Π. Μαζηξνδεκήηξε. 
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Αλδξέαο Λαζθαξάηνο  

 

Πξνβάδηζκα
1
* 

 
… χξηε, ινηπφλ, ζχξηε ζηίρνη κνπ. Μπνξεί λα κελ είζηε 
πνίεζεο, αιιά ζέι’ είζζ’ ειπίδσ θαηηηί θαιχηεξν απφ 
πνίεζεο· ζέι’ είζζε, ζήκεξα θεληηζηήξη γηα ην θνηκψ-
κελν ειιεληθφ πλεχκα, θαη αχξην κεζαχξην καξηπξίεο 
ηνπ ζήκεξα... 
 

χξηε, ζηίρνη κνπ, ζχξηε ηππσζείηε 

Γελ είλαη πνπιηφ* ζηνλ θφζκν αθνξεζηάδεο* 

Βνπβνί, ζβεζκέλνη, πάλ’ νη ππνθξηηάδεο 

Καη ζεηο κπνξείηε ηψξα λα θαλείηε.* 

Λεχζεξνη ζηίρνη, ειεχζεξα κηιείηε. 

ηειηηέςεηε* νινχζε ηζη αζρεκάδεο* 

Παξφκνηα ζε ιατθνχο ή ζε παπάδεο· 
 

 
 

 

1. Σν παξαπάλσ πνίεκα, καδί κε έλαλ πεδφ πξφινγν, 
πξνηάζζεηαη ζηε ζπιινγή Πηηρνπξγήκαηα δηάθνξα 
(1872) πνπ εμέδσζε ν πνηεηήο, φηαλ είραλ θνπάζεη πηα 
νη δηψμεηο ελαληίνλ ηνπ εμαηηίαο ηνπ αθνξηζκνχ. 

πξνβόδηζκα: θαηεπφδην, πξνπνκπή. 

πνπιηό: (επίξξ.) πιένλ, πην. 

αθνξεζηάδεο: ελλνεί ην δεζπφηε θαη ηε χλνδν πνπ 
ηνλ είραλ αθνξίζεη. 

θαλείηε: δεκνζηεπζείηε. 

ζηειηηεύσ: ζηηγκαηίδσ δεκφζηα, θαηαθξίλσ κε 
δξηκχηεηα. 

αζρεκάδεο: εζηθέο αζρήκηεο, δηαθζνξά. 
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Δκπαίμεη’* ηεο φπνπ ηεο ηδείηε. 

ηελ Αίγπθηφ ζαο σο θαη ζεηο θξπκκέλνη, 
Άγγεινο θαη ζ’ εζάο θέξλεη ηελ είδεζε· 
«Διάηε», ζαο θσλάδεη, «είλ’ πεζακέλνη 
Οη δεηνχληεο λα πλίμνπλ ηε ζπλείδεζε». 

χξηε, ζηίρνη κνπ, εβγήηε παξξεζία* 

θαη θσλάμεηε: Εήησ Διεπζεξία. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Πνηνλ ζεσξεί ζθνπφ ηεο ζαηηξηθήο πνίεζεο ν 
 Λαζθαξάηνο; 

2. Να ζρνιηάζεηε ηελ άπνςε πνπ δηαηππψλεη ν 
 πνηεηήο ζην πεδφ απφζπαζκα γηα ηελ αμία απηήο 
 ηεο πνίεζεο. 

3. Ση εκπφδηδε ην Λαζθαξάην λα εθθξαζηεί ειεχζεξα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκπαίδσ: εηξσλεχνκαη, θνξντδεχσ. 

παξξεζία: ζάξξνο, ειεπζεξία εθθξάζεσο. 
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Χεηξόγξαθν Α. Ιαζθαξάηνπ (Ππιινγή Κ. Χαξηηάηνπ) 
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Σα κπζηήξηα ηεο Θεθαινληάο 
[απφζπαζκα] 

ην παξαπάλσ βηβιίν πνπ εθδφζεθε ην 1856 ν ζπγ-

γξαθέαο παξνπζηάδεη ηα θνηλσληθά ήζε ηεο παηξίδαο 
ηνπ θαη πξνηείλεη κεηαξξπζκίζεηο ηνικεξέο γηα ηελ 
επνρή ηνπ. Οη ζθέςεηο ηνπ είλαη δηαηππσκέλεο ζε άξζξα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηε ζξεζθεία θαη ηελ 
πνιηηηθή. Οη αληίπαινί ηνπ έπεηζαλ ην δεζπφηε ηεο 
Κεθαιινληάο λα ηνλ αθνξίζεη. 
 

Ζ ΠΡΟΗΚΑ 

Σίπνηηο πνπιηφ* ελάξεην απφ ηεο ζπζίεο ελφο γνλή, γηα 

λα παλδξέςεη ηε ζπγαηέξα ηνπ· κα θάζε αξεηή έρεη θαη 

ηα φξηά ηεο, πεξαζκέλα* ηα νπνία ε αξεηή εθείλε ράλεη 

ην ραξαθηήξα ηεο, θαη βαζκεδφλ πξνρσξψληαο γέλεηαη 
έγθιεκα. Ο Κεθαινλίηεο εηο ηεο ζπζίεο νπνχ θάλεη γηα 
λα παληξέςεη ηε ζπγαηέξα ηνπ πξνζζέηεη θαη ηε ζπζία 
ηεο ζπγαηέξαο ηνπ· επεηδή ζπζηάδεη ηε ζπγαηέξα ηνπ ηελ 
ίδηα εηο ηελ απφθαζε ηνπ λα ηελ ππαλδξέςεη! 

Σν πξνηθηφ είλαη ε αηηία ηεο ζπζίαο. Έλα πξνηθηφ 
είλαη απαξαίηεην, έλα πξνηθηφ πξέπεη λα ππάξμεη, 
επεηδή ηνχην είλ’ εθείλν πνπ ζηελ Κεθαινληά θάλεη ηνλ 

θχξην ζθνπφ* ηνπ γάκνπ· νη γνλείο σο επί ην πιείζηνλ 

δελ εκπνξνχλε λαλ ην δψζνπλε ρσξίο κεγάιεο ζπζίεο. 
Βαικέλνη αλάκεζα ζην Πξέπεη θαη ηελ αδπλακίαλ ηεο  
εθηειέζεσο, λνκίδνπλε λαλ ηνπο είλαη ζπγρσξεκέλν λ’  
 
 

πνπιηό: πεξηζζφηεξν, πηα. 

πεξαζκέλα: πεξηνξηζκέλα. 

θάλεη ηνλ θύξην ζθνπό: ζεσξείηαη θχξηνο ζθνπφο. 
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απαλσηηάζνπλε* ην πξνηθηφ, ιείπνληεο απφ ηα ρξέε 

ηνπο* ηα πιένλ ηεξά κε ηεο ζπγαηέξεο ηνπο. 

Έηζη, ν γνλήο αξλείηαη θάζε έμνδν δηα ηελ αλαηξν-
θήλ ηεο θφξεο ηνπ· θάζε έμνδν δηα ηελ ςπραγσγίαλ ηεο· 
θάζε έμνδν δηα ηελ εππξέπεηαλ ησλ θνξεκάησλ ηεο. Ζ 
ζξνθή ηεο είλαη απφ ηεο θζελφηεξεο· θαη ν γηαηξφο δελ 
έξρεηαη πνηέ ζηελ αξρή ηεο αξξψζηηαο ηεο!... Μα δε 
θζάλεη· εηνχηε έρεη ρξένο λα δνπιέςεη ην ζπίηη!... θαη ν 
γνλήο νηθνλνκάεη θη εδψζε ην έμνδν ηεο δνχιαο, 
θάλνληαο δνχια ηε ζπγαηέξα ηνπ, δηα λα πξνζζέζεη ζην 
πξνηθηφ ηεο θαη ηνχηελε ηελ νηθνλνκία! 

Οη ειεεηλέο ηνχηεο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο δηα λα 

γελνχλε ηάιαξα εδνππήμαλε* ηεο ςπρηθέο δχλακεο ηνπ 

παηδηνχ καο, καδψλνπληαη φκσο εηο ην χζηεξν, θαη 
θάλνπλ’ έλα πνζφλ, αξθεηφ λα θηλήζεη ηελ θεξδνζθνπία 
ελφο γακπξνχ. Ο γακπξφο καο έξρεηαη ηφηε θαη παίξλεη 

ηα αξγχξηα εθείλα, ηηκή* ηεο ςπρνρηνλίαο νπνχ ν γνλήο 

έθακε εηο ηε ζπγαηέξα ηνπ, θαη ηα νπνία παξαζηαίλνπλε 
ζην γακπξφ ηελ αμία ηεο αλζξσπηάο νπνχ ήζει’ έρεη ε 
γπλαίθα ηνπ, αλ ήζειε μνδεπζνχλε ζ’ εδαχηε! 

Έηζη, ην ζειπθφ ηνχην ην αδηθεκέλν μαλαξρίδεη σο 
θαη ζην ζπίηη ηνπ αλδξφο ηεο ηελ παιηά ηεο ηέρλε, θαη 
βάλεηαη θη εθεί λα θάκεη ηε δνχια!.. 

 
 
 
 

 

απαλσηηάδσ: ηνπνζεηψ απαλσηά, ζηηβάδσ. 

ιείπνληεο από ηα ρξέε ηνπο: παξαιείπνληαο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο. 

εδνππήμαλε: έιησζαλ, εμάληιεζαλ. 

ηηκή: ην αληίηηκν. 
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Πξνο ηη ινηπφλ ε παληξεηά ηεο; Πξνο ηη νη ηφζεο 
ζπζίεο; Πξνο ηη ε απαλζξσπηά ησλ γνλέσλ; 

«Ναη, ήζειε κνπ πνχλε νη γνλείο, αιι’ αλ δελ 
θάκνκε έηζη, νη ζπγαηέξεο καο, κέλνπλ αλχπαλδξεο· 
επεηδή ν κφλνο φξνο νπνχ καο βάλνπλε νη γακπξνί 
είλαη ηα ρξήκαηα, θαη φπνηα δελ έρεη ρξήκαηα δελ 
’παλδξεχεηαη. 

ηαλ ήζειε αλαζηαίλνκε* γνπξνχληα γηα πνχιεκα, 

ήζει’ είλαη ινγηθφ ην θνβέξηζκα θαη ν θφβνο. Ο πνπιε-
ηήο, ησ φληη, πξέπεη λα θνηηάεη ηελ επραξίζηεζε ηνπ 
αγνξαζηή. Καη ηφηεο, αλ ν αγνξαζηήο ήζει’ έρεη ρξεία 
γηα γνπξνχληα παρηά, παρηά έπξεπε λα ’λαη ηα γνπξνχ-
ληα καο· αλ ήζειε ηα ρξεηάδεηαη κεγάια, κεγάια· θαη αλ, 
γηα κία πεξίζηαζε εμαηξεηηθή, ήζειε ηα ρξεηάδεηαη ζηξα-
βά θαη θνπηζά, ηα γνπξνχληα καο έπξεπε λα ’λαη ζηξαβά 

θαη θνπηζά. Πξαγκαηηθψο, ε αξξψζηηα ηνπ ζθφηηνπ* 
δίλεη πεξζφηεξε ηηκή εηο ηεο ρήλεο· θαη φπνηνο έρεη 
ρήλεο γηα πνχιεκα θάλεη θαιά λαλ ηνπο πξνκεζεχεη ηελ 
αξξψζηηα εθείλε· ην επλνχρηζκα πεξζφηεξε ηηκή ζηνπο 
θνθφξνπο· θαη φζνη αλαζηαίλνπλε θνθφξνπο γηα 

δφζηκν* θάλνπλ θαιά λαλ ηνπο θαπνλίδνπλε,* θηι. 

Σέηνηα είλαη ε θχζε θαη νη φξνη ηνπ εκπνξίνπ. 
 Αιι’ φηαλ πξφθεηηαη δηα ηα παηδηά καο, ην πξάκα 
αιιάδεη. Σα παηδηά καο δελ πξέπεη λαλ ηα 
κεηαρεηξηδφκαζζε σοπξάγκαηα εκπνξεχζηκα. 
 
 
 

όηαλ ήζειε αλαζηαίλνκε: αλ ζα κεγαιψλακε. 
ζθόηη, ην: ζπθψηη. 

δόζηκν: πνχιεκα. 

θαπνλίδσ (απφ ην θαπφλη): επλνπρίδσ θφθνξα γηα 
πάρπλζε. 
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Δκείο δελ πξέπεη λ’ αλαζηαίλνκε ηα παηδηά καο γηα ην 

θφκνδν* ελφο ηξίηνπ. Δκείο πξέπεη λ’ αλαζηαίλνκε ηα 

παηδηά καο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ο γάκνο είλαη βέβαηα έλα 
απφ ηα ζπκβάληα ηα πιένλ αμηνζεκείσηα, ίζσο θηφιαο 
ην πιένλ αμηνζεκείσην ηεο δσήο ηνπο· αθνινχζσο 
πξέπεη πάληα λα ’ρνκε θαηά λνπλ σο θαη ηνχην ζηελ 
αλαηξνθή πνπ ηνπο δίλνπκε· ιέσ αθφκε πεξζφηεξν, 
ιέσ φηη πξέπεη λαλ ηα αλαζξέθνκε δηά ηνλ γάκνλ· αιιά 

θαζφζνλ* ν γάκνο εκπνξεί λαλ ηα σθειήζεη· θαζφζνλ 

ν γάκνο εκπνξεί λα θαιπηεξέςεη αθφκε πεξζφηεξν ηελ 
θαιή ζέζε εηο ηελ νπνία ρξεσζηνχκε λαλ ηα βάινκε, 
δηακέζνπ κηαο αλαηξνθήο φζν ’κπνξνχκε θαιχηεξεο. 

Καη φκσο δελ θάλνπκ’ έηζη. Δκείο εμελαληίαο ζπζηά-
δνπκε ηελ αλαηξνθή, δειαδή ηελ αλζξσπηά ησλ 
παηδηψλε καο, εηο ηελ ηδέα ηεο ππαλδξείαο ηνπο!... 

Δκείο ρηελνπνηνχκε ην παηδί καο, γηα λα ζσξέςνκε 
ηάιαξα, λαλ ηα δψζνκε, καδί κε ην παηδί καο ην ρηελν-
πνηεκέλν, εηο φπνηνλε ζέιεη λαλ ηα πάξεη θαη ηα δχν!... 
 Θπζηάδνληεο ηελ αλζξσπηά ζηελ ηδέα ηνπ γάκνπ, 
ζπζηάδνπκε εθείλν πνπ δε δίλεη θαηξφ, ζ’ εθείλν πνπ 
δίλεη θαηξφ· εθείλν πνπ αλ δελ ην θάκνκ’ εκείο δε 
γέλεηαη, εηο άιιν πνπ ’κπνξεί λα γέλεη θαη ρσξίο εκάο. 
Θπζηάδνπκε ην βέβαην εηο ην αβέβαην· ην θχξηνλ εηο ην 
εμαξηνχκελν. Θπζηάδνπκε ηέινο πάλησλ ην παηδί καο 
θαη ηε ζπλείδεζε καο εηο ηελ ρηελψδε θηιαξγπξία ελφο 
θεξδνζθφπνπ αγλψζηνπ!... θαη φιν ηνχην γηαηί; Γηαηί 
έηζη εζπλεζίζηεθε!... 
 Έηζη εζπλεζίζηεθε!... Μα θάπνηε νη ζπλήζεηεο 
έρνπλε κηαλ αηηία, θαη ζηελ πεξίζηαζή καο αηηία είλαη ε 
θακία ζπκπάζεηα κεηαμχ ζειπθψλ θαη γνλέσλ! 
 
 

θόκνδν: (ι. ηηαι). άλεζε, επθνιία. 
θαζόζνλ: εθφζνλ, αλ. 
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Έλα ζειπθφ παηδί ήζειε πξνηηκήζεη λα πεζάλεη θαιχ-
ηεξα παξά λα κείλεη λα πεξάζεη ηε δσή ηνπ κε ηνπο 
γνλένπο ηνπ!... Έλαο παηέξαο, κία κάλα, ήζειε πξνηη-
κήζνπλε θάζε άιιν δπζηχρεκα παξά λαλ ηνπο κείλεη 
έλα ζειπθφ ζην ζπίηη!... 

Καη γηαηί πάιε ηνχην; 
Δπεηδή έλαο θχθινο θαχινο πξνιήςεσλ θάλεη ην 

ζχζηεκα ησλ νηθνγελεηψλ καο. Ο γνλήο, γηα λα παλδξέ-
ςεη ηε ζπγαηέξα ηνπ, λνκίδεη λαλ ηνπ είλαη ζπγρσξε-

κέλν* λα’βγάιεη ην πξνηθηφ ηεο έσο κέζα απφ ηα 

ζπιάγρλα ηεο. Δλψ ην ζειπθφ εθείλν ην ηπξαλλεκέλν, 
ην θαθνβιεκκέλν, ην πβξηζκέλν, δελ βιέπεη άιιν κέζνο 
ειεπζεξψζεσο απφ ηε ζθιαβηά ηνπ παξά ην γάκν!... 
Έηζη, ε ηπξαλλία γέλεηαη αηηία ηεο απαηηήζεσο ηεο 
ππαλδξείαο, ελψ ε απαίηεζε ηνχηε γέλεηαη πάιηλ αηηία 
ηεο ηπξαλλίαο!... 

Δγψ πηζηεχσ φηη, αλ εκεηαρεηξηδφκεζα ηεο ζπγα-
ηέξεο καο κε πεξζφηεξελ αγάπε, ην ζπίηη καο ήζειε 

πάςεη λα είλαη σζεζηηθφ* γηα δαχηεο. Σφηεο κε ην 

πλεχκα ηνπο αλαπηπγκέλν θαιχηεξα, ήζει’ έρνπλε 

γλψξηζε* θαη πείξα ηνπ θφζκνπ, θη εξρφκελε ε ψξα ηεο 

ππαλδξείαο ηνπο, ήζει’ έρνπλ ππνκνλή θαη γλψζε δηά 
λα δηαιέμνπλ ην ζχληξνθν ηνπο. Ήζειε δερηνχλ εθείλνλ, 
νπνχ ήζειε θξίλνπλε θαηάιιεινλ λα θάκεη ηελ 
επδαηκνλίαλ ηνπο, θαη ήζειε απνξξίςνπλε ηνλ 
θεξδνζθφπν πνπ δελ ήζειε βιέπεη ζ’ εδαχηεο παξά ην 
πξνηθηφ ηνπο... 
 
 
 
 

ηνπ είλαη ζπγρσξεκέλν: ηνπ επηηξέπεηαη 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Πψο παξνπζηάδεη ν Λαζθαξάηνο ηε δσή ηεο 
 γπλαίθαο ζην παηξηθφ θαη ζην ζπδπγηθφ ζπίηη; 

2. Πψο θξίλεη ηελ αγσγή ησλ θνξηηζηψλ θαη ηη 
 πξνηείλεη γηα ηε βειηίσζή ηεο; 

3. Ννκίδεηε φηη νη απφςεηο ηνπ Λαζθαξάηνπ έρνπλ θάηη 
 λα πνπλ ζηελ επνρή καο; 
 
 
 
 
 
 

Ππάλην θέληεκα από λπθηθό 
καμηιάξη (Ιεπθάδα  

17νο - 18νο αη.) 
Κνπζείν Κπελάθε 
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Αλδξέαο Λαζθαξάηνο (1811 -1900) 

 
Γελλήζεθε ζην Λεμνχξη. ηελ Κέξθπξα, 
φπνπ παξαθνινχζεζε καζήκαηα ζηελ 
Ηφλην Αθαδεκία, είρε δάζθαιν ηνλ Κάιβν. 
Γλψξηζε επίζεο ην νισκφ. πνχδαζε 
λνκηθά ζηελ Ηηαιία θαη Γαιιία θαη 
δηνξίζηεθε εηξελνδίθεο ζηελ παηξίδα 
ηνπ. Μεηά ηνλ αθνξηζκφ γηα ην βηβιίν ηνπ  

Ρα Κπζηήξηα ηεο Θεθαινληάο (1856) αληηκεηψπηζε 
πνιινχο εμεπηειηζκνχο θαη ηαπεηλψζεηο θαη 
αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζηε Εάθπλζν θαη απφ εθεί 
ζην Λνλδίλν. Οη θαηαηξεγκνί ηνπ ηειείσζαλ, φηαλ έλα 
ρξφλν πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ κε ηε κεζνιάβεζε ελφο 
θσηηζκέλνπ θαη θηιειεχζεξνπ δεζπφηε ιχζεθε ν 

αθνξηζκφο ηνπ. Έξγα ηνπ: I. Πνηήκαηα: Ιεμνύξη εηο 
ηνπο 1836. Πηηρνπξγήκαηα δηάθνξα, (1872).  II. Πεδά: Ρα 
κπζηήξηα ηεο Θεθαινληάο,(1856), Ηδνύ ν άλζξσπνο, 

(1886), Άπαληα, (3 ηφκνη, 1959). 
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ΛνξέληδνοΜαβίιεο  

 

Ιήζε 

Ο Κσζηήο Παιακάο ζηνλ πξφινγν ηεο πνηεηηθήο 

ζπιινγήο Γεθαηεηξάζηηρα έγξαςε γηα ηελ πνίεζε ηνπ 
Μαβίιε: «Αληακψλνληαη ζηα σξαηφηεξα ζνλέηα κηα 
επηκειεκέλε θαη ζηα ειάρηζηα θξνληίδα κε κηα ζεξκφ-
ηαηε ζηε ζχιιεςε πλνή γηα λα δείμνπλ, αθφκα κηα 
θνξά, πσο ηερληθή δεμηνζχλε θαη θαζαξή πνίεζε έλα 
είλαη». 
 

Καιφηπρνη νη λεθξνί πνπ ιεζκνλάλε 

ηελ πίθξηα ηεο δσήο. ληαο βπζίζεη* 

ν ήιηνο θαη ην ζνχξνππν αθινπζήζεη, 
κελ ηνπο θιαηο, ν θαεκφο ζνπ φζνο θαη λα ’λαη. 

 
Σέηνηαλ ψξα νη ςπρέο δηςνχλ θαη πάλε 

ζηεο ιεζκνληάο ηελ θξνπζηαιιέληα βξχζε·* 

κα βνχξθνο ην λεξάθη ζα καπξίζεη, 

ζα* ζηάμεη γη’ απηέο δάθξπ φζε* αγαπάλε. 
 

 
 
 
 

όληαο βπζίζεη: φηαλ βπζηζηεί, φηαλ δχζεη. 
ζηεο ιεζκνληάο... βξύζε: ζχκθσλα κε ηηο ιατθέο 
δνμαζίεο νη λεθξνί πίλνπλ ην λεξφ ηεο ιεζκνληάο θαη 
μερλνχλ φια ηα επίγεηα. 

όζε: απ’ απηνχο πνπ...,  

α: αλ. 
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Κη αλ πηνπλ ζνιφ λεξφ μαλαζπκνχληαη, 

δηαβαίλνληαο ιηβάδηα απφ αζθνδίιη·* 

πφλνπο παιηνχο, πνπ κέζα ηνπο θνηκνχληαη. 
 

Α δε κπνξείο παξά λα θιαηο ην δείιη, 
ηνπο δσληαλνχο ηα κάηηα ζνπ αο ζξελήζνπλ: 
ζέινπλ – κα δε βνιεί λα ιεζκνλήζνπλ. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Πνην είλαη ην θχξην λφεκα ηνπ πνηήκαηνο (λα 
 ζπζρεηίζεηε ηνλ πξψην θαη ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν). 

2. Μπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ην λφεκα απηφ κε ηηο αληηιή-
 ςεηο ηνπ νπελράνπεξ; (Κνηηάμηε θαη ην βηνγξαθηθφ 
 ζεκείσκα). 

3. Σν πνίεκα μεθηλάεη απφ  
 νξηζκέλεο θηινζνθηθέο  
 αληηιήςεηο. Πψο θαηνξζψ- 
 λεη ν πνηεηήο λα δψζεη ζ’  
 απηέο πνηεηηθή έθθξαζε; 
 

Eugene Delacroix 
(Ληειαθξνπά) (1798-
1863), Γύζε (1849) 

Stadelmuseum, 
Φξαλθθνύξηε 

 
 

 

ιηβάδηα από αζθνδίιη: ε εηθφλα αλαθέξεηαη ζηνλ 
«αζθνδειφ ιεηκψλα» (=ιηβάδη απφ αζθνδίιηα), ρψξν 
ηνπ Άδε, φπνπ, θαηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, 
πεξηθέξνληαλ κφληκα ή εζχραδαλ νη ςπρέο ησλ εξψσλ. 
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Κνύρξσκα 
 

Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα· ην 

έλα, ην θπξηνιεθηηθφ, αλαθέξεηαη ζηνλ θπζηθφ θαη αηκν-
ζθαηξηθφ δηάθνζκν: θπξηαξρεί ην ιπθφθσο, θάηη αλάκε-
ζα ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη· ην δεχηεξν, ην κεηαθν-
ξηθφ, ηνπνζεηεί απηή ηελ αηκφζθαηξα ζηηο θαξδηέο ησλ 
αλζξψπσλ. Ζ θχζε, δειαδή, θαη νη θαξδηέο ησλ 
αλζξψπσλ παξνπζηάδνληαη ζε κηα απφιπηε ζπζηνηρία. 
 

Φπζάεη η’ αεξάθη κ’ αλάιαθξε θφξα 
θαη ηεο ηξηαληαθπιιηέο αξγά ζαιεχεη· 
ζηεο θαξδηέο θαη ζηελ πιάζε βαζηιεχεη 
ξφδηλν ζνχξνππν, ψξα κπξνθφξα, 

 
ρξπζή ζπκεηηθψλ νλείξσλ ψξα, 
πνπ ε ςπρή ηε γαιήλε πξνκαληεχεη, 
ηελ αηψληα γαιήλε, θαη αγλαληεχεη 

ζα γηα ζηεξλή θνξά θάζε ηεο γλψξα* 
 

αμέραζηε· μαλζέο θξηλνηξαρήιεο 
αγάπεο, γαιαλά βαζηιεκέλα 

κάηηα νγξά* θαη θηιηά θαη αλαηξηρίιεο 
 

θαη δάθξπα· πιάλα δψξα δειεκέλα 
ηεο δήζεο, πνπ αρλνζβηέηαη θαη ηειεηψλεη 

ζαλ ην ζακπφ γηνπιί* πνπ νινέλα ιηψλεη. 

 
 

κνύρξσκα: ιπθφθσο, ζνχξνππν. 
γλώξα: γλσξηκία, εκπεηξία. 

νγξά: πγξά. 

γηνπιί: κελεμειί ρξψκα. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Με ηη παξνκνηάδεη ηε δσή ν πνηεηήο; Πψο βιέπεη ηε 
 κεηαζαλάηηα δσή ηεο ςπρήο (λα επηζεκάλεηε ηνπο 
 ζηίρνπο). 

2. Γηαηί απηά πνπ ζπκάηαη ε ςπρή απνθαινχληαη 
 «πιάλα δψξα δειεκέλα ηεο δήζεο»; 

3. Ο πνηεηήο θαηνξζψλεη λα παξνπζηάζεη αθεξεκέλεο 
 θηινζνθηθέο ζεσξίεο σο γλήζηεο βησκαηηθέο θαηά-
 ζηάζεηο. Βαζηζκέλνη θαη ζε φζα γξάθνληαη ζην 
 εηζαγσγηθφ ζεκείσκα λ’ απαληήζεηε ζηα εμήο 
 εξσηήκαηα: 

 α) Πψο δίλεηαη απηή ε κεηέσξε θαηάζηαζε, πνπ 
 θπξηαξρεί ζ’ φιν ην πνίεκα θαη παίδεη αλάκεζα ζε 
 κηα απφιπηε ζπζηνηρία ηεο θχζεο (ρξσκαηηθά 
 θπξίσο) θαη ηεο εζσηεξηθήο δσήο ηεο ςπρήο; (λα 
 επηζεκάλεηε κε πνηεο ιέμεηο απνδίδνληαη νη δηάθν-
 ξεο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη κε πνηα άιια κέζα, πνπ 
 έρνπλ ζρέζε κε ην κέηξν, ηελ νκνηνθαηαιεμία θηι.). 

 β) Πψο εηθνλίδεηαη ε αλαδξνκή ηεο ςπρήο ζην 
 παξειζφλ; 
 
 
 
 

Adam Elsheimer  
(Διζράηκεξ) 
(1578-1610), 
Φπγή ζηελ Αίγππην 
(ιεπηνκέξεηα, 1605) 
Ξαιηά Ξηλαθνζήθε,  
Κόλαρν 
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Λνξέληδνο Μαβίιεο  (1860-1912) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Ηζάθε απφ γνλείο Κεξθπ-
ξαίνπο. Μεγάισζε θαη ζπκπιήξσζε ηηο 
εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Κέξθπξα, 
φπνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ Πνιπιά, πνπ ηνλ 
κχεζε ζηελ πνίεζε ηνπ νισκνχ θαη ηνπ 
ελζηάιαμε ην ζεβαζκφ ζηελ ηέρλε, ηελ 
αγάπε ζηελ πνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε  
ζηελ ηδέα ηεο παηξίδαο. ην Παλεπηζηήκην ησλ Αζελψλ 
θνίηεζε έλα κφλν ρξφλν. Καηφπηλ πήγε ζηε Γεξκαλία, 
φπνπ παξέκεηλε, κε κηθξέο δηαθνπέο, σο ην 1890. Δθεί 
θνίηεζε ζε δηάθνξα Παλεπηζηήκηα θαη ζην ηέινο πήξε 
δίπισκα θηινζνθίαο. Μεηά ην 1890 επέζηξεςε ζηελ 
Διιάδα θαη πήξε κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηεο Κξήηεο 
(1896), ζηνλ πφιεκν ηνπ 1897 (θαηαηάρηεθε ζε αληαξ-
ηηθφ ζψκα) θαη ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1912. 
Καηαηάρηεθε σο εζεινληήο ζην ζψκα ησλ Γαξηβαι-
δηλψλ θαη ζθνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ Γξίζθνπ (έμσ απφ 
ηα Γηάλλελα) ζηηο 28/11/1912. Πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ 
είρε εθιεγεί βνπιεπηήο θη ππνζηήξημε κε πάζνο ηε 
δεκνηηθή γιψζζα. Σα ζνλέηα ηνπ είλαη δνπιεκέλα 
άςνγα. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: 
γιψζζα κεζηή, ζηίρνο επίκνλα ιεπηνπξγεκέλνο, 
νκνηνθαηαιεμία πινχζηα. Ζ απαηζηνδνμία ηνπ, πνπ ήηαλ 
απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ ηεο θηινζνθίαο ηνπ 
νπελράνπεξ θαη ηεο ηλδηθήο, δελ κπφξεζε λα καξάλεη 
ηε ζέξκε θαη ηε δξνζηά ηεο πνίεζεο ηνπ. Έρεη επεξεα-
ζηεί επίζεο απφ ηνπο Γάιινπο Παξλαζζηζηέο, πνπ θαηά 
ηελ επνρή ηεο λεφηεηαο ηνπ είραλ θαιιηεξγήζεη πνιχ ην 

ζνλέην. Σν έξγν ηνπ: Ρα έξγα ηνπ Ινξέληδνπ Καβίιε,  
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Αιεμάλδξεηα (1915, 1922), Ρα ζνλέηα εηζαγσγή – ζρφιηα 

Γεξ. παηαιά, Αζήλα (1935, 1949), Ρα πνηήκαηα, εθδ. 
Ηδξχκαηνο Οπξάλε, θηινινγηθή επηκ. Γ. Αιηζαλδξάηνπ, 
Αζήλα (1990). 
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ΑξηζηνηέιεοΒαιασξίηεο  

 

Φσηεηλόο 

Ο Φσηεηλφο είλαη ην πην ψξηκν έξγν ηνπ Βαιασξίηε, 

πνπ ν ζάλαηνο δελ ηνλ άθεζε λα ην νινθιεξψζεη. Ζ 
ππφζεζή ηνπ βαζίδεηαη ζε έλα επεηζφδην πνπ ζπλέβε 
ζηε θξαγθνθξαηνχκελε Λεπθάδα ην 1357. Ο Φσηεηλφο, 
εβδνκεληάξεο αγξφηεο θαη παιηφο νπιαξρεγφο, πεηξν-
βνιάεη θαη ρηππάεη ηα ζθπιηά ηνπ απζέληε Γξαηηαλνχ 
Σδψξηδε, γηαηί ηνπ ραιάλε ηα ζπαξηά. Γηα ηελ πξάμε 
ηνπ απηή ζπιιακβάλεηαη, δέξλεηαη θαη εμεπηειίδεηαη. Σν 
εζληθφ θηιφηηκν ηνπ γέξνπ πιεγψλεηαη, γη’ απηφ θαη 
αγαλαθηηζκέλνο θαηαθεχγεη ζην βνπλφ, γηα λα εηνηκάζεη 
επαλάζηαζε θαη λα εθδηθεζεί ηνλ μέλν δπλάζηε. 

Σν πνίεκα απνηειείηαη απφ ηξία άζκαηα – ην 
απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί αλήθεη ζην πξψην – θαη 
ηνλίδεη ηελ αζπκβίβαζηε πάιε ηνπ ειιεληζκνχ ελαληίνλ 
ηεο μέλεο θπξηαξρίαο. 
 

Οιφξζνο κέλεη ν γέξνληαο, ζνιφο,* ζην πάηεκά ηνπ, 

θαη θαξηεξεί ην ζίθνπλα πνπ κνχγθξηδ’ εκπξνζηά ηνπ. 
Κάηαζπξν ην θεθάιη ηνπ, ππθλφ, καθξχ ην γέλη 
ζηα ιηνθακέλα ζηήζηα ηνπ αθξάην θαηεβαίλεη 
ζαλ αλζηζκέλε αγξάκπειε πνπ πέθηεη απφ θνηξφλη· 

ηνπ ρξφλνπ η’ άζπιαρλν γελί* θαη ηεο ζθιαβηάο  

νη πφλνη 
ην κέησπν ηνπ απιάθσζαλ, ηνπ ην ’ραλ θαηαθάςεη· 
ν ήιηνο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ ξφδηδε ηελ φςε, 
 
 

ζνιόο: ηαξαγκέλνο. 

γελί: πλί. 
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εηχισλε* ηε θιέβα ηνπ, ηνπ πχξσλε ηα ρείιε, 

ζαλ θάπνηνο λα μεθηίιηδε, λ’ άλαβε ην θαληήιη 
ηεο ζπληξηκκέλεο ηνπ δσήο, θη έξηρλε ζηελ θαξδηά ηνπ 
ηεο ληφηεο φινλ ην ζπκφ θαη ηα παιηά φλεηξα ηνπ. 
Ξέλνο δπγφο δελ έγεηξε ηνπ Φσηεηλνχ ηελ πιάηε. 
Γη’ απηφλ, γηα ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, ηα ηαπξσηά θη  

ε Διάηε* 

ήζαλ ιεκέξα απάηεηα, θη εθείζε ξνβνινχζαλ 
θαη θαζ’ ερηξφ πνπ θχηξσλε, ηε λχρηα επειεθνχζαλ. 
Σν ξέκα ηνπ αξαθελνχ, η’ άγξην Γεκνζάξη,* 
ρίιηεο θνξέο ηα ρφξηαζε κε θξάγθηθν θνπθάξη, 
θη ήηαλ ζσξφο ηα θφθαια πνπ ζηελ Κνπθή Λαγθάδα 
θαη ζηε Νεξάηδα αζπξίδαλε γπκλά ζηελ πξαζηλάδα. 

Μφλνο αθφκ’ απφκελε. Σν Γήηαπξν,* ηνλ Πάια, 

ην Γηγελή, ην Ρνππαθηά, ηνπο έθαγε ε θξεκάια· 
θη άιινπο εζχληξηςε ν ηξνρφο... Μηα κέξα, ζην ρνξηάξη, 
κ’ έλαλ παιηφλ παιηθαξά, ην γέξν ην Θεηνράξε, 

έηξσγαλ έλα ιηάλσκα·* θαη ξψηεζε ηελ πιάηε*. 

Καλείο πνηέ δελ έκαζε ηη μάλνημε ην κάηη 
πάλνπ ζ’ απηφ ην θφθαιν, θη επζχο ηνπ ιέεη: «Παηέξα, 
κνπ δίλεηο ηελ Αξγχξσ ζνπ;» (Σελ είρε ζπγαηέξα 
ν πξνεζηφο, κνλάθξηβε θαη πνιπγπξεκέλε). 
«Να ’λαη, παηδί κνπ, ψξα θαιή θαη ηξηζεπινγεκέλε!» 
θαη ην ’δσζε ην ρέξη ηνπ θαη ηελ επρή ηνπ ν γέξνο. 
 

 

ηπιώλσ: θνπζθψλσ. 
ηαπξσηά, Διάηε: ηα δπν ςειφηεξα βνπλά ηεο 
Λεπθάδαο. 

αξαθελόο, Γεκνζάξη: ρείκαξξνη πνπ δηαηξέρνπλ 
απφηνκεο ραξάδξεο ηεο Λεπθάδαο. 

Γήηαπξνο θιπ.: νλφκαηα θιεθηαξκαησιψλ. 

ιηάλσκα: κηθξφ ζθάγην. 

ξώηεζε ηελ πιάηε: ηξφπνο ιατθήο καληείαο. 
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Απφ ηα ηφηε εκέξεςε. Δίρελ αξρίζεη ν ζέξνο, 
θαη δήιεςε ρεξφβνια θη αζεκσληέο θη αιψλη. 
Δίδε νη θαηξνί πνπ ’ζαλ θαθνί, θαξκαθεκέλ’ νη ρξφλνη, 
νιφγπξα ηνπ ζπγλεθηά... Υίιησλ ινγηψλ ζεξία 
εμέζρηδαλ ην γέλνο ηνπ, θαη παληνρή θακία. 

πληξίκκαηα θαη ραιαζκνί... Γάβξα παληνχ θαη ιχζζα!* 

Καλέλα γιπθνράξακα· λχρηα, ζθνηάδη, πίζζα. 
Αξλήζεθε ηελ θιεθηνπξηά, ηα θινγεξά φλεηξα ηεο, 
θη έγηλε δεπγνιάηεο. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 
1. Με βάζε ην θείκελν λα δψζεηε ηελ εμσηεξηθή κνξ-
 θή θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Φσηεηλνχ ππνγξακκί-
 δνληαο ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο. 

2. Να ζρνιηάζεηε ηνπο ζηίρνπο: ηνπ ρξφλνπ... θαηαθά-
 ςεη (6-7)· ηνπ πχξσλε ηα ρείιε (9)· θαη θαζ’ ερηξφ.... 
 επειεθνχζαλ (16). 

3. Να ηνπνζεηήζεηε ην απφζπαζκα ζηελ νηθνλνκία 
 ηνπ έξγνπ. 
 
 
 

Γηώξγνο Οήγαο  
(γελ. 1921),  
Πην Αιώλη 
 
 
 
 
 
 

γάβξα θαη ιύζζα: θαηάζηαζε αλππφθνξε. 
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Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο(1824 -1879)  

 
Γελλήζεθε ζηε Μαδνπξή ηεο Λεπθάδαο, φπνπ θαη 
πέζαλε. πνχδαζε θηινινγία ζηελ Ηφλην Αθαδεκία ηεο 
Κέξθπξαο θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηηαιία,  
Διβεηία θαη Γαιιία. Αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη 
εξγάζηεθε γηα ηελ έλσζε ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ 
Διιάδα. Ο παηξησηηζκφο θπξηαξρεί ζ’ νιφθιεξν ην 
έξγν ηνπ. Σα ζέκαηα ηνπ ηα εκπλεχζηεθε θπξίσο απφ 
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ’21 θαη ηνπο αγψλεο ησλ αξκαην-
ιψλ θαη θιεθηψλ. Έρεη επεξεαζηεί απφ ην δεκνηηθφ 
ηξαγνχδη, θαζψο επίζεο θη απφ ην ξνκαληηζκφ, γη’ απηφ 
θαη δελ κπφξεζε λα απαιιαγεί απφ ηε κεγαινζηνκία 

θαη ην ξεηνξηζκφ. Κπξηφηεξα έξγα ηνπ: Ζ Θπξά 
Φξνζύλε (1859), Αζαλάζηνο Γηάθνο (1867), Φσηεηλόο 

(1879) θ.ά. Δθδφζεηο: Ρα Άπαληα, (1955), Φσηεηλόο, 
επηκέιεηα Γ.Π.. αββίδεο (1970), Ν αξκαηνιόο ηεο 

ιύξαο, έθδνζε Δηαηξείαο Λεπθαδηθψλ Μειεηψλ (1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πειίδα πεξηνδηθνύ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΒΑΛΑΧΡΗΣΟΤ 
ΠΟΗΖΜΑΣΑ    ΜΝΖΜΟΤΝΑ    

ΚΤΡΑ ΦΡΟΤΝΖ ΑΘΑΝΑΖ ΓΗΑΚΟ 
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ΟΗ ΦΑΝΑΡΗΧΣΔ ΚΑΗ Ζ ΡOMANΣΗΚΖ 
ΥΟΛΖ ΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ (1830-1880 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Αιέμαλδξνο νχηζνο 

Γεψξγηνο Εαινθψζηαο 

Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο 

Γεκήηξηνο Παπαξξεγφπνπινο 

ππξίδσλ Βαζηιεηάδεο 

Γξεγφξηνο Παιαηνιφγνο 

Ηάθσβνο Πηηζηπίνο 

Γεκήηξηνο Βηθέιαο 

Δκκαλνπήι Ρνΐδεο 

Άγγεινο Βιάρνο 



 

ΟΗ ΦΑΝΑΡΗΧΣΔ ΚΑΗ Ζ ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ ΥΟΛΖ  
ΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ (1830-1880) 

 

ηαλ ζηα αγγινθξαηνχκελα Δπηάλεζα ε πνίεζε 

θηάλεη ζε ζαπκάζηα επηηεχγκαηα κε ην νισκφ, ζηελ 
επεηξσηηθή Διιάδα ην πξψην λενειιεληθφ θξάηνο 
αγσλίδεηαη λα ζπγθξνηεζεί δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη 
πλεπκαηηθά. ηελ πξψηε ηνπ πξσηεχνπζα, ην Ναχπιην, 
θαη απφ ην 1833 ζηελ Αζήλα, δεκηνπξγείηαη κηα έληνλε 
ινγνηερληθή θίλεζε, ζηελ νπνία παίδνπλ ην ζεκαληηθφ-
ηεξν ξφιν νη Έιιελεο ιφγηνη πνπ θαηέβεθαλ ζηελ Διιά-
δα απφ ηελ Κσλ/ιε θαη ηηο παξαδνπλάβηεο Ζγεκνλίεο, 
γλσζηνί σο Φαλαξηψηεο. Απηνί απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα 
ηεο Αζελατθήο ρνιήο, πνπ είλαη ε πξψηε ινγνηερληθή 
ζρνιή ηνλ απειεπζεξσκέλνπ Διιεληζκνχ θαη θαιχπηεη 
ηελ πξψηε πεληεθνληαεηία, απφ ην 1830 σο ην 1880. 

Οη Φαλαξηψηεο είραλ γαιιηθή παηδεία θαη εηζάγνπλ 
ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία ηε ιφγηα γιψζζα (θαζαξεχ-
νπζα) θαη ην ξνκαληηζκφ, πνπ απηή ηελ επνρή επηθξαηεί 
ζηε Γαιιία (Λακαξηίλνο, Οπγθφ, Βηλχ, Μπζέ θ.ά.), αιιά 
θαη γεληθφηεξα ζηελ επξσπατθή ινγνηερλία. Ο ξνκαληη-
ζκφο ήηαλ έλα επξχηεξν πλεπκαηηθφ θαηλφκελν πνπ 
θπξηάξρεζε ζηελ Δπξψπε ην 19ν αη. Υαξαθηεξίδεηαη 
θπξίσο απφ ηε ζηξνθή πξνο ηελ αδέζκεπηε θαληαζία 
θαη ην ζπλαίζζεκα, θαζψο θαη απφ ηελ επηζηξνθή ζηε 
θχζε θαη ζην παξειζφλ. ην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο ν 
ξνκαληηζκφο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ ηελ ειεπζεξία 
ζηε κνξθή, ζε αληίζεζε πξνο ηνλ θιαζηθηζκφ, πνπ 
δηέπεηαη απφ απζηεξνχο κνξθνινγηθνχο θαλφλεο θαη 
ηζνξξνπία ιφγνπ θαη αηζζήκαηνο. 
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ηελ Διιάδα ν ξνκαληηζκφο βξήθε πξφζθνξν 
έδαθνο, θαζψο ε κίδεξε πξαγκαηηθφηεηα ηνλ κηθξνχ 
θξαηηδίνπ (κφιηο έθζαλε σο ηελ ζξε) κε ηα νμχηαηα 
θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα, 
επλννχζε ηε θπγή ζηνπο ρψξνπο ηεο θαληαζίαο ή 
δεκηνπξγνχζε θαηαζιηπηηθέο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο ειιεληθφο ξνκαληηζκφο ηεο Αζελατθήο ρνιήο 
δηακνξθψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) ζηξνθή πξνο ην έλδνμν παξειζφλ (ην αξραίν θαη 
ην πξφζθαην), 

β) ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο, 
γ) κειαγρνιηθή δηάζεζε πνπ θηάλεη σο ηελ απαη-

ζηνδνμία θαη ηελ έκκνλε ηδέα ηνλ ζαλάηνπ, 
δ) ραιαξή έθθξαζε πνπ κεξηθέο θνξέο θηάλεη σο 

ηελ πξνρεηξνινγία, 
ε) χθνο πνκπψδεο. 
Ο ξνκαληηζκφο εηζβάιιεη ζηελ Αζελατθή ρνιή κε 

ηνλ Νδνηπόξν (1831), έλα πνιχζηηρν δξακαηηθφ πνίεκα 
ηνλ Παλαγηψηε νχηζνπ (1806-1868) πνπ, παξά ηηο 
απηζαλφηεηεο θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπ, κεξηθέο θνξέο 
παξνπζηάδεη θάπνηεο πνηεηηθέο αξεηέο. Ζ γιψζζα ηνπ 
αθφκε βξίζθεηαη θνληά ζηελ νκηινχκελε. ηα θαηνπηλά 
ηνπ έξγα ν Παλαγ. νχηζνο εμαξραΐδεη φιν θαη πην πνιχ 
ηε γιψζζα ηνπ, ελψ ε πνίεζε ηνπ γίλεηαη αθφκα πην 
ςπρξή. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη θαη ν αδειθφο ηνπ 

Αιέμαλδξνο νχηζνο (Ν πεξηπιαλώκελνο, Ρνπξθνκάρνο 
Διιάο)· ε πνίεζή ηνπ ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή 
επηθαηξφηεηα θαη παίξλεη ζαηηξηθφ ή παηξησηηθφ ραξα-
θηήξα. Οη νχηζνη ήηαλ Φαλαξηψηεο. Φαλαξηψηεο θαη 
ζπγγελήο ηνπο ήηαλ θαη ν Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο, 
αμηφινγε πξνζσπηθφηεηα κε πνηθίιε δξάζε, πνιηηηθή, 
επηζηεκνληθή θαη ινγνηερληθή. Ξεθηλάεη θη απηφο απφ ην 

ξνκαληηζκφ θαη ηε δεκνηηθή (Γήκνο θαη Διέλε) αιιά  
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ζηξέθεηαη πξνο ηελ αξραΐδνπζα θαη ην λενθιαζηθηζκφ 
θαη γξάθεη πνηήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θνκςφ-
ηεηα ηνπ χθνπο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνίεκα 

είλαη ν Γηνλύζνπ πινπο: 
 

Ζ έθηαζηο ηνπ αραλνχο 
Αηγαίνπ εθνηκάην 
θη έβιεπεο δχν νπξαλνχο, 
ν εηο ελ άλσ θπαλνχο, 
γιαπθφο ν άιινο θάησ. 

 
Αη δηαιείπνπζαη πλναί 
ηνπ έαξνο εθχζσλ 
ακθίβνινη θαη αξαηαί· 
καθξάλ δ’ εθαίλνλη’ σο ζθηαί 
αη θνξπθαί ησλ λήζσλ... 

 
...Δηο δε ηελ πξψξαλ απαιψο 
εηο δέξκαηα παλζήξσλ 
λένο θαηέθεηην θαιφο, 
εηο ηνλ βξαρίνλ’ ακειψο 
ην ζψκα ππεγείξσλ... 

 
χγρξνλνο κε ηνπο παξαπάλσ είλαη ν Γεψξγηνο Εαιν-
θψζηαο (1805-1858) πνπ γξάθεη άιινηε ζηελ θαζαξεχ-
νπζα θαη άιινηε ζηε δεκνηηθή, φπνπ θαηνξζψλεη λα 
δψζεη κεξηθά ραξηησκέλα θαη κεισδηθά πνηήκαηα: 
 

Ξππλψ θαη κνπ είπαλ έθπγελ ε θφξε πνπ  
αγαπνχζα, 

θαη θαηεβαίλσ ζην γηαιφ 
ηε ζάιαζζα παξαθαιψ 
ηελ πηθξνθπκαηνχζα... 

(Ζ αλαρώξεζίο ηεο) 
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ή Υαξά ηεο πξψηεο κνπ δσήο, θεγγάξη αγαπεκέλν 
ζπ δελ πνλείο, εγψ πνλψ· 
γηαηί ςειά ζηνλ νπξαλφ 

θξεκηέζαη ιππεκέλν; 

(Δηο ην θεγγάξη) 
 

Νεφηεξνη είλαη νη πνηεηέο Θεφδσξνο Οξθαλίδεο 
(1817-1886), Ησάλλεο Καξαζνχηζαο (1824-1879) θαη 
Γεκνζζέλεο Βαιαβάλεο (1829-1854). Οη δπν ηειεπηαίνη 
είλαη αμηνινγφηεξνη. Ο πξφσξα ρακέλνο Γεκνζζ. Βαια-
βάλεο κάιηζηα, παξά ηνλ πέλζηκν ραξαθηήξα πνπ 
έρνπλ ηα πνηήκαηα ηνπ (φπσο θαη ηνπ Καξαζνχηζα), 
παξνπζηάδεηαη ζπγθξαηεκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 
ππεξβνιέο ησλ άιισλ ξνκαληηθψλ: 
 

Δηο ζχξηηλ φπνπ ζηξψλεηαη αλχπνπηνο γαιήλε 
ην εχζξππηνλ αθάηηνλ ηνπ βίνπ κνπ πξνζπιέεη, 
ρεηξ άγλσζηνο ηελ ηξφπηδα πξνο ηαχηελ δηεπζχλεη 
θαη πεπξσκέλε ζχειια σο δέθπξφο κνπ πλέεη... 

(Δθείλε) 
 

Ο ξνκαληηζκφο θηάλεη ζηηο αθξαίεο ππεξβνιέο ηνπ 
κε ηνλ Γεκήηξην Παπαξξεγφπνπιν (1843-1873) θαη ηνλ 
ππξίδσλα Βαζηιεηάδε (1844-1874). Σα ζέκαηα ηνπ 
πέλζνπο θαη ηνπ ζαλάηνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πνίεζή 
ηνπο: 
 

Μφλνο, θαζψο απηφ ην θσο εηο ην λεθξνηαθείνλ, 
θσηίδνλ πφζσλ κλήκαηα θαη πηψκαηα νλείξσλ, 
αγλψζηνπ πφλνπ έξκαηνλ δηέξρνκαη ηνλ βίνλ 
ηα ξάθε ζχξσλ ηεο δσήο, ην παξειζφλ κνπ ζχξσλ. 

(ΓΖΜ. ΠΑΠΑΡΡΖΓΟΠΟΤΛΟ,  

Ν θαλόο ηνπ θνηκεηεξίνπ Αζελώλ) 
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ή 

ηαλ πξνβάιι’ εηο ην βνπλφλ ε ζπκπαζήο ειήλε 
θαη, σο ιπρλία εηο εηξθηήλ, παξήγνξνλ θσο ρχλε 
πνζψ ιακπξά εξείπηα θαη ζθηαπγείο εξήκνπο 
κνλήξεο λα αθήλσκαη εηο ξεκβαζκνχο πελζίκνπο. 

Ση είκαη δελ γλσξίδσ 
θαη σο εηο ζθφηε άιπηα ζθηά θη εγψ γπξίδσ. 

(π. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Δηθόλεο) 

 
Σειεπηαίνο εθπξφζσπνο ηνπ ξνκαληηζκνχ, πνπ 

έρεη πηα παξαθκάζεη θαη δελ κπνξεί λα δψζεη ηίπνηε 
αμηφινγν, είλαη ν Αρηιιέαο Παξάζρνο (1838-1895). Παξά 
ηε θήκε πνπ θέξδηζε γηα έλα δηάζηεκα, ε πνίεζε ηνπ, 
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνρεηξφηεηα, ζηφκθν θαη 
έιιεηςε πεηζνχο, γίλεηαη ζηφρνο ζάηηξαο θαη παξσδίαο 
απφ ηνπο λένπο πνηεηέο πνπ εκθαλίδνληαη γχξσ ζην 
1880 θαη αλαλεψλνπλ ηε ινγνηερλία δεκηνπξγψληαο ηε 
Νέα Αζελατθή ρνιή. 

Δλψ ε πνίεζε θηλήζεθε απζηεξά κέζα ζην θιίκα 
ηνλ ξνκαληηζκνχ θαη παξνπζίαζε πιήζνο απφ έξγα, δε 
βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηελ πεδνγξαθία. 
Αλ εμαηξέζνπκε ηα ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα, πνπ ην 
πεξηερφκελν ηνπο ηαίξηαδε ζην ξνκαληηθφ θιίκα 

(Απζέληεο ηνπ Κνξέσο 1850, ηνπ Α.Ρ. Ραγθαβή· Ζξσίδα 
ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο 1852, ηνπ ηέθαλνπ 

Ξέλνπ· Θαηζαληώλεο, 1860, Ρειεπηαία εκέξα ηνπ Αιή 

Ξαζά, 1862, ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ράκθνπ), ηα έξγα πνπ 
μερσξίδνπλ απφ ηελ άιιε πεδνγξαθηθή παξαγσγή ηεο 
επνρήο δελ παξνπζηάδνπλ ξνκαληηθά γλσξίζκαηα. Έηζη 

ην λεαληθφ έξγν ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε Ξάπηζζα Ησάλλα 
(1866), παξά ην ηζηνξηθφ ηνλ πιαίζην, θηλείηαη κέζα ζην 
πλεχκα ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο εηξσλείαο, ελψ ν  
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Θάλνο Βιέθαο (1855) ηνπ Παχινπ Καιιηγά, πνπ αληιεί 
ην ζέκα ηνπ φρη απφ ην παξειζφλ αιιά απφ ηελ πξαγ-
καηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ ζπγγξαθέα, απνξξίπηεη 
θάζε ξνκαληηθφ ζηνιίδη θαη δίλεη εηθφλεο ξεαιηζηηθέο 
πνπ εθθξάδνληαη κε εηξσλεία θαη ζαξθαζκφ. κσο θαη 
ηα έξγα απηά είλαη γξακκέλα ζε γιψζζα αξραΐδνπζα. 

Μαθξηά απφ ην θιίκα ηνλ ξνκαληηζκνχ θηλείηαη θαη ε 
ζεαηξηθή παξαγσγή ηεο επνρήο, πνπ είλαη πνιχ ηζρλή. 
Σν πην πεηπρεκέλν ζεαηξηθφ έξγν είλαη ε θσκσδία 

Βαβπισλία (1836) ηνπ Γεκήηξηνπ Βπδάληηνπ, πνπ καδί κε 

ην Χάζε ηνπ Γνπδέιε θαη ην Βαζηιηθό ηνπ Μάηεζε απνηε-
ινχλ ίζσο ηα κφλα γλήζηα έξγα ηεο παιηφηεξεο απηήο 
πεξηφδνπ. Άιια έξγα κεηαγελέζηεξα, γξακκέλα ζηελ 

θαζαξεχνπζα, είλαη ε Καξία Γνμαπαηξή (1857), νη 

Θπςειίδαη (1860), ε Κεξόπε (1865) θαη ε Φαύζηα (1893) 
ηνπ Γεκ. Βεξλαξδάθε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Άγγεινο Γηαιιηλάο (1857-1939), 
Ρν Θεζείν θαη ε Αθξόπνιε, (π. 1895) 

Δζληθή Ξηλαθνζήθε 
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Αιέμαλδξνο νχηζνο  

 

Δπηζηνιή πξνο ηνλ βαζηιέα ηεο Διιάδνο Όζσλα 
[απφζπαζκα] 

Σν απφζπαζκα απφ ην πνίεκα Δπηζηνιή πξνο ηνλ 

βαζηιέα ηεο Διιάδνο ζσλα δείρλεη κηα αληίιεςε γηα 
ηελ πνίεζε πνπ κεηαθέξνπλ ζηε κφιηο απειεπζεξσ-
κέλε Διιάδα νη Φαλαξηψηεο, θαη θπξίσο ν Αιέμαλδξνο 
νχηζνο. Ζ αληίιεςε απηή νδεγεί ζηελ έκκεηξε 
δεκνζηνγξαθία, ζπρλά ζαηηξηθή θαη πεγάδεη θπξίσο 
απφ ην ξνκαληηθφ Γάιιν πνηεηή Βεξαλδέξν. 

Ζ Δπηζηνιή ηνπ Αιεμ. νχηζνπ είλαη κηα δεκφζηα 
έκκεηξε επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ν πνηεηήο ζην λεαξφ 
βαζηιηά ζσλα, φηαλ ν ηειεπηαίνο θηάλεη ζηελ Διιάδα 
(Ναχπιην) ην 1833, θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
ηφπν θαη ζπζηάζεηο. Σν απφζπαζκα είλαη θαη κηα 
έκκεηξε Ηζηνξία (ε πξψηε) ηεο σο ηφηε ειιεληθήο 
ινγνηερλίαο. 
 
Δηο ηνλ σξαίνλ Βφζπνξνλ, εηο ηεο Σξπθήο ηα ζηήζε, 
ε πνίεζηο ηεο λέαο καο Διιάδνο εγελλήζε. 

Δθεί ν Αζαλάζηνο,* ν λένο Αλαθξέσλ, 

σξαία πξψηνο έςαιε ηα θάιιε ησλ σξαίσλ 
νη ζηίρνη ηνπ εηο αλζεξνχο ιεηκψλαο εκπλεπζκέλνη 
θη εηο ησλ ξπάθσλ ηνλ ηεξπλφλ ςηζπξηζκφλ γξακκέλνη, 
ησλ ξφδσλ θαη ησλ κπξζηλψλ ηελ επσδίαλ έρνπλ, 
θαη θπζηθνί σο ξεχκαηα γιπθψλ λακάησλ ηξέρνπλ. 
ηνπ νίλνπ ηελ ακέξηκλνλ δσήλ παξαδνκέλνο 
θαη Βάθρνο εηο ηελ ηξάπεδαλ θηζζνζηεθαλσκέλνο, 
 

 

Ο Αζαλάζηνο: ν ιπξηθφο πνηεηήο Αζαλάζηνο 
Υξηζηφπνπινο, γελάξρεο ησλ θαλαξησηψλ πνηεηψλ. 
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ηεο κέζεο φηαλ ηελ ραξάλ εληέρλσο δσγξαθίδε, 
ηαο ηδηθάο ηνπ εδνλάο εηο έπε θαιισπίδεη. 

 
Μ’ αξραίαλ γελλεζείο ςπρήλ, κ’ αξραίνλ ραξαθηήξα, 

ηελ ιχξαλ φηαλ έιαβελ ν Ρίδνο* εηο ηελ ρείξα, 

ζηαο αθνάο καο ήρεζε γελλαία κεισδία, 
θη εζηξέςακελ ηα φκκαηα ζη’ αξραία καο κλεκεία. 
Δίλ’ άπνξνλ πψο γελλεζείο εηο δνπιηθάο εκέξαο, 
πξν ρξφλσλ ηφζσλ έγξαςελ ηδέαο ειεπζέξαο. 

 
Ο Ρήγαο, κάξηπο πξφδξνκνο ηεο ηεξάο καο πάιεο, 
κλεκφζπλα καο άθεζελ εκπλεχζεσο κεγάιεο· 
ζθνπφλ ιακπξφηεξνλ πνηέ δελ έιαβνλ αη Μνχζαη 
παξ’ φηαλ ηνπ Σπξηαίνπ καο ε ζάιπηγμ αληερνχζε. 
Σα ζνχξηα ηνπ άζκαηα καο ππξπνινχλ αθφκα, 
θαη βξέρνκελ κε δάθξπα ηνπ ηάθνπ ηνπ ην ρψκα. 

 

Σνπ Απνπιήηνπ* κηκεηήο πηζηφο ν Πεξδηθάξεο,* 

αζηείνο είλ’ ελίνηε, αιιά ηνλ ιείπ’ ε ράξηο, 

θη εηο ηνλ Δξκήινλ ηνπ ζπρλά ηνπ Αξηζηάξρνπ* η’ φκκα 

επξίζθεη ηνλ αδάκαληα θξπκκέλνλ εηο ην ρψκα. 
 

 
 
 
 

Ρίδνο: Ο Ηάθσβνο Ρίδνο Ραγθαβήο, παηέξαο ηνπ πνηεηή 
Αιέμαλδξνπ Ραγθαβή.  

Απνπιήηνο: Λαηίλνο πνηεηήο (2νο αη. κ.Υ.).  

Πεξδηθάξεο: Μηραήι: Λφγηνο πνηεηήο απφ ηελ Κνδάλε 
(1766-1828). 

Αξίζηαξρνο: Αιεμαλδξηλφο θηιφινγνο, κειεηεηήο ηνπ 
Οκήξνπ. 
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Ο Κάιβνο θαη ν νισκφο, σδνπνηνί κεγάινη, 
θη νη δχν παξεκέιεζαλ ηεο γιψζζεο καο ηα θάιιε· 
ηδέαη φκσο πινχζηαη, πησρά ελδεδπκέλαη, 
δελ είλαη δη’ αηψληνλ δσήλ πξνσξηζκέλαη. 

 
Ζ πνίεζίο καο έιαβε θαη λεχξα θη επγισηηίαλ  
ζηνπ Οδνηπφξνπ ηελ ιακπξάλ θαη ηξαγηθήλ καλίαλ.  
Ο Οδνηπφξνο,* ζεζαπξφο πνηθίισλ λνεκάησλ  
θαη λένο θφζκνο ηδεψλ, εηθφλσλ θη αηζζεκάησλ,  
κε δπλαηήλ θαη ερεξάλ νξγάλσλ αξκνλίαλ 
εθθξάδεη ηνπ Γεκηνπξγνχ ηελ παληνδπλακίαλ. 

 
Κη εκείο ηαο αδπλάηνπο καο θαη πξσηνπείξνπο ρείξαο, 
θ’ εκείο εδνθηκάζακελ ζην ηφμνλ ηεο αηχξαο,* 
θαη ςφγνπο δελ ειάβνκελ ηεο ηφικεο καο κεγάινπο. 
Δπρφκεζα εηο πνηεηάο δνθηκσηέξνπο άιινπο 
ηνλ δξφκνλ πνπ αλνίμακελ λα ηξέμσζηλ αηζίσο. 
Γιπθχηαηνο θαη θάξπηκνο ζα κε θαλή ν βίνο, 
εάλ πεξί ηελ δχζηλ κνπ ηδψ πνιινχο αζηέξαο 
λα ιάκπνπλ εηο ηνπ Παξλαζζνχ ηνπο θσηεηλνχο  

αηζέξαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδνηπόξνο: «δξακαηηθφλ πνίεκα» ή «ιπξηθφλ δξάκα» 
ζε 5 πξάμεηο ηνπ Παλαγηψηε νχηζνπ: αδειθνχ ηνπ 
Αιέμαλδξνπ (1827).  

αηύξαο: Πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Αιέμ. νχηζνπ 
(άηπξαη, Όδξα 1827). 

126 / 289-290 



 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Να επηζεκάλεηε ηνπο πνηεηέο ζηνπο νπνίνπο 
 αλαθέξεηαη ν Αιέμ. νχηζνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
 πνπ ηνπο απνδίδεη· λα ζπδεηήζεηε ηε γλψκε ηνπ 
 γηα ηνλ Κάιβν θαη ην νισκφ. Πνχ επηθεληξψλνληαη 
 νη αληηξξήζεηο ηνπ; 
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Αιέμαλδξνο νχηζνο  (1803-1863) 

 
Φαλαξηψηεο πνηεηήο. Γελλήζεθε ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη θαηέβεθε ζηελ  
Διιάδα επί Καπνδίζηξηα. Γεκνζίεπζε  
πνιιέο ζπιινγέο θαη ζπλζέζεηο, ζπρλά  
κε ζαηηξηθφ ραξαθηήξα, φπνπ κηκείηαη ηνλ  
Γάιιν ξνκαληηθφ πνηεηή Βεξαλδέξν, ελψ  

ην έκκεηξν αθήγεκα ηνπ Ξεξηπιαλώκελνο έρεη σο πξφ-

ηππν ηνπ ην έξγν Ρζάηιλη Χάξνιλη ηνπ Μπάηξνλ. 
Πέζαλε ζηε κχξλε. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ππκεώλ Παββίδεο (1859-1927), Βάξθεο ζηα λεξά ηνπ 
Βνζπόξνπ (π. 1903-8) Δζληθή Ξηλαθνζήθε 
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Γεψξγηνο Εαινθψζηαο  
 

Ζ αλαρώξεζή ηεο 
 

Ξππλψ θαη κνπ είπαλ, έθπγελ ε θφξε πνπ αγαπνχζα, 
θαη θαηεβαίλσ ζην γηαιφ, 
ηε ζάιαζζα παξαθαιψ 
ηελ πηθξνθπκαηνχζα. 

 
– Δγψ ηα πξσηνδέρζεθα η’ αθξάηα ηεο ηα θάιιε, 

κνπ είπε έλα θχκα, θαη γη’ απηφ 
κε πφζν θαη κε γνγγπηφ 
θηιψ ην πεξηγηάιη. 

 
– Σα κάηηα ηεο, εξψηεζα, κελ ήηαλ δαθξπζκέλα; 

Έλα άιιν θχκα κνπ κηιεί: 
– αλ ην ραξνχκελν πνπιί 
επήγαηλε ζηα μέλα. 

 
Σν ηξίην θχκα εξψηεζα: – Δκέ γηαηί λ’ αθήζε 

λα θιαίγσ θαη λα ιαρηαξψ; 
Πεξλάεη ην θχκα ην ζθιεξφ 
ρσξίο λα κνπ κηιήζε. 

 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Με πνηνπο ηξφπνπο ν πνηεηήο εθθξάδεη ηα 
 αηζζήκαηά ηνπ; 

2. Ση ζεκαίλεη ε ζησπή ηνπ θχκαηνο ζηελ εξψηεζε ηνπ 
 πνηεηή; 

3. Να εμεηάζεηε ηε ζηηρνπξγία ηνπ πνηήκαηνο. 
 

129 / 292 



 

Γεψξγηνο Εαινθψζηαο (1805 -1858) 
 
Γελλήζεθε ζην πξξάθν ηεο Ζπείξνπ θαη 
πέζαλε ζηελ Αζήλα. Πήξε κέξνο ζηνλ 
αγψλα ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. Έγξαςε  
επηθνιπξηθά πνηήκαηα, γηα λα εμπκλήζεη  
ηνλ αγψλα ηνπ 1821, αιιά θαη κηθξά  
ιπξηθά γηα πεξηζηαηηθά ηεο πξνζσπηθήο  
δσήο. Μεξηθά απφ ηα ηειεπηαία κεινπνηή- 
ζεθαλ θαη έθζαζαλ σο ηηο κέξεο καο ζαλ ηξαγνχδηα, 

φπσο Ρν θίιεκα [Μηα βνζθνπνχια αγάπεζα, απφ ην 

θσκεηδχιιην Ν αγαπεηηθόο ηεο βνζθνπνύιαο], Ν 
βνξηάο πνπ η’ αξλάθηα παγώλεη θ.ά. Ο Λίλνο Πνιίηεο 

(Ξνηεηηθή Αλζνινγία, Δηζαγσγή, ζ. 11) ζεκεηψλεη: 
«Δίλαη έλαο πνηεηήο πεξίεξγα δηραζκέλνο. Γξάθεη 
αδηάθξηηα ζηε δεκνηηθή ή ζηελ θαζαξεχνπζα, θαζψο 
θαη πνηήκαηα επηθνιπξηθά ή κηθξφηεξα ιπξηθά, ηνλ 
γλεζηφηεξν εαπηφ ηνπ ηνλ βξίζθεη σζηφζν ζηνπο 
ειάζζνλεο ηφλνπο ησλ εηδπιιηαθψλ ηνπ πνηεκάησλ, ζε 
κηα ζηηρνπξγηθή κνξθή ηδηαίηεξα κεισδηθή». 
Υαξαθηεξηζηηθφ φηη ζε επηζηνιή ηνπ δειψλεη ην 
ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηελ πνίεζε ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ. 
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Αιέμαλδξνο  Ρίδνο  Ραγθαβήο  

 

Γηνλύζνπ πινπο 
[απφζπαζκα] 

Απφ ηα κέζα ηνλ 19νπ αηψλα κεηαθέξεηαη ζηελ Δι-

ιάδα έλα αηζζεηηθφ ξεχκα πνπ πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηα 
αξραία ειιεληθά πξφηππα θαη νλνκάδεηαη λενθιαζηθη-
ζκφο. Ζ ηάζε απηή εληζρχζεθε απφ ηε κεηαθνξά ηεο 
πξσηεχνπζαο ζηελ Αζήλα, θέληξν ηνπ αξραίνπ ειιε-
ληθνχ πλεχκαηνο. Αξρηηεθηνληθά δείγκαηα απηήο ηεο 
ηάζεο είλαη ηα θηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο Δζληθήο 
Βηβιηνζήθεο, ηεο Αθαδεκίαο, ηνπ Εαππείνπ θ.ά., αιιά 
θαη πνιιά ζπίηηα ζηελ Αζήλα, κεξηθά απφ ηα νπνία 
ζψδνληαη αθφκε (λενθιαζηθά). Κχξηα ζηνηρεία ηνπο είλαη 
νη θίνλεο, ηα αεηψκαηα ζηελ πξφζνςε θαη πάλσ απφ ηα 
παξάζπξα, ηα πήιηλα αγάικαηα ζε θφγρεο θαη ηα 
αθξνθέξακα. 

ηελ πνίεζε ε ηάζε απηή εθδειψλεηαη κε ηε γιψζ-
ζα πνπ γίλεηαη ζπρλά αξραΐδνπζα θαη ηε ρξήζε αξ-
ραίσλ ζεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα είλαη ην πνίεκα 

Γηνλύζνπ πινπο ηνπ Αιέμαλδξνπ Ρίδνπ Ραγθαβή, πνπ 
έρεη σο ζέκα ηνπ ηελ απφπεηξα ησλ Σπξξελψλ 
πεηξαηψλ λα απαγάγνπλ ην ζεφ Γηφλπζν. Σν ίδην ζέκα 
παξηζηάλεηαη αλάγιπθν ζην ζξηγθφ ηνπ κλεκείνπ ηνπ 
Λπζηθξάηε ζηελ Αζήλα –θη αο ζεκεηψζνπκε φηη ν 
Ραγθαβήο ήηαλ θαη αξραηνιφγνο. 
 

Ζ έθηαζηο ηνπ αραλνχο 
Αηγαίνπ εθνηκάην, 
θ’ έβιεπεο δπν νπξαλνχο· 
ν εηο είλ’ άλσ θπαλνχο, 
γιαπθφο ν άιινο θάησ. 
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Αη δηαιείπνπζαη πλναί 
ηνπ έαξνο εθχζσλ 
ακθίβνινη θαη αξαηαί· 
καθξάλ δ’ εθαίλνλη’ σο ζθηαί 
αη θνξπθαί ησλ λήζσλ. 

 
Ζ δχζηο, πχιε θινγεξά, 
ιακπξάο αληαλαθιάζεηο 
εθφληηδελ εηο ηα λεξά, 

σο αλ ελέκνλην ππξά* 

ηελ πιάθα ηεο ζαιάζζεο. 
 

Αιι’ φπνπ λφηνο εηο γιαχθαο 
ηαηλίαο ηελ εξξίθλνπ, 
ηη ήηνλ; φξληο ή νιθάο, 
ήηηο εηάλπε ιεπθάο 
ηαο πηέξπγαο σο θχθλνπ; 

 
Ήηνλ νιθάο, νπρί πηελφλ· 
σο δ’ έθζαζε πιεζίνλ, 
κέιαλ εθαίλεην βνπλφλ 
θαη ηνλ ηζηφλ ηνπ Σπξξελψλ 

εθφζκεη επηζείσλ.* 

…………………………………………… 
 

 
 

ππξά, ηα: θσηηέο. 
επηζείσλ, ν: κηθξή ηξηγσληθή ζεκαία ζηελ θνξπθή ηνπ 
ηζηνχ. 

132 / 294-295 



 

Ζλ ην θαηάζηξσκα επξχ, 
πιήξεο αλδξψλ ε πξχκλε, 
βήκα ηελ έθξνπε βαξχ· 
αληερνχλ άγξηνη ρνξνί 

θη ελπαιίσλ χκλνη.* 
 

Δηο δε ηελ πξψξαλ απαιψο 
εηο δέξκαηα παλζήξσλ 
λένο θαηέθεηην θαιφο, 
εηο ην βξαρίνλ’ ακειψο 
ην ζψκα ππεγείξσλ. 

 

Υηηψλα είρε θξνθσηφλ* 

κεηά ρξπζψλ ακκάησλ.* 

Πιελ θαηαξξέσλ ν ρηηψλ, 
γπκλφλ θαηέιηπελ απηφλ 
επάλσ ησλ γνλάησλ. 

 
παλία ελ ε θαιινλή 
απηνχ ηνπ λεαλίνπ. 
Μάιινλ εθαίλεην γπλή, 
έρνπζα φςηλ επγελή 
θαη πιήξε κεγαιείνπ. 

 
 
 
 

 

ύκλνη ελπαιίσλ: πνιεκηθά ηξαγνχδηα (ελπάιηνο : 
πνιεκηθφο, πνιεκηζηήο). 
θξνθσηόο: κε ρξψκα θξφθνπ, ρξπζνθίηξηλν. 

άκκαηα, ηα: θάζε ηη πνπ δέλεη, ην ζρνηλί, ε ηαηλία, ν 
θξίθνο, ε πφξπε, ε αιπζίδα (απφ ην ξήκα: άπησ = 
ζπλάπησ, δέλσ). 
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Υξπζνχλ εθξάηεη αθ’ ελφο 
πεξίγιπθνλ θξαηήξα, 
θαη κε ζσπεχκαηα θπλφο 
σξαία ηίγξηο ηαπεηλψο 
ησ έιεηρε ηελ ρείξα. 

 
Δπί ηεο άιιεο δε ρεηξφο 
πξνζέθιηλελ εξέκα 
λεάληο, θξίλνο αλζεξφο, 
θαη εηο ην βιέκκα ηεο ππξφο 
απηφο πξνζήινπ βιέκκα. 

 
…………………………………………… 

 
Πνία εληέιεηα! Δηθψλ 
εθαίλεην καξκάξνπ, 
ζαχκα ηεο ηέρλεο γιππηηθφλ. 
Αιι’ σο απηή δελ ελ ιεπθφλ 
ην κάξκαξνλ ηεο Πάξνπ. 

 
Δηο ζε πξνζπιέθεη ε Κισζψ 
ηνπ βίνπ κνπ ην λήκα. 
ε κφλνλ, κφλνλ ζε πνζψ, 
θαη σο δεζκί’ αθνινπζψ 
ην πξνζθηιέο ζνπ βήκα. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Να αλαιχζεηε ηηο εηθφλεο πνπ απαξηίδνπλ ην 
 θπζηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηαμηδεχεη ην πινίν. 

2. Να αλαιχζεηε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλζέ-
 ηνπλ ηε ζθελή κε ην ζεφ Γηφλπζν θαη ηελ αθνινπ-
 ζία ηνπ. Πψο εξκελεχεηε ηε ζπζηνηρία αλάκεζα ζ’ 
 απηή θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε θχζε 
 (ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ 
 φκηιν ησλ λαπηψλ). (Να ιάβεηε ππ’ φςε ηηο ηδηφηε-
 ηεο ηνπ Γηνλχζνπ σο ζενχ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αηκίιηνο Ξξνζαιέληεο (1859-1926), Ρν Κλεκείν  
ηνπ Ιπζηθξάηνπο, Δζληθή Ξηλαθνζήθε 
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Αιέμαλδξνο Ρίδνο Ραγθαβήο (1809 -1892) 

 
Γηνο ηνπ θαλαξηψηε ιφγηνπ Ηάθσβνπ 
Ρίδνπ Ραγθαβή, γελλήζεθε ζηελ Κσλ/ιε. 
πνχδαζε ζην Μφλαρν θαη θαηέβεθε  
ζηελ Διιάδα, σο αμησκαηηθφο ζηελ αξρή,  
αιιά ζχληνκα πέξαζε ζε δηνηθεηηθέο  
ζέζεηο. Γηεηέιεζε θαζεγεηήο αξραηνιν- 
γίαο ζην Παλεπηζηήκην, ππνπξγφο εμσηεξη- 
θψλ θαη πξέζβεο. Πέζαλε ζηελ Αζήλα. Έγξαςε πνηθίια 
έξγα: πνηήκαηα, δξάκαηα, δηεγήκαηα, κπζηζηνξήκαηα  

(Ν απζέληεο ηνλ Κσξέσο), ζηξαηησηηθά ζπγγξάκκαηα, 
αξραηνινγηθά, δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, Γξακκαηνινγίεο, 

απνκλεκνλεχκαηα. Γηθφ ηνπ είλαη ην πνίεκα Ν θιέθηεο 
[Μαχξε είλαη ε λχρηα ζηα βνπλά], πνπ έγηλε εκβαηήξην 
θαη ηξαγνπδήζεθε πνιχ σο ηηο κέξεο καο. «Όζηεξα απφ 
ηα κηζά ηνπ αηψλα, αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ηεο επνρήο, 
εμαξραΐδεη ηε γιψζζα ηνπ θαη, εγθαηαιείπνληαο ην 
ξνκαληηζκφ, θηάλεη ζ’ έλα λενθιαζηθηζκφ, πνπ ηνλ 
δηαθξίλεη κηα εμαηξεηηθή επηηήδεπζε θαη θνκςφηεηα ζηε 

γιψζζα. Έμνρν παξάδεηγκα ν γλσζηφο Γηνλύζνπ πινπο 

(1864)» (Αίλνο Πνιίηεο, Ξνηεηηθή Αλζνινγία, Δηζαγσγή, 
ζ. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΤΗΘΖ ΑΛΘΟΓΔΚΖ 
Β 

πιινγή Μειῳδηῶλ 
ἐθεξκνζκέλσλ εἰο ἂζκαηα ηνῦ  

Α. Ρ. ΡΑΓΘΑΒΖ 
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Γεκήηξηνο Παπαξξεγφπνπινο  

 

Αζκάηηνλ 

Ο Γεκήηξηνο Παπαξξεγφπνπινο ζεσξήζεθε έλαο απφ 

ηνπο θνξπθαίνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ξνκαληηζκνχ. 
(Δκθαλίδεηαη ζε κηα επνρή πνπ ε πνίεζε ησλ Φαλαξησ-
ηψλ αξρίδεη λα θζίλεη θαη θπξηαξρνχλ νη ηάζεηο γηα 
επηζηξνθή ζηελ αξραία γιψζζα θαη ηελ αλαζχζηαζε 
ηνπ αξραίνπ κεγαιείνπ). Θεκαηηθή ηνπ πνηήκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή Πηόλνη (1866), είλαη ε 
αλαιγεζία θαη ε απηζηία ηεο γπλαίθαο. πσο έρεη 
γξαθηεί, ε επαηζζεζία ηνπ δελ κπνξεί λα δεη ζηε 
γπλαίθα παξά έλα πιάζκα αλάιγεην, πνπ πξννξηζκφο 
ηνπ είλαη λα βαζαλίδεη ηνλ άληξα. Βέβαηα ην ζέκα 
απνηειεί θνηλφ ηφπν φρη κφλν ηεο ξνκαληηθήο πνίεζεο, 
αιιά θαη ηεο επνρήο. 
 
πσο βιέπεηο εηο ηελ ιίκλελ ηελ εηθφλα ζνπ πηζηήλ,  

άλσ ηαχηεο φζσ είζαη· 
άκα δε αλαρσξήζεο, έπαπζεο λα δσγξαθήζαη, 
θαη ε ιίκλε δηαγξάθεη ηελ εηθφλα ζνπ απηήλ. 

 
Οχησ θαη ελφζσ κέλεο εηο ηελ θίιελ ζνπ εκπξφο, 

ζ’ εηθνλίδεη, αγαπάζαη· 
θεχγεηο; αη ζηηγκαί εθείλαη ζα δηαγξαθψζη πάζαη, 
θαη ζα έιζνπλ πάιηλ άιινη λα θαηνπηξηζζνχλ ιακπξψο. 

 
Δηο ηνλ άλεκνλ κε ιέγε ηα δεηλά ζνπ· δελ ζ’ αθνχεη. 
Δηο ηελ άκκνλ κε ραξάζζεο η’ φλνκα ζνπ· ζα ραζή. 

 
ζηηο θξνχεη ηελ ςπρήλ ηελ γπλαηθείαλ, κάηελ θξνχεη· 
φ,η’ εηο γπλαηθφο ραξάμεο ηελ θαξδίαλ, ζα ζβεζζή. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Σν πνίεκα απνηειεί ηππηθή πεξίπησζε ηεο ξν-
 καληηθήο πνίεζεο: θαζαξεχνπζα γιψζζα, εχθνιε 
 ζηηρνπξγία, χθνο ξεηνξηθφ. Πξνζπαζήζηε λα ππν-
 ζηεξίμεηε, βαζηδφκελνη ζην ίδην ην πνίεκα, απηέο ηηο 
 απφςεηο. 

2. Με πνηεο εηθφλεο παξνπζηάδεη ν πνηεηήο ηε 
 γπλαηθεία απηζηία; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurice Chabs, Δλαηέληζε 
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Γεκήηξηνο Παπαξξεγφπνπινο  
(1843-1873) 

 
Γελλήζεθε θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα. πνχ- 
δαζε λνκηθά θαη ζε ειηθία 23 εηψλ αλαγν- 
ξεχηεθε δηδάθησξ ηεο Ννκηθήο ρνιήο.  
Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν ηζηνξηθφο Κσλζηα- 
ληίλνο Παπαξξεγφπνπινο. Έξγα ηνπ:  
α) Μειέηεο: Πθέςεηο ελόο ιεζηνύ ή ε θα- 

ηαδίθε ηεο θνηλσλίαο (1859), Ζ πεξί πνηλήο  

ζεσξία ηνπ Ξιάησλνο (1860), θ.ά. Πνίεζε: Πηόλνη (1866), 

Χειηδόλεο (1867), Νξθεύο – επηθνιπξηθφλ πνίεκα 

(1868), Ξπγκαιίσλ – επηθνιπξηθφλ πνίεκα (1869). Πεδά: 

Χαξαθηήξεο – Γηάινγνη πεδνί θαη έκκεηξνη (1870). 

Θέαηξν: Ππδύγνπ εθινγή – θσκσδία (1868), Αγνξά, 
θσκσδία (1871). πγθεληξσηηθέο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ 

ηνπ: Αλέθδνηα έξγα (1894), Ρα Άπαληα, εθδ. Γ. Φέμε 

(1897), Ρα Άπαληα, Λνγνηερληθή Βηβιηνζήθε Φέμε (1915). 
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Ρα Άπαληα, Δμώθπιιν 

ΣΑ ΑΠΑΝΣΑ ΣΟΤ 

ΠΑΠΑΡΡΖΓΟΠΟΤΙΟΤ 
 

ΜΤΘΟΗ 
ΠΟΗΖΔΗ – ΑΜΑ ΑΜΑΣΧΝ – ΑΓΟΡΑ  

– ΤΕΤΓΟΤ ΔΚΛΟΓΖ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΠΔΕΑ 
 

ΜΔΣΑ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 
 

ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ 
ΔΚΓΟΣΗΚΟΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟΤ Γ. ΦΔΞΖ 
1897 
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ππξίδσλΒαζηιεηάδεο  

 

Σν άζκα ηνπ Οξθέσο
1
 

 

Παξήιζνλ εκέξαη θαη ρξφλνη κεγάινη, 
εηο βάηνπο επλίγε ην εχβνηξπ θιήκα, 
ε θφκε γνλέσλ ζεπηψλ ειεπθάλζε 
θαη κείξαθεο ήδε ηα βξέθε ζα είλαη 
αθ’ φηνπ ηεο μέλεο ε άικε καο δεη. 

 
Ο λαχηεο κε κφρζνπο ηζχλσλ ην ζθάθνο 
ελ κέζσ ιαηιάπσλ θη ελ κέζσ ζεξίσλ, 
ν πιάλεο πεξψλ ησλ εξήκσλ ηα πιάηε, 
πξνο η’ άζηξα ην βιέκκα πνζάθηο εγείξεη 
πνζψλ λα εηθάζεη ηελ πάηξηνλ γελ. 

 
Χ! πφηε ζα ξίςεη αγθχξαο ην πινίνλ 
ελ κέζσ ιηκέλνοθηιηάηεο παηξίδνο; 
Χ, πφηε ζα θιίλεη ν λαχηεο ηα ζηέξλα 
ελ κέζσ αγθάιεο κλεζηήο εξσκέλεο; 
Βνήζεη ηνπο άλδξαο λαπηίινπο, Βνξξά! 

 
Δθεί εηο εθάζηνπ θαιχβελ παηξψαλ, 
εθεί εηο εζηίαο θαηδξάλ ιακπεδφλα, 
ή φπνπ ην θχκα εθπλέεη ηελ δείιελ 
ζπλέξρεηαη άπαο ν νίθνο επρέηεο 
θαη θιαίεη απφληαο γνλείο, αδειθνχο. 

 
 
 
 
 

1. Σν πνίεκα αλήθεη ζηε ζπιινγή Γαιάηεηα (1898). 
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Α! ηηο ενξηή θαη θηιήκαηα πνία, 
νπφηαλ ην θίιηαηνλ έδαθνο θζάζεηο 
εθεί, φπνπ πξψηνλ ηνλ ήιηνλ είδεο 
θαη θζίλεη ην ζηήζνο πηζηήο ζνπ ζπλεχλνπ 
θη πγξαίλεηαη η’ φκκα κεηξφο γεξαηάο!... 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Πνην είλαη ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο θαη πψο ζπλδέε-
 ηαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο; (εκεηψζηε φηη ν 
 Οξθέαο ζπλφδεπζε ηνπο Αξγνλαχηεο ζηελ εθζηξα-
 ηεία ηνπο θαη κε ηε γνεηεία ησλ θαηεπλαζηηθψλ 
 ήρσλ ηεο ρξπζήο ιχξαο ηνπ νη Αξγνλαχηεο δειεά-
 ζηεθαλ θαη δελ ππέθπςαλ ζηηο νξγηαζηηθέο δηαζθε-
 δάζεηο ηεο Λήκλνπ θαη ηε γνεηεία ησλ εηξήλσλ. 
 Δθηφο ηνχηνπ, κε ηε κνπζηθή ηνπ αθηλεηνπνίεζε, 
 θαηά κηα εθδνρή, ηηο πκπιεγάδεο Πέηξεο θαη λάξ-
 θσζε ην δξάθνληα πνπ θχιαγε ην ρξπζφκαιιν 
 δέξαο, βνεζψληαο έηζη λα επνδσζεί ν ζθνπφο ηεο 
 εθζηξαηείαο). 

2. Απφ πνηα ζπλαηζζήκαηα δηαθαηέρνληαη νη λαπηηθνί 
 θαη κε πνηα  κέζα θαηνξζψλεη ν πνηεηήο λα ηα 
 πξνβάιεη; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marc Chagall (Παγθάι) (1889-1985), Ν κύζνο ηνλ Νξθέα 
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ππξίδσλ Βαζηιεηάδεο (1845 -1874) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Πάηξα. πνχδαζε λνκηθά θαη γηα έλα 
δηάζηεκα έδεζε ζην Παξίζη φπνπ θαη πέζαλε. Πνηεηήο, 
ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο θαη θξηηηθφο. Έξγα: Πνίεζε: 

Δηθόλεο θαη θύκαηα (1866), Έπεα πηεξόεληα. Θεαηξηθά: 

Γαιάηεηα. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ ηνπ εθδφζεθε ζε 

ηέζζεξηο ηφκνπο κε ην γεληθφ ηίηιν Αηηηθαί λύθηεο  
(1873-1874). 
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Ζ πεδνγξαθία –  Σν κπζηζηφξεκα  
 

Γχν ηδενινγηθά θέληξα ζα επεξεάζνπλ ηελ ειιεληθή 

παηδεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη πξηλ απ’ απηφλ: 
ην Φαλάξη κε ηνλ αξρατζκφ ηνπ θαη ηα Δθηάλεζα κε ηελ 
πξνηίκεζή ηνπο ζηε δσληαλή γιψζζα. ην αλεμάξηεην 
φκσο ειιεληθφ θξάηνο ζα επηθξαηήζνπλ νη γισζζηθέο 
απφςεηο ησλ αξρατζηψλ, ηηο νπνίεο δηεηχπσζε ζην 
καληθέζην ηνπ «Νέα ρνιή ηνπ γξαθνκέλνπ ιφγνπ» ην 
1853 ν Παλ. νχηζνο. 

Ζ λενειιεληθή πεδνγξαθία αθνινπζεί ηελ πεξίνδν 
1830-1880 ηα επξσπατθά ινγνηερληθά πξφηππα θαη 
ξεχκαηα, θπξίσο ην ξνκαληηζκφ, πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ 
Διιάδα, φπσο είπακε, νη Φαλαξηψηεο (Αιέμαλδξνο 
Ρίδνο Ραγθαβήο, 1809-1892 θαη Παλαγ. νχηζνο, 1806-
1868). Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεδνγξαθίαο ππήξραλ νη 
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο: ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 
(ζπλαηζζεκαηηθψλ, εζηθψλ), δήηεζε, κεηαθξάζεηο 
επξσπατθψλ κπζηζηνξεκάησλ. Ζ πξψηε απφπεηξα γηα 
ζπγγξαθή πεδνχ θεηκέλνπ έγηλε απφ ηνλ Κνξαή πνπ 

έδσζε ζε ηέζζεξηο ζπλέρεηεο ζηα ‘‘Ξξνιεγόκελα’’ ηεο 

Ηιηάδνο έλα ραξηησκέλν θείκελν, ηνπ Ξαπαηξέρα, κε 
ζαθείο δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ λενειιεληθή πεδνγξαθία απηήο ηεο πεξηφδνπ 
πνιψλεηαη αλάκεζα ζην ξνκαληηζκφ θαη ζηελ απφ-
πεηξα αλίρλεπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηα ξνκαληηθά 
έξγα αλήθνπλ ην επηζηνιηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Παλ. 

νχηζνπ Ν Ιέαλδξνο (1834), πνπ απερεί ην πλεχκα ηνπ 

Βέξζεξνπ ηνπ Γθέηε θαη ην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Α. 

Ρ. Ραγθαβή Ν απζέληεο ηνπ Κνξέσο, πνπ κηκείηαη ηνλ 

Ηβαλόε ηνπ Οπφιηεξ θνη. Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη θαη  
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λέα αζηηθά κπζηζηνξήκαηα, πνπ απεηθνλίδνπλ ηε 
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα κε κηα δηάζεζε ζαηηξηθή θαη 
θξηηηθή. Σέηνηα είλαη ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Γξεγ. 

Παιαηνιφγνπ Ν πνιππαζήο (1839) θαη Εσγξάθνο (1842) 

θαη ην εκηηειέο ηνπ Ηάθσβνπ Πηηζηπίνπ Ν πίζεθνο Μνπζ 

ή ηα ήζε ηνπ αηώλνο (1848). Απηά απνηεινχλ θαηά 
θάπνην ηξφπν ηνπο πξνδξφκνπο ησλ αμηφινγσλ 

ξεαιηζηηθψλ έξγσλ, φπσο Ζ Ξάπηζζα Ησάλλα (1866) ηνπ 

Δκκ. Ρνΐδε, Ν Θάλνο Βιέθαο (1855) ηνπ Παχινπ 

Καιιηγά, Ζ Πηξαηησηηθή δσή ελ Διιάδη ηνπ Υ. 

Γεκφπνπινπ θαη ν Ινπθήο Ιάξαο (1879) ηνπ Γεκ. 
Βηθέια. 
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Tivadar Csontváry (1853-1919), Ξεξίπαηνο ζηελ Αζήλα  
κε λέν θεγγάξη (1904) Κνπζείν Janus Pannonius,  

Pécs (Νπγγαξία) 
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Γξεγφξηνο Παιαηνιφγνο  

 

Ο Πνιύπαζεο 
[απφζπαζκα] 

Ο Ξνιύπαζεο (1839) είλαη απφ ηα πξψηα κπζηζηνξή-

καηα ηεο πεξηφδνπ 1830-1880. Πξνεγήζεθε ην εξσηηθφ 

επηζηνιηθφ κπζηζηφξεκα ηνπ Παλ. νχηζνπ Ν Ιέαλδξνο 

(1834) πνπ είρε πξφηππν, φπσο είπακε, ην Βέξζεξν ηνπ 
Γθέηε. Με ηνλ Πνιχπαζε ν Γξ. Παιαηνιφγνο, φπσο 
δειψλεη ζηνλ πξφινγν ηνπ, πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα 
ηεξπλή ηζηνξία απνβιέπνληαο παξάιιεια ζηε «δηφξ-
ζσζηλ ησλ εζψλ», λα ελψζεη δειαδή «ην εδχ κε ην 
σθέιηκνλ». ην κπζηζηφξεκα απηφ ν ήξσαο ηνπ Αιέ-
μαλδξνο Φαβίλεο αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν ηηο 
πεξηπέηεηεο ηνπ βίνπ ηνπ, ελψ παξάιιεια απεηθνλίδεη 
ηα ήζε αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηήξσλ, θνηλσ-
ληθψλ ηάμεσλ θαη ηφπσλ. Πξφηππφ ηνπ έρεη ην γαιιηθφ 

κπζηζηφξεκα Gil Blas ηνπ Le Sage. Δίλαη «ν ειιεληθφο 
Εηιβιάζηνο», θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Παιαην-
ιφγνπ. ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί (Κεθ. Ε΄ ηνπ 
δεχηεξνπ βηβιίνπ) ν ήξσαο κφιηο ζψζεθε απφ ηξηθπκία 
θαη λαπάγην θαη κεηαθέξεηαη κε άιινπο λαπαγνχο ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε κε έλα νζσκαληθφ πινίν. Γηα θαθή 
ηνπο φκσο ηχρε, αηρκαισηίδνληαη ζην Βφζπνξν απφ 
έλα ξσζηθφ πνιεκηθφ πινίν ιφγσ ηνπ πνιέκνπ Ρσζίαο-
Σνπξθίαο θαη νδεγνχληαη ζην Υάξθνβν ηεο Ρσζίαο, 
φπνπ λέεο πεξηπέηεηεο πεξηκέλνπλ ην Φαβίλε. 
 
Δίρνλ ηελ ηχρελ λα ζχξσ ηελ πξνζνρήλ εκπφξνπ, 
φζηηο ήμεπξε ηηλάο ιέμεηο ηηαιηθάο, θαη καζψλ φηη γλσ-
ξίδσ απηήλ ηελ γιψζζαλ, κε εκίζζσζε δηα λα ηνλ 
δηδάμσ ηελ αξηζκεηηθήλ. Δπραξηζηήζαο ηελ Δηκαξκέλελ  
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θαη δη’ απηήλ ηελ κηθξάλ ηεο παξακπζίαλ,* ήξρηζα ην 

δηδαζθαιηθφλ επάγγεικα κε ηφζελ επηηπρίαλ, ψζηε 
κεηά ηξηκελίαλ ν ηεζζαξαθνληνχηεο θαη πνιπγέλεηνο 
καζεηήο κνπ επξνρψξεζελ αξθεηά θαη ζπαλίσο πιένλ 

κεηερεηξίδεην ηνλ θνκβνινγηθφλ πίλαθα,* κε ηνλ νπνίνλ 

νη Ρψζνη ζπλεζίδνπλ ελ γέλεη λα ινγαξηάδνπλ. Ο Κχξηφο 
κνπ ήηαλ δνχινο επγελνχο ηίλνο, φζηηο, αλ θαη πνιχ 
νιηγψηεξνλ πινχζηνο απφ απηφλ, δελ έζηεξγε λα ηνλ 
ειεπζέξσζε κ’ φινλ νπνχ ησ πξνζέθεξε ζεκαληηθφο 
πνζφηεηαο· ηνχην δε, απφ θηινδνμίαλ κφλνλ, δηα λα έρε 

δνχινλ κηιιηνλάξηνλ.* Ο Ρψζνο κνπ πξνο ηνχηνηο ήηνλ 

επιαβήο εηο άθξνλ, θαζψο νη πιείζηνη ησλ νκνγελψλ 
ηνπ: εθχιαηηελ αθξηβψο φιαο ηαο ηεζζαξαθνζηάο, ηαο 
ηεηξαδνπαξαζθεπάο θαη απηάο ηαο Γεπηέξαο. Πξνζεχ-
ρεην ψξαο πνιιάο έκπξνζζελ ηνπ εηθνλνζηαζίνπ ηνπ, 
ζπγθεηκέλνπ απφ εθαηφλ πεξίπνπ περηαίαο εηθφλαο θαη 
έθακλε ηαθηηθψο πξσί θαη εζπέξαο αλά εθαηφλ κεγα-
ιννχξνπο κεηαλνίαο. Γελ ειενχζε κελ πνηέ πησρφλ, 
αιιά ηνχην, δηα λα κελ εκςπρψζε ηελ επαηηείαλ· έθακλε 
πξνο ηνχηνηο πνιιά ιαζξεκπφξηα, αιιά θαη ηνχην, δηα 
λα βνεζήζε ηνπο δπζηπρείο ηειψλαο, νη νπνίνη πιεξσ-
λφκελνη παξέβιεπνλ. Θα εηπήηε φηη αδηθνχζε ην απηφ-
θξαηνξηθφλ ή δεκφζηνλ ηακείνλ, αιι’ αη πξνζεπραί θαη 
γνλπθιηζίαη, φρη αζήκαληα ακαξηήκαηα ηνηαχηα, αιιά 
θαη πνιχ κεγαιχηεξα εθπιχλνπλ. Σν κφλνλ ειάηησκα 
ηνπ επιαβέζηαηνπ Κπξίνπ κνπ ήηνλ λα κε μπιίδε ηελ 
γπλαίθα ηνπ, ήηηο εθ ηνχηνπ ήηνλ απαξεγφξεηνο, δηφηη 
 
 

παξακπζία: παξεγνξηά. 

θνκβνινγηθόο πίλαμ: εηδηθφ φξγαλν κε ράληξεο, ην 
αξηζκεηήξη, γηα ηε δηεπθφιπλζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

κηιιηνλάξηνο: εθαηνκκπξηνχρνο. 
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ην απέδηδελ εηο αδηαθνξίαλ. Δάλ κε εγάπα, κε είπελ 
κίαλ εκέξα, θαζ’ ελ επξψλ απηήλ θιαίνπζαλ εξψηεζα 
ηελ αηηίαλ ηεο ζιίςεψο ηεο, εάλ κε εγάπα θαζψο πξέπεη 
ν αλήξ κνπ, δελ ήζειελ αδηαθνξεί δη’ εκέ. Βιέπεηο, φηη 

νχηε γξαία είκαη, νχηε δπζεηδήο.* Γηαηί ινηπφλ ηφζε 

ςπρξφηεο: Δγψ ήκελ κέρξη ηνχδε πηζηή εηο απηφλ, θαη 
αλ ελίνηε βιέπσ κε εξσηηθφλ φκκα ηηλά άλδξα, ην 
θάκλσ επίηεδεο δηά λα θηλήζσ ηελ δεινηππίαλ ηνπ, θαη 
λα ηνλ θαηνξζψζσ λα κε απφδεημε εκπξάθησο φηη κε 
αγαπά· δηφηη δελ αγλνείο βεβαίσο φηη φζηηο αγαπά 
δειεχεη. Δηο κάηελ φκσο. Ο άζπιαγρλνο, κφιηο ηεηξάθηο 
κε έδεηξελ εηο δηάζηεκα δχν εηψλ αθνχ κε ελπκθεχζε, 
θαη ηνχην φρη απφ αγάπελ αιιά ηελ κελ, δηφηη ελαληίνλ 
ηεο ζειήζεψο ηνπ επιήξσζα ηνπο κηζζνχο ζεξαπαη-
λίδνο ζπιιππεζείζα απηήλ, ηελ δε δηφηη έδσθα θαηά 
ιάζνο εηο πησρφλ αξγπξνχλ αληί ράιθηλνπ λνκίζκαηνο· 
ηαο άιιαο δχν δη’ νηθνλνκηθφο πάιηλ αηηίαο. Αιιά θαη 
εγψ ζα αξρίζσ εηο ην εμήο λα εξσηεχνκαη, θαη ζα 
εξσηεπζψ ηφζνλ δπλαηά, ψζηε λα ηνλ θέξσ εηο 
ζπλαίζζεζηλ. Παξάμελνο πνιχ κνη εθάλε ε αηηία ησλ 

δαθξχσλ ηεο Κπξίαο κνπ. Χο ζπκπαζεηηθφο* επάζρηζα 

ινηπφλ λα ηελ παξεγνξήζσ, θαη δηα λα θζάζσ ηαρχ-
ηεξα εηο ηνλ αζσφηαηνλ ζθνπφλ κνπ εζπάζζελ ηαο 
ρείξαο ηεο. Απηή φκσο, επηζπκνχζα σο θαίλεηαη, λα 
βάιε άλεπ πεξαηηέξσ αλαβνιήο εηο πξάμηλ ηελ απφθα-
ζίλ ηεο, ζπλεθηλήζε θαη κε απέδσθε ηνλ αζπαζκφλ εηο 
ηαο παξεηάο, κε πνιιή ζεξκφηεηα. Δίλαη κελ παξαδε-
δεγκέλνλ εηο ηελ Ρσζίαλ, λα αζπάδσληαη αη γπλαίθεο 
ηνπο άλδξαο εηο ην πξφζσπνλ φηαλ ηαο ρεηξνθηινχλ, 
 
 

δπζεηδήο: δχζκνξθνο, άζρεκνο. 
ζπκπαζεηηθόο: ζπκπάζρσλ. 
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αιιά ην θίιεκα ηεο Κπξίαο κνπ ήηνλ άιινπ είδνπο. 
Μφιηο δηεδέρζε ην κεηδίακα ηνπο θιαπζκνχο ηεο, θαη 
παξνπζηάδεηαη αηθληδίσο ν καζεηήο κνπ, θξαηψλ 
παρχηαηνλ θαη ξνδψδεο μχινλ, κε ηνλ νπνίνλ εκέηξεζε 
θαη ηα ηδηθά κνπ θαη ηεο θηιηάηεο ζπδχγνπ ηνπ ηα θφθθα-
ια. Γελ εμεχξσ εάλ αχηε επραξηζηήζε πνιχ απνιαχ-
ζαζα ηελ ηφζνλ πνζεηήλ απφδεημηλ ηεο ζπδπγηθήο 
αγάπεο. ζνλ ην θαη’ εκέ, δελ επεζχκνπλ λα ηελ 
πξνκεζεχζσ απηήλ ηελ επραξίζηεζηλ κε βιάβελ ηεο 
σκνπιάηεο κνπ. Δηο ηξία βήκαηα θαηέβελ ηελ ζθάιαλ 
θαη εμήιζνλ απφ ηελ νηθίαλ ηνπ Ρψζνπ κνπ ηφζνλ 
ηξνκαγκέλνο, σο λα κε εθπλήγα φινλ ην ηάγκα ηνπ 
Δσζθφξνπ. 
 
 
 
 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

1. Βαζηζκέλνη ζην θείκελν λα αλαδεηήζεηε ηα κέζα 
 πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο γηα λα πεηχρεη, 
 φπσο ιέεη ζηνλ πξφινγν ηνπ, ην ‘‘εδχ κε ην 
 σθέιηκνλ’’. 

2. Να ζπγθεληξψζεηε ηα ρσξία πνπ δείρλνπλ ηελ 
 εηξσλεία κε ηελ νπνία ν αθεγεηήο παξαηεξεί θαη 
 απεηθνλίδεη ηα ήζε ησλ θπξίσλ ηνπ. 
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Γξεγφξηνο Παιαηνιφγνο (1774 -1844) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. πνχδαζε γεσπφ-
λνο ζηελ Αγγιία, Γεξκαλία, Διβεηία θαη Γαιιία. Σν 1829 
έξρεηαη ζηελ Διιάδα θαη δηνξίδεηαη έθνξνο ησλ εζληθψλ 
θηεκάησλ θαη δηεπζπληήο ηνπ Πξνηχπνπ Αγξνθεπίνπ 
Σίξπλζνο. Σν 1833 γίλεηαη «Γξακκαηέαο ηεο επί ησλ 
Δζσηεξηθψλ Γξακκαηείαο», δειαδή ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ. Έξγα ηνπ: Σα κπζηζηνξήκαηα Ν 

Ξνιππαζήο (1839) θαη Ν Εσγξάθνο (1842). Δθηφο απφ 
κπζηζηνξήκαηα δεκνζίεπζε θαη κειέηεο ζρεηηθέο κε 
γεσπνληθά δεηήκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri Pickesgill (1782-1875), Διιελίδα Θόξε (1829)  
Κνπζείν Κπελάθε 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππψλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 
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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