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ΝΒΏ ΏΘΔΝΏΨΚΔ ΥΟΛΔ 

ΏΠΟ ΣΟ 1880 ΣΏ ΠΡΏΓΜΏΣΏ αξρίδνπλ λα δηαθνξν-

πνηνύληαη θαη ε πνίεζε θαη ε πεδνγξαθία ζηξέθνληαη 
πξνο άιιεο θαηεπζύλζεηο θαη ρξεζηκνπνηνύλ λέα 
εθθξαζηηθά κέζα. Ο θαηλνύξγηνο απηόο πξνζαλαην-
ιηζκόο δελ είλαη ηπραίνο. Θα πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε 
ηελ εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θξάηνπο πνπ παξα-
ηεξείηαη από ην 1881 θαη ύζηεξα, νπόηε ε θπβέξλεζε, 
απηνδύλακε πηα, πέξαζε ζηα ρέξηα ηνπ Υαξίιανπ 
Σξηθνύπε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ζπλην-
ληζκέλε αλνξζσηηθή πξνζπάζεηα κε ζηόρν ηελ εθβηνκε-
ράληζε ηεο ρώξαο, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 
εμπγίαλζε ηεο δεκόζηαο δσήο, θαζώο επίζεο θαη ηε 
δεκηνπξγία αλαπηπμηαθώλ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο, 
όπσο ε δηάλνημε ηνπ ηζζκνύ ηεο Κνξίλζνπ, ε επέθηαζε 
ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ θαη νδηθνύ δηθηύνπ, ε θαηαζθεπή 
ιηκεληθώλ θαη εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ θ.ά. ια απηά 
είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη 
ηεο λαπηηιίαο, θαζώο επίζεο θαη ηε κεηαηόπηζε ηνπ 
πιεζπζκνύ ηεο ππαίζξνπ πξνο ην αζηηθό θέληξν κε ηελ 
αλάινγε δεκνγξαθηθή ηνπο επέθηαζε. Σε κεγαιύηεξε 
όκσο πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ζεκείσζε ε Ώζήλα, πνπ 
από 45.000 θαηνίθνπο ην 1870, μεπέξαζε ηηο 180.000 ην 
1896. 

Δ κεηαζρεκαηηζηηθή απηή ηάζε ηεο ειιεληθήο 
θνηλσλίαο ππαγόξεπζε ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίσλ ζην 
κεγάιν θέληξν θαη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ· εμάιινπ ε 
έθδνζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ πεξηνδηθώλ θαη 
εθεκεξίδσλ ζηελ πεξίνδν απηή απνδεηθλύεη πσο ην 
έληππν έρεη πεξάζεη πηα ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ 
κεγαινππόιεσλ. 
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Με ηηο εζσηεξηθέο απηέο αλαθαηαηάμεηο ζα πξέπεη 
λα ζπζρεηηζηνύλ θαη ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ 
εζληθό ηνκέα. Με ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο 
(1881) παξαρσξνύληαλ ζηελ Βιιάδα ε Θεζζαιία θαη ε 
Άξηα, πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ αλάινγε 
αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. 

Με ηελ εζσηεξηθή αλαδηάξζξσζε ζπκβαδίδεη 
επίζεο θαη ε δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα γηα κηα πην 
ζπγρξνληζκέλε πλεπκαηηθή δσή. Σε κηα πιεπξά 
θαιύπηεη ε ζηξνθή πξνο ηε κειέηε ηνπ ιατθνύ πνιη-
ηηζκνύ θαη ε αλάπηπμε ηεο Λανγξαθίαο (Νηθόιανο 
Πνιίηεο) θαη ηελ άιιε ν αγώλαο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο 
δεκνηηθήο γιώζζαο, θπξίσο κεηά ην 1888, νπόηε 

εθδόζεθε ην Ραμίδη κνπ ηνπ Φπράξε. 
Καη ηα δύν απηά θηλήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ζα 

απνηειέζνπλ ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 
πνίεζεο θαη ηδίσο ηεο πεδνγξαθίαο πνπ απηή ηελ 
επνρή ζεκεηώλεη αικαηώδε αλάπηπμε. 
 

Δ ΠΟΕΔΔ 
 

Ήδε ζηα ρξόληα ηεο παξαθκήο ηνπ ξνκαληηζκνύ (1870-
1880) νη όξνη γηα κηα αλαδσνγόλεζε θαη αιιαγή ζε 
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη εηδηθόηεξα 
ηεο πνίεζεο ήηαλ επλντθνί. εκάδηα απηήο ηεο αιιαγήο 
παξαηεξνύληαη ήδε ζηα πνηήκαηα ηνπ Γεσξγίνπ ΐηδπε-
λνύ, ηνπ Ώξηζηνκέλε Πξνβειέγγηνπ θαη θπξίσο ηνλ 
Εσάλλε Παπαδηακαληόπνπινπ (Jean Morèas), πνπ κε ηε 

ζπιινγή ηνπ Ρξπγόλεο θαη Έρηδλαη (1878) «απνραη-
ξεηνύζε θάηη πνπ έζβελε». Οπζηαζηηθόηεξε όκσο 
βνήζεηα πξόζθεξε ζηελ αιιαγή ε έθδνζε ηνπ θηιν-

ινγηθνύ-ζαηηξηθνύ πεξηνδηθνύ Οακπαγάο, από ηνπο 
Κσλζηαληηλνππνιίηεο δεκνζηνγξάθνπο Κιεάλζε 
Σξηαληάθπιιν θαη ΐιάζε Γαβξηειίδε. ’ απηό έθαλαλ  
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ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε ν Γεώξγηνο Αξνζίλεο, ν Κσ-
ζηήο Παιακάο, ν Γεώξγηνο νπξήο, ν Εσ. Πνιέκεο, πνπ 
απνξξίπηνληαο ηα σο ηόηε θαζηεξσκέλα πνηεηηθά ζέκα-
ηα κάρνληαλ ην ξνκαληηζκό θαη ην εθθξαζηηθό ηνπ 
όξγαλν, ηελ θαζαξεύνπζα. 

ηελ πνιεκηθή ηνπο απηή είραλ νδεγό ηα λέα πνηε-
ηηθά ξεύκαηα ηεο Απηηθήο Βπξώπεο θαη θπξίσο ηνπο 
Γάιινπο Παξλαζζηθνύο, πνπ έδσζαλ θαη ηελ νλνκαζία 
ζε νιόθιεξν ην ινγνηερληθό θίλεκα (Παξλαζζηζκόο). 

Ο παξλαζζηζκόο αληηδξώληαο ζηε ζεκαηηθή ηνπ 
μεπεζκέλνπ ξνκαληηζκνύ αιιά θαη ζην αηεκέιεην ύθνο 
θαη ζηνπο ππεξβνιηθνύο αηζζεκαηηζκνύο ηνπ, αλαδή-
ηεζε ηελ έκπλεπζε ηνπ ζηελ θιαζηθή παξάδνζε, 
θπξίσο ζηνλ αξραίν ειιεληθό θαη ξσκατθό πνιηηηζκό. 
Πξόβαιε σο έκβιεκα ηνπ ηελ απάζεηα θαη σο ηδαληθό 
ηελ άςνγε κνξθηθή εκθάληζε ησλ πνηεκάησλ. Οη παξ-
λαζζηζηέο αγαπνύλ ηνλ ερεξό θαη ξσκαιέν ζηίρν, 
επηκέλνπλ ζηελ πιαζηηθή ηνπ επεμεξγαζία θαη ηελ 
πινύζηα νκνηνθαηαιεμία θαη απνδίδνπλ πνιύ κεγάιε 
ζεκαζία ζηελ αλεύξεζε θαη ηε ρξήζε ηεο κνλαδηθήο 
ιέμεο, αιιά θαη ζηηο πνιύ έληνλεο εθξεθηηθέο εηθόλεο 
θαη θξάζεηο, νξγαλσκέλεο όκσο ζε απζηεξή ηζνξξν-
πία. Βπηδηώθνπλ επίζεο ηνλ ερεηηθό πινύην θαη 
γεληθόηεξα ηελ εθκεηάιιεπζε σο ηελ αθξόηεηα ησλ 
ξπζκηθώλ θαη πιαζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ζηίρνπ. Δ επί-
κνλε όκσο πξνζπάζεηα γηα κνξθηθή ηειεηόηεηα ηνπ 
ζηίρνπ νδήγεζε ηειηθά ζε επίδεημε ηθαλόηεηαο ζην 
ρεηξηζκό ησλ πνηεηηθώλ θαλόλσλ θαη κόλν, κε 
απνηέιεζκα λα ιείπεη από ηα πνηήκαηα ηνπο ε δσή θαη 
ε αλζξώπηλε ηξπθεξόηεηα. 

Οη Έιιελεο όκσο παξλαζζηθνί, όζν θαη αλ 
αθνινπζνύζαλ ηνπο Γάιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, δελ 
έθηαζαλ πνηέ ζηελ ηέιεηα απάζεηα· δηαηήξεζαλ αξθεηή 
αηζζεκαηνινγία, όρη ηόζν κε ηε ξνκαληηθή έλλνηα, όζν  
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κε ηελ έλλνηα θάπνηαο ππνθεηκεληθήο ζηάζεο απέλαληη 
ζηα ζέκαηα ηνπο. Κνληά ζηελ επηκέιεηα ηνπ ζηίρνπ 
εηζάγνπλ ζηα πνηήκαηα ηνπο ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηελ 
απιόηεηα ζηελ έθθξαζε θαη ηε ζέξκε ηεο θνηλήο 
νκηιίαο. 

Δ αλαλεσηηθή ηνπο πξνζπάζεηα ζα ζπλερηζηεί θαη 
θαηά ηελ επόκελε δεθαεηία (1900-1910). Μεηά ηνλ Παια-
κά, δύν πνηεηηθέο θπζηνγλσκίεο, δηακεηξηθά αληίζεηεο, 
δεζπόδνπλ: ν Άγγεινο ηθειηαλόο (1884-1951) θαη ν Κ.Π. 
Καβάθεο (1863-1933). Ο ηθειηαλόο, κε ην ξσκαιέν θαη 
βαξύηαηα ιπξηθό ηόλν ηεο πνίεζεο ηνπ, ζα ζπλερίζεη 
θαη ζα νινθιεξώζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ ηεο 
πξνεγνύκελεο εηθνζαεηίαο. Ώπό ηελ πξώηε ηνπ ζπι-

ινγή Αιαθξνΐζθησηνο (1909) ζα δηαηεξήζεη ην λεαληθό 
ηνπ ζθξίγνο σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζπλδπάδνληαο, 
όπσο έρεη παξαηεξεζεί, ηελ έμαξζε κε ηελ έθζηαζε, 
ηελ νξακαηηθή δύλακε κε ην ζηνραζκό θαη ηελ έκπλεπ-
ζε κε ηελ ηερληθή. Άιινη επίζεο πνηεηέο πνπ ζπκβάι-
ινπλ, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ, ζηελ αλαλέσζε ηεο 
πνίεζεο είλαη νη Ώπόζηνινο Μειαρξηλόο (1880-1952), 
Κώζηαο ΐάξλαιεο (1884-1974), Μάξθνο Ώπγέξεο (1884-
1973), Νίθνο Καδαληδάθεο (1883-1957). ’ απηνύο πξέπεη 
λα πξνζηεζνύλ νη Ρώκνο Φηιύξαο (1888-1942), Ναπν-
ιέσλ Λαπαζηώηεο (1888-1943) θαη Κώζηαο Οπξαλήο 
(1890-1953) πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δεύηεξε θπξίσο 
δεθαεηία (1910-1920), αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από-
ηεινύλ ηνπο πξνπνκπνύο ησλ λενξνκαληηθώλ πνηεηώλ 
ηεο επόκελεο δεθαεηίαο (1920-1930). Παξάιιεια βέβαηα, 
θαηά ηηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ αηώλα καο (1900-
1920) εκθαλίδνληαη θαη πνηεηέο, πνπ ε πνίεζε ηνπο 
απνηειεί ζπλέρεηα ηεο παξαδνζηαθήο (σηήξεο θίπεο, 
ηέθαλνο Αάθλεο, Ώηκηιία Αάθλε, Ρήγαο Γθόιθεο, 
Νίθνο Καξβνύλεο, Μπξηηώηηζζα, Ώ. Κπξηαδήο, Γ. 
Ώζάλαο, ΐ. Ρώηαο θ.ά.). 
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ε νιόθιεξε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε ζηελ 
πνίεζε θπξηαξρεί ε κνξθή ηνλ Κσζηή Παιακά. Γηα κηα 
νιόθιεξε ζρεδόλ ηεζζαξαθνληαεηία (1880-1920), ε 
θπζηνγλσκία ηνλ Παιακά δεζπόδεη. Αηαζέηνληαο κηα 
ζπάληα θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη επξπκάζεηα, απνηειεί ηνλ 
πην αληηπξνζσπεπηηθό εθπξόζσπν ηεο γεληάο ηνπ θαη 
έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. 
ΐέβαηα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε πνίεζή ηνπ 
ακθηζβεηήζεθε θαη δελ δηαηήξεζε ηελ αξρηθή ηεο αίγιε. 
Παξόια απηά, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαλέσζε ηεο πνίε-
ζεο θαη, γεληθόηεξα, ηελ αλαγέλλεζε ηεο πλεπκαηηθήο 
καο δσήο είλαη αλαληίξξεηε. ηνλ αληίπνδα όρη κόλν 
ηεο παιακηθήο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ειιεληθήο πνίε-
ζεο απηήο ηεο πεξηόδνπ βξίζθεηαη ε πνίεζε ηνλ Καβά-
θε. Βγθαηεζηεκέλνο ζηελ Ώιεμάλδξεηα ηεο Ώηγύπηνπ, 
εγθαηληάδεη έλα θαηλνύξην δξόκν ζηελ πνίεζε, απνξξί-
πηνληαο ηα θαζηεξσκέλα ζρήκαηα ζηελ επηινγή ησλ 
ζεκάησλ θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα. Ώπό ηελ άπνςε 
απηή, ην έξγν ηνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηνηππία ηνπ θαη 
ηα εμόρσο πξσηνπνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ 
ελίζρπ-ζαλ ηηο εθθξαζηηθέο αλαδεηήζεηο ησλ πνηεηώλ, 
πνπ από ηε γεληά ηνπ ’20 θαη έπεηηα νξακαηίδνληαλ ηελ 
αλαλέσζε ηεο πνίεζεο. 
 

Ο ΑΔΜΟΣΕΚΕΜΟ 
 

πσο είδακε θαη πην πάλσ, έλα από ηα θπξηόηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεγόκελεο «γεληάο ηνπ ’80» είλαη θαη 
ε πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο γιώζζαο πνπ από ην 1888 
θη ύζηεξα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη όιν θαη πην ζπρλά 
θαη ζηελ πεδνγξαθία. Οπζηαζηηθή ώζεζε ζηελ ηάζε ηεο 

απηή έδσζε ν Φπράξεο κε Ρν ηαμίδη κνπ, ζηελ πξνζπά-
ζεηα ηνλ λα δνθηκαζηεί έκπξαθηα ε δεκνηηθή θαη ζηε 
ζπγγξαθή πεδώλ έξγσλ, αθνύ πηα είρε θαζηεξσζεί 
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σο γιώζζα ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ. Σν θήξπγκα ηνπ 
Φπράξε βξήθε απήρεζε ζηελ επνρή ηνπ θαη νη πεξηζ-
ζόηεξνη πεδνγξάθνη έζπεπζαλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην 
αίηεκά ηνπ – πνπ ήηαλ θαη γεληθόηεξν δηάρπην αίηεκα –, 
όπσο ν Παιακάο, ν Καξθαβίηζαο, ν Πάιιεο, ν Βθηα-
ιηώηεο, ν Ξελόπνπινο, ν ΐιαρνγηάλλεο, ν Κ Θενηόθεο, 
ν Κ. Υαηδόπνπινο θ.ά. 

Με ηνλ θαηξό άξρηζαλ λα θπθινθνξνύλ θαη πεξην-
δηθά πνπ ππνζηήξημαλ ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνύ, 

όπσο Ζ Ρέρλε (1898-1899), Ν Γηόλπζνο (1901-1902),  

Ν Λνπκάο (1903 θ.έμ.) θ.ά. Ν Λνπκάο κάιηζηα έγηλε ην 
καρεηηθό όξγαλν ησλ δεκνηηθηζηώλ γηα αξθεηά ρξόληα. 

Ώιιά ε δεκνηηθή δελ παξέκεηλε κόλν σο γιώζζα 
ηεο πνίεζεο θαη ηεο πεδνγξαθίαο· από ηηο αξρέο ηνπ 
αηώλα καο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιια είδε 
ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, γηα λα εθθξαζηνύλ απόςεηο πην 
ππθλέο θαη πην ζύλζεηεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα 
ζεηξά έξγα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό 
δεκνηηθηζκό κε ζηόρν ηελ αλαγέλλεζε ηεο λενει-

ιεληθήο παηδείαο (Φ. Φσηηάδεο, Ρν γισζζηθόλ δήηεκα θη 
ε εθπαηδεπηηθή καο αλαγέλλεζηο (1902), η. Ρακάο 

[=Μάξθνο Σζηξηκώθνο], Ρα παιηά θαη ηα θαηλνύξγηα 

(1905), Ώι. Αεικνύδνο Από ην θξπθό ζρνιεηό (1911)), ή 
ζε έξγα κε θνηλσληθό πεξηερόκελν, όπνπ γίλεηαη 
ζπζρεηηζκόο ηνπ δεκνηηθηζκνύ κε ην λενειιεληθό 
πνιηηηζκό θαη ηε ζύγρξνλε πλεπκαηηθή δσή [Γ. θιε-

ξόο, Ρν θνηλσληθόλ καο δήηεκα (1907), Βιηζαίνο 

Γηαλίδεο, Γιώζζα θαη Εσή (1908), Ίσλ Αξαγνύκεο, 

Διιεληθόο πνιηηηζκόο (1913), Μ. Σξηαληαθπιιίδεο, 

Απνινγία ηεο δεκνηηθήο (1914), Αεκ. Γιελόο, 

Γεκηνπξγηθόο ηζηνξηζκόο (1920) θ.ά.]. 
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Γεώξγηνο Οντιόο Νη πνηεηαί  
(Γ. Πηξαηήγεο, Γ. Γξνζίλεο,  

Η, Ξνιέκεο, Θ. Ξαιακάο, Γ. Πνπξήο, Αξ. Ξξνβειέγγηνο) 
Ξηλαθνζήθε Φηινινγηθνύ Ππιιόγνπ «Ξαξλαζζόο» 
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Χεηξόγξαθν ηνπ Θσζηή Ξαιακά 
 



 

Κσζηήο Παιακάο  

 

Σν παλεγύξη ζηα ζπάξηα 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ ΠΟΤ ΏΚΟΛΟΤΘΒΕ είλαη από ηε ζπιινγή 

Αζάιεπηε Εσή. Ώλήθεη ζ’ έλαλ θύθιν πνηεκάησλ κε ην 

γεληθό ηίηιν Γπξηζκόο όπνπ θπξηαξρεί ην κνηίβν ηνλ 
πόλνπ, ηεο αδπλακίαο θαη ηεο αληθαλνπνίεηεο 
επηζπκίαο. 
 

Γηα θνίηα πέξα θαη καθξηά ηη παλεγύξη 
πνπ πιέθνπλ ηα ρξπζά ηα ζπάξηα ζην ιηβάδη! 
ην παλεγύξη ην παλεύνζκν απ’ ηα ζπάξηα* 
κε ηε γιπθηάλ αλαηνιή γιπθνμππλώληαο  

5  λα ηξέμσ βνύινκαη θη εγώ ζην παλεγύξη, 
ζεζαπξηζηήο λα θιείζσ κεοζηελ αγθαιηά κνπ 
ζσξνύο ηα μαλζνινύινπδα θαη ηα δξνζάλζηα, 
θη όιν ην ζεζαπξό λα ηόλε ζπαηαιέςσ 
ζηα πόδηα ηεο αγάπεο κνπ θαη ηεο θπξάο κνπ.  

10 κσο βαζηά είλαη ην μαλζόζπαξην ιηβάδη. 
Κη όπσο κηαο πξόζραξεο δσήο είθνζη ρξόλσλ 
θόβεη ην ιεπθνζηόιηζκα ζαλάηνπ ιύπε, 
έηζη ηνλ άθνπν γνξγό κνύ θόβεη δξόκν 
αηέιεησηνο αλάκεζα μεθπηξσκέλνο 

15  ν θαθόο δξόκνο κεο ζηα βάιηα θαη ζηα βνύξια*. 

Σ’ αγθαζεξά θπηά μεζθίδνπλε ζα λύρηα 

θαη ζαλ ηα μόβεξγα* ην ρώκα παγηδεύεη 

 
 

ζπάξηα: ζάκλνη κε θίηξηλα ινπινύδηα. 

βνύξια: αγθαζσηά ρόξηα ηνπ βάιηνπ. 

ηα μόβεξγα: παγίδεο. 
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ηνπ θάκπνπ ηνπ θαθνύ ζηα βνύξια θαη ζηα βάιηα, 
εθεί πνπ ζην θινγνβόιν ην αςύ ηνπ ήιηνπ  

20  (πνύ δξόζνο κηαο πλνήο; πνύ ζθέπαζκα ελόο  
δέληξνπ;) 

ζαλ αζηξαπή αξγπξή ρηππάεη ηα καηηά ε άξκε.  
Ληγνςπρώ, ιπγίδνκαη, παξαζηξαηίδσ,  

θη απνθάλσ θαη πέθησ, θη απνθαξσκέλνο*  

ληώζσ ζην κέησπν η’ αγθάζηα, θαη ζηα ρείιηα 
25  ληώζσ ηελ πίθξα ηεο αξκύξαο, θαη ζηα ρέξηα  

ληώζσ ηε γιίλα* ηεο λνηηάο, θαη ζηα πνδάξηα  

ληώζσ ην θίιεκα ηνπ βάιηνπ, θαη ζηα ζηήζε  
ληώζσ ην ράηδεκα ηνπ βνύξινπ, ληώζσ εληόο κνπ  
ηε κνίξα ηνπ γπκλνύ θαη η’ αλήκπνξνπ θόζκνπ. 

30  (Χ! πνύ είζαη, αγάπε θαη θπξά κνπ;) Καη ζε βάζε  
δεηιηλώλ πνξθπξώλ, πινύζηα δσγξαθηζκέλσλ,  
ην παλεγύξη πνπ ρξπζά ηα ζπάξηα πιέθνπλ,  
ην παλεγύξη ην παλεύνζκν ζηα ζπάξηα,  
κε βιέπεη, κε θαιεί, θαη κε πξνζκέλεη αθόκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

απνθαξώλσ (νκαη): πέθησ ζε ιήζαξγν. 

γιίλα: ιάζπε. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ο πνηεηήο έρεη κπξνζηά ηνπ έλα νιάλζηζην ηνπίν 
 κε ζπάξηα· πώο αληηδξά ζηε ζέα ηνπ; 

2. Ση πεηπραίλεη ν πνηεηήο κε ηε ζπζζώξεπζε 
 ξεκάησλ ζηνπο ζηίρνπο 22-23 θαη ηη κε ηελ επαλά-
 ιεςε ηνπ ξήκαηνο ληώζσ; 

3. Να ζρνιηάζεηε ηνπο ζηίρνπο: «ληώζσ εληόο κνπ ηε 
 κνίξα ηνπ γπκλνύ θαη η’ αλήκπνξνπ θόζκνπ». 

4. Να ζπζρεηίζεηε ηνπο ζηίρνπο 5, 10, 22 θαη 34. 
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Ο δσδεθάινγνο ηνπ γύθηνπ 

(απόζπαζκα από ηνλ Πξνθεηηθό) 

Ο ΑΧΑΒΚΏΛΟΓΟ ΣΟΤ ΓΤΦΣΟΤ είλαη έλα ζπλζεηηθό 

πνίεκα πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1907. ’ απηό ν Γύθηνο 
παξνπζηάδεηαη σο ζύκβνιν ηεο ειεύζεξεο, αδνύισηεο 
ςπρήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο δξάζεο πνπ δε ζηακαηάεη 
πνπζελά, δελ ππνηάζζεηαη ζε ηίπνηε, αιιά πξνρσξεί 
ζπλερώο γθξεκίδνληαο ηα παιηά θαη ηα ζάπηα θαη 
ρηίδνληαο ηα θαηλνύξηα θαη ηα γεξά. 

Ν Ξξνθεηηθόο είλαη ν όγδννο από ηνπο δώδεθα 
ιόγνπο θαη ν πην παιηόο. Γξάθηεθε ην 1899, δειαδή ηελ 
επαύξην ηεο εζληθήο ηαπείλσζεο ηνπ ’97. ’ απηόλ ν 
πνηεηήο, βαζηά πιεγσκέλνο, εθθξάδεη ηε ζπλείδεζε ηνπ 
έζλνπο ηνπ. Σν ζθεληθό ηνπνζεηείηαη ζην ΐπδάληην θαη 
ηα γεγνλόηα κεηαηξέπνληαη ζε πξνθεηείεο. ΐιέπνπκε 
ζηελ Πόιε ην βαζηιηά λα δηαζθεδάδεη, λα παίξλεη κέξνο 
ζε αγώλεο ζαλ άιινο Νέξσλαο θαη λα απνζεώλεηαη από 
ηνπο θόιαθεο θαη ηνπο απιόδνπινπο. Ο Σνύξθνο πιε-
ζηάδεη, αιιά όινη κέλνπλ αδηάθνξνη, παξαδνκέλνη ζηε 
δηαθζνξά. Καλέλαο δελ αθνύεη ηε θσλή ησλ αθξηηώλ.  
Ο πνηεηήο-πξνθήηεο ηα βιέπεη όι’ απηά, αγαλαθηεί θαη 
πξνιέγεη ην ρακό ηεο πνιηηείαο. Ο πόλνο ηνπ γηα ηνλ 
μεπεζκό θαη ην θαηάληεκα πνπ βιέπεη, θηάλεη σο ηα 
όξηα ηεο απειπηζίαο θαη από θεη αλαδύεηαη έλα όξακα 
ειπίδαο θαη αηζηόδνμν κήλπκα εζληθήο αλαγέλλεζεο. 
 

Μεο ηηο παηλεκέλεο ρώξεο, Υώξα  
παηλεκέλε, ζα ’ξζεη θη ε ώξα,  

θαη ζα πέζεηο, θη από ζέλ’ απάλνπ ε Φήκε*  

 

Φήκε: ζεόηεηα ησλ Βιιήλσλ θαη ησλ Ρσκαίσλ, 
πξνζσπνπνίεζε ησλ δηαδόζεσλ θαη αγγειηαθόξνο 
ησλ ληθώλ. 
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ην ζηεξλό ην ζάιπηζκά ηεο ζα ζαιπίζεη  
5  ζε βνξηά θη αλαηνιή, λνηηά θαη δύζε. 

Πάεη ην ςήινο ζνπ, ην ρηίζκα ζνπ ζπληξίκκη.  
Θα ’ξζεη θη ε ώξα· εζέλα ήηαλ ν δξόκνο 
ζε βνξηά θη αλαηνιή, λνηηά θαη δύζε,  
ζαλ ην δξόκν ηνπ ήιηνπ· γέξλεηο· όκσο  

10  ην πξσί γηα ζε δε ζα γπξίζεη. 
 

Καη ζα ζβήζεηο θαζώο ζβήλνπλε ιηβάδηα  

από κάηζζεο* θπηξσκέλα κε γεηεηέο·*  

πην αιαθξά ηνπ πεηξαζκνύ ζνπ ηα ζεκάδηα  
θη από ηηο δξνζνζηαιακαηηέο·  

15  ζα ζε θιαίλ’ ηα θιαςνπνύιηα ζη’ αρλά βξάδηα  
θαη ζηα κλήκαηα νη θισλόγπξηεο ηηηέο. 
……………………… 
Καη ζα θύγεηο θη απ’ ην ζάπηνην θνξκί,  

σ Φπρή* παξαδαξκέλε από ην θξίκα,  

θαη δε ζα ’βξεη ην θνξκί κηα ζπηζακή  
20  κεο ζηε γε γηα λα ηελ θάκεη κλήκα,  

θη άζαθην ζα κείλεη ην ςνθίκη,  
λα ην θάλε ηα ζθπιηά θαη ηα εξπεηά,  
θη ν Καηξόο κέζα ζηνπο γύξνπο ηνπ ηε κλήκε  
θάπνηνπ ζθέιεζξνπ παλάζιηνπ ζα βαζηά. 

 

25  ζν λα ζε ιππεζεί  
ηεο αγάπεο ν Θεόο,  
θαη λα μεκεξώζεη κηαλ απγή,  
θαη λα ζε θαιέζεη ν ιπηξσκόο,  
σ Φπρή παξαδαξκέλε από ην θξίκα! 

30  Καη ζ’ αθνύζεηο ηε θσλή ηνπ ιπηξσηή,  
 

 

κάηζζεο: κάγηζζεο. 

γεηεηά: κάγηα. 

Φπρή: ελλνεί ηεο ρώξαο. 
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ζα γδπζείο ηεο ακαξηίαο ην ληύκα,  
θαη μαλά θπβεξλεκέλε θη αιαθξή,  
ζα ζαιέςεηο ζαλ ηε ριόε, ζαλ ην πνπιί,  
ζαλ ηνλ θόξθν ην γπλαηθείν, ζαλ ην θύκα, 

35  θαη κελ έρνληαο πην θάηνπ άιιν ζθαιί  
λα θαηξαθπιήζεηο πην βαζηά 
ζηνλ Καθνύ ηε ζθάια, – 
γηα η’ αλέβαζκα μαλά πνπ ζε θαιεί 
ζα αηζηαλζείο λα ζνπ θπηξώζνπλ, σ ραξά! 

40  ηα θηεξά, 
ηα θηεξά ηα πξσηηλά ζνπ ηα κεγάια! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Να κειεηήζεηε ην πξώην απόζπαζκα, α) Γηα πνηα 
 ρώξα κηιάεη ν πνηεηήο; β) Πώο ηε ραξαθηεξίδεη θαη 
 γηαηί; γ) Ση πξνθεηεύεη; 

2. Να κειεηήζεηε ην δεύηεξν από-ζπαζκα, α) ε πνηνλ 
 απεπζύλεηαη ν πνηεηήο; β) Ση ζεκαίλεη ε θξάζε 
 «παξαδαξκέλε από ην θξίκα»; γ) Πνην είλαη ην 
 ηειηθό κήλπκα; 

3. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ πνηεηή ζηνλ Ξξνθεηηθό 
 θαη πνηα είλαη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

4.  Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηνλ  
 πξνθεηηθό ηόλν ηνπ απνζπά- 
 ζκαηνο; 

5.  ην απόζπαζκα δηαθξίλνπκε εύ- 
 θνια δύν δηαθνξεηηθέο ςπρηθέο  
 δηαζέζεηο ηνπ πνηεηή. Πνηεο εί- 
 λαη απηέο θαη πώο δηθαηνινγεί- 
 ηαη ε θαζεκηά; 
 

Γηώξγεο Πηγάιαο (γελ. 1954),  
Ν αξθνπδηάξεο (1980) 
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αηηξηθά γπκλάζκαηα 

ΣΏ ΏΣΕΡΕΚΏ ΓΤΜΝΏΜΏΣΏ είλαη δπν ζεηξέο πνηε-

κάησλ. Δ πξώηε ζεηξά απνηειείηαη από 20 πνηήκαηα 
πνπ γξάθηεθαλ ην 1907 θαη δεκνζηεύηεθαλ ηνλ επόκε-
λν ρξόλν ζην πεξηνδηθό Ννπκάο. Δ δεύηεξε ζεηξά από-
ηειείηαη από 24 πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ θαη δεκνζηεύ-
ηεθαλ ζην Ννπκά ην 1909, ζρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ην θί-
λεκα ζην Γνπδί. Δ ζάηηξα ηνπ Παιακά δελ είλαη ιεπηή 
εηξσλεία, νύηε επθπνινγία, νύηε απιή θαη αλώδπλε 
θξηηηθή. Αελ είλαη νύηε θνηλσληθή ζάηηξα, όπσο ηνπ 
Λαζθαξάηνπ. Βίλαη κηα ζάηηξα πνπ θξαηάεη καζηίγην θαη 
ρηππάεη ζθιεξά ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο θίβδε-
ιεο αμίεο ηεο επνρήο. Βίλαη πηθξόο ζαξθαζκόο πνπ 
βγαίλεη από ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ πνηεηή 
θαη πξνζπαζεί λα μππλήζεη ηηο λαξθσκέλεο ζπλεηδήζεηο 
ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ. Ο ίδηνο ν πνηεηήο γξάθεη: «Σα 
αηηξηθά Γπκλάζκαηα ελώ αξρίδνπλ κε ηελ πξόζεζε λα 
ρηππήζνπλ πξόζσπα θαη αληηθείκελα ζε νξηζκέλ’ απά-
λνπ ζπληαξαθηηθά δεηήκαηα, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά, 
πξνρσξνύλ, ηξαβνύλ ζε ζηνραζηηθέο γεληθόηεηεο θαη 
ππνλνεηηθέο εηθόλεο». Σα δπν ζαηηξηθά πνπ αθνινπ-
ζνύλ είλαη ην 3 θαη ην 5 ηεο δεύηεξεο ζεηξάο. 
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α΄ 

Γαγάξηα* θαη ηζαθάιηα θαη θνθόξνη  

ζεθσηνί θάζε ηόζν ζην πνδάξη  

κόξηεδεο*, ινύζηξνη, αξγνί*, ιηκνθνληόξνη* 
 

ηνλ αθέληε ραξά πνπ ηνπο ιαλζάξεη!*  

Καη πνηα είλαη ηα ζσζηά πνηα ηα κεγάια 
πνπ ηελ νξκή ηνύο δίλνπλ θαη ηε ράξε; 

 

Πξνδόηεο νη Σξηθνύπεδεο*. Κξεκάια!  

Κη νη Φπράξεδεο;* Γηνύρα! Πιεξσκέλνη.  

Να ε Βιιάδα! Ώξζαθηώηηζζα* δαζθάια, 

 
 

δαγάξη: θπλεγεηηθό ζθπιί· κεηθ. ηηπνηέληνο άλζξσπνο. 

κόξηεο: αιήηεο, κάγθαο. 

αξγόο: απηόο πνπ δελ θάλεη ηίπνηε, πνπ δεη ρσξίο 
δνπιεηά. 

ιηκνθνληόξνο: λένο πνπ, ελώ δελ έρεη λα θάεη, 
θξνληίδεη λα ληύλεηαη θνκςά θαη λα επηδεηθλύεηαη. 
ιαλζάξσ: εκθαλίδσ, αλαδεηθλύσ θάπνηνλ ή θάηη (γαιι. 
ιέμε). 
Σξηθνύπεο: πξόθεηηαη γηα ην Υαξίιαν Σξηθνύπε (1832-
1896) πνπ δηεηέιεζε πνιιέο θνξέο πξσζππνπξγόο θαη 
ζεσξείηαη από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο παιηνύο 
πνιηηηθνύο. 

Φπράξεο: ν καρεηηθόο εγέηεο ηνπ δεκνηηθηζκνύ. 
Σξηθνύπεδεο θαη Φπράξεδεο· ν πνηεηήο ελλνεί γεληθά 
όινπο όζνη πξνζπαζνύλ λα ζεκειηώζνπλ θάηη θαιό θαη 
ζσζηό ζηνλ ηόπν. 

Αξζαθηώηηζζα: ηνπ Ώξζαθείνπ. Βθπαηδεπηηθό ίδξπκα 
ζειέσλ, γλσζηό γηα ηηο ζπληεξεηηθέο ηνπ ηάζεηο.  
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κε ινγηόηαηνπο* παξαγηνκηζκέλε. 

Κη ν Ρσκηόο; Ώθεξίκ!* Μπαιό; Κνπθνύηζη. 

Ώπό ηνλ θαθελέ ζηελ Πόιε κπαίλεη 
 

ηνπ λαξγηιέ θξαηώληαο ην καξθνύηζη.* 

 
β΄ 

Οη βσκνί ζπληξηκκέλνη θαη ζβεζκέλα*  

ηα πνιπθάληεια όια ηεο ιαηξείαο.  

Ούη’ ε Ώζελά*, πνιεκηθή παξζέλα, 
 

θαη κήηε ε επινγία ηεο Παλαγίαο. 
’ αξραία θαη λέα, παιάηηα θαη ξεκάδηα 
η’ άδεην παληνύ· ην θξύν ηεο αζεΎαο. 
 
 
 
 
 

 

ινγηόηαηνπο: εδώ εηξσληθά: ν ζρνιαζηηθόο κειεηεηήο 
ησλ ζπγγξακκάησλ.  

αθεξίκ: ηνπξθ. ιέμε· επηθώλεκα· κπξάβν, εύγε 
(εηξσληθά). 

καξθνύηζη: ν καθξύο επιύγηζηνο ζσιήλαο πνπ 
θξαηνύλ απηνί πνπ θαπλίδνπλ λαξγηιέ. 

Οη βσκνί... ζβεζκέλα: Πξβι. ην ζηίρν Πβεζκέλεο όιεο 
νη θσηηέο νη πιάζηξεο κεο ζηε ρώξα από ηε Φινγέξα 
ηνπ Βαζηιηά.  

Αζελά, Παλαγία: Ο πνηεηήο ελλνεί όηη έρνπλ ραζεί θαη 
νη αξραίεο θαη νη ρξηζηηαληθέο ζεόηεηεο, όηη δειαδή νη 
άλζξσπνη ηνπ θαηξνύ δελ εκπλένληαη πηα νύηε από ην 
αξραίν νύηε από ην ρξηζηηαληθό αγσληζηηθό πλεύκα. 
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αλ αγξηκηώλ θαη ζαλ αξληώλ θνπάδηα  
δνπλ νη δσέο, ηξσλ, ηξώγνληαη θαη πάλε.  

Κη απάλνπ απ’ όια ησλ ζεώλ ηα βξάδηα* 
 

ππέξζεα μσηηθά* θεγγνβνιάλε  

καθξηά από καο Εδέα θαη Βπηζηήκε.  
ΐάξβαξνη ζε λανύο ηηο πξνζθπλάλε. 

 
Σ’ άηη ζνπ αθόκα καο παηά, ΜπξαΎκε! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ην πξώην πνίεκα: α) «εθσηνί θάζε ηόζν ζην 
 πνδάξη». Πνηνη είλαη απηνί; Ση θαλεξώλνπλ νη ραξα-
 θηεξηζκνί ηνπ πνηεηή; Πνηνο ηνπο μεζεθώλεη; Ση 
 δεηνύλ; Ση θαλεξώλνπλ ηα «αηηήκαηα» ηνπο; β) Πώο 
 ραξαθηεξίδεη ν πνηεηήο ηελ Βιιάδα θαη πώο ηνπο 
 Έιιελεο; γ) Ση ζεκαίλνπλ νη δπν ηειεπηαίνη ζηίρνη; 
 δ) Ση ζέιεη λα ζηηγκαηίζεη ν πνηεηήο; 

2. ην δεύηεξν πνίεκα: α) Πνηα δηάζηαζε ηεο ειιελη-
 θήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ θαηξνύ ηνπ ηνλίδεη ν 
 πνηεηήο ζηηο δπν πξώηεο ζηξνθέο; β) Πνηεο είλαη νη 
 ζπλέπεηεο ηεο γηα ηε δσή ησλ αλζξώπσλ; γ) Πνηεο 
 είλαη νη λέεο ζεόηεηεο; δ) Πώο ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο 
 λέεο ζεόηεηεο νη «βάξβαξνη» Βπξσπαίνη θαη ηη 
 γίλεηαη ζηελ Βιιάδα; ε) Ση ζεκαίλεη ν ηειεπηαίνο 
 ζηίρνο; ζη) Ση ζέιεη λα ζηηγκαηίζεη ν πνηεηήο; 
 

Σσλ ζεώλ ηα βξάδηα: Με ηε θξάζε απηή ν πνηεηήο 
ππαηλίζζεηαη ην γλσζηό έξγν ηνπ θηιόζνθνπ Φξεηδε-

ξίθνπ Νίηζε Σν ιπθόθσο ησλ εηδώισλ, ζην νπνίν ν 
Γεξκαλόο θηιόζνθόο αλαπηύζζεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ην 
ζάλαην ησλ ζεώλ. 

μσηηθό: δαηκόλην.
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3. Έρνληαο ππόςε ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα θαη 
 ζπζρεηίδνληαο ηα δπν πνηήκαηα, λα απνδώζεηε ηελ 
 εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ν πνηεηήο γηα ηα πνιηηηθά 
 θαη θνηλσληθά ήζε ζηελ Βιιάδα ηνπ θαηξνύ ηνπ. 
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Παηξίδεο 

ΟΕ ΠΏΣΡΕΑΒ, κηα ζεηξά από δώδεθα έμνρα παξλαζ-

ζηαθά ζνλέηα, θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πνίεζε 
ηνλ Παιακά. Πξσηνδεκνζηεπκέλα ην 1895, ηα ζπκπε-
ξηέιαβε αξγόηεξα ν πνηεηήο ζηε ζπιινγή ηνπ Δ Ώζά-
ιεπηε Γσή (1904). Με ηα πνηήκαηα ηνλ απηά ν Παιακάο, 
ζε κηα πνξεία κέζα από ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν, απνθα-
ιύπηεη θαη αλαιύεη ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθόηεηά 
ηνπ θαη ηα κπζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηνπ ηέρλεο. Οη Παηξί-
δεο είλαη νη ηόπνη, όπνπ πξαγκαηηθά έδεζε ή ηαμίδεςε 
κε ηελ πνηεηηθή ηνλ θαληαζία. Δ Πάηξα, ην Μεζνιόγγη, 
ε Ώζήλα, ε Κέξθπξα, ην Άγην ξνο, ε Ρνύκειε, ε Ώίγπ-
πηνο, ην ΐπδάληην, ε Γε, νη κπζηθέο ρώξεο ησλ ππεξ-
βνξείσλ, ην αζηξηθό ζύκπαλ θαη ν ηειηθόο πξννξηζκόο, 
παξνπζηάδνληαη ζηα ζνλέηα απηά σο ζηαζκνί ηεο ππαξ-
μηαθήο θαη πλεπκαηηθήο πνξείαο ηνλ πνηεηή. Ώπό αηζζε-
ηηθή άπνςε ζηηο Παηξίδεο ε παξλαζζηαθή ηειεηόηεηα 
ηεο κνξθήο ηζνξξνπεί κε ηε ζηνραζηηθή θαη ιπξηθή 
δηάζεζε. Αηαβάδνπκε ην έλαην θαη ην δσδέθαην ζνλέην. 
 

[αλ ησλ Φαηάθσλ ην θαξάβη...] 

Ο ΠΟΕΔΣΔ ζην έλαην απηό ζνλέην ησλ Παηξίδσλ, 

απιώλεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ –παηξί-
δεο ηνπ θη απηέο, αιιά λνεξέο– κε ηηο νπνίεο ηνλ ζπλ-
δένπλ πνιιά θνηλά. Παξνπζηάδεηαη εδώ, πέξα από ηα 
ζηελά εζληθά όξηα, ζαλ έλα πλεύκα νηθνπκεληθό. 
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αλ ησλ Φαηάθσλ* ην θαξάβ’ ε Φαληαζία  

ρσξίο λα ηε βνεζάλ παληά θαη ιακλνθόπνη  
θπιάεη· θαη είλαη ζηα βάζε ηεο ςπρήο κνπ ηόπνη  
παλάξραηνη θη αζάιεπηνη ζαλ ηελ Ώζία, 

πεληάγλσκνη* θη απόθνηνη* ζαλ ηελ Βπξώπε  

ζα καύξε γε Ώθξηθή κε ζθίγγ’ ε απειπηζία,  

θξαηώ κηαλ άγξηα κέζα κνπ Πνιπλεζία*,  

θαη πάληα έλα Κνιόκβν* παίξλσ ην θαηόπη. 
 

Καη ηα ηεξάζηηα ηεο δσήο θαη ηα ιηνπύξηα  
ησλ ηξνπηθώλ ηα γλώξηζα, θαη κε ησλ πόισλ  
ηπιίρηεθα ηα ζάβαλα, θαη ρίιηα κύξηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ην θαξάβη ησλ Φαηάθσλ: πξόθεηηαη γηα ην γνξγνηάμηδν 
θαξάβη κε ην νπνίν ν Ώιθίλννο έζηεηιε ηνλ Οδπζζέα 
ζηελ Εζάθε· νύηε ην γεξάθη, ην ηαρύηεξν πνπιί, δελ 
παξάβγαηλε καδί ηνπ (Οδύζζεηα, λ, 86-87). 

πεληόγλσκνο: απηόο πνπ έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 
γλώκεο, πνιιέο θαη πινύζηεο ηδέεο. 

απόθνηνο: παξάηνικνο, νξκεηηθόο.  

Πνιπλεζία: νλνκαζία κεγάινπ αξηζκνύ λεζηώλ ηνπ 
Βηξεληθνύ, πνπ αλήθνπλ ζηελ Χθεαλία. 

Κνιόκβνο: εδώ ην όλνκα ηνπ κεγάινπ ζαιαζζνπόξνπ 
θαη εμεξεπλεηή ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά. 
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Σαμίδηα* εκπξόο κνπ μάλνημαλ* ηνλ θόζκνλ όιν.  

Καη ηη ’καη; Υόξην ξηδσκέλν* ζ’ έλα ζβώιν  

απάλσ, πνπ μεθεύγεη θη απ’ ηα θιαδεπηήξηα. 

 
ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Πνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά βξίζθεη ν πνηεηήο 
 αλάκεζα ζε Ώζία, Βπξώπε, Ώθξηθή, Πνιπλεζία θαη 
 ζηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν θαη κε πνηνπο πνηεηηθνύο 
 ηξόπνπο (εηθόλεο, κεηαθνξέο, παξνκνηώζεηο θηι.) 
 ηα εθθξάδεη; 

2. Να ζρνιηάζεηε ην λόεκα ηνπ 8νπ ζηίρνπ βαζηζκέλνη 
 ζηε βηνγξαθία ηνπ Παιακά. 

3. Πνην είλαη ην λόεκα ηεο αληίζεζεο πνπ παξνπζηά-
 δνπλ νη δύν ηειεπηαίνη ζηίρνη ζε ζρέζε κε ηνπο 
 πξνεγνύκελνπο; 
 
 
 
 
 
 

ηαμίδηα: ν Παιακάο δελ ηαμίδεςε πνηέ ζην εμσηεξηθό· 
ήηαλ όκσο θαλαηηθόο βηβιηόθηινο θαη ηνλ θόζκν ηνλ 
γλώξηζε δηαβάδνληαο. 

μάλνημαλ: θαλέξσζαλ, απνθάιπςαλ.  

ρόξην ξηδσκέλν: πξβι. ΔζαΎα, Μ 7-8 «Πᾶζα ζαξμ 
ρόξηνο θαί πᾶζα δόμα ἀλζξώπνπ ώο ἄλζνο ρόξηνπ...». 
Βπίζεο Ειηάδα, Γ, 146 «νἵε πέξ θύιισλ γελεή, ηνίε δέ 
θαη ἀλδξῶλ». 
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[Παηξίδεο! αέξαο, γε...] 

ΣΟ ΑΧΑΒΚΏΣΟ ΟΝΒΣΟ ν πνηεηήο, ρξεζηκνπνηώ-

ληαο κηα αξραία θηινζνθηθή ζεσξία, δίλεη απάληεζε 
ζηα κεηαθπζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ 
πξννξηζκό, πξόβιεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θαη 
ησλ δώδεθα ζνλέησλ ηνπ. 
 

Παηξίδεο! Ώέξαο, γε, λεξό, θσηηά!* ηνηρεία  

αράιαζηα, θαη αξρή θαη ηέινο ησλ πιαζκάησλ,  
ζα ζα πεξάζσ ζηε γαιήλε ησλ κλεκάησλ,  
ζα ζαο μαλαβξώ, πξώηε θαη ζηεξλή επηπρία! 

 

Ώέξαο κέζα κνπ ν ιαόο* ησλ νλεηξάησλ  

ζηνλ αέξα ζα πάεη· ζα πάεη ζηελ αησλία  
θσηηά, θσηηά θη ν ινγηζκόο κνπ, ηε καλία  
ησλ παζώλ κνπ ζα πάξ’ ε ιύζζα ησλ θπκάησλ. 

 
Σν ρσκαηόπιαζην θνξκί ρώκα θαη θείλν 
αέξαο, γε, λεξό, θσηηά ζα μαλαγίλσ, 
θη απ’ ησλ νλείξσλ ηνλ αέξα, θη απ’ ηελ πύξα 

 
ηνπ ινγηζκνύ, θη από ηε ζάξθα ηε ιησκέλε, 
θη απ’ ησλ παζώλ ηε ζάιαζζα πάληα ζα βγαίλεη 
ήρνπ πλνή, παξάπνλν, ζαλ από ιύξα. 

 
 
 

αέξαο, γε, λεξό, θσηηά: θαηά ηε ζεσξία ηνπ Βκπεδν-
θιή ηνπ Ώθξαγαληίλνπ ηα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία είλαη 
αηώληεο θνζκνγνληθέο αξρέο. Δ γέλεζε θαη ε θζνξά δελ 
είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε έλσζε θαη ε δηάιπζε ησλ 
ζηνηρείσλ απηώλ. 

ιαόο: κεγάιν πιήζνο. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ε πνηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 
 πνηεηή αληηζηνηρεί ην θαζέλα από ηα ηέζζεξα 
 θνζκνγνληθά ζηνηρεία; 

2. Πώο παξνπζηάδεη ηελ πνίεζή ηνπ ν Παιακάο; Να 
 ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε βάζε ην 
 πνίεκα. 

3. Ο πνηεηήο επηρεηξεί λα κεηνπζηώζεη πνηεηηθά ηελ 
 αξραία θηινζνθηθή ζεσξία ρξεζηκνπνηώληαο 
 γιώζζα κεηαθνξηθή θαη ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλε: 
 λα εληνπίζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηνπο ζρεηηθνύο 
 ζηίρνπο. 
 

Αγνξά 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ πεξηέρεηαη ζηε ζπιινγή Δ Ώζάιεπηε Γσή 

(ζηελ ελόηεηα Ρα ζνλέηα). Γξάθηεθε ην 1896, επνρή 
πνπ ν πνηεηήο πηεδόηαλ από νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη 
ππνρξεσλόηαλ λα εξγάδεηαη ζθιεξά αξζξνγξαθώληαο 
ζηα δηάθνξα αζελατθά έληππα γηα λα επηβηώζεη. Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ηνπ Παλ/κίνπ Ώζελώλ δηνξίζηεθε ην 1897. 
 

Πάληα δηςάο – όπσο δηςάεη ην πξσηνβξόρη  

ζηεγλή θαινθαηξηά* –ην βινγεκέλν ζπίηη  

θαη κηα θξπθή δσή ζα δέεζε εξεκίηε,  
αγάπεο θη αξλεζηάο δσνύια ζε κηα θόρε. 

 
 
 

ζηεγλή θαινθαηξηά· είλαη αληηθ. ηνπ ξήκαηνο, ελώ ην 
πξσηνβξόρη είλαη ππνθ. 
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Αηςάο θαη ην θαξάβη πνπ ην πέιαν ην ’ρεη,  
θη όιν ηξαβάεη κε ηα πνπιηά θαη κε ηα θήηε,  
θη είλαη κεζηή ε δσή ηνπ κ’ όιν ηνλ πιαλήηε·  
θαη ην θαξάβη θαη ην ζπίηη ζνπ είπαλ «ρη!» 

 
Μήηε ε παξάκεξε επηπρία πνπ δε ζαιεύεη,  
κήηε ε δσή π’ όιν θαη λέα ςπρή ηήο βάλεη  
θάζε θαηλνύξηα γε θαη θάζε λην ιηκάλη. 

 
Μόλν η’ αιάθηαζκα ηνπ ζθιάβνπ πνπ δνπιεύεη·  
ζέξλε ζηελ αγνξά ηε γύκληα ηνπ θνξκηνύ ζνπ,  
μέλνο θαη γηα ηνπο μέλνπο θαη γηα ηνπο δηθνύο ζνπ. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Πνηεο είλαη νη επηζπκίεο ηνπ πνηεηή θαη πνηα είλαη ε 
 πξαγκαηηθόηεηα; 

2. Ο πνηεηήο ζηελ ηέηαξηε ζηξνθή ρξεζηκνπνηεί ηελ 
 εηθόλα ηνπ δνύινπ ζηελ αξραία αγνξά· ηη θεξδίδεη 
 ην πνίεκα λνεκαηηθά θαη αηζζεηηθά κε απηή ηελ 
 εηθόλα; 

3. Πνηνο ζηίρνο λνκίδεηε όηη εθθξάδεη θαιύηεξα ηελ 
 αιινηξίσζε ηνπ αλζξώπνπ από ηηο ζπλζήθεο θάησ 
 από ηηο νπνίεο αλαγθάδεηαη λα δεη θαη λα εξγάδεηαη; 
 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

4. Ο πνηεηήο ελώ βαζίδεηαη ζε απηνβηνγξαθηθά ζηνη-
 ρεία, ρξεζηκνπνηεί ην β΄ εληθό πξόζσπν· ηη 
 πεηπραίλεη κε απηό; 
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ΓΡΑΠΣΗ ΑΚΗΗ 

 
(Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ ηξηώλ 
πνηεκάησλ).  
ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ 12νπ ζνλέηνπ ησλ 

Ξαηξίδσλ ν πνηεηήο εθθξάδεη θάπνηα γλώκε γηα ηελ 
επηβίσζε ηεο πνίεζεο ηνπ. Πνηα είλαη ε δηθή ηνπ γλώκε 
θαη πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηελ αμία ηεο 
πνηεηηθήο ηέρλεο ηνπ Παιακά θαη γηα ηελ απήρεζε πνπ 
κπνξεί λα έρεη ε πνίεζε ηνπ ζηελ επνρή καο; Να 
απαληήζεηε ηεθκεξηώλνληαο ηηο απόςεηο ζαο. 
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Κσζηήο Παιακάο (1859 -  1943) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Πάηξα από γνλείο  
Μεζνινγγίηεο. ε ειηθία εθηά ρξνλώλ 
έκεηλε νξθαλόο από κεηέξα θαη παηέξα, 
νπόηε ηνλ πήξε ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ζην Μεζνιόγγη ν ζείνο ηνπ Αεκήηξηνο 
Παιακάο. Σν 1876 ήξζε ζηελ Ώζήλα γηα  

λα ζπνπδάζεη Ννκηθά· γξήγνξα όκσο ηα εγθαηέιεηςε 
γηα λα αθνζησζεί ζηελ πνίεζε. Άξρηζε λα δεκνζηεύεη 
πνηήκαηα ζε δηάθνξα έληππα ηεο επνρήο θαη θπξίσο 

ζηα πξσηνπνξηαθά θύιια Οακπαγάο θαη Κε ράλεζαη.  
Ο Παιακάο είλαη ν πην αληηπξνζσπεπηηθόο πνηεηήο ηεο 
γεληάο ηνπ θαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο ηεο λέαο 
ειιεληθήο πνίεζεο. Αεζπόδεη κε ηελ έληνλε παξνπζία 
ηνπ, γηα πελήληα πεξίπνπ ρξόληα ζηελ πλεπκαηηθή δσή 
ηνπ ηόπνπ. Δ αθκή ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αζηηθή δηακόξ-
θσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δ γεληά ηνπ ’80, ζηελ 
νπνία αλήθεη ν πνηεηήο, ζεκαδεύεηαη από ην ζεηηθηζηηθό 
πλεύκα θαη ηε ιαηξεία γηα ηελ Βπηζηήκε. Σν ίδην απηό 
πλεύκα εκπλέεη θαη ηνλ Παιακά θαη επεξεάδεη ζε κεγά-
ιν βαζκό ηελ πνίεζή ηνπ. Ώπό πνιύ λσξίο επηδήηεζε 
θάπνηα ζύλδεζε ηεο Ώζελατθήο ρνιήο, ζηελ νπνία ν 
ίδηνο είρε ηηο ξίδεο ηνπ, κε ηε ζνισκηθή παξάδνζε. 

Ο Κσζηήο Παιακάο ραξαθηεξίζζεθε εζληθόο 
πνηεηήο. Σν έξγν ηνπ απερεί ηνπο πόζνπο θαη ηηο 
απνγνεηεύζεηο, ηηο ειπίδεο θαη ηηο αλαηάζεηο ηνπ λένπ 
ειιεληζκνύ θαηά ηελ θξίζηκε ζε θαηαθηήζεηο θαη εζληθέο 
πεξηπέηεηεο πεξίνδν ησλ εηώλ 1880-1922. Ο πνηεηήο 
ζπκκεηείρε ζηνπο έληνλνπο πλεπκαηηθνύο αγώλεο ηεο 
επνρήο ηνπ, όπσο π.ρ. ζηνλ αγώλα ησλ δεκνηηθηζηώλ 
γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο εζληθήο καο γιώζζαο, θαη 
άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζε ζπγρξόλνπο θαη λεόηεξνπο  
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ηνπ. Γεληθά ε πξνζθνξά ηνπ ζηα Γξάκκαηα καο θαη 
ζηελ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ηνπ ηόπνπ ππήξμε πνιύ 
γόληκε. Δ πξώηε πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Παιακά, 

Ρξαγνύδηα ηεο Ξαηξίδνο κνπ, εθδόζεθε ην 1886. 

Ώθνινύζεζαλ: Ίακβνη θαη Αλάπαηζηνη (1897) θαη ν Ράθνο 
(1898). Σν 1899 έιαβε κέξνο ζηνλ πξώην Φηιαδέιθεην 
Πνηεηηθό δηαγσληζκό θαη ηηκήζεθε κε ην πξώην βξαβείν. 

Άιιεο πνηεηηθέο ζπιινγέο: Ζ Αζάιεπηε Εσή (1904),  

Ν δσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ (1907), Ζ Φινγέξα ηνπ 
Βαζηιηά (1910), Νη θαεκνί ηεο Ιηκλνζάιαζζαο (1912) θηι. 
Ώζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ πεδνγξαθία θαη ην ζέαηξν 
θαη δηαθξίζεθε σο θξηηηθόο ηεο ινγνηερλίαο. 
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Γεώξγηνο Αξνζίλεο  

 

Σα πξσηνβξόρηα 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ αλήθεη ζηε ζπιινγή Θα βξαδηάδεη (1930). 

Ο πνηεηήο εδώ απεπζύλεηαη ζε αγαπεκέλε γπλαίθα πνπ 
ηελ νδεγεί ζηελ εμνρή θαη εθθξάδεη κε γξαθηθέο θαη 
εηδπιιηα-θέο εηθόλεο ηελ αγάπε ην γηα ηελ ειιεληθή 
θύζε θαη ηε δσή ηνπ ρσξηνύ. 
 

Με ηα πξσηνβξόρηα ζα ’ξζνπλ ηα κελύκαηα  
ηνπ ρεηκώλα: ην πνηάκη ζα ζνιώζεη,  
ζα ηξηδνβνινύλ μεξά ηα πιαηαλόθπιια,  
ζα θξπώζεη ε λύρηα θαη ζα κεγαιώζεη. 

 
Θα δξνζνζηαιάδνπλ θόθθηλα ηα θνύκαξα,  
θπθιακηέο ζ’ αλζνύλ ζην ρώκα ηαίξηα ηαίξηα,  
ζα θαπλίδνπλ ζθαιηζηά ηα ρσξηαηόζπηηα,  
θαη ζ’ αξρίζνπλ ηα ζπηηηάηηθα λπρηέξηα. 

 
Θα ζσπάζεη ν ηδίηδηθαο, θη εηνηκνηάμηδα  
γη’ άιισλ ηόπσλ άλνημε, καθξηά απ’ ηα ρηόληα,  
βξάδπ βξάδπ σο ηα κεζνύξαλα ζα ρύλνληαη  
καύξνη θηεξσηνί ζηαπξνί, ηα ρειηδόληα. 

 
Χ ραξά καο! ην ρεηκώλα ζα πξνζκέλνκε,  
δίρσο πάγνπο θαη ρηνληέο λα θνβεζνύκε:  
ηεο δσήο καο ην ζηεξλό ηαμίδη εθάλακε  
θαη ηελ άλνημε άιισλ ηόπσλ δελ πνζνύκε! 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Να επηζεκάλεηε ζην πνίεκα ηηο εηθόλεο πνπ 
 αλαθέξνληαη ζηε θύζε θαη ζηε δσή ηνπ ειιεληθνύ 
 ρσξηνύ. 

2. Πώο παξνπζηάδεη ν πνηεηήο ηε δσή ηεο ειιεληθήο 
 ππαίζξνπ; Να ηε ζπγθξίλεηε κε ηε δσή ζηνλ ηόπν 
 ηεο δηακνλήο ζαο. 
 
 

Γεώξγηνο Αξνζίλεο (1859 -1951) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα από γνλείο Μεζνινγγίηεο. 
πνύδαζε Ννκηθά ζην Παλεπηζηήκην Ώζελώλ, αιιά 
πξνηνύ ηειεηώζεη κεηαγξάθεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή. 
Σν 1885 πήγε ζηε Γεξκαλία θαη ζπνύδαζε ηζηνξία ηεο 
ηέρλεο θαη μέλεο θηινινγίεο ζηε Λεηςία. Πξόζθεξε 
πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ινγνηερλίαο 
θαη ζην δεκνηηθηζκό. Τπεξέηεζε ζην Τπνπξγείν 
Παηδείαο θαη ζηε Αηεύζπλζε Γξακκάησλ θαη Σερλώλ. Σν 
1926 έγηλε αθαδεκατθόο. Χο πνηεηήο είλαη εηδπιιηαθόο 
κε παξλαζζηθέο ηάζεηο. Σα έξγα ηνπ, αλ θαη κηθξήο 
ιπξηθήο πλνήο, ραξαθηεξίδνληαη από επγέλεηα θαη 
ιεπηόηεηα θαη βνήζεζαλ λα απαιιαγεί ε πνίεζε καο 
από ηνλ θξαπγαιέν ξνκαληηζκό. Έξγα ηνπ: Πνίεζε: 

Ηζηνί αξάρλεο (1880), Πηαιαθηίηαη (1881), Δηδύιιηα 
(1884), Γαιήλε (1902), Φσηεξά ζθνηάδηα (1915), Θιεηζηά 
βιέθαξα (1918), Ξύξηλε ξνκθαία (1921), Θα βξαδηάδεη 
(1930) θ.ά. Πεδά: Αγξνηηθαί επηζηνιαί (1882), Ρν βνηάλη 
ηεο αγάπεο (1901), Έξζε (1922) θ.ά. Σν πνηεηηθό θαη 
πεδνγξαθηθό ηνπ έξγν είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε έμη 

ηόκνπο (Πύιινγνο πξνο δηάδνζηλ Ωθειίκσλ Βηβιίσλ). 
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Κ . Π .  Καβάθεο  

 

Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ απηό, πνπ γξάθηεθε γύξσ ζην 1900, ν 

Καβάθεο επηρεηξεί ηελ πξώηε ηνπ έμνδν από ηα κηθξά 
δξάκαηα ηεο έγθιεηζηεο ςπρήο πξνο ην θνηλσληθό 
επίπεδν. Σν πην εληππσζηαθό από άπνςε ηερληθήο ζ’ 
απηό ην πνίεκα, ζπγθξηηηθά κε παιηόηεξεο πξνζπάζεηεο 
ηνπ πνηεηή, είλαη ν ζεαηξηθόο ηξόπνο αλάπηπμήο ηνπ. 
 

– Ση πεξηκέλνπκε ζηελ αγνξά* ζπλαζξνηζκέλνη; 

Βίλαη νη βάξβαξνη λα θζάζνπλ ζήκεξα. 
 

– Γηαηί κέζα ζηελ ύγθιεην* κηα ηέηνηα απξαμία;  

Ση θάζνλη’ νη πγθιεηηθνί θαη δελ λνκνζεηνύλε; 
 

5  Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα. 
Ση λόκνπο πηα ζα θάκνπλ νη πγθιεηηθνί;  
Οη βάξβαξνη ζαλ έιζνπλ ζα λνκνζεηήζνπλ. 

 
– Γηαηί ν απηνθξάησξ καο ηόζν πξσί ζεθώζε,  

θαη θάζεηαη ζηεο πόιεσο ηελ πην κεγάιε πύιε 
10  ζηνλ ζξόλν επάλσ, επίζεκνο, θνξώληαο  

ηελ θνξόλα; 
 

 

Αγνξά: (ην Forum ησλ Ρσκαίσλ)· ηόπνο, όπνπ ζηα 
αξραία ρξόληα καδεπόηαλ ν ιαόο. Βθεί γίλνληαλ 
ζπδεηήζεηο, κεηαδίδνληαλ εηδήζεηο θαη κηινύζαλ νη 
ξήηνξεο. 

ύγθιεηνο: ζπιινγηθό ζώκα δηαθόξσλ αξραίσλ θαη 
λεόηεξσλ πνιηηεηώλ κε ύςηζηα θαζήθνληα (λνκνζεηηθά, 
δηνηθεηηθά θηι.). 
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Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα.  
Κη ν απηνθξάησξ πεξηκέλεη λα δερζεί 
ηνλ αξρεγό ηνπο. Μάιηζηα εηνίκαζε  

γηα λα ηνλ* δώζεη κηα πεξγακελή. Βθεί  

15  ηνλ* έγξαςε ηίηινπο πνιινύο θη νλόκαηα. 
 

– Γηαηί νη δπν καο ύπαηνη* θη νη πξαίηνξεο* εβγήθαλ  

ζήκεξα κε ηεο θόθθηλεο, ηεο θεληεκέλεο ηόγεο·*  

γηαηί βξαρηόιηα θόξεζαλ κε ηόζνπο ακέζπζηνπο,*  
θαη δαρηπιίδηα κε ιακπξά, γπαιηζηεξά  

ζκαξάγδηα· 
20  γηαηί λα πηάζνπλ ζήκεξα πνιύηηκα κπαζηνύληα  

κ’ αζήκηα θαη καιάκαηα έθηαθηα ζθαιηγκέλα; 
 

Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα· 
θαη ηέηνηα πξάγκαηα ζακπώλνπλ ηνπο  

βαξβάξνπο. 
 

- Γηαηί θη νη άμηνη ξήηνξεο δελ έξρνληαη ζαλ πάληα 
25  λα βγάινπλε ηνπο ιόγνπο ηνπο, λα πνύλε ηα δηθά  

ηνπο; 
 

Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα· 
θη απηνί βαξηνύλη’ επθξάδεηεο θαη δεκεγνξίεο. 

 

 

ηνλ: ηνπ (ηδησκ. ηύπνο). 

ύπαηνο: ηίηινο αλώηαηνπ άξρνληα κε επξύηαηεο 
δηθαηνδνζίεο.  

πξαίηνξεο: αλώηεξνη άξρνληεο ζηελ αξραία Ρώκε θαη 
ην ΐπδάληην. 

ηόγα ή ηόγθα: επίζεκε πεξηβνιή αλώηαησλ 
αμησκαηνύρσλ. 

ακέζπζηνο: πνιύηηκνο ιίζνο. 
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– Γηαηί λ’ αξρίζεη κνλνκηάο απηή ε αλεζπρία 
θη ε ζύγρπζηο. (Σα πξόζσπα ηη ζνβαξά πνπ  

εγίλαλ).  
30  Γηαηί αδεηάδνπλ γξήγνξα νη δξόκνη θη νη πιαηέεο, 

θη όινη γπξλνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο πνιύ  
ζπιινγηζκέλνη; 

 
Γηαηί ελύρησζε θη νη βάξβαξνη δελ ήιζαλ. 
Καη κεξηθνί έθζαζαλ απ’ ηα ζύλνξα, 
θαη είπαλε πσο βάξβαξνη πηα δελ ππάξρνπλ. 

 
35  Καη ηώξα ηη ζα γελνύκε ρσξίο βαξβάξνπο.  

Οη άλζξσπνη απηνί ήζαλ κηα θάπνηα ιύζηο. 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1.  Ώπό ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην πνίεκα ζε πνηα επνρή 
ή πόιε λνκίδεηε όηη δηαδξακαηίδνληαη ηα γεγνλόηα; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

2.  Σν πνίεκα δηαθξίλεηαη γηα ηε ζεαηξηθόηεηά ηνπ. Να 
βξείηε ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπληζηνύλ θαη λα ζπδεηήζεηε 
ην αηζζεηηθό ηνπο απνηέιεζκα. 

3.  Να ζρνιηάζεηε ηνπο δπν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ 
πνηήκαηνο. 
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Ρν ρεηξόγξαθν ηνπ πνηήκαηνο Ξεξηκέλνληαο ηνπο 
βαξβάξνπο από ηα «Απηόγξαθα Ξνηήκαηα 1896-1910» 

(Αξρείν Θαβάθε) 
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Ιζάθε 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ πξσηνδεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό 

Γξάκκαηα ηνλ Οθησβξίνπ - Ννεκβξίνπ 1911, όηαλ ν 
πνηεηήο ήηαλ ζαξάληα νθηώ εηώλ. Ώλήθεη ζηα δηδαθηηθά 
πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, 
 

α βγεηο ζηνλ πεγαηκό γηα ηελ Εζάθε, 
λα εύρεζαη λα ’λαη καθξύο ν δξόκνο, 
γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο. 

Σνπο Λαηζηξπγόλαο* θαη ηνπο Κύθισπαο,  

5  ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα κε θνβάζαη, 
ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δελ ζα βξεηο, 
αλ κέλ’ ε ζθέςηο ζνπ πςειή, αλ εθιεθηή 
ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη. 
Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο,  

10  ηνλ άγξην Πνζεηδώλα δελ ζα ζπλαληήζεηο, 

αλ δελ ηνπο θνπβαλείο* κεο ζηελ ςπρή ζνπ, 

αλ ε ςπρή ζνπ δελ ηνπο ζηήλεη εκπξόο ζνπ. 
 

Να εύρεζαη λα ’λαη καθξύο ν δξόκνο.  
Πνιιά ηα θαινθαηξηλά πξσηά λα είλαη  

15  πνπ κε ηη επραξίζηεζε, κε ηη ραξά 
ζα κπαίλεηο ζε ιηκέλαο πξσηντδσκέλνπο·  
λα ζηακαηήζεηο ζ’ εκπνξεία Φνηληθηθά,  
θαη ηεο θαιέο πξαγκαηείεο λ’ απνθηήζεηο, 
 
 

 
 

Λαηζηξπγόλεο: κπζηθή θπιή γηγαληόζσκσλ 
αλζξσπνθάγσλ, πνπ είραλ πξσηεύνπζά ηνπο ηε 
Λαηζηξπγνλία, ηελ πςειή πόιε ηνπ Λάκνπ. 

θνπβαλείο: θνπβαιάο. 
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ζεληέθηα* θαη θνξάιιηα, θερξηκπάξηα θη εβέλνπο,* 

20  θαη εδνληθά κπξσδηθά θάζε ινγήο, 
όζν κπνξείο πην άθζνλα εδνληθά κπξσδηθά· 
ζε πόιεηο Ώηγππηηαθέο πνιιέο  λα παο, 
λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απ’ ηνπο ζπνπδαζκέλνπο. 

 
Πάληα ζηνλ λνπ ζνπ λα ’ρεηο ηελ Εζάθε.  

25  Σν θζάζηκνλ εθεί είλ’ ν πξννξηζκόο ζνπ. 
Ώιιά κε βηάδεηο ην ηαμίδη δηόινπ. 
Καιύηεξα ρξόληα πνιιά λα δηαξθέζεη· 
θαη γέξνο πηα λ’ αξάμεηο ζην λεζί, 
πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο ζηνλ δξόκν,  

30  κε πξνζδνθώληαο πινύηε λα ζε δώζεη ε Εζάθε. 
 

Δ Εζάθε ζ’ έδσζε η’ σξαίν ηαμίδη.  
Υσξίο απηήλ δελ ζα ’βγαηλεο ζηνλ δξόκν.  
Άιια δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα.  
Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο, ε Εζάθε δελ ζε γέιαζε.  

35  Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο, κε ηόζε πείξα, 
ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Εζάθεο ηη ζεκαίλνπλ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ζεληέθη ή ζηληέθη: αληηθείκελν θηηαγκέλν από 
κάξκαξν, νπζία πνπ ηξηδίδεη θαη απνηειεί ηελ επηθάλεηα 
νξηζκέλσλ νζηξάθσλ. 

έβελνο: καύξν πνιύηηκν μύιν ζθιεξό, θαηάιιειν γηα 
ζηίιβσζε. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Να ζρνιηάζεηε ην λόεκα ησλ ζηίρσλ 9-10. 

2. Ση είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο ε Εζάθε ηνπ 
πνηήκαηνο; 

3. Πνηα ζπγθεθξηκέλα ζέιγεηξα παξνπζηάδεη ην ηαμίδη 
 γηα ηελ Εζάθε; (Να ζηεξίμεηε ηελ απάληεζή ζαο 
 θπξίσο ζηε δεύηεξε ζηξνθή). 

4. Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηνπ πνηήκαηνο γξαπηά ζε 
 κηα πεξηεθηηθή παξάγξαθν σο δέθα γξακκέο. 

5. Βίλαη αηζηόδνμν ή απαηζηόδνμν ην κήλπκα ηεο 
 Εζάθεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

6. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ζην πνίεκα ην β΄ εληθό 
 πξόζσπν: α) ε πνηνλ λνκίδεηε όηη απεπζύλεηαη;  
 β) Ση πεηπραίλεη κε απηόλ ηνλ εθθξαζηηθό ηξόπν; 
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Η αηξαπεία 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ γξάθηεθε ην 1910. Παξά ην γεγνλόο όηη 

κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνξηθνύο 
ππαηληγκνύο, ν πνηεηήο κάο πιεξνθνξεί όηη δελ ππν-
λνεί θαηαλάγθε ην Θεκηζηνθιή ή ην Αεκάξαην νύηε θαη 
θαηαλάγθε άλζξσπν πνιηηηθό (Γ. Λερσλίηεο, Καβαθηθά 
απηνζρόιηα). Έηζη ην πνίεκα απνρηά κηα γεληθόηεηα 
δηαρξνληθή. 
 

Ση ζπκθνξά, ελώ είζαη θακσκέλνο 
γηα ηα σξαία θαη κεγάια έξγα 
ε άδηθε απηή ζνπ ε ηύρε πάληα 
ελζάξξπλζη θη επηηπρία λα ζε αξλείηαη·  

5  λα ζ’ εκπνδίδνπλ επηειείο ζπλήζεηεο, 
θαη κηθξνπξέπεηεο, θη αδηαθνξίεο. 
Καη ηη θξηθηή ε κέξα πνπ ελδίδεηο 
(ε κέξα πνπ αθέζεθεο θη ελδίδεηο), 
θαη θεύγεηο νδνηπόξνο γηα ηα νύζα,  

10  θαη πηαίλεηο* ζηνλ κνλάξρελ Ώξηαμέξμε 
πνπ επλντθά ζε βάδεη ζηελ απιή ηνπ, 
θαη ζε πξνζθέξεη ζαηξαπείεο θαη ηέηνηα. 
Καη ζπ ηα δέρεζαη κε απειπηζία απηά ηα 
πξάγκαηα πνπ δελ ηα ζέιεηο.  

15  Άιια δεηεί ε ςπρή ζνπ, γη’ άιια θιαίεη· 

ηνλ έπαηλν ηνπ Αήκνπ θαη ησλ νθηζηώλ*, 

ηα δύζθνια θαη η’ αλεθηίκεηα Βύγε· 
ηελ Ώγνξά, ην Θέαηξν, θαη ηνπο ηεθάλνπο. 
Ώπηά πνύ ζα ζ’ ηα δώζεη ν Ώξηαμέξμεο,  

20  απηά πνύ ζα ηα βξεηο ζηε ζαηξαπεία· 
θαη ηη δσή ρσξίο απηά ζα θάκεηο. 

 

πηαίλεηο: πεγαίλεηο. 
νθηζηέο: νη ζνθνί, νη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1  Σν πνίεκα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κνλόινγνο. 
 Γηαηί ν πνηεηήο ηνλ απνδίδεη ζε 2ν πξόζσπν; Ση 
 πεηπραίλεη κ’ απηό; 

2. Δ νξγάλσζε ηνπ πνηήκαηνο γίλεηαη βαζηθά κε 
 αληηζέζεηο. Να ηηο επηζεκάλεηε θαη λα αλαιύζεηε ην 
 πεξηερόκελό ηνπο. 

3. Δ δσή ηνπ αλζξώπνπ πξνζδηνξίδεηαη όρη από ηηο 
 δηαζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αιιά από ηηο πξάμεηο 
 ηνπ. ηαλ όκσο νη πξάμεηο είλαη ζε αληηλνκία κε ηηο 
 βαζύηεξεο επηζπκίεο, ε δσή ηνπ αλζξώπνπ απνθηά 
 κηα δηάζηαζε ηξαγηθή. Τπάξρεη απηή ε ηξαγηθή 
 δηάζηαζε ζηνλ ήξσα ηνπ πνηήκαηνο; Να ηελ 
 επηζεκάλεηε. 
 

4. Με βάζε ηηο θξάζεηο «σξαία θαη κεγάια έξγα», 
 «αθέζεθεο θη ελδίδεηο», «ζαηξαπείεο θαη ηέηνηα» θαη 
 έρνληαο ππόςε όηη ε ζαηξαπεία κπνξεί λα ζπκβν-
 ιίδεη ηε δσή ηεο επκάξεηαο, λα ζπλζέζεηε έλα δηθό 
 ζαο θείκελν αλαπηύζζνληαο ηηο απόςεηο ζαο 
 αλεμάξηεηα από ην πνίεκα. 
 
 
 

 
Δηθνλνγξάθεζε γηα 
έλα θαη κνλαδηθό 
αληίηππν ησλ 
Ξνηεκάησλ ηνπ 
Θαβάθε από ην 
Γηάλλε Ρζαξνύρε 
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Απνιείπεηλ ν Θεόο Αληώληνλ
1
 

 

αλ έμαθλα, ώξα κεζάλπρη’, αθνπζζεί 
αόξαηνο ζίαζνο λα πεξλά 
κε κνπζηθέο εμαίζηεο, κε θσλέο– 
ηελ ηύρε ζνπ πνπ ελδίδεη πηα, ηα έξγα ζνπ 

5  πνπ απέηπραλ, ηα ζρέδηα ηεο δσήο ζνπ 
πνπ βγήθαλ όια πιάλεο, κε αλνθέιεηα  

ζξελήζεηο.  
αλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,  
απνραηξέηα ηελ, ηελ Ώιεμάλδξεηα πνπ θεύγεη.  
Πξν πάλησλ λα κε γειαζζείο, κελ πεηο πσο ήηαλ 

10  έλα όλεηξν, πσο απαηήζεθελ ε αθνή ζνπ·  
κάηαηεο ειπίδεο ηέηνηεο κελ θαηαδερζείο.  
αλ έηνηκνο από θαηξό, ζα ζαξξαιένο,  
ζαλ πνπ ηαηξηάδεη ζε πνπ αμηώζεθεο κηα ηέηνηα  

πόιη,  
πιεζίαζε ζηαζεξά πξνο ην παξάζπξν, 

15  θη άθνπζε κε ζπγθίλεζηλ, αιι’ όρη 
κε ησλ δεηιώλ ηα παξαθάιηα θαη παξάπνλα, 
σο ηειεπηαία απόιαπζη ηνπο ήρνπο, 
ηα εμαίζηα όξγαλα ηνπ κπζηηθνύ ζηάζνπ, 
θη απνραηξέηα ηελ, ηελ Ώιεμάλδξεηα πνπ ράλεηο. 

 

1. Ο ηίηινο είλαη παξκέλνο από ην Βίν Αλησλίνπ, 75, ηνπ 
Πινπηάξρνπ. Ο Πινύηαξρνο δηεγείηαη πσο ην ηειεπηαίν 
βξάδπ πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ Οθηάβηνπ ζηελ Ώιεμάλ-
δξεηα (Ώύγνπζηνο ηνπ 30 π.Υ.) θάησ από ην παξάζπξν 
ηνπ Ώλησλίνπ αθνύζηεθε ν ζόξπβνο ελόο «αόξαηνπ 
ζηάζνπ». Αόζεθε ε εξκελεία πσο ήηαλ ν πξνζηάηεο ηνπ 
Ώλησλίνπ, ν ζεόο Αηόλπζνο πνπ ηνλ εγθαηέιεηπε 

(«Ἐδόθεη δὲ ηνῖο ἀλαινγηδνκέλνηο ηὸ ζεκεĩνλ ἀπνιείπεηλ 
ὁ Θεὸο Ἀληώληνλ, ὧ κάιηζηα ζπλεμνκνηῶλ θαὶ ζπλνηθεηῶλ 
ἑαπηὸλ δηεηέιεζελ») 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Σα ραξαθηεξηζηηθόηεξα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ 
 πνηήκαηνο είλαη νη επαλαιήςεηο θαη νη πξνηξε-
 πηηθέο πξνζηαθηηθέο. Ση πεηπραίλεη κε ηα 
 εθθξαζηηθά απηά κέζα ν πνηεηήο; 

2. Να εμεηάζεηε ηη ζέζε θαηέρνπλ ζην πνίεκα νη ζηίρνη 
 7 θαη 8 θαη λα ηνπο ζπζρεηίζεηε κε ηνπο πξνεγνύ-
 κελνπο θαη κε ηνπο επόκελνπο. 

3. Ση ζπκβνιίδεη ζην πνίεκα ε Ώιεμάλδξεηα θαη ν 
 Ώληώληνο; 
 
 

Αιεμαλδξηλνί βαζηιείο 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ ζην Βίν Αλησλίνπ 

ηνπ Ξινπηάξρνπ, Βθεί ν ηζηνξηθόο δηεγείηαη πσο ν Ώληώ-
ληνο θαη ε Κιενπάηξα νξγάλσζαλ κηα κεγαινπξεπή 
γηνξηή ζην ζηάδην ηεο Ώιεμάλδξεηαο θαη θαζηζκέλνη πά-
λσ ζε ρξπζνύο ζξόλνπο κνίξαζαλ βαζηιηθνύο ηίηινπο 
ζηα παηδηά ηεο Κιενπάηξαο. θνπόο ηνπ Πινπηάξρνπ 
είλαη λα δείμεη πόζν ν Ώληώληνο είρε ππνδνπισζεί όρη 
κνλάρα ζηελ Κιενπάηξα, αιιά θαη ζην πλεύκα ηεο 
αλαηνιίηηθεο ριηδήο, πξάγκαηα αλάξκνζηα γηα έλα 
Ρσκαίν ζηξαηεγό. 

Ο Καβάθεο γξάθεη ην πνίεκα ην 1912. Να πξνζέ-
μεηε θπξίσο πώο ν πνηεηήο κεηαπιάζεη ην ηζηνξηθό 
γεγνλόο, πνηα ζηνηρεία πξνβάιιεη ηδηαίηεξα θαη πνύ 
κεηαηνπίδεη ην βάξνο ηνπ λνήκαηνο. 
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Μαδεύζεθαλ νη Ώιεμαλδξηλνί  
λα δνπλ ηεο Κιενπάηξαο ηα παηδηά,  

ηνλ Καηζαξίσλα,* θαη ηα κηθξά ηνπ αδέξθηα,  

Ώιέμαλδξν* θαη Πηνιεκαίν,* πνπ πξώηε  

5  θνξά ηα βγάδαλ έμσ ζην Γπκλάζην,*  
εθεί λα ηα θεξύμνπλ βαζηιείο,  
κεο ζηε ιακπξή παξάηαμε ησλ ζηξαηησηώλ. 

Ο Ώιέμαλδξνο – ηνλ είπαλ* βαζηιέα 

ηεο Ώξκελίαο, ηεο Μεδίαο, θαη ησλ Πάξζσλ. 

10  Ο Πηνιεκαίνο – ηνλ είπαλ* βαζηιέα 

ηεο Κηιηθίαο, ηεο πξίαο, θαη ηεο Φνηλίθεο. 
Ο Καηζαξίσλ ζηέθνληαλ πην εκπξνζηά, 
ληπκέλνο ζε κεηάμη ηξηαληαθπιιί, 
ζην ζηήζνο ηνπ αλζνδέζκε από παθίλζνπο,  

15  ε δώλε ηνπ δηπιή ζεηξά ζαπθείξσλ θη  
ακέζπζησλ, 
δεκέλα ηα πνδήκαηά ηνπ κ’ άζπξεο 
θνξδέιεο θεληεκέλεο κε ξνδόρξνα καξγαξηηάξηα. 
Ώπηόλ ηνλ είπαλ πηόηεξν από ηνπο κηθξνύο, 
απηόλ ηνλ είπαλ ΐαζηιέα ησλ ΐαζηιέσλ. 

 
20  Οη Ώιεμαλδξηλνί έλησζαλ βέβαηα  

πνπ ήζαλ ιόγηα απηά θαη ζεαηξηθά. 
Ώιιά ε κέξα ήηαλε δεζηή θαη πνηεηηθή,  
 

 

Καηζαξίσλ: γηνο ηεο Κιενπάηξαο θαη ηνπ Ενπιίνπ 
Καίζαξα. Θαλαηώζεθε ζε ειηθία δεθαεθηά ρξνλώλ από 
ηνλ Οθηαβηαλό ζηελ Ώιεμάλδξεηα, ην 30 π.Υ.  

Αιέμαλδξνο θαη Πηνιεκαίνο: παηδηά ηεο Κιενπάηξαο 
από ηνλ Ώληώλην. 

Γπκλάζην: γπκλαζηήξην, ην ζηάδην ηεο Ώιεμάλδξεηαο. 

ηνλ είπαλ: ηνλ αλαθήξπμαλ. 
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ν νπξαλόο έλα γαιάδην αλνηρηό,  
ην Ώιεμαλδξηλό Γπκλάζηνλ έλα 

25  ζξηακβηθό θαηόξζσκα ηεο ηέρλεο,  
ησλ απιηθώλ ε πνιπηέιεηα έθηαθηε,  
ν Καηζαξίσλ όιν ράξηο θη εκνξθηά  
(ηεο Κιενπάηξαο πηόο, αίκα ησλ Λαγηδώλ*)·  
θη νη Ώιεμαλδξηλνί έηξεραλ πηα ζηελ ενξηή, 

30  θη ελζνπζηάδνληαλ, θη επεπθεκνύζαλ 
ειιεληθά, θη αηγππηηαθά, θαη πνηνη εβξαίηθα,  

γνεηεπκέλνη κε η’ σξαίν ζέακα –  
κόιν πνπ βέβαηα ήμεπξαλ ηη άμηδαλ απηά,  
ηη θνύθηα ιόγηα ήζαλε απηέο νη βαζηιείεο. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ην πεξηζηαηηθό πνπ δηεγείηαη ν Πινύηαξρνο θε-
 ληξηθά πξόζσπα είλαη ν Ώληώληνο θαη ε Κιενπά-
 ηξα. Βδώ πώο δειώλεηαη ε παξνπζία ηνπο; Πνηα 
 είλαη ηα θύξηα πξόζσπα; 

2. Πνηα ε ζέζε ησλ παηδηώλ ζηα όζα δηαδξακαηί-
 δνληαη; 

3. Ση έρεηε λα παξαηεξήζεηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν 
 πνπ παξνπζηάδεηαη ν Καηζαξίσλ; 

4. Δ πεξηγξαθή ηεο απνλνκήο ησλ ηίηισλ έρεη κηα 
 κεγαινπξέπεηα· πώο εθθξάδεηαη απηή ε κεγαιν-
 πξέπεηα, πνύ θνξπθώλεηαη θαη ζε πνηνπο ζηίρνπο 
 απνθαιύπηεηαη ε θνξπθόηεηά ηεο; 
 

 

αίκα ησλ Λαγηδώλ: θπζηθά από ηε κεηέξα ηνπ κόλν. Δ 
δπλαζηεία ηεο Κιενπάηξαο (Λαγίδεο) είρε γελάξρε ηεο 
ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Λάγνπ, ζηξαηεγό θαη έλαλ από ηνπο 
δηαδόρνπο ηνπ Μ. Ώιεμάλδξνπ, ηδξπηή ηνπ βαζηιείνπ ηεο 
Ώηγύπηνπ. 
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5. Πώο παξνπζηάδνληαη νη Ώιεμαλδξηλνί ζρεηηθά α) κε 
 ηελ εζλνινγηθή ηνπο ζύλζεζε, β) κε ηε ζηάζε ηνπο 
 απέλαληη ζηελ ηειεηή; Βίλαη ζηάζε πνπ ραξαθηε-
 ξίδεη ππεύζπλνπο πνιίηεο; 

6. Δ εηξσλεία είλαη από ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηεο 
 πνηήζεσο ηνπ Καβάθε. Μπνξείηε λα ηελ αλαγλσ-
 ξίζεηε ζην πνίεκα; 

7. Σν πνίεκα ραξαθηεξίδεη κηα νιόθιεξε επνρή (ηελ 
 αιεμαλδξηλή). Ννκίδεηε όηη ε ζεκαζία ηνπ 
 πεξηνξίδεηαη ζ’ απηή; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αιεμάλδξεηα, ε νδόο Οακιίνπ. Π’ απηό ην δξόκν 
θαηνίθεζε ε νηθνγέλεηα Θαβάθε από ην 1887 έσο  

ην 1899 (Αξρείν Δ.Ι.Η.Α) 
 

 
Ηγεκώλ εθ Γπηηθήο Ληβύεο 

 

Άξεζε γεληθώο ζηελ Ώιεμάλδξεηα, 
ηεο δέθα κέξεο πνπ δηέκεηλελ απηνύ, 

ν εγεκώλ εθ Απηηθήο Ληβύεο* 

 
 

Ληβύε: Βιιεληθή νλνκαζία ηεο Ώθξηθήο. 
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Ώξηζηνκέλεο*, πηόο ηνπ Μελειάνπ. 

5  Χο η’ όλνκα ηνπ θη ε πεξηβνιή, θνζκίσο ειιεληθή. 
Αέρνληαλ επραξίζησο ηεο ηηκέο, αιιά 
δελ ηεο επηδεηνύζελ· ήηαλ κεηξηόθξσλ. 
Ώγόξαδε βηβιία ειιεληθά, 
ηδίσο ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά.  

10  Πξνπάλησλ δε άλζξσπνο ιηγνκίιεηνο. 
Θά ’ηαλ βαζύο ζηεο ζθέςεηο, δηεδίδεην, 
θη νη ηέηνηνη ην ’ρνπλ θπζηθό λα κε κηινύλ πνιιά. 

 
Μήηε βαζύο ζηεο ζθέςεηο ήηαλ, κήηε ηίπνηε. 
Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 

15  Πήξε όλνκα ειιεληθό, ληύζεθε ζαλ ηνπο  
Έιιελαο, 

έκαζ’ επάλσ θάησ ζαλ ηνπο Έιιελαο λα θέξεηαη· 
θη έηξεκελ ε ςπρή ηνπ κε ηπρόλ 
ραιάζεη ηελ θαινύηζηθελ εληύπσζη 

κηιώληαο κε βαξβαξηζκνύο* δεηλνύο ηα ειιεληθά,  

20  θη νη Ώιεμαλδξηλνί ηνλ πάξνπλ ζην ςηιό, 
σο είλαη ην ζπλήζεην ηνπο, νη απαίζηνη. 

 
Γη’ απηό θαη πεξηνξίδνληαλ ζε ιίγεο ιέμεηο,  
πξνζέρνληαο κε δένο ηεο θιίζεηο θαη  

ηελ πξνθνξά·  
θη έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο  

25  θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο κέζα ηνπ. 
 
 
 
 

 

Αξηζηνκέλεο: Πξόζσπν θαληαζηηθό.  

βαξβαξηζκόο: ιάζε γξακκαηηθά (ηα ζπληαθηηθά ιάζε 
νλνκάδνληαη ζνινηθηζκνί). 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Σν πνίεκα απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο. ε πνηα 
 λνεκαηηθή ζρέζε βξίζθνληαη κεηαμύ ηνπο; 

2. Ο ηόλνο από ηελ α ζηε β ζηξνθή αιιάδεη μαθληθά 
 κε ην ζηίρν 13. Γίλεηαη πςειόηεξνο ή πέθηεη; Ση 
 απνηέιεζκα έρεη απηή ε κεηαβνιή; 

3. Πώο πιεξώλεη ν Ώξηζηνκέλεο ηελ «θαινύηζηθελ 
 εληύπσζη» πνπ δεκηνπξγεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

4. Δ εηξσλεία ζην πνίεκα είλαη έληνλε. ε πνηνπο 
 ζηίρνπο εθθξάδεηαη ηδηαίηεξα θαη κε πνηνπο 
 ηξόπνπο; 

5. Σν πνίεκα είλαη ςεπδντζηνξηθό. Με ηε ζθελνζεζία 
 ηνπ ν πνηεηήο θαηνξζώλεη λα ην παξνπζηάζεη σο 
 ηζηνξηθό. Να βξείηε ηα ζηνηρεία απηήο ηεο 
 ζθελνζεζίαο. 
 

ΘΔΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 
Πνιινί άλζξσπνη, ηδηαίηεξα λένη, πξνζπαζνύλ κε ηε 
ζπκπεξηθνξά ηνπο λα κηκεζνύλ άιινπο θαη λα θα-λνύλ 
δηαθνξεηηθνί από ό,ηη είλαη. Να εξεπλήζεηε ηα θίλεηξα 
θαη ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα 
δηαηππώζεηε ηηο απόςεηο ζαο. 
 

 
Νένη ηεο ηδώλνο 400 κ.Υ. 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ είλαη γξακκέλν ην 1920. Δ ζθελνζεζία κάο 

κεηαθέξεη ζην 400 κ,Υ. ζηελ πινύζηα ηδώλα, εμειιε-
ληζκέλε πόιε ζηα παξάιηα ηεο Φνηλίθεο πνπ έρεη πηα 
θαηαζηεί ξσκατθή επαξρία. Πέληε εύπνξνη θαη θαιιηεξ-
γεκέλνη λεαξνί δηαζθεδάδνπλ ζε έλα ζπίηη. Έρνπλ θέξεη  

51 / 439-440 



 

θη έλαλ εζνπνηό πνπ ηνπο απαγγέιιεη πνηήκαηα. Ώλάκε-
ζα ζε άιια πνηήκαηα ν εζνπνηόο απαγγέιιεη θαη ην 
επίγξακκα πνπ, θαηά ηελ παξάδνζε, έγξαςε ν Ώηζρύ-
ινο γηα λα ραξαρηεί ζηνλ ηάθν ηνπ: 
 

Ώἰζρύινλ Βὐθνξίσλνο Ἀζελαῖνλ ηόδε θεύζεη 
κλῆκα θαηαθζίκελνλ ππξνθόξνην Γέια∙ 
ἀιθήλ δ’ εὐδόθηκνλ Μαξαζώληνλ ἄιζνο ἄλ εἴπνη 
θαί βαζπραηηήεηο Μῆδνο ἐπηζηάκελνο. 

 

Σν επίγξακκα ζεκαίλεη: «Ώπηό ην κλήκα ζθεπάδεη 
ηνλ Ώηζρύιν, ην γην ηνπ Βπθνξίσλα, Ώζελαίν πνπ 
πέζαλε ζηε ζηηνθόξα Γέια· γηα ηελ επδόθηκε αλδξεία 
ηνπ κπνξεί λα κηιήζεη ην άιζνο ηνπ Μαξαζώλα θαη ν 
Πέξζεο κε ηελ ππθλή ραίηε, πνπ ηε γλώξηζε θαιά». Σν 
επίγξακκα απηό απνηειεί θαη ην επίθεληξν ηνπ 
πνηήκαηνο ηνλ Καβάθε. 
 

Ο εζνπνηόο πνπ έθεξαλ γηα λα ηνπο δηαζθεδάζεη  
απήγγεηιε θαη κεξηθά επηγξάκκαηα εθιεθηά. 

 
Δ αίζνπζα άλνηγε ζηνλ θήπν επάλσ·  
θη είρε κηαλ ειαθξά επσδία αλζέσλ  

5  πνπ ελώλνληαλ κε ηα κπξσδηθά 
ησλ πέληε αξσκαηηζκέλσλ ηδσλίσλ λέσλ. 

 

Αηαβάζζεθαλ Μειέαγξνο,* θαη Κξηλαγόξαο,* θαη  

Ρηαλάο.* 

Μα ζαλ απήγγεηιελ ν εζνπνηόο,  
Ώἰζρύινλ Βὐθνξίσλνο Ἀζελαῖνλ ηόδε θεύζεη 
 

 

Μειέαγξνο, Κξηλαγόξαο, Ρηαλόο: ειάζζνλεο πνηεηέο 
ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ πνπ θαιιηέξγεζαλ ην 
επίγξακκα θαη έγξαςαλ θπξίσο εξσηηθά πνηήκαηα. 
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10  (ηνλίδνληαο ίζσο ππέξ ην δένλ* 

ην «άιθήλ δ’ εύδόθηκνλ», ην «Μαξαζώληνλ άιζνο»),  
πεηάρζεθελ επζύο έλα παηδί δσεξό,  
θαλαηηθό γηα γξάκκαηα, θαη θώλαμε· 

 
«Ώ δελ κ’ αξέζεη ην ηεηξάζηηρνλ απηό.  

15  Βθθξάζεηο ηνηνύηνπ είδνπο κνηάδνπλ θάπσο ζαλ  
ιηπνςπρίεο 

Αώζε – θεξύηησ – ζην έξγνλ ζνπ όιελ  
ηελ δύλακή ζνπ 

όιελ ηελ κέξηκλα, θαη πάιη ην έξγνλ ζνπ ζπκήζνπ 
κεο ζηελ δνθηκαζίαλ, ή όηαλ ε ώξα ζνπ πηα γέξλεη. 
Έηζη από ζέλα πεξηκέλσ θη απαηηώ.  

20  Κη όρη απ’ ηνλ λνπ ζνπ νιόηεια λα βγάιεηο 
ηεο Σξαγσδίαο ηνλ Λόγν ηνλ ιακπξό – 
ηη Ώγακέκλνλα,* ηη Πξνκεζέα ζαπκαζηό, 
ηη Οξέζηνπ, ηη Καζζάλδξαο παξνπζίεο, 

ηη Βπηά επί Θήβαο – θαη γηα κλήκε* ζνπ λα βάιεηο  

25  κ ό λ ν * πνπ κεο ζησλ ζηξαηησηώλ ηεο ηάμεηο,  
ηνλ ζσξό 

πνιέκεζεο θαη ζπ ηνλ Αάηη θαη ηνλ Ώξηαθέξλε.»* 
 

 

ππέξ ην δένλ: πεξηζζόηεξν από ην θαλνληθό· κε 
κεγαιύηεξε έκθαζε.  

Αγακέκλνλα θηι.: αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα από ηα 
πεξίθεκα έξγα ηνπ Ώηζρύινπ.  

κλήκε: ελζύκεκα. 

κόλν: ζην θείκελν είλαη αξαηά γξακκέλν γηα λα ηνληζηεί 
ηδηαίηεξα ζηελ αλάγλσζε. 

Γάηηο θαη Αξηαθέξλεο: νη εγέηεο ησλ Πεξζώλ ζηε κάρε 
ηνπ Μαξαζώλα (490 π.Υ.). πσο είλαη γλσζηό, ζην Μαξα-
ζώλα ν Ώηζρύινο πνιέκεζε εξσηθά, ηξαπκαηίζηεθε 
βαξηά, θαη θηλδύλεςε λα πεζάλεη. Ο Ώηζρύινο πέζαλε ην 
456 ζηελ πόιε Γέια ηεο ηθειίαο. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ση ηνλίδεη ηδηαίηεξα ζην επίγξακκά ηνπ ν Ώηζρύινο; 

2. Γηαηί ελνριήζεθε ν ηδώληνο λένο από ην επίγξακ-
 κα ηνπ Ώηζρύινπ; Ση ήηαλ απηό πνπ ηνλ ελόριεζε 
 πεξηζζόηεξν; 

3. Πνηα ζηάζε δσήο εθθξάδεη ν Ώηζρύινο κε ην επί-
 γξακκά ηνπ θαη πνηα ν ηδώληνο λένο κε ηα ιόγηα 
 ηνπ; Δ απάληεζή ζαο λα ζηεξηρηεί εθηόο ησλ άιισλ 
 θαη α) ζηελ επνρή πνπ δεη ν θαζέλαο β) ζηνλ ηξόπν 
 πνπ δνπλ. 
 
 
 
 
 
 
 

4. πσο θαη ζε άιια πνηήκαηα ηνπ Καβάθε έηζη θη 
 εδώ είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζέζε ηνπ 
 πνηεηή. Άιινη κειεηεηέο ππνζηήξημαλ πσο ν Καβά-
 θεο εηξσλεύεηαη ην ηδώλην λέν, άιινη πσο ζπκ-
 θσλεί θαηά βάζνο καδί ηνπ θαη άιινη πσο παξα-
 δέρεηαη ηα ιόγηα ηνπ λένπ ρσξίο όκσο θαη λα 
 ηαπηίδεηαη καδί ηνπ. Μπνξείηε λα βξείηε ζην πνίεκα 
 ζηνηρεία πνπ εληζρύνπλ ηε κηα ή ηελ άιιε άπνςε; 

5. Πνην είλαη ην θεληξηθό πξόβιεκα πνπ ζέηεη ην πνίε-
 κα; Ώθνξά κόλν ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα 
 ηελ αληηπαξάζεζε ησλ επνρώλ ή δηαηεξεί ηελ 
 επηθαηξόηεηα ηνπ (Να δηαβάζεηε θαη ην πνίεκα ηνπ 

 Μαλόιε Ώλαγλσζηάθε Λένη ηεο Πηδώλνο 1970). 
 

6. Μεξηθά από ηα θύξηα γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ 
 Καβάθε είλαη: Δ κεηαηόπηζε ηνπ ρξόλνπ ζηελ 
 αιεμαλδξηλή επνρή, ε ζεαηξηθόηεηα, ν δηδαθηηθόο  
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 ηόλνο, ε ρξήζε ησλ πξνζώπσλ σο ζπκβόισλ, ε 
 ζηνραζηηθή δηάζεζε, ν ιηηόο θαη θάπνηε πεδνιν-
 γηθόο ζηίρνο. Μπνξείηε λα επηζεκάλεηε ζην πνίεκα 
 απηά ηα γλσξίζκαηα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πόθν (Πνθνθιήο Αλησληάδεο) (1894-1978),  
Θαβάθεο (ζθίηζν) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Αιέμαλδξνο Ίζαξεο (γελ. 1941), Ζ κνλαμηά ηνπ πνηεηή 

(ιεπηνκέξεηα) (Ξξνζσπνγξαθίεο Θ.Ξ. Θαβάθε - 
Πύλδεζκνο Αηγππηηαθώλ Διιήλσλ, 1995) 
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Κ. Π. Καβάθεο (1863 -1933) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Ώιεμάλδξεηα, όπνπ 
ππήξρε αθκαία ειιεληθή παξνηθία, 
θπξίσο εκπόξσλ θαη ππαιιήισλ. 
Έκπνξνο ήηαλ θαη ν παηέξαο ηνπ.  
Δ κεηέξα ηνπ θαηαγόηαλ από ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο Κσλζηαληίλνο 
κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ αθνινύ-
ζεζε ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 
ηνπ θαη έδεζε από ην 1872 σο ην 1878 
ζην Λνλδίλν θαη από ην 1882 σο ην 1885  
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Μεηά ην 1885 εγθαηαζηάζεθε 
κόληκα ζηελ Ώιεμάλδξεηα, όπνπ θαη πέζαλε. Σηο εγθύ-
θιηεο ζπνπδέο ηνπ έθαλε ζην Λνλδίλν θαη ζηελ Ώιεμάλ-
δξεηα. Παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο δελ έθαλε, αιιά 
θαηόξζσζε λα απνθηήζεη βαζύηαηε κόξθσζε κε ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ κειέηεο (θπξίσο ηζηνξίαο). Βπίζεο ε 
δηακνλή ηνπ ζηα κεγάια θνζκνπνιίηηθα θέληξα ηεο 
επνρήο ηνπ (Λνλδίλν, Κσλζηαληηλνύπνιε, Ώιεμάλδξεηα) 
ηνλ εθνδίαζε κε πινύζηα πείξα. Γλώξηδε πνιύ θαιά ηε 
γαιιηθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. Πνηήκαηα αξρίδεη λα 
δεκνζηεύεη ην 1886, αιιά ζα αξγήζεη λα βξεη ηελ πξν-
ζσπηθή ηνπ έθθξαζε. Χο ην 1900 πεξίπνπ ε πνίεζε ηνπ 
είλαη επεξεαζκέλε από ηνπο ξνκαληηθνύο πνηεηέο ζηε 
δηάζεζε, ζηε ζηηρνπξγία θαη ζηε γιώζζα (θαζαξεύνπ-
ζα). Καηόξζσζε όκσο λα απαιιαγεί από ηνπο παξα-
δνζηαθνύο ιπξηθνύο ηξόπνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα 
πνίεζε έληνλα πξνζσπηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα πνίεζε 
απνγπκλσκέλε από παξαδνζηαθά ιπξηθά ζρήκαηα, πνπ 
θηάλεη ζπρλά σο ηελ πεδνινγία. Σνλ εθθξαζηηθό θόξην 
αλαπιεξώλεη εδώ ε παξαζηαηηθόηεηα, ε εμαηξεηηθή 
γισζζηθή επζηνρία, ε ιεπηή εηξσλεία θαη ε ππνβνιή.  
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Μηα ηέηνηα πνίεζε εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πνίεζε 
πνπ ηελ ίδηα επνρή θαιιηεξγνύληαλ ζηελ Ώζήλα κε 
θύξην εθπξόζσπν ηνλ Κσζηή Παιακά. Γη’ απηό θαη 
άξγεζε λα γίλεη απνδεθηή. Πξώηνο ηνλ παξνπζίαζε 
ζηελ Ώζήλα ν Γξ. Ξελόπνπινο ην 1903 κ’ έλα άξζξν ηνπ 

ζην πεξηνδηθό Ξαλαζήλαηα, αιιά ε θήκε ηνπ εδξαηώλε-
ηαη κεηά ην 1920, νπόηε θαη έρνκε ην πξώην αθηέξσκα 

ζηνλ Καβάθε ηνπ πεξ. Ξνηεηηθή Ρέρλε (1924). Δ νμύηαηε 
ζθέςε ηνπ πνηεηή, ε βαζηά αίζζεζε ηνπ ηξαγηθνύ θαη ε 
εθιεπηπζκέλε επαηζζεζία ηνπ δίλνπλ ζηελ πνίεζή ηνπ 
βάζνο θαη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. ήκεξα ν Καβάθεο 
ζεσξείηαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο πνηεηέο, όρη 
κνλάρα ηεο ειιεληθήο, αιιά θαη ηεο επξσπατθήο 
ινγνηερλίαο. 

πλήζσο ηα πνηήκαηα ηνπ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο: ηα ηζηνξηθά, ηα θηινζνθηθά θαη ηα εξσηηθά. 
Ο ρσξηζκόο απηόο είλαη βέβαηα ζρεκαηηθόο θαη γίλεηαη 
κε βάζε ην ζέκα ή ηνλ ηόλν πνπ θπξηαξρεί. Ώπό ηα 
«ηζηνξηθά» ηα πην πνιιά αλαθέξνληαη ζε πεξηζηαηηθά 
ησλ ειιεληζηηθώλ θπξίσο ρξόλσλ (αιιά θαη ησλ 
ξσκατθώλ θαη βπδαληηλώλ) ή ζε πιαζηά πεξηζηαηηθά, 
πνπ ν πνηεηήο παξνπζηάδεη σο ηζηνξηθά (ςεπδντζην-
ξηθά). Μέζα από απηά εθθξάδνληαη ζπλήζσο ζύγρξνλεο 
θαηαζηάζεηο. Σα «θηινζνθηθά» ηνπ είλαη θπξίσο 
πνηήκαηα βηνζεσξίαο, όπνπ ν δηδαθηηθόο ηόλνο είλαη 
έθθξαζε δσήο ζπλεηδεηά βησκέλεο, ελώ ζηα «εξσηηθά» 
ζπλπθαίλεηαη ν εδνληζκόο κε ηνλ αηζζεηηζκό. 
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Κ.Κξπζηάιιεο  
 

ην ηαπξατηό 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπιινγή Ν ηξαγνπ-

δηζηήο ηνπ βνπλνύ θαη ηεο ζηάλεο, ε νπνία εθδόζεθε 
έλα ρξόλν πξηλ από ην ζάλαην ηνπ πνηεηή. 
 

Ώπό κηθξό θη απ’ άθαλην πνπιάθη, ζηαπξατηέ κνπ,  
παίξλεηο θνξκί κε ηνλ θαηξό θαη δύλακε θη αγέξα  
θη απιώλεηο πήρεο ηα θηεξά θαη πηζακέο ηα λύρηα  
θαη κεο ζηα ζύγλεθα πεηάο, κεο ζηα βνπλά  

αλεκίδεηο·  

5  θσιηάδεηο κεο ζηα θξάθνπξα,* ζπρλνκηιάο κε  

η’ άζηξα,  

κε ηελ βξνληή εξσηεύεζαη θη απηδξνκάο* θαη  

παίδεηο  
κε η’ άγξηα αζηξνπέιεθα θαη βαζηιηά ζε θξάδνπλ  
ηνπ θάκπνπ ηα πεηνύκελα θαη ηνπ βνπλνύ  

νη πεηξίηεο.* 
 

Έηζη εγελλήζεθε κηθξόο θη ν πόζνο κνπ ζηα ζηήζε  

10  θη απ’ άθαλην θη απ’ άπιεξν* πνπιάθη, ζηαπξατηέ  

κνπ,  
κεγάισζε, πήξε θηεξά, πήξε θνξκί θαη λύρηα  
θαη κνπ καηώλεη ηελ θαξδηά, ηα ζσζηθά κνύ ζθίδεη·  
θη έγηλε ηώξα ν πόζνο κνπ ατηόο, ζηνηρεηό θαη  

δξάθνο 
 

 

θξάθνπξα: νη άθξεο ησλ ςειώλ βνπλώλ. 

απηδξνκώ: παίξλσ θόξα γηα λα ηξέμσ, νξκώ.  

πεηξίηεο: είδνο γεξαθηνύ.  

άπιεξνο: ρσξίο θηεξά. 
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θη εθώιηαζε βαζηά βαζηά κεο ζη’ άζαξθν θνξκί  
κνπ  

15  θαη ηξώεη θξπθά ηα ζπιάρλα κνπ, θνπθνβνζθάεη  
ηε ληόηε.  

Μπεδέξηζα* λα πεξπαηώ ζηνπ θάκπνπ  

ηα ιηνβόξηα.*  

Θέισ η’ αςήινπ* λ’ αλεβώ· λ’ αξάμσ ζέισ, ατηέ  

κνπ, 
κεο ζηελ παιηά κνπ θαηνηθηά, ζηελ πξώηε  

ηε θσιηά κνπ,  

ζέισ λ’ αξάμσ ζηα βνπλά, ζέισ λα δάσ* κ’ εζέλα.  

20 Θέισ η’ αλήκεξν θαπξί,* η’ αξθνύδη, ην πιαηόλη,*  

θαζεκεξλή κνπ θη αθξηβή λα ηα ’ρσ ζπληξνθηά  
κνπ.  

Κάζε βξαδνύια, θάζε απγή, ζέισ ην θξύν η’ αγέξη  
λα ’ξρεηαη από ηελ ιαγθαδηά, ζαλ κάλα, ζαλ  

αδέξθη  
λα κνπ ρατδεύεη ηα καιιηά θαη η’ αλνηρηά κνπ  

ζηήζε. 
 

25  Θέισ ε βξπζνύια, ε ξεκαηηά, παιηέο γιπθηέο κνπ  
αγάπεο  

λα κνπ πξνζθέξνπλ γηαηξηθό η’ αζάλαηα λεξά  
ηνπο.  

 
 
 

κπεδεξίδσ: (ι. ηνπξθ.) θνπξάδνκαη, βαξηέκαη. 

ιηνβόξη: ιίβαο. 

η’ αςήινπ: ςειά. 

δάσ: δσ.  

θαπξί: αγξηνγνύξνπλν. 

πιαηόλη: ειάθη. 
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Θέισ ηνπ ιόγθνπ ηα πνπιηά κε ηνλ θειατδηζκό  
ηνπο  

λα κε θνηκίδνπλ ην βξαδύ, λα κε μππλνύλ ην ηάρπ.*  

Καη ζέισ λα ’ρσ ζηξώκα κνπ  λα ’ρσ θαη  
ζθέπαζκά κνπ 

30  ην θαινθαίξη ηα θιαδηά θαη ηνλ ρεηκώλ’ ηα ρηόληα. 

Κισλάξηα απ’ αγξηνπξίλαξα, θνπξθάιεο* από  

ειάηηα  

ζέισ λα ζηξώλσ ζηνηβαληέο* θη απάλνπ λα  

πιαγηάδσ,  
λ’ αθνύσ ηνλ ήρν ηεο βξνρήο θαη λα  

γιπθνθνηκηέκαη. 
 

Ώπό εκεξόδεληξνλ,* ατηέ, ζέισ λα ηξώσ βαιάληα,  

35  ζέισ λα ηξώσ ηπξί αιαθηνύ θαη γάια απ’ άγξην  
γίδη. 

Θέισ λ’ αθνύσ ηξηγύξσ κνπ πεύθα θη νμηέο λα  
ζθνύδνπλ,  

ζέισ λα πεξπαηώ γθξεκνύο, ξατδηά,* ςειά  

ζηεθάληα,*  

ζέισ θξεκάκελα λεξά δεμηά δεξβηά λα βιέπσ.  
Θέισ λ’ αθνύσ ηα λύρηα ζνπ λα ηα ηξνράο ζηα  

βξάρηα,  
40  λ’ αθνύσ ηελ άγξηα ζνπ θξαπγή, ηνλ ίζθην ζνπ λα  

βιέπσ.  
 

 

ην ηάρπ: ην πξσί. 
θνπξθάια: δηραισηό μύιν. 

ζηνηβαληά: ζσξόο από μύια. 

εκεξόδεληξν: ε ήκεξε βαιαληδηά. 

ξατδηά: γθξεκόο. 

ζηεθάλη: απόηνκε θνξπθή βνπλνύ. 
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Θέισ, κα δελ έρσ θηεξά, δελ έρσ θιαπαηάξηα*  

θαη ηπξαλληέκαη θαη πνλώ θαη ζβεέκαη λύρηα κέξα.  
Παξαθαιώ ζε, ζηαπξατηέ, γηα ρακειώζνπ νιίγν  
θαη δώζ’ κνπ ηεο θηεξνύγεο ζνπ θαη πάξε κε καδί  

ζνπ,  
45  πάξε κε απάλνπ ζηα βνπλά, ηη ζα κε θάεη  

ν θάκπνο! 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ παξνκνίσζε, ηε 
 ζπζζώξεπζε θαη ηελ αληίζεζε: λα ηα επηζεκάλεηε 
 θαη λα βξείηε πνηα ζπλαηζζήκαηα εθθξάδνπλ απηά 
 ηα κέζα. 
 

2. Με πνηα άιια κέζα εθθξάδεηαη ε νξεζίβηα ηξαρύ-
 ηεηα ζην πνίεκα; (πξνηνύ απαληήζεηε λα πξνζέ-
 μεηε ηελ πνηόηεηα ησλ ήρσλ). 

3. Πνηεο νκνηόηεηεο παξνπζηάδεη ν ζηίρνο ηνπ 
 Κξπζηάιιε κε ην ζηίρν ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ; 
 
 

Κώζηαο Κξπζηάιιεο (1868 -1894) 

 
Πνηεηήο ηεο αγξνηηθήο θαη πνηκεληθήο δσήο.  
Γελλήζεθε ζην πξξάθν ηεο Δπείξνπ θαη  
ηειείσζε ην Βιιεληθό ρνιείν θαη ην  
Γπκλάζην ζηε Γσζηκαία ρνιή Εσαλλίλσλ. 
Με αθνξκή ηελ έθδνζε ηεο ζπιινγήο ηνπ 

Αη Πθηαί ηνλ Άδνπ (1887) θαηαδηώρηεθε 
 
 

θιαπαηάξηα: κεγάια θηεξά. 
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από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ησλ Εσαλλίλσλ θαη γηα λα κε 
ζπιιεθζεί, δηέθπγε θξπθά ζηελ Ώζήλα. ηελ πξσ-
ηεύνπζα αληηκεησπίδνληαο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 
αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί πξώηα σο ηππνγξάθνο θαη 
αξγόηεξα σο εξγάηεο ζηελ Βηαηξεία ηδεξνδξόκσλ 
(.Π.Ώ.Π.). Οη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δσήο θαη νη 
ζηεξήζεηο έβιαςαλ γξήγνξα ηελ πγεία ηνπ. Πέζαλε 
θπκαηηθόο ζε ειηθία 26 εηώλ. 

Βπεξεαζκέλνο από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη ν Κξπ-
ζηάιιεο εθθξάδεη κε ηελ πνίεζε ηνπ ηε θπζηνιαηξηθή 
δηάζεζε θαη ην αίζζεκα ηεο λνζηαιγίαο. Έξγα ηνπ: Ι. 

Πνηήκαηα: Αη Πθηαί ηνλ Άδνπ (1887), Ν θαιόγεξνο ηεο 
Θιεηζνύξαο ηνπ Κεζνινγγίνπ (1889), Αγξνηηθά (1890), Ν 
ηξαγνπδηζηήο ηνλ βνπλνύ θαη ηεο ζηάλεο (1893). II. 

Πεδά: Ξεδνγξαθήκαηα (1894). Ρα Άπαληα ηνπ 
Κξπζηάιιε έρνπλ εθδνζεί ζε δπν ηόκνπο κε επηκέιεηα 
Μηράιε Πεξάλζε. 
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Κσζηαληίλνο Υαηδόπνπινο  
 

Γε γπξεύσ μέλν 

Ο ΥΏΣΓΟΠΟΤΛΟ ζηελ πνίεζή ηνπ δεκηνπξγεί, ζύκ-

θσλα κε ηα δηδάγκαηα ηνπ ζπκβνιηζκνύ, κηα ππνβιε-
ηηθή αηκόζθαηξα, όπνπ θπξηαξρεί ν ειεγεηαθόο ηόλνο 
θαη έλαο αθαζόξηζηνο πνηεηηθόο ξεκβαζκόο κε ζνιέο 
θαη αμεθαζάξηζηεο εηθόλεο, πνπ ηηο εληζρύεη ε κνπζηθή 
γνεηεία ηνπ ζηίρνπ. 
 

Αε γπξεύσ μέλν, δε ξσηώ θξπθό, 
δε γπξεύσ ράξε·  

θάηη κνπ έρνπλ πάξεη, κέζ’ απ’ ηελ ςπρή 
θάηη κνπ έρνπλ πάξεη. 

 

Καη δελ ήηαλ νύηε μσηηθά,* 

θαη δελ ήηαλ ρέξηα,  
θαη ήηαλ έλα βξάδπ πνπ έπαηδαλ ζνιά 

ζην γηαιό η’ αζηέξηα. 
 

Κη ήξζε έλαο αέξαο θη ήξζε έλαο βνξηάο 
θη ήξζε έλα ζθνηάδη – 

σ αδεξθή, ρακέλν θάπνην κπζηηθό, 

πνπ ζξελνύκε νκάδη,* 
 

κεο ζην θύκα αλνίγεη δξόκν κπζηηθό, 
δείρλεη ην θεγγάξη: – 

θάηη κνπ έρνπλ πάξεη, κέζ’ απ’ ηελ ςπρή 
θάηη κνπ έρνπλ πάξεη. 

 

μσηηθό: γεληθή νλνκαζία ησλ θαληαζκάησλ (ζηνηρεηά, 
λεξάηδεο θηι.).  

νκάδη: καδί.
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Ήξζεο 
 

Ήξζεο· θαη ε κέξα ήηαλ ρισκή  
θαη ήηαλ θξύν – 
ήξζεο, κα κε απισκέλα ηα παληά  
έκελε ην πινίν. 

 
Ήξζεο· 
θαη ηα πνπιηά θάζηζαλ ζηα θιαδηά 
θαη θειαεδνύζαλ, 
θαη ηα παξάζπξα ήηαλ αλνηρηά 
θη άλζε ζθνξπνύζαλ. 

 
Ήξζεο· 
αιιά ηα θύιια ζηα θιαδηά 
ήηαλ καδεκέλα 
θαη ήηαλ ηα ζύλλεθα ζηαρηηά 
θαη θξεκαζκέλα. 

 
Κη ήηαλ ε ζάιαζζα ρισκή  
θαη ήηαλε θξύν·  
θη όινη θνηηάδαλε ρισκνί  
πνπ κε απισκέλα ηα παληά  
έκελε ην πινίν. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Να επηζεκάλεηε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 
 εηζαγσγηθό ζεκείσκα. 

2. Να επηζεκάλεηε ηηο εηθόλεο ησλ πνηεκάησλ θαη λα 
 βξείηε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηζηνηρίεο. 
 

ΐηνγξαθία ηνπ πνηεηή βι. ΐ΄ ηεύρνο ζ. 124. 
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Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο  
 

Ο Μπαηαξηάο 

ΟΛΏ ΣΏ ΠΡΟΧΠΏ ηνπ πνηήκαηνο, θαη εηδηθόηεξα ν 

Μπαηαξηάο, είλαη πξαγκαηηθά. Ο Θαλάζεο Μπαηαξηάο 
πήγε ζην Μεζνιόγγη, όηαλ ήηαλ 35 ρξνλώλ θαη πέζαλε 
εθεί ζε βαζηά γεξάκαηα (1917). Ο πνηεηήο Ρήγαο Γθόι-
θεο έρεη γξάςεη γη’ απηόλ ηα εμήο: «Δ ζπληξνθηά ηνπ, 
πνπ απηόο ήηαλε ςπρή, είρε ηξία όξγαλα, ιανύην ηνπ 
Μπαηαξηά, βηνιί ηνπ Καηζαξνύ θαη θιαξίλν ηνπ ηζηγ-
γάλνπ νπιετκάλε. Μα πάλσ απ’ όια ηνύηα βαζίιεπε 
θαη ηξηθύ-κηδε θη αλέβαηλε ζε νπξαλνύο από πάζνο, ην 
ηξαγνύδη ηνλ Μπαηαξηά. Δ θσλή ηνπ, πνπ έθηαλε αβία-
ζηα ηηο πςειέο λόηεο θαη θαηξαθπινύζε ζθαιί ζθαιί κε 
ρίιηα παηρληδίζκαηα, γπξίζκαηα θαη ηζαθίζκαηα σο ηνπο 
ρακεινύο ηόλνπο, έπαηξλε όιε ηε ράξε θαη ην αίζηεκα, 
αθνύ πξώηα ν ηξαγνπδηζηήο εξρόηαλε ζην θέθη κε 
θξαζί. Δ άθηαζηε επηηπρία ηνπ ήηαλ ηα Γηαλληώηηθα, ηα 
θιέθηηθα θαη ηα εξσηηθά ιηαλνηξάγνπδα». Κη ν πνηεηήο 

Κσζηήο Παιακάο ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Θαεκνί 
ηεο ιηκλνζάιαζζαο ύκλεζε επίζεο ηνλ Μπαηαξηά. 

«έλα αββάην βξάδπ  

κηα Κπξηαθή πξσί...»* 

 
Ο Μπνπθνπβάιαο ν κηθξόο θη ν Κιεο ηνπ Σζαγθαξάθε 

θη ν Νίθνο ηνπ ΐξαλά,  
άββαην βξάδπ, θάπνηε, ην ’ξηρλαλ ζην κεξάθη, 

ζηνπ ΐιάρνπ θνπηζνπίλνληαο θξπθά. 
 
 

έλα... πξσί: ζηίρνο από δεκνηηθό ηξαγνύδη γηα ηελ 
Έμνδν. 
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Κη σο ήζαλε αξρνληόπνπια θη νη ηξεηο, ζην θέθη απάλσ, 
ζηέιλαλ γηα ηα βηνιηά,  

θαη κεο ζε ιίγν βιέπαλε ηνλ Καηζαξό ηνλ Πάλν, 
θαη πίζσ ην Θαλάζε Μπαηαξηά.  

Κη ακέζσο κε ην βηνιηηδή θαη κε ην ιανπηέξε, 

θαη κ’ έλαλ πηθηξηδή,* 

γηα ην βηινύρη* θίλαγαλ ηνπ Κώζηα Καιηαληέξε,  

πνπ ζίγνπξα ηνλ έβξηζθαλ εθεί. 
 

Κη ν Κώζηαο ιαγνθνίκεηνο, πάληα κε ηελ πνδηά ηνπ, 
ηνπο δέρνληαλ νξζόο,  

θαη ην ηξαπέδη εηνίκαδε πξνο η’ αξκπξίθηα θάηνπ, 
ζηεο άπιαο ιηκλνζάιαζζαο ην θσο. 

 
Κη σο λα ζηξσζεί θαη λα ζηαρηεί, θαη λα ζπγθαηξηζηνύλε 

η’ άξγαλα, ζηγαιά  

ηα ιηαλνηξάγνπδα άξρηδαλ, ηα γηαξεδάθηα,* νπνύ ’λαη 

θαζώο ηα πξνζαλάκκαηα ζηε ζηηα. 
 

Μα ζην ηξαπέδη σο θάζνπληαλ, θη άλνηγελ ε θσλή ζνπ, 
κεγάιε Μπαηαξηά! 

ζην ηξίην θξαζνπόηεξν, πνπιηά ηνπ Παξαδείζνπ 
μππλνύζαλε θη αεδόληα ζηα θιαδηά. 

 
 

Καη ιίγν ιίγν σο γύξηδεο κεο ζην ηξαγνύδη, σ ζάκα! 
παιηθαξηέο, θαεκνύο,  

Σ’ αξκαηνιίθη αλέβαδεο θαη ηελ αγάπε αληάκα, 
ζη’ αζηέξηα, ζην θεγγάξη, ζηνπο Θενύο. 

 

πηθηξηδήο: απηόο πνπ παίδεη πίθεξν (είδνο κηθξνύ 
θιάνπηνπ). 

βηινύρη: εδώ: είδνο εμνρηθνύ θέληξνπ ηεο επνρήο, 
ζπλήζσο ήηαλ ρηηζκέλν κε θαιάκηα. 

γηαξεδάθηα: (ι. ηνπξθ.)· ηξαγνπδάθηα, ζθνπνί. 
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Κη εθείζε, πνπ δελ έθηαλε θαλέλαο, θη ε αλάζα, 
πηάλνληαλ σο θη απηή,  

θη εθείζε αιέγξα* παίδνληαο ζθαιί ζθαιί ηα κπάζα, 

θαηέβαηλε ε γαιηάληξα* ζνπ ε θσλή. 
 

Κη όπσο εηύραηλε ζπρλά ζε ηέηνηα γιέληηα λα ’λαη  
θαινθαηξηνύ ραξά, 

θαη ν θόζκνο έμσ, ηα λεξά θαη νη θάκπνη λα επσδάλε  
θη όια καδί λα ζπξώρλνπλ δπλαηά, 

 
θαη ηελ πην ιίγν αλάζαξξε,* παξέθεη λα παηήζεη, 

λ’ αθνύζεη θαη λα δεη, – 
δελ έκεηλε εηθνζόρξνλε πνπ λα κελ μεπνξηίζεη, 

θαη ρήξα ληα ζην δξόκν λα κε βγεη. 
 

Κη όζεο αθόκα, νη άπιεξεο* δε βόιηε* λα θηεξίζνπλ* 

ζε κάληξεο θαη ζε απιέο,  
ηα θνρπιάθηα απηάθηα ηνπο ζηύισλαλ λα γξηθήζνπλ, 

ηα κάηηα ηνπο λα ξίμνπλ ζατηηέο. 
 

Καη ηα ηξαγνύδηα, αέξεδεο δξνζηάο καδί θαη ιαύξαο, 

– ν δόιηνο ν ζεβληάο! *  

πόηε ηηο θιόγεο έθεξλαλ θαη πόηε κηαο αλάβξαο 
ην ξάληηζκα ζηα θύιια ηεο θαξδηάο. 
 

 

αιέγξα: γνξγά. 

γαιηάληξα θσλή: θσλή πνπ γνεηεύεη. 

αλάζαξξνο: ζαξξεηόο. 

άπιεξνο: απηόο πνπ αθόκα δελ έρεη ηειείσο δηαπιαζηεί.  

δε βόιηε: (δηαθνξεηηθόο ηύπνο παξαηαηηθνύ ηνπ 
βνιεύσ)· δε κπνξνύζαλ.  

θηεξίδσ: πεηώ. 

ζεβληάο: (ηνπξθ. ιέμε)· ν έξσηαο, ε αγάπε. 
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Μα εθεί πνπ πέιαγν ε θσλή ζάιεπε πηα ηα θξέλα, 

θη ν πιαληαγκέλνο* λνπο,  

πνύ πήγαηλε, δελ ήμεξε, κε ηα θηεξά ρακέλα, 
ζ’ αλαζπκηέο θαη πόζνπο σθεαλνύο, 

 
θαζώο ε λύρηα εζάκπηδε, θαη ηεο απγήο ε ράξε 

ζπίζηδ’ αληηθξηλά,  

μάκσλε* ν Μπαηαξηάο κε κηαο θαη πέηαε ην δνμάξη, 

κε ην ζηεξλό ηνπ βόγθν ζηα λεξά. 
 

Καη αζεθσκέλνο γλεύνληαο λα εηνηκαζηνύλ θαη νη άιινη 
θαη ζθύβνληαο ζηνπο ηξεηο  

ληόβγαιηνπο θαιεζηάδεο ηνπ, πνπ ’ραλε ην θεθάιη  
γεκάην από θαπλνύο απνβξαδίο 

 

ηνπο έιεγε, μελέξσηνο,* πσο δελ ήηαλ ε ηάμε,* 

πξσί θαη Κπξηαθή,  
λα δνπλ παηδηά πνπ ηα ’ραλε κε βξέμεη θαη κε ζηάμεη, 

κπιεγκέλα ζηα βηνιηά θαη ζην θξαζί. 
 

Κη ελώ ηνπο έιεγελ απηά, θη νη γύξσ παξσξίηεο,* 

ζα ζ’ ππλνθαληαζηά, 
 
 
 
 

πιαληαγκέλνο: απηόο πνπ πάεη λα ζθάζεη (λα 
πιαληάμεη) από πάζνο. 

μάκσλε κε κηαο: νξκνύζε, ζεθσλόηαλ απόηνκα. 

μελέξσηνο: μεκέζπζηνο. 

δελ ήηαλ ε ηάμε: δελ ήηαλ ζσζηό, δελ ηαίξηαδε.  

παξσξίηεο: ν μελύρηεο (απηόο πνπ κέλεη πέξα από ηελ 
θαλνληθή ώξα έμσ από ην ζπίηη ηνπ). 
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παίξλαλ ην δξόκν ηνπ γηαινύ, νη απαλσπαδαξίηεο,* 

θη νη θάησ* ηα ληεξζέθηα* ηα ζηελά, 
 

κέζα ζη’ αλάθινγν ην θσο, άξρηδαλ θη νη θακπάλεο, 
πνπ θάληαδαλ ρξπζέο,  

θαη ηα θνξίηζηα εκπαίλαλε λα θνηκεζνύλ θη νη κάλεο 

μαιιάδαλε* λα παλ ζηηο εθθιεζηέο... 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 
ΐαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε 
αθεγεκαηηθόηεηα θη ν έληνλα κνπζηθόο (ηξαγνπδηζηόο) 
ηόλνο. Με βάζε απηή ηελ παξαηήξεζε λ’ απα-ληήζεηε 
ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1. ε πνηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο κπνξεί λα δηαηξεζεί ην 
 πνίεκα; 

2. Πνηνο ν ξόινο ηεο θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο; Ση ην 
 ηδηαίηεξν παξνπζηάδεη ε θαζεκηά; 

3. Πνηνο είλαη ν γξακκαηηθόο ρξόλνο ηνπ πνηήκαηνο; 
 Ση ζπλέπεηα έρεη απηό ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 
 δηαδξακαηηδνκέλσλ; 

 
 
 
 

απαλσπαδαξίηεο: απηόο πνπ κέλεη ζηελ πεξηνρή πνπ 
ήηαλ ην πάλσ παδάξη. 

θη νη θάησ: ελλνεί νη θαησπαδαξίηεο. 

ληεξζέθη: (ηνπξθ. ιέμε)· γσληά ηνπ δξόκνπ. 

μαιιάδσ: βγάδσ ηα θαζεκεξηλά ξνύρα θαη θνξώ ηα 
γηνξηηλά. 
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4. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη ηα δπν βαζηθά 
 ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο είλαη ε αθεγεκαηηθόηεηα θη 
 ν ηξαγνπδηζηηθόο ηόλνο; 

5. Ση παξαθίλεζε ην Μαιαθάζε λ’ αλαζηήζεη κε ην 
 πνίεκα ηε κνξθή ηνπ Μπαηαξηά; 

6. Πνηα εηθόλα ζρεκαηίδεηε εζείο γηα ηνπο απινύο 
 αλζξώπνπο ηεο επαξρίαο εθείλεο ηεο επνρήο; 
 
 
 
 
 

Ληθόιανο Μπδηάο  
(1828-1909),  

Ρ’ Αλαθηώηηθα, Δζληθή 
Ξηλαθνζήθε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο (1869 -1943) 

 
Γελλήζεθε ζην Μεζνιόγγη θαη πέζαλε 
ζηελ Ώζήλα. πνύδαζε Ννκηθά. Γηα 
πνιιά ρξόληα ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο 
ηεο ΐηβιηνζήθεο ηεο ΐνπιήο. Βκθαλίζηε- 
θε ζηα Βιιεληθά Γξάκκαηα κε αλαλεσ- 
ηηθή δηάζεζε. ΐαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο  
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πνίεζήο ηνπ, πνπ ηε δηαπνηίδεη κηα απαηζηόδνμε 
δηάζεζε, είλαη ε ζηηρνπξγηθή επηδεμηόηεηα θαη ε κνπζηθή 
αίζζεζε. Πην ξσκαιέα γίλεηαη ε πνίεζε ηνπ, όηαλ 
εκπλέεηαη από ην Μεζνιόγγη. ηα πνηήκαηα απηά 
θπξηαξ-ρεί ε λνζηαιγία θαη ην όξακα ελόο θόζκνπ πνπ 
έρεη ραζεί. Γη’ απηό, αλ θαη πνιιά από ηα πξόζσπα πνπ 
παξνπζηάδνληαη, όπσο ν Σάθεο Πινύκαο θη ν Μπαηα-
ξηάο, είλαη κνξθέο αηνκηθέο, εληνύηνηο μερσξίδνπλ θη 
εθθξάδνπλ ην ήζνο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ ειιεληθνύ 
ιανύ θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν κεηά ηελ επαλάζηαζε 
ηνπ 1821. Ο αθεγεκαηηθόο ηόλνο, πνπ θπξηαξρεί ζηα 
πνηήκαηα απηά, ζπκίδεη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη. Κη όπσο 
έρεη γξαθηεί, ν πνηεηήο είρε ηελ ηόικε λα βάιεη ζηελ 
πνίεζε ηνπ πξάγκαηα θαη αλζξώπνπο κε ηα νλόκαηα 
ηνπο, πνπ ήηαλ αληηπνηεηηθά, αιιά ελαξκνλίζηεθαλ 
κέζα ζηνλ επηθό θαη αθεγεκαηηθό ηόλν ηνπ θάζε 

πνηήκαηνο. Σν έξγν ηνπ: α) Πνίεζε: Ππληξίκκηα (1898), 

Ώξεο (1908), Ξεπξσκέλα (1909), Αζθόδεινη (1918), Ν 
Κπαηαξηάο (1919), Ν Κπαηαξηάο – Ράθεο Ξινύκαο – 
Κπάπξνλ (1920· πεξηέρνληαη ζηε ζπιινγή Ππληξίκκαηα, 
β΄ έθδνζε), Αληίθσλα (1931), Ρν εξσηηθό (1939), Ρα 
Κεζνινγγίηηθα (1946· εθινγή από ηηο ζπιινγέο 

Ππληξίκκαηα, α΄ θαη β΄ έθδνζε, Αζθόδεινη, α΄ θαη β΄ 

έθδνζε, Ώληίθσλα) β) Μεηαθξάζεηο: Πηξνθέο ηνπ Γαλ 
Μνξεάο. 
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Εσάλλεο Γξππάξεο  
 

Δζηηάδεο 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ είλαη ην ηξίην ζηε ζεηξά Διεγεία θαη 

θιείλεη ηε κνλαδηθή ζπιινγή ηνπ Γξππάξε Πθαξαβαίνη 
θαη Ρεξξαθόηεο. ’ απηό ν πνηεηήο εθκεηαιιεύεηαη ηε 
ξσκατθή παξάδνζε γηα ην ακάξηεκα ησλ Βζηηάδσλ 
πνπ από αβνπιία άθεζαλ θαη έζβεζε ε ηεξή θιόγα, ηελ 
νπνία ηάρηεθαλ λα θξαηνύλ άζβεζηε ζην βσκό ηεο 
ζεάο. 
 
ΐαζηά άθξαρηα* κεζάλπρηα, ηξηζθόηεηλνη νπξαλνί  
πάλ’ απ’ ηελ πνιηηεία ηελ θνηκηζκέλε·  
θη άμαθλα ζέξλεη ηνπ Καθνύ ην Πλεύκα κηα θσλή,  
ηξόκνπ θσλή – θη όινη πεηηνύληαη αιαιηαζκέλνη.* 

 
«Έζβεζε ε άζβεζηε θσηηά!» θη όινη δξνκνύλ θνξά*  
ηπθινί κέζα ζηε λύρηα λα πξνθηάζνπλ,  
όρη κ’ ειπίδα πσο κπνξεί λα ’λ ςεύηξα ε ζπκθνξά,  
παξά λα δνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη ηε ρνξηάζνπλ. 

 
Θαξξείο λεθξνί θη απάξηαζαλ* ηα κλήκαη’ αξαρλά,*  
ζπγθαηξα νξζνί γηα ηε ζηεξλή ηελ θξίζε,  
θη ελώ νη αλέγλσκνη ζπαξλνύλ* κεο ζε θαθό βξαρλά,  
κελ ηύρεη ηξέκνπλε θαλείο θαη ηνπο μππλήζεη. 
 

άθξαρηνο: ζησπειόο, πνπ δελ έρεη θξάμεη (ιαιήζεη) ν 
πεηεηλόο.  

αιαιηαζκέλνο: μέθξελνο, αλαζηαησκέλνο. 

δξνκώ θνξά: ηξέρσ νξκεηηθά. 

απαξηάδσ: αθήλσ, παξαηώ. 

αξαρλόο: αξαρληαζκέλνο. 

ζπαξλώ: ζπαξάδσ, αλαηαξάδνκαη από θόβν. 
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Μ’ έλα πληρηό κνλόρλσην αλαθηιεηό ζθπθηνί 
πξνο ηεο Βζηίαο ην Ναό ηξαβνύλε, 
θαη κπξνο ζηελ Πύιε δηάπιαηα ηε ράιθηλε αλνηρηή 
έλα ηα κύξηα γίλνπληαη κάηηα λα ηδνύλε. 

 
Καη βιέπνπλ: κε ηεο γλώξηκεο αξραίαο ησλ αξεηήο  
ην ζρήκα η’ αλσθέιεπην ληπκέλεο,  
ζηνλ πξνδνκέλν ην ΐσκόλ εκπξόο γνλππεηείο  

ηηο Βζηηάδεο,* ηηο ζεκλέο, κα θνιαζκέλεο. 
 

Σν θξίκα ηνπο εζηάζεθε κηα άβνπιε αλακειηά  

θη αξαζπκηά* –ζαλ ηεο δηθήο καο ληόηεο!  

κα ε Άγηα Φσηηά, κηα πόζβεζε, δελ ηελ αλάβεη πιηα  
αλζξσπηλό πξνζάλακκα ή ππξνδόηεο. 

 
Κη όζν θη αλ κε ηηο θνύρηεο ησλ ζθνξπίδνπλ ζηα καιιηά  
κε ζπληξηβή θαη κε ηαπεηλνζύλε,  
ηνπ θάθνπ! ζηε ριηα ρόβνιε θαη κεο ζηε ζηάρηε πιηα  
ζπίζαο ηδέα νύδ’ έιπηζε δελ έρεη κείλεη. 

 
Κη είλαη γξακκέλε ηνπ ρακνύ ε Πνιηηεία· ερηόο  
αλ, πξη ν θαηλνύξηνο ν ήιηνο αλαηείιεη,  
θάκεη ην ζάκα ηνπ ν νπξαλόο, θαη ζη’ άσξα ηεο λπρηόο  
καθξόζπκνο ηνλ θεξαπλό ηνπ θάησ ζηείιεη. 
 

 

Δζηηάδεο: ηέξεηεο ζην λαό ηεο Βζηίαο ζηελ αξραία 
Ρώκε. Ώλήθαλ ζε επππόιεπηεο νηθνγέλεηεο ηεο Ρώκεο. 
Μπαίλνληαο ζηελ ππεξεζία ηεο ζεάο αλαιάκβαλαλ ηελ 
ππνρξέσζε λα κείλνπλ αγλέο ζε όιε ηνπο ηε δσή θαη λα 
θπιάγνπλ λα κε ζβήζεη ε ηεξή θσηηά ζην λαό. Ώλ 
παξακεινύζαλ ην ρξένο ηνπο, ηηο έζαβαλ δσληαλέο, 
γηαηί πίζηεπαλ όηη ην ζβήζηκν ηεο θσηηάο πξνκελνύζε 
ζπκθνξέο γηα ηελ πόιε. 

αξαζπκηά: αδξάλεηα, αβνπιία. 
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Κη αλ είλ’ θαη πέζεη απάλσ ηνπο, αο πέζεη! όπσο δεηά  
ην δίθην θη νη Παξζέλεο ην δεηνύλε,  
πνπ ηδνύ ηηο κε ηα ρέξηα ηνπο ζηα νπξάληα ζεθσηά  
θαη ηελ ςπρή ζηα κάηηα ηνπο ηνλ πξνζθαινύλε. 
…………………………………………… 
Σάρα ην ζάκα θη έγηλε; Πεο κνπ ην λα ζ’ ην πσ,  
γλώκε άβνπιε, γλώκε άδηθε κηαο ληόηεο 
ζαλ ηε δηθηά καο, πόζβεζελ έηζη ρσξίο ζθνπό  

θη αθόκα δεη θαη δέλεηαη* – κε ην ζθνπό ηεο! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Παξαηεξήζηε απηά πνπ ζπκβαίλνπλ έμσ από ην 
 λαό θαη πξνζπαζήζηε λα ζπλδέζεηε (α) ην ζθεληθό 
 πνπ πξννησλίδεηαη ηε ζπκθνξά θαη (β) ηελ 
 ςπρνινγία ηνπ πιήζνπο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
 απέλαληη ζηε ζπκθνξά. 
 

2. Πνηα είλαη ε ζθελή πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην λαό; 
 Πώο ζπκπεξηθέξνληαη νη Βζηηάδεο κεηά ην ακάξ-
 ηεκα ηεο «αλεκειηάο» θαη πώο εμεγείηε ηε 
 ζπκπεξηθνξά ηνπο; 

3. Πνηνο ππαηληγκόο ζηελ ελόηεηα απηή επξύλεη ην 
 λόεκα ηνπ κύζνπ θαη ηνλ θάλεη ζύκβνιν; Πνηα είλαη 
 ηα βαζύηεξα πεξηερόκελα  
 πνπ δίλεη ν πνηεηήο ζην 
 ζύκβνιν; 
 

4. Πνην ζαύκα πεξηκέλεη  
 ν πνηεηήο θαη ηη ειπίδεη  
 από απηό; 
 
 
 

δέλνκαη: βξάδσ. 
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Εσάλλεο Γξππάξεο (1871-1942) 

 
Γελλήζεθε ζηε ίθλν, αιιά κεγάισζε θαη  
κνξθώζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  
Τπεξέηεζε ζηε Μέζε Βθπαίδεπζε θαη κειέ- 
ηεζε ηε λεόηεξε ινγνηερλία ζηελ Εηαιία, ηε  
Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. Αηνξίζηεθε ην 1923  
δηεπζπληήο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (ζηε  
δηεύζπλζε Σκήκαηνο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ)  
θαη αξγόηεξα (1931) ζην Βζληθό Θέαηξν ηεο Βιιάδνο. 
Σηκήζεθε κε ην Ώξηζηείν Γξακκάησλ. Ο Γξππάξεο 
ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο πην αμηόινγνπο πνηεηέο 
καο. Έρεη αθνκνηώζεη ηα δηδάγκαηα όισλ ησλ ινγνηε-
ρληθώλ ξεπκάησλ ηεο επνρήο ηνπ (παξλαζζηζκνύ, 
λενθιαζηθηζκνύ, ζπκβνιηζκνύ) θαη δεκηνύξγεζε ηε 
δηθή ηνπ ηδηόηππε πνίεζε. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πνίεζεο ηνπ είλαη ε άςνγε ηερληθή θαη ε πιαζηηθή 
επεμεξγαζία ηνπ ζηίρνπ (ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ παξλαζζηζκνύ), αιιά θαη ε κνπζηθόηεηα θαη ε 
ππνβιεηηθόηεηα (ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 
ζπκβνιηζκνύ). Παξ’ όιε ηελ επίδνζή ηνπ ζηε 
δεκηνπξγηθή πνίεζε, γξήγνξα ηελ εγθαηέιεηςε θαη 
αθηεξώζεθε ζηε κεηάθξαζε ησλ ηξαγηθώλ ηεο 

αξραηόηεηαο. Έξγα ηνπ: Πνίεζε: Πθαξαβαίνη θαη 
Ρεξαθόηεο, 1919. Μεηαθξάζεηο: Ώηζρύινπ ηξαγσδίεο, 

νθνθιή ηξαγσδίεο, Πιάησλα: Ξνιηηεία, Δλζύδεκνο 
θ.ά. 
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Λάκπξνο Πνξθύξαο  

 

Σν ζέαηξν 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ αλήθεη ζηε ζπιινγή ηνπ Πνξθύξα Πθηέο 

(1920) θαη εληάζζεηαη ζην θιίκα ηνπ ζπκβνιηζκνύ. 
 
Αελ μέξσ πώο λα ζνπ ην εηπώ. Μα ν δξόκνο, ρζεο  

ην βξάδπ,  
κεο ζηε ζηαρηηά ηε ζπλλεθηά ζα ζέαηξν είρε γίλεη.  
Μόιηο θαηλόηαλ ε ζθελή ζη’ αλάξην ην ζθνηάδη  
θαη ζα ζθηέο θαηλόληαλε καθξηά κνπ νη ζεαηξίλνη. 

 
Σα ζπίηηα πέξα θη νη απιέο θαη ηα θισλάξηα αληάκα  
έιεγεο θη ήηαλ ζθεληθά παιηά θαη μεβακκέλα,  
θη εθείλνη έβγαηλαλ θη έπαηδαλ η’ αιιόθνην ηνπο δξάκα,  
θη άθνπγεο βόγθνπο θη άθνπγεο θαη γέιηα επηπρηζκέλα. 

 
Βγώ δελ μέξσ. Ββγαίλαλε θη εζκίγαλ θη επαγαίλαλ  
θη ήηαλε κηα παξάζηαζε θαη ζιηβεξή θη σξαία.  
Κη έβγαηλε, Θε κνπ! θη ε λπρηηά, θαζώο επαξαζηαίλαλ,  
έβγαηλε, Θε κνπ, θη έξηρλε ηε καύξε ηεο απιαία. 
 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ο πνηεηήο βιέπεη κηα εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα 
 αιιά ε ςπρηθή ηνπ δηάζεζε ηε κεηακνξθώλεη θαη 
 κεηακνξθώλνληαο ηελ ηεο δίλεη ζπκβνιηθέο 
 πξνεθηάζεηο. Να βξείηε α) Πνηα είλαη ηα πξαγκαηηθά 
 ζηνηρεία, β) Πνηα είλαη ε εληύπσζε ηνπ πνηεηή γη’ 
 απηά, πώο ηα βιέπεη  
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 δειαδή θαη πώο ηα κεηακνξθώλεη ν πνηεηήο, γ) 
 Πνηα είλαη ε ζπκβνιηθή πξνέθηαζε. Να ζηεξίμεηε 
 ηελ απάληεζή ζαο ζηε βαζηθή παξνκνίσζε θαη 
 ζηηο επηκέξνπο παξνκνηώζεηο θαη κεηαθνξηθέο 
 εθθξάζεηο. 

2. Δ πνίεζε ηνπ Πνξθύξα δηαθξίλεηαη γηα ηε κειαγ-
 ρνιηθή ηεο δηάζεζε. Βπαιεζεύεηαη ζην ζπγθε-
 θξηκέλν πνίεκα ν ραξαθηεξηζκόο; 

3. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβνιηζκνύ ζηελ 
 πνίεζε είλαη: α) ε κνπζηθόηεηα, β) ε ππνβιεηηθή 
 αηκόζθαηξα, γ) ε ζύλδεζε ησλ πξαγκάησλ κε ηηο 
 ςπρηθέο θαηαζηάζεηο. Τπάξρνπλ απηά ηα 
 γλσξίζκαηα ζην πνίεκα; 
 
 

Λάκπξνο Πνξθύξαο (1879 -1932 

 
Φηινινγηθό ςεπδώλπκν ηνπ Αεκεηξίνπ ύςσκνπ πνπ 
γελλήζεθε ζηε Υίν θαη πέζαλε ζηνλ Πεηξαηά, όπνπ έδεζε 
ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο απιήο θη αζόξπβεο δσήο ηνπ. 
Δ πνίεζή ηνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε κειαγρνιηθή δηάζεζε, 
ην ρακειό ηόλν θαη ηελ ππνβιεηηθή ηεο αηκόζθαηξα. 
Μνλαδηθή πνηεηηθή ζπιινγή πνπ δεκνζίεπζε όζν 
δνύζε είλαη νη Πθηέο (1920). Δ δεύηεξε ζπιινγή ηνπ κε 

ηίηιν Κνπζηθέο Φσλέο θπθιν- 
θόξεζε κεηά ην ζάλαηό ηνπ. 
 

Mary Hogarth  
(1861-1935),  

Ζ Ξιαηεία Ππληάγκαηνο  
(π. 1897) 
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Άγγεινο ηθειηαλόο  
 

Άγξαθνλ 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ ζηεξίδεηαη ζε κηα απόθξπθε επαγγειηθή 

παξάδνζε (Άγξαθνλ) γηα ηνλ Εεζνύ θαη ηνπο καζεηέο 
ηνπ. Γξάθηεθε ζηηο δνθεξέο κέξεο ηεο Γεξκαληθήο 
Καηνρήο. 
 

Βπξνρσξνύζαλ έμσ από ηα ηείρε  
ηεο ηώλ ν Εεζνύο θαη νη καζεηέο Σνπ,  
ζαλ, ιίγν αθόκα πξηλ λα γείξεη ν ήιηνο,  
δπγώζαλε αλαπάληερα ζηνλ ηόπν  

5  πνπ ε πόιε έξηρλε ρξόληα ηα ζθνππίδηα,  
θακέλα αξξώζησλ ζηξώκαηα, απνθόξηα,  
ζπαζκέλα αγγεηά, απνξξίκκαηα, μεζθιίδηα... 

 
Κη εθεί, ζηνλ πην ςειό ζσξόλ απάλσ, 
πξεζκέλν, κε ηα ζθέιηα γπξηζκέλα  

10  ζηνλ νπξαλό, ελόο ζθύινπ ην ςνθίκη, 
πνπ –σο μαθληθά αθνύνληαο, ηα θνξάθηα 
πνπ ην ζθεπάδαλ, πάηεκα, ην αθήθαλ– 
κηα ηέηνηα νζκήλ αλάδσθελ, νπνύ όινη 
ζα κ’ έλα βήκα νη καζεηέο, θξαηώληαο  

15  ζηε θνύρηα ηνπο ηελ πλνή, πηζσδξνκήζαλ... 
 

Μα ν Εεζνύο, κνλάρνο πξνρσξώληαο  
πξνο ην ζσξό γαιήληα, θνληνζηάζε  
θαη ην ςνθίκη εθνίηαδε· έηζη, πόλαο  
δελ εθξαηήζε καζεηήο θαη Σνπ ’πελ  

20  από καθξά: «Ραββί, δε ληώζεηο ηάρα  
ηε θνβεξήλ νζκή θαη ζηέθεζ’ έηζη;» 
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Κη Ώπηόο, ρσξίο λα ζηξέςεη ην θεθάιη  
απ’ ην ζεκείν πνπ θνίηαδε, απνθξίζε: 
«Σε θνβεξήλ νζκήλ, εθείλνο πόρεη  

25  θαζάξηα αλάζα, θαη ζηε ρώξα κέζα  
ηελ αλαζαίλεη, όζ’ ήξζακε... Μα, ηώξα  
απηό πνπ βγαίλεη απ’ ηε θηνξά ζαπκάδσ  
κε ηελ ςπρή κνπ νιάθεξε... Κνηηάρηε  
πώο ιάκπνπλε ηα δόληηα απηνύ ηνπ ζθύινπ  

30  ζηνλ ήιην· σο ην ραιάδη, σζάλ ην θξίλν,  
πέξα απ’ ηε ζάςε, ππόζθεζε κεγάιε,  
αληηθεγγηά ηνπ Ώηώληνπ, κα θη αθόκα  
ζθιεξή ηνπ Αίθαηνπ αζηξαπή θη ειπίδα!» 

 
Έηζ’ είπ’ Βθείλνο· θη είηε ληώζαλ ή όρη 

35  ηα ιόγηα ηνύηα νη καζεηέο, αληάκα,  
ζαλ εθηλήζε, αθινύζεζαλ θαη πάιη  
ην ζησπειό Σνπ δξόκν... 

Καη λα ηώξα, 
βέβαηα ζηεξλόο, ην λνπ κνπ πώο ζ’ εθείλα,  
Κύξηε, ηα ιόγηα νπ γπξίδσ, θη όινο 

40  κηα ζθέςε ζηέθνκαη κπξνζηά νπ: Ώ!... δώζε,  
δώζ’ θαη ζ’ εκέλα, Κύξηε, ελώ βαδίδσ  
νινέλα σο έμσ απ’ ηεο ηώλ ηελ πόιε,  
θη από ηε κηα ηεο γεο ζηελ άιιε άθξε  
όια είλαη ξείπηα, θη όια είλαη ζθνππίδηα, 

45  θη όια είλαη πηώκαηα άζαθηα πνπ πλίγνπλ  
ηε ζεία πεγή η’ αλαζαζκνύ, ή ζηε ρώξα  
είη’ έμσ από ηε ρώξα· Κύξηε, δώζ’ κνπ,  
κεο ζηε θξηρηήλ νζκήλ νπνύ δηαβαίλσ,  
γηα κηα ζηηγκή ηελ άγηα νπ γαιήλε, 

50  λα ζηακαηήζσ αηάξαρνο ζηε κέζε  
απ’ ηα ςνθίκηα, θαη λ’ αδξάμσ θάπνπ  
θαη ζηε δηθή κνπ ηε καηηάλ έλ’ άζπξν  
ζεκάδη, σο ην ραιάδη, σζάλ ην θξίλν·  
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θάηη λα ιάκςεη μάθλνπ θαη βαζηά κνπ, 
55  έμσ απ’ ηε ζάςε, πέξα από ηε ζάςε 

ηνπ θόζκνπ, σζάλ ηα δόληηα απηνύ ηνπ ζθύινπ,  
πνπ, σ Κύξηε, βιέπνληάο ηα εθεηό ην δείιη,  
ηα ’ρεο ζακάζεη, ππόζθεζε κεγάιε, 
αληηθεγγηά ηνπ Ώηώληνπ, κα θη αληάκα  

60  ζθιεξή ηνπ Αίθαηνπ αζηξαπή θη ειπίδα! 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Να ρσξίζεηε ην πνίεκα ζε ελόηεηεο, λα επηζε-
 κάλεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζεκηάο θαη λα ηηο 
 παξαιιειίζεηε. 

2. Πνύ ζηακαηάεη ε αθήγεζε θαη πνύ αξρίδεη ε έθζεζε 
 ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο; 

3. Να δηεξεπλήζεηε αλ πίζσ από ηε δξακαηηθή επί-
 θιεζε ηνπ πνηεηή ππάξρεη θαη θάπνην κήλπκα 
 αηζηνδνμίαο θαη από πνύ πξνθύπηεη απηό; 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αιέμαλδξνο Αιεμαλδξάθεο (1913-1968), Ξείλα 
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Πλεπκαηηθό εκβαηήξην 
(απόζπαζκα) 

Σν πνίεκα είλαη γξακκέλν ην 1945, ηόηε πνπ ε ρώξα 

καο κόιηο είρε βγεη από ηε δνθηκαζία ηνπ πνιέκνπ θαη 
ηεο θαηνρήο. Ο ιόγνο ηνπ πνηεηή, έθθξαζε ηεο κεγάιεο 
έγλνηαο ηνπ γηα ηε κνίξα ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ιανύ, 
απνηειεί ζάιπηζκα αγσληζηηθό γηα ηελ αλόξζσζε ηεο 
Βιιάδαο. 
 

«Οκπξόο· βνεζάηε λα ζεθώζνπκε ηνλ ήιην πάλσ  
απ’ ηελ Βιιάδα· 

νκπξόο, βνεζάηε λα ζεθώζνπκε ηνλ ήιην πάλσ  
από ηνλ θόζκν! 

Ση, ηδέηε εθόιιεζελ ε ξόδα ηνπ βαζηά ζηε ιάζπε, 
θη α, ηδέηε, ρώζεθε η’ αμόλη ηνπ βαζηά κεο ζην αίκα!  

5 Οκπξόο, παηδηά, θαη δε βνιεί κνλάρνο ηνπ λ’ αλέβεη  
ν ήιηνο· 

ζπξώρηε κε γόλα θαη κε ζηήζνο, λα ηνλ βγάινπκε  
απ’ ην γαίκα. 

Αέζηε, αθνπκπάκε απάλσ ηνπ νκναίκαηνη αδεξθνί  
ηνπ! 

Οκπξόο, αδέξθηα, θαη καο έδσζε κε ηε θσηηά ηνπ  
10 νκπξόο, νκπξόο, θη ε θιόγα ηνπ καο ηύιημε,  

αδεξθνί κνπ! 
 

Οκπξόο, νη δεκηνπξγνί!... Σελ αρζνθόξα* νξκή αο  

ζηπιώζηε κε θεθάιηα θαη κε πόδηα, κε βνπιηάμεη  
ν ήιηνο!  

ΐνεζάηε κε θη εκέλαλε, αδεξθνί, λα κε βνπιηάμσ  
αληάκα...  

Ση πηα είλ’ απάλσ κνπ θαη κέζα κνπ θαη γύξα,  
 

αρζνθόξνο: απηόο πνπ «θέξεη άρζνο», πνπ θνπβαιάεη 
θνξηίν.
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15 ηη πηα γπξίδσ ζ’ έλαλ άγηνλ ίιηγγν καδί ηνπ!... 
 

Υίιηα θαπνύιηα ηαύξνη ηνύ θξαηάλ ηε βάζε·  
δηθέθαινο ατηόο, θη απάλσ κνπ ηηλάδεη  
ηηο θηεξνύγεο ηνπ θαη βνγγάεη ν ζάιαγόο ηνπ  
ζηελ θεθαιή κνπ πιάη θαη κέζα ζηελ ςπρή κνπ,  

20 θαη ην καθξά θαη ην ζηκά γηα κε πηα είλ’ έλα!... 
Πξσηάθνπζηεο, βαξηέο κε δώλνπλ Ώξκνλίεο!  

Οκπξόο, ζύληξνθνη,  
βνεζάηε λα ζθσζεί, λα γίλεη ν ήιηνο Πλέκα! 

 
ηκώλεη ν λένο ν Λόγνο π’ όια ζα ηα βάςεη 
ζηε λέα ηνπ θιόγα, λνπ θαη ζώκα, αηόθην αηζάιη... 

25 Δ γε καο αξθεηά ιηπάζηεθε από ζάξθα  
αλζξώπνπ...  

Παρηά θαη θαξπεξά, λα κελ αθήζνπκε ηα ρώκαηά  
καο  

λα μεξαζνύλ απ’ ην βαζύ ηνύην ινπηξό ηνπ αηκάηνπ,  
πην πινύζην, πην βαζύ θη απ’ όπνην πξσηνβξόρη!  
Ώύξην λα βγεη ν θαζέλαο καο κε δώδεθα δεπγάξηα  

βόδηα 
30 ηε γελ απηή λα νξγώζεη ηελ αηκαηνπνηηζκέλε... 

Ν’ αλζίζεη ε δάθλε απάλσ ηεο θαη δέληξν δσήο  
λα γέλεη,  

θαη ε Άκπεινο καο λ’ απισζεί σο ζηα πέξαηα  
ηεο Οηθνπκέλεο... 

 
Οκπξόο, παηδηά, θαη δε βνιεί κνλάρνο ηνπ λ’ αλέβεη  

ν ήιηνο... 
πξώρηε κε γόλα θαη κε ζηήζνο, λα ηνλ βγάινπκε  

απ’ ηε ιάζπε· 
35 ζπξώρηε κε ζηήζνο θαη κε γόλα, λα ηνλ βγάινπκε  

απ’ ην γαίκα· 
ζπξώρηε κε ρέξηα θαη θεθάιηα, γηα λ’ αζηξάςεη  

ν ήιηνο Πλέκα!» 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Πνηνο είλαη ν ηόλνο ηνπ πνηήκαηνο ζ’ απηό ην 
 απόζπαζκα; 

2. Κεληξηθό ζέκα ηνπ πνηήκαηνο είλαη ν ήιηνο. Με 
 πνηεο δηαθνξεηηθέο εηθόλεο ηνλ παξαζηαίλεη ν 
 πνηεηήο θαη πνηνο είλαη θάζε θνξά ν ζπκβνιηζκόο 
 ηνπο; 

3. Να ζρνιηάζεηε ην ζηίρν «Δ γε καο αξθεηά ιηπά-
 ζηεθε από ζάξθα αλζξώπνπ». Έρνληαο ππόςε θαη 
 ηνπο ζηίρνπο πνπ αθνινπζνύλ λα αλαπηύμεηε ην 
 ζέκα πνπ παξνπζηάδεη εδώ ν πνηεηήο. 
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Γείπλνο 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ αλήθεη ζηελ πξώηε πνηεηηθή ζύλζεζε ηνπ 

ηθειηαλνύ, ζηηο Οαςσδίεο ηνπ Ενλίνπ πνπ απνηεινύλ 

καδί κε ηνλ Αιαθξνΐζθησην ηνλ πξώην ηόκν ησλ 
Ώπάλησλ ηνπ. Καη νη δύν απηέο ζπλζέζεηο έρνπλ ηελ ίδηα 

πνηεηηθή δηάζεζε. ηνλ Αιαθξνΐζθησην αληηθξίδεηαη ε 
Φύζε κε κηα θαζαξόηεηα θαη επαηζζεζία παξζεληθή. Δ 
επηθνηλσλία κε ηε θύζε είλαη άκεζε, όπσο άκεζε θαη 
ακνηβαία παξαζηαίλεηαη θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε θύζε 

θαη ζηνλ πνηεηή. Γηα ηνλ Αιαθξνΐζθησην ν ηθειηαλόο 
γξάθεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ηα εμήο: «από παηδί 
πξνζπέθηνληαο απζόξκεηνο ηθέηεο κπξνο ζηε Φύζε, 
δελ κεηάθεξα πνηέ καδί κνπ νύηε κηα ζθέςε, νύηε  
κηα ιέμε καζεκέλνπ a priori* απέλαληη ηεο, πνπ λα 
κπνξεί λα ζηαζεί σζάλ εκπόδην θη σο ζθηά ζηε κεηαμύ 
καο ιαγαξή επηθνηλσλία... Μηα ζησπεξή θαηάζηαζε 
ιεπηήο θαη επιαβηθήο αηζζαληηθόηεηαο θαη θαινζύλεο 
σο ην βάζνο δερηηθήο–... ηέηνηα ήηαλ ε πξσηαξρηθή κνπ 

δηάζεζε κπξνζηά ζηε Φύζε... Ο Αιαθξνΐζθησηνο, 
ινηπόλ, γξακκέλνο ζε ειηθία είθνζη ρξόλσλ, είλαη ε 
πξώηε θνζκηθή κνπ πξνέθηαζε κεο ζηελ ςπρή ηεο 
Φύζεο...» Πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζην ιπξηθό απηό 
πνίεκα ηε ιπηξσηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί, ζηελ ςπρηθή 
δηάζεζε ηνπ αλζξώπνπ, ε γαιελεκέλε θύζε θαη 
γεληθόηεξα ηνλ ηόλν ηεο γαιήλεο θαη ηεο εξεκίαο πνπ 
θπξηαξρεί. 
 
 
 
 

a priori: όξνο θηινζ., εθ ησλ πξνηέξσλ, πξνηνύ 
δειαδή γλσξίζνπκε θάηη κε ηηο αηζζήζεηο καο. 
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ην δώκα, απάλσ ζην βνπλόλ, έηνηκνο είλ’  
ν δείπλνο.  

Γιπθό είλαη ηνπ ιαδηνύ ην θσο ζαλ ην γιπθό  
θαξπό ηνπ,  

ζξνθή ζηα κάηηα, κε γιαπθή ζην ράιθσκα  
ηε ξίδα...  

α γαιελόο* αζηεξηζκόο ζην ζπίηη ν  

ιπρλνζηάηεο.*  

5  Καη ην ηξαπέδη κε ιηλόλ επσδηζκέλν εζηξώζε,  
απάλσ ηνπ νη ρισξνί θαξπνί, απάλσ θη  

ε θεξήζξα,  
θη ε ειηά γιπθηά ζηα ζηόκαηα, θαζώο ην θσο  

ζηα κάηηα.  
Καη ε αλπθάληξα εδείπλαγε, θαη ε ληα  

κνηξνινγήηξα, 
γπλαίθεο γιπθνκέησπεο, ε Λπγηά δίπια εδείπλα,  

10  πνπ ηε θινγέξα απίζσζε ζηνλ αξγαιηόλ απάλσ,  
θαη ε Γιαπθή, κεγαιόθσηε γπλαίθα, αλαπακέλα  
ζην κέησπν ηεο ηα καιιηά πνπ ’ρε ζε δπν  

θηεξνύγεο  
ρξπζέο θαη πόθεγγε ήζπρα ην κέγα κέησπό ηεο. 

 
Κη ήζπρε εζπέξα εθώηαγε κεο ζηα βαζηά καο  

θξέλα,  
15  ζηα παξαζύξηα η’ αλνηρηά βαζηάλ Οιπκπία λύρηα,  

κε ηα βνπλά ζαλ ηνλ αρλόλ απ’ ην ιεηςό θεγγάξη,  
κε η’ άζηξα πόπηλαλ ην θσο ζηεο εξεκίαο ην ιάδη.  
Θξνθή ζηα κάηηα, ζαλ ε ειηά ζην ζηόκα,  

ν ιπρλνζηάηεο  
βαζηά ’θέγγε ηα θξέλα καο κε ηελ Οιύκπηα λύρηα.  

20  Σν ιάδη έθεγγε κέζα καο, βαζηά, ηελ θαινζύλε, 
 

γαιελόο: γαιήληνο, ήξεκνο. 

ιπρλνζηάηεο: ιύρλνο, ιπρλάξη. 
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θη ε λύρηα ηελ αγέξσρε γαιήλε θαη ηε ζθέςε.  
Πίζσ απ’ η’ αιαξγηλό βνπλό, πνπ εδηάθεγγε ζαλ  

άρλα,  
θαηέβαηλε θη ν πόλνο καο καδί κε ην θεγγάξη,  
πνπ επύξσλε, σο βαζίιεπε, ηε ζησπειή αγσλία... 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Σν πνίεκα κάο κεηαθέξεη κηα εηθόλα δσήο ζε κηα 
 αηκόζθαηξα δηαθνξεηηθή από ηε δηθή καο δσή. Πώο 
 ην θαηνξζώλεη απηό ν πνηεηήο; 

2. α) Πνηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θπξηαξρεί ζηελ 
 πξώηε θαη πνηα ζηε δεύηεξε ζηξνθή; β) ζε πνηνπο 
 ζηίρνπο ππνδειώλεηαη ε βαζύηεξε επηθνηλσλία ηνπ 
 αλζξώπνπ κε ηε θύζε θαη κε πνηα εηθόλα; 

3. Πνηα επίζεηα επαλαιακβάλνληαη ζηαζεξά ζε θάζε-
 κηά ζηξνθή θαη πνηα ςπρηθή δηάζεζε ππνβάιινπλ; 
 (Να παξαηεξήζεηε θαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ησλ 
 επηζέησλ θαζώο θαη ηηο παξερήζεηο πνπ 
 δεκηνπξγνύληαη). 
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Ιεξά νδόο 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ γξάθηεθε ην 1935 θαη είλαη από ηα πην 

ζεκαληηθά ηνπ πνηεηή. Αελ πξόθεηηαη κόλν γηα έλα 
αλζξσπηζηηθό ζέκα, γηα ηελ απνιύηξσζε δειαδή ηνπ 
αλζξώπνπ από ηελ θαηαπίεζε θαη ηνλ πόλν. ην ππν-
βιεηηθό αθόκε ηόηε ζθεληθό ηεο Εεξάο Οδνύ, ηνπ δξό-
κνπ πνπ νδεγνύζε από ηελ Ώζήλα ζηελ Βιεπζίλα θαη 
πνπ αθνινπζνύζαλ νη αξραίεο πνκπέο ησλ Βιεπζίλησλ 
κπζηεξίσλ, ν πνηεηήο, κέζα από ην «ζπκβνιηθό δξώκε-
λν» πνπ βιέπεη θαη πεξηγξάθεη, αλαπαξαζηαίλεη θαηά-
ζηάζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ δνύζαλ νη κπεκέλνη ζηα 
Βιεπζίληα κπζηήξηα. Μαο δίλεη δειαδή ηελ εηθόλα ηνπ 
μεπεζκνύ θαη ηεο ππνδνύισζεο πνπ νδήγεζε ηνλ 
άλζξσπν ε αθξνζύλε ηνπ λα αιπζνδέζεη θαη λα ππν-
ηάμεη ηε Μάλα-Γε, ζύκβνιν ηεο κεηξόηεηαο θαη ηεο αγά-
πεο, γηα λα νξακαηηζηεί ηειηθά ηε κέξα ηεο ζσηεξίαο 
θαη ηεο ιύηξσζεο, όηαλ ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ ζα 
ζπκθηιησζεί απόιπηα θαη ζα ηαπηηζηεί κε ηνπο αηώληνπο 
λόκνπο ηεο δσήο θαη κε ηε θύζε. Παξήγνξν κήλπκα 
αλάζηαζεο θαη ζξηάκβνπ ηεο δσήο. 
 

Ώπό ηε λέα πιεγή πνπ κ’ άλνημελ ε κνίξα  
έκπαηλ’ ν ήιηνο ζαξξνύζα ζηελ θαξδηά κνπ  
κε ηόζε νξκή, θαζώο βαζίιεπε, όπσο  
από ξαγηζκαηηάλ αηθλίδηα κπαίλεη 

5  ην θύκα ζε θαξάβη π’ νινέλα 
βνπιηάδεη... Γηαηί εθείλν πηα ην δείιη,  
ζαλ άξξσζηνο, θαηξό, πνπ πξσηνβγαίλεη  
λ’ αξκέμεη δσή απ’ ηνλ έμσ θόζκνλ, ήκνπλ  
πεξπαηεηήο κνλαρηθόο ζην δξόκν 

10  πνπ μεθηλά από ηελ Ώζήλα θη έρεη  
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ζεκάδη ηνπ ηεξό ηελ Βιεπζίλα.* 

Ση ήηαλ γηα κέλα απηόο ν δξόκνο πάληα  

ζα δξόκνο ηεο Φπρήο*... Φαλεξσκέλνο  

κεγάινο πνηακόο, θπινύζε εδώζε 
15  αξγά ζπξκέλα από ηα βόδηα ακάμηα,  

γεκάηα αζεκσληέο ή μύια, θη άιια  
ακάμηα, γνξγά πνπ πξνζπεξλνύζαλ,  
κε ηνπο αλζξώπνπο κέζα ηνπο ζαλ ίζθηνπο…  
Μα παξαπέξα, ζα λα ράζε ν θόζκνο 

20  θη έκεηλ’ ε θύζε κόλε, ώξα θη ώξα  
κηαλ εζπρία βαζίιεςε... Κη ε πέηξα,  
π’ αληίθξηζα ζε κηα άθξε ξηδσκέλε,  
ζξνλί κνύ θάλε κνηξακέλν κνπ ήηαλ  
απ’ ηνπο αηώλεο. Κη έπιεμα ηα ρέξηα, 

25  ζαλ θάζηζα, ζηα γόλαηα, μερλώληαο  
αλ θίλεζα ηε κέξα απηή ή αλ πήξα  
αηώλεο πίζσ απηό ηνλ ίδην δξόκν... 

 

 

Διεπζίλα: παξαιηαθή πόιε ηεο Ώηηηθήο, ζπνπδαίν 
ζξεζθεπηηθό θέληξν ζηελ αξραηόηεηα. Βθεί ηεινύληαλ ηα 
Βιεπζίληα κπζηήξηα, κπζηηθέο ενξηέο πξνο ηηκήλ ηεο 
Αήκεηξαο πνπ αξρηθά απέβιεπαλ ζηελ θαξπνθνξία 
ηνπ ζηηαξηνύ. Δ ηζηνξία όκσο ηνπ ζηηαξηνύ πνπ θαηά ηε 
ζπνξά ζθεπάδεηαη κε ρώκα γηα λα βιαζηήζεη αξγόηεξα 
πινύζην ζηάρπ, έγηλε ην ζύκβνιν ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο 
δσήο. Έηζη ηα Βιεπζίληα κπζηήξηα έγηλαλ κηα παξήγνξε 
απνθάιπςε ζρεηηθά κε ηε κεηαζαλάηηα κνίξα ηνπ 
αλζξώπνπ. Σηο ενξηέο παξαθνινπζνύζαλ κόλν νη 
κπεκέλνη, νη νπνίνη όκσο δελ είραλ δηθαίσκα λα 
απνθαιύπηνπλ ηίπνηε. 

δξόκνο ηεο Φπρήο: ν πνηεηήο ελλνεί όηη απηόο ν 
δξόκνο ηνλ νδεγνύζε ζηα άδπηα ηεο ςπρήο ηνπ, ήηαλ 
δειαδή κηα ώζεζε γηα ζηνραζκό θαη πεξηζπιινγή. 
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Μα λα· ζηελ εζπρία απηή απ’ ην γύξν  
ηνλ θνληηλό πξνβάιαλε ηξεηο ίζθηνη.  

30  Έλαο Ώηζίγγαλνο αγλάληηα έξρνληαλ,  
θαη πίζσζέ ηνπ αθινύζααλ, κ’ αιπζίδεο  
ζπξκέλεο, δπν αξγνβάδηζηεο αξθνύδεο. 

 
Καη λα· σο ζε ιίγν δύγσζαλ κπξνζηά κνπ  
θαη κ’ είδε ν Γύθηνο, πξηλ θαιά πξνθηάζσ 

35  λα ηνλ θνηηάμσ, ηξάβεμε απ’ ηνλ ώκν  
ην ληέθη θαη, ρηππώληαο ην κε ην ’λα  
ρέξη, κε η’ άιινλ έζπξε κε βία  
ηηο αιπζίδεο. Κη νη δπν αξθνύδεο ηόηε  
ζηα δπν ηνπο ζθώζεθαλ βαξηά... Δ κία, 

40  (ήηαλε ε κάλα, θαλεξά), ε κεγάιε,  
κε πιερηέο ράληξεο όιν ζηνιηζκέλν 
ην κέησπν γαιάδηεο, θη από πάλσ 

κηαλ άζπξε αβαζθαληήξα,* αλαζεθώζε 

μάθλνπ ηξαλή, ζαλ πξναηώλην λα ’ηαλ 

45  μόαλν* Μεγάιεο Θεάο, ηεο αηώληαο Μάλαο,  

απηήο ηεο ίδηαο πνπ ηεξά ζιηκκέλε,  
κε ηνλ θαηξόλ σο πήξε αλζξώπηλε όςε,  
γηα ηνλ θαεκό ηεο θόξεο ηεο ιέγνληαλ  
 
 
 
 
 

 

αβαζθαληήξα: θπιαρηό γηα ην κάηηαζκα (πεξίαπην).  

μόαλν: παλάξραην μύιηλν άγαικα πνπ παξάζηαηλε 
αλζξώπηλν ζώκα ζηηο γεληθέο κόλν γξακκέο ηνπ. Οη 
αξραίνη ιάηξεπαλ κε κεγάιε επιάβεηα ηα μόαλα, γηαηί 
πίζηεπαλ πσο είραλ πέζεη από ηνλ νπξαλό (δηηπεηή).  
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Αήκεηξα* εδώ, γηα ηνλ θαεκό ηνπ γηνπ ηεο 

50  πην πέξα ήηαλ Ώιθκήλε* ή Παλαγία.  

Καη ην κηθξό ζην πιάγη ηεο αξθνύδη,  
ζα κεγάιν παηρλίδη, ζαλ αλίδεν  
κηθξό παηδί, αλαζθώζεθε θη εθείλν  
ππάθνν, κε καληεύνληαο αθόκα 

55  ηνπ πόλνπ ηνπ ην κάθξνο θαη ηελ πίθξα  
ηεο ζθιαβηάο πνπ θαζξέθηηδελ ε κάλα  
ζηα δπν ππξξά ηεο πνπ ην θνίηααλ κάηηα!  
Ώιι’ σο από ηνλ θάκαηνλ εθείλε  
νθλνύζε λα ρνξέςεη, ν Γύθηνο, κ’ έλα 

60  πηδέμην ηξάβεγκα ηεο αιπζίδαο  
ζηνπ κηθξνύ ην ξνπζνύλη, καησκέλν  
αθόκα απ’ ην ραιθά πνπ ιίγεο κέξεο  
θαίλνληαλ πσο ηνπ ηξύπεζελ, αηθλίδηα  
ηελ έθακε, κνπγθξίδνληαο κε πόλν, 

65  λα νξζώλεηαη ςειά, πξνο ην παηδί ηεο  
 

 

Γήκεηξα: Θεά ηεο γεσξγίαο, αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο, 
ηεο πνιηηείαο, ηεο γέλλαο. Δ ιαηξεία ηεο αλαπηύρζεθε 
ηδηαίηεξα ζηελ Βιεπζίλα, όπνπ θαηά ηελ παξάδνζε είρε 
θηινμελεζεί από ην βαζηιηά Κειεό, όηαλ πεξηπιαληόηαλ 
εθεί αλαδεηώληαο ηελ θόξε ηεο Πεξζεθόλε πνπ ηελ είρε 
αξπάμεη ν Πινύησλ. 

Αιθκήλε: κπζ. κεηέξα ηνπ Δξαθιή πνπ ππέθεξε θη απηή 
από ην ηξαγηθό ηέινο ηνπ παηδηνύ ηεο. πσο είλαη γλσ-
ζηό από ηε Μπζνινγία, ν Δξαθιήο θνξώληαο ην ρηηώλα 
κε ην αίκα ηνπ θεληαύξνπ Νέζζνπ θαηαιακβάλεηαη από 
θξηρηνύο πόλνπο, ελώ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηνλ 
βγάιεη μεθνιιάεη καδί θαη θνκκάηηα από ην ζώκα ηνπ. 
Με κπνξώληαο λα ππνθέξεη ην καξηύξην, αλάβεη κηα 
ηεξάζηηα θσηηά θαη ξίρλεηαη κέζα. 
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γπξλώληαο ην θεθάιη, θαη λα νξρηέηαη*  

δσεξά... 
Κη εγώ, σο εθνίηαδα, ηξαβνύζα  
έμσ απ’ ην ρξόλν, καθξηά απ’ ην ρξόλν,  
ειεύηεξνο από κνξθέο θιεηζκέλεο 

70  ζηνλ θαηξό, από αγάικαηα θη εηθόλεο·  
ήκνπλ έμσ, ήκνπλ έμσ από ην ρξόλν...  
Μα κπξνζηά κνπ, νξζσκέλε από ηε βία  
ηνπ ραιθά θαη ηεο άκνηξεο ζηνξγήο ηεο,  
δελ έβιεπα άιιν απ’ ηελ ηξαλήλ αξθνύδα 

75 κε ηηο γαιάδηεο ράληξεο ζην θεθάιη,  
καξηπξηθό ηεξάζηην ζύκβνιν όινπ  
ηνπ θόζκνπ, ησξηλνύ θαη πεξαζκέλνπ,  
καξηπξηθό ηεξάζηην ζύκβνιν όινπ  
ηνπ πόλνπ ηνπ παλάξραηνπ, νπ’ αθόκα 

80  δελ ηνπ πιεξώζε απ’ ηνπο ζλεηνύο αηώλεο  
ν θόξνο ηεο ςπρήο... Ση εηνύηε αθόκα  
ήηαλ θη είλαη ζηνλ Άδε... 

Καη ζθπκκέλν 
ην θεθάιη κνπ θξάηεζα νινέλα,  
θαζώο ζην ληέθη κέζα έξηρλα, ζθιάβνο 

85  θη εγώ ηνπ θόζκνπ, κηα δξαρκή... 
Μα σο, ηέινο, 

ν Ώηζίγγαλνο μεκάθξπλε, ηξαβώληαο  
μαλά ηηο δπν αξγνβάδηζηεο αξθνύδεο,  
θαη ράζεθε ζην κνύρξσκα, ε θαξδηά κνπ  
κε ζήθσζε λα μαλαπάξσ πάιη 

90  ην δξόκνλ νπνύ ηέιεησλε ζηα ξείπηα  
ηνπ Εεξνύ ηεο Φπρήο, ζηελ Βιεπζίλα.  

Κη ε θαξδηά κνπ, σο εβάδηδα, βνγγνύζε: 
 
 

νξρηέκαη: ρνξεύσ. 
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«Θά ’ξηεη ηάρα πνηέ, ζε λά ’ξηεη ε ώξα  
πνπ ε ςπρή ηεο αξθνύδαο θαη ηνπ Γύθηνπ, 

95  θη ε ςπρή κνπ, πνπ Μπεκέλε* ηήλε θξάδσ,  

ζα γηνξηάζνπλ καδί;» 
Κη σο πξνρσξνύζα,  

θη εβξάδηαδε, μαλάλησζα απ’ ηελ ίδηα  
πιεγή, πνπ ε κνίξα κ’ άλνημε, ην ζθόηνο  
λα κπαίλεη νξκεηηθά κεο ζηελ θαξδηά κνπ, 

100  θαζώο από ξαγηζκαηηάλ αηθλίδηα κπαίλεη  
ην θύκα ζε θαξάβη πνπ νινέλα  
βνπιηάδεη... Κη όκσο ηέηνηα σο λα δηςνύζε  
πιεκκύξαλ ε θαξδηά κνπ, ζα βπζίζηε  
σο λα πλίγεθε αθέξηα ζηα ζθνηάδηα, 

105  ζα βπζίζηεθε αθέξηα ζηα ζθνηάδηα,  
έλα κνύξκνπξν απιώζε απάλσζέ κνπ,  
έλα κνύξκνπξν,  

θη έκνηαδ’ έιεε:  
«Θά ’ξηεη...» 

 
 
 
 
 
 

 

Μπεκέλε: ελλνεί ζηα κπζηήξηα. ε αξραία θείκελα 
καθαξίδνληαη όζνη ήηαλ κπεκέλνη ζηα Βιεπζίληα 
κπζηήξηα θαη πξνδηαγξάθεηαη δνθεξή ε κνίξα εθείλσλ 
πνπ πεζαίλνπλ ακύεηνη. Ο πνηεηήο νλνκάδνληαο ηελ 
ςπρή ηνπ «κπεκέλε» ελλνεί όηη έρεη ζπιιάβεη ηα κεγάια 
λνήκαηα ηεο δσήο, έρεη ηαπηηζηεί κε ηε «ζπλνιηθή ςπρή 
ηνπ θόζκνπ» ζε κηα θαζνιηθή ελόηεηα. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ηίρνη 1-27: Να πξνζδηνξίζεηε  
 α) ην ζθεληθό θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ 
 πνηεηή, β) ηε ρξνληθή κεηάζεζε ηνπ πνηεηή. 

2. Πώο βιέπεη ν πνηεηήο α) ην δξόκν, β) ηελ πέηξα, γ) 
 ηελ αξθνύδα θαη δ) ην αξθνπδάθη; 

3. Να επηζεκάλεηε βαζηθά ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζην 
 πνίεκα πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηνπο ζηίρνπο 10-11, 
 26-27, 30-32, 45, 61-65, 76-79, 93-96,107. 

4. Σν πεξηζηαηηθό πνπ αθεγείηαη ν πνηεηήο κπνξεί λα 
 ζεσξεζεί ζαλ έλα «ζπκβνιηθό δξώκελν» αλάινγν 
 κε απηά πνπ ηεινύληαλ ζηα Βιεπζίληα κπζηήξηα, 
 δειαδή ιεηηνπξγεί σο «ζεκαίλνλ». Να δηαβάζεηε ην 
 εηζαγσγηθό ζεκείσκα θαη λα ζπδεηήζεηε ηνπο 
 πηζαλνύο ζπκβνιηζκνύο, δειαδή ηα πηζαλά 
 «ζεκαηλόκελα» πνπ κπνξεί vα πάξεη ην 
 πεξηζηαηηθό. 

5. Να ζπγθξίλεηε ηελ εηθόλα ζηελ αξρή ηνπ πνηήκαηνο 
 (ζη. 1-6) κε ηελ εηθόλα ζην ηέινο (ζη. 97-102) θαη λα 
 βξείηε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο. 

6. Ο πνηεηήο παξαθνινπζώληαο έλα ζιηβεξό ζέακα ην 
 κεηαηξέπεη ζε αηζηόδνμν όξακα θαη παξήγνξν 
 κήλπκα. Πνην είλαη απηό; 
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Δ ΠΏΝΏΓΕΏ ΣΔ ΠΏΡΣΔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χεηξόγξαθν ηνπ Αγγέινπ Πηθειηαλνύ 
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η’ όζηνπ Λνπθά ην κνλαζηήξη 

ΐΏΕΚΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ ζηνηρεία ηνλ πνηήκαηνο 

πνπ αθνινπζεί είλαη ε αθεγεκαηηθόηεηα θαη ε πξνν-
δεπηηθή κεηάβαζε από ην ζείν ζην αλζξώπηλν πάζνο. 

Πξσηνδεκνζηεύηεθε ην 1935 ζην πεξηνδηθό Ρα Λέα 
Γξάκκαηα. 
 

η’ ζηνπ Λνπθά ην κνλαζηήξη, απ’ όζεο  

γπλαίθεο ηνπ ηεηξηνύ* ζπκκαδεύηεθαλ  

ηνλ Βπηηάθην λα ζηνιίζνπλ, θη όζεο  
κνηξνινγήηξεο ώζκε ηνπ Μεγάινπ  
αββάηνπ ην μεκέξσκα αγξππλήζαλ,  
πνηα λα ζηνραζηή –έηζη γιπθά ζξελνύζαλ!–  
πσο, θάηνπ απ’ ηνπο αλζνύο, η’ νιόαρλν ζκάιην  

ηνπ πεζακέλνπ ηνπ Άδσλε* ήηαλ ζάξθα  

πνπ πόλεζε βαζηά; 
 
 
 
 
 
 

 

ηείξη: ρσξηό ηεο ΐνησηίαο όπνπ θαη ην βπδαληηλό 
κνλαζηήξη ηνπ ζηνπ Λνπθά.  

Άδσλεο: Θεόο πνπ ιαηξεπόηαλ από ηνπο αξραίνπο 
Φνίληθεο ή Ώζζύξηνπο. Πξνο ηηκήλ ηνπ γηνξηάδνληαλ ηα 
Ώδώληα. Δ γηνξηή γηλόηαλ ηελ άλνημε θαη δηαξθνύζε δπν 
κέξεο. Σελ πξώηε κέξα, πνπ ιεγόηαλ «αθαληζκόο», 
γπλαίθεο ζξελνύζαλ γύξσ από κηα λεθξηθή θιίλε 
ζηνιηζκέλε κε ινπινύδηα, θαη ηε δεύηεξε γηνξηαδόηαλ ε 
αλάζηαζή ηνπ κε ραξνύκελα άζκαηα. 
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Γηαηί θη ν πόλνο 
10  ζηα ξόδα κέζα, θη ν Βπηηάθηνο Θξήλνο,  

θη νη αλαπλνέο ηεο άλνημεο πνπ κπαίλαλ  
απ’ ηνπ λανύ ηε ζύξα, αλαθηεξώλαλ  
ην λνπ ηνπο ζηεο Ώλάζηαζεο ην ζάκα,  

θαη ηνπ Υξηζηνύ νη πιεγέο ζαλ αλεκώλεο*  

ηνπο θάληαδαλ ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα,  
ηη πνιιά ηνλ ζθεπάδαλε ινπινύδηα  
πνπ έηζη ηξαλά, έηζη βαζηά επσδνύζαλ! 
Ώιιά ην βξάδπ ην ίδην ηνπ αββάηνπ,  
ηελ ώξα π’ απ’ ηελ Άγηα Πύιε ην έλα  

20  θεξί επξνζάλαςε όια η’ άιια σο θάηνπ,  
θη απ’ η’ Άγην ΐήκα ζάκπσο θύκα απιώζε  
ην θσο ώζκε ηελ μώπνξηα, όινη θη όιεο  
αλαηξίρηαδαλ π’ άθνπζαλ ζηε κέζε  
απ’ ηα «Υξηζηόο Ώλέζηε» κηαλ αηθλίδηα  
θσλή λα ζθνύμεη: «Γηώξγαηλα, ν ΐαγγέιεο!» 

 
Καη λα· ν ιεβέληεο ηνπ ρσξηνύ, ν ΐαγγέιεο,  

ησλ θνξηηζηώλ ην ιάκπαζκα,* ν ΐαγγέιεο  

πνπ ηνλ ινγηάδαλ όινη γηα ρακέλν  
ζηνλ πόιεκν· θαη ζηέθνληαλ νιόξηνο  

30  ζηεο εθθιεζηάο ηε ζύξα, κε πνδάξη  
μύιηλν, θαη δε δηάβαηλε ηε ζύξα  
ηεο εθθιεζηάο, ηη ηνλ θνίηαδαλ όινη  
κε ηα θεξηά ζην ρέξη, ηνλ θνίηαδαλ,  
ην ρνξεπηή πνπ ηξάληαδε η’ αιώλη  
ηνπ ηεηξηνύ, κηα ζηελ όςε, κηα ζην πόδη,  
πνπ σο λα ην θάξθσζε ήηαλ ζην θαηώθιη  
ηεο ζύξαο, θαη δελ έκπαηλε πην κέζα! 

 

αλεκώλε: ινπινύδη πνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, 
βιάζηεζε από ην αίκα ηνπ παλέκνξθνπ ζενύ. 

ιάκπαζκα: ζαπκαζκόο, ιαρηάξα. 
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Καη ηόηε – καξηπξάο κνπ λα ’λαη ν ζηίρνο,  
ν απιόο θη αιεζηλόο εηνύηνο ζηίρνο – 

40  απ’ ην ζηαζίδη πνπ ’κνπλα ζηεκέλνο  
μαληίθξηζα ηε κάλα, απ’ ην θεθάιη  
πεηώληαο ην καληίιη, λα ρηκήμεη  
ζθπθηή θαη λ’ αγθαιηάζεη ην πνδάξη,  
ην μύιηλν πνδάξη ηνπ ζηξαηηώηε,  
–έηζη όπσο ην είδα ν ζηίρνο κνπ ην γξάθεη,  
ν απιόο θη αιεζηλόο εηνύηνο ζηίρνο–,  
θαη λα ζύξεη απ’ ηα βάζε ηεο θαξδηάο ηεο  
έλα ζθνύμηκν: «Μάηηα κνπ... ΐαγγέιε!» 

 
Κη αθόκα – καξηπξάο κνπ λα ’λαη ν ζηίρνο,  

50  ν απιόο θη αιεζηλόο εηνύηνο ζηίρνο–,  
μνπίζσζέ ηεο, όζεο καδεύηεθαλ  
από ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Πέθηεο,  
λαλνπξηζηά, ζακπά γηα λα ζξελήζνπλ  
ηνλ πεζακέλνλ Άδσλε, θξπκκέλν  
κεο ζηα ινπινύδηα, ηώξα λα μεζπάζνπλ  
καδί ηελ αμεζύκαζηε ηνπ ηξόκνπ  
θξαπγή πνπ, σο ζην ζηαζίδη κνπ θξαηηόκνπλ,  

58  έλαο πέπινο κνύ ζθέπαζε ηα κάηηα!... 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Πώο γίλεηαη ε κεηάβαζε από ην ζείν πάζνο ζηνλ 
 αλζξώπηλν πόλν; 

2. Πώο αληηδξνύλ ζηε ζέα ηνπ ΐαγγέιε ε κάλα ηνπ, νη 
 άιιεο γπλαίθεο, ν πνηεηήο; 

3. Να ζπλδέζεηε ηελ πξώηε ζθελή κε ηελ ηειεπηαία. 

4. Ση ζεκαζία έρεη γηα ην πνίεκα ε επαλάιεςε ησλ 
 ζηίρσλ 38 θαη 39; 
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Ράζζνο (Αιεβίδνο) (1914-1985), Άλνημε, ραξαθηηθό 
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Άγγεινο ηθειηαλόο (1884 -1951 

 
Γελλήζεθε ζηε Λεπθάδα, όπνπ θαη  
πεξάησζε ηηο εγθιύθιηεο ζπνπδέο ηνπ.  
Γξάθηεθε ζηε Ννκηθή ρνιή, αιιά  
παξάιιεια άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηε  
ινγνηερλία εγθαηαιείπνληαο ηηο ζπνπ- 
δέο. Σν 1907 έγξαςε ην ζπλζεηηθό πνίεκα  

Αιαθξνΐζθησηνο κε ην νπνίν θαζηεξώ-
ζεθε σο πνηεηήο. Σν ίδην έηνο παληξεύηεθε κε ηελ Βύα 
Πάικεξ, Ώκεξηθαλίδα πνπ ιάηξεπε ηελ Ώξραία Βιιάδα. 
Μαδί ζα δνπιέςνπλ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο Αειθηθήο 
Εδέαο, πνπ ήηαλ κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ 
αξραίνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο ζηνπο Αειθνύο. Ο 
ηθειηαλόο είρε δηθή ηνπ άπνςε γηα ηε δσή θαη δηθή ηνπ 
θνζκνζεσξία. Πίζηεπε ζε κηα ζθαηξηθή ελόηεηα θαη 
θαζνιηθή ζύλζεζε ηνπ παληόο θαη νξακαηηδόηαλ έλα 
γεληθό ζξεζθεπηηθό κύζν, πνπ λα θιείλεη κέζα ηνπ ηε  
 

ιαηξεία ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο, ηηο πξσηνγνληθέο 
κεηξηαξρηθέο ζξεζθείεο, ην αξραίν ειιεληθό πλεύκα, 
ηελ νξθηθή δηδαζθαιία θαη ηε ρξηζηηαληθή ζπκβνιηθή. 
Πξνο απηή ηελ ελνπνηεηηθή αξρή ζηξάθεθε ε πνίεζε 
ηνπ, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πεγαία έκπλεπζε θαη ηε 
γλήζηα ιπξηθή πλνή, ηε ξσκαιέα ζύιιεςε ηεο θαληα-
ζίαο, ηνλ πινύην θαη ηε ιάκςε ηεο γιώζζαο ζε κηα 
πνηεηηθή έθθξαζε κεγαιόπξεπε θαη ζπρλά κεγαιόζην-

κε. Σα Άπαληα ηνπ ηθειηαλνύ ζε επηκέιεηα Γηώξγνπ 
αββίδε πεξηιακβάλνπλ έμη ηόκνπο πνηήκαηα κε ηνλ 

ηίηιν Ιπξηθόο Βίνο (Ώ΄ - η΄), ηξεηο ηόκνπο πνηεηηθό 

ζέαηξν (ηξαγσδίεο) κε ηνλ ηίηιν Θπκέιε θαη πέληε 

ηόκνπο από ηα πεδά ηνπ κε ηνλ ηίηιν Ξεδόο Ιόγνο. 
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Κώζηαο ΐάξλαιεο  

 

Οη κνηξαίνη 

ΟΕ ΜΟΕΡΏΕΟΕ, ην δεκνθηιέζηεξν πνίεκα ηνπ ΐάξλαιε, 

ραξαθηεξίζηεθε σο έλα από ηα θαηνξζώκαηα ηνπ λενε-
ιιεληθνύ ιπξηζκνύ. Σν πνίεκα πξσηνδεκνζηεύηεθε ζην 

πεξηνδηθό Καύξνο Γάηνο ην 1922, ηνλ ίδην ρξόλν πνπ ν 

πνηεηήο κε ηε ζύλζεζε ηνπ Ρν θσο πνπ θαίεη εγθαηαιεί-
πνληαο ηηο πξνεγνύκελεο αλαδεηήζεηο ηνλ ράξαμε ηε 
λέα ηνπ πνξεία: λα ππεξεηήζεη κε ηελ ηέρλε ηνπ ηελ 
αξηζηεξή ηδενινγία ζηελ νπνία είρε εληαρζεί, 

Ο θνηλσληθόο ζηόρνο ηνπ πνηήκαηνο είλαη ζαθήο: 
λα απεηθνλίζεη κε ηα πην παξαζηαηηθά ρξώκαηα ηε 
δπζηπρία ησλ απόθιεξσλ ηεο δσήο. 

 
Μεο ζηελ ππόγεηα ηελ ηαβέξλα,  
κεο ζε θαπλνύο θαη ζε βξηζηέο  
(απάλσ ζηξίγθιηδε ε ιαηέξλα)  
όι’ ε παξέα πίλακ’ εςέο·  
εςέο, ζαλ όια ηα βξαδάθηα,  
λα πάλε θάηνπ ηα θαξκάθηα. 

 
θηγγόηαλ έλαο πιάη ζηνλ άιιν  
θαη θάπνπ εθηπνύζε θαηαγήο.  
Χ! πόζν βάζαλν κεγάιν  
ην βάζαλν είλαη ηεο δσήο!  
ζν θη ν λνπο λα ηπξαλληέηαη,  
άζπξελ εκέξα δε ζπκηέηαη. 
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Ήιηε θαη ζάιαζζα γαιάδα  

θαη βάζνο η’ άζση’* νπξαλνύ!  

Χ! ηεο απγήο θξνθάηε γάδα*,  

γαξνύθαια ηνπ δεηιηλνύ,  
ιάκπεηε, ζβήλεηε καθξηά καο,  
ρσξίο λα κπείηε ζηελ θαξδηά καο! 

 
Σνπ ελνύ ν παηέξαο ρξόληα δέθα  

παξάιπηνο, ίδην ζηνηρεηό*  

η’ άιινπ θνληόεκεξ’* ε γπλαίθα  

ζην ζπίηη ιηώλεη από ρηηθηό·  

ζην Παιακήδη* ν γηνο ηνπ Μάδε  

θη ε θόξε ηνπ Γηαβή ζην Γθάδη*. 

 
 
 
 

 
 

άζσηνο: αηέιεησηνο, απέξαληνο.  

θξνθάηε γάδα: ιεπηό δηαθαλέο ύθαζκα κε ηα ρξώκαηα 
ηνπ ινπινπδηνύ θξόθνο. Σεο απγήο θξνθάηε γάδα: ε 
απγή· ε εηθόλα ππνδειώλεη ηε δηαύγεηα ηεο αηκόζθαη-
ξαο θαη ηα ρξώκαηα ηνπ πξσηλνύ θαη είλαη δαλεηζκέλε 
από ηνλ κεξν, πνπ απνθαινύζε ηελ απγή 
«Κξνθόπεπιν Δώ». 

ζηνηρεηό: θάληαζκα. 

θνληνήκεξε: πνπ ηεο απνκέλνπλ ιίγεο αθόκε κέξεο 
δσήο. 

Παιακήδη: ην γλσζηό θάζηξν ηνπ Ναππιίνπ, όπνπ 
βξίζθνληαλ παιαηόηεξα νη πην άζιηεο ειιεληθέο 
θπιαθέο γηα βαξππνηλίηεο.  

Γθάδη: θαθόθεκε αζελατθή ζπλνηθία. 
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– Φηαίεη ην δαβό ην ξηδηθό* καο! 

– Φηαίεη ν Θεόο πνπ καο κηζεί! 
– Φηαίεη ην θεθάιη ην θαθό καο! 
– Φηαίεη πξώη’ απ’ όια ην θξαζί!  
Πνηνο θηαίεη; πνηνο θηαίεη; 

Καλέλα ζηόκα 
δελ ην ’βξε θαη δελ ην ’πε αθόκα. 

 
Έηζη ζηε ζθνηεηλή ηαβέξλα 
πίλνπκε πάληα καο ζθπθηνί. 
αλ ηα ζθνπιήθηα, θάζε θηέξλα, 
όπνπ καο εύξεη, καο παηεί. 
Αεηινί, κνηξαίνη θη άβνπινη αληάκα, 
πξνζκέλνπκε, ίζσο, θάπνην ζάκα!  

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο «κνηξαίνη» ζηνλ 
 ηίηιν ηνπ πνηήκαηνο; Πξνηνύ απαληήζεηε λα 
 πξνζέμεηε: α) ηε δσή ησλ πξνζώπσλ, όπσο 
 απεηθνλίδεηαη ζην πνίεκα, β) ηνπο δύν ηειεπηαίνπο 
 ζηίρνπο. 

2. Πνηνο «Μηιάεη» ζηελ ηξίηε ζηξνθή; Πώο αληηιακ-
 βάλεζζε ην πεξηερόκελν ηεο; 

3. Πνύ αλαδεηνύλ ηελ αηηία ηεο δπζηπρίαο ηνπο νη 
 κνηξαίνη; 

4. Πώο θιηκαθώλνληαη ζηηο ηέζζεξηο πξώηεο ζηξνθέο 
 νη ξεαιηζηηθέο εηθόλεο ηνπ πνηήκαηνο θαη πνην είλαη 
 ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα από απηή ηελ θιηκάθσζε; 
 
 
 

δαβό ξηδηθό: ζηξαβή θαη αλάπνδε ηύρε. 
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5. Ο πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ζηελ αθήγεζε άιινηε ην 
 γ΄ εληθό θαη άιινηε ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν ζηα 
 ξήκαηα: ηη πεηπραίλεη λα εθθξάζεη ζε θάζε 
 πεξίπησζε; 

6. Να παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ην ρηαζηό ζρήκα 
 ζην νπνίν ηειεηώλεη ε ηέηαξηε ζηξνθή: 
 

ζην Ξαιακήδη ν γηνο ηνπ Κάδε  
θη ε θόξε ηνπ Γηαβή ζην Γθάδη. 

 
 Ση πεηπραίλεη κε απηό ην ζρήκα ν πνηεηήο; 
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[Πάιη κεζπζκέλνο είζαη] 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ πνπ αθνινπζεί είλαη ν πξόινγνο ηεο 

πνηεηηθήο ζπιινγήο Πθιάβνη πνιηνξθεκέλνη. Σηηινθό-
ξεζε έηζη ηε ζπιινγή ν ΐάξλαιεο παξαιιάζζνληαο 
ηνλ ηίηιν ηεο γλσζηήο πνηεηηθήο ζύλζεζεο ηνπ νισ-

κνύ Διεύζεξνη Ξνιηνξθεκέλνη. Οη ζθιάβνη πνιηνξθε-
κέλνη ηνπ είλαη όινη νη άλζξσπνη πνπ είλαη δέζκηνη ησλ 
θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. 
 
Πάιη κεζπζκέλνο είζαη, δπόκηζη ώξα ηεο λπρηόο. 
Κη αλ ηα γόλαηά ζνπ ηξέκαλ, εθξαηηόζνπλα ζηεηόο 
κπξνο ζην θάζε ηξαπεδάθη. – «Γεηα ζνπ, Κσλζηαληή  

βαξβάηε!» 
 

– Καιεζπεξνύδηα αθεληηθά, πώο ηα θαινπεξλάηε; 
 

Έλαο ζνπ ’δίλε πνηήξη θη άιινο ζνπ ’δηλελ ειηά.  
Έηζη πέξαζεο γξακκή ηεο γεηηνληάο ηα θαπειηά.  
Κη αλ ζε πείξαδε θαλέλαο –αρ, εθείλνο ν Σξηβέιαο!– 

 
έθαλεο πσο δελ έλησζεο θαη πάληα εγιπθνγέιαο. 
 
Υηεο θαη ζήκεξα ίδηα θη όκνηα, ρξόληα κπξνο, ρξόληα  

κεηά...  
Δ ύπαξμε ζνπ ζε ζθνηάδηα όιν περηόηεξα βνπηά.  
Σάρα ε ζέιεζε ζνπ ιίγε, ηάρα ν πόλνο ζνπ κεγάινο;  
Ώρ, πνύ ’ζαη, ληόηε, πνπ δεηρλεο πσο ζα γηλόκνπλ  

άιινο! 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Μέζα ζε πνην πεξηβάιινλ ηνπνζεηείηαη ην πνίεκα; 

2. Να ζρνιηάζεηε ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο. 

3. Να ζπζρεηίζεηε ην πνίεκα κε ην πνίεκα ηνπ 

 ΐάξλαιε Νη κνηξαίνη. Πνηεο νκνηόηεηεο ππάξρνπλ 
 αλάκεζά ηνπο; 
 

Σν πέξαζκά ζνπ 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ αλήθεη ζηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο 

πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ηνλ ΐάξλαιε, γύξσ ζην 1922. 
 

ηε δήζε απηή πνπ ηε κηζνύκε, 
ζηε γεο απηή πνπ καο κηζεί 
θη όζν λα πηνύκε δε ζε ζβενύκε, 
πόλε πηθξέ θαη πόλε αςύ, 
πνπ καο θξαηάο θαη ζε θξαηνύκε· 

 
ζ’ απηήλ ηε καύξε γεο θαη δήζε,  
πνπ πεξπαηνύζακε ηπθιά  
θη αλζόο γηα καο δελ είρε αλζίζεη  
θη νύηε ζε δέληξνλ αςειά  
θξπκκέλν αεδόλη θειαεδήζεη, 

 
ήξζεο Βζύ κηαλ άγηαλ ώξα, 
όξακα ζείν θαη μαθληθό, 
θαη γέκηζε ήιην, αλζόλ, νπώξα, 
θειαεδηζκόλ παζεηηθό 
όι’ ε θαξδηά καο, όι’ ε ρώξα. 
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Ώρ! ηόζν ιίγν λα βαζηάμεη  
ηνύη’ ε γηνξηή θη ε Παζθαιηά!...  
Έθπγεο θη έρνπκε ξεκάμεη  
μαλά θαη πάιη. Δ Παζθαιηά  
γηαη’ έηζη ιίγν λα βαζηάμεη! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

1. Να παξαθνινπζήζεηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θιηκά-
 θσζε θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ πνηήκαηνο επηζεκαί-
 λνληαο ηηο θπξηόηεξεο ιέμεηο πνπ ηελ εθθξάδνπλ. 

2. Πώο απνδίδεηαη πνηεηηθά ην όξακα ηνπ πνηεηή 
 (θπξίσο κε πόζεο ιέμεηο θαη κε πνηα εηθόλα;) 
 

Οη πόλνη ηεο Παλαγηάο 
(απόζπαζκα) 

 

ΣΟ ΠΟΕΔΜΏ αλήθεη ζην πξώην κέξνο ηεο πνηεηηθήο 

ζύλζεζεο Πθιάβνη Ξνιηνξθεκέλνη, ε νπνία εθδόζεθε ην 
1927. Ο πνηεηήο, αθνινπζώληαο ηε δεκνηηθή καο 
παξάδνζε, ρξεζηκνπνηεί ηε κνξθή ηεο Παλαγηάο, γηα 
λα εθθξάζεη ηνλ αλζξώπηλν πόλν ηεο κάλαο· ε Παλαγηά 
θαηέρεηαη από ηα ηξπθεξόηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ην 
παηδί πνπ πξόθεηηαη λα γελλήζεη, αιιά θαη από θαθά 
πξναηζζήκαηα γα ηελ ηύρε πνπ ην πεξηκέλεη. 
 
Πνπ λα ζε θξύςσ, γηόθα κνπ, λα κε ζε θηάλνπλ  

νη θαθνί;  
ε πνην λεζί ηνπ Χθεαλνύ, ζε πνηαλ θνξθήλ εξεκηθή;  

Αε ζα ζε κάζσ λα κηιάο θαη η’ άδηθν θσλάμεηο.*  

Ξέξσ, πσο ζα ‘ρεηο ηελ θαξδηά ηόζν θαιή, ηόζν γιπθή,  
 

θαη η’ άδηθν θσλάμεηο: λα θσλάμεηο, λα απνθαιύςεηο.  

βξόρηα: ζειηά, παγίδα. 
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5  πνπ κεο ζηα βξόρηα* ηεο νξγήο ηαρηά ζελά  

ζπαξάμεηο. 
 

π ζα ’ρεηο κάηηα γαιαλά, ζα ’ρεηο θνξκάθη  
ηξπθεξό,  

ζα ζε θπιάσ από καηηά θαθή θη από θαθόλ θαηξό,  
από ην πξώην μάθληαζκα ηεο μππλεκέλεο ληόηεο.  
Αελ είζαη ζπ γηα καρεηέο, δελ είζαη ζπ γηα  

ην ζηαπξό.  
10  Βζύ λνηθνθεξόπνπιν, όρη ζθιάβνο ή πξνδόηεο. 

 

Σε λύρηα ζα ζεθώλνκαη θη αγάιηα ζα λπρνπαηώ*,  

λα ζθύβσ ηελ αλάζα ζνπ λ’ αθώ*, πνπιάθη κνπ  

δεζηό,  
λα ζνπ ηνηκάδσ ζηε θσηηά γάια θαη ρακνκήιη  
θη ύζηεξ’ απ’ ην παξάζπξν κε θαξδηνρηύπη ζα  

θνηηώ  
15  πνπ ζα πεγαίλεηο ζην ζθνιεηό κε πιάθα θαη  

θνληύιη... 
 

Κη αλ θάπνηε ηα θξέλα* ζνπ ην Αίθην, θσο  

ηεο αζηξαπήο,  
θη ε Ώιήζεηα ζνπ ρηππήζνπλε, παηδάθη κνπ, λα  

κελ ηα πεηο.  
Θεξηά νη άλζξσπνη, δελ κπνξνύλ ην θσο λα ην  

ζεθώζνπλ.  
 
 

βξόρηα: ζειηά, παγίδα. 

λπρνπαηώ: παηώ ζηα λύρηα ησλ πνδηώλ, πεξπαηώ 
αζόξπβα.  

αθώ: αθνύσ.  

ηα θξέλα: νη ζθέςεηο, ν λνπο. 
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Αελ είλαη αιήζεηα πην ρξπζή ζαλ ηελ αιήζεηα  
ηεο ζησπήο.  

20  Υίιηεο θνξέο λα γελλεζείο, ηόζεο ζα ζε  
ζηαπξώζνπλ. 

 
ρνπ, κνπ κπήγεηο ζηελ θαξδηά, ρίιηα καραίξηα θαη  

ζπαζηά.  
ηε γιώζζα κνπ μεξαίλεηαη ην ζάιην, ζαλ πηθξή  

αςηζηά*!  

‒ Χ! πώο βειάδεηο ήζπρα, θνπάδη εζύ βνπλίζν...‒ 
ΐνεζάηε, νπξάληεο δύλακεο, θη αλνίρηε κνπ  

ηελ πην βαζηά  
25  ηελ άβπζζν, καθξηά απ’ ηνπο ιύθνπο λα  

θξπθνγελλήζσ! 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ην κνλόινγν ηεο Παλαγηάο ππάξρνπλ ζηίρνη πνπ 
 εθθξάδνπλ ηα πην ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα θαη άιινη 
 πνπ εθθξάδνπλ ηηο πην πηθξέο δηαπηζηώζεηο: λα 
 ηνπο εληνπίζεηε ζην απόζπαζκα. 

2. «Θεξηά νη άλζξσπνη... ζα ζε ζηαπξώζνπλ»: λα 
 ζρνιηάζεηε ην λόεκα ησλ ηξηώλ απηώλ ζηίρσλ. 

3. Πώο θιηκαθώλεηαη ε αγσλία ηεο Παλαγηάο από ηελ 
 πξώηε σο ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ  

απνζπάζκαηνο; 
 
 
 

αςηζηά: αξσκαηηθό θπηό κε πηθξή γεύζε, πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα δεζηό ξόθεκα. 
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Κώζηαο ΐάξλαιεο (1884 -1974) 

 
Ο πνηεηήο πξνέξρεηαη από ηνλ από-
δεκν ειιεληζκό. Γελλήζεθε ζηνλ Πύξ- 
γν ηεο ΐνπιγαξίαο θαη ζπνύδαζε θηιν- 
ινγία ζηελ Ώζήλα. Τπεξέηεζε ζηε  
Μέζε Βθπαίδεπζε θαη αξγόηεξα  
(1919-22), κε θξαηηθή ππνηξνθία,  
ζπνύδαζε ζην Παξίζη Νενειιεληθή  
Φηινινγία θαη Ώηζζεηηθή. Βθεί έδεζε ζην θιίκα ηεο 
γεληθήο απνγνήηεπζεο πνπ πξνθάιεζε ν Ώ΄ Παγθό-
ζκηνο Πόιεκνο. ηα πνηήκαηα ηεο πξώηεο πεξηόδνπ 
(πξν ηνπ 1922) είλαη έληνλνο ν αηζζεζηαζκόο θαη ην 
βαζύ κνπζηθό αίζζεκα. Βπίζεο θαίλνληαη εδώ θαη νη 
επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε από ηνλ Παξλαζζηζκό.  
Δ πνιηηηθή ηνπ ηδενινγία επεξέαζε ηελ πνίεζε, ηελ 
πεδνγξαθία θαη ηηο θξηηηθέο ηνπ κειέηεο. ηα πνηήκαηα 
ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ε ζάηηξα θαη ν ζαξθαζκόο 
ελαιιάζζνληαη κε ηνπο ιπξηθνύο ηόλνπο ελώ ν αλζξώ-
πηλνο πόλνο είλαη έλα από ηα θπξίαξρα ζέκαηα ηνπ. 

Έξγα ηνπ: α) Πνίεζε: Θεξήζξεο (1905), Ξξνζθπλεηήο 
(1919), Ρν θσο πνπ θαίεη (1922), Πθιάβνη πνιηνξθεκέλνη 
(1927), Διεύζεξνο Θόζκνο (1965), Νξγή ιανύ (1975). β) 

Πεδά: Ζ αιεζηλή απνινγία ηνπ Πσθξάηε (1931), 

Ζκεξνιόγην ηεο Ξελειόπεο (1946) θ.ά. γ) Θέαηξν: 

Άηηαινο ν Γ΄ (1970). δ) Φηινινγηθά - Κξηηηθά: Πνισκηθά 
(1957), Αηζζεηηθά - Θξηηηθά (1958) θ.ά. 
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Γηάλλεο Φπράξεο  

 

Γπν ιόγηα
1
  

 

Σν θείκελν είλαη πξόινγνο ζην βηβιίν Ρν Ραμίδη κνπ. 
 

πνηνο κε δηαβάζεη ζα θαηαιάβεη κε ηη ζθνπό 

έγξαςα Ρν Ραμίδη κνπ. Γιώζζα θαη παηξίδα είλαη ην 
ίδην. Να πνιεκά θαλείο γηα ηελ παηξίδα ηνπ ή γηα ηελ 
εζληθή ηε γιώζζα, έλαο είλαη ν αγώλαο. Πάληα ακύλεηαη 

πεξί πάηξεο.* 

Δ δσή κνπ είλαη ηεο Γαιιίαο. ,ηη είκαη, ζηε Γαιιία ην 
ρξσζηώ. Σελ αγαπώ ζα κεηέξα θαη ζαλ παηξίδα. Έγηλα 
παηδί ηεο ζηελ ώξα ηεο δπζηπρίαο θαη ηεο ζιίςεο· πώο 
λα κελ ηε ιαηξεύσ; Γελλήζεθα όκσο Γξαηθόο θαη δελ 
κπνξώ λα ην μεράζσ· έρσ ρξέε θαη ζηελ Βιιάδα. 
Θέιεζα λα ηεο ην δείμσ. Ώθνύ δελ κπνξεί λα ηεο είκαη 
ρξήζηκνο ζηνλ πόιεκν, ηνπιάρηζην πνιεκώ γηα ηελ 
εζληθή καο γιώζζα. Έλα έζλνο, γηα λα γίλεη έζλνο, ζέιεη 
δπν πξάκαηα· λα κεγαιώζνπλ ηα ζύλνξα ηνπ θαη λα 
θάκεη θηινινγία δηθή ηνπ. Άκα δείμεη πνπ μέξεη ηη αμίδεη ε 
δεκνηηθή ηνπ γιώζζα θη άκα δελ ληξαπεί γη’ απηή ηε 
γιώζζα, βιέπνπκε πνπ ηόληηο είλαη έζλνο. Πξέπεη λα 
κεγαιώζεη όρη κόλν ηα θπζηθά, κα θαη ηα λνεξά ηνπ ηα 
ζύλνξα. Γη’ απηά ηα ζύλνξα πνιεκώ. 

Άιια δελ είρα λα πσ ζηνλ πξόινγν κνπ. ζνη 
πηάζνπλ ην βηβιίν κνπ ζην ρέξη γηα λα δηαζθεδάζνπλ 
θαη λα πεξάζεη ε ώξα ‒λα ην πσ θαλεξά, γη’ απηνύο 
γξάθσ‒ δελ έρνπλ αλάγθε κήηε λα ηνπο μεγήζσ 

 
 

 

ακύλεηαη πεξί πάηξεο: θξ. νκεξηθή: αγσλίδεηαη γηα ηελ 
παηξίδα. 

110 / 486 



 

ην νξζνγξαθηθό ζύζηεκα πνπ αθνινύζεζα, κήηε λα 
ηνπο δώζσ ιόγν γηα θάζε ιέμε, γηα θάζε θξάζε πνπ 
έγξαςα. Αελ έβαια έλαλ ηύπν γξακκαηηθό, δελ έγξαςα 
κηα ιέμε, κηα ζπιιαβή ζην βηβιίν κνπ, ρσξίο λα ην 
ζπιινγηζηώ πξηλ ώξεο, κπνξώ κάιηζηα λα πσ ρξόληα, 
αθνύ θάζε ρεηκώλα ζηα δεκόζηα καζήκαηα πνπ δίλσ, 
ηεο γιώζζαο καο ηελ ηζηνξία κειεηώ. 

πνηνο πάιε ζέιεη λα κε δηαβάζεη γηα λα κε θαηά-
θξίλεη, γηα λα βξεη ιάζε, γηα λα θάκεη ην δάζθαιν, ηνλ 
παξαθαιώ πξώηα λα ξίμεη κηα καηηά ζηα επηζηεκνληθά 
θαη θηινινγηθά κνπ δνθίκηα ‒ζηα Εζηνξηθά δεηήκαηα θαη 
ζηα γαιιηθά κνπ ζπγγξάκκαηα. Γηα λα κε θαηεγνξήζεη, 
πξέπεη πξώηα λα δηεη κε ηη ηδέα γξάθσ θη αλ αθνπινύ-
ζεζα παληνύ ηελ ίδηα ηδέα ή όρη. Θα κε θάκνπλ παξα-
ηήξεζε γηα πνιιά πξάκαηα πνπ απνθξίζεθα αιινύ, 
ρσξίο κάιηζηα λα πξνζκέλσ ηελ παξαηήξεζε. Αε ζ’ 
απαληήζσ θαη δεύηεξε θνξά. Αηθή κνπ γιώζζα δελ 
έρσ θαη δελ έθηηαμα γιώζζα, γηαηί πιάζηεο δελ είκαη. 
Γξάθσ ηελ θνηλή γιώζζα ηνπ ιανύ· όηαλ ε δεκνηηθή 
καο γιώζζα δελ έρεη κηα ιέμε πνπ καο ρξεηάδεηαη, 
παίξλσ ηε ιέμε από ηελ αξραία θαη πξνζπαζώ, όζν 
είλαη δπλαηό, λα ηελ ηαηξηάμσ κε ηε γξακκαηηθή ηνπ 
ιανύ. Έηζη έθακαλ όια ηα έζλε ηνπ θόζκνπ· έηζη ζα 
θάκνπκε θαη κεηο. Με θαίλεηαη πνπ γηα πξώηε θνξά, ζ’ 
απηό ην βηβιίν, γξάθεθε κε θάπνηα ζεηξά θαη ελόηεηα ε 
γιώζζα ηνπ ιανύ. Πξνζπάζεζα λα ηε γξάςσ θαλν-
ληθά, λα θπιάμσ ηνπο λόκνπο ηεο, λα πξνζέμσ ζηε 
θσλνινγία, ζηε κνξθνινγία, ζην ηππηθό θαη ζηε 
ζύληαμε ηεο δεκνηηθήο γξακκαηηθήο. 

Αελ είκαη ηόζν λένο, δελ είκαη θαη ηόζν παηδί, γηα λα 
λνκίδσ πνπ θαηόξζσζα κ’ απηό κνπ ην βηβιίν λα ιύζσ 
ην πξόβιεκα πνπ καο βαζαλίδεη όινπο. Γηα λα ην ιύ-
ζνπκε, ρξεηάδνπληαη αθόκε πνιιά· πξέπεη πξώηα ν 
θαζέλαο λα πηάζεη λα κάζεη κε ηα ζσζηά ηνπ απηή ηε  
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γιώζζα πνπ θαηαθξνλεί ρσξίο λα ηελ μέξεη, λα γίλνπλε 
γξακκαηηθέο, λα παξαδίδεηαη ε αιεζηλή καο γιώζζα θαη 
όρη κόλν ε θαζαξεύνπζα ζηα ζθνιεηά θαη ζην Παλεπη-
ζηήκην. Πξέπεη κάιηζηα λα ζπνπδάμνπκε θαιύηεξα ηελ 
αξραία, γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ ηζηνξηθή αμία ηεο 
δεκνηηθήο, λα ηε κειεηήζνπκε κε ζέβαο θαη λα δηνύκε 
πνπ κόλν ηε δεκνηηθή είλαη δπλαηό λα θαιιηεξγήζνπκε 
θαη λα γξάςνπκε. Πξνζπάζεζα λα δείμσ πνπ κπνξεί 
θαλείο λα γξάςεη απηή ηε γιώζζα θαη πεδά. Σν ιέσ 
θαλεξά θαη κ’ όιε κνπ ηελ θαξδηά· αλ ην βηβιίν κνπ δελ 
είλαη θαιό, θηαίσ γσ· ε γιώζζα καο δε θηαίεη. 

Γξακκαηηθή όκσο δε ζέιεζα λα θάκσ. Σν βηβιίν 
κνπ άιιν δελ είλαη παξά θαληαζία θαη πνίεζε. Πήξα 
πξόθαζε ην ηαμίδη πνπ έθακα, θνληεύνπλ ηώξα δπν 
ρξόληα, ζηελ Ώλαηνιή θαη ζηελ Βιιάδα. Πνιινί ηαμηδηώ-
ηεο ζπλεζίδνπλ θαη καο ιελ ηη έθακαλ ηε Αεπηέξα θαη ηελ 
Σξίηε, ηη ώξα έθηαμαλ θαη ηη ώξα έθπγαλ, ηη θξαζί 
ήπηαλ, πόζα θνπλνύπηα ηνπο δάγθαζαλ, πνηόλα είδαλ 
εθεί πνπ θαηέβεθαλ, ηη καιιηά είραλ ε λνηθνθεξά θαη ν 
λνηθνθύξεο ηνπ ζπηηηνύ. Έπεηηα, ζ’ ό,ηη ρώξα θη αλ 
παηήζνπλ, θάζνπληαη θαη καο δηγνύληαη ηα ηζηνξηθά ηεο. 

Σέηνηα δελ έρσ. Ο guide Joanne* είλαη πνιύ πην 

ρξήζηκνο νδεγόο από κέλα. Καλέλα απ’ όζα ιέσ ζην 
βηβιίν κνπ δε ζπλέβεθε αιήζεηα. Πνηέο ζηε δσή κνπ δελ 
έδσζα κεγάιε πξνζνρή ζη’ άηνκα· ν άλζξσπνο 
κνλάρα, ε ηδέα θαη ν λνπο έρνπλ θάπνηα αμία ζηνλ 
θόζκν. Σα γεληθά δεηήκαηα είλαη ηα κόλα ζπνπδαία 
δεηήκαηα. Γηα ηνύην, όπνπ γξάθσ ην εγώ, είλαη ηύπνο 
ξεηνξηθήο· εγώ ηίπνηηο δελ είκαη· ε εζληθή ςπρή θάηη 
ζεκαίλεη· πξνζπάζεζα λα δησ πνπ θαη πνύ ηη έρεη κέζα  

 
 

Adolphe Joanne (1813-1881): Γάιινο γεσγξάθνο, 
ζπληάθηεο «νδεγώλ». 
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ηεο απηή ε ςπρή, θαη κηιώληαο γηα κέλα, ζπιινγηνύκαη 
ηνπο άιινπο. Σν βηβιίν κνπ είλαη παξακύζη, όρη ηαμίδη. 

Ώπηό ζέιεζα. Θέιεζα θαη θάηηηηο άιιν· λα δηαζθε-
δάζεη ν αλαγλώζηεο κνπ, θη αλ είλαη δπλαηό λα κε κε 
βαξεζεί, αθόκε θη όηαλ ηνπ κηιώ γηα ζνβαξά θη επηζηε-
κνληθά δεηήκαηα. Μα πξώη’ απ’ όια ζέιεζα λα 
κπνξέζεη ν θαζέλαο λα κε θαηαιάβεη. 
 

Παξίζη, 1888. 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. ΐξίζθεηε νξζή ηελ άπνςε ηνπ Φπράξε όηη γιώζζα 
 θαη παηξίδα ηαπηίδνληαη; Να ηελ αηηηνινγήζεηε θαη 
 λα ηε ζπζρεηίζεηε κε ηελ αληίζηνηρε θξάζε ηνπ 
 νισκνύ: «Μήγαξηο’ έρσ άιιν ζηνλ λνπ κνπ, πάξεμ 

 ειεπζεξία θαη γιώζζα;» (Γηάινγνο). 

2. Πώο αληηιακβάλεζηε ηελ νκνινγία ηνπ ζπγγξαθέα: 
 «Αηθή κνπ γιώζζα δελ έρσ θαη δελ έθηηαμα 
 γιώζζα, γηαηί πιάζηεο δελ είκαη. Γξάθσ ηελ θνηλή 
 γιώζζα ηνπ ιανύ». 

3. Πνην βαζύηεξν θίλεηξν νδήγεζε ηνλ Φπράξε ζηε 
 ζπγγξαθή απηνύ ηνπ έξγνπ; 

4. Έλαο καζεηήο λα παξνπζηάζεη νιόθιεξν Ρν Ραμίδη 
 κνπ ζηελ ηάμε. 
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Γηάλλεο Φπράξεο (1854 -1929) 

 
Γισζζνιόγνο θαη θνξπθαίνο εθπξόζσ-
πνο ηνπ Αεκνηηθηζκνύ. Γελλήζεθε ζηελ 
Οδεζζό θαη ηα πξώηα ρξόληα ηα έδεζε 
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν κεγαιύηεξν 
κέξνο ηεο δσήο ηνπ ην πέξαζε ζην Παξίζη, 
όπνπ παληξεύηεθε ηελ θόξε ηνπ Βξλέζηνπ 
Ρελάλ. Αίδαμε λενειιεληθή γιώζζα θαη  
θηινινγία ζηε ρνιή Ώλαηνιηθώλ Γισζζώλ ηνπ 

Παξηζηνύ. Σν 1888 εμέδσζε Ρν Ραμίδη κνπ πνπ 
ζεσξήζεθε ληνθνπκέλην κηαο νιόθιεξεο επνρήο θαη 
απνηέιεζε ζηαζκό ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηόπνπ. 
ην έξγν απηό, θξάκα ινγνηερλίαο θαη γισζζνινγίαο, 
ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο επηθξάηεζεο ηεο δεκνηηθήο 
γιώζζαο ζηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία ‒ηδίσο ζηελ 
πεδνγξαθία, γηαηί δηαβάδεηαη πην πνιύ από ην ιαό θη 
έηζη βνεζάεη ζηε γισζζηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. Άιια 

πεδνγξαθήκαηα ηνπ: Ρ’ όλεηξν ηνλ Γηαλλίξε (1897), Εσή 
θη αγάπε ζηε κνλαμηά (1904), Αγλή (1912) θ.ά. Πνιιά 
δεκνζηεύκαηα ηνπ γύξσ από δηάθνξα ζέκαηα ηεο 
πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ ηόπνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηελ 

πεληάηνκε ζεηξά Οόδα θαη Κήια. 
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Φώηεο Φσηηάδεο  

 

Σν γισζζηθό δήηεκα θη ε εθπαηδεπηηθή καο 
αλαγέλλεζηο 
(απόζπαζκα) 

ΣΟ ΒΡΓΟ απηό ηνπ Φσηηάδε είλαη ην πξώην ζην είδνο 

ηνπ, όπνπ εμεηάδεηαη κε ηόζν αλαιπηηθό ηξόπν ε ζρέζε 
παηδείαο θαη γιώζζαο. Ο Φσηηάδεο ππνζηεξίδεη πσο ην 
γισζζηθό είλαη ηαπηόρξνλα ζέκα εζληθό θαη εθπαηδεπ-
ηηθό θαη ρσξίο ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεπ-
ηηθή αλαγέλλεζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Ώπηή ζα βνε-
ζήζεη ην Νενέιιελα λα νδεγεζεί ζε κηα βαζύηεξε θαη 
νπζηαζηηθόηεξε θαηαλόεζε ηεο πλεπκαηηθήο καο δσήο 
θαη ζα ηνλ απαιιάμεη από ηε δνπιηθή κίκεζε μέλσλ 
πξνηύπσλ. 
 
Να κε λνκίζεη θαλείο πσο θαηεγνξώ ηνλ θνζκνπνιη-
ηηζκό. Καζόινπ. ΐιέπσ κνλάρα πσο θάζε έζλνο ηνλ 
ελλνεί δηαθνξεηηθά θαη ζα επηζπκνύζα θαη ην έζλνο καο 
λα ηνλ ληώζεη πην ζσζηά. Αε κνπ θαίλεηαη πσο ην λα 
πξνζπαζεί θαλείο λα παίξλεη, αο είλαη θαη ηα θαιά θαη 
κεγάια ησλ μέλσλ, είλαη θνζκνπνιηηηζκόο θαιόο. 

Βδώ δα είλ’ ν θόκπνο. Γηα έλα έζλνο πνπ έρεη ηζην-
ξία θαη παξάδνζε, θηιόηηκν θη αμηνπξέπεηα, ν θνζκν-
πνιηηηζκόο ζα ’λαη έλα είδνο αληαιιαγή. Ώ δελ έρεη έλα 
έζλνο θάηη λα παξνπζηάζεη ζ’ απηή ηελ αληαιιαγή, 
αξπάδεη ηα μέλα αιιά δνπιώλεηαη, ξνπθηέηαη, εμνληώ-
λεηαη. Ώλ έρεη θάηη, πξέπεη λα ’ρεη θαη ην θηιόηηκν θαη ηε 
ζέιεζε λα ηα παξνπζηάζεη απηά ηα δηθά ηνπ κ’ αμην-
πξέπεηα. Σα ηδηαίηεξα ηνπ απηά είλαη ν λνπο θη ε θαξδηά 
ηνπ ιανύ ηνπ, ηελ πνίεζε ηνπ, ηα έζηκα ηνπ. Ώπηά 
πξέπεη λα ηα ηηκήζεη θαη λα ηα θαιιηεξγήζεη, γηα 
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λα παξνπζηαζηεί ζαλ έζλνο πνπ αμίδεη η’ όλνκα ηνπ 
ζηελ θνζκνπνιίηηθε απηή αληαιιαγή! 

Καη ινηπόλ θη εκείο κ’ απηά ηα δηθά καο πξέπεη λα 
κνξθώλνπκε ηα παηδηά καο από κηθξά. Έηζη ζα 
θαιιηεξγήζνκε ην εζληθό καο Βγώ, θαη ηόηεο κπνξνύκε 
λα παξνπζηαζηνύκε κ’ αμηνπξέπεηα ζηνλ Παγθόζκην 
Ώλζξσπηζκό. [...] 

ηαλ ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πηάζεη ηε ζέζε ηνπ 
ηε ζσζηή ζηνλ θνηλσληθό νξγαληζκό, ηόηεο ζ’ αξρίζεη θη 
ε ελέξγεηα ηνπ όιε θη νιάθεξε. Αε ζα πεξηνξίδεηαη πηα 
ηόηεο κόλν ζηα ζπληεξεηηθά έξγα, λα παίξλεη θαη λα 
πεξλά ζηε λέα γελεά όζα νη πεξαζκέλεο κε πείξα  
θαη κειέηε απόρηεζαλ, λα ηαηξηάδεη ηε λέα γελεά κε ηνπο 
θνηλσληθνύο ηύπνπο, σο εθεί πνπ ηνπο έθεξ’ ε εμέιημε ε 
θνηλσληθή, αιιά ηόηεο ζα θαηαπηαζηεί ε εθπαηδεπηηθή 
θαη κνξθσηηθή ελέξγεηα θη άιια έξγα πξννδεπηηθά. Θα 
πξνζπαζεί λα καο νδεγεί ζε ηύπνπο αλώηεξνπο· ζε 
ηύπνπο πνπ ζα δεηνύλ λα θέξνπλ ηελ επηπρία ηνπ 
θνηλσληθνύ νξγαληζκνύ νιάθεξνπ. 

Καη ηα ηδαληθά απηά νύη’ άζρεηα νύη’ απόιπηα είλαη 
νύη’ άπηαζηα. 

Αελ πξνζπαζνύκε όινη καο κέξα λύρηα ην θαιό γηα 
καο, ην θαιύηεξν γηα ηα παηδηά καο; λα από πνπ ζα 
μεθηλήζνπκε ζεηηθά θαη ζρεηηθά. Να ε νξγαληθή νξκή. 
Αελ μέξνκε λα ηε νξγαλίζνκε γηα ηελ σθέιεηα ηνπ 
νξγαληζκνύ. Αε κειεηήζακε, δε κάζακε, δελ πξνζπα-
ζήζακε γηα ην ζσζηό. Χζηόζν νινέλα θσλάδνκε  
«δηά ηελ έθιπζηλ ησλ εζώλ, δηά ηελ έθιπζηλ ηεο ηεξάο 
ιεηηνπξγίαο ηεο Θέκηδνο, δηά ηελ έθιπζηλ ηνπ 
ζξεζθεπηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο». 

Μα όηαλ ζπιινγηζηνύκε πσο ηα θνηλσληθά 
θαηλόκελα είλαη ζ’ αθαηάπαπη’ αιιαγή, όηαλ ληώζνκε 
πσο απηό ζα πεη όηη ην πιηθό η’ νξγαληθό δπκώλεηαη θαη 
πιάζεη’ επθνιόηεξ’ από θάζε άιιν, ηόηεο ζα  
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θαηαιάβνκε πσο δε ζα ’ηαλ θη αδύλαην λα θαηνξζώζνκε 
κε ηε ζσζηή κόξθσζε θαη κε θαηξό λα παξνπζηάζνκε 
θαιύηεξεο ςπρέο κέζα ζ’ σξαηόηεξα ζώκαηα! [...] 

Πξέπεη λα ληώζεη ν λένο πσο δήηεκα γισζζηθό, 
δήηεκα εθπαηδεπηηθό, δήηεκα κνξθσηηθό, δήηεκα πγείαο 
λνπ θαη ςπρήο, όι’ απηά ηα δεηήκαηα είλαη έλα δήηεκα, 
θαη δήηεκα εζληθό. 

Πξέπεη λα κάζεη λα ηηκά ην Βγώ ηνπ ην ησξηλό! 
Καιό είλαη λα ’ρεη θαλείο κεγάινπο πξνγόλνπο· θαιύ-
ηεξν είλαη λα πξνζπαζεί λα ηνπο μεπεξάζεη. Πξέπεη 
ινηπόλ ν λένο λ’ αξρίζεη λα ηηκά εθείλν πνπ είλαη θη 
εθείλν πνπ έρεη, ηε γιώζζα ηνπ δειαδή, ην λνπ ηνπ, ηελ 
ςπρή ηνπ, ηελ θαξδηά ηνπ, ηα ήζε ηνπ, ηα έζηκα ηνπ, ην 
εγώ ηνπ, ην εζληθό, ην ησξηλό. Ώπηά πξέπεη λ’ αγαπά, λα 
θαιιηεξγεί, απηά ηα ησξηλά λα ηηκήζεη θαη λα δνμάζεη. 
Έηζη θη όρη κε κατκνπδηέο ζα ηηκήζεη θαη ηα πεξαζκέλα 
θαη ηνπο πεξαζκέλνπο. 

Πξέπεη ν λένο λα ληώζεη θαιά πσο αλ ν λνπο 
κπνξεί λα κνξθσζεί θαη κε κηα μέλε γιώζζα, όκσο ε 
ςπρή, ε θαξδηά δελ κπνξεί λ’ απνρηήζεη εζληθή 
κόξθσζε αιιηώο παξά κε ηε γιώζζα απηή πνπ κηιεί 
από κηθξόο θη αγξάκκαηνο! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ση ελλνεί ν ζπγγξαθέαο κε ηε θξάζε: «Γηα έλα 
 έζλνο πνπ έρεη ηζηνξία θαη παξάδνζε, θηιόηηκν θη 
 αμηνπξέπεηα, ν θνζκνπνιηηηζκόο ζα ’λαη έλα είδνο 
 αληαιιαγή». 

2. πκθσλείηε κε ηελ άπνςή ηνπ όηη έλα έζλνο «αλ δελ 
 έρεη θάηη λα παξνπζηάζεη... εμνληώλεηαη»; Πνηνο ν 
 ξόινο ηεο γιώζζαο ζην ζέκα απηό; 
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Φώηεο Φσηηάδεο (1849 -1936) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 
θαη πέζαλε ζηελ Ώζήλα. πνύδαζε  
Εαηξηθή ζηε Γεξκαλία θαη σο ην 1922  
έδεζε ζηελ Πόιε αζθώληαο ην επάγ- 
γεικα ηνπ γηαηξνύ. Παξάιιεια όκσο  
πξνο ηελ ηαηξηθή επηζηήκε επηδόζεθε θαη ζηε κειέηε 
ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο, ην νπνίν ηαύηηζε κε ην 
εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αλα-
γέλλεζε ηεο ρώξαο. Γηα ηνύην θαη ζεσξείηαη ν εηζε-
γεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεκνηηθηζκνύ. Ο Φσηηάδεο 
είλαη επίζεο από ηνπο πξώηνπο πνπ έγξαςαλ επηζηε-
κνληθέο εξγαζίεο ζηε δεκνηηθή γιώζζα, απνδεηθλύν-
ληαο έηζη πσο ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα έρεη εμίζνπ θαιά 
απνηειέζκαηα θαη ζηνλ επηζηεκνληθό ιόγν. Έλα ηέηνην 
επηζηεκνληθό ηνπ έξγν γξακκέλν ζηε δεκνηηθή είλαη θαη 

ην Έκθπηνλ Θεξκόλ (1935). Σν θήξπγκα ηνπ Φσηηάδε 
επεξέαζε ηνπο λεόηεξνπο ηνπ δεκνηηθηζηέο Ώιέμ. 
Αεικνύδν, Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε θ.ά. Σν αξρείν ηνπ 
έρεη εθδνζεί από ην Β.Λ.Ε.Ώ (Βιιεληθό Λνγνηερληθό θαη 
Εζηνξηθό Ώξρείν) κε θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλε 
Παπαθώζηα. 
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Ώιέμαλδξνο Αεικνύδνο  

 

Σν Αλζξσπηζηηθό Ιδαληθό 
 
πσο ην θάζε άηνκν ρξεηάδεηαη έλα ζθνπό ζηε δσή ηνπ 
γηα λα πάξεη λόεκα ε δσή απηή, γηα λα ζπληνλίδεη όιεο 
ηνπ ηηο πξνζπάζεηεο πξνο κηα εληαία θαηεύζπλζε θαη λα 
ην βνεζά εληείλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ λα γίλεηαη νινέλα 
θαιύηεξν, ην ίδην θαη έλαο νιόθιεξνο ιαόο. Ώιιηώο, 
άηνκν θαη ιαόο αθήλνληαη ζηελ ηύρε θαη δνπλ δσή ηεο 
ζηηγκήο, ρσξίο πξννπηηθή θαη ειπίδα γηα πξόνδν 
πξαγκαηηθή. πσο όκσο ζην άηνκν ν ζθνπόο ηεο δσήο 
ηνπ είλαη δπλακνγόλνο όηαλ πεγάδεη από κέζα ηνπ, από 
ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη δπλαηόηεηεο, έηζη θαη γηα ην 
ιαό. Κη απηόλ κπνξεί λα ηνλ ζπγθηλήζεη θαη ηνλ εκπλεύ-
ζεη κνλάρα έλα ηδαληθό πνπ ξηδώλεη ζην δηθό ηνπ ρώκα 
θαη ζηε δηθή ηνπ θπζηθή δσή. Εδαληθό δειαδή πνπ 
πεγάδεη από ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηε δσληαλή ηνπ παξά-
δνζε, πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ςπρνινγία ηνπ, κε ηνλ ηόπν 
ηνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί. 

Σέηνην ηδαληθό βγαικέλν κέζα από ην ειιεληθό 
ρώκα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ιανύ ηνπ είλαη ν αλζξσ-
πηζκόο. Ώλζξσπηζκόο ζα εηπεί λα πιάζνκε αλζξώπνπο 
κε γεξό θαη σξαίν ζώκα, κε θαζαξό ζηνραζηηθό λνπ, κε 
δπλαηή ζέιεζε θαη ζεβαζκό θαη αγάπε ζηνπο ζπλαλ-
ζξώπνπο ησλ. Ώλνηρηνκάηεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα θξί-
λνπλ νη ίδηνη ππεύζπλα όζα πξνβιήκαηα ηνπο παξνπ-
ζηάδεη ε αηνκηθή θαη νκαδηθή δσή ηνπο, ρσξίο λα παξα-
ζύξνληαη ζαλ άβνπιε αγέιε από ηνλ πξώην δπλαηό ή 
δεκαγσγό ηεο εκέξαο· αλζξώπνπο ηθαλνύο λα 
εμαζθαιίδνπλ νη ίδηνη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία 
ηνπο πιηθνύο όξνπο ηεο δσήο ησλ, όζνη ρξεηάδνληαη γηα 
λα θξαηηέηαη ε αλζξώπηλε  
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αμηνπξέπεηα, λα θαηαθάζθνπλ ειεύζεξα ηηο δεζκεύζεηο 
πνπ επηβάιιεη ε νκαιή ζπκβίσζε κε ηνπο 
ζπλαλζξώπνπο ησλ θαη ε πξνθνπή ηνπο· ηθαλνύο λα 
νξγαλώζνπλ ηε δσή ηεο ιατθήο νιόηεηαο όπνπ 
αλήθνπλ έηζη, πνπ θαη ηα άηνκα θαη ε νιόηεηα λα 
πξνθόβνπλ θαη λα θαιπηεξεύνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν 
ην επίπεδν ηεο πιηθήο θαη πλεπκαηηθήο ησλ δσήο· γηα 
ηελ πξνθνπή ηεο λα κε ξίρλνπλ ηελ επζύλε ζε άιινπο ή 
θαη ζηελ ηύρε, παξά λα ληώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο όρη 
κόλν ζπλππεύζπλν κε ηνπο θπζηθνύο εγέηεο αιιά θαη 
σο ηνλ θπξίσο ππεύζπλν· λα βάδνπλ γη’ απηή θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα, δίλνληαο νη ίδηνη ηελ θαηεύζπλζε 
θαη ππεξληθώληαο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληίζεηεο 
δπλάκεηο, θαη λα είλαη πξόζπκνη λα ζπζηάζνπλ γη’ απηή 
όρη κόλν ηελ εζπρία θαη ηε βνιή ηνπο παξά ζηελ 
αλάγθε θαη ηε δσή ηνπο ηελ ίδηα. Ώλζξώπνπο δειαδή 
πνπ έρνπλ πςσζεί από ην δσηθό ζην αλζξώπηλν 
επίπεδν, πνπ έρνπλ δνπιέςεη κέζα ηνπο όζν γίλεηαη ην 
αλζξώπηλν βάζνο θαη πνπ πξαγκαηηθά ειεύζεξνη 
ζηέθνπλ κνίξα ζηε κνίξα ηνπο. 

Ώλζξσπηζκόο δε ζα εηπεί ηζνπέδσζε ησλ αηόκσλ 
ζε κηα πνιηηεία. Ο θάζε πνιίηεο έρεη βέβαηα δηθαίσκα λα 
δήζεη θαη λ’ αλαπηύμεη ειεύζεξα ηνλ εαπηό ηνπ κέζα ζηα 
όξηα πνπ επηβάιινπλ ζε όινπο νη δεζκεύζεηο γηα ηελ 
νκαιή νκαδηθή ζπκβίσζε ελόο ιανύ θαη ηελ πξνθνπή 
ηνπ· λα ηνλ αλαπηύμεη κάιηζηα ζπκθσλά κε ην θπζηθό 
ηνπ, γηαηί κόλνλ έηζη κπνξεί θαη ηνλ ςπρηθό ηνπ θόζκν 
λα δνπιέςεη βαζύηεξα θαη ζηελ πην κεγάιε απόδνζε λα 
θηάζεη. Ώπό ηελ άπνςε δειαδή ηνπ δηθαηώκαηνο γηα ηε 
ζπληήξεζε θαη ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ηεο πιηθήο θαη 
πλεπκαηηθήο ησλ δσήο όινη είλαη ίζνη. Δ ηζόηεηα όκσο 
απηή δελ εμαθαλίδεη ηηο θπζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 
άηνκα, δηαθνξέο θαη σο πξνο ηελ ςπρνζύζηαζε θαη σο  
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πξνο ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε δπλακηθόηεηα ηνπ θαζελόο. 
Ώλαγθαία ζπλέπεηα ησλ δηαθνξώλ απηώλ ζε κηα 
πνιηηεία θαιά νξγαλσκέλε είλαη ν θαζέλαο λα παίξλεη 
κέζα ζ’ απηή ηε ζέζε πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ην θπζηθό ηνπ 
θαη όρη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ζπηηηνύ 
ηνπ, θαη ζηηο εγεηηθέο ζέζεηο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 
δεκόζηαο δσήο λ’ αλεβαίλνπλ εθείλνη πνπ πξαγκαηηθά 
αμίδνπλ γη’ απηέο. πλέπεηα δειαδή είλαη ε ζσζηή 
ηεξαξρία ησλ πξνζσπηθώλ αμηώλ, ηεξαξρία πνπ όρη 
κόλν ζ’ αλαγλσξίδεη ν θάζε πνιίηεο, παξά ζα βνεζά θαη 
ζην ζηήζηκό ηεο. 

πσο ηα άηνκα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο, έηζη θαη νη 
ιανί. Σηο δηαθνξέο απηέο δελ ηηο αξλείηαη ην 
αλζξσπηζηηθό ηδαληθό, αξλείηαη όκσο ην ρσξηζκό ησλ 
ιαώλ ζε ιανύο θπξίσλ θαη ιανύο ζθιάβσλ ή ιανύο πνπ 
πξέπεη λα εμνλησζνύλ. Γη’ απηό όινη νη ιανί έρνπλ ηελ 
αλζξώπηλε ηνπο αμία, ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ, θαη όινη 
έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα λα δήζνπλ αλζξσπηλά θαη λ’ 
αλαπηύμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ειεύζεξα. Ώιιά θη εδώ 
ελλννύκε ηελ ειεπζεξία κέζα ζηα όξηα πνπ νξίδνπλ 
όζεο δεζκεύζεηο επηβάιιεη ζε όια αλεμαηξέησο ηα 
θξάηε απηό ην ίδην αλζξσπηζηηθό ηδαληθό· ε ειεύζεξε 
κάιηζηα αλάπηπμε ηνπο πινπηίδεη πνηθηιόηξνπα θαη 
πςώλεη ηε δσή γεληθά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηνλ 
πνιηηηζκό ηεο. 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Με πνηνπο παξάγνληεο ζπζρεηίδεη ηε δεκηνπξγία 
 ηδαληθώλ ν ζπγγξαθέαο; 

2. Πνηα ζεσξεί σο βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αλζξσπηζκνύ; 

3. Πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθά ειεύζεξνη θαηά ην 
 ζπγγξαθέα; 
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4. Να ζρνιηάζεηε ηε θξάζε: «Ώλαγθαία ζπλέπεηα ησλ 
 δηαθνξώλ απηώλ ζε κηα πνιηηεία θαιά νξγαλσκέλε 
 είλαη ν θαζέλαο λα παίξλεη κέζα ζ’ απηή ηε ζέζε 
 πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ην θπζηθό ηνπ θαη όρη ε 
 θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπ». 

5. Πώο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο άιινπο ιανύο 
 ηα άηνκα πνπ εκπλένληαη από αλζξσπηζηηθά 
 ηδαληθά; Πνηα ζέζε παίξλεη πάλσ ζ’ απηό ν 
 Αεικνύδνο; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αζήλα, Λενθιαζηθό θηίξην 
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Ώιέμαλδξνο Αεικνύδνο (1880 -1956) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Άκθηζζα θαη πέζαλε  
ζηελ Ώζήλα. πνύδαζε θηινινγία ζηε  
Φηινζνθηθή ρνιή Ώζελώλ θαη Παηδαγσ- 
γηθά ζηε Γεξκαλία. Καζεγεηήο ηεο Φηιν- 
ζνθηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο γηα κηα  
δεθαεηία πεξίπνπ θαη έλα από ηα ηδξπηηθά  
κέιε ηνπ Βθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ (1910).  
Τπήξμε θνξπθαίνο παηδαγσγόο θαη κηα από ηηο πην 
αμηόινγεο κνξθέο ηνπ Βθπαηδεπηηθνύ Αεκνηηθηζκνύ, 
ηνλ νπνίν είδε ζαλ έλα γεληθόηεξν εζληθό πλεπκαηηθό 
θίλεκα. Έζθπςε κε πάζνο πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ 
λένπ ειιεληζκνύ θη εξγάζηεθε γηα ηελ αλακόξθσζε 
ηεο εζληθήο παηδείαο. Ο Αεικνύδνο ζπλδύαδε ζεσξε-
ηηθό θαη πξαθηηθό λνπ. ,ηη θπξίσο ηνλ ραξαθηήξηδε 
ήηαλ ε παηδαγσγηθή πξάμε. Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 
απόςεώλ ηνπ νξγάλσζε ην πξσηνπνξηαθό Παξζελα-
γσγείν ηνπ ΐόινπ. Οη λεσηεξηζηηθέο ηνπ όκσο ηάζεηο 
θαη νη παηδαγσγηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ ηνλ έθεξαλ ζε 
αληίζεζε κε δηάθνξνπο αληηδξαζηηθνύο θύθινπο πνπ 
θαη ην ζρνιείν ηνλ αλάγθαζαλ λα θιείζεη θαη ηνλ ίδην, 
κε αζηήξηθηεο, όπσο απνδείρηεθε, θαηεγνξίεο, ηνλ 
νδήγεζαλ ζην δηθαζηήξην (Βθεηείν Ναππιίνπ). Ώπηέο 
ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ην ζρνιείν ηνπ ΐόινπ ν Αει-

κνύδνο ηηο εθζέηεη ζην έξγν ηνπ: Ρν θξπθό Πθνιεηό 

1908-1911 (1950). Άιια έξγα ηνπ θαη δεκνζηεύκαηα: Νη 
θιαζηθνί ζε κεηάθξαζε (1916), Ξξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

αλαγέλλεζε (1919), Γεκνηηθηζκόο θαη Ξαηδεία (1927), Ν 
Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην Ξαηδαγσγηθό ηνπ έξγν (1948), 

Κειέηεο θαη Ξάξεξγα (1958) θ.ά. 
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Αεκήηξηνο Γιελόο  

 

Γεκηνπξγηθόο Ιζηνξηζκόο 
(απόζπαζκα) 

ΣΔ ΜΒΛΒΣΔ ΏΤΣΔ πνπ γξάθηεθε ην 1916 ν ζπγ-

γξαθέαο εμεηάδεη ην πώο ζα ήηαλ δπλαηόλ νη πνιηηη-
ζκηθέο αμίεο ησλ θιαζηθώλ επνρώλ λα είλαη γόληκεο 
ζηελ επνρή καο. Οη αμίεο απηέο, παξαηεξεί ν Γιελόο, 
όπσο είλαη ε γιώζζα, νη εζηθέο αληηιήςεηο, ην δίθαην, ηα 
ήζε θαη έζηκα θηι., κεηαβηβάδνληαη ζηνπο κεηαγελέζηε-
ξνπο είηε ππνζπλείδεηα είηε ζπλεηδεηά. Τπνζπλείδεηε 
κεηαβίβαζε ησλ πνιηηηζκηθώλ αμηώλ ηνλ παξειζόληνο 
γίλεηαη κε ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα από γεληά ζε γεληά. 
Έηζη κεηαβηβάδνληαη σο άκεζε θιεξνλνκηά γισζζηθνί, 
ινγνηερληθνί θαη εθθξαζηηθνί γεληθά ηύπνη, ζξεζθεπηη-
θέο θαη εζηθέο αληηιήςεηο θαζώο θαη ηερληθά κέζα. Οη 
θιεξνλνκεκέλεο απηέο αμίεο απνηεινύλ ην ζπληεξεηηθό 
ζεκέιην ηνπ πνιηηηζκνύ. 

Βθηόο όκσο από ηελ άκεζε απηή θαη ππνζπλείδεηε 
επηβίσζε ησλ αμηώλ ηνπ παξειζόληνο έρνπκε θαη ηε 
ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα μαλαγπξίζνπκε ζε παιηέο 
αμίεο θαη λα ηηο εθκεηαιιεπηνύκε γηα ην παξόλ. Σε 
ζπλεηδεηή απηή επηζηξνθή ζηα πεξαζκέλα ν ζπγγξα-
θέαο ηελ νλνκάδεη ηζηνξηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή δε 
ρξεηάδεηαη άκεζε ζπλέρεηα. Λανί πνπ βγαίλνπλ από ηα 
ζθόηε ηεο πξσηόγνλεο δσήο ζηξέθνπλ ηα κάηηα ηνπο 
ζηηο αλώηεξεο αμίεο ηνπ παξειζόληνο. ’ απηέο επίζεο 
ζηξεθόκαζηε θάζε θνξά πνπ νη ζύγρξνλεο αμίεο 
θινλίδνληαη θαη πεξλνύλ κία θξίζε. Τπάξρνπλ όκσο 
δύν είδε ηζηνξηζκνύ· ην πξώην, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 
απηνύζηα κεηαθνξά θαη κίκεζε αμηώλ, είλαη ν άγνλνο  
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ηζηνξηζκόο. Σν δεύηεξν είδνο ην νλνκάδεη κεηνπζίσζε* 
αμηώλ. Βδώ δηαθόπηνπκε ηελ πεξίιεςε, γηα λα δνύκε ηε 
ζπλέρεηα ηεο κειέηεο: 
 

Σν δεύηεξν είδνο ηνπ ηζηνξηζκνύ, πνπ η’ νλνκάζαλε 

κεηνπζίσζε αμηώλ, θαλεξώλεηαη ζ’ επνρέο δεκηνπξ-
γηθήο νξκήο. Κάζε ιαόο δελ απνηειεί έλα νκνηόκνξθν 
ζύλνιν αηόκσλ, νύηε επνκέλσο νη ζπληζηακέλεο ησλ 
θνηλσληθώλ ελεξγεηώλ, πνπ ηηο νλνκάζακε αμίεο ηνπ 
πνιηηηζκνύ, είλαη γελλήκαηα ηνπ ζπλόινπ ησλ αηόκσλ 
ελόο ιανύ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη δεκηνπξγή-
καηα ζηελόηεξσλ νκάδσλ ή θνηλσληθώλ ηάμεσλ. Μηα 
θνηλσληθή ηάμε, πνπ έρεη ηελ εγεκνλία κέζα ζην ζύλν-
ιν, όζν θαη αλ έρεη θνηλέο ηηο ξίδεο θαη αληιεί ζηνηρεία 
από ην ζύλνιν, δεκηνπξγεί ή ζπληεξεί ηηο αμίεο ηνπ 
πνιηηηζκνύ απηή θαηά έλαλ ηύπν ζύκθσλν κε ηα ζπκθέ-
ξνληά ηεο, ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη θαη ηελ πιαζηηθή 
ηεο δύλακε. Οη γεξαζκέλεο ινηπόλ θνηλσληθέο ηάμεηο 
θξαηηνύληαη ζηα πεξαζκέλα θαηά ην πξώην είδνο ηνπ 
ηζηνξηζκνύ θαη όζν ν ππόινηπνο ιαόο από αδπλακία 
δελ θαηνξζώλεη λα ζπάζεη ηα δεζκά, πνπ ηνπ βάλεη ε 
θπξίαξρε ηάμε ηνπ, κέλεη ζηάζηκνο θαη παξνπζηάδεη σο 
ζύλνιν ηελ εηθόλα πνπ δώζακε παξαπάλσ, όηαλ 
επηθξαηεί ν λνζεξόο ηζηνξηζκόο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 
κε ιανύο λένπο, πνπ όηαλ πξσηνήξζαλ ζ’ επαθή κε 
αλώηεξν πνιηηηζκό, δέρηεθαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θαη 
ππνηάρηεθαλ ζ’ έλαλ ςπρηθό θόζκν αλώηεξν κε όιεο ηηο 
αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ αμίεο. Έηζη ι.ρ. νη γεξκαληθνί 
ιανί άκα ήξζαλ ζ’ επαθή κε ην ξσκατθό θόζκν. Άκα 
όκσο κηα ππνηαγκέλε θνηλσληθή ηάμε, παίξλνληαο ζηγά 
ζηγά ζηα ρέξηα νηθνλνκηθή βάζε αλεμάξηεηε θαη 
 
 

κεηνπζίσζε: κεηαβνιή ηεο νπζίαο, αθνκνίσζε. 
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επνκέλσο θαη δύλακε θαη νινέλα κεγαιύηεξε ζπλεί-
δεζε ηνπ εαπηνύ ηεο, ηείλεη λα θπξηαξρήζεη απηή κέζα 
ζην ζύλνιν ηνπ ιανύ, ή άκα έλα έζλνο σξηκάδνληαο 
νινέλα πεξηζζόηεξν πάξεη ζπλείδεζε ηνπ εγώ ηνπ 
απέλαληη ηνπ μέλνπ ςπρηθνύ θόζκνπ, πνπ ηνλ 
θπξηάξρεζελ σο ηώξα, ηόηε όιεο νη δεκηνπξγηθέο 
δπλάκεηο μππλνύλ θαη νη πξνζπάζεηεο ηείλνπλ λα 
δηακνξθώζνπλ αμίεο, πνπ λα εθθξάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά 
ηηο νξκέο θαη ηηο ςπρηθέο αλάγθεο θαζώο θαη ηα 
ζπκθέξνληα ηεο ηάμεο ή ηνπ έζλνπο, πνπ αλεβαίλεη. 

Ώπηέο είλαη νη επνρέο ησλ θξίζεσλ, πνπ παιαηνί 
πνιηηηζκνί θαη γεξαζκέλεο αμίεο θινλίδνληαη θαη λένη 
θόζκνη γελληνύληαη. Σα θηλήκαηα κάιηζηα απηά, όηαλ 
ζπληξέρνπλ νη ηζηνξηθνί όξνη, παίξλνπλ πνιύ 
πιαηύηεξε έθηαζε, μεπεξλνύλ ηα ζύλνξα ιαώλ θαη 
εζλώλ, απιώλνληαη ζε κεγάιν κέξνο ή θαη ζην ζύλνιν 
ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ θαη γίλνληαη παγθόζκηα, κε 
ηελ πεξηνξηζκέλε έλλνηα πνπ δίλνκε ζην παγθόζκην,  
θιείλνληαο ην θάζε θνξά κέζα ζηα όξηα ηεο πνιηηηζκέ-
λεο αλζξσπόηεηαο. Έηζη ι.ρ. ην ξσκατθό θξάηνο είρε 
πιάζεη ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο γηα λα μαπισζεί ζ’ όιν 
ηνλ πνιηηηζκέλν θόζκν ε κεγάιε εζηθή θαη πλεπκαηηθή 
θξίζε, απ’ όπνπ πήγαζε ν ρξηζηηαληζκόο. Έηζη επίζεο 
ζηελ επνρή ηεο Ώλαγέλλεζεο ππήξραλ νη θαηάιιεινη 
ηζηνξηθνί όξνη γηα λ’ απισζεί ην θίλεκα, πνπ θέξλεη η’ 
όλνκα ηνύην, ζ’ όιε ζρεδόλ ηε δπηηθή Βπξώπε. 

ε ηέηνηεο ινηπόλ επνρέο δεκηνπξγηθήο δύκσζεο 
θαλεξώλεηαη πξώηα κηα αληίζεζε έληνλε πξνο ηα 
θαζηεξσκέλα θαζεζηώηα, πξνο ηελ παξάδνζε, πξνο ηηο 
αληηπξνζσπεπηηθέο αμίεο, πνπ σο ηόηε θπξηαξρνύζαλ. 
Ώπηέο θαίλνληαη θελέο, πεληρξέο, δελ αληαπνθξίλνληαη 
πηα ζηηο ςπρηθέο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ, είλαη δεζκά 
πνπ πξέπεη λα ζπάζνπλ. Κάηη λέν πξέπεη λα ’ξζεη, θάηη  
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θαιύηεξν, θάηη απνιπηξσηηθό, θαη θπζηθά νξκνύλ νη 
αλώηεξνη άλζξσπνη θάζε ιανύ, γηα λα βξνπλ ηελ 
έθθξαζε απηνύ ηνπ λένπ. 

Σόηε δπν πξάγκαηα είλαη δπλαηό λα ζπκβνύλ. 
Ώ΄) Ώπαξληνύληαη νη άλζξσπνη νισζδηόινπ ηελ 
θαζηεξσκέλε παξάδνζε. ινο ν σο ηόηε πνιηηηζκόο 
ραξαθηεξίδεηαη λνζεξό γέλλεκα, παξαζηξάηεκα ηνπ 
αλζξώπνπ από ηε θύζε. Ξαλαγύξηζκα ζηε θύζε, 

αλαγλώ-ξηζε απόιπηε ησλ εηδνινγηθώλ* δπλάκεσλ ηνπ 

αλζξώπνπ, αλεμάξηεηα θαη αληίζεηα πξνο θάζε 
θαζηεξσκέλε έθθξαζε είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκάδηα 

ησλ επνρώλ απηώλ. Ναηνπξαιηζκόο,* νξζνινγηζκόο,* 

απόιπηνο ζπγρξνληζκόο είλαη νη όξνη, πνπ εθθξάδνπλ 
κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθόο ηύπνο ηέηνηαο 
επνρήο ν δέθαηνο όγδννο αηώλαο ζηε δπηηθή Βπξώπε. 
Καη νλνκάδνκε ηελ ηάζε απηή απόιπην ζπγρξνληζκό, 

γηαηί θπζηθά ε ηέιεηα απάξλεζε θάζε αμίαο 
δεκηνπξγεκέλεο σο ηόηε είλαη εηθνληθή. Οη δσληαλέο 
αμίεο ηνπ παξόληνο θαη ην παξειζόλ πνπ δεη κέζα ζ’ 
απηέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θαη αλαθαίξεην 
ζηνηρείν ηεο ςπρηθήο δσήο ησλ αλζξώπσλ. 

 
 
 

 

εηδνινγηθόο: απηόο πνπ αλαθέξεηαη ζην είδνο.  

λαηνπξαιηζκόο: θηινζνθηθόο όξνο πνπ ζεκαίλεη ην 
ζύζηεκα εθείλν πνπ απνδίδεη ηα πάληα ζηε θύζε 
ζεσξώληαο ηελ πξώηε αξρή.  

νξζνινγηζκόο: ε θηινζνθηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη 
όηη όια κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ κε ηε βνήζεηα ηνπ νξζνύ 
ιόγνπ, δει. κε κέζν ηε ινγηθή πνπ δηαζέηεη ν 
άλζξσπνο. 

127 / 499 



 

Έηζη ν Ρνπζζό* θεξύρλνληαο ηελ απάξλεζε ηνπ πνιη-

ηηζκνύ θαη ηελ επηζηξνθή ζηε θύζε θξαηά ι.ρ. ηε 
γιώζζα, ηε γαιιηθή γιώζζα ηνπ θαηξνύ ηνπ, πνπ είλαη 
θαηαζηάιαγκα ςπρηθήο εμέιημεο καθξόρξνλνπ πνιη-
ηηζκνύ θαη άπεηξνη ζεζαπξνί θαη αμίεο θιεξνλνκεκέλεο 
από ηα πεξαζκέλα δνπλ κέζα ηεο. 

ΐ΄) πρλόηεξα όκσο ε δεκηνπξγηθή δύκσζε δελ 
παίξλεη ην δξόκν ηνύην, δελ είλαη ηέηνηα ε πεπνίζεζε 
ησλ αλζξώπσλ ζην εγώ ηνπο, ζην «θπζηθό θαη έκθπην 
ιόγν», πνπ θεξύρλεηαη από ηνπο νξζνινγηζηέο σο 
κόλνο νδεγόο. πρλόηεξα ε δήηεζε ηνπ λένπ ζηξέθεηαη 
ζηα πεξαζκέλα θαη πξηλ λα βξεη ηελ ηδηόηππε έθθξαζε, 
πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη νινθιεξσηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ 
παξόληνο, αλαδεηά ζην παξειζόλ ηηο ηδαληθέο αμίεο, 
πνπ είλαη νη ζπγγελέζηεξεο θαη επνκέλσο νη ζρεηηθά 
ηθαλνπνηεηηθόηεξεο γηα ηηο ζύγρξνλεο νξκέο, θαη 
πξνζπαζεί ζ’ απηέο λα μερύζεη ηε δεκηνπξγηθή πλνή ή 
απηέο λ’ αθνκνηώζεη θαη απ’ απηέο λα πάξεη ηα ζηνηρεία 
γηα λα πιάζεη ηηο λέεο αμίεο. Σόηε ην παξειζόλ γίλεηαη 
ζπέξκα δσνγόλν γηα ην παξόλ, βνεζεί ηε δηακόξθσζή 
ηνπ, δίλεη ηδαληθά παξαδείγκαηα θαη όρη θαινύπηα, πνπ 
λα πξέπεη απηνύζηα λα επηβιεζνύλ θαη λα ζπληξίςνπλ 
θάζε νξκή. Ώπηέο είλαη αιεζηλά δεκηνπξγηθέο επνρέο θαη 
ην είδνο ηνπ ηζηνξηζκνύ, πνπ θαλεξώλεηαη ζ’ απηέο, 
είλαη ν δεκηνπξγηθόο ηζηνξηζκόο, δει. ν αξκνληθόο 
ζπλδπαζκόο ησλ αμηώλ ηνπ παξειζόληνο κε ηηο 
δπλάκεηο θαη ηηο νξκέο ηνπ παξόληνο, έηζη πνπ θαη ηα 
πεξαζκέλα λα δίλνπλ θάζε ζηνηρείν, πνπ κπνξεί λα 

 

 

Ρνπζζό: (Γαλ-Γαθ, 1712-1778). Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη 
θηιόζνθνο πνπ θήξπμε αλάκεζα ζηα άιια θαη ηελ 
αλάγθε λα επηζηξέςεη ν άλζξσπνο ζε έλα θπζηθόηεξν 
ηξόπν δσήο. 
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ρξεζηκεύεη γηα ηδαληθό παξάδεηγκα θαη λ’ αθνκνηώλεηαη 
από ην παξόλ θαη ε ζύγρξνλε νξκή λ’ απιώλεηαη άλεηα 
θαη λα εμπςώλεη ηα δηθά ηεο ζηνηρεία ζε αμίεο 
πνιηηηζκνύ όζν κπνξεί πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθέο 
γηα ηηο ζύγρξνλεο ςπρηθέο αλάγθεο. 

Ώπηή είλαη ε κόλε ζσζηή έλλνηα ηνπ θιαζηθηζκνύ. 
Βλλνείηαη όηη ε δεκηνπξγηθή δύκσζε, όπσο ηελ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ, κπνξεί λα έρεη γεληθόηεξν ή 
πην πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα, κπνξεί λ’ απνβιέπεη ζε 
όια ηα είδε ησλ αμηώλ ηνπ πνιηηηζκνύ ή ζε κεξηθά απ’ 
απηά. Σν ζπρλόηεξν κάιηζηα είλαη όηη πνηέ δε θαλεξώ-
λεηαη ηαπηόρξνλα κηα γεληθή θαη πνιπκεξή δεκηνπξγία, 
αιιά κηα θύξηα γξακκή, πνπ πόηε είλαη ζξεζθεπηηθή, 
πόηε πνιηηεηαθή, πόηε θνηλσληθή, πόηε ινγνηερληθή, 
πόηε θαιιηηερληθή, πόηε βηνηερληθή. Έκκεζα όκσο πάιη 
θαη είηε ηαπηόρξνλα είηε ζε κηα αιιεινπρία όρη πνιύ 
καθξόρξνλε, ε δεκηνπξγία ζ’ έλα επίπεδν δελ αθήλεη 
αδηάθνξα θαη κεξηθά άιια ζπγγελή. 

Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ ηζηνξηζκνύ κάο δίλεη πάιη 
πξώηα πξώηα ε γιώζζα, πνπ επεηδή είλαη ην θπξηό-
ηεξν εθθξαζηηθό κέζν ηνπ ςπρηθνύ θόζκνπ, γίλεηαη 
ζπλεζέζηεξα ην όξγαλν ησλ δεκηνπξγηθώλ θηλεκάησλ. 
Έηζη ι.ρ. όηαλ νη ιανί ηεο δπηηθήο Βπξώπεο έθηαζαλ ζε 
ζπλείδεζε ηνπ εγώ ηνπο θαη πνιεκώληαο ηε ιαηηληθή 
παξάδνζε θηλήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηόηππν 
πνιηηηζκό, αηζζάλζεθαλ ηελ αλάγθε λα πςώζνπλ ηηο 
εζληθέο ή κεηξηθέο ηνπο γιώζζεο ζε όξγαλα εθθξαζηηθά 
ησλ ςπρηθώλ αλαγθώλ ηνπο. Οη ινγνηέρλεο, νη θνηλσ-
ληθνί θαη ζξεζθεπηηθνί κεηαξξπζκηζηέο θαιιηέξγεζαλ ηηο 
πεξηθξνλεκέλεο σο ηόηε γιώζζεο, πνπ κόλν ηηο κηινύ-
ζαλ ή ηηο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην ιατθό ηξαγνύδη. Σαπηό-
ρξνλα όκσο έρνκε θαη έλα άλζηζκα ηνπ θιαζηθηζκνύ, κε 
ηδαληθό σο πξνο ην γισζζηθό κέξνο ηελ θαιιηέπεηα, 
ηελ eloquentiam. 
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Ο ηέηνηνο θιαζηθηζκόο ζηάζεθε ρξεζηκόηαηνο ζηε 
δηάπιαζε όισλ ησλ γισζζώλ θαη ησλ λενιαηηληθώλ 
θαη ησλ αγγινζαμσληθώλ θαη ησλ ζιαβηθώλ αθόκε. 
Γηαηί ε θαιιηέπεηα, πνπ ηα πξόηππα ηεο η’ αλαδεηνύζαλ 
ζηνπο θιαζηθνύο ζπγγξαθείο ηεο Ρώκεο θαη ησλ 
Ώζελώλ, ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα βνεζνύζε ηε 
δηακόξθσζε ησλ γισζζώλ απηώλ, ηηο πινύηηδε κε 
εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο, ηνπο κεηάδηλε αξεηέο ηνπ 
ύθνπο, αθξίβεηα, απνρξώζεηο, ιεπηόηεηα, ζαθήλεηα. 
Έηζη έγηλαλ νη θιαζηθνί ησλ Ώζελώλ θαη ηεο Ρώκεο ην 
ζρνιείν ησλ κεγάισλ ζπγγξαθέσλ θαη απηή ηελ έλλνηα 
είρε όρη κόλν ηόηε κα θαη αξγόηεξα ζηε Γεξκαλία ηνπ 
Γθαίηε ι.ρ. θαη έρεη θαη ζήκεξα αθόκε ν ζσζηόο 
γισζζηθόο θιαζηθηζκόο γηα όια ηα πλεύκαηα πνπ 
θήξπμαλ ηελ αλεθηίκεηε αμία ηνπ. 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

 

1. Ώθνύ κειεηήζεηε πξνζερηηθά ηελ πεξίιεςε πνπ 
 πεξηέρεηαη ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα λα απαληή-
 ζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: α) Πώο κεηαβηβά-
 δνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο νη πνιηηηζκηθέο αμίεο 
 ηνπ παξειζόληνο; β) Ση νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο 
 ηζηνξηζκό θαη ζε πνηα είδε ηνλ δηαθξίλεη; 

2. Πόηε κηα θνηλσληθή ηάμε ή έλα έζλνο κπνξεί λα 
 δηακνξθώζεη λέεο αμίεο θαη ηη εθθξάδνπλ νη αμίεο 
 απηέο; 

3. Πνηεο επνρέο νλνκάδεη ν ζπγγξαθέαο «επνρέο 
 θξίζεσλ» θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

4. Ση είλαη θαηά ην ζπγγξαθέα ν δεκηνπξγηθόο 
 ηζηνξηζκόο; 
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5. Μπνξνύκε λα θαηαηάμνπκε θαη ην πλεπκαηηθό 
 θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνύ ζην δεκηνπξγηθό 
 ηζηνξηζκό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 (Να βαζίζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζηελ πξνζερηηθή 
 κειέηε ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ εηζαγσγή ηεο ελόηεηαο 
 θαη ζε ό,ηη άιιν ζρεηηθό γλσξίδεηε γηα ην 
 δεκνηηθηζκό). 
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Αεκήηξεο Γιελόο (1882 -1943 

 
Κνηλσληνιόγνο θαη εθπαηδεπηηθόο κε 
βαζύ θηινζνθηθό ζηνραζκό θαη θαζαξή 
ζθέςε, θαηέρεη κηα από ηηο πξώηεο ζέζεηο 
ζηελ ηζηνξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο 
πξαγκάησλ. Γελλήζεθε ζηε κύξλε θαη 
ύζηεξα από κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ 
έθαλε ζηε Γεξκαλία εγθαηαζηάζεθε ην  

1911 ζηελ Βιιάδα θαη αγσλίζηεθε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 
κεηαξξύζκηζε. Ήηαλ κέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ 
θαη ζπλέηαμε ηα εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα ηνπ 1913. 
Πξνζρώξεζε ζηελ Βπαλάζηαζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 
πξσηνζηάηεζε καδί κε ηνλ Ώιέμ. Αεικνύδν θαη ην Μαλ. 
Σξηαληαθπιιίδε ζηελ Βθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε ηνπ  
1917 από ηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο. Ώξγόηεξα ίδξπζε ηελ Ώλώηεξε Γπλαηθεία 
ρνιή θαη ηελ Παηδαγσγηθή Ώθαδεκία, όπνπ δίδαμε 
θνηλσληνινγία θαη ηζηνξία. Μεηά ηε δηάζπαζε ηνπ 
Βθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ ην 1926 ηδξύεη ην πεξηνδηθό 
Αλαγέλλεζε. Γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ ηδέεο εμνξίζηεθε από 
ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ηνπ Μεηαμά θαη πέζαλε θαηά 

ηελ θαηνρή ζηελ Ώζήλα. Έξγα ηνπ: Έζλνο θαη Γιώζζα 

(1915, 1922), Γεκηνπξγηθόο Ηζηνξηζκόο (1920), Ζ θξίζε 

ηνπ δεκνηηθηζκνύ (1923), Έλαο άηαθνο λεθξόο (1925), 
κεηάθξαζε κε εηζαγσγή ηνπ Πνθηζηή ηνπ Πιάησλα. 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ εθδόζεθαλ Ζ ηξηινγία ηνπ πνιέκνπ 

θαη Νη Δθιεθηέο ζειίδεο. 
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Με απόθαζε ηεο Βιιεληθήο Κπβέξλεζεο ηα δηδαθηηθά 
βηβιία ηνπ Αεκνηηθνύ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ 
ηππώλνληαη από ηνλ Οξγαληζκό Βθδόζεσο Αηδαθηηθώλ 
ΐηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Αεκόζηα ρνιεία. 
Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ 
θέξνπλ βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηεηάο 
ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πώιεζε θαη 
δε θέξεη βηβιηόζεκν, ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν 
παξαβάηεο δηώθεηαη ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νόκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 
1946, 108, A΄). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Απαγορεύεηαι η αναπαραγωγή οποιοσδήποηε ημήμαηος 
ασηού ηοσ βιβλίοσ, ποσ καλύπηεηαι από δικαιώμαηα 
(copyright), ή η τρήζη ηοσ ζε οποιαδήποηε μορθή, 
τωρίς ηη γραπηή άδεια ηοσ Παιδαγωγικού Ινζηιηούηοσ 


