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Ιππνηηθά  κπζηζηνξήκαηα  
 

Απφ ην 13ν σο ην 15ν αη. 

γξάθνληαη ζην Βπδάληην έκκεηξα 
εξσηηθά ηππνηηθά κπζηζηνξήκαηα 
ζε ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν θαη 
γιψζζα ιατθφηεξε. Μεξηθά απφ 
απηά είλαη δηαζθεπέο δπηηθψλ 
πξνηχπσλ. Σα κπζηζηνξήκαηα ηεο 
πεξηφδνπ απηήο θαζξεθηίδνπλ, 
γξάθεη ν Δκκ. Κξηαξάο, «ηνλ θφζκν 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ Αλαηνιή 
κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φξάγθσλ 
ζηηο ειιεληθέο ρψξεο, έλαλ θφζκν 
πνπ ρσξίο λα έρεη πάςεη λα έρεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παιηφηεξεο 
βπδαληηλήο θνηλσλίαο κεηακνξθψ-
λεηαη σο έλα βαζκφ κε ηε θξαγθηθή 
θαηάθηεζε θαη ηηο θξαγθηθέο επη-
δξάζεηο». (Βπδαληηλά ηππνηηθά κπζη-
ζηνξήκαηα, επηκέιεηα Δκκ. Κξηαξά, 
εθδ. Βαζ. Βηβιηνζήθε, ηφκ. 2, ζ. 14). 
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Δθηφο απφ ηηο θξαγθηθέο 
επηδξάζεηο (ππνηαγή ησλ εξψσλ 
ζηνλ έξσηα, κνλνκαρίεο, 
θνληαξνρηππήκαηα, αγάπε γηα ηελ 
πεξηπέηεηα ζε ρψξεο καθξηλέο) νη 
κειεηεηέο είδαλ επίζεο ιφγηεο 
επηδξάζεηο (κε ηηο «εθθξάζεηο», ηηο 
εθηελείο δειαδή πεξηγξαθέο 
θάζηξσλ, θήπσλ, ινπηξψλ θηι.), 
αλαηνιηθέο (ν θφζκνο ηνπ 
παξακπζηνχ κε ηηο κάγηζζεο, ηνπο 
δξάθνπο θαη ηα καγηθά δαρηπιίδηα) 
θαη ιατθέο λενειιεληθέο (ιατθή 
αίζζεζε θαη παξεκβνιή δεκνηηθψλ 
ηξαγνπδηψλ ηεο επνρήο, φπσο ηα 
θαηαιφγηα θαη ηα κνηξνινγήκαηα). 

Ο Λίλνο Πνιίηεο παξαηεξεί γηα 
ηα κπζηζηνξήκαηα απηά θαη ηα εμήο: 
«αληίζεηα απφ ην επηθφ μεθίλεκα 
ηνπ Γηγελή, αληηπξνζσπεχνπλ ηα 
κπζηζηνξήκαηα απηά κηα 
ιπξηθφηεξε θαη ξνκαληηθφηεξε 

6 / 61 



ζηξνθή ηνπ λένπ ειιεληζκνχ» 
(Λίλνπ Πνιίηε, Θζηνξία ηεο 
Μενειιεληθήο Κνγνηερλίαο, 
Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 
Σξαπέδεο, Αζήλα, 1978, ζ. 35). ια 
έρνπλ ιίγν πνιχ θνηλή ππφζεζε: 
έλα δεπγάξη εξσηεπκέλσλ λέσλ 
ρσξίδεη μαθληθά θαη χζηεξα απφ 
ζθιεξέο δνθηκαζίεο θαη πεξηπέηεηεο 
θαηνξζψλεη λα μαλαζκίμεη θαη λα 
βξεη ηελ επηπρία ηνπ. Πέληε 
βπδαληηλά ηππνηηθά κπζηζηνξήκαηα  
δηαζψζεθαλ: Κίβηζηξνο θαη 
Ρνδάκλε, Ιαιιίκαρνο θαη 
Χξπζνξξόε, Βέιζαλδξνο θαη 
Χξπζάληδα, Θκπέξηνο θαη 
Λαξγαξώλα, Φιώξηνο θαη 
Πιαηδηαθιώξα. 
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[Άγνπξνο πνζνθιόγηζηνο] 
 

Παξαζέηνπκε έλα απφζπαζκα απφ 

ην κπζηζηφξεκα Λίβηζηξνο θαη 
Ρνδάκλε. Σελ ηζηνξία δηεγείηαη ν 
Κιηηνβφο ζηε θίιε ηνπ ηε Μπξηάλε. 
πλάληεζε, ηεο ιέεη, θάπνηε έλα 
ζιηκκέλν λέν, ην Λίβηζηξν, πξίγθηπα 
ηνπ Ληβάλδξνπ (ρψξαο 
θαληαζηηθήο). Ο ηειεπηαίνο ηνπ 
εμηζηφξεζε πψο εξσηεχηεθε θαη 
παληξεχηεθε ηε βαζηινπνχια 
Ρνδάκλε θαη πψο, αξγφηεξα, ηελ 
έθιεςε ν βαζηιηάο ηεο Αηγχπηνπ 
Βεξδεξίρνο. Απφ ηφηε ν Λίβηζηξνο 
γπξίδεη ηνλ θφζκν λα ηε βξεη. ηελ 
αλαδήηεζε ηεο Ρνδάκλεο ηνλ 
ζπλνδεχεη ηψξα θαη ν θίινο ηνπ 
Κιηηνβφο. Οη δπν λένη βξίζθνπλ κηα 
κάγηζζα πνπ ηνπο πιεξνθνξεί φηη 
ε Ρνδάκλε έρηηζε μελνδνρείν θαη 
δήηεζε απφ ην Βεξδεξίρν λα 
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πεξηκέλεη ηέζζεξα ρξφληα κήπσο 
επηζηξέςεη ν Λίβηζηξνο. Οη δπν 
θίινη θαηεπζχλνληαη πξνο ην 
μελνδνρείν... 
 

Δπαίξλσ ηνλ ηνλ Λίβηζηξνλ  
θαη εξμάκεζα* ηελ ζηξάηαλ, 

θαη ηνηνχηνπο ιφγνπο ήξμαην  
λα ιέγεη κνηξνιφγηλ: 

Αλαζηελάδνπλ ηα βνπλά,  
πάζρνπλ δη’ εκέλ νη θάκπνη, 

ζξελνχζη ηα παξάπιαγα,  
βξνληνχζη ηα ιηβάδηα, 

5 θαη δέλδξα ηα επαξέδξακα,*  
ηα ξάρηα θαη νη θιεηζνχξεο 

έρνπλ ηνπο πφλνπο κνπ αθνκή  
θαη αληίο κνπ* αλαζηελάδνπλ. 

 
 

εξμάκεζα: αξρίζακε, πήξακε. 

επαξέδξακα: πξνζπέξαζα. 

αληίο κνπ: γηα κέλα. 
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Λέγνπλ: Δδηέβελ απ’ εδψ  
ζηξαηηψηεο* πνλεκέλνο, 

άγνπξνο* πνζνθιφγηζηνο  
δηα πφζνλ σξαησκέλεο.* 

Σα δάθξπα ηνπ είρελ πνηακνχο,  
βξνληάο ηνπο ζηελαγκνχο ηνπ, 

10 θαπλφλ επάλσ εηο ηα βνπλά  
ηνλ πνλναλαζαζκφλ ηνπ· 

ηνλ ήιηνλ είρελ κάξηπξαλ  
θαη εηο ηφπνπο κεη’ εθείλνλ* 

 
 

ζηξαηηώηεο ή ζηξαδηώηεο: ιέμε 
βελεη. απφ ην ζηξάηα (νδφο)· 
ηηκαξηνχρνο πνπ βξίζθεηαη ζε 
εθζηξαηεία· ζηνπο βπδαληηλνχο 
ιεγφηαλ θαη ηαμεηδάξηνο· επγελήο· ε 
ιέμε είλαη άζρεηε κε ηελ ειιεληθή 
ιέμε ζηξαηηψηεο. 

άγνπξνο: αγφξη, λένο. 

σξαησκέλε: σξαία. 

κεη’ εθείλνλ: κε εθείλνλ. 
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ηα ζχλλεθα εζθεπάδαλ ηνλ,  
ηνπο πφλνπο ηνπ ειππνχλην. 

Καη πφλνπο, θίιε Κιηηνβψλ,  
έδε* θαξδίαο νδχλε, 

ηνλ ζπκπνλνχζηλ ηα βνπλά  
θαη ηα άςπρα ζπκπάζρνπλ! 

15 Καη σο ήθνπζα ηνλ Λίβηζηξνλ  
φηη κνηξνινγάηαη 

θαη κεηά πφλνπ εζηξίγγηδελ*  
θαηάζηξαηα εηο ηνπο θάκπνπο, 

θαη έκελαλ ήιζε ινγηζκφο  
πάιηλ δηα ηε Μπξηάλελ 

θαη ελζχκεζηο θαη αλάκλεζηο  
λα είπσ κνηξνιφγηλ: 

Άγνπξνο κπξηφζιηβνο,  
μέλνο εθ ηα δηθά ηνπ* 

20 ηνλ εθαηαβαζάληζε  
θφξεο σξαίαο αγάπε, 

 

έδε: ηδνχ, λα. 

εζηξίγγηδε: ζξελνχζε. 

εθ ηα δηθά ηνπ: απφ ηε ρψξα ηνπ. 
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θαη έθπγελ εθ ηελ ρψξαλ ηνπ  
θαη απφ ηα γνληθά ηνπ, 

θαη εηο μέλνλ θφζκνλ πεξπαηεί  
θαη αηρκάισηνο δηαβαίλεη, 

πφλνπο ηνπ εγείηαη* ηα δεληξά,  
ζιίςεηο ηαο ιηβαδίαο, 

θαη πνηακνχο ηα δάθξπα ηνπ,  
βνπλά ηνπο ζηελαγκνχο ηνπ. 

25 Αεδφληλ εηο ηελ ζηξάηαλ ηνπ  
λα θηιαδεί αλ αθνχζεη, 

νη θηχπνη ηεο θαξδίαο ηνπ  
θαη νη βξνληνζηελαγκνί ηνπ 

ζηγίδνπλ ην λα κε ιαιεί,  
θαξδηνθσλνθξαηνχζηλ: * 

 
 
 
 
 

εγείηαη: ζεσξεί, λνκίδεη. 

θαξδηνθσλνθξαηώ: εκπνδίδσ ηε 
θσλή ηεο θαξδηάο. 
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Έδε ζηξαηηψηνπ ζπθνξά  
ηελ πάζρεη δηα θνπδνχιαλ,* 

νχησο έλη* αηρκάισηνο,  
μέλνο εηο άιινλ ηφπνλ! 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Γηαηί ζξελνχλ νη δχν λένη; 

2.  Ο ζηηρνπξγφο θάλεη ρξήζε 
νξηζκέλσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, 
θπξίσο ηεο ππεξβνιήο θαη ησλ 
ζχλζεησλ ιέμεσλ. Ννκίδεηε φηη 
απνηεινχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά 
ζηνηρεία ηνπ πνηήκαηνο; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

3.  αο πείζνπλ νη ζξήλνη ησλ λέσλ; 
(Να ζπζρεηίζεηε ηελ απάληεζή ζαο 
θαη κε ηελ πξνεγνχκελε 
απάληεζε.) 
 

θνπδνύια: θφξε. 

έλη: είλαη. 
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4.  Πνηα γισζζηθά θαηλφκελα 
(γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά) 
δηαθνξνπνηνχλ ηε γιψζζα ηνπ 
απνζπάζκαηνο απφ ηε ζεκεξηλή; 
Να ζεκεηψζεηε ηα πην 
ραξαθηεξηζηηθά. 

5.  Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κπνξείηε λα 
βξείηε ζην απφζπαζκα; 
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Γεψξγηνο Φξαληδήο
1
 

 

Χξνληθό 
 

Ο Γεψξγηνο Φξαληδήο ή θξαληδήο 

(1401 - 1480) ήηαλ Βπδαληηλφο 
αμησκαηνχρνο θαη έλαο απφ ηνπο 
ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο. Οη άιινη 
είλαη ν Γνχθαο, ν Κξηηφβνπινο θαη ν 
Υαιθνθνλδχιεο. Απφ αξρνληηθή 
γεληά θαη νη ηέζζεξηο, θαηέρνπλ 
πςειέο ζέζεηο θαη αλαπηχζζνπλ 
ζεκαληηθή πνιηηηθή δξαζε. 
Απηφπηεο κάξηπξαο ηεο εζληθήο 
ζπκθνξάο ππήξμε κφλν ν 
Φξαληδήο· νη άιινη ζπκπιήξσζαλ 
ηελ ηζηνξία ηνπο απφ πιεξνθνξίεο.  
 

1. Σν απφζπαζκα απφ ην Χξνληθό 
ηνπ Φξαληδή αλζνινγήζεθε γηα λα 
νινθιεξσζνχλ καδί κε ηνπο 
Θξήλνπο νη καξηπξίεο γηα ηελ 
Άισζε ηεο Πφιεο. 
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Ο Υαιθνθνλδχιεο πξαγκαηεχεηαη 
πεξηζζφηεξν ηα εζσηεξηθά 
γεγνλφηα ηεο Βαιθαληθήο· ν 
Γνχθαο ηα ζρεηηθά κε ηηο θξάγθηθεο 
θηήζεηο ηεο Μ. Αζίαο θαη ηεο 
Λέζβνπ· ηνλ Κξηηφβνπιν ηνλ 
δηαθξίλεη έλα πλεχκα ζπκβηβαζκνχ 
θαη παξαρσξήζεσλ πξνο ηνλ 
θαηαθηεηή. Ο Φξαληδήο, 
απηνθξαηνξηθφο ππάιιεινο, 
απερεί ηηο ζθέςεηο ηεο βπδαληηλήο 
απιήο. Πξνεξρφκελνο απφ 
νηθνγέλεηα πνπ ππεξεηνχζε ηελ 
απιή ησλ Παιαηνιφγσλ έκεηλε απφ 
16 εηψλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 
απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ θαη 
αξγφηεξα ζπλδέζεθε κε ηνλ Κσλ/λν 
Παιαηνιφγν, ηνλ νπνίν ππεξέηεζε 
ζπλερψο σο ηελ Άισζε. Μεηά ηελ 
Άισζε θαηέθπγε ζηελ 
Πεινπφλλεζν θαη θαηφπηλ ζηελ 
Κέξθπξα, φπνπ έγξαςε ην Υξνληθφ 
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ηνπ, δειαδή ηα γεγνλφηα ησλ εηψλ 
απφ ην 1258 σο ην 1476, πνπ καο 
δηαζψζεθε ζε δπν κνξθέο, ηε 
Majus (ηελ εθηελέζηεξε) θαη ηε 
Minus (ηε ζπληνκφηεξε). Σα 
απνζπάζκαηα πνπ παξαζέηνπκε 
πξνέξρνληαη απφ ηελ εθηελέζηεξε 
κνξθή ηνλ Υξνληθνχ. ην πξψην 
κηιάεη ν Μσάκεζ ζηνπο ζπκπνιε-
κηζηέο ηνπ, ζην δεχηεξν ν Κσλ/λνο 
Παιαηνιφγνο ζηνπο δηθνχο ηνπ. 
 

Α΄ 
 
«Καη εάλ θαη εμ εκψλ ηίλεο 
απνθηαλζψζηλ, σο έζνο εζηίλ ελ 
ηνηο πνιέκνηο, γεγξακκέλνλ επί ηεο 
θεθαιήο απηνχ, θαιψο νίδαηε δηα 
ηνπ εκεηέξνπ θνξάλ ηη θεζηλ ν 
πξνθήηεο, φηη ν απνζαλψλ ελ 
θαηξψ ηνηνχησ νιφζσκνο ελ ησ 
παξαδείζσ κεηά ηνπ Μσάκεζ 
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αξηζηήζεη θαη πηεί, θαη κεηά παίδσλ 
θαη κεηά γπλαηθψλ σξαίσλ θαη 
παξζέλσλ ελ ηφπσ ρινεξψ θαη 
κεκπξηζκέλσ άλζεζηλ αλαπαπζή, 
θαη ελ ινπηξνίο σξαηνηάηνηο 
ινπζζή, θαη ελ εθείλσ ησ ηφπσ εθ 
Θενχ έμεη ηαχηα. Δληαχζα δε πάιηλ 
εμ εκνχ παο ν εκφο ζηξαηφο θαη 
άξρνληεο ηεο απιήο κνπ, εάλ 
ληθήζσκελ, ν κηζζφο νλ έμνπζη παξ’ 
εκνχ, θαηά ηελ αλαινγίαλ εθάζηνπ 
δηπιαζίσλ έζηαη νπ ηα λπλ έρνπζη, 
νο απφ ηνπ λπλ άξμεηαη έσο ηέινπο 
ηεο δσήο απηψλ. Καη εκέξαηο ηξηζίλ 
ε πφιηο πάζα πκψλ έζεηαη. Καη εη ηη 
δ’ αλ ζθπιεχζεηε θαη εχξεηε 
ρξπζίνπ θαη αξγπξίνπ ζθεχνο θαη 
ηκαηηζκφλ, αηρκαιψηνπο ηε άλδξαο 
θαη γπλαίθαο, κηθξνχο ηε θαη 
κεγάινπο, νπδείο δπλεζείε απηνχο 
πκίλ αηηήζαη ή ηη ελνριήζαη εηο 
νπδέλ». 
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[Απφδνζε ζηε λενειιεληθή] 
 

«Καη αλ θαη απφ καο ζθνησζνχλ 
κεξηθνί, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη 
ζηνπο πνιέκνπο, θαηά ην γξαθηφ 
ηνπ θαζελφο, μέξεηε θαιά απφ ην 
θνξάλη καο ηη ιέεη ν πξνθήηεο, φηη 
απηφο πνπ πεζαίλεη ζε ηέηνηα 
πεξίζηαζε νιφζσκνο ζηνλ 
παξάδεηζν ζα θάεη θαη ζα πηεη κε ην 
Μσάκεζ, θαη ζα αλαπαπηεί κε 
παηδηά θαη κε γπλαίθεο σξαίεο θαη 
παξζέλεο ζε ηφπν ρινεξφ θαη 
επσδηαζηφ απφ άλζε, θαη ζα 
ινπζηεί ζε σξαηφηαηα ινπηξά, θαη 
ζ’ εθείλν ηνλ ηφπν απηά ζα έρεη απφ 
ην ζεφ. Δδψ πάιη απφ κέλα, φινο ν 
ζηξαηφο κνπ θαη νη άξρνληεο ηεο 
απιήο κνπ, αλ ληθήζνπκε, ν κηζζφο 
πνπ ζα πάξνπλ απφ κέλα ζα είλαη, 
αλάινγα κε ηνλ θαζέλα, δηπιάζηνο 
απφ απηφλ πνπ παίξλνπλ ηψξα, θαη 
ζα αξρίδεη απφ ηψξα σο ην ηέινο 
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ηεο δσήο ηνπο. Κη αλ βξείηε θαη 
αξπάμεηε ηίπνηε ρξπζαθηθφ ή 
αζεκηθφ θαη ξνπρηζκφ, αηρκαιψ-
ηνπο θαη άληξεο θαη γπλαίθεο, 
κηθξνχο θαη κεγάινπο, θαλέλαο δε 
ζα κπνξεί λα ζαο ηνπο πάξεη ή λα 
ζαο ελνριήζεη ζε ηίπνηε». 
 

Β΄ 
 

«Τκείο κελ, επγελέζηαηνη άξρνληεο 
θαη εθιακπξφηαηνη δήκαξρνη θαη 
ζηξαηεγνί θαη γελλαηφηαηνη 
ζπζηξαηηψηαη θαη παο ν πηζηφο θαη 
ηίκηνο ιαφο, θαιψο νίδαηε φηη 
έθζαζελ ε ψξα θαη ν ερζξφο ηεο 
πίζηεσο εκψλ βνχιεηαη ίλα κεηά 
πάζεο ηέρλεο θαη κεραλήο 
ηζρπξνηέξσο ζηελνρσξήζε εκάο, 
θαη πφιεκνλ ζθνδξφλ κεηά 
ζπκπινθήο κεγάιεο θαη ζπξξήμεσο 
εθ ηεο ρέξζνπ θαη ζαιάζζεο δψζε 
εκίλ κεηά πάζεο δπλάκεσο, ίλα εη 
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δπλαηφλ, σο φθηο ηνλ ηφλ έθρπζε 
θαη σο ιέσλ αλήκεξνο θαηαπίε 
εκάο. Γηα ηνχην ιέγσ θαη 
παξαθαιψ πκάο, ίλα ζηήηε 
αλδξείσο θαη κεηά γελλαίαο ςπρήο, 
σο πάληνηε έσο ηνπ λπλ επνηήζαηε, 
θαηά ησλ ερζξψλ ηεο πίζηεσο 
εκψλ. Παξαδίδσκη δε πκίλ ηελ 
εθιακπξνηάηελ θαη πεξίθεκνλ 
ηαχηελ πφιηλ θαη παηξίδα εκψλ θαη 
βαζηιεχνπζαλ ησλ πφιεσλ. Καιψο 
νπλ νίδαηε, αδειθνί, φηη δηα 
ηέζζαξα ηίλα νθείιεηαη θνηλψο 
εζκελ πάληεο ίλα πξνηηκήζσκε 
απνζαλείλ κάιινλ ή δελ, πξψηνλ 
κελ ππέξ ηεο πίζηεσο εκψλ θαη 
επζέβεηαο, δεχηεξνλ δε ππέξ ηεο 
παηξίδνο, ηξίηνλ δε ππέξ ηνπ 
βαζηιέσο σο ρξηζηνχ Κπξίνπ, θαη 
ηέηαξηνλ ππέξ ζπγγελψλ θαη θίισλ. 
Λνηπφλ, αδειθνί, εάλ ρξεψζηαί 
εζκελ ππέξ ελφο εθ ησλ ηεζζάξσλ 
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αγσλίδεζζαη έσο ζαλάηνπ, πνιιψ 
κάιινλ ππέξ πάλησλ ηνχησλ εκείο, 
σο βιέπεηε πξνθαλψο, θαη εθ 
πάλησλ κέιινκελ δεκησζήλαη. Δάλ 
δηα ηα εκά πιεκκειήκαηα 
παξαρψξεζε ν Θεφο ηελ λίθελ ηνηο 
αζεβέζηλ, ππέξ ηεο πίζηεσο εκψλ 
ηεο αγίαο, ελ Υξηζηφο ελ ησ νηθείσ 
αίκαηη εκίλ εδσξήζαην, 
θηλδπλεχνκελ ν έζηη θεθάιαηνλ 
πάλησλ. Καη εάλ ηνλ θφζκνλ φινλ 
θεξδήζε ηηο θαη ηελ ςπρήλ δεκησζή, 
ηη φθεινο; Γεχηεξνλ παηξίδα 
πεξίθεκνλ ηνηνχησο πζηεξνχκεζα 
θαη ηελ ειεπζεξίαλ εκψλ. Σξίηνλ 
βαζηιείαλ ηελ πνηέ κελ πεξηθαλή, 
λπλ δε ηεηαπεηλσκέλελ θαη 
σλεηδηζκέλελ θαη εμνπζελεκέλελ 
απσιέζακελ, θαη ππφ ηνπ ηπξάλλνπ 
θαη αζεβνχο άξρεηαη. Σέηαξηνλ δε 
θαη ησλ θηιηάησλ ηέθλσλ θαη ζπκ-
βίσλ θαη ζπγγελψλ πζηεξνχκεζα». 
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[Απφδνζε ζηε λενειιεληθή] 
 
«Καη ζεηο, επγελέζηαηνη άξρνληεο 
θαη ελδνμφηαηνη δήκαξρνη* θαη 
ζηξαηεγνί θαη γελλαηφηαηνη 
ζπζηξαηηψηεο θαη φινο ν πηζηφο θαη 
ηίκηνο ιαφο, μέξεηε θαιά πσο 
έθηαζε ε ψξα θαη ν ερζξφο ηεο 
πίζηεο καο ζέιεη κε θάζε ηξφπν θαη 
κεραληθφ κέζν λα καο πηέζεη 
ζθνδξφηεξα θαη λα θάλεη νξκεηηθφ 
πφιεκν κε κεγάιε ζπκπινθή θαη 
ζχγθξνπζε απφ ζηεξηά θαη 
ζάιαζζα κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, 
γηα λα ρχζεη ζαλ θίδη ην δειεηήξην 
θαη λα καο θαηαβξνρζίζεη ζαλ 
αλήκεξν ιηνληάξη. Γη’ απηφ ιέγσ θαη 
ζαο παξαθαιψ λα ζηαζείηε 
 

* Γήκαξρνη: ελλνεί ηνπο αξρεγνχο 
ησλ δπν δήκσλ, ησλ Βελεηψλ θαη 
ησλ Πξαζίλσλ. 
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παιηθαξίζηα θαη κε γελλαία ςπρή, 
φπσο θάλαηε πάληνηε σο ηψξα, 
ελάληηα ζηνπο ερζξνχο ηεο πίζηεο 
καο. αο παξαδίλσ απηή ηελ ελ-
δνμφηαηε θαη πεξίθεκε πφιε θαη 
παηξίδα καο θαη βαζίιηζζα ησλ 
πφιεσλ. Ξέξεηε ινηπφλ θαιά, 
αδειθνί, φηη γηα ηέζζεξα πξάγκαηα 
έρνπκε θνηλή ππνρξέσζε φινη λα 
πξνηηκήζνπκε λα πεζάλνπκε παξά 
λα δνχκε· πξψην γηα ηελ πίζηε θαη 
ηελ επζέβεηα καο, δεχηεξν γηα ηελ 
παηξίδα, ηξίην γηα ην βαζηιηά πνπ 
έιαβε ηελ εμνπζία κε ρξίζκα θαη 
ηέηαξην γηα ζπγγελείο θαη θίινπο. 
Λνηπφλ, αδειθνί, αλ έρνπκε 
θαζήθνλ λα αγσληδφκαζηε κέρξη 
ζαλάηνπ γηα έλα απφ ηα ηέζζεξα 
απηά, πνιχ πεξηζζφηεξν έρνπκε γηα 
φια απηά, φπσο θαζαξά βιέπεηε, 
θαη φια πξφθεηηαη λα ηα ράζνπκε. 
Αλ γηα ηηο δηθέο κνπ ακαξηίεο ν 
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Θεφο παξαρσξήζεη ηε λίθε ζηνπο 
αζεβείο, ξηρλφκαζηε ζηνλ θίλδπλν 
γηα ηελ πίζηε καο ηελ αγία, ηελ 
νπνία ν Υξηζηφο καο ράξηζε κε ην 
δηθφ ηνπ αίκα· θαη απηφ είλαη ην 
θπξηφηεξν απφ φια. Γηαηί, αλ 
θεξδίζεη θαλείο ηνλ θφζκν φιν θαη 
ράζεη ηελ ςπρή ηνπ, πνην είλαη ην 
φθεινο; Γεχηεξν, κε ηνλ ηξφπν 
απηφ ζηεξνχκαζηε πεξίθεκε 
παηξίδα θαη ηε ιεπηεξηά καο. Σξίην, 
ηε βαζηιεία ηελ άιινηε ζπνπδαία 
θαη ηψξα ηαπεηλσκέλε θαη 
ληξνπηαζκέλε θαη εμνπζελσκέλε ζα 
ηε ράζνπκε θαη ζα εμνπζηάδεηαη απφ 
ηχξαλλν θαη αζεβή. Σέηαξην, ζα 
ζηεξεζνχκε θαη ηα πνιπαγαπεκέλα 
καο παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο 
ζπγγελείο καο». 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να ζπγθξίλεηε ηνπο δπν ιφγνπο 
θαη λα επηζεκάλεηε: 

α. Με πνην ηξφπν πξνζπαζεί ν 
Μσάκεζ λα εγθαξδηψζεη ηνπο 
πνιεκηζηέο ηνπ; 

β. Γηα πνηα αγαζά ζα πξέπεη λα 
αγσλίδνληαη νη Έιιελεο, 
ζχκθσλα κε ηνλ Έιιελα 
απηνθξάηνξα; ε ηη δηαθέξνπλ 
απφ φζα ππφζρεηαη ν Μσάκεζ; 

γ. Πνπ νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε 
ζαο, ε δηαθνξά ζην πεξηερφκελν 
ησλ πξνηξνπψλ; 
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Θξήλνη 
 

Θξήλνη γηα ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ 

άισζε πφιεσλ ή ρσξψλ ζψδνληαη 
θαη ζε παιηφηεξα ινγνηερληθά 
δεκηνπξγήκαηα. Ιδηαίηεξα φκσο 
αλαπηχζζνληαη κεηά ηελ πηψζε 
ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 

Σν πάξζηκν ηεο Πφιεο, πνπ 
απνηεινχζε ην θέληξν ηνπ 
Διιεληζκνχ, είρε βαζηά θαη νδπλεξή 
απήρεζε ζηελ ςπρή ηνπ ιανχ θαη 
ζεσξήζεθε σο ηξαγηθφ ζεκάδη γηα 
ηε κνίξα νιφθιεξνπ ηνπ Έζλνπο. 
Ήηαλ επφκελν ε ιατθή κνχζα θαη ε 
ιφγηα πνίεζε λα ζξελήζνπλ ηελ 
απψιεηα, κε ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθφ 
ηξφπν. Παξάιιεια φκσο κε ηελ 
ςπρηθή ζπληξηβή, νη ζξήλνη 
εθθξάδνπλ θαη ηηο ειπίδεο ηνλ 
έζλνπο φηη δε ζα αξγήζεη ε κέξα γηα 
ηελ απειεπζέξσζε: «Πάιη κε 
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ρξφλνπο, κε θαηξνχο, πάιη δηθά καο 
είλαη». Έηζη ν ιαφο, κέζα ζηα 
ηξαγηθά ρξφληα ηεο ζθιαβηάο, 
έβξηζθε θάπνηα παξεγνξηά γηα ηα 
δεηλά ηνπ. 

Σα πνηήκαηα απηά, κεξηθά απφ ηα 
νπνία γξάθηεθαλ ακέζσο κεηά ηελ 
Άισζε θαη άιια πνιχ αξγφηεξα, 
απνηεινχλ ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο 
ινγνηερλίαο καο, θπξίσο φκσο σο 
ηζηνξηθή καξηπξία γηα ηηο 
πιεξνθνξίεο θαη ηηο θξίζεηο πνπ 
πεξηέρνπλ. Διάρηζηα παξνπζηάδνπλ 
θαη θάπνηεο ινγνηερληθέο αξεηέο. 

ην γεγνλφο ηεο Αιψζεσο 
αλαθέξνληαη θαη πνιιά δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα, φπσο ην παζίγλσζην 
«εκαίλεη ν Θεφο, ζεκαίλεη ε γε...». 
Παξαζέηνπκε εδψ δπν 
απνζπάζκαηα απφ ην ζξήλν Σν 
αλαθάιεκα ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
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Σν αλαθάιεκα * ηεο 
Ισλζηαληηλνύπνιεο 

 

Σν ζξελεηηθφ απηφ πνίεκα 

απνηειείηαη απφ 118 
δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο θαη 
γξάθηεθε, πηζαλφηαηα, ζχγρξνλα, 
κε ην γεγνλφο πνπ ηζηνξεί, απφ 
άγλσζην πνηεηή. Ο πνηεηήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε λεφηεξε άπνςε ηνπ 
Κξηαξά, είλαη Κχπξηνο. Πεξηγξάθεη 
κε απιφ θαη ζπγθηλεηηθφ ηξφπν ηελ 
άισζε θαη θαηαζηξνθή ηεο Πφιεο 
απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1453, ηηο 
ηαιαηπσξίεο ησλ Διιήλσλ θαη ηηο 
ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ 
απηνθξάηνξα. 
 

 
 

αλαθάιεκα: ζξήλνο (ξ. αλαθαιηέκαη 
ζηελ Κχπξν). 
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Θξήλνο θιαπζκφο θαη νδπξκφο  
θαη ζηελαγκφο θαη ιχπε,  

Θιίςηο απαξακχζεηνο*  
έπεζελ ηνηο Ρσκαίνηο.  

Δράζαζηλ ην ζπίηηλ ηνπο,  
ηελ Πφιηλ ηελ αγία,  

ην ζάξξνο θαη ην θαχρεκα  
θαη ηελ απαληνρήλ* ηνπο.  

5 Σηο ην ’πελ; Σηο ην κήλπζε;  
Πφηε ’ιζελ ην καληάην;  

Καξάβηλ εθαηέβαηλε  
ζηα κέξε ηεο Σελέδνπ  

θαη θάηεξγνλ* ην ππάληεζε,*  
ζηέθεη θαη αλαξσηά ην: 

-«Καξάβηλ, πφζελ έξθεζαη  
θαη πφζελ θαηεβαίλεηο;» 

 
 

απαξακύζεηνο: απαξεγφξεηνο. 

απαληνρή: ειπίδα.  

θάηεξγνλ: πινίν. 

ππαληώ: ζπλαληψ.  
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«Έξθνκαη αθ* η’ αλάζεκα  
θη εθ ην βαξχλ ην ζθφηνο. 

10 αθ ηελ αζηξαπνράιαδελ,*  
αθ ηελ αλεκνδάιελ· 

απέ ηελ Πφιελ έξρνκαη  
ηελ αζηξαπνθακέλελ.  

Δγψ γνκάξηλ* δε βαζηψ,  
ακέ* καληάηα θέξλσ  

θαθά δηα ηνπο ρξηζηηαλνχο,  
πηθξά θαη δνισκέλα.* 

 

 

Ήιηε κνπ, αλάηεηιε παληνχ,  
ζ’ νχινλ ηνλ θφζκνλ θέγγε*  

 

αθ (+ αηηηαη.): απφ. 

αζηξαπνράιαδε: αζηξαπή κε 
ραιάδη, ζπκθνξά. 

γνκάξη: θνξηίν πινίνπ. 

ακέ: αιιά. 

δνισκέλνο (γηα πξάγκαηα): 
δνιεξφο, δφιηνο. 

θέγγσ: θσηίδσ. 
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15 θη έθηεηλε ηαο αθηίλαο ζνπ  
ζ’ φιελ ηελ νηθνπκέλε 

θη εηο ηελ Κσζηαληηλφπνιελ,  
ηελ πξψηελ θνπκηζκέλελ*  

θαη ηψξα ηελ Σνπξθφπνιελ,  
δελ πξέπεη πην λα θέγγεηο.  

Αιι’ νπδέ ηαο αθηίλαο ζνπ  
πξέπεη εθεί λα ζηέιιεηο  

λα βιέπνπλ η’ άλνκα ζθπιηά  
ηεο αλνκίεο λα θάκλνπλ,  

20 λα πνίζνπ* ζηάβινπο εθθιεζηέο,  
λα θαίνπλ ηαο εηθφλαο  

λα ζρίδνπλ, λα θαηαπαηνχλ  
ηα ’ιφρξπζα βαγγέιηα,  

λα θαζπβξίδνπλ ηνπο ζηαπξνχο,  
λα ηνπο θαηαηζαθίδνπλ,  

λα παίξλνπζηλ η’ αζήκηα ηνπο  
θαη ηα καξγαξηηάξηα  

 
 

θνπκηζκέλνο: θεκηζκέλνο. 

πνίζνπλ (πνηήζνπλ): θάλνπλ. 
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θαη ησλ αγίσλ ηα ιείςαλα  
ηα κνζρνκπξηζκέλα  

25 λα θαίνπλ, λ’ αθαλίδνπζηλ,  
ζηε ζάιαζζα λα ξίπηνπλ, 

λα παίξλνπλ ηα ιηζάξηα* ησλ  
θαη ηελ επθφζκεζίλ* ησλ  

θαη ζη’ άγηα δηζθνπφηεξα  
θνχπεο θξαζί λα πίλνπλ. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Γηα πνηα απψιεηα ζξελεί ν 
πνηεηήο ηδηαίηεξα; 

2.  Πνηεο νκνηφηεηεο κε ηα δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα παξαηεξείηε ζην 
πνίεκα; 

3.  Να κειεηήζεηε ηελ αληίζεζε 
ζηνπο ζηίρνπο «Ήιηε κνπ... λα 
θέγγεηο». Ση εθθξάδεη; 
 

ιηζάξη: πνιχηηκνο ιίζνο. 

επθόζκεζηο: ηα ζηνιίδηα. 
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Παλόξακα Ισλζηαληηλνύπνιεο  
από ην Πέξαλ, 

ραιθνγξαθία (18νο αη.)  
Μνπζείν Μπελάθε 
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ΓΔΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

(1453 - 1669) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καηαιφγηα 

Κππξηαθά 

Μπεξγαδήο 

Ισάλλεο Αλδξέαο Σξψηινο 

Γεψξγηνο Υνξηάηζεο 

Βηηζέληδνο Κνξλάξνο 
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ΓΔΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΟΓΟ  
(1453 -1669) 

 

Μεηά ηελ Άισζε ηεο Πφιεο πνιινί 

Έιιελεο θαηαθεχγνπλ ζηε Γχζε 
(ειιεληζκφο δηαζπνξάο). Απφ ηηο 
ειιεληθέο πεξηνρέο άιιεο 
ππνδνπιψλνληαη ζηνπο Σνχξθνπο 
(ηνπξθνθξαηνχκελνο ειιεληζκφο), 
θη άιιεο ζηνπο Φξάγθνπο, Δλεηνχο 
(ιαηηλνθξαηνχκελνπο ειιεληζκφο) 
θηι. Η ζπλεηζθνξά ηνπ ειιεληζκνχ 
ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπ ηνπξθνθξα-
ηνχκελνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν 
αλαλεσηηθφ πλεχκα ηεο 
Αλαγέλλεζεο ζα επεξεάζεη ηηο 
πεξηνρέο ηνπ ιαηηλνθξαηνχκελνπ 
ειιεληζκνχ θαη θπξίσο ηελ Κξήηε, 
φπνπ, κεηά απφ κηα πξψηκε 
πεξίνδν (15νο-ηέινο 16νπ αη.), ε 
θξεηηθή ινγνηερλία ζα θηάζεη ζηελ 
αθκή ηεο (ηέιε 16νπ -1669). 
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Αλζνινγνχκελα θείκελα ηεο 
πεξηφδνπ: Καηαιφγηα - Κππξηαθά - 
Ο Απόθνπνο ηνπ Λπεξγαδή. - Γπν 

ρνξηθά απφ ην βαζηιέα Ρνδνιίλν. -Ο 
Ιαηδνύξκπνο θη ε Εξσθίιε ηνπ Γ. 

Υνξηάηζε. Ο Εξσηόθξηηνο θαη ε 
Θπζία ηνπ Αβξαάκ ηνπ Β. 
Κνξλάξνπ. 

Η Άισζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ άθεζε 
ηνλ ειιεληζκφ ρσξίο θξαηηθή 
ζπγθξφηεζε θαη πνιηηηθή εγεζία, 
ήηαλ επφκελν λα επεξεάζεη πνιχ 
ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εμέιημε. ηελ 
θξίζηκε απηή θαηάζηαζε ν ιαφο 
αληηκεησπίδεη ηε δνθηκαζία ηνπ κε 
θαξηεξία θη εκπηζηνζχλε ζην 
κέιινλ. Κη ελψ πξηλ απφ ηελ 
Άισζε θπθινθνξνχζαλ 
πξνθεηείεο πνπ πξνκελνχζαλ 
θαηαζηξνθέο, κεηά ηελ Άισζε 
άξρηζε λα ξηδψλεη ζηηο ςπρέο ησλ 
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ππνδνχισλ ε ειπίδα γηα ην κέιινλ 
ηνπ έζλνπο καο, πνπ ζ’ απνθηήζεη 
κε ην ζπαζί φ, ηη έραζε. 
 

Λαηηλνθξαηνχκελνο ειιεληζκφο 
 
ηηο πεξηνρέο ηνπ 
ιαηηλνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ ε 
ινγνηερληθή παξαγσγή 
ζπλερίζηεθε ρσξίο νπζηαζηηθά λα 
επεξεαζηεί απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο απ’ απηέο είλαη ηα 
Γσδεθάλεζα, ε Κχπξνο θαη ε 
Κξήηε. 

1.  Γσδεθάλεζα. Σν 1309 ηα 
Γσδεθάλεζα θαηαθηήζεθαλ απφ 
ηνπο ηππφηεο ηνλ Αγ. Ισάλλε θη 
έκεηλαλ ζηα ρέξηα ηνπο σο ην 1522, 
νπφηε πέξαζαλ ζηελ εμνπζία ησλ 
Σνχξθσλ. Μηα ζεηξά απφ εξσηηθά 
πνηήκαηα κε ηίηιν Καηαιφγηα ή 
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Δξσηνπαίγληα, πνπ γξάθηεθαλ ζηα 
κέζα ηνπ 15νπ σο ηηο αξρέο ηνπ 
16νπ αη., θαίλεηαη φηη έρεη 
δσδεθαλεζηαθή πξνέιεπζε. 

2.  Κύπξνο. Σν 1191 ε Κχπξνο 
θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο. 
Μεηά ηνπο Φξάγθνπο αθνινχζεζαλ 
νη Δλεηνί (1489) θαη νη Σνχξθνη 
(1571). Απφ ηε βπδαληηλή αθφκε 
πεξίνδν ήηαλ άθζνλα ηα αθξηηηθά 
ηξαγνχδηα, πνπ εμπκλνχζαλ ηνπο 
αγψλεο θαηά ησλ επηδξνκέσλ 
(Αξάβσλ θπξίσο). Πνιιά απ’ απηά 
δηαζψζεθαλ απφ ηνπο 
«πνηεηάξεδεο», πνπ η’ απάγγειλαλ 
ζηα δηάθνξα παλεγχξηα. Η εμέιημε 
ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο 
ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηελ πεξίνδν 
ηεο Φξαγθνθξαηίαο, νπφηε γηα 
πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ε 
θππξηαθή δηάιεθηνο. Καηά ηελ 
πεξίνδν απηή ηδηαίηεξε αλάπηπμε 
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ζεκείσζε ε ζπγγξαθή Υξνληθψλ 
(Λεφληηνο Μαραηξάο, Γεψξγηνο 
Βνπζηξψληνο). Ο Μαραηξάο, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ηελ θππξηαθή 
δηάιεθην, αζρνιείηαη βαζηθά κε ηελ 
ηζηνξία ηεο Κχπξνπ απφ ην 1359-
1432 ζην έξγν ηνπ «Δμήγεζηο ηεο 
γιπθείαο ρψξαο Κχπξνπ» θη ν 
Βνπζηξψληνο απφ ην 1456-1501. 
Απφ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο 
Δλεηνθξαηίαο κάο ζψζεθε κηα 
ζπιινγή ιπξηθψλ πνηεκάησλ, πνπ 
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα έρνπλ 
ηελ εμεπγεληζκέλε κνξθή, κε ηελ 
νπνία παξνπζηάδνπλ ηνλ έξσηα, ηε 
ρξήζε ηεο νκνηνθαηαιεμίαο, ην 
ιεπηφ αίζζεκα, ην παηγληδηάξηθν 
χθνο θαη ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηεο 
γιψζζαο, πνπ είλαη έληνλα 
ηδησκαηηθή. 
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3.  Κξήηε. Σν 1211 ε Κξήηε 
θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Δλεηνχο, 
πνπ ηελ θξάηεζαλ ζηελ εμνπζία 
ηνπο σο ην 1669, νπφηε ηελ 
θαηέιαβαλ νη Σνχξθνη. Καηά ηελ 
πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο, πνπ 
καο ελδηαθέξεη, νη Δλεηνί 
αλαγλψξηζαλ ηελ νξζφδνμε 
ζξεζθεία ησλ Κξεηηθψλ θη 
απέθπγαλ λα ζίμνπλ ηνλ θαηψηεξν 
θιήξν θαη ηα κνλαζηήξηα κε ηα 
θηήκαηα ηνπο. Χο πξσηεχνπζα ηεο 
Κξήηεο δηαηήξεζαλ ην Υάλδαθα 
(Ηξάθιεην). Καηά ηνπο δπν 
πξψηνπο αηψλεο νη Κξεηηθνί 
πξνζπάζεζαλ λα απνηηλάμνπλ ηνλ 
ελεηηθφ δπγφ κε επαλαζηάζεηο. 
Όζηεξα φκσο απφ ηελ πηψζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 
αξρίδεη πεξίνδνο εηξεληθήο 
ζπλχπαξμεο ηνπ πιεζπζκνχ κε 
ηνπο θαηαθηεηέο. Η απνθαηάζηαζε 

41 / 74 



εζσηεξηθήο εηξήλεο ζηελ Κξήηε 
δεκηνχξγεζε ηηο απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνιηηηζηηθή 
ηεο αλάπηπμε, πνπ ζπληειέζηεθε 
ζε δπν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Η 
πξψηε (15νο - ηέιε 16νπ αη.) είλαη ε 
πεξίνδνο ηεο πξνεηνηκαζίαο: ε 
γιψζζα είλαη αθφκε επεξεαζκέλε 
απφ ηελ θνηλή ηεο δεκψδνπο 
βπδαληηλήο ινγνηερλίαο κε πνιινχο 
αξρατζκνχο θαη πνιιά ζηνηρεία ηνπ 
θξεηηθνχ ηδηψκαηνο· ζηγά ζηγά 
φκσο θαιιηεξγείηαη· ν ζηίρνο 
απαιιάζζεηαη βαζκηαία απφ ηηο 
αηέιεηεο ηνπ θαη γίλεηαη πην 
εχπιαζηνο. Έηζη πξνεηνηκάδεηαη ην 
έδαθνο γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν, ηεο 
αθκήο. Σφηε άμηνη δεκηνπξγνί, φπσο 
ν Γεψξγηνο Υνξηάηζεο, ν 
Βηηζέληδνο Κνξλάξνο θ.ά., 
νδήγεζαλ ηελ θξεηηθή πνίεζε ζε 
αμηνζαχκαζηε άλζεζε. 
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Ι. ΠΡΧΙΜΗ ΠΔΡΙΟΓΟ  
ΣΗ ΚΡΗΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

 
Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε βπδαληηλή 
παξάδνζε δελ επηβηψλεη κφλν ζηε 
γιψζζα θαη ζηε ζηηρνπξγία, αιιά 
θαη ζηα ζέκαηα, πνπ είλαη πνηθίια: 
ηζηνξηθά, ζξεζθεπηηθά, 
εζηθνδηδαθηηθά θαη ζαηηξηθά. 
Παξάιιεια φκσο επεξγεηηθή είλαη 
θαη ε δηείζδπζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο 
Αλαγέλλεζεο, ηδίσο ηεο ηηαιηθήο. 
Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 
επηδξάζεσλ είλαη ηα έξγα ηεο 
πξψηκεο πεξηφδνπ, επψλπκα ή 
αλψλπκα, πνπ ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αη. 
πιεζαίλνπλ. ηα έξγα απηά είλαη 
πην έληνλα ηα ζεκάδηα ηνπ 
γισζζηθνχ θξεηηθνχ ηδηψκαηνο. Χο 
πξνο ηα ζέκαηά ηνπο κπνξνχκε λα 
ηα θαηαηάμνπκε ζε νκάδεο σο εμήο: 
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α) ε φζα έρνπλ σο ζέκα ηνλ 
έξσηα (ι.ρ. ε Ρηκάδα θόξεο θαη 
ληνπ). 

β) ε φζα ζαηηξίδνπλ ηα 
ζχγρξνλα ήζε· ε ζάηηξα απηή 
γίλεηαη κε ηφικε θαη 
παξαηεξεηηθφηεηα αζπλήζηζηε σο 
ηελ επνρή απηή. Απφ ηα ζαηηξηθά 
ζηηρνπξγήκαηα πην αμηφινγα είλαη: 
1) ηνπ ηέθ. αριίθε, πνπ κε ηηο 
παξαζηαηηθέο ηνπ πεξηγξαθέο θαη 
ηελ νμχηαηε ζάηηξα ηνπ καο δίλεη 
κηα εηθφλα ηεο αζηηθήο δσήο ηνπ 
θαηξνχ ηνπ θαη 2) ην Γαδάξνπ, 
Κύθνπ θαη Αινππνύο δηήγεζηο 
ραξίεηο, πνπ ζπλερίδεη ηε βπδαληηλή 
παξάδνζε ησλ ηζηνξηψλ ησλ 
δψσλ. 

γ) ε φζα αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζάλαην θαη 
ηελ παξνδηθφηεηα ηεο δσήο. ηελ 
πεξίπησζε απηή νη πνηεηέο 
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αθνινπζνχλ αληίζηνηρα ξεχκαηα 
πνπ αλαθαίλνληαη ζηε Γχζε. Σέηνηα 
δηάζεζε εθθξάδνπλ ηα εμήο: 1) Ρίκα 
ζξελεηηθή εηο ηνλ πηθξόλ θαη 
αθόξεζηνλ Άδελ ηνπ Ισάλλε 
Πηθαηφξνπ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ην 
ίδην ζέκα κε ηνλ Απόθνπν ηνπ 
Μπεξγαδή, αιιά δε δηαζέηεη ηηο 
αξεηέο ηνπ, θαη 2) Ο Απόθνπνο ηνπ 
Μπεξγαδή, πνπ είλαη ην πην 
αμηφινγν έξγν ηεο πξψηκεο 
πεξηφδνπ. 
 

II. Η ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΚΜΗ  
ΣΗ ΚΡΗΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

(ηέιε 16νπ αη. -1669) 
 

Η άλζεζε ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο 
ηνπ 17νπ αη. πξνεηνηκάζηεθε απφ 
ηνπο πνηεηέο ηεο πξνεγνχκελεο 
πεξηφδνπ. Τπήξρε, επνκέλσο, 
ππνδνκή, ην θαηάιιειν δειαδή 
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πνηεηηθφ έδαθνο, πνπ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο πνηεηέο ηνπ 17νπ 
αη. λ’ αθνκνηψλνπλ δεκηνπξγηθά ηηο 
μέλεο (ηηαιηθέο θπξίσο) επηδξάζεηο. 
Η πνηεηηθή φκσο παξάδνζε 
ζπκβαδίδεη θαη κε κηα αλάινγε 
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Ήδε απφ ην 
15ν αη. έρνπκε ελδείμεηο πνπ 
θαλεξψλνπλ φηη ζηε 
βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε ππήξμε 
αλψηεξε παηδεία. Σελ πνιηηηζηηθή 
απηή αλάπηπμε εληζρχεη ε 
βελεηζηάληθε θαηνρή, πνπ είρε σο 
ζπλέπεηα ηε δηείζδπζε ηνπ 
πνιηηηζκνχ ηεο δπηηθήο 
αλαγέλλεζεο. Αλ ζέιακε λα 
επηζεκάλνπκε κεξηθά βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 
πεξηφδνπ, ζα κπνξνχζακε λα ηα 
εληνπίζνπκε ζην ινγνηερληθφ είδνο 
πνπ θπξηάξρεζε, ηε γιψζζα θαη ηε 
δεκηνπξγηθή πλνή ησλ πνηεηψλ. 
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1.  Σν ινγνηερληθφ είδνο. Δθηφο 
απφ ηε Βνζθνπνύια πνπ αλήθεη 
ζηελ πνηκεληθή πνίεζε, θαη ηνλ 
Δξσηφθξηην, πνπ ζα κπνξνχζακε 
λα ηνλ νλνκάζνπκε έκκεηξν 
κπζηζηφξεκα, ηα άιια έξγα ηεο 
πεξηφδνπ απηήο είλαη ζεαηξηθά. 
Απηφ δείρλεη πσο ζηελ Κξήηε νη 
ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ζεάηξνπ θη φηη ππάξρεη θνηλφ 
αξθεηά ψξηκν, γηα λα ην δερηεί. 
πσο μέξνπκε, ζ’ φιν ην Μεζαίσλα 
δελ έρνπκε ζέαηξν, νχηε ζην 
Βπδάληην νχηε ζηελ Δπξψπε. ηελ 
Δπξψπε ζπλαληνχκε κνλάρα 
ηππνπνηεκέλεο ζξεζθεπηηθέο 
παξαζηάζεηο, ζπλήζσο 
αλαπαξαζηάζεηο ζθελψλ ηεο Π. θαη 
Κ. Γηαζήθεο, πνπ νλνκάδνληαη 
κπζηήξηα Σν ζέαηξν πξνυπνζέηεη 
αλζξψπνπο πνπ ζθέπηνληαη 
ειεχζεξα θαη είλαη απαιιαγκέλνη 
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απφ ηε δεζπνηεία ηνπ κχζνπ θαη 
ηνπ δφγκαηνο. 

ηελ Αλαγέλλεζε 
δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο 
πξνυπνζέζεηο γηα λ’ αλαπηπρζεί 
μαλά ε δξακαηηθή ηέρλε, ε θσκσδία 
θαη ε ηξαγσδία. Η αλαγελλεζηαθή 
ηξαγσδία, πνπ ζηε κνξθή ζπρλά 
κηκείηαη ηελ αξραία, είλαη 
δηαπνηηζκέλε απφ ην πλεχκα ηεο 
επνρήο, πνπ ιαηξεχεη ηελ ειεχζεξε 
ζθέςε, πξνβάιιεη σο ηδαληθφ ηχπν 
ηνλ άλζξσπν πνπ είλαη ειεχζεξνο, 
αληηκεησπίδεη ηε δσή κε αηζηνδνμία 
θαη γεχεηαη ηηο ραξέο ηεο. ιε απηή 
ε αλαλεσηηθή πλνή ηεο 
Αλαγέλλεζεο (θπξίσο ηεο ηηαιηθήο) 
ζα πεξάζεη ζηε ινγνηερληθή 
παξαγσγή ηεο Κξήηεο θαη 
πεξηζζφηεξν ζηε ζεαηξηθή. 
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2.  Η γιψζζα. Η γιψζζα, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζαλ νη πνηεηέο ηεο 
πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θξεηηθή 
δηάιεθηνο ηεο επνρήο, 
απαιιαγκέλε απφ δηάθνξα ιφγηα 
ζηνηρεία ή κεζαησληθά θαηάινηπα. 
πσο παξαηεξεί ν Λίλνο Πνιίηεο, 
«Σν ληφπην ηδίσκα πςψλεηαη ζε κηα 
γιψζζα ινγνηερληθή, θνκςή, ηθαλή 
λα απνδψζεη ηηο πην ιεπηέο 
απνρξψζεηο ηνπ πνηεηηθνχ 
ζηνραζκνχ. Μηα γιψζζα 
δηακνξθσκέλε κε βνχιεζε 
θαιιηηερληθή. Ίζσο πνηέ άιινηε ε 
δεκνηηθή δε γξάθηεθε κε ηφζε 
θαζαξφηεηα θαη κε ηφζε ζπλέπεηα 

ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία».
1
 

 
 

1. Λίλνπ Πνιίηε, Ιζηνξία ηεο 
Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αζήλα 
1978, ζ. 66. 

49 / 76-77 



3.  Η δεκηνπξγηθή πλνή. Η 
θηινινγηθή έξεπλα έρεη εμαθξηβψζεη 
πσο θαη ζηελ Κξήηε ζπλέβε φ,ηη 
ζπλεζηδφηαλ ηελ επνρή απηή ζ’ φιε 
ζρεδφλ ηελ Δπξψπε. Οη πνηεηέο 
έγξαθαλ ηα έξγα ηνπο βαζηζκέλνη 
ζε θάπνην μέλν πξφηππν. (Υαξα-
θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν αίμπεξ). 
Πξάγκαηη, θάζε θξεηηθφ έξγν 
βαζίδεηαη, σο πξνο ηελ ππφζεζε, 
ζε θάπνην δπηηθφ, ηηαιηθφ θπξίσο. Ο 
πνηεηήο ζπλήζσο δηαζθεπάδεη ην 
πξφηππν ηνπ θαη κε ην δεκηνπξγηθφ 
ηνπ πλεχκα θαηά θαλφλα ην 
μεπεξλά ζε ινγνηερληθή αμία. 
 

III. Η ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 
 

Η Βνζθνπνύια είλαη δείγκα ηεο 
πνηκεληθήο πνίεζεο πνπ είλαη πνιχ 
δηαδεδνκέλε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
Αλαγέλλεζεο θη εθθξάδεη ηε 
λνζηαιγία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο 

50 / 77 



γηα ηε θπζηθή δσή. Σν φλνκα ηνπ 
πνηεηή κάο είλαη άγλσζην. 
Πξσηνηππψζεθε ην 1627, πξέπεη 
φκσο λα γξάθηεθε πην πξηλ (γχξσ 
ζηα 1590). 

Αλ φκσο ν πνηεηήο ηεο 
Βνζθνπνχιαο κάο είλαη άγλσζηνο, 
μέξνπκε ζήκεξα ηα νλφκαηα ησλ 
πνηεηψλ πνπ δέζπνζαλ θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε: είλαη ν 
Γεψξγηνο Υνξηάηζεο θη ν 
Βηηζέληδνο Κνξλάξνο. Ο πξψηνο 
ζεσξείηαη εηζεγεηήο ηνπ ζεάηξνπ 
ζηελ Κξήηε· ν δεχηεξνο κε ηνλ 
Δξσηφθξηην νδεγεί ηελ θξεηηθή 
ινγνηερλία ζηελ πην θνξπθαία 
ζηηγκή ηεο. Καξπφο ηεο 
ζπγγξαθηθήο ηνπο δξάζεο θη άιισλ 
νκνηέρλσλ ηνπο είλαη ηα εμήο 
ζεαηξηθά είδε: ηξαγσδίεο, 
θσκσδίεο, θη απφ έλα ζξεζθεπηηθφ 
θαη πνηκεληθφ δξάκα. 
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α) Σξαγσδίεο: 

Ι.  Εξσθίιε. Δίλαη ην 
ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ Γ. 
Υνξηάηζε. 

II.  Βαζηιεύο ν Ρνδνιίλνο. 
Πνηεηήο ηεο είλαη ν Ισάλλεο 
Αλδξέαο Σξψηινο απφ ην Ρέζπκλν. 
Σν ζέκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ 
ηξαγσδία απηή είλαη ε ζχγθξνπζε 
ηνλ ήξσα αλάκεζα ζε δχν 
αηζζήκαηα: ην αίζζεκα ηεο θηιίαο 
θαη ην αίζζεκα ηνπ έξσηα. 

III.  Ζήλσλ. Ο πνηεηήο κάο είλαη 
άγλσζηνο. 

β) Ισκσδίεο: 
Ι.  Ιαηδνύξκπνο ηνπ Γ. Υνξηάηζε. 

II.  ηάζεο. Γελ μέξνπκε νχηε ηνλ 
πνηεηή νχηε ην ρξφλν πνπ 
γξάθηεθε. 

III.  Φνπξηνπλάηνο ηνπ Μάξθνπ 
Αλησλίνπ Φψζθνινπ. 
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γ) Θξεζθεπηηθό δξάκα: Η Θπζία 
ηνπ Αβξαάκ. ήκεξα ζεσξείηαη 
βέβαην φηη πνηεηήο ηεο είλαη ν 
Βηηζέληδνο Κνξλάξνο, πνπ επεμεξ-
γάζηεθε ην πξφηππφ ηνπ κε αξθεηή 
ειεπζεξία. Σν έξγν δηαθξίλεηαη γηα 
ηε δξακαηηθή ηνπ έληαζε θαη ηε 
ζθηαγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
πφλνπ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο. 

δ) Πνηκεληθό δξάκα: 
Παλώξηα. Δίλαη λεαληθφ έξγν ηνπ 

Γεσξγίνπ Υνξηάηζε. Παιηφηεξα 
ήηαλ γλσζηφ κε ηνλ ηίηιν Γύπαξεο. 

Σν πην ζεκαληηθφ φκσο έξγν ηεο 
πεξηφδνπ είλαη ν Εξσηόθξηηνο ηνπ 
Β. Κνξλάξνπ, πνπ βαζίζηεθε ζ’ έλα 
ζπλεζηζκέλν κπζηζηφξεκα ηεο 
επνρήο θη έγξαςε έλα πξαγκαηηθφ 
αξηζηνχξγεκα. Η αθνκνησηηθή θαη 
δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ 
πνηεηψλ ηεο Κξήηεο θηάλεη κε ηνλ 
Εξσηόθξηην ζηελ θνξχθσζή ηεο. 
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(Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηνλ Γ. Υνξηάηζε θαη ηνλ Β. 
Κνξλάξν βι. ζηα βηνγξαθηθά ηνπο 
ζεκεηψκαηα. Δπίζεο γηα ηελ 
Εξσθίιε, ην Βαζηιέα Ρνδνιίλν, ηνλ 
Ιαηδνύξκπν, ηνλ Εξσηόθξηην θαη ηε 

Θπζία ηνπ Αβξαάκ, βι. ζηα 
αληίζηνηρα εηζαγσγηθά 
ζεκεηψκαηα). 
 

Διιεληζκφο ηεο δηαζπνξάο 
 
Οη ιφγηνη ηεο δηαζπνξάο 
πξφζθεξαλ πνιιά ζηελ αλάπηπμε 
ησλ ζπνπδψλ γηα ηελ αξραηφηεηα. 
Μαθξηά φκσο απφ ηελ παηξίδα 
ηνπο, ηα πξψηα ρξφληα δε βξήθαλ 
ην θαηάιιειν έδαθνο γηα λα 
επηδείμνπλ ινγνηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα. Απφ ηνπο 
ζηηρνπξγνχο θαη ηνπο ζπγγξαθείο 
πνπ έδεζαλ ζηε Βελεηία ν πην 
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ζεκαληηθφο είλαη ν Μ. νθηαλόο πνπ 
κεηέθξαζε ην Φεπδνπινπηάξρεην 
έξγν Πεξί παίδσλ αγσγήο (1544) θαη 

ζπλέηαμε ηε Γξακκαηηθή ηέρλε. 
Πξφθεηηαη γηα γξακκαηηθή ηεο 
δεκνηηθήο γιψζζαο, πνπ 
πξσηνεθδφζεθε ην 1870. 
 

Σνπξθνθξαηνχκελνο ειιεληζκφο 
 
Σνλ πξψην αηψλα κεηά ηελ Άισζε 
ηα δείγκαηα ηεο πλεπκαηηθήο δξα-
ζηεξηφηεηαο ηνπ 
ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ 
είλαη πεξηνξηζκέλα. Σν δεχηεξν 
φκσο κηζφ ηνπ 16νπ αηψλα ν 
ππφδνπινο ειιεληζκφο αξρίδεη λα 
δξαζηεξηνπνηείηαη πλεπκαηηθά. 
Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζ’ απηή ηελ 
αιιαγή έπαημε ε εθθιεζία, πνπ 
αληηθαηέζηεζε ηελ αλχπαξθηε 
πνιηηηθή εμνπζία θη ελίζρπζε ηε 
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ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη ην εζληθφ 
θξφλεκα ησλ ζθιαβσκέλσλ 
Διιήλσλ. Με ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ 
ζέιεη λα εληζρχζεη ην Γέλνο κε 
πεξηζζφηεξα παηδεπηηθά θέληξα. Η 
θσηηζκέλε απηή δξαζηεξηφηεηα ηεο 
εθθιεζίαο νλνκάζηεθε 
Θξεζθεπηηθφο Οπκαληζκφο. Ο 
θιεξηθφο θαη ιφγηνο Μειέηηνο Πεγάο 
(1535 - 1602) ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
ζηνπο ιφγνπο ηνπ δσληαλή 
δεκνηηθή γιψζζα. Έηζη 
θαιιηεξγείηαη ε εθθιεζηαζηηθή 
ξεηνξηθή ζε γιψζζα δεκνηηθή, ηελ 
νπνία ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ 
θαηφπηλ ζπζηεκαηηθά νη 
κεηαγελέζηεξνη εθθιεζηαζηηθνί 
ξήηνξεο. Ο Κχξηιινο Λνχθαξηο 
(1572-1638) είλαη ε πην κεγάιε 
κνξθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 
νπκαληζκνχ. Παηξηάξρεο ζηελ αξρή 
ζηελ Αιεμάλδξεηα θη αξγφηεξα ζηελ 
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Κσλζηαληηλνχπνιε (φπνπ ηνλ 
εθηέιεζαλ νη Σνχξθνη) αλέπηπμε 
ζεκαληηθή δξάζε θαη ίδξπζε ην 
πξψην ηππνγξαθείν ζην ρψξν ηνπ 
ππφδνπινπ ειιεληζκνχ. Αλαθαίληζε 
επίζεο ηελ Παηξηαξρηθή ρνιή, 
φπνπ δίδαμε ν Θεφθηινο 
Κνξπδαιεχο (1560-1645), πνπ 
έγξαθε ππνκλήκαηα ζηα έξγα ηνπ 
Αξηζηνηέιε θαη δίδαμε ζε ζρνιεία, 
ηα νπνία ηφηε ηδξχνληαλ ζε πνιιέο 
πφιεηο. εκαληηθή κνξθή ηεο 
πεξηφδνπ απηήο είλαη θη ν Δπγέληνο 
Γηαλλνχιεο ν Αηησιφο (1600-1682) 
πνπ δίδαμε θπξίσο ζε κηθξέο πφιεηο 
ηεο Αηησιίαο θαη Δπξπηαλίαο. 
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Καηαιφγηα ή Δξσηνπαίγληα  
 

Ολνκάδνπκε κηα ζεηξά απφ εξσηηθά 

πνηήκαηα πνπ γξάθηεθαλ ζηα κέζα 
ηνπ 15νπ σο ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αη. 
(ίζσο ζηε Ρφδν, πνπ απηή ηελ 
επνρή θαηέρεηαη απφ ηνπο 
Φξάγθνπο) θαη ζψζεθαλ ζε 
ρεηξφγξαθα. Καηαιφγη(λ) ζήκαηλε, 
θπξίσο ζηα βπδαληηλά ρξφληα, 
δεκνηηθφ εξσηηθφ ηξαγνχδη. Σα 
πνηήκαηα απηά δελ είλαη δεκνηηθά, 
αιιά βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηε 
δεκνηηθή πνίεζε, φπσο κπνξνχκε 
λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηα 
αθφινπζα απνζπάζκαηα. 
 

[Αλ ήμεπξα, θπξάηζα κνπ...] 
 

Αλ ήμεπξα, θπξάηζα κνπ,  
πφηε ζέιεηο θηλήζεη  

θαη πφζελ ζέιεηο δηαβεί  
κε ηεο αξρνληνπνχιεο,  

58 / 80 



ηελ ζηξάηαλ ζνπ λα θχηεςα  
κειηέο θαη θπδσλίηζεο  

θαη λεξαληδνχιεο θαη θηηξέο  
θαη δάθλεο θαη κπξζίλεο  

5 ηνλ δξφκνλ ζνπ ηξηαληαθπιιηέο  
λα κε ζε πηάλεη ν ήιηνο,  

θη φπνπ δηαβαίλεη θαη παηείο  
ήζεια ζπέξλεη κφζρνλ,  

θαη λα κπξίδεη ε ζηξάηα ζνπ,  
θαη ζπ λα κελ ην μεχξεηο,  

λα κε καπξίδεη, ιπγεξή,  
ζηνλ ήιην ε ειηθηά ζνπ.* 

 

 

Η ηαπεηλή θαξδνχια κνπ  
πνιχλ θαιφλ ζε ζέιεη,  

 
 
 
 
 

ειηθηά: παξάζηεκα (εδψ: γεληθά ε 
νκνξθηά). 
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10 αθέληε ηεηξαιχγηζηε*  
θαη βεξγαλαιεκέλε·*  

λνκίδσ κάγηα κ’ έθακεο  
θαη πάληα ζε ζπκνχκαη.  

Πνπ κ’ εχξε, πνπ κ’ εθφιιεζελ  
ε πεξηζζή ζνπ αγάπε;  

Δζέβελ* θη εηπιίρηεθελ  
ζηα θχιια ηεο θαξδηάο κνπ, 

εζέβελ θη εξηδψζεθελ  
θη εγέκηζελ ηα θχιια·  

15 θαη ήιζαζηλ νη γείηνλεο  
θαη εζπκβνχιεπζάλ κε,  

θαη φινη βνπιή κ’ εδψθαζηλ  
λα ζε απνιεζκνλήζσ.  

Κη εγψ απεθξίζελ θαη είπα ηνπο  
θη εθαηεγφξεζά ηνπο:  

 

ηεηξαιύγηζηνο: επιχγηζηνο, 
ιπγεξφο.  

βεξγαλαιεκέλνο: ςειφο θαη 
ιπγεξφο ζα βέξγα.  

εζέβελ: γ΄ πξφζσπν: κπήθε. 
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εζείο πνιιά* αγαπήζαηε  
ηελ απνρσξηζηά καο,  

δη’ απηφ κε ζπκβνπιεχεηε  
λα ηνλ ειεζκνλήζσ·  

20 καραίξηα θαη αλ κε θφθηνπζηλ,  
πξηφληα θαη αλ κε πξηνλίδνπλ  

σο πφηε δσ θαη θαίλνκαη,  
ηνλ αγαπψ νπθ αξλνχκαη. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Ση πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί κε ηε 
θαληαζία ηνπ ν εξσηεπκέλνο λένο 
γηα ηελ θφξε; Ση ζέιεη λα ηνλίζεη 
ηδηαίηεξα; 

2.  ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο 
βξίζθνπκε αξθεηά ππνθνξηζηηθά 
(λα ηα ζεκεηψζεηε)· ηη δειψλεη ε 
παξνπζία ηνπο εδψ; 
 
 

πνιιά: πνιχ. 
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3.  Να ζρνιηάζεηε ηελ αληίζεζε πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ε θφξε: ηαπεηλή 
θαξδνχια κνπ - αθέληε· ηη ζέιεη λα 
δειψζεη; 

4.  Πψο εθθξάδεη ε θφξε ηα 
αηζζήκαηα ηεο γηα ην λέν ζηνπο ζη. 
9-12; 

5.  Πνχ απνδίδεη ηηο ζπκβνπιέο ησλ 
γεηηφλσλ ε θφξε; Πηζηεχεηε φηη έρεη 
νπσζδήπνηε δίθην; 
 
 
 
 

Πάλνο Βαιζακάθεο (1900-1986), 
ύλζεζε ζε θεξακηθό 
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Κππξηαθά 

 

Η Κχπξνο είλαη απφ ηηο ειιεληθέο 

πεξηνρέο πνπ πξφθηαζαλ λα 
γλσξίζνπλ ηελ επξσπατθή 
αλαγέλλεζε. Με ηηο ζηαπξνθνξίεο 
είρε πεξάζεη ζηελ θαηνρή ησλ 
Φξάγθσλ ηππνηψλ θαη έπεηηα ησλ 
Δλεηψλ. Απ’ απηνχο ηελ πήξαλ νη 
Σνχξθνη χζηεξα απφ ζθιεξνχο 
αγψλεο (1571). 

Απφ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο 
Δλεηνθξαηίαο (16νο αη.) καο ζψζεθε 
ζε ρεηξφγξαθν ηεο Μαξθηαλήο 
Βηβιηνζήθεο κηα ζπιινγή ιπξηθψλ 
πνηεκάησλ, πνπ είλαη έληνλα 
επεξεαζκέλα απφ ηελ πνίεζε ηνπ 
Πεηξάξρε. Δίλαη γξακκέλα ζηελ 
θππξηαθή δηάιεθην θαη ζε πνηθίιεο 
ζηηρνπξγηθέο κνξθέο πνπ 
ζπλεζίδνληαλ ζηελ Ιηαιία θαηά ηελ 
Αλαγέλλεζε (ζνλέηα, ηεξηζίλεο, 
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νρηάβεο θηι.) Γηαθξίλνληαη γηα ην 
ιεπηφ ηνπο αίζζεκα, ην 
παηγληδηάξηθν χθνο θαη ηνλ επηδέμην 
ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο. 
 

[Πάγσ...] 
 
Κνληεχγ’ ε ψξα θη ν θαηξφο,  

θπξά κνπ,  
πνπ κέιιεη λα κηζέςσ  

απφ μαπηφλ ζνπ,  
φκσο αθήλλσ* δα  

ζηνλ νξηζκφλ ζνπ  
φινλ ηνλ εκαπηφλ κνπ,  

αγγέιηζζά κνπ. 
 
 
 
 

* ηελ θππξηαθή δηάιεθην, ηα δχν 
φκνηα ζχκθσλα πξνθέξνληαη θαη 
ηα δχν. 
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Μεδέ απνξείο, αλ εκπνξψ, ζεά κνπ,  
κηζεχγνληα λ’ αθήζσ εκέλ  

ζ’ απηφλ ζνπ:  
κηζεχγσ ακκ’ φπνπ πάγσ,  

γνηνλ δηθφο ζνπ,  
κέλνπζηλ κεηά ζελ  

ηα πλεχκαηα κνπ. 
 
Πάγσ, θη αλ έλσζεο πνηέ ζ’ εζέλαλ  
πάζνο αγάπεο, βιέπε  

ηελ θαξδηάκ κνπ  
παο θαη ην ζψκαλ  

πηνλ δελ ζε βηγιίζεη. 
 
Αλ πεη θαλέλαο θη άιιελ  

παξά ζέλαλ  
αγάπεζα πνηέ,  

πε αρ ηελ κεξηάκ κνπ:  
κε δίρσο ηελ θαξδηάλ,  

πσο λ’ αγαπήζεη; 
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[Απφδνζε ζηε λενειιεληθή] 
 

Κνληεχεη ε ψξα θη ν θαηξφο, θπξά 
κνπ, πνπ ζα πξέπεη λα θχγσ απφ 
θνληά ζνπ, φκσο, άγγειέ κνπ, 
αθήλσ εδψ ζηνπο νξηζκνχο ζνπ 
φιν ηνλ εαπηφ κνπ. 

Καη κελ απνξείο, ζεά κνπ, πψο 
ζα κπνξέζσ θεχγνληαο λ’ αθήζσ 
ηνλ εαπηφ κνπ ζ’ εζέλα· θεχγσ, 
αιιά φπνπ θη αλ πάσ, ζαλ δηθφο 
ζνπ [πνπ είκαη], κέλνπλ καδί ζνπ νη 
ζθέςεηο κνπ. 

Φεχγσ, θη αλ θάπνηε έλησζεο 
κέζα ζνπ πάζνο αγάπεο, θχιαγε 
ηελ θαξδηά κνπ, γηαηί ίζσο ην ζψκα 
κνπ δε ζα κπνξέζεη λα ζε 
αληηθξίζεη πηα. 

Κη αλ θάπνηνο ζνπ πεη πσο 
αγάπεζα πνηέ θάπνηαλ άιιε, εθηφο 
απφ ζέλα, πεο ηνπ απφ κέξνπο κνπ: 
ρσξίο ηελ θαξδηά ηνπ, πψο ήηαλ 
δπλαηφ λ’ αγαπήζεη; 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να παξαβάιεηε θάζε ζηξνθή ηνπ 
πνηήκαηνο κε ηελ απφδνζε ηεο 
ζηελ θνηλή λενειιεληθή 
επηζεκαίλνληαο ηηο αληηζηνηρίεο 
ησλ ιέμεσλ ή ησλ θξάζεσλ. 
Έπεηηα μαλαδηαβάζηε ζησπεξά ην 
πνίεκα. 

2.  Πνηεο είλαη νη δηαβεβαηψζεηο πνπ 
δίλεη ν πνηεηήο ζηελ αγαπεκέλε 
ηνπ;  

3.  Ο ηειεπηαίνο ζηίρνο βγαίλεη κ’ 
έλα ραξηησκέλν ζπιινγηζηηθφ 
ηξφπν. Μπνξείηε λα ηνλ 
δηαπηζηψζεηε; 
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4.  Σν πνίεκα έρεη ηε κνξθή ηνπ 
ζνλέηνπ· λα επηζεκάλεηε ηα 
κνξθνινγηθά ηνπ γλσξίζκαηα. Σα 
γλσξίζκαηα απηά ηα ζπλαληνχκε 
ηψξα γηα πξψηε θνξά ζηε 
λενειιεληθή πνίεζε (ην είδνο ηνπ 
ζηίρνπ, ηελ νκνηνθαηαιεμία, ηε 
κνξθή ηνπ ζνλέηνπ). ε πνηα 
ζπκπεξάζκαηα νδεγνχκαζηε απ’ 
απηή ηε δηαπίζησζε σο πξνο ηελ 
πξνέιεπζε ηνπο;  

5.  Σα θππξηαθά πνηήκαηα είλαη 
γξακκέλα ζηελ θππξηαθή δηάιεθην. 
Πνηεο άιιεο δηαιέθηνπο ηεο 
λενειιεληθήο γιψζζαο μέξεηε; 
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Μπεξγαδήο 

 

Απόθνπνο 
 

Ο Απφθνπνο ηνπ Μπεξγαδή είλαη 

απφ ηα πην αμηφινγα έξγα ηεο 
πξψηκεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο. 
Φαίλεηαη φηη γξάθηεθε ζηελ Κξήηε 
ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αη., φπσο 
ζπκπεξαίλνπκε απφ εζσηεξηθά 
ηεθκήξηα θαη θπξίσο απφ ηε 
γιψζζα ηνπ. Σππψζεθε γηα πξψηε 
θνξά ζηε Βελεηία ην 1519 θαη 
αθνινχζεζαλ πνιιέο 
αλαηππψζεηο, πνπ καξηπξνχλ ηε 
κεγάιε ηνπ θήκε. 

Γηα ηνλ πνηεηή Μπεξγαδή δελ 
μέξνπκε ηίπνηε, πηζηεχεηαη φκσο φηη 
θαηαγφηαλ απφ ην Ρέζπκλν, φπνπ 
ζπλαληνχκε ην ίδην επψλπκν ζε 
θαηαιφγνπο ηνπ 17νπ αηψλα. 
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Σν πνίεκα εθηείλεηαη ζε 490 
ζηίρνπο. Ο πνηεηήο πεξηγξάθεη κηα 
θάζνδν ηνπ «εηο Άδνπ». Σν ζέκα 
είλαη πνιχ παιηφ· ην ζπλαληνχκε 
ζηνλ κεξν, ζην Βηξγίιην θαη, ζηα 
λεφηεξα ρξφληα, ζην Γάληε. Ο 
Μπεξγαδήο ην ρεηξίδεηαη κε ηξφπν 
εληειψο πξνζσπηθφ. Αξρίδεη κε κηα 
αιιεγνξηθή δηήγεζε· δηεγείηαη φηη 
νλεηξεχηεθε πσο αλέβεθε ζ’ έλα 
δέληξν (ην δέληξν ηεο δσήο), φπνπ 
θψιηαδε κειίζζη, γηα λα δξέςεη ην 
κέιη. Έζπαζε φκσο ην δέληξν θαη ν 
πνηεηήο έπεζε ζηνλ γθξεκφ θαη ζην 
αλνηρηφ ζηφκα ελφο δξάθνληα (ηνπ 
Άδε). Έηζη βξέζεθε δσληαλφο ζηνλ 
Κάησ Κφζκν. Δθεί ηνλ ηξηγπξίδνπλ 
νη λεθξνί θαη δεηνχλ λα κάζνπλ αλ 
ππάξρεη αθφκα ν Απάλσ Κφζκνο θη 
αλ νη δσληαλνί ηνπο ζπκνχληαη -
φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 
απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

70 / 84 



«Γηα ηνλ Μπεξγαδή ν ζάλαηνο 
δελ είλαη ηφζν ε δηάιπζε ηνπ 
θπζηθνχ νξγαληζκνχ φζν ε 
απφιπηε απνπζία απφ ηε δσή θαη 
απφ ηε κλήκε [ησλ δσληαλψλ]. 
Απηή ηελ έλλνηα έρεη θαη ε επηκνλή 
ηνπ ζην ζέκα ηεο ιήζεο ησλ 

λεθξψλ».
1
 Σνλ ηίηιν ηνπ ην έξγν ηνλ 

πήξε απφ ηνλ πξψην ζηίρν ηνπ:  

Μηαλ απφ θφπνπ ελχζηαμα,  
λα θνηκεζψ εζπκήζελ 

(=θάπνηε λχζηαμα απφ ηελ 
θνχξαζε θαη επηζχκεζα λα 
θνηκεζψ). 
 
 
 
 
 

1. ηπιηαλφο Αιεμίνπ, Απφθνπνο - 
Βνζθνπνχια, (Δηζαγσγή) εθδ. 
Δξκήο ζ. 11. 
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[Εηπέ καο αλ θξαηεί νπξαλόο] 
 

«...Δηπέ καο αλ θξαηεί νπξαλφο*  
θη αλ ζηέθεη ν θφζκνο ηψξα·  

εηπέ αλ αζηξάπηεη θαη βξνληά  
θαη αλ ζπλλεθηά* θαη βξέρεη 

θαη ν Ινξδάλεο* πνηακφο  
αλ θπκαηεί θαη ηξέρεη·  

θαη αλ είλαη θήπνη θαη δεληξά,  
πνπιηά λα θηιαδνχζη 

5 θαη αλέ* κπξίδνπλ ηα βνπλά  
θαη ηα ιαγθάδηα αρνχζηλ.*  

Δίλαη ιηβάδηα δξνζεξά,  
θπζά γιπθχο αέξαο,  

ιάκπνπζηλ η’ άζηξε η’ νπξαλνχ  
θαη απγεξηλφο αζηέξαο;  

 

θξαηεί ν νπξαλόο: ππάξρεη. 

ζπλλεθηά: ζπλλεθηάδεη. 

Ινξδάλεο: ν Γαιαμίαο. 

αλέ: αλ. 

αρώ: αληερψ. 
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Καη αλέ ζεκαίλνπλ νη εθθιεζηέο  
θαη ςάιινπλ νη παπάδεο  

θαη αλ γέξλνπληαη* θαη ηελ απγήλ  
λ’ άθηνπζη* ηεο ιακπάδεο. 

10 Παηδηά θαη λα* καδψλνπληαη  
λένη ην θαινθαίξηλ  

θαη λα πεξλνχλ ηεο γεηηνληέο  
θξαηψλη’ απφ ην ρέξηλ  

θαη κεηά πφζνπ ηελ απγήλ  
λα παξαηξαγνπδνχζη*  

θαη ζηγαλά λα πεξπαηνχλ,  
κε ηάμηλ λα πεξλνχζη;  

Γίλνπληαη γάκνη θαη ραξέο,  
παξάηαμεο* θαη ζθφιεο; 

 
 
 

γέξλνκαη: εγείξνκαη, ζεθψλνκαη. 

άθησ: αλάβσ. 

θαη λα: άξαγε λα. 

παξαηξαγνπδώ: ζηγνηξαγνπδψ. 

παξάηαμε: δηαζθέδαζε. 
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15 Φηινηηκνχληαη* νη ιπγεξέο  
ηάρα θαη ραίξνλη’ φιεο; 

ηνλ θφζκνλ, ηνλ* εδηάβαηλεο,  
ζηεο ρψξεο, ηεο* επέξλαο,  

νη δσληαλνί, νπνχ ραίξνπληαη,  
αλ καο ζπκνχλη’ εηπέ καο...» 

 

 

…Καη απείηηο* ηνπο εζχληπρα*  
θαη απηνί απνθξίζεθαλ,  

έπνηθαλ* ζρήκα* ζησπήο  
θαη ην ξσηάλ* αθήθαλ. 

20 Καη αλαζηέλαμαλ θη είπαζηλ  
νθάηη* θαηαιφγηλ,*  

 

θηινηηκώ: ηηκψ. 

ηνλ, ηεο: πνπ. 

απείηηο: αθνχ. 

ζπληπραίλσ: κηιψ. 

έπνηθαλ: έθαλαλ. 

ζρήκα: ζεκάδη, κνξθή, έθθξαζε. 

ην ξσηάλ: ην λα ξσηνχλ. 

νθάηη: θάηη (θάπνην). 
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αζηβνιήλ* πνιχζιηβνλ  
θη έκνηαδελ κνηξνιφγηλ.  

Άθνπζε ηη ελ* ην ιέγαζηλ  
θαη ηη ’λ* ην ηξαγνπδνχζαλ  

θαη πψο, φζν ην ιέγαζηλ,  
δαθξχσλ νπθ εθπξνχζαλ*:  

«Υξηζηέ, λα ξάγελ* ην πιαθί,*  
λα ζθφξπηζελ ην ρψκα, 

25 λα γέξζεκελ νη ηαπεηλνί  
απφ η’ αλήιηνλ ζηξψκα! 

 
 
 
 
 

θαηαιόγηλ: ηξαγνχδη. 

αζηβνιή: ιφγνο, νκηιία. 

ελ’: είλαη. 

ηη ’λ: ηη είλαη. 

θπξώ: ιηγνζηεχσ, ζηεξεχσ. 

λα ξάγε(λ): λα έζπαδε. 

πιαθί: πιάθα (ηνπ ηάθνπ). 

75 / 85 



Να δηάγεηξελ* ε φςε καο,  
λα ζηξάθελ* ε ειηθηά* καο,  

λα ιάιεζελ ε γιψζζα καο,  
λ’ αθνχζζελ ε νκηιηά καο!  

ηνλ θφζκνλ λα παηήζακελ,  
ζηελ γελ λα πεξπαηνχκαλ  

θαη λα θαβαιιηθεχγακελ,  
γεξάθηα λα βαζηνχκαλ  

30 Καη πξηλ εκάο λα ζψζαζηλ*  
ζηνπο νίθνπο ηα δαγάξηα,*  

λα δφζελ ιφγνο θη έξρνπληαη  
νη ιείπνληεο* - θαζάξηα,  

 

δηαγέξλσ: επηζηξέθσ. 

λα ζηξάθε(λ): λα μαλαγχξηδε. 

ειηθηά: αλάζηεκα, θνξκνζηαζηά. 

λα ζώζαζηλ: λα έζσλαλ, λα 
έθηαλαλ. 

δαγάξη: θπλεγεηηθφο ζθχινο.  

λα δόζελ ιόγνο... ιείπνληεο: λα 
αλαγγειιφηαλ φηη έξρνληαη νη 
λεθξνί.  
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λα ’δακελ ηηο λα μέβεθελ*  
εηο ζπλαπάληεζίλ καο  

θαη ηηο λα καο εδέρζεθελ  
ζηελ πφξηαλ ηεο απιήο καο...». 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ηνλ 1ν ζηίρν ηνπ α΄ 
απνζπάζκαηνο δηαηππψλεηαη 
ζπλνπηηθά ην εξψηεκα ησλ 
λεθξψλ. Να ρσξίζεηε ζε νκάδεο ηα 
επηκέξνπο εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνχλ θαη λα πείηε πνχ 
αλαθέξεηαη ην θαζέλα. 

2.  Σα ιφγηα θαη ζηα δπν 
απνζπάζκαηα ιέγνληαη ζηνλ Άδε, 
απφ λεθξνχο, αλαθέξνληαη φκσο 
ζηνλ Δπάλσ Κφζκν. Ση θαηνξζψλεη 
λα εθθξάζεη ν πνηεηήο κ’ απηφ ηνλ 
ηξφπν; 
 

λα μέβεθελ: λα έβγαηλε. 
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3.  Πψο ζα ήζειαλ λα επηζηξέςνπλ 
ζηα ζπίηηα ηνπο νη λεθξνί; Να 
πεξηγξάςεηε ηε ζρεηηθή ζθελή θαη 
κε βάζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο λα 
πξνζδηνξίζεηε ηελ πεξίνδν ηεο 
Ιζηνξίαο, φπνπ καο κεηαθέξεη. 

4.  Δξγαζία γηα ην ζπίηη: Να 
ζπγθξίλεηε ηα απνζπάζκαηά καο 
κε ηνπο ζηίρνπο Οκ. ι. 493 - 497 
(κηθξ. ηδέξεο) θαη κε ην παξαθάησ 
δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο πξνο ην 
πλεχκα πνπ εθθξάδνπλ· λα 
δηαηππψζεηε γξαπηψο ηηο 
παξαηεξήζεηο ζαο: 

Ν-απηνχ ζηνλ Άδε πνπ ζα παο,  
v-απηνχ ζηνλ θάηνπ θφζκν,  

ηήξα κε ζε ξσηήζνπλε  
γηα ηνλ απάλνπ θφζκν  

ζαλ ηη θαηξφο καο πέξαζε  
θαη ηη θαηξφο δηαβαίλεη.  

Μελ πεηο πσο πέξαζε ε Λακπξή  
κε ην Υξηζηφο Αλέζηε,  
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κελ πεηο γηα ηελ Πξσηνκαγηά  
κε ηα πνιιά ινπινχδηα.  

Μελ πεηο πσο θηάλεη ν Θεξηζηήο,  
έξρεηαη θαινθαίξη  

θαη θάκεηο ληεο λα θιάςνπλε  
θαη ληνπο λα καξαζνχλε,  

θάκεηο θαη ηνπο αλχπαληξνπο  
θαη ζεθσζνχλ θαη θχγνπλ. 
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Πινχηαξρνο, Παηδαγσγόο, Βελεηία, 

ελ νηθία Βαξζνινκαίνπ 
θαιιηγξάθνπ, 1544 
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Ισάλλεο Αλδξέαο Σξψηινο  
 

Χνξηθό από ην Ρνδνιίλν 
 

Η ηξαγσδία Βαζηιεχο ν Ρνδνιίλνο 

ηνλ Ρεζπκληψηε πνηεηή Ισάλλε 
Αλδξέα Σξψηινλ ηππψζεθε ζηε 
Βελεηία ην 1647, Η ππφζεζε: Ο 
βαζηιηάο ηεο Μέκθεο Ρνδνιίλνο 
δεηάεη ζε γάκν ηελ θφξε ηνπ 
βαζηιηά ηεο Καξρεδφλαο Αξεηνχζα 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θίινπ ηνπ 
βαζηιηά ηεο Πεξζίαο Σξσζίινπ. 
Απηφ ην ηειεπηαίν φκσο ν 
Ρνδνιίλνο δελ ην απνθαιχπηεη, 
γηαηί αλ ην απνθάιππηε, ν βαζηιηάο 
ηεο Καξρεδφλαο δε ζα έδηλε ηελ 
Αξεηνχζα. Παηέξαο θαη θφξε 
πηζηεχνπλ φηη γακπξφο ζα είλαη ν 
Ρνδνιίλνο θαη είλαη πνιχ 
επραξηζηεκέλνη. Καηά ηελ 
επηζηξνθή ζηε Μέκθε ν Ρνδνιίλνο 
αηζζάλεηαη δπλαηή αγάπε γηα ηελ 
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αλππνςίαζηε Αξεηνχζα θαη 
βξίζθεηαη πηα ζε δίιεκκα αλάκεζα 
ζηελ αγάπε ηνπ απηή θαη ζηε θηιία 
ηνπ κε ηνλ Σξσζίιν. Σειηθά κέζα 
ζηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη φινη νη ήξσεο ηεο 
ηξαγσδίαο πεζαίλνπλ απηνθην-
λψληαο. Παξαζέηνπκε έλα ρνξηθφ. 
 

[Υνξηθφ ηεο Γ΄ πξάμεο] 
 

ηνλ Οπξαλφλ ε Γλψζε θπξηεχγεη*  
θαη θπβεξλά ην θσο ηζε  

φιε ηε θηίζε·  
εηο ηελ ππνηαγή ηζε ζηέθ’ ε θχζε  
θη απηήλεο ην Μειινχκελν  

δνπιεχγεη.* 
 

θπξηεύγεη: θπξηαξρεί. 

θη απηήλεο ην κειινύκελν 
δνπιεύγεη: ην κέιινλ ππεξεηεί ηε 
γλψζε· ππνδνπιψλεηαη ζηε 
γλψζε. 
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Σνχην ην θσο  
πάζ’ αγαζφ εξκελεχγεη*  

θσο άμν,  
απνχ* πνηέ δελ θάκλεη δχζε,  

θσο, απνχ θάκλεη αζάλαηε ηε δήζε  
θη απνχ θη ν ίδηνο ήιηνο ηνπ  

δειεχγεη. 
 
Δηνχην δφμεο άςεπηεο ραξίδεη 
θη απ’ φινπο πνπ ηζη αθηίλεο ηνπ  

αθινπζνχζη 
κεδέλαο ηχρεο θφβν δε γλσξίδεη.  
Ακ’ φζνη ηέηνηεο ράξεο δελ πνζνχζη  
θαη ηζε Αγλσζηάο ην ζθφηνο  

ηζη ακπνδίδεη  
ζθνληάθηνπζη θη εηο βάξαζξα  

γιηζηξνχζη. 
 
 

εξκελεύγεη: θαλεξψλεη, 
απνθαιχπηεη. 

απνύ: φπνπ, πνπ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 

 
1.  ε πνηεο έλλνηεο αληηπαξαηίζεηαη 
ζην πνίεκα ε γλψζε θαη πνηα είλαη 
ε ζεκαζία ηεο θάζε 
αληηπαξάζεζεο; 

2.  Έρεηε ηε γλψκε φηη ην πνίεκα 
εθθξάδεη ην πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ 
θαη πψο; Γηα ηελ απάληεζε ζαο λα 
ιάβεηε ππφςε α) ηα γλσζηά απφ 
ηελ ηζηνξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
Μεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο θαη 
β) ηε ρξνλνινγία πνπ γξάθηεθε ην 
θείκελν. 

3.  Πνηνο είλαη ν ηδηαίηεξνο ηφλνο 
πνπ ραξαθηεξίδεη ην πνίεκα; 

4.  Να επηζεκάλεηε ηα κνξθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηήκαηνο. 
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Δμψθπιιν ηεο α΄ έθδνζεο (1647) 
ζηε Βελεηία  

(Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε) 
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Γεψξγηνο Υνξηάηζεο 
 

Ιαηδνύξκπνο 
 

Ο Καηδνχξκπνο είλαη ε θνξπθαία 

απφ ηηο θσκσδίεο ηνπ θξεηηθνχ 
Θεάηξνπ. Γξάθηεθε απφ ην Γεψξγην 
Υνξηάηζε ζην ηένο ηνπ 16νπ αη. θαη 
αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο ηηαιηθήο 
θσκσδίαο ησλ ρξφλσλ ηεο 
Αλαγέλλεζεο. Η ππφζεζε ηεο 
θσκσδίαο είλαη ππνηππψδεο: Γπν 
λένη, ν Νηθνιφο θαη ε Καζζάλδξα, 
αγαπηνχληαη, αιιά ε Πνπιηζέλα, 
ςπρνκάλα ηεο Καζζάλδξαο, ζέιεη 
λα ηελ παληξέςεη κε ηνλ πινχζην 
γεξν-Αξκέλε, γηα λα θεξδίζεη 
ρξήκαηα. Σειηθά απνθαιχπηεηαη φηη 
ε Καζζάλδξα είλαη ε θφξε ηνπ 
Αξκέλε, πνπ ηελ είραλ αξπάμεη νη 
Σνχξθνη. Έηζη ε θσκσδία ηειεηψλεη 
κε ην γάκν ησλ δπν λέσλ. Η αμία 
ηεο θσκσδίαο δελ νθείιεηαη ζηελ 
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ππφζεζε, αιιά ζηα θσκηθά 
επξήκαηα, ζηνπο θσκηθνχο ηχπνπο 
θαη ζηηο θσκηθέο θαηαζηάζεηο, 
θαζψο θαη ζηε γξήγνξε δξάζε, ηε 
ξένπζα γιψζζα θαη ηνλ 
θαιιηεξγεκέλν ζηίρν. 

ηε ζθελή πνπ αθνινπζεί 
βιέπνπκε ηνλ Κνπζηνπιηέξε θαη ηνλ 
ππεξέηε ηνπ Καηδνχξκπν. Ο 
πξψηνο είλαη ν ηχπνο ηνπ θαθιαηά, 
θαπρεζηάξε ζηξαηησηηθνχ πνπ φιν 
παηλεχεηαη γηα ηελ παιηθαξηά θαη 
γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ, ελψ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα είλαη δεηιφο θαη 
απφιεκνο, «παιηθάξη ηεο θαθήο» 
πνπ ιέεη ν ιαφο. Παξφκνηνπο 
ηχπνπο έρεη δψζεη ε Νέα Αηηηθή 
Κσκσδία θαη ν Λαηίλνο θσκηθφο 
πνηεηήο Πιαχηνο ζηελ θσκσδία 
ηνπ Miles gloriosus (=θαπρεζηάξεο 
ζηξαηησηηθφο). Ο Καηδνχξκπνο 
είλαη ν ηχπνο ηνπ αζηείνπ ππεξέηε. 
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ΚΟΤ.   Καηδνχξκπν, ζεο λα ’ξζείο  
θη εζχ ζηε κάρε κεηά κέλα;  

Καη ηάζζσ ζνπ κ’ νλφκαηα  
λα βγνχκε παηλεκέλα. 

ΚΑ.   ’ πνηα κάρε; 

ΚΟΤ.   Δθεί νπνχ πνιεκνχ,  
η’ απηηά ζνπ λα γξηθνχζη 

ρίιηα ηακπνχξια ’ο κηα κεξά  
θη εηο άιιε λα ρηππνχζη, 

ρίιηεο ινπκπάξδεο* λα βξφληνπ,  
θαη ρίιηεο ζηνλ αέξα   5 

παληηέξεο νκνξθφηαηεο  
λα βιέπεηο πάζα κέξα·  

ρέξηα θαη πφδηα λα ζσξείο  
’ο ηζη θάκπνπο λα θπιηνχληαη, 

 

 
 
 
 

ινπκπάξδα θαη κπνκπάξδα: φπιν 
πνπ έξηρλε βφκβεο ή πέηξεο. 
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θη αξίθλεηεο αξθνπκπνπδηέο*  
ηξηγχξσ λα γθξηθνχληαη,  

λα ζθνηεηληάζνπ νη νπξαλνί  
θη ν θφζκνο λα ηξνκάζζεη,  

θη φζν κπνξεί πάζα θηαλείο  
ζηνλ πφιεκν λα ξάζζεη.*   10 

ΚΑ.   πκπάζεζ’ κνπ, δελ έξρνκαη  
’ο ηέρλε πνπ δελ κ’ αξέζεη 

έθεπγα, αλ ήκνπλ εδεθεί,  
ζησ ινπκπαξδηψλ ηε κέζε.  

Να πάγσ; κε, γηα ην Θεφ!  
θαη πάληεζκε* ζσξνχζη  

ηα βφιηα ηνπο κε ην ζπκφ  
ζε πνηα κεξά ρηππνχζη;  

 
 

αξθνπκπνπδηά: ε βνιή ή ν θξφηνο 
απφ ηελ εθππξζνθξφηεζε ηνπ 
αξθνπκπνπδηνχ (ππξνβφινπ 
φπινπ).  

ξάζζσ:εθνξκψ.  

πάληεζκε θαη πάληεο: κήπσο.  
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γε πάληεο ζέισ εγψ πνιιά;  
έλα κηηζφ* κε θηάλεη,   15 

φπνπ θη α κ’ εχξεη, πάξαπηα 
δηκηφ* λα κ’ απνζάλεη.  

Άκε ζηε κάρε πνχξη* εζχ,  
νπνχ ’ζαη παιηθάξη,  

θη φιεο ηνπ θφζκνπ ηηο ηηκέο  
έπαξ’* εζχ καγάξη,*  

θη εγψ ζηε ρψξα θάζνκαη,  
ζαλ είκαη καζεκέλνο.  

Γελ έρσ ρξεία απφ καιηέο*  
λα βγαίλσ παηλεκέλνο.   20 

 
 
 
 

κηηζό: κηθξφ.  

δηκηό: ακέζσο.  

πνύξη: φκσο, βέβαηα.  

έπαξε: πάξε. 

καγάξη: καθάξη. 

καιηά: κάρε. 
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ΚΟΤ. 
Καθφκνηξε θη αηχρνπια,*  

ζα κπνζξαθφο* δε βγαίλεηο  
πνηέ ζνπ κέζα νρ ηα πειά,*  

κα κέζα θεη απνκέλεηο!  
Οτκέ, θη αο ήκνπλ εδεθεί,  

λα κπσ λα πνιεκήζσ  
ζ’ έλα θνπζάην κνλαρφο,  

ηξαθφζνπο λα μεζθίζσ  
ζνιδάδνπο* θαη ηζανχζεδεο,*  

θαη ρίιηνπο γηαληηζάξνπο    25 
κε κηα ζσξηά αγξηφηαηε  

λα δηψμσ ζα γατδάξνπο,  
θαη ην ζπαζί κνπ ζε θαξδηέο  

παζάδσλ λα ρνξηάζσ,  
 
 

αηύρνπιαο: εδψ πνιχ δεηιφο. 

κπνζξαθόο: βάηξαρνο. 

νρ ηα πειά: απφ ηε ιάζπε. 

ζνιδάδνο: ζηξαηηψηεο. 

ηζανύζεο: ππαμησκαηηθφο (ηνπξθ.). 
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θαη ηνπ νπιηάλνπ ηνπ Μεεκέη  
ηα γέληα λ’ αλαζπάζσ! 

ΚΑ. 
Πψο; ηξψζηλε* θαη ηα ζπαζηά; 

ΚΟΤ. 
Σξψζη καζέο θη εθείλα. 

ΚΑ. 
Δηνχην δελ ην θάηερα.  

Γηαχηνο* απφ ηελ πείλα    30 
έθαγε ην θεθάξη ηνπ  

θαη ηνχην ην δηθφ κνπ·  
ηξψεη θαη ηα παπνχηζηα κνπ  

κηαλ ψξα, ζην Θεφ κνπ. 
ΚΟΤ. 

Λνηπφ, αλέ ιάρεηο ’ο κηα καιηά, 
δε ζε βαζηάξ* ε ςε* ζνπ 

 
ηξώζηλε: ηξψλε. 

γηαύηνο: γη’ απηφ. 

βαζηάξεη: βαζηάεη.  

ςε: ςπρή. 
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λα θάκεηο πξάκαηα θξηρηά  
θη εζχ κε ην ζπαζί ζνπ;  

ΚΑ. 
Δίπα ην ’γσ απφ κηαο αξρήο,  

δελ έκαζα ζθξηκίδα.*    35 
ινηπφ, αλέ ιάρεη ηίβνηηο,  

έρε ζε κέλα νιπίδα!  
ΚΟΤ.  

Ακ’ ίληα ζεο κε ην ζπαζί  
θη έξρεζαη κεηά κέλα;  

ΚΑ.  
Άκα ζε ξεζαιηάξνπζη,*  

λα ζνπ ην δψζσ εζέλα, 
γηαηί θαιιηά κπνξείο εζχ  

δπν λα βαζηάο, φρη έλα 
εγψ πσο είζαη δπλαηφο  

θαιά ’ρσ γλσξηζκέλα.    40 
 
 
 

ζθξηκίδα: μηθνκαρία.  

ξεζαιηάξσ: επηηίζεκαη, εθνξκψ.  
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ΚΟΤ.  
Καηδνχξκπν, γχξηζ’ εδεπά,*  

μεζπάζσζε.  
ΚΑ.  

Να δήζεηο, 
κε κε πεηξάδεηο, θη άζη κε.  

ΚΟΤ.  
Με ζεο λα κε καλίζεηο!  

ΚΑ.  
Πψο; κεηά ζέλα εζηνίρηζα*  

γηα λα κε μεθνηιηάζεηο; 
Γε ζα καιψζσ, δε θειψ,  

θη άζη κε, κε κε ζθάζεηο!  
ΚΟΤ.  

Γε ζέισ λα καιψζσ εγψ...            45 
Γπν πφληνπο ηεο ζθξηκίδαο 
ζα ζ’ αξκελέςσ.  
 
 

εδεπά: εθεί (ηνπ. επίξ.). 

εζηνίρηζα: (ξεκ. ζηνηρίδσ)· 
ππεξεηψ σο δνχινο. 
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ΚΑ.  
Δπ’ άζ’ εδά!* 

ΚΟΤ.  
Ξεζπάζσζε! Αλ επήδαο 
ζαλ ηξάγνο, ζέισ ζήκεξνλ  

λα κάζεηο λα καιψλεηο. 
Ξεζπάζσζε!  

(Σνλέ ρηππά κε ην ζπαζί).  
ΚΑ.  

Άζη κε, θαιέ,  
γηα ίληα κε ζθνηψλεηο; 

ΚΟΤ.  
Να κάζεηο ζέισ, α ιάρνκε  

πνζέο, α κ’ αζζαιηάξεη* 
κηα θνκπαλία* ζνιδαδψλ,  

λα θάκεηο ζα ιηνληάξη.   50 
 
 

εδά: ηψξα (ρξνλ. επίξ.). 

αζζαιηάξσ: επηηίζεκαη, εθνξκψ. 

θνκπαλία: νκάδα ζηξαηησηψλ 
(ιφρνο),  
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ΚΑ.  
Πιηα ληάλν,* εηο ηελ πίζηε κνπ,  

ζνπ ζέισ δψζεη κφλν. 
Βιέπε κελ αθηδαξηζηείο* ζε κέλα. 
- Ξεζπαζψλσ! 

ΚΟΤ.  
ηάζνπ ζα κε ζσξείο εκέ,  

έρ’ έηζη ην ζπαζί ζνπ, 
θξάηεη ςειά ηελ πφληα* ζνπ,  

ζχγθιηλε ην θνξκί ζνπ,  
ζηάζνπ ζηε βάξδηα* ηνπηελέ,  

θη α ιάρεη θη έξζεη νρζξφο ζνπ    55 
 
 
 

πιηα ληάλν: πεξηζζφηεξε δεκηά. 

αθηδάξνκαη: εκπηζηεχνκαη. 

πόληα (ε): ε αηρκή. 

βάξδηα: θξνπξά. 

ζηάζνπ ζηε βάξδηα ηνπηελέ: 
ζηάζνπ ζ’ απηή ηελ ακπληηθή 
ζηάζε. 
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κ’ έλα καληξέην,* ην ινηπφ  
θη ν πφδαο ν δηθφο ζνπ  

θάκε ιηγάθη λα ζπξζεί,  
θη ε ρέξα ζνπ αο θαιάξεη  

κ’ έλα ξνβέξζν* αδπλαηφ  
ηνλ πφδα λα ηνπ πάξεη. 

ΚΑ.  
Πψο, έηζη, ε;  
{Σνπ βαξεί ηνλ πφδα κε ην ζπαζί). 

ΚΟΤ.  
Οτκέλα, ντκέ! ζθχιε,  
ζηνλ πφδα θάησ κνπ βάξεθεο! 

ΚΑ.  
Πνχξη πιηα νκπξφο  

ζνπ ’δσθα ην καληάην,    60 
πσο πιηα θαθφ παξά θαιφ  

ζεο έρεηο απφ κέλα.  
 

καληξέην: εηδηθφ ρηχπεκα ηνπ 
ζπαζηνχ (φξνο ηεο μηθαζθίαο). 

ξνβέξζν: ρηχπεκα κε αληίζεηε 
θαηεχζπλζε (φξνο ηεο μηθαζθίαο). 
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Γε ζ’ έθνςα, θαη ην ζπαζί  
δελ είρ’ αθνληζκέλα. 

ΚΟΤ.  
Γε κ’ έθνςεο, κα επφλεζα.  

Πξέπεη κνπ ηνχηε θη άιιε,  
γηαηί ζθξηκίδα εβάιζεθα  

λα κάζσ έλα βνπβάιη. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ε πνηα ζεκεία ηεο αλάγλσζεο 
ηνπ θεηκέλνπ ζάο έθαλε ν πνηεηήο 
λα γειάζεηε; Πξνζπαζήζηε λα 
εμεγήζεηε ηελ αηηία θαη, 
γεληθεχνληαο, λα βξείηε κε πνην 
ηξφπν θαηνξζψλεη ν πνηεηήο λα 
δεκηνπξγήζεη ην θσκηθφ ζηνηρείν. 

2.  Πψο θαληάδεζηε ηνπο εζνπνηνχο 
πνπ ζα ππνδχνληαλ ηνπο ξφινπο ζ’ 
απηή ηε ζθελή (χθνο, ζηάζε, 
θηλήζεηο, θσλή θηι.); 
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3.  Να επηζεκάλεηε απφ ηε ζθελή 
απηή ηα γλσξίζκαηα ηνπ 
θαπρεζηάξε ζηξαηησηηθνχ θαη λα ηα 
παξαβάιεηε κε ηα αληίζηνηρα 
γλσξίζκαηα ηνπ ηχπνπ πνπ καο 
δίλεη ν Πιαχηνο ζην απφζπαζκά 
ηνπ. 

4.  Να γξάςεηε έλα θείκελν κε ζέκα 
γεληθά ηνλ ηχπν ηνπ θαπρεζηάξε, 
ηνπ θνκπαζηή. 
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Εξσθίιε 
 

Η ζεκαληηθφηεξε ηξαγσδία ηεο 

θξεηηθήο ινγνηερλίαο είλαη ε 
Δξσθίιε ηνπ Γεσξγίνπ Υνξηάηζε. 
Γξάθηεθε γχξσ ζηα 1600 θαη 
δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 
1637 ζηε Βελεηία, κεηά ην ζάλαην 
ηνπ πνηεηή. Φαίλεηαη πσο παίρηεθε 
αξθεηέο θνξέο ζηελ Κξήηε, ζηα 
ηειεπηαία ρξφληα ηεο Δλεηνθξαηίαο. 
Σν έξγν είλαη εκπλεπζκέλν απφ 
ηηαιηθφ πξφηππν, ην Orbecche ηνπ 
Gianbattista Giraldi, αιιά ν 
Έιιελαο πνηεηήο δνχιεςε πνιχ 
ειεχζεξα, κεηξίαζε ηηο αηκαηεξέο 
ζθελέο θαη έδσζε ζηνπο ήξσεο ηνπ 
ήζνο θαη πεξηζζφηεξε επγέλεηα. 
Έθηηαμε έλα έξγν ειιεληθφ ζην 
βαζχηεξν ραξαθηήξα ηνπ. 

Σα δηαινγηθά κέξε ηεο Δξσθίιεο 
είλαη γξακκέλα ζε δεπγαξσηνχο 
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δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο, ελψ 
ηα ρνξηθά ζε ηεξηζίλεο (ηηαιηθφ 
ζηηρνπξγηθφ ζρήκα). Αλάκεζα ζηηο 
πξάμεηο ηνπ έξγνπ παξεκβάιινληαη 
ζθελέο άζρεηεο κε ηελ ππφζεζε ηνπ 
-Ιληεξκέδηα- πνπ είλαη ζεαηξηθέο 
δηαζθεπέο ηεο εξσηηθήο ηζηνξίαο 
ηνπ Ρηλάιδνπ θαη ηεοΑξκίληαο απφ 
ην έξγν ηνπ Σνξθνπάην Σάζν 
Ειεπζεξσκέλε Θεξνπζαιήκ. 

Τπφζεζε ηεο Δξσθίιεο: Ο 
Φηιφγνλνο, βαζηιηάο ηεο 
αηγππηηαθήο Μέκθηδαο, αλέβεθε ζην 
ζξφλν ζθνηψλνληαο ηνλ αδειθφ 
ηνπ. ηελ απιή ηνπ κεγαιψλεη έλα 
νξθαλφ βαζηιφπνπιν, ν 
Παλάξεηνο, γηνο ηνπ επίζεο 

ζθνησκέλνπ βαζηιηά ηεο Σδέξηδαο.
1
  

 

1. Οη ηφπνη είλαη ζπκβαηηθνί· ηα 
πξφζσπα έρνπλ ειιεληθά νλφκαηα 
θαη ζξεζθεία ηελ αξραία ειιεληθή.  
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Η θφξε ηνπ βαζηιηά Φηιφγνλνπ 
Δξσθίιε εξσηεχεηαη ηνλ Παλάξεην 
θη νη δπν λένη παληξεχνληαη 
κπζηηθά. ηαλ ην καζαίλεη ν 
Φηιφγνλνο εμνξγίδεηαη, ζθνηψλεη 
ηνλ Παλάξεην θαη ζηέιλεη ηελ 
θαξδηά ηνπ σο δψξν ζηελ 
Δξσθίιε. Η Δξσθίιε απηνθηνλεί 
θαη ν Υνξφο, πνπ ηνλ απνηεινχλ 
θνξαζίδεο ππεξέηξηεο ηεο 
Δξσθίιεο, εμεγείξεηαη θαη ζθνηψλεη 
ην Φηιφγνλν. Παξνπζηάδεηαη ηφηε ε 
ζθηά (ην θάληαζκα) ηνπ 
δoινθovεκέvoπ αδειθνχ θαη 
εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 
ηηκσξία ηνπ δνινθφλνπ βαζηιηά. 
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ΠΡΑΞΗ Γ΄ - ΚΗΝΗ Δ΄ 
ΥΟΡΟ 

 
Σνπ πινχηνπ αρνξηαγηά,  

ηζε δφμαο πείλα,  
ηνπ ρξπζαθηνχ αθξηβηά*  

θαηαξακέλε, 
πφζα γηα ζαο θνξκηά  

λεθξ’ απφκεηλα,  
πφζνη άδηθνη πφιεκνη  

ζεθσκέλνη, 
5 πφζεο ζπρλέο καιηέο*  

ζπλαθνξκά* ζαο  
γξηθνχληαη νιεκεξλίο  

ζηελ νηθνπκέλε!  
ηνλ άδελ αο βνπιήζεη*  

η’ φλνκά ζαο,  
 

αθξηβηά: ππεξβνιηθή αμία. 

καιηά: κάρε, πφιεκνο.  

ζπλαθνξκά (ζαο): εμαηηίαο (ζαο).  

βνπιώ: βνπιηάδσ, βπζίδνκαη. 

103 / 94-95 



θη φμσ ζηε γε κελ έβγεη  
λα παηδέςεη  

λνπ πιηνλ αλζξσπηλφλ  
ε αηπρηά* ζαο· 

10 γηαηί απνθεί, σο ζσξψ,  
ζαο έρεη πέςεη*  

θαλείο ζηνλ θφζκνλ δαίκνλαο  
λα ’ξζείηε,  

ηο αλζξψπνπο κεηά ζαο  
λα θαξκαθέςεη.  

Σε ιχπεζε κηζάηε, θαη θξαηείηε  
καθξά ηε δηθηνζχλε μνξηζκέλε, 

15 θη νπδέ πξεπφ,  
κεδ’ φκνξθν ζεσξείηε,  

Γηα ζαο νη νπξαλνί  
’λαη ζθαιηζκέλνη,  

 
 

αηπρηά: δπζηπρία. 

έρεη πέςεη: έρεη ζηείιεη (ην ξ. 
πέκπσ). 
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θη εδψ ζηνλ θφζκν θάησ  
δε κπνξνχζη  

λα ζηέθνπλ νη άλζξσπνη  
αλαπαεκέλνη·  

κε ηο αδεξθνχο η’ αδέξθηα  
πνιεκνχζη, 

20 θη νη θίινη ηζη θηιηέο ησλ  
απαξλνχληαη,  

θαη ηα παηδηά ηνλ θχξελ* ηνπο  
κηζνχζη... 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

 
1.  Ση ελλνεί ν πνηεηήο κε ηνπο 
ζηίρνπο:  
γηαηί... λα θαξκαθέςεη; 
 
 
 
 
 

θύξεο: παηέξαο. 
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2.  Να βξείηε ηα δεηλά πνπ, θαηά ηνλ 
πνηεηή, πξνέξρνληαη απφ ηελ 
«αρνξηαγηά» ηνπ πινχηνπ θαη ηελ 
πείλα ηεο δφμαο θαη λα 
αηηηνινγήζεηε απηέο ηηο ζρέζεηο. 

3.  Η απιεζηία ηνπ πινχηνπ θαη ε 
πείλα ηεο δφμαο είλαη αλζξψπηλα 
πάζε. Πψο αηζζεηνπνηνχληαη κέζα 
ζην πνίεκα; 

4.  Σν ρνξηθφ είλαη γξακκέλν ζε 
«ηεξηζίλεο». Να βξείηε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
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Γεψξγηνο Υνξηάηζεο 

 
Ο Γεψξγηνο Υνξηάηζεο απφ ην 
Ρέζπκλν, ζχγρξνλνο ηνπ αίμπεξ 
θαη ηνπ Γνκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ 
(Γθξέθν), είλαη καδί κε ην Βηηζέληδν 
Κνξλάξν ε πην κεγάιε πνηεηηθή 
θπζηνγλσκία ηεο θξεηηθήο 
ινγνηερλίαο θαη ν εηζεγεηήο ηνπ 
ζεαηξηθνχ είδνπο ζηελ Κξήηε. 
Γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 16νπ 
αηψλα θαη πέζαλε πηζαλφλ ην 1610. 
Σν έξγν ηνπ δείρλεη φηη είρε ιάβεη 
ζπνπδαία κφξθσζε θαη γλψξηδε 
πνιχ θαιά ηε ιαηηληθή θαη ηελ 
ηηαιηθή ινγνηερλία θαη θπξίσο ην 
ζέαηξν. Αθνινπζψληαο ηα πξφηππα 
ηνπ ηηαιηθνχ ζεάηξνπ έγξαςε θαη ηα 
δηθά ηνπ ζεαηξηθά έξγα: Σελ 
ηξαγσδία Εξσθίιε, ηελ θσκσδία 

Ιαηδνύξκπνο θαη ην πνηκεληθφ 
δξάκα Παλώξηα, πνπ παιηφηεξα 
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ήηαλ γλσζηφ κε ηνλ ηίηιν Γύπαξεο. 
Η δπλαηή πνηεηηθή ηνπ 
πξνζσπηθφηεηα ηνλ απειεπζέξσζε 
απφ ηε δνπιηθή κίκεζε ησλ 
πξνηχπσλ θαη ηνλ 
αλεμαξηεηνπνίεζε ζε βαζκφ πνπ ηα 
έξγα ηνπ λα είλαη γλήζηα ειιεληθά 
θαη λα μεπεξλνχλ κάιηζηα ζε 
πνηφηεηα ηα πξφηππά ηνπο. 
 
 

ρέδηα απφ ην 
απηφγξαθν 
ρεηξφγξαθν ηεο 
Παλώξηαο 
(Αζήλα, Βηβιηνζήθε 
λατδξίνπ Αημσλήο 
Γιπθάδαο) 
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Βηηζέληδνο    Κνξλάξνο  
 

Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ 
 

Η Θπζία ηνπ Αβξαάκ είλαη 
ζξεζθεπηηθφ δξάκα- πξφηππν ηεο 
είλαη ν Θζαάθ ηνπ Ιηαινχ Luigi Groto. 
Οη πην πνιινί κειεηεηέο δέρνληαη 
ζήκεξα φηη ε Θπζία είλαη λεαληθφ 

έξγν ηνπ πνηεηή ηνπ Εξσηόθξηηνπ 
Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ. Σν ειιεληθφ 
έξγν φκσο είλαη πνιχ αλψηεξν απφ 
ην μέλν πξφηππφ ηνπ. Η ηδηνηππία 
ηνπ είλαη φηη θαηαξγεί φια ηα 
εμσηεξηθά -ζπκβαηηθά- γλσξίζκαηα 
ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, φπσο είλαη ε 
δηαίξεζε ζε πξάμεηο θαη ζθελέο, ν 
ρνξφο, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο. Σν 
έξγν φκσο έρεη δξακαηηθή πθή θαη 
παξνπζηάδεη κε δσληάληα ηνλ 
αηνκηθφ πφλν. Ο πνηεηήο δελ 
επηκέλεη ηφζν ζηε ζξεζθεπηηθή 
ζπγθίλεζε, φζν ζηε δηαγξαθή ηεο 
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ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
πξνζψπσλ. Παξνπζηάδεη 
αξηζηνηερληθά ηελ ςπρνινγία ηνπ 
παηδηνχ, ηνπ παηέξα θαη ηεο κάλαο, 
θαζψο θαη ηνπο δεζκνχο θαη ηα 
αηζζήκαηα πνπ ηνπο ζπλδένπλ. 

Γίλνπκε έλα απφζπαζκα απφ ην 
αίζην ηέινο ηεο θξηρηήο δνθηκαζίαο 
ηνπ Αβξαάκ. Σε ζηηγκή πνπ ήηαλ 
έηνηκνο λα ζπζηάζεη ην κνλαρνγηφ 
ηνπ, ε πίζηε ηνπ είρε πηα 
δνθηκαζηεί. Η ιχζε ηνπ δξάκαηνο 
εμειίζζεηαη ξαγδαία. Δκθαλίδεηαη 
ακέζσο ν άγγεινο, γηα λα 
απνηξέςεη ηε ζπζία θαη ν Αβξαάκ 
ζηε ζέζε ηνπ παηδηνχ ζπζηάδεη έλα 
θξηάξη. Παηέξαο θαη γηνο θεχγνπλ 
ραξνχκελνη απφ ην βνπλφ. Απφ 
ηνπο δνχινπο, πνπ ζπλαληνχλ ζην 
δξφκν, ζηέιλεη ν Αβξαάκ ην ηκπάλ 
λα αλαγγείιεη γξήγνξα ζηε άξξα 
ηε ραξκφζπλε είδεζε. Ο ηκπάλ 
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ζπλαληά ηελ Άληα πνπ έξρεηαη 
πξνο ην κέξνο ηνπ αλαδεηψληαο 
ηνλ Αβξαάκ θαη ηνλ Ιζαάθ: 
 

ΙΜΠΑΝ 

Άληα, πνηα ηχρε ζ’ έθεξε  
’ο ηνχην ην κνλνπάηη  

θαη είλαη πίθξα θαη ρνιή  
ε φςε ζνπ γεκάηε;  

Η άξξα ηάρ’ απφζαλε  
θη ήξζεο λα ’πεηο καληάην;  

εγψ βαζηψ άιιν θαιφ  
θη φιν ραξέο γεκάην·  

αθέληεο καο θαη ην παηδί  
ηνλ Θηνλ επξνζθπλήζα,  

ζηνλ πφιεκν νπνχ εκπήθαζη  
ζήκεξνλ εληθήζα  

θη επέςαζηλ εκέλ’ νκπξφο  
λα θέξσ ην καληάην,*  

πνπ ’λαη ραξέο, παξεγνξηέο,  
θαιέο θαξδηέο γεκάην. 

 

καληάην: είδεζε. 
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ANTA 

Χ Κχξηε, παληνδχλακε,  
αθέληε ησλ πξακάησ,  

δφμα ζηελ εζπιαρλία ζνπ  
κε ην γιπθχ καληάην,  

πνπ ’πεςεο* αληπφιπηζηα  
θη αθλίδηα* εηο ηε άξξα,  

πνπ ηελ εθάληζ’ ν θαεκφο  
θαη ηνπ παηδηνχ ε ηξνκάξα·  

απνχ ’ξρνπκνπ ζηνλ Αβξαάκ  
λα ’πσ λα ην θαηέρεη,*  

πσο είλ’ ζηελ χζηεξε αλαπληαλ  
θαη γιηησκφ δελ έρεη.  

ηκπάλ, θαη θαινπέ κνπ ην,  
κελ είζαη ζαλ ραεκέλνο,  

εηληά* ’θακελ ν Αβξαάκ  
θη εβγήθε θεξδεκέλνο; 

 

έπεςεο (πέκπσ): έζηεηιεο.  

αθλίδηα: μαθληθά.  

θαηέρσ: μέξσ, θαηαιαβαίλσ.  

είληα: ηη. 
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ΙΜΠΑΝ 

Γελ είλ’ θαηξφο λα ζνπ κηιψ  
εδψ ζην κνλνπάηη,  

κ’ α ζέιεηο λα κ’ αθνπθξαζηείο,*  
αθινχζα θαη πνξπάηεη.  

Αθήλσ ζε θαη δελ κπνξείο,  
απφκεηλε ζηε ζηξάηα·  

δε ζέινπζη παξαζεζκηά*  
πνηέ θαιά καληάηα. 

 
ΑΡΡΑ 

Βνπεζάηε κνπ λα ζεθσζψ·  
θξάηεη κ’ απνχ ην λψκν,  

θνληά ζηε ζηξάηα θάηζε κε  
λα ζπληεξψ* ην δξφκν,  

 
 

αθνπθξνύκαη (αθξνώκαη): αθνχσ 
πξνζερηηθά.  

πνξπάηεη: πεξπαηά. 

παξαζεζκηά: αλαβνιή, βξαδχηεηα. 

ζπληεξώ: παξαηεξψ κε πξνζνρή. 
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γηα λα κπνξέζσ λα ξσηψ  
φζνη θη αλέ* πεξλνχζη,  

γηα ην θξηθηφ κπζηήξηνλ  
αλ μεχξνπλ λα κνπ ’πνχζη.  

Σακάξ, θαεκέλε, θάηερε,  
ε γη φξεμή κνπ ιέγεη,  

καληάην ηζε παξεγνξηάο  
γηα ιφγνπ κνπ ζηξαηεχγεη*  

θαη ζα δακάθη* αιάθξσζε  
γξηθψ* ζηα ζσζηθά κνπ  

θαη ζαλ αέξα θαη δξνζά  
ηξηγχξνπ ζηελ θαξδηά κνπ. 

 
 
 
 
 

αλέ: αλ. 

καληάην ζηξαηεύγεη: αγγειία 
έξρεηαη. 

δακάθη: ιίγν, ιηγάθη. 

γξηθώ: αθνχσ. 
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ΣΑΜΑΡ 

Γξηθάο, θεξά κνπ, σζά θσλή  
πνπ αληηιαιεί ζηε βξχζε;  

ζσξείο εθείλν νπνχ γιαθά*  
θνληά ζην θππαξίζζη; 

 
ΑΡΡΑ 

Δθείλνο είλ’ ν δνχινο καο,  
ζψπαηλε, λα γξηθήζσ·  

είληα θσληάδεη* δε κπνξψ  
λα ηνπ μεθαζαξίζσ. 

 
ΣΑΜΑΡ 

Κεξά, θαιψο ην ’δέθηεθεο,  
ην ηέθλν ζπληξνθηάδεη*  

θαιά καληάηα κάο βαζηά,  
ραξέο, ραξέο θσληάδεη. 

 

γιαθώ: ηξέρσ. 

θσληάδσ: θσλάδσ. 

ζπληξνθηάδσ: ζπλνδεχσ. 
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ΑΡΡΑ 

θνπ θαξδηάο απφθηππνο,*  
ψζηε λα κνπ ζηκψζεη!  

θη είληα καληάην λα ’ξρεηαη  
ν δνχινο λα κνπ δψζεη; 

 
ΙΜΠΑΝ 

Κεξά, ηα ζπραξίθηα κνπ,  
επά* ’λαη ην παηδί ζνπ,  

επά ζηκά ’λαη ε δήζε ζνπ  
θη ε παξεγφξεζε ζνπ.  

Καη πνχξη* φια ηα θιάεκαηα,  
ηα βάζαλα θη ε πξίθα,*  

φια ραξέο, φια δξνζέο  
ζήκεξνλ εγελήθα.  

 

 
 

απόθηππνο: ν ρηχπνο. 

επά: εδψ. 

πνύξη: γη’ απηφ. 

πξίθα (πίθξα): πηθξία, ιχπε. 
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Σπραίλεη λα πξεκαδσθηνχ*  
δηθνί θαη θίινη νκάδη,  

λ’ απνδεθηνχ* ηνλ Ιζαάθ,  
πνπ ’ξρεη’ απνχ ηνλ άδε.  

Δπά ζηκά ’λ’ ν Ιζαάθ,  
επά ραξέο κεγάιεο,  

επά ’λ’ ην θαλαθάξηθν*  
θη άλνημε ηζνη αγθάιεο. 

 
ΑΡΡΑ 

Έδε* καληάην ην ’θεξεο,  
έδε καληαηνθφξνο,  

 
 
 

 

λα πξεκαδσθηνύ (πξεκαδώλνκαη): 
λα ζπλαρηνχλ. 

λα απνδεθηνύ: λα ππνδερηνχλ. 

θαλαθάξεο: (θαλαθάξηθν) · 
ρατδεκέλνο. 

έδε (απφ ηελ πξνζηαθη. ηδέ): λα. 
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θαη θάκπνο νπνχ γίλεθε  
ην γξηληαζκέλνλ* φξνο!  

Γφμα ηνπ χςηζηνπ Θενχ  
θαη επί γεο εηξήλε,  

νπνχ ’δεημεο ηνπ Αβξαάκ  
ζπιάρλνο θη ειεεκνζχλε·  

νπνχ ’ιππήζεο ζήκεξν  
θη εκέ ηα γεξαηεηά κνπ 

θαη ήπαςεο ηνπο πφλνπο κνπ  
θη ήγηαλεο ηελ θαξδηά κνπ. 

Χ πνιπέιεε Θεέ,  
δνμάδσ η’ φλνκα ζνπ, 

θχιιν δελ πέθηεη νθ ην δεληξφ  
ρσξίο ην ζέιεκα ζνπ. 

Γελ εκπνξψ λα θαξηεξψ,  
λα ζηέθσ λ’ αληκέλσ·* 

 
 

 

γξηληαζκέλνο: ζθπζξσπφο, 
θαηζνπθηαζκέλνο. 

αληκέλσ: αλακέλσ, πεξηκέλσ. 
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πα λ’ απαληήμσ* ηνπ παηδηνχ  
γή απνχ ην λνπ κνπ βγαίλσ. 

Δπά ’λαη ν θαλαθάξεο κνπ,  
ψθνπ, ε ςπρή κνπ βγαίλεη 

θαη ε θαξδηά κνπ δε βαζηά’ο  
ηφζε ραξά πνπ κπαίλεη. 

Κξάηεη κ’ επά ζηα ρέξηα ζνπ,  
νπνχ ’καη αθνπκπηζκέλε, 

θξάηεη κε, θη απνχ ηε ραξά γξηθψ  
θη ε ςε* κνπ βγαίλεη. 

 

ΙΑΑΚ 

Μάλα κ’, επά ’λ’ ην ηέθλν ζνπ,  
φιν ραξέο γεκάην, 

αλάζηεζέλ ην ν Θεφο  
απνχ ηζε γεο ηνλ πάην. 

Γε κνπ κηιείο; δε κνπ γειάο  
θαη δε κε θαλαθίδεηο;* 

 

λα απαληήμσ: λα ζπλαληήζσ.  

ςε: ςπρή.  

θαλαθίδσ: ρατδεχσ. 
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δελ είκ’ εγψ ν Ιζαάθ;  
θαιέ, δε κε γλσξίδεηο; 

Σα πεξαζκέλα εδηάβεζαλ  
θαη ηα γξακκέλα ειηψζα, 

επάςαζη ηα θιάεκαηα,  
ηα βάζαλα εηειεηψζα. 

Αο ηε ραξνχκε ζήκεξν  
εηνχηε ηελ εκέξα 

θη απνχ ηνλ άδε έξρνκαη  
θαη δσληαλφ κ’ εθέξα. 

 
ΑΡΡΑ 

Πξηλ λα ζε πεξηιακπαζηψ,*  
λα ζε γιπθνθηιήζσ,  

η’ Αθέληε, νπνχ ζ’ εγιίησζε,  
ζα πα λα ’θθαξηζηήζσ. 

 
 
 

 
 

πεξηιακπάλσ: αγθαιηάδσ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πψο πξνεηνηκάδεη ν πνηεηήο 
ςπρνινγηθά ηε άξξα γηα ηε 
ζπλάληεζε; 

2.  Πψο θιηκαθψλνληαη νη 
αληηδξάζεηο ηεο; 

3.  πκκεηέρνπλ ςπρηθά νη δνχινη 
ζηα γεγνλφηα; 

4.  Μπνξεί ην απφζπαζκα ηνπ 
βηβιίνπ καο λα απνηειέζεη κηα 
ρσξηζηή ζθελή ηνπ δξάκαηνο; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 
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Κιεφβνπινο Κιψλεο (1900-1988), 
Μαθέηα ζθεληθνχ γηα ην έξγν Η 
ζπζία ηνπ Αβξαάκ (1933) Δζληθφ 
Θέαηξν 
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Εξσηόθξηηνο 
 

Ο Δξσηφθξηηνο ραξαθηεξίδεηαη σο 

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

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

(Β΄ κέξνο, ζηίρνη 1047 - 1150) 

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

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

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

Δηφηεο ιέγεη ν Κξεηηθφο,  
ν ληνο ν παηλεκέλνο: 

«Οπνπ απνζάλεη, απ’ φινπο ζαο  
αο είλ’ ζπρσξεκέλνο», 

θαη κ’ έλα πήδεκα σο ατηφο  
εζηάζεθε ζην δάιν* 

θαη βάλεη ρέξα ζην ζπαζί  
θη αλίκελε ηνλ άιιν 

5 θη εθείλνο πάιη αλάδηα* ηνπ  
νγιήγνξνο ζηκψλεη 

 

 

δάιν: ην βήκα. 

αλάδηα: αληίθξπ. 
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θαη δηρσζηάο* παξαζεζκηά*  
ζα δξάθνο μεζπαζψλεη· 

θαη ζκίγνπλ ηα γδπκλά ζπαζηά,  
ζεθψλνπλ ηα ζθνπηάξηα* 

θη αξρίδνπζηλε ηε καιηά*  
ηνχηα ηα παιηθάξηα... 

α δπν ιηνληάξηα, φληε βξεζνχ  
κε πείλαλ εηο ηα δάζε 

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

κνπγθξίδνπ θη αγξηεχγνπζη,  
πεηλνχ, θαη κε ην ζηφκα 

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

 
 

δηρσζηάο: δίρσο. 

παξαζεζκηά: ε αλαβνιή. 

ζθνπηάξη (ην): αζπίδα. 

καιηά: κάρε. 

αξάζζσ θαη ξάζζσ: νξκψ. 

βξώκα: ην· ηξνθή. 
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ην ’λα θαη η’ άιιν πνιεκά,  
ην βξψκα λα θεξδέζεη, 

έηζί ’θακαλ θαη ηνχηνη νη δπν  
εηο ηνπ ιανχ ηε κέζε. 

15 Σξηγπξηζκέλνπο ηζ’ έρνπζη  
θαη ζηέθνπ θαη ζσξνχζη, 

ηνλ πιηα αληξεησκέλν απφ  
ηνπο δπν δελ μεχξνπζη λα πνχζη 
θαη κφλν εθείλα ηα ζπαζηά  

αλεβνθαηεβαίλνπ 
θη ψξεο δεξβά ηα δάια ησο  

θη ψξεο δεμά ηα πεαίλνπ. 
Πνιιά κεγάιε δχλακελ  

έρεη ν Καξακαλίηεο, 
20 πιηαο ηέρλεο* θαη πιηαο καζην- 

ξηάο είλ’ ην παηδί ηεο Κξήηεο 
θαη κε ηελ ηέρλε ζπληεξά,*  

ηελ ψξα πνπ καιψλεη, 
 
 

πιηαο ηέρλεο: πεξηζζφηεξεο ηέρλεο 
(γέληθή ηεο ηδηφηεηαο).  
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Θεφθηινο (Υαηδήκηραήι) 
(1871-1934), 

Εξσηόθξηηνο θαη Αξεηνύζα 
Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο, Αζήλα 
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ηε ρέξα ηνπ πηζφιηνληα  
ζε πνηα κεξά μακψλεη* 

θη εμψθεπγε ηζη θνπαληέο*  
θη ήβιεπε ην ζπαζί ηνπ 

θη σζάλ ατηφο επά θη εθεί  
επέηα ην θνξκί ηνπ· 

25 ζχξλεηαη νπίζσ, πεαίλεη  
νκπξφο, δεξβά δεμά γηαγέξλεη* 

θαη πξίρνπ* ζψζεη ε θνπαληά  
εηο ην ζπαζί ηελ παίξλεη 

θη φπνην ζπαζί είρ’ έηνηα* βαθή,  
ζίδεξν δελ ην πηάλεη 

νπδέ πνηέ ηζαθίδεηαη  
νπδ’ αδνληηά* δελ θάλεη. 

 

ζπληεξώ: παξαηεξψ, βιέπσ.  

μακώλσ: απιψλσ.  

θνπαληά: ρηχπεκα.  

γηαγέξλσ: επηζηξέθσ, γπξίδσ.  

πξίρνπ: πξηλ.  

έηνηνο: ηέηνηνο. 

αδνληηά: δνληηά. 
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Πφηε θαη ιίγν ηνπ ’δηδε  
θη απάλσ εηο ην ζθνπηάξη*, 

30 ζηε γε θνκκάηηα ην ’ξηρλε  
ην θνβεξφ ιηνληάξη. 

Ήζηεθελ ν Υαξίδεκνο  
ζαλ άληξαο θη αληκέλεη 

θη εγχξεπγε λα βξεη θαηξφλ  
ε ρέξα ε ηηκεκέλε. 

Γε ζέιεη δίρσο δηάθνξνλ*  
νη θνπαληέο λα πεαίλνπ, 

σζάλ επεαίλαλ ηνπ ζεξηνχ  
η’ άγξηνπ ηνπ ζπκσκέλνπ, 

35 πνπ πφηε εβάξεηε ην ζπαζί,  
πφηεο εηο ην ζθνπηάξη, 

κ’ απηήλεο νη ιαβσκαηηέο  
δελ έρνπλε ηε ράξε. 

Μα ηνχηνο έρεη απνκνλή  
θαη πνιεκά κε γλψζε 

 
 

ζθνπηάξη: αζπίδα. 

δηάθνξνλ: θέξδνο. 
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θη εγχξεπγέ ηνλε αλνηθηφ,  
γηα λα ηφλε ιαβψζεη, 

θαη πάληα νκπξφο ζηα κάηηα ηνπ  
κε ην ζπαζί μακψλεη, 

40 γηα λα ηφλε θξαηεί καθξά,  
λα κελ πνιπζηκψλεη. 

Με ηνλ θαηξφ ν Υαξίδεκνο  
ηε ρέξα ρακειψλεη 

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

’ θείλν ηνλ ηφπν ηνπ ’βγαιε  
ηφηεο ην πξψηνλ αίκα 

θη αξρίζαζη θη εραίξνπληα  
θείλνη νη πνιινί νπνχ ηξέκα· 

45 ιηγάθη ηνλ ειάβσζε,  
πνχξη* ην αίκα εβγήθε 

θαη ην ζπαζί ηνπ εηο ην κεξί  
ιαβσκαηηά ηνχ αθήθε 

 

κεξί: ν κεξφο. 

δακάθη: ιίγν. 

πνύξη: φκσο. 
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θη σζάλ ηερλίηεο ζη’ άξκαηα  
πάληα θαηξφ γπξεχγεη 

κε γλψζε θαη κε καζηνξηά  
λα θξνχγεη θαη λα θεχγεη. 

Σε δεχηεξε ιαβσκαηηά  
ζην ζηήζνο ηνπ ηελ θάλεη 

50 θη ήηνλ εηνχηε αθξφθαιε,  
αίκα πνιχ ηνπ βγάλεη. 

Γπξεχγεη ηφπν θαη θαηξφλ  
εθείλε ηελ εκέξα 

λα θάκεη κηα καιηά θαιήλ  
ε ηηκεκέλε ρέξα. 

Χο είδελ ν πηζφιηνληαο  
ηα αίκαηα θη εηξέρα 

ζην ζηήζνο ηνπ θαη ζην κεξί  
θαη ην θνξκί ηνπ εβξέρα, 

55 εκνχγθξηζε, εηαξάρηεθε  
θη σζά ιηνληάξη αγξηεχγεη 

θαη λα βαξεί ηνπ Κξεηηθνχ  
ηφπν λα βξεη γπξεχγεη 
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κεδέ πνηέ ην πέιαγνο  
έηνηαο ινγήο* καλίδεη* 

ζ’ ηζ’ αλεκηθέο* ηνπ Γελαξηνχ,  
φληε βξνλά θη αθξίδεη, 

ζ’ θαηξφ πνπ αλαθαηψλεηαη  
κε ηαξαρή κεγάιε, 

60 θη φληε ζθνξπά ηα θχκαηα  
φμσ ζην πεξηγηάιη, 

ζαλ ήθακε ν πηζφιηνληαο  
ζηα αίκαηα νπνχ εζψξεη* 

θη έηξεραλ θαη λα γδηθησζεί*  
αθφκε δελ εκπφξεη. 

Δδάγθαλε ηα ρείιε ηνπ,  
κέζα ε θαξδηά ηνπ βξάδεη, 

δξάθνληαο θη φρη αλζξσπηλφ  
ην πξφζσπφ ηνπ κνηάδεη 

 

έηνηαο ινγήο: έηζη.  

καλίδσ: νξγίδνκαη.  

αλεκηθή: δπλαηφο άλεκνο, ζχειια.  

εζώξεη: ζσξνχζε.  

λα γδηθησζεί: λα εθδηθεζεί. 
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65 θη ήζπξε κνπγθαιηζκαηηάλ  
έηζη πνιιά κεγάιε, 

πνπ ην παηάξη* εζείζηεθε  
απφ κηα κεξάλ σο άιιε, 

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

θαη θάλεη ηαξαρή πνιιή,  
ηα λέθαια μεζθίδεη 

θαη κε πνιχ ζπραιαζκφ  
ζηα βάζε θαηεβαίλεη· 

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

Μαλίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ  
θαη ην ζπαζί ηνπ ςέγεη* 

θη εηο θείλεο ηεο ιαβσκαηηέο  
λα γδηθησζεί γπξεχγεη. 

Δκάδσμε ζαλ ην ζεξηφ  
φιε ηε δχλακή ηνπ 

 
 

παηάξη: εμέδξα. 

ςέγσ: θαηεγνξψ. 
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θη φζν κπνξεί ςειά ςειά  
ζεθψλεη ην ζπαζί ηνπ 

75 θη απφθεη ηξέρεη απάλσ ηνπ  
κε ην αγξησκέλν ρέξη 

θη εμάκσζε* λα ηνπ βαξεί  
ζηεο θεθαιήο ηα κέξε· 

θη ν Κξεηηθφο νγιήγνξνο  
ζεθψλεη ην ζθνπηάξη, 

βάλεη ην πξνο ηελ θεθαιή,  
ηελ θνπαληά λα πάξεη· 

θη εβιέπεζε* ηελ θεθαιή,  
γηαηί απ’ νκπξφο ην βάλεη· 

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

θαη πέθηεη θάησ ην κηζφ,  
η’ άιιν κηζφ απνκέλεη 

θη επξέζεθε θη ε ρέξα ηνπ  
ιηγάθη ιαβσκέλε. 

 

 

εμάκσζε...: είρε ζθνπφ. 

εβιέπεζε (ξ. βιέπσ): πξνθχιαμε. 
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Σφηε, ζαλ είδε ν Κξεηηθφο  
θαη ην ζθνπηάξη εράζε, 

εηο άιιν κφδν* πνιεκά  
θη άιιε βνπιήλ* επηάζε· 

85 πιηα δπλαηφο εγίλεθε  
θαη πιηα άθνβα καιψλεη· 

δάιν δελ θάλεη νπίζσ πιην,  
κα φζν κπνξεί ζηκψλεη· 

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

πφδαο ηνλ πφδαλ ήκπσζε,*  
θαη πάληα κέζα κπαίλεη· 

ζηξέθεηαη ράκαη* θαη ζσξεί  
θαη ην θνξκί κνπιψλεη* 

 

 

κόδνο: ηξφπνο. 

βνπιή: ζθέςε, απφθαζε. 

ήκπσζε (ξ. ακπψζσ): απσζψ, 
ζπξψρλσ. 

ράκαη: ράκσ. 

κνπιώλσ: ρακειψλσ. 
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90 θαη κε κεγάιε καζηνξηά  
ζηα πφδηα ηνπ μακψλεη· 

εζάξξεςε ν πηζφιηνληαο  
θη εθεί ζε λα ηνπ δψζεη 

θαη ρακειψλεη η’ άξκαηα  
λα κελ ηφλε ιαβψζεη. 

Δηφηεο ν Υαξίδεκνο ηνπ θάλε  
λα ’λαη ε ψξα 

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

95 θη εζήθσζελ σο αζηξαπή  
ην γξήγνξν ηνπ ρέξη, 

σζάλ ηνλ είδελ αλνηθηφ  
ζηεο θεθαιήο ηα κέξε, 

θαη κπήρλεη ηνπ φιν ην ζπαζί  
εηο ην ιαηκφ απνθάησ· 

χπλν ηνλ απνθνίκηζε·  
παληνηηλά εθνηκάην. 

 
 

λα θαηαηάμεη: (ξ. θαηαηάζζσ): λα 
εζπράζεη. 
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Ήπεζε θάησ ην ζεξηφ,  
ηα κάηηα ηνπ γξπιψλεη,* 

100 θαξκάθη θηεη κε ηνπο αθξνχο,  
θιάεκ’ αλαδαθξπψλεη* 

θη εκνπγθαιίζηε ηξεηο θνξέο  
ην θνβεξφ ηνπ ζηφκα 

θη εβξφληεμελ ν νπξαλφο  
θη εζείζηεθε ην ρψκα 

θαη κε κεγάιε ηαξαρή  
θαη κνπγθξηζκφλ νκάδη 

επήγε ε άγξηα ηνπ ςπρή  
ζην καπξηζκέλνλ Άδε. 

 
 
 
 
 
 
 

γξπιώλσ: γνπξιψλσ ηα κάηηα. 

αλαδαθξπώλσ: δαθξχδσ (θιάεκα 
αλαδαθξπψλεη: θιαίεη κε δάθξπα). 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

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

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

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

Λεγφκελνλ 
ΔΡΧΣΟΚΡΙΣΟ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A΄ έθδνζε, Βελεηία, 
«Εηο Σππνγξαθίαλ  

Αλησλίνπ ηνπ Βόξηνιη» 1713. 
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β) [ΗΡΘΔΝ Η ΧΡΑ ΚΙ Ο ΚΑΙΡΟ] 
(Δ΄ κέξνο, ζηίρνη 767 - 818) 

 

Σν β΄ απφζπαζκα καο αλαθέξεηαη 

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

ΠΟΙΗΣΗ 
 

Ήξζελ ε ψξα θη ν θαηξφο  
θη ε κέξα μεκεξψλεη 

λα θαλεξψζεη ν Ρψθξηηνο  
ην πξφζσπν πνπ ρψλεη.* 

Δθάλε νιφραξε ε απγή  
θαη ηε δξνζνχια ξίρλεη, 

ζεκάδηα ηζε μεθάλησζεο  
θείλε ηελ ψξα δείρλεη. 

 

ρώλσ: θξχβσ. 
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5 Υνξηάξηα εβγήθαλ εηο ηε γε,  
ηα δεληξνπιάθηα αλζίζα 

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

Σα πεξηγηάιηα ειάκπαζη  
θη ε ζάιαζζα εθνηκάην, 

γιπθχο ζθνπφο εηο ηα δεληξά  
θη εηο ηα λεξά εγξηθάην. 

Οιφραξε θαη ιακππξή  
ε κέξα μεκεξψλεη, 

10 εγέιαλ ε αλαηνιή θη  
ε δχζε θακαξψλεη. 

Ο ήιηνο ηεο αθηίλεο ηνπ  
παξά πνηέ ζηνιίδεη 

κε ιάκςε, θη φια ηα βνπλά  
θαη θάκπνπο νκνξθίδεη. 

Υακνπεηψληαο ηα πνπιηά  
εγιπθνθηιαδνχζα, 

ζηα θισλαξάθηα ησλ δέληξσλ  
εζκίγαλ θη εθηινχζα. 

15 Γπν δπν εδεπγαξψλαζη,  
δεζηφο θαηξφο εθίλα, 
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έζκημεο,* γάκνπο θαη ραξέο  
εδείρλαζη θη εθείλα. 

Δζθφξπηζελ ε ζπλλεθηά,  
νη αληάξεο εραζήθα, 

πνιιά ζεκάδηα ηζε ραξάο  
ζηνλ νπξαλφ εθαλήθα. 

Παξά πνηέ ησο ιακππξά,  
ηξηγχξνπ ζηνιηζκέλα, 

20 ζηνλ νπξαλφ είλ’ ηα λέθαια  
ζαλ παξαρξνπζσκέλα. 

Σα πάζε πιην δελ θηιαδεί  
ην πξηθακέλν* αεδφλη, 

ακέ πεηά παζίραξν,  
κ’ άιια πνπιηά ζηκψλεη. 

Γεινχλ ηζε ρψξαο ηα ζηελά  
θη νη ζηξάηεο θακαξψλνπ, 

φια γξηθνχλ θνπξθέο ραξέο  
θη φια ηζη θαλεξψλνπ. 

 

έζκημεο (έζκημε): ζπλαληήζεηο, 
ζκημίκαηα.  

πξηθακέλνο: πηθξακέλνο. 
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25 Καη κεο ζηε ζθνηεηλή θ’ιαθήλ,  
νπνχ ’ην ε Αξεηνχζα, 

εκπήθα δπν φκνξθα πνπιηά  
θη εγιπθνθηιαδνχζα. 

ηελ θεθαιή ηεο Αξεηήο  
ζπρληά ρακνπεηνχζη 

θαη θαίλεηαη ζνπ θαη ραξέο  
κεγάιεο πξνκελνχζη. 

Πάιη κε ηνλ θηιαδηζκφλ  
απ’ ηελ θ’ιαθήλ εθχγα, 

30 αγθαιηαζηά, πεξηκπιερηά  
ηζη κνχξεο ησο εζκίγα. 

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

θη ήθνπζε θη είδε θαη πνιιά,  
ήβαιε κεο ζην λνπ ηεο 

ην πσο εηνχηα ηα πνπιηά,  
πνπ εζκίμαλ έηζη νκάδη, 

ραξά κεγάιε πξνκελνχ  
θαη γάκνπ είλαη ζεκάδη. 

 

λέλα: παξακάλα. 
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ΦΡΟΤΝΗ 
 

35 Λέγεη: «Αξεηνχζα, θάηερε,  
ζ’ θαιφ πνιχ ην πηάλσ 

ηνχηνλ, νπνχ ’ξζαλ ηα πνπιηά  
ζηελ θεθαιή ζνπ απάλσ: 

ζεκάδη είλαη ηνπ γάκνπ ζνπ,  
ψξα θαιή ψξα λα ’λαη· 

γηα δε θη φ,ηη είλαη γηα θαιφ  
ζην ινγηζκφ ζνπ βάλε. 

Χο πφηε ζε λα θάζεζαη  
ζην βξψκν,* ζπγαηέξα, 

40 λα δηψρλεηο ηφζεο πξνμεληέο  
πνπ ηνπ θπξνχ ζνπ εθέξα; 

Κη σο πφηε ην Ρσηφθξηην  
λα ζηέθεηο λ’ αληκέλεηο; 

Δζχ απφ ηνχηε ηε θ’ιαθήλ,  
ψζηε λα δεηο, δε βγαίλεηο, 

παξά ζηα* ζέιεη ν θχξεο ζνπ  
λα ηνπ ζειεκαηέςεηο· 

 

βξώκνο: βξσκηά. 

ζηα: ζ’ απηά πνπ. 

147 / 110 



κε βνχιεζαη αλεκπφξεηα  
πξάκαηα λα γπξέςεηο. 

45 Καη ρίιηνη ρξφλνη αλέ δηαβνχ,  
δελ ηφλε θάλεηο ηαίξη 

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

Κη αλ απνζάλεη ν θχξεο ζνπ,  
παξαγγειηάλ αθήλεη 

θη φζνη απνκείλνπ νπίζσ ηνπ  
μνξίδνπλ* ηνλ θη εθείλνη. 

Λνηπφ, θεξά κνπ, ζθφιαζε  
ην ινγηζκφ ηνλ έρεηο 

50 θη ν μέλνο γίλεηαη άληξαο ζνπ,  
θάκε λα ην θαηέρεηο· 

απηφο νπνχ επνιέκεζε  
θη εγιίησζε ηε ρψξα, 

πε ην θη εζχ πσο ηφλε ζεο  
θαη λα βξεζεί θαιή ψξα». 

 
 

ώζηε λα: έσο φηνπ, φζν. 

μνξίδσ: εμνξίδσ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Οη ζπκβνπιέο ηεο Φξνζχλεο ηη 
αηζζήκαηα εθθξάδνπλ; 

4.  ην δεχηεξν κέξνο επίθεληξν 
είλαη ε λέλα. Να βξείηε πνηεο ιατθέο 
αληηιήςεηο ππνιαλζάλνπλ ζηα 
ιφγηα ηεο. 
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Georges Braque (Μπξαθ)  
(1882-1963), 

Πνπιηά ζε κπιε θόλην (π. 1952-6) 
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Βηηζέληδνο Κνξλάξνο 
 

Γηα ηελ αθξηβή ρξνλνινγία ηεο 
γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ, θαζψο 
γηα ηα άιια γλσξίζκαηα ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνηεηή, δελ 
ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 
εξεπλεηψλ. Βέβαηα ζηνηρεία είλαη 
φζα ν ίδηνο ν πνηεηήο δίλεη γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ ζηνλ επίινγν ηνπ 
Εξσηόθξηηνπ (Δ, 1543 θ.ε.): 
«Βηηζέληδνο είλ’ ν πνηεηήο θαη ζηε 
γεληά Κνξλάξνο... ηε ηείαλ 
εγελλήζεθε, ζηε ηείαλ αλεζξάθε... 
ην Κάζηξνλ επαληξεχηεθε...». 

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

ηνπ Εξσηόθξηηνπ αλάκεζα ζηα 1626 
θαη 1646 (. Δπαγγειάηνο). Πξφηππν 

ηνπ ζεσξείηαη ε πεδή ηηαιηθή 
κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνχ 
κπζηζηνξήκαηνο Paris et Vienne 
πνπ θπθινθνξνχζε ήδε απφ ην 
1482. 

Χο πξνο ηε ζρέζε ηνπ 
Εξσηόθξηηνπ κε ην πξφηππφ ηνπ, 
έρεη παξαηεξεζεί φηη ν Κξεηηθφο 
πνηεηήο ην αθνινπζεί κφλν ζε 
γεληθέο γξακκέο αλαπξνζαξκφδν-
ληαο ξηδηθά ην κχζν· έηζη πεξλά 
«απφ ηε κεζαησληθή παξάηαμε θαη 
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ζπζζψξεπζε ηεο χιεο, ζηελ 
αλαγελλεζηαθή νξγάλσζε θαη ζχλ-
ζεζε» (η. Αιεμίνπ, Εξσηόθξηηνο, ζ. 
μζ΄). Υξεζηκνπνηψληαο δειαδή κε 
κεγάιε ειεπζεξία ηα δάλεηα 
ζηνηρεία, ηνπο δίλεη θαηλνχξην 
λφεκα. Η κεηαπιαζηηθή ηνπ απηή 
ηθαλφηεηα καδί κε ηελ αθεγεκαηηθή 
δχλακε, ηε δεκηνπξγηθή πλνή θαη 
ην εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλν 
γισζζηθφ αίζζεκα θαζηζηνχλ ηνλ 
Κνξλάξν ην κεγαιχηεξν πνηεηή ηεο 
θξεηηθήο ινγνηερλίαο. Έξγα ηνπ: 
Θπζία ηνπ Αβξαάκ (α΄ έθδ., Βελεηία 
1696), Εξσηόθξηηνο (α΄ έθδ., Βελεηία 
1713). 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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