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[Δπηζηοιή ζηολ Αζαλάζηο Φαιίδα] 
 

νθνινγηόηαηε*: 
Καη πσο γεινύλ ην μέξσ θαη πσο 

καο θαηεγνξνύλ νη γξακκαηηζκέλνη 
θαη ζνθνί ησλ ζθνιεηώλ καο. κσο 
εκέλα, λα ζνπ εηπώ ηελ αιήζεηα, 
νιίγν κε κέιεη, ή ην ζσζηόηεξν δε 
κε κέιεη νιόηεια. Αο θσλάδνπλ όζν 
ζέινπλ θαη όζν κπνξνύλ. Δγώ δελ 
μέξσ παξά ηε γιώζζα κνπ θαη ζ’ 
απηήλ αγαπώ λα μεγώ ηεο ηδέεο 
κνπ, γηαηί κ’ απηή κπνξώ λα ηεο  
 

ζνθνινγηόηαηνο: ζνθόηαηνο θαη 
ινγηόηαηνο: πξνζθώλεζε ησλ 
δηαλννπκέλσλ ζηα ρξόληα ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο. Αξγόηεξα ε ιέμε 
ρξεζηκνπνηήζεθε εηξσληθά, γηα λα 
ραξαθηεξίζεη ηνπο ζρνιαζηηθνύο 
νπαδνύο ηεο ππεξθαζαξεύνπζαο. 
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ζπγθνηλσλήζσ* θαη ζηνπο 
νκνγιώζζνπο κνπ θαη λα κε 
θαηαιαβαίλνπλ θη απηνί ηη ηνπο 
ιαιώ. Γε ζηνράδνκαη επγέλεηα ηεο 
γιώζζαο ην -ηνλ θαη -ηνο, κόλ’ 
ζηνράδνκαη επγεληθή ηε γιώζζα 
νπνύ παξαζηαίλεη θαη μεγάεη ηεο 
ηδέεο ηνπ αλζξώπνπ ζπληνκόηεξα, 
θαλεξόηεξα θαη λνζηηκόηεξα γηα ηε 
γιπθή αξκνλία ηνπ ξπζκνύ ηεο. 
ζνη ιελ πσο ε Διιεληθή* γιώζζα 
είρε όιεο ηεο ράξεο νπνύ κπνξνύλ 
λα ζηνιίζνπλ κηα γιώζζα 
θαιιηεξγεκέλε, ιελ ηελ αιήζεηα. 
Γηαηί κ’ όινλ νπνύ απηή δε ζώδεηαη 
πιηα παξά θαζώο κηα 
εθαηνρξνλίηηζζα γξηά δαξσκέλε θη 
άδεηα από όιεο ηεο ράξεο θαη  
 

ζπγθνηλωλώ: εδώ: επηθνηλσλώ. 

Διιεληθή (γιώζζα): ε αξραία 
ειιεληθή. 
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ζέιγεηξα, νπνύ ηελ εζηόιηδαλ ληα, 
κέλνπλ όκσο αθόκα ζεκάδηα, γηα 
λα ζπκπεξάλεη θαλείο ηη πιάζκα 
εζηάζε. Μα όζνη θιπαξνύλ πσο ε 
Γξαηθηθή* γιώζζα όζν ζηκώλεη 
ζηελ Διιεληθή, ηόζν θαιύηεξε 
γίλεηαη, κνπ θαίλεηαη ην ίδην ζαλ λα 
επηκειηόληαλ κηα ληα θπζηθά 
όκνξθε θαη ραξηησκέλε λα 
δηνξζώλεη θαη λα ζηάδεη ην 
πξόζσπν ηεο ζαλ ηεο γξηάο, γηα λα 
κνηάζεη ζηελ νκνξθηά νπνύ εθείλε 
είρε ζηα ληάηα ηεο θαη πιην δελ ηελ 
έρεη. ηνραζκόο παξάμελνο θαη 
άμηνο γηα ηα κπαιά ησλ 
γξακκαηηζκέλσλ! Ζ γιώζζα καο 
είλαη θπζηθά όκνξθε, γηαηί είλαη 
ζπγαηέξα εθείλεο, νπνύ απόρηεζε 
αγαπεηηθνύο όια ηα θσηηζκέλα 
 

Γξαηθηθή (γιώζζα): ε λενειιεληθή 
θνηλή (δεκνηηθή). 
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έζλε ηεο Δπξώπεο, κα είλαη αθόκα 
ζηα ζπάξγαλα, δε κπνξεί λα δείμεη 
γηα ηώξα νύηε ην αλάζηεκα, νύηε 
ηεο ράξεο ή ηα ρξώκαηα, νπνύ ζα 
ηελ ζηνιίζνπλ, αθνύ θηάζεη ζε 
λόκηκελ ειηθία. Αο γλνηαζηνύκε 
ινηπόλ λα ηελ αλαζξέςνπκε κε 
όιεο ηεο δύλακέο καο θαη ρσξίο λα 
ηεο ιείςεη ηίπνηεο από όζα ηεο 
θάλνπλ ρξεία* λ’ απμήζεη. Αο 
αγξππλνύκε όκσο ζηα θηλήκαηα θαη 
παλνπξγίεο ησλ Μαθαξνληζηάδσλ,* 
γηαηί δελ έρνπλ άιιν ζην λνπ ηνπο, 
από θηόλν ηνπο, παξά λα ηελ 
πλίμνπλ κε ηα πνιιά ζπγγξάκκαηα  
 

ρξεία: αλάγθε. 

καθαξνληζηήο: απηόο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ζην ιόγν ηνπ 
καθξνζθειείο θξάζεηο, εδώ 
εηξσληθά γη’ απηνύο πνπ ζέινπλ λα 
αιινηώζνπλ ηελ θνηλή γιώζζα. 
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θαη κεηαγιώηηηζεο* ηνπο. Μα 
πεξζόηεξν απ’ όια λα ηε θπιάμνκε 
από ην ζαλαηεθόξν θαξκάθη ηνπ 
ύθνπο ηνπο. 

Απηνί νη αεξόκπαινη 
πξνθνκκέλνη θαηεγνξνύλ ηε 
κεηξηθή ηνπο γιώζζα, γηαηί ηελ 
έραζαλ, θαη επαηλνύλ κηα γιώζζα 
νπνύ δελ ηελ μέξνπλ. Έραζαλ ηε 
θπζηθή ηνπο γιώζζα επζύο νπνύ* 
αξρίλεζαλ ζηα ζθνιεηά λα 
παπαγαιίδνπλ ην Λάζθαξε* θαη λα 
μεξνκαζνύλ ην Γαδή*. Γελ μέξνπλ 
ηε γιώζζα νπνύ αγσλίδνληαη λα 
νξζώζνπλ, γηαηί δε κπνξνύλ πνηέ 
λα ηε κηιήζνπλ θαζώο ηε γξάθνπλ,  
 

κεηαγιώηηηζεο: κεηαθξάζεηο. 

επζύο νπνύ: κόιηο, όηαλ. 

Λάζθαξεο, Γαδήο: ελλνεί ηε 
Γξακκαηηθή ηνπ Λάζθαξε θαη ην 
Λεμηθό ηνπ Γαδή. 
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νύηε ζα ηε γξάςνπλ πνηέ θαζώο ηε 
θαληάδνληαη. Ση είλαη ινηπόλ απηή ε 
δηάιερην, νπνύ ηόζν καο 
εθζεηάδνπλ θαη καο εράιαζαλ ηόζν 
η’ απηηά κε ηελ ηξαρηά θαη άλνζηε 
πξνθνξά ηεο; σζηόο θη αθέξηνο 
ηξαγέιαθνο! Δίλαη κηα γιώζζα 
νπνύ ηελ νλνκάδνπλ απηνί 
ειιεληθόηεξε από ηελ θνηλή, κηα 
νπνύ δε ζα ηελ εθαηαιάβαηλαλ νη 
Έιιελεο,* αλ εκαηάξρνληαλ* ζηνλ 
θόζκν, νπνύ δελ ηελ 
θαηαιαβαίλνπλ νη ησξηλνί Έιιελεο 
θη νπνύ απηνί νη ίδηνη ιελ ηελ 
θαηαιαβαίλνπλ, κα δελ κπνξνύλ λα 
ηε κηιήζνπλ, παξά ηε γξάθνπλ. 
Δμαίξεηα! Αθήζηε ινηπόλ η’ αιέηξη 
νη γεσξγνί, ην θαξάβη νη λαύηεο θαη 
ηα θνπάδηα ζαο νη βνζθνί θη ειάηε  
 

Έιιελεο: εδώ νη αξραίνη Έιιελεο. 

εκαηάξρνληαλ: μαλάξρνληαλ. 
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ζηα ζθνιεηά λα κάζεηε ηα 
θνξαθηζηηθά* ησλ παππξόγλσκσλ* 
καθαξνληζηάδσλ, αλ επηζπκάηε λα 
σθειεζείηε πεξζόηεξν ζηεο ηέρλεο 
θαη δνπιείεο ζαο, γηαηί ζηε γιώζζα 
νπνύ κηιείηε εζείο απηνί δελ 
κπνξνύλ λα ζαο δηδάμνπλ. Αθήζηε 
ηελ ηέρλε ζαο θαη ηελ επηζηήκε ζαο 
θαη ηξεράηε ζηα ζρνιεηά καο όζνη 
αγαπάηε λα κάζεηε ζ’ είθνζη 
ρξόλνπο πώο πξέπεη λα κηιείηε, γηα 
λα θαίλεζηε πξνθνκκέλνη, κα όρη 
θαη λα είζηε. Κη όζα δε καο εδίδαμαλ  
 

θνξαθηζηηθά: θαθόερε θαη 
αθαηαλόεηε γιώζζα πνπ κνηάδεη κε 
ηε θσλή ηνπ θόξαθα ή ε 
ζπλζεκαηηθή γιώζζα ησλ παηδηώλ. 

παππξόγλωκνο: απηόο πνπ 
δηακνξθώλεη ηε γλώκε ηνπ από ηε 
κειέηε ησλ αξραίσλ παπύξσλ, 
αλαρξνληζηηθόο. 
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νη κεξνη, Πιάησλεο, 
Γεκνζζέλεδεο, Αξρηκήδεδεο, 
Θνπθπδίδεδεο, Ξελνθώληεδεο, 
Πξσηνγέλεδεο θαη ινηπνί, μνδέςηε 
ζ’ άιια κέξε εθείλν νπνύ δελ έρεηε, 
γηα λα ηα κάζεηε ζε κηα γιώζζα, 
νπνύ ή κνλαρνί ζαο ζα ηελ 
θαηαιαβαίλεηε, ή θαη πνιιά νιίγνη 
ζπκπαηξηώηεο ζαο ζα ζαο 
απεηθάδνπλ*. Απηά καο 
ζπκβνπιεύνπλ κε πξνζπκία κεγάιε 
θαη θάζε κέξα καο μεθνπθαίλνπλ νη 
πνιπκαζέζηαηνη καθαξνληζηάδεο. 
Ακ’ ν Γεκνζζέλεο, παξαθαιώ λα 
κνπ εηπείηε, όηαλ νκηινύζε ησλ 
Αζελαίσλ, ηνλ θαηαιάβαηλαλ απηνί 
ή ηνπο εμεγνύζε θαλέλαο άιινο 
όζα ηνπο έιεγε; Σάρα άιια είπε 
ηόηε θαη άιια καο άθεζε γξακκέλα;  
 
 

απεηθάδω: θαηαιαβαίλσ. 
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Ο Ξελνθώληαο ζηελ Αλαρώξεζή* 
ηνπ κε ηεο δέθα ρηιηάδεο ζε ηη 
γιώζζα ηνπο εκηινύζε, ζ’ εθείλελ 
νπνύ δηεγέηαη ηα όζα είπε θη έθακε 
καδί ηνπο, ή κελ είρε θη απηόο 
δηεξκελεπηάδεο, γηα λα ηνπο μεγνύλ 
όζα ηνπο επαξάγγειλε θη όζα 
ρξεηάδνληαλ λα ηνπο δηνξίζεη κέζα 
ζηεο κάρεο; Ή ηάρα κ’ άιιε γιώζ-
ζα ηόηε ηνπο εκηινύζε θαη κ’ άιιελ 
εζύγγξαςε ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ; 

Καιά, θίιε, κνπ ιελ νη 
καθαξνληζηάδεο ρακνγειώληαο, ζ’ 
απηά έρεηο δίθην, κα εθείλνη ήμεξαλ 
όινη ηα Διιεληθά θαη ηνπο 
εθαηαιάβαηλαλ. Πνιιά θαιά, 
αθεληάδεο κνπ, κα δελ εκπνξνύκε 
θη εκείο ρσξίο ηελ Διιεληθή 
γιώζζα λα θαηαιαβαηλόκεζηε κε ηε 
 

Αλαρώξεζε: ε γλσζηή Κύροσ 
Αλάβαζε ηνπ Ξελνθώληα. 
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γιώζζα ηνπ θαηξνύ καο; ρη, κνπ 
απνθξέλνληαη· γηαηί, αλ δελ μέξνκε 
ηα Διιεληθά, δελ είλαη ηξόπνο λα 
κηιήζνκε γηα επηζηήκεο θαη ηέρλεο 
θαη ρσξίο απηή ηε γιώζζα θακηά 
ηδέα θηινζνθηθή δελ κπνξεί λα 
μεγεζεί θαζώο πξέπεη. σζηόο 
ινγαξηαζκόο! ια ινηπόλ ηα έζλε, 
νπνύ δελ έκαζαλ ηα Διιεληθά, ή 
δελ ηα μέξνπλ, νύηε επηζηήκεο θαη 
ηέρλεο κπνξνύλ λα έρνπλ, νύηε 
μέξνπλ λα θηινζνθήζνπλ. Υαξά 
ζηελ πξνθνπή ζαο! Έηδη είλαη, 
έρεηε όια ηα δίθηα. Χζηόζν κνπ 
θαίλεηαη πσο, αλ ε ζπγαηέξα 
δαλεηζηεί θόξεκα ή άιιν ζηνιίδη 
από ηε κεηέξα ηεο, νύηε εληξνπή 
είλαη, νύηε αζπλήζηζην πξάκα 
(ηνύηα ηα γξάθσ ηεο ζνθνινγηόηεο 
ζνπ), κα ζηνράδνκαη θαη πξέπην* θη 
 

ζηνράδνκαη πξέπην: ζεσξώ 
θαηάιιειν. 
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αλαγθαίν ην θόξεκα απηό λα ην 
δνθηκάζεη πξώηα αλ ηεο έξρεηαη 
θαιά θη έηδη λα ην θνξέζεη θαη λα 
βγεη ζηνλ θόζκν. Γηαηί, αλ δελ ηεο 
έξρεηαη θαιά θαη ηεο είλαη ή πιαηύ ή 
καθξύ ή έρεη θαλέλα άιιν ζθάικα 
θαη ην ληπζεί ρσξίο λα ην δηνξζώζεη 
θαη λα ην θάκεη ηνπ θνξκηνύ ηεο, 
όζνη ηελ ηδνύλ ζα ηελ 
πεξηγειάζνπλ. Σν ίδην θαη ην 
ζηνιίδη, αλ ηεο κνηάδεη,* λα ην βάιεη, 
εηδεκή λα ην ξίμεη. Γηαηί, αλ ην βάιεη 
ρσξίο λα ηεο πηάλεη, ηελ αζθεκαίλεη 
πεξζόηεξν θη αληίο λα παηλεζεί, 
θαηεγνξηέηαη. Σώξα, αλ ε γιώζζα 
καο δαλεηζηεί από ηε κάλα ηεο ηελ 
Διιεληθή όζεο ιέμεηο δελ έρεη θαη 
ηεο ρξεηάδνληαη, νύηε θαηεγνξεκέλν 
είλαη, νύηε ληξνπεξό πξάκα. 
Πξέπεη όκσο, κνπ θαίλεηαη, όζεο 
 

κνηάδω: ηαηξηάδσ. 
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ιέμεο δαλεηδόκεζηε από ηελ 
Διιεληθή λα ηεο ηνξλεύνκε θαη λα 
ηεο ζηάδνκε θαηά ηνλ ηδησηηζκό* ηεο 
γιώζζαο καο, δίλνληαο ηνπο ηελ 
πξνθνξά θαη ηνλ ηόλν νπνύ είλαη 
ζπλεζηζκέλα θη νπνύ η’ απηί κπνξεί 
λα δερηεί κε ιηγόηεξε δπζθνιία. 

Ζ Διιεληθή γιώζζα είλαη βξύζε 
αζηείξεπηε ζ’ όζα ηεο έκεηλαλ. Μα 
όζα δε κπνξνύκε λα βξνύκε ζ’ 
απηή, ή αλ ηα βξνύκε δελ είλαη πιην 
γηα εκάο, αλαγθαδόκεζηε ή λα ηα 
δαλεηζηνύκε από μέλεο γιώζζεο ή 
λα ηα θθηάζνκε θαηλνύξηα. Γπν 
πξάκαηα, ινγηάδσ, πξέπεη λα 
παξαηεξνύκε κε πξνζνρή κεγάιε 
ζ’ απηήλ ηελ ππόζεζε· ην έλα γηα 
ηεο μέλεο ιέμεο νπνύ αληακώλνκε 
 

θαηά ηνλ ηδηωηηζκό ηεο γιώζζαο: 
ζύκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιώζζαο. 
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κε ηε γιώζζα καο, θαη είλαη λα ηεο 
πξνζαξκόδνκε όζν δπλαηό ζηεο 
θαηάιεμεο νπνύ ζπλεζίδνκε· επεηδή 
αιιηώο ηα αλώκαια πεγαίλνπλ ζην 
άπεηξν θαη ε γιώζζα ράλεη πνιύ 
από ηε θπζηθή ηεο λνζηηκάδα θαη 
ράξε, θαη λα ηεο πξνζαξκόδνκε 
αθόκα ζηελ πξνθνξά, νπνύ 
κπνξνύλ λα καο δώζνπλ ηα 
γξάκκαηά καο. Γηαηί αιιηώο ζα 
γεκίζνκε ην αιθάβεην καο από 
γξάκκαηα πεξίζζηα θαη ηε γιώζζα 
καο από θσλέο αζύκθσλεο κε ηε 
θπζηθή ηεο γιπθάδα. Σν άιιν είλαη 
γηα ηεο ιέμεο νπνύ θάκεη ρξεία λα 
θηηάζνκε, λα θπιαγόκεζηε πάληνηε 
από ηε δηπιή θη ακθίβνιε ζεκαζία, 
νπνύ κπνξνύλ λα δερηνύλ, θαη λα 
επηκειηόκεζηε, νπνύ δίλνληαο ηνπο 
ή δηαθνξεηηθό γύξηζκα, ή βγάδν-
ληαο ηεο από άιιεο ζπλεζηζκέλεο, 
λα είλαη επθνινζπκπέξαζηεο. Γηαηί 
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αιιηώο ζα γξάθνκε πάιε θαη ζα 
κηινύκε ηα θνξαθίζηηθα ησλ 
καθαξνληζηάδσλ... 

Πξνθαζίδνληαη πσο ε γιώζζα 
καο δελ είλαη πινύζηα, κα γηα λα ηε 
γλσξίζνκε ηέηνηα, πξέπεη, κνπ 
θαίλεηαη, λα ηε ζπνπδάδνκε 
πξόζπκα θαη λα ηε κειεηνύκε κε 
θαξδηά θαη κε ζάξξνο, όρη λα ηελ 
θαηαθξνλνύκε νλνκάδνληαο ηε 
βάξβαξε θη αλεπηηήδεηα, γηα λα 
ρξεζηκέςεη ζε θείλα πνπ ζέινκε λα 
ηε κεηαρεηξηζηνύκε. Ζ γιώζζα καο 
είλαη πινπζηόηαηε, θηάλεη λα 
ζειήζνκε λα γλσξίζνκε ηα πινύηε 
ηεο. Δκείο από κηα ιέμε κπνξνύκε 
λα θηηάζνκε πνιιέο άιιεο ή κε ηε 
ζύλζεζε ή κε κηα δηαθνξεηηθή 
θαηάιεμε ή κε κηα πξόζεζε θαη λα 
γέλνληαη εύθνιεο ζηνλ θαζέλα. 
Απηόο ν πινύηνο είλαη κηθξόο; Μα ε 
Διιεληθή είρε πεξζόηεξε δύλακε ζ’ 
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απηό. Μα είπακε δα γηα ηα 
Διιεληθά, ηώξα δελ έρνπλ πέξαζε. 
Φηάλεη! Ζ ησξεζλή* έρεη άιιε 
δύλακε, νπνύ ε Διιεληθή δελ ηελ 
είρε. Αο πάξνκε κηα ιέμε γηα 
πεξηέξγεηα λα ηδνύκε πόζα 
ζεκαηλόκελα* κπνξνύκε λα ηεο 
δώθνκε. Πνδάξη, πνδαξάθη, 
πνδαξόπνπιν, πόδη, πνδόπνπιν, 
πόδαξνο, πνδάξα, πνδαξνύθια, 
πνδαξώλα, πνδαξνύζα, 
θαινπόδαξνο, πιαηππόδαξνο, 
αζθεκνπόδαξνο, νξζνπόδαξνο, 
ζηξαβνπόδαξνο, ζηεγλνπόδαξνο, 
ζηελνπόδαξνο, ρνληξνπόδαξνο, 
ιηαλνπόδαξνο, πνδαξάο, 
καθξππόδαξνο, θνληνπόδαξνο. 
ια απηά θαη πιήζνο άιια, νπνύ 
αθήλσ γηα ζπληνκία, ζε πνηα άιιε 
 

ηωξεζ(η)λή: ησξηλή, ζύγρξνλε. 

ηα ζεκαηλόκελα: νη ζεκαζίεο. 
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γιώζζα ηα βξίζθνκε ή θαη κεξηθά 
ζηελ ίδηα ηελ Διιεληθή; Μα 
επξνείπα, ρξεηάδεηαη λα 
κειεηήζνκε ηε γιώζζα καο, γηα λα 
ηε γλσξίζνκε από ζηκόηεξα. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Με βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ 
επηρεηξεκάησλ θαη ησλ αληεπηρεη-
ξεκάησλ λα δείμεηε ην νξγαλσηηθό 
ζρέδην πνπ αθνινύζεζε ν 
ζπγγξαθέαο ζηελ επηζηνιή ηνπ. 
Πξνζπαζήζηε λα ην δώζεηε ζε 
κνξθή ζρεδηαγξάκκαηνο. 
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4.  Με πνηνπο ηξόπνπο θαηνξζώλεη 
ν ζπγγξαθέαο λα εθθξάζεη πην 
πεηζηηθά θαη πην παξαζηαηηθά ηα 
επηκέξνπο επηρεηξήκαηά ηνπ; 
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Αγλώζηνπ 
 

Έρφηος αποηειέζκαηα 
 

Σν 1792 ηππώζεθε ζηε Βηέλλε ην 

βηβιίν Έρφηος αποηειέζκαηα ρσξίο 
όλνκα ζπγγξαθέα. Οξηζκέλνη 
κειεηεηέο ππνζηήξημαλ όηη 
ζπγγξαθέαο είλαη ν Ρήγαο, άιινη ν 
Αζαλάζηνο Φαιίδαο θαη άιινη 
έθαλαλ δηάθνξεο άιιεο ππνζέζεηο. 
Αθνινπζώληαο ηα παξόκνηα 
γαιιηθά βηβιία ηεο επνρήο, όπσο 
είλαη π.ρ. ην ρνιείνλ ησλ 
ληειηθάησλ εξαζηώλ πνπ 
κεηέθξαζε ζηα ειιεληθά ν Ρήγαο, ν 
ζπγγξαθέαο κάο παξνπζηάδεη ηξεηο 
εζηθνεξσηηθέο ηζηνξίεο πνπ κηινύλ 
γηα ηελ αγλή αγάπε δύν λέσλ πνπ 
θαηαιήγεη ζην γάκν. ηελ αθήγεζε 
παξεκβάιινληαη θαη 
ζηηρνπξγήκαηα. Οη ηζηνξίεο ηνλ 
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βηβιίνπ ζεσξνύληαη σο «ηα πξώηα 
λενειιεληθά δηεγήκαηα» (Λ. 
Βξαλνύζεο) ή σο «ε πξώηε ζηα 
λενειιεληθά απόπεηξα ζπγγξαθήο 
ινγνηερλήκαηνο κε ειεύζεξν ζέκα 
παξκέλν από ηνλ θόζκν ηεο 
θαληαζίαο» (Γ. Βαιέηαο). Σν 
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί είλαη ην 
ηέινο από ηελ πξώηε ηζηνξία «ήηηο 
πεξηέρεη ηνλ ζθνδξόλ έξσηα ελόο 
λένλ Κσλζηαληηλνππνιίηνπ». 
 

[Ζ Διελίηζα] 
 

Αο αθήζνκε ινηπόλ ηώξα ηνλ πηό 
κε ηνλ παηέξα θαη αο έιζνκε εηο ηελ 
θόξε κε ηε κεηέξα. Ζ Διελίηδα καο 
ηνίλπλ* από εθείλε ηελ ώξα, νπνύ 
νκίιεζε κε ην ηδειεκπή,* άξρηζε λα  
 

ηνίλπλ: ινηπόλ.  

ηδειεκπήο: άξρνληαο, αθέληεο, 
θύξηνο· είδνο πξνζθώλεζεο. 
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αηζζάλεηαη έλαλ έξσηα ππεξβνιηθό 
θαη κία ζηελνρώξηα ηόζν κεγάιε, 
νπνύ όπνηνο ηελ έβιεπε, έπξεπε 
λα ζηνραζζεί, όηη έπαζε ηη. Δηο ην 
γεύκα δε λα θάγεη δελ εκπνξνύζε, 
επεηδή ήηνλ όιε κέζα εηο ηαο 
θαληαζίαο ηνπ έξσηνο, όιε εηο ηνπο 
ζηνραζκνύο θαη εηο ηαο εθεπξέζεηο 
ησλ κέζσλ, δη’ σλ εκπνξνύζε λα 
απνιαύζεη εθείλνλ, ν νπνίνο ηεο 
επξνμελνύζε ηόζε γιπθεία 
ζύγρπζε. Ο παηέξαο ηεο ηελ έιεγε: 
θάγε, Διελίηζα, δηαηί δελ ηξώγεηο; 
ηη έρεηο; ίζσο δελ εκπνξείο 
ηίπνηεο*; πεο κε δηα λα θξάμσ ηνλ 
ηαηξό. Απηή κόλν είπε, όηη όξεμε 
δελ έρεη. Όζηεξα, επξόζηαμε ν 
παηέξαο ηεο, λα ηε βξάζνπλ έλα 
θαθέ θαη έηδη αλερώξεζε. Σελ άιιε  
 

ίζωο... ηίπνηεο: κήπσο είζαη ιίγν 
αδηάζεηε. 
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δε εκέξα βιέπεη ε κεηέξα ηελ θόξε 
αθόκε πεξηζζόηεξν ζπγρπζκέλε 
θαη ιππεκέλε. ζελ επαξαθηλήζε, 
λα ηελ εμεηάδεη δηάθνξνο, θαηά 
κόλαο,* ιέγνπζα: Διελίηδα, εηπέ κε, 
ηη ζε εθνινύζεζε,* νπνύ είζαη ηόζν 
ζπγρπζκέλε, ηη ζε ειύπεζε. Δηπέ 
κε, ζύγαηέξ κνπ, πνία είλαη ε αηηία, 
νπνύ επξίζθεζαη ερζέο θαη ζήκεξνλ 
εηο απηή ηελ θαηάζηαζε; ε ιείπεη 
θαλέλα θόξεκα ή ζε ιείπεη θαλέλα 
δεπγάξη ζθνπιαξίθηα ή θαλέλα λέν 
ζαξίθη*; Δηο απηή δε, όια απηά ήζαλ 
σο ην νπδέλ* ή ηα είρε ή δελ ηα είρε, 
θαζώο θαη εηο θάζε θξόληκν θνξίηδη,  
 

θαηά κόλαο: ηδηαίηεξα. 

ηη ζε εθνινύζεζε: ηη ζνπ ζπλέβε. 

ζαξίθη: ζθνπθί, θάιπκκα ηνπ 
θεθαιηνύ. 

ήζαλ ωο ην νπδέλ: δελ άμηδαλ 
θαζόινπ. 
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κε όινλ νπνύ δελ ηελ έιεηπνλ από 
απηά ηίπνηεο. Απηήλ όκσο ηελ 
έιεηπε ν ηδειεκπήο καο θαη ε 
κεηέξα ηεο δελ ην εθαηάιαβε. ζελ 
θαη απόθξηζε δελ έιαβε. Όζηεξνλ 
δε πάιη ηελ εξώηεζε, απηή όκσο 
απόθξηζε θακία δελ έδσθε· ηνλ 
θαηξό δε ηνπ γεύκαηνο, δηα λα κελ 
ηελ ελνρινύλ κε ηαο εξσηήζεηο θαη 
δηα λα κελ ππνπηεπζνύλ ηίπνηεο, 
εζέιεζε λα θάγεη νιίγν θαη λα 
νκηιήζεη θαηά ην εηζηζκέλν ηεο θαη 
έηδη απέθξπςε ην πάζνο ηεο, ηνπο 
ζπιινγηζκνύο όκσο ηνπο βαζείο 
ηνπ έξσηνο, κε ηνπο νπνίνπο ήηνλ 
πεξηθπθισκέλε, δελ εκπνξνύζε λα 
ηνπο απνζθεπάζεη, επεηδή θαλεξά 
ηνπο έδεηρλε ην κεηαβαιιόκελόλ ηε 
θαη αιινηνύκελνλ πξόζσπόλ ηεο. 

Σν πξάγκα, ινηπόλ, δελ άξγεζε 
λα γλσξηζζεί θαη ην πάζνο ηεο 
θόξεο λα ηαηξεπζεί. Δπεηδή ηελ 
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άιιε κέξα αληακώζεθαλ νη δπν 
παηέξεο θαη άξρηζαλ επάλσ εηο ηα 
κέησξα* λα θάκνπλ θαη ζπνπδαία... 
Αθνύ ινηπόλ νκίιεζαλ... 
αλερώξεζε έθαζηνο εηο ηα ίδηα,* ν 
έλαο λα δώζεη ηελ είδεζε ηνπ πηνύ 
ηνπ θαη ν άιινο λα εμεηάμεη ηελ 
θόξε ηνπ αλ ζέιεη. Φζάζαο ινηπόλ 
ν ηδειεκπή Γηαθνπκήο εηο ην ζπίηη 
ηνπ, είπε ηε γπλαίθα ηνπ όια εθείλα, 
νπνύ νκίιεζελ κε ην ηδειεκπή 
Αλησλάθε. ζελ, ηε ιέγεη, πήγαηλε 
θαη αλάθεξε ηελ λα ηδώκελ, όκσο 
κε ηξόπν επηηήδεην,* επεηδή 
εμεύξεηο όηη εηο εζέλα ε Διελίηδα 
έρεη πεξηζζόηεξν ζάξξνο. Έξρεηαη 
ινηπόλ ε κεηέξα πξνο ηελ θόξε  
 

κέηωξν (ην): αζηείν. 

έθαζηνο εηο ηα ίδηα: ν θαζέλαο ζην 
ζπίηη ηνπ. 

επηηήδεηνο: θαηάιιεινο. 
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ηεο, ηελ εξσηά κε ηξόπν, ηε ιέγεη 
πξώηνλ άιια πξάγκαηα ηνπ 
νζπηηίνπ, ηεο δηεγείηαη πξάγκαηα 
ραξνπνηά, έσο νπνύ έθζαζε θαη εηο 
απηή ηελ ππαλδξεία. Σελ επξόθεξε 
ην όλνκα ηνπ Γεσξγάθε, δειαδή 
ηνπ πηνύ ηνπ Αλησλάθε, ηνλ νπνίν 
κεξηθέο θνξέο είδνλ εηο ηα Φνκαζηά. 
Σνλ επαηλνύζε όηη είλαη λένο 
ζεκλόο, ηίκηνο, πηόο θπβεξλεκέλνπ* 
παηξόο, εύκνξθνο θαη όιαο ηαο 
ράξηηαο έρσλ, σζά λα κελ ηνλ 
ήμεπξε ε θόξε. Όζηεξνλ ηελ ιέγεη: 
αλ, Διελίηδα, καο ήζεινλ πξνβάιεη 
δηα ζύδπγν ζνπ απηόλ, ήζειεο 
ζηέξμεη* ή όρη; Απηή δε, θαζώο  
 

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

ζηέξγω: ζπγθαηαηίζεκαη, είκαη 
επραξηζηεκέλνο, 
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ήθνπζε απηά ηα ιόγηα θαη κάιηζηα 
ην όλνκα ηνπ Γεσξγάθε ηεο, είπε: 
αρ! πώο δελ ήζεια ζηέξμεη εθείλνλ, 
ηνλ νπνίν ηόζν πνιύ αγ... θαη δηα 
ηνλ νπνίν ιαρη... θαη ιέγνληαο απηά 
έιαβε ην πξόζσπν ηεο κηα εδνληθή 
θαη ραξνπνηά κεηαβνιή θαη δελ 
εθαίλεην πιένλ θαηεθέο* θαη 
ιππεξό. 

...Σελ άιιε ινηπόλ εκέξα, 
αληακώζεθαλ πάιη νη δύν θαινί 
παηέξεο θαη εθαλέξσζε εθάηεξνο* 
ηελ θιίζε, νπνύ έρνπλ ηα ηέθλα ησλ 
ν έλαο πξνο ηνλ άιιν θαη έηδη, 
ρσξίο λα αξγήζνπλ, είπαλ ηελ 
εξρόκελε Κπξηαθή λα θαιέζνπλ 
κεξηθνύο ζπγγελείο ησλ θαη λα 
αιιάμνπλ ηα δαθηπιίδηα, δειαδή λα 
ηνπο αξξαβσληάζνπλ. Ήιζε ινηπόλ  
 

θαηεθήο: ζθπζξσπόο. 

εθάηεξνο: θαζέλαο από ηνπο δύν. 
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ε Κπξηαθή, ε επηπρέζηαηε θαη 
δαηκόληα εκέξα δηά εθείλν ην 
αμηέξαζην* δεπγάξη θαη ην 
αξξαβώληαζαλ, απνθαζίζαληεο 
ύζηεξνλ από έλα κήλα λα γέλνπλ 
θαη ηα ζηεθαλώκαηα. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ην πξώην κέξνο ηνπ 
απνζπάζκαηνο ν ζπγγξαθέαο 
παξνπζηάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
θαηάζηαζε ηεο Διελίηζαο. Πνηεο 
εθδειώζεηο θαλεξώλνπλ ηελ 
θαηάζηαζε απηή; 

2.  Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν 
ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ: α) ην 
θνηλσληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 
μεηπιίγεηαη ε ηζηνξία, β) ην ήζνο 
ησλ πξνζώπσλ πνπ κεηέρνπλ, γ) 
ηνλ εζηθό ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο. 
 

αμηέξαζηνο: αμηαγάπεηνο. 
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3.  Οη ηζηνξίεο ηνπ βηβιίνπ Έξσηνο 
απνηειέζκαηα όπσο θαη εθείλεο ηνπ 
γαιιηθνύ ρνιείνλ ησλ ληειηθάησλ 
εξαζηώλ αλήθνπλ ζην ειαθξό 
θηινινγηθό είδνο θαη ρξεζίκεπζαλ 
σο ιατθά αλαγλώζκαηα. Ννκίδεηε 
όηη ε εκθάληζε ηέηνησλ βηβιίσλ 
ζπληεινύζε ζηελ παηδεία ησλ 
ππόδνπισλ Διιήλσλ; Να ζηεξίμεηε 
κε επηρεηξήκαηα ηε ζεηηθή ή 
αξλεηηθή απάληεζή ζαο. 
 
 

32 / 170 



 

Οη πξόδξνκνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ 
πεξί ηο ηῶλ ὀθηώ ηνῦ 

ιόγνπ κεξῶλ ζπληάμεσο 

 
Υεηξόγξαθν κε πνηήκαηα ησλ 
Λσρηθώλ ηνπ Υξηζηόπνπινπ 

(ΔΒΔ, 1254) 
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Γεώξγηνο Άβιηρνο (1842-1909), 
Κοπέια ζηο παράζσρο (1877) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Ησάλλεο Βειαξάο 
 

Ο Βειαξάο, όπσο θη ν Υξηζηόπνπ-

ινο, απνηειεί πξνδξνκηθή κνξθή 
ηεο λενειιεληθήο πνίεζεο. ηα 
ιπξηθά ηνπ πνηήκαηα, απαιιαγκέ-
λνο θάπσο από ηε θαλαξηώηηθε 
επίδξαζε, αληιεί από ηελ αξθαδηθή 
(ηηαιηθή θπξίσο) πνίεζε ηνπ θαηξνύ 
ηνπ θαη ηε δεκνηηθή καο παξάδνζε. 
Ζ εξσηηθή ηνπ πνίεζε, γεκάηε από 
ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε θαη ρσξίο 
ηελ παηγληδηάξηθε θη αλάιαθξε 
δηάζεζε ηνπ Υξηζηόπνπινπ, 
εθθξάδεη πεγαίν αίζζεκα κε 
ζηνηρεία ξνκαληηθά. Πνιιά, επίζεο, 
από ηα ζαηηξηθά ηνλ πνηήκαηα 
δηαηεξνύλ αθόκε θαη ζήκεξα ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο, γηαηί κε ηε 
ζθσπηηθή ηνπ εηξσλεία θαηόξζσζε 
λα δώζεη ραξαθηεξηζηηθνύο 
αλζξώπηλνπο ηύπνπο. 

35 / 173 



Από ηα δύν πνηήκαηα, ην έλα 
είλαη εξσηηθό θαη ην άιιν ζαηηξηθό. 
Πεξηιακβάλνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο 
ελόηεηεο «Δξσηηθά» θαη «αηηξηθά» 
ησλ Απάλησλ ηνπ. 
 

αλ πεηαιούδα ζηε θφηηά... 
 

αλ πεηαινύδα ζηε θσηηά,  
ζ’ εζέλα γύξεο θέξσ 

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

 

Καη κόιν πνπ θινγίδνκαη,  
πεηώ νιόγπξά ζνπ, 

λα μεκαθξύλσ δελ κπνξώ  
ζηηγκήλ από ζηκά ζνπ. 

 

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

ηα κάγηα είλ’ ηα ζέιγεηξα  
νπόρεη ην θνξκί ζνπ. 

 

νρ: από. 

αηή ζνπ: εζύ ε ίδηα. 
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Γηαηί κε ρέξη αιάζεπην  
εζέιεζελ ε θύζε 

ηεο ληόηεο η’ άλζηα νιόβνιν  
πξνηθηό λα ζνπ ραξίζεη. 

 
Καη πνηνο είλ’ ν αλαίζζεηνο  

πνπ λα ζ’ αιεζκνλήζεη, 
αθνύ ζε δεη γηα κηα θνξά,  

καδί ζνπ ζα κηιήζεη; 
 
Σ’ αεδόλη ζόδσθε ιαιηά,  

θσλή ην θαλαξίλη, 
ηε ρισξαζηά* ζνπ δάλεηζαλ  

ησλ πεξβνιηώλ νη θξίλνη. 
 
Οη ράξεο αλαπαύνπληαη  

απάλσ ζηε ζσξηά ζνπ, 
ηεο άλνημεο ηξηαληάθπιια  

αλζνύλ ζηα κάγνπιά ζνπ. 
 

ριωξαζηά: θξεζθάδα, δξνζηά 
(κεηθ.). 
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Λελ ην θνξάιιη θόθθηλν,  
κόλ’ δίρσο λνζηηκάδα· 

δελ έρεη ζαλ η’ αρείιη ζνπ  
βαθή θαη θνθθηλάδα. 

 
Γνμάξηα είλαη ηα θξύδηα ζνπ  

θαη κε πηηεδεηνζύλε 
βαξνύλ, πιεγώλνπλ ηηο θαξδηέο,  

ρσξίο ειεεκνζύλε. 
 
ηα δπν ζνπ κάηηα ηα γιπθά  

ν έξσηαο θσιηάδεη 
θη νρ ηαύηα ηηο ζαγίηεο ηνπ  

ζηνπο ληνπο απάλσ αδεηάδεη. 
 
Σν θνίηαζκα ζνπ ην γιπθό  

είλ’ ησλ θαξδηώλ ν θιέθηεο· 
αλ δελ πηζηεύεηο, ξώηεζε  

λα ζνπ ην είπεη ν θαζξέθηεο... 
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Γηαηρηθή παρεγορηά 
 

Βνγθνκαρνύζελ αζηελήο 
θαηάθνηηνο ζηελ θιίλε, 
ηνπ Υάξνπ παίξεη,* δίλεη. 

 
Καη ιππεκέλε θαη πηθξή 
ε καύξε ζύδπγόο ηνπ 
ζξελνύζε ζην πιεπξό ηνπ. 

 
ε ηνύην κπαίλεη θη ν γηαηξόο 
θαη ην ζθπγκό ηνπ πηάλεη, 
ηνλ εξσηάεη ηη θάλεη. 

 
- Χρ! ηη λα θάκσ, δελ κπνξώ), 
ρεηξόηεξα όζν πάλσ,* 
θνβνύκαη ζα πεζάλσ. 

 

 
 

παίξεη: παίξλεη. 

πάλω: πάσ. 
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- Με δα ηνλ ζάλαηνλ επηύο 
ζηνράδεζαη, δεηιηάδεηο, 
θαη ηνπ παηξόο ζνπ νκνηάδεηο. 

 
Ο καθαξίηεο ζαλ θη εζύ 
κνπ έιεγε, ζπκνύκαη: 
«Γηαηξέ, δελ ηνλ παηνύκε 

 
ην ράξν ηνύηελ ηε θνξά!» 
Μόλ’ θείλνο ήηαλ γέξνο 
θαη ηνπ ζαλάηνπ κέξνο. 

 
- Γελ έρσ δύλακε, γηαηξέ, 
κεδέ γηα λα κηιήζσ, 
θαη δε ζαξξώ λα γιύζσ*. 

 
- Σνλ ίδηνλ είρε, θαη ζσζηά, 
ν καθαξίηεο ζεηνο ζνπ, 
ην θόβν ην δηθό ζνπ. 

 
 

λα γιύζω: λα γιηηώζσ. 
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Μόλ’ εζύ θίιε κνπ, αγθαιά* 
από πνιιήο ζην ζηξώκα, 
ρακνβαζηηέζαη* αθόκα. 

 

- Καιό δε βιέπσ, θπξ γηαηξέ, 
δελ ηξώγσ, δελ θνηκνύκαη, 
πώο ιεο λα κε θνβνύκαη; 

 

- νπ ’ξζαλ ζην λνπ, θαζώο ζσξώ, 
ηα ιόγηα ηνπ αδειθνύ ζνπ, 
ηνπ κεγαιύηεξνύ ζνπ. 

 

Ο καθαξίηεο θαγεηό 
θαη ύπλνλ επνζνύζε, 
θαη κε ζπρλνξσηνύζε. 

 

Μόλ’ εζύ, θίιε κνπ, πξνρηέο 
δνπκί, ζαξξώ, θακπόζν 
λα ξνύθεζεο σζηόζν. 

 

αγθαιά: αλ θαη. 

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

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

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

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

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

1.  Πνηεο επηδξάζεηο από ηε 
δεκνηηθή καο παξάδνζε κπνξείηε 
λα επηζεκάλεηε ζην πξώην πνίεκα; 

2.  Μπνξνύκε λα ππνζηεξίμνπκε όηη 
ν Βειαξάο, αθνινπζώληαο ηελ 
πνίεζε ηεο επνρήο ηνπ, 
εμηδαληθεύεη ηε γπλαίθα ζην πξώην 
πνίεκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
άπνςή ζαο. 

3. Σν ζαηηξηθό ζηνηρείν ζην δεύηεξν 
πνίεκα ζπζζσξεύεηαη πξνο ην 
ηέινο. Να ην επηζεκάλεηε θαη λα 
θξίλεηε αλ είλαη αλαπάληερν ή 
πξνεηνηκάδεηαη επαξθώο. 

4. Ννκίδεηε όηη κηα ηέηνηα ζάηηξα 
κπνξεί λα επηβηώζεη θαη ζήκεξα; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο. 
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Γεκήηξηνο Καιιηβσθάο (1806-1877), 

Προζφπογραθία αλδρογύλοσ 
(π.1858) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Ησάλλεο Βειαξάο (1771-1823) 
 

Γελλήζεθε ζηα Κύζεξα ή ηα 
Γηάλλελα. Μεηά ηηο πξώηεο ζπνπδέο 
ηνπ ζηα Γηάλλελα, πήγε ζηελ Ηηαιία 
γηα αλώηεξεο ζπνπδέο. Πήξε 
δίπισκα θηινζνθίαο θαη ηαηξηθήο 
απ’ ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάληνβαο 
(1797). Δπέζηξεςε θαηόπηλ ζηελ 
Διιάδα θαη έδεζε ζηα Γηάλλελα 
θπξίσο, όπνπ άζθεζε ην 
επάγγεικα ηνπ γηαηξνύ. Γηνξίζηεθε 
γηαηξόο ηνπ Βειή Παζά, ηνπ γηνπ 
ηνπ Αιήπαζα θαη ηνλ αθνινύζεζε 
ζε πνιιέο ηνπ εθζηξαηείεο. Ήηαλ 
έλζεξκνο νπαδόο ηεο δεκνηηθήο θαη 
πξόηεηλε ηνικεξέο γηα ηελ επνρή 
ηνπ θαηλνηνκίεο ζην έξγν ηνπ 

Ροκέεθε γιόζα, ην κόλν πνπ 
ηππώζεθε όζν δνύζε. (Μεξηθέο απ’ 
απηέο είλαη: θαηάξγεζε ησλ ηόλσλ 
θαη ησλ πλεπκάησλ, ησλ πεξηηηώλ 
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νκόερσλ θσλεέλησλ.) Μεηέθξαζε, 
επίζεο, θιαζηθά θείκελα θη έγξαςε 
πνιιά δνθίκηα γηα ηε γιώζζα. 
Ήηαλ έλα από ηα πην θσηηζκέλα 
πλεύκαηα ηνπ θαηξνύ ηνπ, 
ζπλεηδεηόο εθπξόζσπνο ηνπ 
λενειιεληθνύ δηαθσηηζκνύ. Μαδί κε 
ην Υξηζηόπνπιν αλαλεώλεη ηε 
λενειιεληθή πνίεζε. Σν 1820, 
ύζηεξα απ’ ηελ ππξπόιεζε ησλ 
Ησαλλίλσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
πεξηνπζίαο ηνπ, θαηέθπγε ζηα 
Εαγνξνρώξηα, όπνπ θαη πέζαλε. Σα 
Άπαληά ηνπ θπθινθόξεζαλ κεηά ην 
ζάλαηό ηνπ ην 1827 ζηελ Κέξθπξα. 
Αμηνζεκείσην είλαη όηη ζηνλ θαηά-
ινγν ησλ ζπλδξνκεηώλ βξίζθεηαη 
θαη ην όλνκα ηνπ νισκνύ. 
 

Ησάλληλα,  
ζηα ρξόληα ηεο 
Σνπξθνθξαηίαο 
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Αζαλάζηνο Υξηζηόπνπινο 
 

Ο Αζ. Υξηζηόπνπινο αζρνιήζεθε 

κ’ όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο ηεο 
γλώζεο: λνκηθή, ηαηξηθή, 
θηινζνθία, θηινινγία, θπζηθή, 
κνπζηθή, πνίεζε θαη πνιηηηθή. Αλ θη 
ν ίδηνο έδεζε κηα δσή θαλνληθή θαη 
λεθάιηα, ε πνίεζή ηνπ είλαη γεκάηε 
από ύκλνπο ζηνλ έξσηα θαη ην 
Βάθρν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 
αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ 
Αλαθξενληηζκνύ, πνπ εληάζζεηαη 
ζην γεληθόηεξν ινγνηερληθό θίλεκα 
ηνπ Αξθαδηζκνύ. Πξέπεη όκσο λα 
αλαγλσξίζνπκε πσο παξ’ όιν ηνλ 
επίπιαζην θη επηθαλεηαθό 
ραξαθηήξα ηεο πνίεζήο ηνπ θαη ηελ 
απνπζία ελόο βαζύηεξνπ πάζνπο, 
δελ ηεο ιείπεη ε ράξε θαη ε 
ιεπηόηεηα. Όζηεξα από καξαζκό 
150 ζρεδόλ ρξόλσλ, κεηά ηελ 
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πηώζε ηεο Κξήηεο, ε λεόηεξε 
ειιεληθή πνίεζε αξρίδεη λα βξίζθεη 
ην δξόκν ηεο. 
 

Φαγοπόηη 
 
Σξύγνο πξόζραξα πξνβαίλεη, 
ενξηάδ’ ε νηθνπκέλε, 
ε θινγέξ’ αρνινγάεη. 
Σν θζηλόπσξν βνΐδεη 
ρνξεπηά παλεγπξίδεη 
θαη η’ ακπέιηα ηνπ ηξπγάεη. 
 
Βάιηε, θίινη, κεο ζηε βξύζε 
ην θξαζί καο λα δξνζίζεη, 
θαη ζηξσζείηε θαηαγήο 
ζηελ αξάδα σο ηνλ πάην, 
εηο ηνλ ίζθηνλ απνθάησ 
πξνο ηα ρείιε ηεο πεγήο. 
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ηξώζηε θύιια, ζηξώζηε θηέξε 
επηδέμηα κε ην ρέξη 
θη από πάλσ ηερληθά 
ην αξλάθη καο ιηαλίζηε 
θαη ηνλ ηξύγνλ καο αξρίζηε, 
λα ραξνύκε θηιηθά. 
 
Αο ξνπθνύκε ην θξαζάθη 
ζηεο αξρέο απ’ νιηγάθη 
θαη, θηλώληαο βαζκεδόλ 
αο πςώλνκε ηε δόζε, 
σο λ’ αλάςεη, λα θνξώζεη 
ην θεθάιη καο ζρεδόλ. 
 
Κη έηζη πιένλ δαιηζκέλνη 
κεο ζηα ρόξηα θπιηόκελνη 
ησλ πνπιηώλ ηνλ ζθπξηγκόλ, 
μαπισηά λα ηνλ αθνύκε 
θαη ηνλ ίζν λα βαζηνύκε 
σο ηνλ πξώηνλ λπζηαγκόλ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Αθνύ δηαβάζεηε ηα εηζαγσγηθά 
ζεκεηώκαηα, λα επηζεκάλεηε ηα 
ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην 
πνίεκα Φαγνπόηη. 
2.  α) Πνηα γιώζζα ρξεζηκνπνηεί ν 
πνηεηήο; 

β) Έρνπλ νη ζηίρνη ηνπ ξπζκό 
αληίζηνηρν κε ην πλεύκα ηεο 
πνίεζήο ηνπ; 
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Αζαλάζηνο Υξηζηόπνπινο  
(1772-1847) 

 

Γελλήζεθε ζηελ 
Καζηνξηά. Μεγάισζε θη 
εθπαηδεύηεθε κέζα ζην 
θιίκα ησλ πξννδεπηηθώλ 
ηδεώλ ηνπ λενειιεληθνύ  
δηαθσηηζκνύ, πνπ επεξέαζαλ θαη 
ηελ ειιεληθή παηδεία. Μεηά ηηο 
πξώηεο ζπνπδέο ηνπ ζην 
Βνπθνπξέζηη, αθνινύζεζε 
αλώηεξεο ζπνπδέο ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Βνύδαο 
(ιαηηληθά, θηινζνθία, ηαηξηθή) θαη 
ηεο Πάληνβαο (ηαηξηθή θαη λνκηθά). 
ιε ηε δσή ηνπ ηελ έδεζε ζρεδόλ 
ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο, 
όπνπ θαηέιαβε αλώηεξα αμηώκαηα. 
ηελ αξρή επλνήζεθε πνιύ από ηνλ 
εγεκόλα Αιέμαλδξν Μνπξνύδε θη 
αξγόηεξα από ηνλ εγεκόλα ηεο 
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Βιαρίαο Ησάλλε Καξαηδά, πνπ ηνλ 
δηόξηζε αλώηαην δηθαζηηθό θαη ηνπ 
αλέζεζε λα αλαζπληάμεη ηε 
λνκνζεζία ηεο ρώξαο. Μεηά ηελ 
αλάθιεζε ηνπ Καξαηδά απνζύξζε-
θε ζην ηκπίλη ηεο Σξαλζπιβαλίαο. 
Σν 1836 επηζθέθζεθε γηα ιίγν ηελ 
ειεύζεξε Διιάδα. Ζ ππνδνρή όκσο 
πνπ ηνπ έγηλε δελ ήηαλ εθείλε πνπ 
πεξίκελε. Ξαλαγύξηζε ζην ηκπίλη, 
όπνπ θαη πέζαλε. 

Ζ δξάζε ηνπ ήηαλ πνιπζρηδήο. 
Αζρνιήζεθε κε πνηθίια ζέκαηα, 
θηινινγηθά, γισζζηθά, 
ινγνηερληθά, θηινζνθηθά, πνιηηηθά 
θ.ά. Γνμάζηεθε όκσο σο πνηεηήο θη 
έγηλε γλσζηόο γηα ηηο απόςεηο ηνπ 
γύξσ από ην γισζζηθό δήηεκα. ην 
ζρεηηθό έξγν ηνπ ππνζηήξημε όηη ε 
λενειιεληθή απνηειεί επηβίσζε θαη 
θξάκα ηεο αξραίαο δσξηθήο θαη 
αηνιηθήο δηαιέθηνπ. 
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Από ηα έξγα ηνπ ηππώζεθαλ ηα 
εμήο: Γρακκαηηθή ηες Αηοιοδφρηθής, 
ήηοη ηες οκηιούκελες ηφρηλής ηφλ 
Διιήλφλ γιώζζας Βηέλλε, 1805, 
Λσρηθά (α΄ έθδνζε 1811), Ποιηηηθά 
παράιιεια, Παξίζη 1833, Διιεληθά 
Αρταηοιογήκαηα, Αζήλα 1853. 
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Απνκλεκνλεύκαηα 
 

Σα απνκλεκνλεύκαηα είλαη 

θηινινγηθό είδνο πνπ αλαπηύρζεθε 
ήδε από ηελ αξραηόηεηα. Δίλαη 
γλσζηά π.ρ. ηα Απνκλεκνλεύκαηα 
ηνπ Ξελνθώληα. Απνκλεκνλεύσ 
ζεκαίλεη δηαηεξώ ζηε κλήκε κνπ, 
μαλαθέξλσ ζηε κλήκε κνπ θαη είκαη 
ζε ζέζε λα δηεγεζώ απηά πνπ 
μαλαθέξλσ ζηε κλήκε κνπ. Σα 
Απνκλεκνλεύκαηα ινηπόλ είλαη 
δηεγήζεηο γηα γεγνλόηα ηα νπνία 
απηόο πνπ ηα δηεγείηαη ηα έδεζε κε 
ηξόπν άκεζν, πήξε δειαδή κέξνο 
ζ’ απηά ή ηα παξαθνινύζεζε σο 
απηόπηεο κάξηπξαο. Σα γεγνλόηα 
κπνξεί λα είλαη πνιιά θαη δηάθνξα. 
πλεζέζηεξε όκσο είλαη ε αθήγεζε 
πνιηηηθώλ ή πνιεκηθώλ γεγνλόησλ· 
ηα Απνκλεκνλεύκαηα δειαδή είλαη 
ζπλήζσο πνιηηηθά ή πνιεκηθά. Γη’ 
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απηό ην ιόγν ζρεηίδνληαη κε ηελ 
ηζηνξία, είλαη δπλαηό λα ηεο 
ρξεζηκεύζνπλ σο πεγή. 
πγγελεύνπλ πεξηζζόηεξν κε ηελ 
απηνβηνγξαθία, όπνπ ν 
ζπγγξαθέαο εμηζηνξεί νιόθιεξε ηε 
δσή ηνπ θαη ηε ρξνλνγξαθία, ηε 
γξαθή ρξνληθώλ, πνπ είλαη 
αθήγεζε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ 
θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ρσξίο 
πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπ 
ζπγγξαθέα ζ’ απηά. 

Ζ ζρέζε κε ηε ινγνηερλία ππάξ-
ρεη ή όρη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα 
ηεο γξαθήο. Αλ δειαδή ν 
απνκλεκνλεπκαηνγξάθνο δηαζέηεη 
αθεγεκαηηθή ηθαλόηεηα θη αλ 
θαηνξζώζεη λα δώζεη ζην ιόγν ηνπ 
δύλακε θαη δσληάληα, ηόηε ε 
αθήγεζε γίλεηαη ινγνηερληθό έξγν, 
όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
Μαθξπγηάλλε. Από ηνλ αγώλα ηνπ  
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Δηθνζηέλα πξνήιζαλ πνιιά 
Απνκλεκνλεύκαηα (ελζπκήκαηα, 
ππνκλήκαηα, δηεγήζεηο, όπσο 
αιιηώο νλνκάδνληαη): Σνπ Ξάλζνπ, 
ηνπ Πεξξαηβνύ, ηνπ Παιαηώλ 
Παηξώλ Γεξκαλνύ, ηνπ 
Μαθξπγηάλλε, ηνπ Καζνκνύιε, ηνπ 
Κνινθνηξώλε, ηνπ Νηθεηαξά, ηνπ 
Γήκνπ Σζέισλ θ.ά. Σα ηξία 
ηειεπηαία είλαη πξνθνξηθέο 
αθεγήζεηο ησλ αγσληζηώλ πνπ 
θαηέγξαςε ν Γεώξγηνο Σεξηζέηεο. 
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Παλαγήο θνπδέο 

 

Υροληθό ηες ζθιαβφκέλες Αζήλας 
 

Ο Παλαγήο θνπδέο (1776 - 1847) 

γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Έκαζε ιίγα 
γξάκκαηα θαη ζηελ αξρή έβγαδε 
πνιύ δύζθνια ην ςσκί ηνπ. 
Αξγόηεξα έγηλε λαπηηθόο θαη 
αζρνιήζεθε κε ην εκπόξην, όπνπ 
θαη επδνθίκεζε. Σν 1820 κπήζεθε 
ζηε Φηιηθή Δηαηξεία. ηελ 
επαλάζηαζε ηνπ 1821 πξόζθεξε 
ζεκαληηθέο ππεξεζίεο θαη 
πνιέκεζε ζηελ Αθξόπνιε ησλ 
Αζελώλ. Ζ αλεςηά ηνπ (θόξε ηνπ 
αδειθνύ ηνπ) ήηαλ ζύδπγνο ηνπ 
Μαθξπγηάλλε. Μεηά ηελ 
απειεπζέξσζε, ε νηθνγέλεηα θνπδέ 
έγηλε από ηηο πην επθαηάζηαηεο ηεο 
Αζήλαο. 
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Ο Παλαγήο θνπδέο έγξαςε ην 
Υροληθό ηες ζθιαβφκέλες Αζήλας 
ζηα 1841. ’ απηό εμηζηνξεί ηα 
βάζαλα πνπ ππέθεξαλ νη Αζελαίνη 
θάησ από ηε δηνίθεζε ηνπ ζθιεξνύ 
Σνύξθνπ αγά Υαηδή Αιή (1772 - 
1796). ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα πνπ 
καο αθεγείηαη ζπκθύξνληαη θαη νη 
νηθνγελεηαθέο θαη αηνκηθέο ηνπ 
πεξηπέηεηεο. Πεγή ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηνπ είλαη νη 
δηεγήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ θαη νη 
πξνζσπηθέο ηνπ αλακλήζεηο. 

Ζ αθήγεζε ηνπ θνπδέ είλαη 
έληνλα ρξσκαηηζκέλε 
ζπλαηζζεκαηηθά κε πεξηγξαθέο 
δσληαλέο θαη ιατθή γιώζζα πνπ 
ζπρλά βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηε 
γιώζζα ησλ Αποκλεκολεσκάηφλ 
ηνπ Μαθξπγηάλλε. 

Σν πξώην απόζπαζκα, πνπ 
αθνινπζεί, αλαθέξεηαη ζην έηνο 
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1788, όηαλ ν Υαηδή Αιήο άξρηζε 
αζξόεο θπιαθίζεηο Αζελαίσλ, θαη 
ην δεύηεξν ζηα 1791, νπόηε ν 
ζπγγξαθέαο θαη ν παηέξαο ηνπ 
δξαπεηεύνπλ από ηελ Αζήλα θαη 
θαηαθεύγνπλ ζηε Υαιθίδα. 
 

Οη θπιαθέο 
 

Δπζύο έβαιε* θύιαθαο εηο ηαο 
πόξηαο,* έξημε δόζηκν* ηόζα 
γξόζηα, θαηά ηελ θαηάζηαζε. Κάζε  
 

έβαιε: ν Υαηδή Αιήο. 

πόξηα: ε πύιε. Πξόθεηηαη γηα ηηο 
πύιεο ηνπ θάζηξνπ πνπ έρηηζε ν 
Υαηδή Αιήο γύξσ από ηελ Αζήλα, 
κε ηελ πξόθαζε λα ηελ 
πξνζηαηεύζεη από επηδξνκέο, ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα όκσο γηα λα 
ειέγρεη ηελ έμνδν ησλ θαηνίθσλ. 

δόζηκν: θόξνο. 
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νηθνγέλεηα θαιή ηόζα μεζηηά* ιάδη· 
όζα γξόζηα θαη ηόζα μεζηηά. Οη 
θπιαθέο εγέκσζαλ, αλδξίθεηα 
θπιαθή θαη γπλαηθεία θπιαθή· δελ 
έιεηπαλ από ηαο δύν θπιαθάο από 
εθαηόλ πελήληα έσο δηαθόζηνη 
πελήληα άληξεο θαη εηο ηελ 
γπλαηθεία από εηθνζηπέληε έσο 
νγδόληα γπλαίθεο. 

Ήηνλ νη άληξεο νξζνί εηο ηελ 
θπιαθή· δελ ερσξνύζαλ θαζηζηνί. 
Γηα λα πάγεη θαλέλαο εηο ην 
παξάζπξν ηεο θπιαθήο νπνύ ήηνλ 
κε ζίδεξα, λα νκηιήζεη θαλελόο 
θπιαθηζκέλνπ, αλ ήηνλ εκπξόο νκη-
ινύζελ εύθνια, είδε* ήηνλ νπίζσ, 
ηνλ εζήθσλαλ ζεθσηά από πάλσ 
από ηνπο αλζξώπνπο ή πνιιά 
ζπξσρηά, δηα λα πάγεη λα νκηιήζεη. 
 

ηα μεζηηά: κέηξν ρσξεηηθόηεηαο. 

εηδέ: αλ όκσο. 
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Αλ ηνπ επήγαηλαλ θνκκάηη 
ςσκίνλ ή νιίγνλ άιιν ηη δηα λα 
θάγεη, ην έδηδαλ ρέξη κε ρέξη θαη ην 
ειάκβαλε ν πηζηλόο. Από ην 
παξάζπξν ηεο θπιαθήο έβγαηλελ 
έλαο θαπλόο, κηαλ άρλα, σζάλ 
ζύγλεθν καύξν, ηνπ αλαγθαίνπ* ε 
βξώκα ηόζσλ αλζξώπσλ νη 
ειηθησκέλνη άλζξσπνη εθηλδύλεπαλ, 
έξρνληαλ εηο ηα νινίζηηα* θαη νιίγνη 
εμεκεξώζεθαλ απνζακέλνη. 

Δηο ηελ αληξίθεηα θπιαθή 
εθξέκεην ν θάιαγγαο*. Μεηά νρηώ 
εκέξαο ηεο θπιαθίζεσο, όπνηνο 
δελ επιήξσλελ εδέξεην κε ηεο 
έηνηκεο βέξγεο, νπνύ νη 
αγξνθύιαθεο ήηνλ εηο ρξένο, θάζε  
 

ην αλαγθαίν: ην απνρσξεηήξην. 

νινίζηηα: ηα ινίζζηα, ηα ηειεπηαία 
ηνπ. 

θάιαγγαο: όξγαλν βαζαληζκνύ. 
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δπν εκέξεο, λα θέξλνπλ έλα δεκάηη 
πξηθνδάθλεο* πξνο ξαβδηζκόλ ησλ 
θπιαθηζκέλσλ. 

Παξνκνίσο εηο ηε γπλαηθεία 
θπιαθή είραλ κηα θνιόλα 
καξκαξέληα όξζηα θαη έδελαλ ηε 
γπλαίθα όξζηα, βάδνληαο ην ζηήζνο 
ηεο θαηά ην κέξνο ηεο θνιόλαο, θαη 
κε ηαο βέξγαο νη ζηξαηηώηαη ηελ 
έδεξλαλ, νη Σνύξθνη. 

Οη γπλαίθεο απηέο, ήηαλ άιιεο 
ρήξεο, άιιεο νπνύ ήηαλ νη άληξεο 
ησλ θξπκκέλνη εηο ηαο εμνράο, 
εδνύιεπαλ θαη εθνηκώλην έμσ, εηο 
ηα ζπήιαηα θαη ξεύκαηα, θαη άιινη 
ήηνλ θεπγάηνη. Καη δπζθόισο 
εκπνξνύζαλ λα πάξνπλ ηαο 
θακειηάο* ησλ, λα ηαο θέξνπλ όζελ 
ήηνλ απηνί, εηο Υαιθίδα, Θήβα, 
 

πξηθνδάθλεο: πηθξνδάθλεο. 

θακειηά: νηθνγέλεηα. 
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Ληβάδηα, Μέγαξα, Πεινπόλλεζν, εηο 
ηαο λήζνπο θαη εηο Αλαηνιή. 

Σόηε ν παηήξ κνπ, από ην 
ζάλαην ηεο κεηξόο κνπ, από ην 
ζαλαηηθό νπνύ αθνινύζεζε, θαη 
από ηνλ εξρνκό ηνπ Υαηδή Αιή, 
νπνύ άξρηζε ηελ ηπξαλλία, ηε 
ζεξκαγή* ηνπ ηελ εηέιεησζε. Σν 
εηζόδεκα ιαδηνύ ην ειάκβαλε ν 
Υαηδή Αιήο. Δπώιεζε ηα θηήκαηά 
ηνπ· ύζηεξνλ, κελ έρνληαο άιιν ηη, 
ηνλ εθπιάθσζαλ δηα ην θαηάζηηρνλ 
ιεγόκελνλ ηόηε, δόζηκνλ ηπξαλλίαο. 

Ήβγελ* απηόο από ηε θπιαθή, 
δηα λα νηθνλνκήζεη ρξήκαηα, βάδν-
ληαο κέλα εηο θπιαθήλ, σο ακαλέηη, 
ππνζήθελ, αιιά ηόηεο πνηνο εδάλεη-
δελ; ή πνηνο είρελ; ή θαη αλ θαλέλαο  
 

ζεξκαγή: (ηνύξθηθε ι.) νη 
νηθνλνκίεο, ην ρξεκαηηθό απόζεκα. 

ήβγελ: βγήθε. 
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ρξηζηηαλόο είρε, πώο εθνηνύζε* λα 
δαλείζεη ή λα θάκεη θακίαλ αγνξάλ, 
εθηόο ησλ νζσκαλώλ, νπνύ δε 
ππόθεηλην εηο θακίαλ ηπξαλλίαλ, 
αιιά νη Οζσκαλνί, κεξηθνί νπνύ 
εζώδνλην, δελ εδάλεηδνλ, αιιά 
αγόξαδαλ θηήκαηα παξαηηκήο*. 

Ο παηήξ κνπ δελ εκπόξεζε λα 
εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα. Κηλεηά δελ 
είρε λα πσιήζεη. Σα θηλεηά ηεο 
κεηξόο κνπ ηνπ ηα είραλ πάξεη. Σεο 
κεηξηάο κνπ ηα ςηιηθά, θάηηο ξνπρη-
θά, ηα είραλ θιέςεη, όηαλ ήβγακε εηο 
Υαιάλδξη από ην ζαλαηηθό*· αθόκε 
θαη ηνπ παηξόο κνπ ηα ξνπρηθά θαη 
ινηπά, νπνύ ε πόιηο ήηνλ έξεκε. 
 

θνηώ: ηνικώ. 

παξαηηκήο: ζε ηηκή θαηώηεξε από 
ηελ θαλνληθή. 

ην ζαλαηηθό: ε επηδεκία (εδώ: 
επηδεκία παλνύθιαο 
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Μόλνλ νη Σνύξθνη ήηνλ εηο ηελ 
πόιελ κεηλεζκέλνη, νπνύ δελ εθν-
βνύλην ηελ παλώιελ. Καη έξεκνο 
όληαο ε πόιηο, έλαο Σνύξθνο, γείην-
λαο καο, ληεξβίζεο* Αγάθνο, ήκπε* 
κε ζθάια εηο ην ζπίηη θαη έθιεςελ 
όια νκνύ θαη ην ραιθσκαηηθό*. 
 

Δγώ έκεηλα εηο θπιαθήλ κηαλ 
νιόθιεξνλ εβδνκάδα. Ο παηήξ κνπ 
ήξρνληαλ θάζε απγή θαη κνπ 
ήθεξλε νιίγν ςσκί θαη νιίγεο ειηέο. 
Δγώ ηνπ έιεγα: «παηέξα, πόηε ζα 
κε βγάιεηο από ηε θπιαθή;». Απηόο 
κνπ έιεγε: «παηδί κνπ, δελ εκπνξώ 
λα νηθνλνκήζσ ρξήκαηα, θαη εγώ ηη 
λα θάκσ δελ εμεύξσ». Δγώ ηόηεο 
ήκνπλ ρξόλσλ έληεθα κόιηο. 
 

ληεξβίζεο: κσακεζαλόο κνλαρόο. 

ήκπε: κπήθε. 

ην ραιθωκαηηθό: ηα ραιθώκαηα, ηα 
ράιθηλα ζθεύε. 
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Ζ ζηελνρώξηα ηεο θπιαθήο! Με 
ηζαιαπαηνύζαλ νη άλζξσπνη. Μνπ 
ιέγεη ν παηήξ κνπ: «παηδί κνπ, άι-
ιν δελ ζηνράδνκαη, λα πνπιήζσ ηα 
ειαηόδεληξα, ηα εμήληα, νπνύ είλαη 
εηο Υξπζαγηώηηζζα,* ηεο κεηξόο 
ζνπ· ακέ, ηη άιιν λα θάκσ;». Δγώ 
ηνπ είπα: «θάκε, λα μεθπιαθηζηώ!». 

Καη έηζη ηα πσιεί πξνο γξόζηα 
ηξία, θαη πιεξώλεη ην δόζηκν θαη κε 
βγάλεη. Έσο ηόηε κε είρελ εηο ην 
ειιεληθό ζθνιείνλ ιεγόκελν, εηο 
ηνλ δηδάζθαιν ακνπήι 
Κνπβειάλν, θαη είρα πξνρσξήζεη 
έσο ηελ Υξεζηνήζεηαλ ιεγνκέλελ 
ηόηε. Αιι’ ν παηήξ κνπ, από ηελ 
δπζηπρίαλ, κε ήβγαιε, ιέγνληαο 
κνπ, όηη ε πεξίζηαζίο καο είλαη 
δεηλή,λα κε βάιεη εηο κέξνο, λα 
 

Χξπζαγηώηηζζα: ηνπνζεζία ζηελ 
Αηηηθή. 
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παίξλεη ηίπνηεο, λα πιεξώλεη ην 
ραξάηδη κνπ*... 
 

ηε Υαιθίδα πξόζθπγεο 
 

Ζ ηπξαλλία ηνπ Υαηδή Αιή αύμαηλε. 
Δδεηνύζα ηεο κεηξηάο κνπ λα κε 
δώζεη ςσκί θαη δελ ππήξρε. Ο 
παηήξ κνπ εηο θπιαθήλ. Σέινο 
απνθαζίζακε ηελ θπγήλ δηα ηελ 
Υαιθίδα, αθνύ επσιήζακελ έλαλ 
γξαζηδόηνπν εηο ηνλ Άγην Γεκήηξην 
ηνλ Κπξίηδε, θαη κεξηθά ραιθώκαηα, 
θαη επιήξσζελ ν παηέξαο κνπ θαη 
εμεθπιαθίζηε... 

Σέινο κηαλ απγή, κε δίδεη ν 
παηήξ κνπ ην γάηδαξν θαη ηνλ 
παίξλσ θαη πεξλώ από ηε πόξηα 
ησλ Αγίσλ Απνζηόισλ, θαη απηόο 
πέθηεη από ην ηεηρίνλ θαη έξρεηαη 
 

ραξάηδη: θεθαιηθόο θόξνο. 
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θαη κε επξίζθεη, θαζώο κε 
παξάγγεηιε, θαη ηξαβνύκε δηα ηελ 
Υαιθίδα νη δπν καο, από ην κέξνο 
ηνπ Καιάκνπ*. Δμεκεξώζεκελ θαη 
νιεκεξίζακελ* εηο έλα ξεύκα θαηά 
ην κέξνο ηεο Κεβηζηάο*. Ήηνλ εηο ηα 
1790, πξνο ηνλ επηέκβξην... 

Δηξαβήμακε δηα ηελ Υαιθίδα κε 
ην λεζηηθό γάηδαξν εκπξόο, 
έρνληεο απάλσ έλα δηζάθηνλ κε 
νιίγα ξνύρα εκπαισκέλα θαη ηελ 
παιαηόθαπα ηνπ παηξόο κνπ, θαη 
κηαλ αληξνκίδα* θαη εηο ην πνπγθί, 
όια όια, παξάδεο εμήληα· εηο ηα 
πόδηα παιαηά παπνύηδηα, θαη ην 
θέζη ηξύπην! 
 

Κάιακνο, Κεβηζηά (Κεθηζηά) 
πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. 

νιεκεξίδω: δηεκεξεύσ (από εδώ 
θαη νη ιέμεηο: ιεκέξη, ιεκεξηάδσ). 

αληξνκίδα: πθαληό ζθέπαζκα. 
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Δηο Υαιθίδα πεγαίλνληαο, 
εύξακε πνιινύο Αζελαίνπο 
παπνπηδήδεο, ζθνηλάδεο, 
ξαθηάδεο, πεξηβνιαξένπο, 
κπαθάιεδεο, θαη ζαπνπληδήδεο,* νη 
νπνίνη ήηαλ θεπγάηνη παξεκβξόο. 
Μαο εδέρζεθαλ καο επαξεγόξεζαλ. 

Δθνληέςακε εηο θάπνηνλ Αξγπξό 
Πνύιν, Αζελαίν, ζπληερλίηελ ηνπ 
παηξόο κνπ, κε ηνλ νπνίν θαη 
εζπληξόθεςε καδί. Βάδνληαο απηόο 
ηα ζύλεξγα, ειάβαηλε θάηη 
πεξηζζόηεξν. 

Δηο Υαιθίδα δελ ήηνλ ηπξαλλία 
δνζίκαηνο, ρξεκαηηθή, αιιά νη 
Σνύξθνη ήηνλ θάθηζηνη. Δζθόησλαλ 
ηνπο ρξηζηηαλνύο δηα κηθξάο αηηίαο 
θαη άιια αηζρξά έπξαηηαλ. 

Βιέπνληαο απηά ν παηήξ κνπ, 
ήηνλ έλαο Αζελαίνο εηο ην ρσξίνλ 
 

ζαπνπληδήο: ζαπσλνπνηόο. 
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Βαζηιηπόλ ηεο Υαιθίδνο, κόιηο δύν 
ώξαο καθξηά, θάπνηνο Γηνλύζηνο 
Κάζηαγιεο, παπνπηζήο ηελ ηέρλελ. 
Δθαηνίθεη εηο απηό ην ρσξηό. Ο 
παηήξ κνπ κε έδσζε εηο απηόλ, δηα 
λα κελ είκαη εηο Υαιθίδα εκπξόο 
ησλ αγξίσλ Σνύξθσλ, δηα λα κε 
κάζεη ηελ ηέρλελ, κόλν θαη κόλν λα 
κε δσνηξέθεη. Αιιά απηόο ήηνλ 
πνιιά κέζπζνο. Καζεκεξηλώο κε 
έδεξλε. Πιένλ πησρόο από ηνλ 
παηέξα κνπ. ρεδόλ επηζπκνύζα λα 
γεκώζσ ηελ θνηιηά κνπ θνληά ηνπ... 

Δηο ηα 1791 έπηαζε ζαλαηηθό. Δηο 
ην πιεζίνλ ρσξηό καο Φίια 
νλνκαδόκελν, ήηνλ θεθαινρώξη, 
έσο ηξηαθόζηεο πελήληα 
νηθνγέλεηεο, παζαίλνληαο θάκπνζνη 
ην εδηάιαβαλ* σο βνπξδόιαθαο,*  
 

ην εδηάιαβαλ: ην ζεώξεζαλ. 

βνπξδόιαθαο: βξπθόιαθαο. 
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όηη επήγαηλαλ θαη έπληγαλ ηνπο 
άιινπο· νπνύ ηόηε απηή ε 
πξόιεςηο ήηνλ. Αιιά απμάλνληαο 
ην θαθό, ηνπο έδσζαλ λα 
θαηαιάβνπλ νη θξνληκόηεξνη, όηη 
ήηαλ παλώιε. Οπνύ εμέζαπηαλ 
ηνπο πνζακέλνπο θαη ηνπο έθαηνλ κε 
ζίδεξα ππξσκέλα εηο ηελ θαξδηά... 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνηα είλαη ηα δεηλά πνπ 
θαηαηξύρνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζηα 
ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, όπσο 
πξνθύπηνπλ από ην θείκελό καο; 

2.  πσο είπακε ζηελ εηζαγσγή, ν 
ζπγγξαθέαο δελ ήηαλ κνξθσκέλνο· 
ηη λνκίδεηε όηη ηνλ ώζεζε λα δηεγεζεί 
όζα καο δηεγείηαη ζην Υξνληθό ηνπ; 

3.  Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν 
ηδηόηππεο εθθξάζεηο πνπ ζήκεξα 
δε ρξεζηκνπνηνύληαη. 
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Νηθόιανο Καζνκνύιεο 
 

ηραηηφηηθά ελζσκήκαηα 
 

Ο Μαθεδόλαο αγσληζηήο Νηθόιανο 

Καζνκνύιεο (1795 - 1872) έιαβε 
κέξνο ζε πνιιέο κάρεο θαη 
πνιέκεζε ζην Μεζνιόγγη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Ήηαλ 
κνξθσκέλνο θαη από ην 1832 
άξρηζε λα γξάθεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ 
από ηνλ Αγώλα. Σν έξγν ηειείσζε 
ην 1841 θαη ην 1940 εθδόζεθε ζε 
ηξεηο ηόκνπο κε επηκέιεηα ηνπ 
Γηάλλε Βιαρνγηάλλε θαη κε ηίηιν: 
Δλζσκήκαηα ηραηηφηηθά ηες 
Δπαλαζηάζεφς ηφλ Διιήλφλ 1821 - 
1833. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπ-
ζηάδεη ε καξηπξία ηνπ Καζνκνύιε 
ζρεηηθά κε ηελ πνιηνξθία ηνπ Μεζν-
ινγγίνπ. Από απηήλ είλαη θαη ην 
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί θαη καο 
δίλεη ζθελέο από ηελ εξσηθή έμνδν. 
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[θελέο από ηελ έμνδν] 
 
Πεξηθεξόκελνο αλά ηνπο 
πξνκαρώλαο θαη θνηλνπνηώλ εηο 
ηνπο Αμησκαηηθνύο ην ζρέδηνλ, 
ελύθησζελ, θαη επίζηξεθα πάιηλ εηο 
ηνπ Μαθξή ηελ Γάκπηαλ,* νπνύ 
ήζαλ έηνηκνη όινη. Άθξα εζπρία θαη 
άκηιια· επείξαδελ έλαο ηνλ άιινλ 
γειώληεο: 

- Πνηνο εμεύξεη αύξηνλ πνύ ζα 
παίξλε ε ξάρε ζνπ αέξαλ*... 
 
 
 
 

δάκπηα: ηάκπηα θαη ηάπηα (ιεμ. 
ηνπξθ.) πνπ ζεκαίλεη νρύξσκα, 
πξνκαρώλαο. 

πνηνο εμεύξεη... αέξαλ: Πνύ ζα 
θνίηεζαη λεθξόο πεζκέλνο 
κπξνύκπηα. 
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Αλέθδοηολ. – Έλαο αμησκαηηθόο 
ηνπ ηνξλάξε,* Απνζηόιεο 
Σδαιαράο, 55 ρξνλώλ άλζξσπνο, 
κηθξόζελ Αξκαηνιόο, βιέπσλ ηνλ 
εαπηόλ ηνπ αδύλαηνλ ή ώζηε λα 
ζσζή, θαη έρσλ άξκαηα ρξπζά θαη 
ρξήκαηα έσο 10 ρηιδ. γξ. εηο ην 
θηκέξη ηνπ, εμεδώζε εηνύηα όια θαη 
ηα δίδεη λα ηα δσζή θαη αξκαησζή 
έλαο αλεςηόο ηνπ γπκλόο Γηώηεο 
εΐδε. Δλδύζαο ηνύηνλ θαη ιαβώλ 
εθείλνο ηα άξκαηα εθείλνπ, ηνλ 
έδσζελ ν Απνζηόιεο ηελ επρήλ ηνπ 
ιέγσλ: 

- Παηδί κνπ, ιέγεη, από κηθξό 
παηδί Κιέθηεο θαη Αξκαηνιόο απηά 
εθέξδηζα – ιάβε ηα· δελ ηα 
εληξόπηαζα εηο θαλέλα κέξνο. Σα 
γόλαηά κνπ δε βαζηνύλ λα ηξέμσ  
 

ηνξλάξεο: νπιαξρεγόο ζην 
Μεζνιόγγη. 
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ηόζνλ θάκπνλ θαη αλήθνξνλ ζε ηα 
δίδσ κε ηελ επρήλ κνπ· έια λα ζε 
θηιήζσ, θαη λα δώζεο εμ απηώλ θαη 
δηά ηελ ςπρήλ κνπ. Δγώ πιένλ 
κέλσ λα απνζάλσ εδώ, όπνπ ζέιεη 
πιέμεη* ην βνπβάιη εηο ην αίκα, κεηά 
ηελ θπγήλ ζαο. 

Δθεί ήηνλ θαη ν ηνξλάξεο. Σνλ 
είπα ινηπόλ όηη: 

- Δγώ πεγαίλσ εηο ηελ ζέζηλ κνπ, 
θαη ζα πεξηκέλσ εθεί έσο λα δηαβή 
ν Σδηαβέιαο, λα θηλήζσ καδί ηνπ· 
πιελ εζύ λα κείλεο απηνύ νπνύ 
είζαη, λα κε ραζνύκελ. 

ινη νη Οπιαξρεγνί θαη 
ζηξαηηώηαη επήγακελ θαη απν-
ραηξεηίζακελ ηνπο ζπλαγσληζηάο 
καο, θίινπο θαη ζπγγελείο, 
πιεγσκέλνπο θαη αζζελείο, νίηηλεο 
 

ζέιεη πιέμεη: ζα πιεύζεη, ζα 
θνιπκπήζεη.  
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κε δάθξπα ραξάο κάιινλ παξά κε 
ιύπελ ρσξηδόκελνη από εκάο, 
έκεηλαλ λα πεζάλνπλ πνιεκνύληεο· 
θαλέλαο από απηνύο δελ αγαλά-
θηηδελ, δηόηη ν θίλδπλνο ηεο δσήο 
ήηνλ επίζεο ν ίδηνο θαη εηο απηνύο 
θαη εηο εκάο. ινη εύρνλην πξνο 
ηνπο αλαρσξνύληαο ηελ θαιήλ 
αληάκσζηλ εηο ηνλ άιινλ θόζκνλ. 

Φζάλνληαο εηο ηνλ Αλεκόκπινλ, 
ακέζσο επήγα θαη εύξα θαη ηνλ 
Καςάιελ εηο ηελ ππξηηνζήθελ 
εθνηλνπνίεζα πξνο απηόλ ηη ώξα 
έπξεπελ λα βάιε θσηηά· απηόο κ’ 
απνθξίζε όηη: 

- Γελ ζέισ εξκελείαλ,* κόλνλ 
ώξα θαιή ζαο, θαη όηαλ θζάζεηε 
πξνο ηνλ ξηδόλ ηνπ βνπλνύ, αθνύηε 
θαη βιέπεηε ηνλ Καςάιελ ζαο πνπ 
ζα απεηά. 
 

εξκελεία: νξκήλεηα, ζπκβνπιή. 
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Δηο απηήλ ηελ ζηηγκήλ απέξαζελ 
ν Σδηαβέιαο από ην κέξνο καο, θαη 
καο εηδνπνίεζελ λα ηξαβερζνύκελ· 
δηεπζύλζε δε βαδίδσλ ηελ 
αθξνγηαιηάλ δηά λα έβγε πξνο ηελ 
Μαξκαξνύλ, ώζηε λα ζπλάμε όινπο 
γύξσζελ. 

ια ηα αλδξόγπλα εδηεπζύλνλην 
εηο ηελ πξνζδηνξηζζείζαλ γέθπξαλ, 
σζάλ αξλάθηα κε άθξαλ ζησπήλ νη 
παηέξεο κε ηα γηαηαγάληα εηο ην ελ 
ρέξη θξεκαζκέλα, ηα δνπθέθηα από 
ην ινπξί εηο ηνλ ώκνλ, θαη κε ην 
άιινλ θαζέλαο λα βαζηά ή θαλέλ 
παηδάθη ηνπ ή ηελ ζύδπγόλ ηνπ, θαη 
λα πεγαίλνπλ. Πνιιαί γπλαίθεο 
ελδύζεζαλ αλδξίθεηα θαη 
αξκαηώζεζαλ, θαη δελ εδηαθξίλνλην 
εηο ην βάδηζκα από ηνπο άλδξαο. 
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Αλέθδνηνλ 
 

Γηαβαίλνληαο από ηνλ δξόκν ηεο 
νηθίαο ηνπ Νόηε, εύξα κίαλ 
γπλαίθαλ θαη ηξεηο άιινπο αζζελείο 
Μηζνινγγίηαο ζπξνκέλνπο θαη 
θπιηόκελνπο εηο ηελ πιαηαίαλ. Ζ 
γπλαίθα εθξαύγαδελ· «πνύ καο 
αθήλεηε», όζνλ εδύλαην· νη 
αζζελείο έθιαηγαλ. Σελ επίπιεμα 
δηά ηεο θσλέο, απηή 
εμαθνινπζνύζελ εβηάζζελ θαη ηελ 
έπαηζα* κε ηελ ιόγρελ. Αθνύγσ 
κίαλ θσλήλ γλσζηήλ: «Νηθνιάθε, 
εζύ θνλεύεηο ηελ κεηέξαλ κνπ; – 
Ναη, ιέγσ, δηόηη ζα καο πξνδώζε». 
Δγλώξηζα ηνλ άλζξσπνλ, θαη ήηνλ 
ν αηξόκεηνο λένο θαη ήξσαο 
πξώελ ζαιπηθηήο καο Γξεγόξεο, 
Μηζνινγγίηεο· ηνλ εθίιεζα κε  
 

έπαηζα: ηνπ ξήκ. παίσ = ρηππάσ. 
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δάθξπα θη εγώ θαη νη ζύληξνθνη, επί 
πνδόο θαη κε βίαλ, πιελ αδύλαηνλ 
ήην λα βνεζεζή. Σνλ παξεγόξεζα, 
θαη ηνλ είπα λα θξέκαζε ηελ ηύρελ 
ηνπ εηο ηνπ Θενύ ην ρέξη, θαζώο θαη 
εκείο. 

Φζάζαο εηο ην θαιύβη ηνπ Μαθξή, 
βιέπσ όηη ν ηνξλάξεο έιεηπελ εηο 
άιιν, ελώ όινη ήζαλ έηνηκνη, 
δηςώληεο πόηε λα θζάζε ε ώξα. 
Σξέρνληαο λα εύξσ ηνλ ηνξλάξελ 
απαληώ ηνλ καθαξίηελ Κώζηαλ 
Νάζηνλ. 

- Χξέ Νηθνιάθε, κνη ιέγεη, 
γεθύξηα δελ επήξακελ λα βάισκελ 
εηο ην απιάθη ηνπ Οπκέξ Παζηά· 
πώο ζα πεξάζνπλ ν θόζκνο 
ινηπόλ; Σνλ πήξακελ εηο ηνλ 
ιαηκόλ καο. 

- Σώξα καο ην ιέγεηο; ηνλ ιέγσ· 
ηη έθακεο; Από ηνλ ζεόλ λα ην 
εύξεο! 
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Δθεί πιεζίνλ ήηνλ ν Καπ. 
Μήηξνο Γειεγεώξγεο θαη ν 
Βαζίιεο Υαζάπε. 

- Χξέ αδειθνί, ηνπο ιέγσ, εράζε 
ν θόζκνο –νγξήγνξα ζηξώκαηα 
από ηεο θαιύβεο λα γηνκίζσκελ εηο 
έλα κέξνο ην απιάθη, δηόηη θαλέλαο 
δελ ζέιεη δπλεζή* λα έβγε. 
Δλζπκήζεζαλ θαη ηνύηνη επζύο ηνλ 
θίλδπλνλ, θαη νύησο ακέζσο ν 
πξόζπκνο Γειεγηώξγεο θαη ν 
Βαζίιεο Υαζάπε θαη όινη νη 
ζηξαηηώηαη, όζνη ήκεζζνλ εθεί 
γύξσζελ, επήξακελ θαζείο από ελ 
ζηξώκα θαη ην εξίμακελ θαη άξρηζαλ 
όινη νη ζηξαηηώηαη λα θνπβαινύλ 
θαη λα γηνκίδνπλ. 

Πιελ ε ώξα ε πξνζδησξηζκέλε 
πιεζίαδελ. Ζ ειήλε ήηνλ 
δεθαήκέξνο, εηο ηελ αύμεζίλ ηεο·  
 

δε ζέιεη δπλεζεί: δε ζα κπνξέζεη. 
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πξν κηζήο ώξαο εζθεπάζζε κε ελ 
ζύλλεθνλ ζθνηεηλόλ θαη δξνζώδεο· 
έβξεμελ νιίγνλ, θαη άξρηζελ ν 
ηόπνο λα γιηζηξά– πιελ 
εδνμάζακελ ηνλ Θεόλ, δηόηη εθείλελ 
ηελ ζηηγκήλ εζθέπαζελ ην θέγγνο 
ηεο ζειήλεο, ώζηε λα σθειεζνύκελ 
από ην ζθόηνο εηο ην θίλεκα, πξηλ 
νη ερζξνί καο θαηαιάβνπλ. 
Σξέρνληεο ινηπόλ όινη, εδπλήζεκελ 
λα ζθεπάζσκελ από ην απιάθη έσο 
δύν νξγηέο ην πιάηνο ηόπνλ. 

Δπίζηξεςα από ηελ γηόκσζηλ 
ηνπ αύιαθνο, θαη εύξα ηξππσκέλνλ 
ηνλ ηνξλάξελ, θαηά ζπγθαηξίαλ, 
εηο ελ θαιύβη ηνπ Βαζίιε Υαζάπε, 
νκνύ κε ηνπο δύν αδειθνύο κνπ θαη 
ζηξαηηώηαο ηνπ ζώκαηόο καο. 
Δίδακελ κε αγαλάθηεζηλ έλαο ηνλ 
άιινλ. 

- Ση έπαζεο θαη ζ’ εράζακελ; κνη 
ιέγεη. 
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- Δγώ ηη έπαζα, ηνλ ιέγσ, ή εζύ 
νπνύ αιινύ έβαιεο ην ζύλζεκα* λα 
έιζσ, θαη αιινύ πήγεο; 

Δπξηζθόκελνη όινη νη Έιιελεο 
εηνηκαζκέλνη εηο ην γειέθη,* κε ην 
ζπαζί θαη ην καραίξη εηο ην ρέξη, θαη 
κε ην ληνπθέθη εηο ηνλ ώκνλ, ηδνύ 
θζάλεη θαη ν Νόηεο. Δδηάβαηλελ 
εξρόκελνο πξνο ηελ 
πξνζδησξηζκέλελ γέθπξαλ. 
Δξώηεζελ πνηνο ήηνλ κέζα. Σνλ 
είπακελ, ν ηνξλάξεο. 

- ήθσ, ηνλ ιέγεη, ηνξλάξε· 
εθηλήζακελ, εηο ην όλνκα ηνπ Θενύ! 

Ο ηνξλάξεο ηνλ απνθξίλεηαη: 
- Να πεξηκέλσκελ, έσο όηνπ λα 

θύγνπλ αη γπλαίθεο πξώηα. 
 

έβαιεο ην ζύλζεκα (ζύλζεκα): 
ζπκθώλεζεο. 

επξίζθνκαη εηο ην γειέθη: είκαη ζε 
θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. 
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- Ζκείο θηλνύκελ, ηνλ ιέγεη ν 
Νόηεο, θαη όπνηνο έρεη γπλαίθα αο 
θξνληίζε πιένλ δη’ απηήλ· δελ 
γηλόκεζα θύιαθεο ησλ γπλαηθώλ 
ησλ απηήλ ηελ ώξαλ! 

Ο ηνξλάξεο έθεξλελ ηελ θάπαλ 
ηνπ καδί ηνπ, ηελ θινθάηαλ* θαη ηα 
άξκαηά ηνπ. Σνλ είπα λα ηα ξίμε 
όια λα ειαθξσζή, δελ εζέιεζελ· 
«δηόηη θξπνινγώ», απνθξίζεθελ. 

Σελ ζηηγκήλ απηήλ, ν Ηκπξαΐκεο 
έξξηπηελ αθαηάπαπζηα βόκβεο εηο 
ηελ πόιηλ, ελώ όινη επξηζθόκεζα 
εηο ην πνδάξη· όινη θξπθνγεινύζαλ 
ελλνήζαληεο όηη δελ είρελ ζεηηθήλ 
πιεξνθνξίαλ ηεο ώξαο θαη ηνπ 
ηξόπνπ ηεο εμόδνπ καο. 

Φηινύληεο ην ρώκα ηνπ 
Μεζνινγγίνπ, απνραηξεηνύζακελ  
 

θινθάηα: εδώ θάπα θινθσηή, 
θξνζζσηή. 
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κε δάθξπα κίαλ ζέζηλ, ήηηο καο 
εθαίλεην όηη ήηνλ ν Παξάδεηζνο, θαη 
εηο ηελ νπνίαλ αθήλακελ ηόζνπο 
ήξσαο δσληαλνύο, κ’ όινλ νπνύ 
αγλννύζακελ θαη εκείο ηελ ηύρελ 
καο. 

Ακέζσο εθηλήζεκελ, θαηόπηλ ηνπ 
Νόηε. Ο ηνξλάξεο έζεξλελ θαη ην 
άινγόλ ηνπ κε ην δηζάθθη ηνπ· ελώ 
αθόκε ήκαζζνλ ζπζζσξεπκέλνη, 
πξνζηάδεη έλαλ ζηξαηηώηελ λα ην 
εβγάιε ην άινγν πεξλώληαο ην 
από άιιν κέξνο. Σν πήξελ έλαο 
ζεΐδεο ηνπ, θαη νύησο εμήιζακελ 
από ηελ πξώηελ γέθπξαλ. 

Ο Γεσξγάθεο Κίηδηνπ είρελ 
εβγάιεη ην άηη ηνπ έμσ από πξηλ, 
θαη επεξηθέξεην ν ζεΐδεο ηνπ 
Κηαξκπακπάο κε απηό έμσ, ελώ 
εκείο εβγαίλακελ. 

Άθνπζαλ νη Σνύξθνη ηνλ θξόηνλ 
ησλ πνδαξηώλ εηο ηαο γέθπξαο· 
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δηόηη αθνύγεην σο έλαο βαζύο 
βνπβνπληζκόο. 

Δπιεζίαζαλ νη εκπξνζζηλνί έσο 
εηο ηεο άθξεο ησλ αληίθξπ δύν 
ερζξηθώλ πξνκαρώλσλ· εγηόκσζελ 
ε πιαηαία εθείλε έσο εηο ην απιάθη 
ηνπ Οπκέξ Παζηά. 

Σν ζύλλεθνλ, ην νπνίνλ 
εθάιππηελ ηελ ειήλελ, εηξαβήρζε 
θαζ’ ελ ζηηγκήλ εβγαίλακελ –θαη ην 
πεξηζζόηεξνλ κέξνο ηεο Φξνπξάο 
είρελ έβγεη, θαη εμαπιώζεζαλ εηο 
ηελ πεδηάδα– καο είδαλ νη Άξαβεο 
εμεξρόκελνπο, θαη αξρίδνπλ ηνλ 
δνπθεθηζκόλ θαη ηνλ 
θαλνλνβνιηζκόλ. 

Μηα ώξα ζρεδόλ ππνκείλακελ 
ηελ θσηηάλ εθεί, πιαγηαζκέλνη θαη 
ζησπώληεο. Ο ηνξλάξεο κε ηνπο 
ζηξαηηώηαο ηνπ επξέζε κέζα εηο ηνλ 
αύιαθα, θαη επξνζκέλακελ λα 
ηξαβερζνύλ νη δηαβάληεο δηά λα 
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εύξσκελ ηόπνλ λα θηλήζσκελ θαη 
εκείο θαηόπηλ. Σν κπζηηθόλ* ήηνλ 
«ηδηθνύξη θαη ζηνξλάξη». 

Δθείλελ ηελ ζηηγκήλ, αθνύζζε 
κία θσλή, όηη εηο ηνλ Άγηνλ ώζηελ 
πνιεκνύλ νη εδηθνί καο· όινη 
επηζηξέςακελ ηα πξόζσπα λα 
ηδνύκελ, θαη λα ζηαζνύκελ θαηά ην 
ζρέδηνλ, θαη επηζηξέςσκελ, πιελ 
ήην ςεύκα. 

Πεξηκείλαληεο ηόζελ ώξα λα 
θηππήζε ε «βνήζεηα» ην 
ζηξαηόπεδνλ,* είδαλ νη 
εκπξνζζηλνί καο όηη θακία ηνηαύηε 
βνήζεηα δελ θαίλεηαη· καο 
εηδνπνίεζαλ λα είκεζζελ έηνηκνη, 
θαη ακέζσο νη κελ νξκήζαληεο 
πξνο ηνλ δεμηόλ ερζξηθόλ  
 

Σν κπζηηθόλ: ην ζύλζεκα. 

ην ζηξαηόπεδνλ: ελλνεί ην 
ζηξαηόπεδν ηνπ Κηνπηαρή. 
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πξνκαρώλα, νη δε πξνο ηνλ 
αξηζηεξόλ – νη Σνύξθνη άθεζαλ 
ηνπο πξνκαρώλαο θαη έθπγνλ άιινη 
εδώζελ θαη άιινη εθείζελ. 

Δβγήθελ ν ζεκαηνθόξνο 
Αξγύξεο πξώηνο, θαη κε ηνπο 
νδεγνύο νκνύ θαη κε ηνλ Νόηελ 
άξρηζαλ ζπγθερπκέλνπο πιένλ λα 
εμέξρσληαη αζπαδόκελνη θαη 
απνραηξεηνύληεο θαζείο ην ηδηθόλ 
ηνπ νρύξσκα εηο ηελ ζύξαλ θαη ηαο 
βαζκίδαο κε αλαζηελαγκνύο: 

- Αρ, Μηζνιόγγη, αρ, αίκαηα νπνύ 
ερύζακελ άδηθα... 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

2.  Πώο αληηκεησπίδνπλ ην γεγνλόο 
ηεο Δμόδνπ ηα δηάθνξα πξόζσπα 
πνπ ζπλαληάκε ζηελ αθήγεζε; 
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Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο 
 

Γηήγεζες ζσκβάληφλ 
 

Γηα ην Θεόδσξν Κνινθνηξώλε δε 

ρξεηάδεηαη λα κηιήζνπκε εδώ. 
Μηιάεη γη’ απηόλ ε λεόηεξε ειιεληθή 
ηζηνξία. Ο Κνινθνηξώλεο, 
πξσηαγσληζηήο ζηνλ αγώλα ηεο 
αλεμαξηεζίαο, δελ κπνξνύζε λα 
θαηαγξάςεη απηά πνπ έδεζε θαη γηα 
άιινπο ιόγνπο, αιιά θαη γηαηί νη 
γξακκαηηθέο ηνπ γλώζεηο ήηαλ 
ειάρηζηεο. Ζ καξηπξία ηνπ ζα είρε 
ραζεί, αλ ν Δπηαλήζηνο πνηεηήο θαη 
δηθαζηήο ζηε γλσζηή δίθε ηνπ 
Κνινθνηξώλε Γεώξγηνο Σεξηζέηεο 
δελ ηνλ έπεηζε λα ηζηνξήζεη ηα έξγα 
ηνπ. Με ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 
θαηόξζσζε λα θάκςεη ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηνπο δηζηαγκνύο 
ηνπ Γέξνπ. ρεηηθά κε ηα ιηγνζηά 
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γξάκκαηα ηνπ είπε: «Λεο δελ 
εμεύξεηο γξάκκαηα –θαη πνιιά 
εμεύξεηο. Σα ιόγηα είλαη γξάκκαηα, 
κίιεηε θη εγώ γξάθσ». Ζ αθήγεζε 
εθδόζεθε ζε βηβιίν ην 1851 κε ηίηιν 
Γηήγεζης σκβάληφλ ηες Διιεληθής 
Φσιής από ηα 1770 έφς ηα 1836. 

Τπαγόρεσζε Θεόδφρος Κφλζηαληί-
λοσ Κοιοθοηρώλες. Από ην βηβιίν 
απηό δίλνπκε παξαθάησ έλα από-
ζπαζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε κάρε 
ζην Βαιηέηζη (12-13 Μαΐνπ 1821). 
 

[Ζ κάρε ζην Βαιηέηζη] 
 

ε δέθα εκέξεο πεξάζνληαο ηνπο 
έγξαςα εηο ην Λενληάξη, όηη «λα 
έιζεηε λα πηάζνπκε ην Βαιηέηζη». 
Καη ηόηε εθίλεζε ν Μπετδαληέο, νη 
Πεηξνβαίνη* θαη Μεζζήληνη 1200,  
 

Πεηξνβαίνη: πξόθεηηαη θπξίσο γηα 
ηνλ νπιαξρεγό Μεηξνπέηξνβα. 
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Παπαηζώλεο. Δπήγα θαη εγώ εηο ην 
Βαιηέηζη, ηνπο ιέγσ: «Να θηηάζεηε 
ηα ηακπνύξηα θιεηζηά. Δηο ηελ άθξε 
ηνπ ρσξηνύ ήηνλ κία εθθιεζηά, λα 
γέλεη ηακπνύξη, θαζώο θαη δύν 
θαηαξάρηα,* πνπ εδηαθέληεπαλ* ην 
ρσξηό, νπνύ, αλ έιζνπλ νη Σνύξθνη, 
λα θιεηζζείηε κέζα». Μνπ 
απεθξίζεθαλ εθείλνη: «Υαλόκεζα». 
–«Δζείο θιεηζζείηε θαη εγώ ζαο 
έξρνκαη κεληάηη,* ζαο παίξλσ εηο 
ηνλ ιαηκό κνπ». Δθείλε ηελ ίδηα 
ώξα, νπνύ εκείο εθηηάλακε απηό, 
ήιζελ ν Κερατάο* κε 4000 εηο ηελ 
Βνζηίηζα* από ηα Γηάλληλα, έθαςε 
 

θαηαξάρηα: θνξπθνγξακκέο.  

δηαθεληεύω: πξνζηαηεύσ.  

κεληάηη: ελίζρπζε. 

Κεραϊάο: ν Σνύξθνο δηνηθεηήο. 

Βνζηίηζα: παιηά νλνκαζία ηνπ 
Αηγίνπ. 
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ηελ Βνζηίηζα, επέξαζε εηο ηα 
Μαύξα Ληζάξηα αηνπθέθηζηνο, 
έθαςε ηελ Κόξηλζν. Ο Φιέζαο 
έθαςε ηα ζπίηηα ηνπ Κηακήι κπέε, 
έθαςε ην Άξγνο ν Κερατάο, επέξαζε 
από ην Σνπξλίθη, εκπήθε εηο ηελ 
Σξηπνιηηζά. Μπαίλνληαο εηο ηελ 
Σξηπνιηηζά, ηνπ ηζηόξεζαλ ηνλ 
πόιεκν ηνλ πξώηνλ ηνπ 
Βαιηεηζίνπ –πνπ εθπλεγήζακελ 
ηνπο Ρσκαίνπο θαη επαηλέκαηα 
ηνύξθηθα. Σνπ είπαλ νη παιαηνί 
Σνύξθνη: «Ήηνλ Ρνύζνη, ηνπο 
θπλεγήζακελ εηο ηνλ θάκπν ηνπ 
ηλάλνπ, επξνζθύλεζαλ». Σν απηό 
ζρέδηνλ ήζεινλ λα θάκνπλ. 

Σελ απγήλ νπνύ εθίλεζαλ νη 
Σνύξθνη δηά ην Βαιηέηζη, νη βάξδηεο 
ήηνλ δηά λπθηόο απεξαζκέλεο εηο 
ηεο ηνπνζεζίεο. Δγώ εθνηκνύκνπλ 
εηο ην Βαιηέηζη, εγεπκάηηδα εηο ηελ 
Πηάλα θαη εδείπλαγα εηο ην 
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Υξπζνβίηζη θαη επεξηθεξόκνπλ ζηα 
ηξία νξδηά* θαη έληεζα* εθείλε ηελ 
εκέξα λα είκαη εηο ην Υξπζνβίηζη. 
Δηο ηελ Πάλσ Υξέπα, απάλσ από 
ηελ Σξηπνιηηζά, είρακε βάξδηεο θαη 
έδηλαλ είδεζε πόζελ πάλε νη 
Σνύξθνη. Δθείλελ ηελ εκέξα καο 
έθακαλ ζηληάιν όηη νη Σνύξθνη πάλε 
εηο ην Βαιηέηζη –καο έθακαλ θσηηέο 
όηη νη Σνύξθνη πάλε εηο ην Βαιηέηζη. 
Δπζύο εθίλεζα κε ηνπο 800 θαη 
έθακα δηαηαγή λ’ αθνινπζήζνπλ θη 
νη άιινη. ζν λα έιζνπλ νη Σνύξθνη 
εηο ην Βαιηέηζη, εθζάζακε θαη εκείο. 

Άλνημε ν πόιεκνο ηνπ 
Βαιηεηζίνπ. Σνπο δηθνύο καο ηνπο 
πνιηόξθεζαλ νη 5000. Αλνίγνληαο 
ην ηνπθέθη εθζάζακελ θαη εκείο εηο 
ηεο πιάηεο ησλ Σνύξθσλ, ξίμακε  
 

νξδηά: ζηξαηόπεδα (ην νξδί). 

έληεζα: έηπρε. 
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κηα κπαηαξία λα εκςπρσζνύλ νη 
κέζα, θαη νη κέζα εράξεθαλ θαη 
έξημαλ θη εθείλνη, έξημαλ θαη νη 
Σνύξθνη, έγηλε θξόηνο κεγάινο. Οη 
Σνύξθνη, νη εκπξνζηηλέο θύιαμεο, 
πεξίκελαλ λα θύγνπλ νη Έιιελεο, 
θαξηεξώληαο ώξεο θαη αθνύνληαο 
θξηθηόλ πόιεκνλ νπίζσ, 
επείθαζαλ* όηη νη Έιιελεο 
εθιείζζεθαλ θαη πνιεκάλ. Ήιζαλ 
θαη εθείλνη εηο ηελ πνιηνξθίαλ ησλ 
Διιήλσλ, έπηαζαλ έλα θαηαξάρη 
δέθα κπατξάθηα* θαη εκπόδηδαλ ηελ 
θνηλσλία* καο κε ηνπο κέζα. Ζκείο 
νη 800 ελδπλακώζακελ ηνλ ηόπνλ, 
γηα λα κε καο πάξνπλ ηα νπίζζηα νη 
Σνύξθνη. Ο Κερατάο εθαξηέξεζε θαη 
απηόο, δελ είδε ηίπνηεο, ήιζε εηο ην  
 

επεηθάδω: ζπκπεξαίλσ. 

κπαϊξάθηα: ζεκαίεο. 

θνηλωλία: επηθνηλσλία. 
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Βαιηέηζη κε δύν θαλόληα. Πνιεκνύλ 
νη Έιιελεο νη θιεηζκέλνη. Έθζαζε 
θαη ν Κνιηόπνπινο, έθιεηζε ηνλ 
Ρνπκπή* κε ηνπο 5000 θαη δελ είρε 
αληαπόθξηζε κε ηνπο άιινπο 
Σνύξθνπο. Σνπο έβαιε (ν Ρνπκπήο) 
ην θαλόλη, πιελ δελ ηνπο έθαλε 
δεκία. Ο πόιεκνο εζηάζε ζθνδξόο 
όιελ ηελ εκέξαλ. Οη Σνύξθνη 
επξόζκελαλ εηο ηα ςειώκαηα λα 
αδεηάζνπλ ην Βαιηέηζη νη 
θιεηζκέλνη, θαη εκείο 
αθαξηεξνύζακελ λα θύγνπλ νη 
Σνύξθνη. Σν βξάδπ παίξλσ 
κεξηθνύο θαη πάγσ εηο ην θαηαξάρη, 
όπνπ ήηνλ νη ζεκαίεο ησλ 
Σνύξθσλ. Δπήγα θνληά, ηνπο 
ηνπθέθηζα, κε δίδνπλ ηέζζεξα 
ηνπθέθηα –νη Έιιελεο νπίζσ δελ 
εθαηάιαβαλ–: «Εσληαλνύο ζα ζαο 
 

Ρνπκπήο: Σνύξθνο αξρεγόο. 
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πηάζσ, εγώ είκαη ν 
Κνινθνηξώλεο». – «Ση είζαη ζπ;» – 
«Ο Κνινθνηξώλεο». – Άδεηαζαλ 
ηνλ ηόπνλ. Σόηε εκβήθακελ εηο ην 
Βαιηέηζη, εδώζακε θπζέθηα, ςσκί, 
ό,ηη αλαγθαία ήηνλ εηο εθείλνπο. Δηο 
ηεο δπν ώξεο ηεο λπθηόο ήιζαλ 200 
εδηθνί καο θαη έξημαλ κία κπαηαξία, 
ελνκίδακε όηη είλαη Σνύξθνη, θαη 
ήηνλ Έιιελεο. Δμελπθηίζακε θαη ηα 
δπν κέξε, ν έλαο πώο λα θύγεη ν 
άιινο. Δμεκεξώζακελ εηο ηνλ 
πόιεκνλ. Βάλσ ην θηάιη θαη ηεξάσ, 
βιέπσ ηνπο Σνύξθνπο εηο έλα 
κέξνο, ν Ρνπκπήο ήηνλ 
απνθιεηζκέλνο. Σελ απγή ν 
Κερατάο έβαιε ην θαλόλη εηο ην 
ηακπνύξη ηνπ Μπετδαληέ ηνπ Ζιία. 
Σν θαλόλη πξνζπέξλαε ην 
ηακπνύξη ηνπ Ζιία θαη έπαηξλε ην 
ηακπνύξη ηνπ Ρνπκπή. Αλ ην 
ρακήισλε, ζα ηνλ έπαηξλε. 
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Ο Ρνπκπήο εζηελνρσξήζε λα 
γπξίζεη κε γηνπξνύζη, αλάκεζα ησλ 
δύν ηακπνπξηώλ ησλ Διιήλσλ. 
Δπείθαζα όηη ζέιεη λα θύγεη, ηνλ 
εδπγώζακελ θνληά. Κάλεη γηνπξνύζη 
ν Ρνπκπήο –από ηελ ηξνκάξα ηνπο 
αθήλνπλ ηνπθέθηα. Πέθηνπλ 
αλάκεζα ησλ δύν, ηνπ ζθνηώλνπλ 
σο 300, εκείο από πίζσ. Δπέζακε 
από θνληά, επεηάρζεθαλ θαη νη 
θιεηζκέλνη Έιιελεο, ηνπο κάζακελ 
κπιαζηξί,* ηνπο κνλνκεξηάζακελ,* 
ηνπο αθνινπζνύζακελ. Οη Έιιελεο 
έπεζαλ εηο ηα ιάθπξα θαη εηο ηνπο 
ζθνησκέλνπο θαη δελ 
αθνινπζνύζαλ κε πξνζπκία. Ο 
Νηθεηαξάο έληεζε λα είλαη εηο ηα  
 

ηνπο κάζακελ κπιαζηξί: ηνπο 
καδέςακε όινπο καδί. 

ηνπο κνλνκεξηάζακε: ηνπο 
απνκνλώζακε. 
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Βέξβελα κε 800, έξρεηαη, δελ 
έθζαζε εηο ώξα, ηνπο εθπλεγή-
ζακελ έσο πνπ ηνπο εβγάιακε εηο 
ηνλ θάκπνλ. Δθείλνο ν πόιεκνο 
εζηάζε ε επηπρία ηεο Παηξίδνο. Αλ 
εραιηόκεζα, εθηλδπλεύακε λα κε 
θάκνκε νξδί πιένλ. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Από πνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ 
δηαθξίλνληαη ηδηαίηεξα νη εγεηηθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ Κνινθνηξώλε; 

2.  Πνηα εηθόλα παξνπζηάδεη ν πόιε-
κνο ζ’ απηή ηελ επνρή θαη ηδηαίηεξα 
ζ’ απηή ηε θάζε ηνπ αγώλα; 

3.  Ξέξνπκε όηη ηα Απνκλεκνλεύ-
καηα ηνπ Κνινθνηξώλε γξάθηεθαλ 
από ηνλ Σεξηζέηε. Έρεηε ηε γλώκε 
όηη ν Σεξηζέηεο δηέζσζε ηνλ 
πξνθνξηθό ιόγν ηνπ Κνινθνηξώ-
λε; Να ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο κε ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ. 
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Μαθξπγηάλλεο 
 

Αποκλεκολεύκαηα 
 

Ο ζηξαηεγόο Μαθξπγηάλλεο (1797-

1864) γελλήζεθε ζε έλα κηθξό 
ρσξηό ηνπ Ληδνξηθηνύ, ηνλ Αβνξίηε. 
Καηαγόηαλ από θησρή νηθνγέλεηα 
γεσξγώλ θαη πνηκέλσλ. Δμαηηίαο 
ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θηώρεηαο 
αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί από εθηά 
εηώλ, γηα λα ζπληεξεζεί. Από ην 
1811 εξγάζηεθε σο επηζηάηεο ζηελ 
νηθνγέλεηα Αζαλ. Ληδνξίθε ζηελ 
Άξηα. Αξγόηεξα αζρνιήζεθε κε 
κηθξνεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 
1821 είρε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. 
Μπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία θαη 
αξρηθά έιαβε κέξνο ζηηο πνιεκηθέο 
επηρεηξήζεηο ζηελ Ήπεηξν θνληά 
ζηνλ νπιαξρεγό Γώγν Μπαθόια. 
Γηαθξίζεθε ηδηαίηεξα ζηελ 
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πνιηνξθία ηεο Αθξόπνιεο θαη 
ζηνπο Μύινπο ηεο Λέξλεο, όπνπ 
λίθεζε ηνλ Ηκπξαήκ (16 Ηαλνπαξίνπ 
1825). Μεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη 
ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 
ν Μαθξπγηάλλεο αγσλίδεηαη θαηά 
ηεο νζσληθήο απνιπηαξρίαο θαη 
είλαη έλαο από ηνπο 
πξσηαγσληζηέο ζην θίλεκα ηεο 3εο 
επηεκβξίνπ ηνπ 1843 γηα ηελ 
παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο. 

Ο Μαθξπγηάλλεο ήηαλ 
αγξάκκαηνο. ε κεγάιε ειηθία 
έκαζε γξάκκαηα, γηα λα θαηαγξάςεη 
ηηο αλακλήζεηο ηνπ από ηνλ Αγώλα. 
Γξάθεη ζηνλ επίινγν ησλ 
Απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ: «Καη όζα 
ζεκεηώλσ, ηα ζεκεηώλσ γηαηί δελ 
ππνθέξλσ λα βιέπσ ην άδηθν λα 
πλίγεη ην δίθηνλ. Γηα ’θείλν έκαζα 
γξάκκαηα εηο ηα γεξάκαηα θαη θάλσ 
απηό ην γξάςηκνλ ην απειέθεην...». 
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Απηό ην απειέθεην γξάςηκν ηνπ 
Μαθξπγηάλλε, ν νπνίνο είρε ην 
πάζνο ηεο έθθξαζεο, ήηαλ κηα 
απνθάιπςε. Ο εθέξεο ηνλ 
ραξαθηήξηζε σο ηνλ πην ζεκαληηθό 
πεδνγξάθν ηεο ινγνηερλίαο καο θαη 
πνιινί λεόηεξνη πεδνγξάθνη καο 
ηνλ ζεσξνύλ δάζθαιό ηνπο. Σα 
Αποκλεκολεύκαηά ηνπ είλαη κλεκείν 
ηνπ λενειιεληθνύ ιόγνπ. 

ην παξαθάησ απόζπαζκα ν 
Μαθξπγηάλλεο εθζέηεη νξηζκέλεο 
πνιηηηθέο ηνπ ζθέςεηο. Πήξε 
αθνξκή από ηηο αηκαηεξέο 
ζπκπινθέο πνπ έγηλαλ ζην Άξγνο 
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1833, ιίγεο κέξεο 
πξηλ από ηνλ εξρνκό ηνπ ζσλα, 
όηαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα, γηα 
λα ζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή κεξίδα 
πνπ αζθνύζε πξνζσξηλά ηελ 
εμνπζία, επηηέζεθαλ θαηά ησλ 
αληηπάισλ ηεο άηαθησλ. Μεηά ηε 
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ζπκπινθή νη Γάιινη αθαίξεζαλ ηα 
όπια από ηνπο ηειεπηαίνπο. 
Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν 
Μαθξπγηάλλεο. 
 

[Σέηνη’ αξεηή έρνπλ,  
ηέηνηα θώηα κάο δίλνπλ] 

 

Υάξηηεο κεγάιεο ρξσζηάγεη ε 
παηξίδα ζ’ όινπο ηνπο επεξγέηεο* 
θαη θαηαμνρή ζ’ απηνύο ηνπο 
γελλαίνπο θη αγαζνύο άληξεο. ηη 
απηείλνη, αθνύ νη ζπλεηζθνξέο ηνπο 
ήηαλ θη όλησο κεγάιεο θαη καο 
αλάζηεζαλ εηο ηα δεηλά καο, δε 
ζπζίαζαλ* πνηέο δόιν θη απάηε, λα 
θαηαηξέρνπλ πεζακέλνπο 
αλζξώπνπο νη δσληαλνί θαη νη 
 

επεξγέηεο: ελλνεί ηνπο ηίκηνπο 
αγσληζηέο από ηνπο νπνίνπο νη 
Γάιινη αθαίξεζαλ ηα όπια. 

ζπζίαζαλ: (εδώ) ρξεζηκνπνίεζαλ. 
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αληξείγνη· δελ ζέινπλ ηελ γεο θαη 
ηελ ζάιαζζα λα ηελ ξνπθήζνπλ 
απηείλνη, λα κελ δήζνπλ άιινη 
δπζηπρείο θαη θαηαζθιαβσκέλνη θαη 
θαηαθξνλεκέλνη ηόζνπο αηώλεο. 
Αθνύ ν Θεόο ηνπο ιππήζε θαη ζέιεη 
λα ηνπο αλαζηήζεη νη άλζξσπνη 
ηνπο θαηαπνιεκνύλ λα ηνπο θάλε, 
λα ηνπο ράζνπλε, λα ηνπο 
ζβήζνπλε λα κελ μαλαεηπσζνύλ 
Έιιελεο. Καη ηη ζαο έθακελ απηό η’ 
όλνκα ησλ Διιήλσλ εζάο ησλ 
γελλαίσλ αληξώλ ηεο Δπξώπεο, 
εζάο ησλ πξνθνκκέλσλ, εζάο ησλ 
πινύζησλ; ινη νη πξνθνκκέλνη 
άληξεο ησλ παιαηώλ Διιήλσλ, νη 
γνλαίγνη όιεο ηεο αλζξσπόηεο, ν 
Λπθνύξγνο, ν Πιάησλ, ν σθξάηεο, 
ν Αξηζηείδεο, ν Θεκηζηνθιήο, ν 
Λεσλίδαο, ν Θξαζύβνπινο, ν 
Γεκνζηέλεο θαη νη επίινηπνη 
παηέξεο γεληθώο ηεο αλζξσπόηεο 
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θνπίαδαλ θαη βαζαλίδνληαλ λύρηα 
θαη εκέξα κ’ αξεηή, κε ’ιηθξίλεηαλ, 
κε θαζαξόλ ελζνπζηαζκόλ λα 
θσηίζνπλε ηελ αλζξσπόηε θαη λα 
ηελ αλαζηήζνπλ λα ’ρεη αξεηή θαη 
θώηα, γελλαηόηεηα θαη 
παηξησηηζκόλ. ινη απηείλνη νη 
κεγάινη άληξεο ηνπ θόζκνπ 
θαηνηθνύλε ηόζνπο αηώλεο εηο ηνλ 
Άδε ζ’ έλαλ ηόπνλ ζθνηεηλόλ θαη 
θιαίλε θαη βαζαλίδνληαη δηα ηα 
πνιιά δεηλά νπνύ ηξαβάγεη ε 
δπζηπρηζκέλε κεξηθή* παηξίδα 
ηνπο. Υάλνληαο* απηείλνη, εράζε θαη  
 

κεξηθή παηξίδα: ελλνεί ηελ Διιάδα 
σο ηδηαίηεξε παηξίδα ησλ αξραίσλ 
Διιήλσλ ζνθώλ, ηνπο νπνίνπο 
παξαπάλσ ραξαθηήξηζε γνλείο 
όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο. 

ράλνληαο απηείλνη: όηαλ πέζαλαλ 
εθείλνη. 
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ε παηξίδα ηνπο ε Διιάο, έζβεζε η’ 
όλνκά ηεο. Απηείλνη δελ ηήξαγαλ* 
λα ζεζαπξίζνπλε κάηαηα θαη 
πξνζσξηλά, ηήξαγαλ* λα θσηίζνπλ 
ηνλ θόζκν κε θώηα παληνηηλά. 
Έληπλαλ ηνπο αλζξώπνπο αξεηή, 
ηνπο γύκλσλαλ* από ηελ θαθή 
δηαγσή*· θαη ηνηνύησο ζεσξνύζαλ 
γεληθώο ηελ αλζξσπόηε θαη 
γέλνληαλ δάζθαινη ηεο αιήζεηαο. 
Κάλνπλ θαη νη καζεηαί ηνπο νη 
Δπξσπαίνη ηελ αληακνηβή εηο ηνπο 
απνγόλνπο εκάο –γύκλαζε ηεο 
θαθίαο θαη παξαιπζίαο*. Σέηνη’ 
αξεηή έρνπλ, ηέηνηα θώηα καο 
δίλνπλ. Μηα ρνύθηα απόγνλνη  
 

ηήξαγαλ λα: πξνζπαζνύζαλ λα. 

γύκλωλαλ: απνκάθξπλαλ, 
απάιιαζζαλ. 

γύκλαζε... παξαιπζίαο: άζθεζε 
ζηελ θαθία θαη ζηε δηαθζνξά. 
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εθείλσλ ησλ παιαηώλ Διιήλσλ 
ρσξίο ληνπθέθηα θαη πνιεκνθόδηα 
θαη η’ άιια η’ αλαγθαία ηνπ πνιέκνπ 
μεζθεπάζακελ ηελ κάζθαξα* ηνπ 
Γθξαλ ηληόξε,* ηνπ νπιηάλνπ, 
νπνύ ’ρε εηο ην πξόζσπνλ ηνπ θη 
έζθηαδε* εζέλαλ ηνλ κεγάινλ 
Δπξσπαίνλ. Καη ηνπ πιέξσλεο 
ραξάηδη* εζύ ν δπλαηόο, εζύ ν 
πινύζηνο, εζύ ν θσηηζκέλνο, θαη 
ηνλ έιεγεο Γθξαλ ηληόξε, 
θνβόζνπλε λα ηνλ εηπείο νπιηάλν.  
 

ε κάζθαξα: ε κάζθα, ην 
πξνζσπείν. 

Γθξαλ ηληόξε: Μέγαο Κύξηνο: 
πξνζσλπκία πνπ 
ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Δπξσπαίνη γηα 
ην νπιηάλν. 

ζθηάδω: θνβίδσ. 

ραξάηδη: ραξάηζη, θεθαιηθόο 
θόξνο. 
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ηαλ ν θησρόο ν Έιιελαο ηνλ 
θαηαπνιέκεζε μηπόιεηνο θαη 
γπκλόο θαη ηνπ ζθόησζε πεξίηνπ* 
από ηεηξαθόζεο ρηιηάδεο 
αλζξώπνπο, ηόηε πνιέκαγε θαη κ’ 
εζέλα ηνλ ρξηζηηαλόλ –κε ηηο 
αληελέξγεηέο* ζνπ θαη ηνλ δόιν ζνπ 
θαη ηελ απάηε ζνπ θη εθόδηαζκα ηηο 
πξώηεο ρξνληέο ησλ θάζηξσλ. Αλ 
δελ ηα ’θόδηαδεο εζύ ν 
Δπξσπαίγνο, ήμεξεο, πνύ ζα 
πεγαίλακελ κ’ εθείλε ηελ νξκή. 
Όζηεξα καο γηνκόζεηε θαη θαηξίεο*  
 
 
 

 

πεξίηνπ: πεξηζζόηεξνπο. 

αληελέξγεηεο: ερζξηθέο ελέξγεηεο. 

θαηξίεο: πνιηηηθέο νκάδεο, πνπ ε 
θαζεκηά επηδηώθεη ηα δηθά ηεο 
ζπκθέξνληα. 
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–ν Νηώθηλο* κάο ζέιεη Άγγινπο, ν 
Ρνπγάλ Γάιινπο, ν Καηαθάδεο* 
Ρνύζνπο· θαη δελ αθήζεηε θαλέλαλ 
Έιιελα– πήξε ν θαζείο ζαο ην 
κεξίδηόλ ηνπ· θαη καο θαηαληήζεηε 
κπαιαξίλεο ζαο· θαη καο ιέηε 
αλάμηνπο ηεο ιεπηεξηάο καο, όηη δελ 
ηελ αηζηαλόκαζηε. Σν παηδί όηαλ 
γελληέηαη, δελ γελληέηαη κε γλώζε· 
νη πξνθνκκέλνη άλζξσπνη ην 
αλαζηήλνπλ θαη ην πξνθόβνπλ. 
Σέηνηα εζηθή είρεηε εζείο θαη 
πξνθνπή, ηέηνηνπο θαηαληήζεηε θη 
εκάο ηνπο δπζηπρείο. 
 

Νηόθηλο, Ρνπγάλ: (Ρνπάλ θαη 
Καηαθάδεο ή Καηξαθάδη)· 
αληηπξέζβεηο ησλ ηξηώλ 
«πξνζηάηηδσλ» δπλάκεσλ, 
Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο, νη 
νπνίνη αλακείρηεθαλ ζηηο 
εζσηεξηθέο ειιεληθέο ππνζέζεηο. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

2.  «θαη καο ιέηε αλάμηνπο ηεο ιεπηε-
ξηάο καο, όηη δελ ηελ αηζηαλόκαζηε. 
Σν παηδί όηαλ γελληέηαη, δε γελληέηαη 
κε γλώζε· νη πξνθνκκέλνη άλζξσ-
πνη ην αλαζηήλνπλ θαη ην πξνθό-
βνπλ». Να ζρνιηάζεηε ηελ παξαπά-
λσ άπνςε ηνπ Μαθξπγηάλλε. 

3.  Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
γιώζζαο ηνπ Μαθξπγηάλλε είλαη ε 
ιηηόηεηα, ε παξαηαθηηθή ζύληαμε, ε 
ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε θαη νη ηδηό-
ηππεο ιατθέο εθθξάζεηο: Να βξείηε 
αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα. 
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ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΖ ΥΟΛΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλδξέαο Κάιβνο 

Γηνλύζηνο νισκόο 

Ηάθσβνο Πνιπιάο 

Γεξάζηκνο Μαξθνξάο 

Αλδξέαο Λαζθαξάηνο 

Λνξέληδνο Μαβίιεο 

Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο 
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ΔΠΣΑΝΖΗΑΚΖ ΥΟΛΖ 
 

Σα Δπηάλεζα ή Ηόληα λεζηά από ην 

1204 είραλ πεξηέιζεη ζηελ 
θπξηαξρία ησλ Δλεηώλ πνπ ηα 
νξγάλσζαλ θαηά ην δηθό ηνπο 
θενπδαξρηθό ζύζηεκα θαη ηα 
δηαηήξεζαλ σο ηνπο 
λαπνιεόληεηνπο ρξόλνπο. Σν 1797, 
κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κακπνθόξκην, 
έθηαζε ζηα Ηόληα λεζηά ν γαιιηθόο 
ζηόινο θαη θαηέιπζε ην 
θενπδαξρηθό θαζεζηώο. Οη θάηνηθνη 
ππνδέρηεθαλ ηνπο δεκνθξαηηθνύο 
Γάιινπο ηνπ Ναπνιένληα ζαλ 
ειεπζεξσηέο όρη κόλν από ηελ 
θπξηαξρία ησλ Δλεηώλ, αιιά θαη 
από ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ 
ηπξαλλία ησλ «επγελώλ», ελαληίνλ 
ησλ νπνίσλ είραλ γίλεη θαηά 
θαηξνύο ιατθέο εμεγέξζεηο, όπσο ην 
ξεκπειηό ησλ πνπνιάξσλ ζηε 
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Εάθπλζν (1628), ζηάζεηο ζηελ 
Κέξθπξα (1640), ζηα Κύζεξα (1780) 
θαη άιιεο κηθξόηεξεο. Με ηελ άθημε 
ησλ Γάιισλ ν ιαόο ηεο Εαθύλζνπ 

έθαςε ην Λίκπξν λη’ όξν
1
 ζηελ 

πιαηεία, ελώ ν Αληώληνο 
Μαξηειάνο έγξαθε: 
 

Γελ κπνξεί αλζξώπνπ γιώζζα 
λα εηπεί ηη ζπκθνξέο 
εγελλνύζαλ ησλ αξρόλησλ 
νη θιεςηέο θη νη αδηθίεο... 

 

Σελ επόκελε ρξνληά όκσο (1798) 
ηα λεζηά πέξαζαλ ζηνπο Ρώζνπο 
θαη ην 1800 ηδξύζεθε ε Ηόληνο 
Πνιηηεία θάησ από ηελ 
επηθπξηαξρία ηεο Τςειήο Πύιεο. Σν 
1807 επηζηξέθνπλ νη Γάιινη. Από  
 

1. Χξπζή Βίβινο: βηβιίν πνπ 
πεξηέρεη ηα νλόκαηα ησλ επγελώλ. 
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ην 1815, κε ηε ζπλζήθε ηεο Βηέλλεο, 
ηα λεζηά πεξηήιζαλ ζηελ 
«πξνζηαζία» ηεο Αγγιίαο, όπνπ 
παξέκεηλαλ σο ην 1864, νπόηε 
ελζσκαηώζεθαλ, ύζηεξα από 
ζθιεξνύο αγώλεο, ζηνλ εζληθό 
θνξκό. 

Ζ καθξόρξνλε επαθή κε ηε 

Γύζε, ε απνπζία ηνπξθηθνύ δπγνύ
2
, 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ λεζηώλ 
θαη ε εηξεληθή δηαβίσζε ησλ 
θαηνίθσλ απνηέιεζαλ επλντθέο 
ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ  
 

2. Οη Σνύξθνη ζηα Δπηάλεζα 
εκθαλίζηεθαλ ην 1497. Δξήκσζαλ 
ηε Εάθπλζν θαη θαηέιαβαλ ηελ 
Κεθαιινληά, αιιά γηα ιίγν ρξνληθό 
δηάζηεκα. Πεξηζζόηεξν έκεηλαλ ζηε 
Λεπθάδα. Ζ πξόζθαηξε παξνπζία 
ηνπο δελ επεξεάδεη ηελ πνιηηηζηηθή 
εμέιημε ησλ λεζηώλ. 
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γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο, ώζηε ηα 
Δπηάλεζα λα γίλνπλ ην πην 
αμηόινγν πλεπκαηηθό θέληξν πνπ 
επεξέαζε ζεκαληηθά ην 
λενζύζηαην ειιεληθό θξάηνο. Σν 
1824 ηδξύεηαη ζηελ Κέξθπξα ην 
πξώην ειιεληθό αλώηαην 
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, ε Ηόληνο 
Αθαδεκία, κε πξσηνβνπιία ηνπ 
θηιέιιελα Άγγινπ αξκνζηή ιόξδνπ 
Γθίιθνξλη. ’ απηό δίδαμαλ 
επηθαλείο ιόγηνη ηεο επνρήο, 
αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν 
πνηεηήο Αλδξέαο Κάιβνο. ηα Ηόληα 
λεζηά θαιιηεξγήζεθαλ θαη 
αλαπηύρζεθαλ πνιύ ε κνπζηθή θαη 
ε δσγξαθηθή. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε ε 
ινγνηερληθή παξαγσγή ησλ 
Δπηαλήζσλ πνπ άξρηζε ζηα ηέιε 
ηνπ ΗΖ΄ αηώλα, θνξπθώζεθε ζηα 
ρξόληα ηεο αθκήο ηνπ νισκνύ θαη 
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ζπλερίζηεθε σο ηηο αξρέο ηνπ 
αηώλα καο. ην δηάζηεκα απηό 
αλαπηύρζεθε θπξίσο ε πνίεζε, 
ιπξηθή θαη ζαηηξηθή, αιιά θαη άιια 
ινγνηερληθά είδε: θξηηηθό δνθίκην, 
κεηαθξάζεηο, ζέαηξν. Οη πνηεηέο 
πνπ εκθαλίζηεθαλ δελ είραλ νύηε 
ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ πνίεζε νύηε 
ηελ ίδηα ηερλνηξνπία. Μεξηθνύο 
κάιηζηα, όπσο π.ρ. ην νισκό θαη 
ηνλ Κάιβν, ηνπο ρσξίδνπλ κεγάιεο 
δηαθνξέο. Παξά ηηο δηαθνξέο όκσο 
ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά ζην πεξηερόκελν ή 
θαη ζηε κνξθή ηεο πνίεζεο ησλ 
Δπηαλεζίσλ, πνπ καο επηηξέπνπλ 
λα κηινύκε γηα κηα ηδηαίηεξε 
«ζρνιή», ηελ Δπηαλεζηαθή, όπνπ 
ην ηνπηθό ζηνηρείν εθθξάζηεθε κε 
δηθό ηνπ ηξόπν, αθνύ 
δηαζηαπξώζεθε γόληκα κε ηηο 
παξαθάησ επηδξάζεηο: α) ηεο 
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ηηαιηθήο θαη γεληθόηεξα ηεο 
επξσπατθήο ινγνηερλίαο, β) ηεο 
θξεηηθήο ινγνηερλίαο (είλαη γλσζηό 
όηη κεηά ηελ πηώζε ηεο Κξήηεο ην 
1669 πνιινί Κξεηηθνί θαηέθπγαλ 
ζηα Δπηάλεζα κεηαθέξνληαο θαη ηα 
πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δσήο 
ηνπο), γ) ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ 
θαη δ) ηνπ πνηεηηθνύ έξγνπ ηνπ 
Βειαξά θαη ηνπ Υξηζηόπνπινπ. Σα 
θνηλά εμάιινπ ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
πνηεηηθήο έθθξαζεο ησλ 
Δπηαλεζίσλ ζπλνςίδνληαη, όπσο 
είρε επηζεκάλεη ήδε ν Παιακάο, 
ζηε ιαηξεία ηεο ζξεζθείαο, ηεο 
παηξίδαο θαη ηεο γπλαίθαο. ’ απηέο 
ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε 
ιαηξεία ηεο θύζεο. Χο πξνο ηε 
κνξθή ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε 
πξνπαληόο ηελ πξνζήισζε ησλ 
Δπηαλεζίσλ ζηε δεκνηηθή γιώζζα. 
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Σελ Δπηαλεζηαθή ρνιή ηελ 
εγθαηληάδνπλ νξηζκέλνη πνηεηέο 
πνπ έδεζαλ θπξίσο ζηε Εάθπλζν 
από ηα κέζα ηνπ ΗΖ΄ σο ηηο αξρέο 
ηνπ ΗΘ΄ αηώλα. Παίξλνληαο ην 
νισκό σο θέληξν, ηνπο πνηεηέο 
απηνύο ηνπο νλνκάδνπκε 
πξνζνισκηθνύο. Ο πην 
αληηπξνζσπεπηηθόο από ηνπο 
πξνζνισκηθνύο πνηεηέο είλαη ν 
Αληώληνο Μαξηειάνο (1754-1819). 
Φινγεξόο παηξηώηεο, δεκνθξαηη-

θόο, δάζθαινο ηνπ Φόζθνινπ
1
 θαη  

 

1. Ο Ούγνο Φόζθνινο (1778-1827) 
γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν, όπνπ 
έδεζε ηα πξώηα ρξόληα ηνπ. 
Όζηεξα πήγε ζηελ Ηηαιία, έγξαςε 
ζηα ηηαιηθά θαη αλαδείρζεθε ζε 
κεγάιν πνηεηή, πνπ δηαθξίζεθε 
παξάιιεια θαη γηα ηνπο 
θηιειεύζεξνπο αγώλεο ηνπ. 
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ίζσο ηνπ νισκνύ, κπεκέλνο ζηε 
Φηιηθή Δηαηξεία, κε θηιειεύζεξεο 
ηδέεο, ζηάζεθε ην αληίζηνηρν ηνπ 
Ρήγα ζηα Δπηάλεζα. Ηδενινγηθόο 
αληίπαινο ηνπ ν Νηθόιανο Κνπηνύ-
δεο (1746-1813;), ηδηόξξπζκνο 
άλζξσπνο, πνηεηήο κε ζαηηξηθή 
θιέβα, αγηνγξάθνο θαη αξγόηεξα 
θιεξηθόο. εκεηώλνπκε αθόκε ην 
Θσκά Γαλειάθε, ηνλ Αλδξέα 
ίγνπξν θαη ην Νηθ. Κνύξηζνια. 

Οη πξνζνισκηθνί κε ην έξγν 
ηνπο εηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα λα 
εκθαληζηνύλ αξγόηεξα, ζηα ρξόληα 
ηεο Δπαλάζηαζεο, δπν θνξπθαίεο 
πνηεηηθέο θπζηνγλσκίεο, όρη κόλν 
ηεο Δπηαλεζηαθήο, αιιά θαη 
νιόθιεξεο ηεο λενειιεληθήο 
πνίεζεο: Ο Γηνλύζηνο νισκόο 
(1798-1857) θαη ν Αλδξέαο Κάιβνο 
(1792-1869). Καη νη δύν εκπλένληαη 
από ηνλ αγώλα ηεο Δζλεγεξζίαο. Ο 
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νισκόο, πξνζεισκέλνο ζηελ ηδέα 
ηεο ηειεηόηεηαο θαη επηδηώθνληαο 
ηελ απόιπηε ηαύηηζε ησλ 
πνηεηηθώλ ηνπ ζπιιήςεσλ κε ηελ 
εθθξαζηηθή ηνπο απόδνζε, καο 
άθεζε ηειηθά έξγν 
απνζπαζκαηηθό, αιιά κε ηέηνηα 
πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα πνηεηηθνύ 
ιόγνπ, πνπ δίθαηα θαηέρεη ηελ 
πξώηε ζέζε ζηε λενειιεληθή 
πνίεζε. Ο Κάιβνο (1792-1869), 
απζηεξόο θαη κνλαρηθόο, κε 
πνηεηηθό έξγν πνπ πεξηιακβάλεη 
κόλν είθνζη πνηήκαηα (σδέο) 
αθηεξσκέλα ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 
ζηνλ Αγώλα, δπζπξόζηηνο θαη 
άγλσζηνο, θαζηεξώζεθε είθνζη 
ρξόληα κεηά ην ζάλαην ηνπ. 
Πξνζεισκέλνο ζηελ ηδέα ηεο 
παηξίδαο θαη ηεο αξεηήο, ύκλεζε 
ηνλ αγώλα κε πςειό θαη ζνβαξό 
ηόλν, κε ηνικεξέο θαη 
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κεγαιόπξεπεο εηθόλεο θαη κε 
εληειώο πξνζσπηθό ύθνο. Ο 
Κάιβνο ηππηθά κόλν εληάζζεηαη 
ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή. 

Μεηαγελέζηεξνο ζηελ 
Δπηαλεζηαθή ρνιή, είλαη ν 
Λεπθαδίηεο Αξηζηνηέιεο 
Βαιασξίηεο (1824-1879), πνπ 
παξάιιεια κε ηελ πνίεζε 
αλέπηπμε θαη έληνλε πνιηηηθή 
δξάζε θαη αγσλίζηεθε γηα ηελ 
έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ 
Διιάδα. Ρνκαληηθόο θαη 
απζόξκεηνο κε ρεηκαξξώδε θαη 
ζπρλά πνκπώδε ιόγν απέδσζε ζε 
πιαηηέο επηθνιπξηθέο ζπλζέζεηο 
θαηνξζώκαηα αγσληζηώλ αλαπιά-
ζνληαο ηελ εξσηθή αηκόζθαηξα ηνπ 
Αγώλα. Ηδηόηππε πλεπκαηηθή 
παξνπζία είλαη θαη ν Κεθαιινλίηεο 
Αλδξέαο Λαζθαξάηνο (1811-1901), 
πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο κε γλήζηα 
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ζαηηξηθή θιέβα, πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ηε δεθηηθή θαη 
πλεπκαηώδε ζάηηξα ηνπ, γηα λα 
δηνξζώζεη ηελ θνηλσλία ηεο επνρήο 
ηνπ ζηειηηεύνληαο ηελ ςεπηηά, ηελ 
ππνθξηζία, ηε δηαθζνξά ησλ εζώλ 
θαη ηηο νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο. 

ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή αλήθεη 
θαη κηα πιεηάδα πνηεηώλ πνπ 
επεξεάδνληαη άκεζα από ην 
νισκό, ηνλ έρνπλ σο πξόηππν θαη 
βαδίδνπλ ζηα ίρλε ηνπ. Δίλαη νη 
ζνισκηθνί, απηνί πνπ είλαη πεξίπνπ 
ζύγρξνλνη κε ηνλ νισκό, θαη νη 
κεηαζνισκηθνί, δειαδή νη 
κεηαγελέζηεξνί ηνπ. ηνπο πξώηνπο 
αλήθνπλ ν Γεώξγηνο Σεξηζέηεο 
(1800-1874), πνπ πεξηζζόηεξν από 
πνηεηήο έκεηλε γλσζηόο σο 
άλζξσπνο αθέξαηνο κε πςειό ήζνο 
θαη εληηκόηεηα, ν Αληώληνο 
Μάηεζεο (1794-1873), πεξηζζόηεξν 
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γλσζηόο σο ζεαηξηθόο 
ζπγγξαθέαο, ν Ηνύιηνο Σππάιδνο 
(1814-1883), έλαο από ηνπο 
ζεκαληηθόηεξνπο ζνισκηθνύο 
πνηεηέο, πνπ άθεζε κηθξό ζε όγθν 
έξγν, ν Ηάθσβνο Πνιπιάο (1825-
1896), θσηηζκέλε θαη πνιύπιεπξε 
πξνζσπηθόηεηα κε κεγάιε 
κόξθσζε θαη πνηθίιε πλεπκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα, ν Γεξάζηκνο 
Μαξθνξάο (1826-1911), ν ππξ. 
Μειηζζελόο (1823-1888), ν 
Αληώληνο Μαλνύζνο θ.ά. Από ηνπο 
κεηαζνισκηθνύο μερσξίδνπλ ν 
Γεώξγηνο Καινζγνύξνο (1853-
1902), πνπ δηαθξίζεθε πεξηζζόηεξν 
σο κεηαθξαζηήο θαη κεηέθξαζε θαη 
ηηαιηθά πνηήκαηα ηνπ νισκνύ, ν 
Λνξέληδνο Μαβίιεο (1860-1912), 
άξηζηνο ηερλίηεο ηνπ ζνλέηνπ, 
πνηεηήο θαη ήξσαο, πνπ έπεζε ζην 
Γξίζθν πνιεκώληαο γηα ηελ 
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απειεπζέξσζε ηεο Ζπείξνπ θαη 
άιινη πνπ απνκαθξύλνληαη πηα 
από ηελ Δπηαλεζηαθή παξάδνζε 
θαη ζπγρσλεύνληαη κε ην θέληξν ηεο 
ειιεληθήο πλεπκαηηθήο δσήο, ηελ 
Αζήλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν Μηθέ- 
ιεο Άβιηρνο (1844-1917), πνπ 
δηαθξίζεθε ηδηαίηεξα ζηε ζαηηξηθή 
πνίεζε, έλα είδνο πνπ θαιιηεξγή-
ζεθε πνιύ ζηα Δπηάλεζα. 

Από ηα άιια ινγνηερληθά είδε 
πνπ θαιιηέξγεζαλ νη Δπηαλήζηνη, 
ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ηδηαίηεξα 
ην θξηηηθό δνθίκην, ε κεηάθξαζε θαη 
ην ζέαηξν. 

Με ην δνθίκην νη Δπηαλήζηνη 
αλέπηπμαλ θαη ππνζηήξημαλ 
ζεσξεηηθά ηηο απόςεηο ηνπο, θπξίσο 
ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο 
γιώζζαο. Μεξηθέο θνξέο απηά ηα 
θείκελα έρνπλ ηε κνξθή δηαιόγνπ, 
θαηά ην πξόηππν ηνπ νισκνύ. 
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Γνθίκηα γηα ηε γιώζζα έγξαςαλ 
όινη ζρεδόλ νη Δπηαλήζηνη από ην 
νισκό σο ην Μαβίιε πνπ, 
βνπιεπηήο, αγόξεπζε ην 1911 ζηε 
Βνπιή εμαίξνληαο ηε δεκνηηθή θαη 
ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 
πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ηνλ ηόπνπ. 
Ο θαηεμνρήλ θξηηηθόο όκσο ηεο 
Δπηαλεζηαθήο ρνιήο είλαη ν 
Ηάθσβνο Πνιπιάο, πνπ κε ηα 
πεξίθεκα «Πξνιεγόκελα» ζηελ 
έθδνζε ησλ Δπξηζθνκέλσλ ηνπ 
νισκνύ έγηλε ν ζεκειησηήο ηεο 
λενειιεληθήο θξηηηθήο. 

Οη Δπηαλήζηνη ινγνηέρλεο 
αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη κε 
ηε κεηάθξαζε, κεηαθξάδνληαο ζηε 
δεκνηηθή έξγα όρη κόλν από ηελ 
αξραία ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή 
θηινινγία, αιιά θαη από ηελ 
αγγιηθή, ηε γεξκαληθή, ηελ ηηαιηθή, 
αθόκα θαη ηε ζαλζθξηηηθή. 
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Σν ζέαηξν ζηα Δπηάλεζα 
γλώξηζε μερσξηζηή άλζεζε. ηελ 
πξώηε θάζε ηνπ (ΗΖ΄ αη.) ην 
επηαλεζηαθό ζέαηξν αθνινύζεζε 
ηελ θξεηηθή παξάδνζε, δειαδή 
κηκήζεθε ην θξεηηθό ζέαηξν αθόκε 
θαη ζηε γιώζζα. Παξάιιεια, ηηο 
κέξεο ησλ παλεγπξηώλ, δίλνληαλ 
ππαίζξηεο ιατθέο παξαζηάζεηο, νη 
ιεγόκελεο «Οκηιίεο», κε δηαζθεπέο 
γλσζηώλ ηξαγσδηώλ ή 
κπζηζηνξεκάησλ. ηα ηέιε ηνπ ΗΖ΄ 
αη. ν Γεκήηξηνο Γνπδέιεο (1774-
1848) γξάθεη ζε θαζαξά ιατθό 
ηδίσκα ηεο Εαθύλζνπ ηελ θσκσδία 
Ο Υάζεο, ζηελ νπνία δηαθσκσδεί-
ηαη ν ηύπνο ηνπ ιενληαξή, ηνπ 
ςεπηνπαιηθαξά, πνπ κε ηα ιόγηα 
παξηζηάλεη ην γελλαίν, ελώ ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα είλαη δεηιόο. ην 
έξγν ππάξρνπλ θαη άιινη «ηύπνη» 
(ν ηεκπέιεο γηνο, ην πνλεξό 
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ζειπθό), θαζώο θαη πνιιά θσκηθά 
επξήκαηα. Αιιά ην πην αμηόινγν 
έξγν ηνπ επηαλεζηαθνύ ζεάηξνπ θαη 
έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζην 
λενειιεληθό δξακαηνιόγην είλαη Ο 
Βαζηιηθόο ηνπ Αληώληνπ Μάηεζε, 
θνηλσληθό δξάκα κε θαζαξά 
ειιεληθό ρξώκα θαη κε πεξηερόκελν 
πνπ απνδίδεη ηελ επηαλεζηαθή 
θνηλσλία, όπσο δηακνξθώζεθε 
από ην θενπδαξρηθό ζύζηεκα. 

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε αλ 
θιείλακε ηε ζύληνκε απηή 
πεξηδηάβαζε ζηελ Δπηαλεζηαθή 
ρνιή ρσξίο λα αλαθέξνπκε ην 
αμηόινγν απηνβηνγξαθηθό αθήγεκα 
ηεο Διηζάβεη Μαξηηλέγθνπ-Μνπηδάλ 
(1801-1832), πνπ κε απιόηεηα θαη 
ράξε κάο δίλεη κηα εηθόλα γηα ηελ 
θνηλσλία ηεο επνρήο θαη γηα ηε 
ζέζε ηεο γπλαίθαο ζ’ απηή. 

127 / 207 



 

Αλδξέαο Κάιβνο 
 

Ο Φηιόπαηρης 
 

Ζ σδή αλήθεη ζηε ζπιινγή Ζ Λύρα. 

Ο Φηιόπαηρης καδί κε ηελ σδή Δης 
ζάλαηολ είλαη ηα κόλα πνηήκαηα ηνπ 
Κάιβνπ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ 
Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Ζ πξώηε 
σδή είλαη έλαο ύκλνο ζηελ ηδηαίηεξε 
παηξίδα ηνπ· ε άιιε κηα αλαπό-
ιεζε ηεο πεζακέλεο κεηέξαο ηνπ. 
 

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

5 ηα ρξπζά δώξα! 
 

ηηρ. 4-5: ηνπ Απόιιωλνο ηα ρξπζά 
δώξα· ηε ιύξα ηνπ Απόιισλα, ην 
πνηεηηθό ράξηζκα. 
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 β΄ 
Καη ζπ ηνλ ύκλνλ δέμνπ· 
ερζαίξνπζηλ* νη Αζάλαηνη 
ηελ ςπρήλ, θαη βξνληάνπζηλ 
επί ηαο θεθάιαο 

10 ησλ αράξηζησλ. 
 
 γ΄ 

Πνηέ δελ ζε ειεζκόλεζα, 
πνηέ· – Καη ε ηύρε κ’ έξξηςε 
καθξά από ζε· κε είδε 
ην πέκπηνλ ηνπ αηώλνο 

15 εηο μέλα έζλε. 
 
 
 
 
 

ερζαίξω: ερζξεύνκαη, κηζώ. 

ηηρ. 13-15: κε είδε... έζλε· ελλνεί 
ηα είθνζη ρξόληα πνπ ήηαλ 
μεληηεκέλνο. 
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 δ΄ 
Αιιά επηπρήο ή δύζηελνο, 
όηαλ ην θσο επινύηεη 
ηα βνπλά θαη ηα θύκαηα, 
ζε εκπξόο ησλ νθζαικώλ κνπ 

20 πάληνηεο είρνλ. 
 
 ε΄ 

π, όηαλ ηα νπξάληα 
ξόδα κε ην ακαπξόηαηνλ 
πέπινλ ζθεπάδεη ε λύθηα, 
ζπ είζαη ησλ νλείξσλ κνπ 

25 ε ραξά κόλε. 
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 ζη΄ 
Σα βήκαηα κνπ εθώηηζε 
πνηέ εηο ηελ Απζνλίαλ, 
γε καθαξία, ν ήιηνο· 
θεη θαζαξόο ν αέξαο 

30 πάληα γειάεη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηηρ. 27: εηο ηελ Απζνλίαλ· Απζνλία 
νλνκαδόηαλ αξρηθά ε θεληξηθή θαη 
αξγόηεξα όιε ε Ηηαιία. Ο Κάιβνο 
έδεζε πνιιά ρξόληα ζ’ απηή. 
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 δ΄ 
Δθεί ν ιαόο επηύρεζελ 
εθεί αη Παξλάζζηαη θόξαη 
ρνξεύνπλ, θαη ην ιύζηνλ* 
θύιινλ απηώλ ηελ ιύξαλ 

35 θεη ζηεθαλώλεη. 
 

ηηρ. 32: Αη Παξλάζζηαη θόξαη· νη 
Μνύζεο. Οη αξραίνη Έιιελεο 
ζεσξνύζαλ ηνλ Παξλαζζό ηεξό 
όξνο ηνπ Απόιισλα θαη ησλ 
Μνπζώλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαλ 
θαη «Κσξύθηαη λύκθαη» επεηδή 
έκελαλ ζην Κσξύθηνλ άληξνλ. 

ηηρ. 33: ιύζηνλ θύιινλ (ιύζηνο· 
απηόο πνπ ειεπζεξώλεη, πνπ 
απνιπηξώλεη. Δπίζεην ηνπ 
Βάθρνπ.): ζηνιίδη από θύιια 
ακπειηνύ θαη από ηζακπηά 
ζηαθπιηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 
γηα λα δηαθνζκνύληαη νη ξαβδώζεηο 
ησλ θηόλσλ. 
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 ε΄ 
Άγξηα, κεγάια ηξέρνπζη 
ηα λεξά ηεο ζαιάζζεο, 
θαη ξίπηνληαη, θαη ζρίδνληαη 
βίαηα, επί ηνπο βξάρνπο 

40 αιβηνλείνπο*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αιβηόλεηνο: από ην Αιβηόλ, Αγγιία. 

ηηρ. 39-40: ηνπο βξάρνπο 
αιβηνλείνπο· ελλνεί ηηο βξαρώδεηο 
αθηέο ηεο Αγγιίαο. 
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 ζ΄ 
Αδεηάδεη επί ηαο όρζαο 
ηνπ θιεηλνύ Σακεζζνύ*, 
θαη δύλακηλ, θαη δόμαλ, 
θαη πινύηνλ αλαξίζκεηνλ 

45 ην ακαιζείνλ. 
 
 η΄ 

Δθείην αηόιηνλ θύζεκα 
κ’ έθεξελ· νη αθηίλεο 
κ’ έζξεςαλ, κ’ εζεξάπεπζαλ 
ηεο ππεξγιπθπηάηεο 

50 ειεπζεξίαο. 
 

Σακεζζόο: ν πνηακόο Σάκεζεο 

ηηρ. 45: ην ακαιζείνλ· ην θέξαο 
ηεο Ακάιζεηαο. Καηά ηε κπζνινγία ε 
θαηζίθα Ακάιζεηα ζήιαζε ην Γία, 
όηαλ ήηαλ βξέθνο, ή νη Νύκθεο ηνπ 
πξόζθεξνλ ην γάια κέζα ζην 
θέξαην ηεο, πνπ έγηλε ζύκβνιν 
αθζνλίαο αγαζώλ. 

134 / 209 



 ηα΄ 
Καη ηνπο λανύο ζνπ εζαύκαζα 
ησλ Κειηώλ ηεξά 
πόιηο· ηνπ ιόγνπ πνία 
πνία εηο εζέ ηνπ πλεύκαηνο 

55 ιείπεη αθξνδίηε;* 
 
 ηβ΄ 

Υαίξε Απζνλία, ραίξε 
θαη ζπ Αιβηώλ, ραηξέησζαλ 
ηα έλδνμα Παξίζηα· 
σξαία θαη κόλε ε Εάθπλζνο 

60 κε θπξηεύεη. 
 
 
 
 

αθξνδίηε: νκνξθηά, ράξε. 

ηηρ. 52: Σωλ Κειηώλ ηεξά πόιηο· 
ελλνεί ην Παξίζη πνπ θεκηδόηαλ γηα 
ηνπο κεγαιόπξεπνπο λανύο ηνπ 
(Παλαγία ησλ Παξηζίσλ θ.ά.). 
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 ηγ΄ 
Σεο Εαθύλζνπ ηα δάζε, 
θαη ηα βνπλά ζθηώδε, 
ήθνπνλ πνηέ ζεκαίλνληα 
ηα ζεία ηεο Αξηέκηδνο 

65 αξγπξά ηόμα. 
 
 ηδ΄ 

Καη ζήκεξνλ ηα δέλδξα, 
θαη ηαο πεγάο ζεβάδνληαη 
δξνζεξόο νη πνηκέλεο· 
απηνύ πιαλώληαη αθόκα 

70 νη Νεξείδεο. 
 
 ηε΄ 

Σν θύκα ηόληνλ πξώηνλ 
εθίιεζε ην ζώκα – 
πξώηνη νη ηόληνη Εέθπξνη 
εράηδεπζαλ ην ζηήζνο 

75 ηεο Κπζεξείαο.* 
 

Κπζέξεηα: ε ζεά Αθξνδίηε. 
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 ηο΄ 
Κη όηαλ ην εζπέξηνλ άζηξνλ* 
ν νπξαλόο αλάπηε, 
θαη πιέσζη γέκνληα έξσηνο 
θαη θσλώλ κνπζηθώλ 

80 ζαιάζζηα μύια·* 
 

 ηδ΄ 
Φηιεί ην ίδηνλ θύκα, 
νη απηνί ρατδεύνπλ Εέθπξνη 
ην ζώκα θαη ην ζηήζνο 
ησλ ιακπξώλ Εαθπλζίσλ, 

85 άλζνο παξζέλσλ. 
 

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

90 ησλ ρξπζώλ θίηξσλ. 
 

εζπέξηνλ άζηξνλ: ν απνζπεξίηεο.  

μύια: βάξθεο, πινία. 

137 / 210 



 ηζ΄ 
ηαθπινθόξνπο ξίδαο, 
ειαθξά, θαζαξά, 
δηαθαλή ηα ζύλλεθα 
ν βαζηιεύο ζνύ εράξηζε 

95 ησλ Αζαλάησλ. 
 
 θ΄ 

Ζ ιακπάο ε αηώληνο* 
ζνπ βξέρεη ηελ εκέξαλ 
ηνπο θαξπνύο, θαη ηα δάθξπα 
γίλνληαη ηεο λπθηόο 

100 εηο εζέ θξίλνη. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η ιακπάο ε αηώληνο: ν ήιηνο. 
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 θα΄ 
Γελ έκεηλελ έαλ* έπεζε 
πνηέ εηο ην πξόζσπνλ ζνπ 
ε ρηώλ· δελ εκάξαλε 
πνηέ ν ζεξκόο Κύσλ 

105 ηα ζκάξαγδά* ζνπ. 
 
 θβ΄ 

Δίζαη επηπρήο· θαη πιένλ 
ζε ιέγσ επηπρεζηέξαλ, 
όηη ζπ δελ εγλώξηζαο 
πνηέ ηελ ζθιεξάλ κάζηηγα 

110 ερζξώλ, ηπξάλλσλ. 
 
 

ηηρ. 104: Ο ζεξκόο Κύωλ· νη δέζηεο 
ηνπ θαινθαηξηνύ (θπληθά θαύκαηα),    

Κύωλ· αζηεξηζκόο πνπ εκθαλίδεηαη 
ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.  

έαλ: εάλ. 

ζκάξαγδα· ην πξάζηλν ρξώκα (νη 
πξαζηλάδεο). 
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 θγ΄ 
Αο κε κνπ δώζε ε κνίξα κνπ 
εηο μέλελ γελ ηνλ ηάθνλ· 
είλαη γιπθύο ν ζάλαηνο 
κόλνλ όηαλ θνηκώκεζα 

115 εηο ηελ παηξίδα. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Ο πνηεηήο ζέιεη λα πκλήζεη ηηο 
νκνξθηέο ηεο Εαθύλζνπ. Πώο ην 
πεηπραίλεη; 

2.  ην πνίεκα είλαη έληνλν ην 
ζπλαίζζεκα ηεο θηινπαηξίαο. Να 
παξαθνινπζήζεηε πώο 
θιηκαθώλεηαη θαη ζε πνην ζεκείν 
θηάλεη ζηελ θνξύθσζή ηνπ; 

3.  Δίλαη θαλεξή ε εηθνλνπιαζηηθή 
δύλακε ηνπ Κάιβνπ. Πνύ ηε 
βιέπνπκε; 

4,  Πνηεο εηθόλεο ζπγθξαηεί ν 
πνηεηήο από ηελ παηξίδα ηνπ; 
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5.  Ση πηζηεύεη ν Κάιβνο όηη δίλεη 
ζηνλ άλζξσπν ηελ πιεξόηεηα θαη 
ηελ πξαγκαηηθή επηπρία; 

6.  Να επηζεκάλεηε ηα βηνγξαθηθά 
ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα βγνπλ 
από ηελ σδή. 
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Δης Αγαρελούς* 
 

Ζ σδή πεξηιακβάλεηαη ζηε 

ζπιινγή Ζ Λύρα. O A. Κάιβνο ζηα 
πεξηζζόηεξα πνηήκαηα ηνπ 
ππεξαζπίδεηαη ηελ αξεηή (πνπ 
ηαπηίδεηαη κε ηε δηθαηνζύλε) θαη 
ελαληηώλεηαη ζηελ αδηθία θαη ηελ 
ηπξαλλία. Σν πνίεκα καο, καδί κε 
ηηο σδέο Δης Πάργαλ θαη εης Υίολ, 
απνηειεί, κπνξνύκε λα πνύκε, κηα 
ηξηινγία «θαηά ηπξάλλσλ». Σελ 
απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηελ 
ηηκσξία ησλ αδίθσλ, ν πνηεηήο 
εκπηζηεύεηαη ζην Θεό. 
 
 
 
 

Αγαξελνί: Οη Άξαβεο σο απόγνλνη 
ηεο Άγαξ πνπ ήηαλ δνύιε ηεο 
άξξαο. 
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 α΄ 
Έλαο Θεόο θαη κόλνο, 
αζηξάπηεη από ηνλ ύςηζηνλ 
ζξόλνλ· θαη ησλ ρεηξώλ ηνπ 
επηζθνπεί ηα αηώληα 

5 άπεηξα έξγα.  
 
 β΄ 

Κξέκνληαη ππό ηνπο πόδαο ηνπ 
πάληα ηα έζλε, σο θξέκεηαη 
βξνρή έηη ελαέξηνο. 
ελ ῳ θνκώληαη νη άλεκνη 

10 ηεο νηθνπκέλεο. 
 
 γ΄ 

Αιι’ ε θσλή ηνπ αθνύεηαη, 
θσλή δηθαηνζύλεο, 
θαη νη ςπραί ησλ αλόκσλ 
σο αίκαηνο ζηαγόλεο 

15 πέθηνπλ ζηνλ ᾴδελ. 
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 δ΄ 
Σσλ νζίσλ ηα πλεύκαηα 
σο αξγπξέα νκίριε 
ηα πςειά αλαβαίλεη, 
θαη εηο πνηακνύο δηαιύεηαη 

20 θσηόο θαη δόμεο. 
 
 ε΄ 

Μόλνλ βιέπσ ηνλ Ήιηνλ 
κέλνληα εηο ηνλ αεξά· 
ηνπο ηξηγύξσ ρνξεύνληαο 
νπξαλνύο θπβεξλάεη 

25 κε δίθαηνλ λόκνλ. 
 
 ο΄ 

Φαίλεηαη εηο ηνλ νξίδνληα 
σζάλ ραξάο ηδέα, 
θαη θσηίδεη ηελ γελ 
θαη ησλ ζλεηώλ ηα έξγα 

30 ησλ πνιππόλσλ. 
 
 

144 / 212 



 δ΄ 
κσο ηδνύ ηα ζθήπηξα 
άθεζελ, εβαζίιεπζελ· 
όηη αλάγθελ ην αλζξώπηλνλ 
ζηήζνο έρεη αλαπαύζεσο 

33  αλάγθελ ύπλνπ. 
 
 ε΄ 

Πνίνο πνηέ ηνπ Θενύ 
πνίνο ηνπ Ζιίνπ σκνίαζελ; 
δηαηί βσκνύο, ζπκίακα 
δηαηί δεηνύλ νη κύξηνη 

40 ηύξαλλνη, θη ύκλνπο; 
 
 ζ΄ 

Όςηζηνη απηνί! – ιακπξόηεξνη 
απηνί ησλ άιισλ! – κόλνη! – 
Λακπξνί, θη ύςηζηνη νη δίθαηνη, 
θαη κόλνη ησλ αλζξώπσλ 

45  νη επεξγέηαη. 
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 η΄ 
Κξηηαί σο ζενί! θαη πόηε 
ηελ αξεηήλ αζιίσο, 
πόηε δελ εθαηάηξεμαλ; 
πόηε επζπιαγρλίαλ εγλώξηζαλ, 

50 δηθαηνζύλελ; 
 
 ηα΄ 

Με ππεξήθαλνπο πόδαο 
θαηαθξνλεηηθνύο, 
δελ παηνύλ ην ρξπζνύλ 
ζπληξηθζέλ ηώξα δύγσζξνλ* 

55 ηνπ νξζνύ λόκνπ; 
 
 ηβ΄ 

Σν αρόξηαζηνλ δξέπαλνλ 
απηνί βαζηνύλ· ζεξίδνπλ 
πάληα όζα ν ίδξσηάο καο 
σξίκαζελ αζηάρπα 

60 δηα ηνπο πηνύο καο. 
 

δύγωζξνλ: δπγαξηά. 
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 ηγ΄ 
Σξέμε επάλσ εηο ηα θύκαηα 
ηεο θνβέξαο ζαιάζζεο, 
θηλδύλεπζε, αλαζηέλαμε, 
πίε ην πηθξόλ πνηήξηνλ 

65 ηεο μεληηείαο· 
 
 ηδ΄ 

Γηα ηελ ηξνθήλ πνπ εζύλαμαο 
κε θόπνπο αλέθθξαζηνπο, 
εηο ηα παξαζαιάζζηα 
ηδνύ ράζθεη ην ιαίκαξγνλ 

70 ζηόκα ηπξάλλσλ. 
 
 ηε΄ 

Ση ηα επσδή αγθαιηάδεηε 
πξνζθέθαια ηνπ γάκνπ; 
ηη θηιείηε ην κέησπνλ 
ηεξόλ ησλ γνλέσλ ζαο 

75 κε ηόζνλ πόζνλ; 
 
 

147 / 213 



 ηο΄ 
Ζ ζάιπηγγα, ηα ηύκπαλα 
ζαο πξνζθαινύλ αδίθνπο, 
αζύλεηνπο πνιέκνπο 
θέξεηε, θαηαζθάμαηε 

80 ηα έζλε αζώα. 
 
 ηδ΄ 

ρη κόλνλ ηνλ ίδξσηα, 
αιιά θαη η’ αίκα νη ηύξαλλνη 
δεηνύζηλ από ζαο· 
θη αθνύ πνηάκηα ερύζαηε 

85 κήπσο ηνπο θζάλεη; 
 
 ηε΄ 

Σελ πλνήλ ζαο αρόξηαζηνη 
επηζπκνύλ· αιίκνλνλ 
αλ πνηέ επί ηα ζθάγηα 
ησλ ηπξάλλσλ αλαζηε- 

90 -λάμῃ ςπρή ζαο. 
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 ηζ΄ 
Αιίκνλνλ, αιίκνλνλ, 
όηαλ ν Θεόο πέκςῃ 
αθηίλαλ αιεζείαο 
θαη κε απηήλ ην ζηήζνο ζαο 

95 δσνπνηήζῃ. 
 
 θ΄ 

Δάλ ηηο ην λνπζέηεκα 
ζείνλ αθνινπζήζῃ 
ζηόκα καραίξαο, βάζαλα, 
θιαύκαηα θπιαθήο 

100 ηόηε αο πξνζκέλῃ. 
 
 θα΄ 

Καη ηνηνύηνη, εκπξόο ζαο 
εγώ λα γνλαηίζσ! – 
γε αο ζρηζζῄ, εηο ην βάξαζξνλ 
ε βξνληή η’ νπξαλνύ 

105 αο κε ηηλάμῃ· 
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 θβ΄ 
Πξνηνύ ζαο αηηκήζσ 
σ γόλαηα κνπ. – Αηάξαθηνλ 
έρσ ην βιέκκα, νπόηαλ 
ην θαηαβάζσ εηο πξόζσπνλ 

110 ελόο ηπξάλλνπ. 
 
 θγ΄ 

Δζείο σζάλ ν Ήιηνο 
ιακπξνί! – λαη θιόγαο βέβαηα 
βιέπσ δηαδεκάησλ, 
αιιά ηαο δπζηπρίαο καο 

115 κόλνλ θσηίδνπλ. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Σν πνίεκα παξνπζηάδεη απζηεξή 
αξρηηεθηνληθή δηάξζξσζε. Οη 
πξώηεο επηά ζηξνθέο απνηεινύλ 
ηνλ πξόινγν· ζηηο ζηξνθέο ε΄ - θβ΄ 
αλαπηύζζεηαη ην ζέκα· ε ηειεπηαία 
ζηξνθή είλαη ν επίινγνο. Με βάζε 
ηε δηαίξεζε απηή λα 
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παξαθνινπζήζεηε α) πώο ζπλδέεη ν 
πνηεηήο ηηο ελόηεηεο κεηαμύ ηνπο, β) 
ηη πξνβάιιεη ζηελ θάζε ελόηεηα. 

2.  Πώο ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο 
νη ηύξαλλνη θαη πώο ηνπο 
παξνπζηάδεη ν πνηεηήο; Πνηεο 
ελέξγεηέο ηνπο θπξίσο ζηειηηεύεη; 

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

4.  Να εμεηάζεηε ην εηθνλνπιαζπθό 
ζύζηεκα ησλ ζηξνθώλ α΄ - δ΄. Πώο 
ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδέα πνπ ζέιεη λα 
κεηαδώζεη ν πνηεηήο; 

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

Δμώθπιιν 
ηνπ βηβιίνπ Ζ Λύρα 
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Σα εθαίζηεηα
1
 

 
 α΄ 

Υισξά,* κνζρνβνινύληα 
λεζία ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, 
επηπρηζκέλα ρώκαηα 
όπνπ ε ραξά θη ε εηξήλε 

 πάληα εθαηνίθνπλ. 
 
 β΄ 

Ση ηα ζαπκάζηα εγίλεθαλ 
θνξάζηα ζαο νπ’ είραλ 
ςπρήλ ζαλ θιόγα, ρείιε 
ζαλ δξνζηζκέλα ξόδα, 

 ιαηκόλ ζαλ γάια; 
 
 

 
 

1. Ζ σδή αλήθεη ζηε ζπιινγή 
Λπξηθά. 

ριωξά: πξάζηλα. 
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 γ΄ 
ηα πινύζηα πεξηβόιηα ζαο 
βαζηιηθόο θαη θξίλνη 
καηαίσο αλζίδνπλ έξεκα, 
νύη’ έλα ρέξη επξίζθεηαη 

 λα ηα πνηίδῃ. 
 
 δ΄ 

Σα δάζε, ηα ιαγθάδηα ζαο, 
όπνπ νη θσλαί αληηβόνπλ 
ησλ θπλεγώλ, ζησπώζη· 
ζθύινη εθεί ηώξα αδέζπνηνη 

 κόλνλ βαπίδνπλ. 
 
 ε΄ 

Διεύζεξα, αραιίλσηα 
κέζα εηο η’ ακπέιηα ηξέρνπλ 
η’ άινγα, θαη εηο ηελ ξάρελ ηνπο 
ην πλεύκα ησλ αλέκσλ* 

 θάζεηαη κόλνλ. 
 

ην πλεύκα ηωλ αλέκωλ: ν άλεκνο. 
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 ο΄ 
Δηο ηνλ αηγηαιόλ 
από ηα νπξάληα ζύγλεθα 
αθόβσο θαηαβαίλνπλ 
θξαπγάδνληεο νη γιάξνη 

 θαη ηα γεξάθηα. 
 

 δ΄ 
Βαζηά εηο ηνλ άκκνλ βιέπσ 
ραξαγκέλα παηήκαηα 
δώλησλ παηδηώλ θαη 
αλζξώπσλ· 
όκσο πνύ είλαη νη άλζξσπνη, 

 πνύ ηα παηδία; 
 

 ε΄ 
Φξηθηόλ ζιηβεξόλ ζέακα 
ηξηγύξσ κνπ εμαλνίγσ·* 
πνίσλ είλαη ηα ζώκαηα 
πνπ πιένπζ’ εηο ην θύκα; 

 πνίσλ ηα θεθάιηα; 
 

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

 ησλ νπξαλίσλ; 
 
 η΄ 

Γεκηνπξγέ ηνπ θόζκνπ, 
παηέξα ησλ αζιίσλ 
ζλεηώλ, αλ ζπ ηνπ γέλνπο καο 
όινπ δεηῄο ηνλ ζάλαηνλ, 

 αλ ζπ ην ζέιῃο· 
 
 ηα΄ 

Σα γόλαηα κνπ εκπξόο ζνπ, 
λα, πέθηνπλ· ην ππεξήθαλνλ 
θεθάιη κνπ, πνπ αληίθξπ 
ησλ βαζηιέσλ πςώλεην, 

 ηελ γελ εγγίδεη. 
 
 

155 / 217 



 ηβ΄ 
Ηδνύ επιαβείο νη Έιιελεο 
ζθύπηνπζηλ όινη· πξόζηαμε, 
θη επάλσ καο αο πέζσζηλ 
νη θιόγεο ηεο νξγήο ζνπ, 

 αλ ζπ ην ζέιεο. 
 
 ηγ΄ 

Πιελ πνιπέιενο είζαη, 
θαη βνεζόλ ζε θξάδσ... 
Βιέπσ, βιέπσ εηο ηελ ζάιαζζαλ 
πεηώκελνλ ηνλ ζηόινλ 

 αγξίσλ βαξβάξσλ. 
 
 ηδ΄ 

Κνίηαμε πώο ν ήιηνο 
ρξπζώλεη ηα παληά ησλ 
θνίηαμε πώο ην πέιαγνο 
από ζπαζηώλ αθηίλαο 

 ηξέκνλ αζηξάπηεη. 
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 ηε΄ 
Από ηαο πξύκλαο ρύλεηαη 
γεκίδσλ ηνλ αέξα 
θξόηνο κπξίσλ θπκβάισλ,* 
θαη κέζα από ηνλ ζόξπβνλ 

 ςάικαηα εθβαίλνπλ· 
 
 ηο΄ 

«- ηάδνπζη ηα καραίξηα καο 
από ην αίκα αθάζαξηνλ 
ησλ ρξηζηηαλώλ· πξηλ πήμε, 
ειάηε, ειάηε εηο λένλ 

 αίκα αο ηα πιύλσκελ 
 
 ηδ΄ 

Διάηε λα δεζηάζσκελ 
ηα ρέξηα καο ζηα ζπιάρλα 
όζσλ ζπζίαο πξνζθέξνπζηλ 
εηο ηνλ ζηαπξόλ θαη ζέβνληαη 

 αγίσλ εηθόλαο. 
 

θύκβαια: ηύκπαλα. 
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 ηε΄ 
Διάηε, ειάηε, ν θόπνο 
αλ καο θαηαδακάζῃ, 
επί ζνξνύο ζθαγκέλσλ 
θαζίδνληαο, αλάπαπζηλ 

 ζέινκελ εύξεη. 
 
 ηζ΄ 

Σα ξόδα ηεο Διιάδνο 
εηο η’ αίκα ηεο βακκέλα 
ζέιεη θαλνύλ ηεξπλόηαηνλ 
δώξνλ ησλ γπλαηθώλ καο, 

 θη έξγνλ εξώσλ». 
 
 θ΄ 

θιεξά, δεηιά αλαζξέκκαηα 
ηεο πνηαπήο Αζίαο, 
έξγνλ εξώσλ, λαη, βέβαηα, 
πνίνο ην ακθηβάιιεη, ππάξρεη 

 ην ηξόπαηόλ ζαο. 
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 θα΄ 
Έξγνλ εξώσλ, αλ ζθάμεηε 
αδύλαηα παηδία· 
έξγνλ εξώσλ, αλ πλίμεηε 
ηαο ηξπθεξάο γπλαίθαο 

 θαη ηα γεξόληηα. 
 
 θβ΄ 

Ηδνύ θη άιια λεζία 
ηελ ιύζζαλ ζαο πξνζκέλνπζη· 
πόιεηο ηδνύ θαη αιίθηππνο* 
μεξά θαηνηθεκέλε 

 απ’ έζλε αζώα. 
 
 θγ΄ 

Γηα ζαο εξώσλ θνπάδηα, 
δελ θζάλεη ε Υίνο, ε Κύπξνο· 
ησλ Κπδσληώλ δελ θζάλνπζηλ, 
ηεο Κάζνπ θαη ηεο Κξήηεο 

 νη θαηνηθίαη. 
 

αιίθηππνο: ζαιαζζόπιεθηνο. 
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 θδ΄ 
Άκεηε, κελ αθήζεηε 
δώληα θαλέλα· απ’ αίκα 
ηα αηγαία λεξά βακκέλα 
θύκαη’ αο έρνπλ γέκνληα 

 από ζθαγάδηα. 
 
 θε΄ 

Χ Έιιελεο, σ ζείαη 
ςπραί, πνπ εηο ηνπο κεγάινπο 
θηλδύλνπο θαλεξώλεηε 
αθάκαληνλ ελέξγεηαλ 

 θαη πςειήλ θύζηλ! 
 
 θο΄ 

Πώο από ζαο θακία 
δελ ηξέρεη ηώξα; πώο 
θεη κέζα εηο ηα πιεόκελα 
δελ ξίρλεζζε, θαξάβηα 

 ησλ πνιεκίσλ; 
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 θδ΄ 
Πώο, πώο ηεο ηαιαίπσξνπ 
παηξίδνο δελ παζρίδεηε 
λα ζώζῃηε ηνλ ζηέθαλνλ 
από ηα ρέξηα αλόζηα 

 ιεζηώλ ηνζνύησλ; 
 
 θε΄ 

Δίλαη πνιιά ηα πιήζε ησλ 
θαη θνβεξά εηο ηελ όςηλ, 
αιι’ έλαο Έιιελ δύλαηαη, 
έλαο άλδξαο γελλαίνο 

 λα ηα ζθνξπίζῃ. 
 
 θζ΄ 

πνηνο ηελ δάθλελ ζέιεη 
αζάλαηνλ ηεο δόμεο, 
όπνηνο δάθξπα δηα η’ έζλνο ηνπ 
έρεη, δηα δε ηελ κάρελ 

 λνπλ θαη θαξδίαλ· 
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 ι΄ 
Αο έθβε απηόο. – Να, βιέπσ, 
ηαρείαη, σο η’ απισκέλα 
πηεξά ησλ γεξαλώλ, 
έξρνληαη δπν θαηάκαπξνη 

 ηξνκεξαί πξώξαη. 
 

 ια΄ 
Παύεη σο ηόζνλ ν θξόηνο 
ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ· 
η’ αγαξελά ηξαγνύδηα 
παύνπλ θαη ηα ππεξήθαλα 

 βιάζθεκα κέηξα.* 
 

 ιβ΄ 
Μόλνλ αθνύσ ην θύζεκα 
ηνπ αλέκνπ νπνύ πεξλώληαο 
εηο ηα θαηάξηηα αλάκεζα 
θαη εηο ηα ζρνηληά ζρηζκέλνο 

 βηαίσο ζθπξίδεη. 
 

βιάζθεκα κέηξα: αιαδνληθνί 
ξπζκνί. 
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 ιγ΄ 
Μόλνλ αθνύσ ηελ ζάιαζζαλ 
πνπ σζάλ κέγα πνηάκη 
αλάκεζα εηο ηνπο βξάρνπο 
θηππώληαο κπξκπξίδεη 

 γύξσ εηο ηα ζθάθε. 
 
 ιδ΄ 

Να νη θξαπγαί θαη ν θόβνο, 
λα ε ηαξαρή θαη ε ζύγρπζηο 
από παληνύ ζεθώλνληαη, 
θαη απιώλνπλ πνιπάξηζκα 

 παλία λα θύγνπλ. 
 
 ιε΄ 

ηελόλ, ζηελόλ ην πέιαγνο 
ν ηξόκνο θάκλεη· πέθηεη 
έλα θαξάβη επάλσ 
εηο η’ άιιν θαη ζπληξίβνληαη· 

 πλίγνληαη νη λαύηαη. 
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 ιο΄ 
Χ! πώο από ηα κάηηα κνπ 
ηαρέσο εράζε ν ζηόινο· 
πιένλ δελ μαλνίγσ ηώξα 
παξά θαπλνύο θαη θιόγαο 

 νπξαλνκήθεηο. 
 
 ιδ΄ 

Έμσ από ηελ ζαιάζζηνλ 
ππξθατάλ ληθήηξηαη 
ηδνύ πάιηλ εθβαίλνπλ 
ζσζκέλαη νη δύν θαηάκαπξνη 

 ζαπκάζηνη πξώξαη. 
 
 ιε΄ 

Πεηάνπλ, απνκαθξύλνληαη· 
ζην δηάζηεκα ηνπ αέξνο 
ρσζκέλαη γίλνληαη άθαληνη· 
δηαβαίλνπζαη επαηάληδνλ, 

 θη ήθνπελ ν θόζκνο. 
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 ιζ΄ 
Καλάξε! – θαη ηα ζπήιαηα 
ηεο γεο εβόνπλ: Καλάξε.- 
Καη ησλ αηώλσλ ηα όξγαλα 
ίζσο ζέιεη αληερήζνπλ 

 πάληα: Καλάξε! 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να εμεηάζεηε ην πνίεκα α) από 
ηελ άπνςε ησλ ζεκάησλ πνπ 
πξνβάιινληαη ζε θάζε ελόηεηα θαη 
ηεο θιηκαθσηήο δηάξζξσζήο ηνπο· 
β) από ηελ άπνςε ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ 
πνηεηή ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ 
πνηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 
νπνίν απηή εθδειώλεηαη· γ) από 
ηελ άπνςε ηεο εηθνλνπιαζηηθήο 
θαη εθθξαζηηθήο ηόικεο. 
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2.  Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 
θάλαηε παξαπάλσ λα θαζνξίζεηε 
ην ζηόρν ηνπ πνηήκαηνο θαη ηνλ 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηόο 
εμππεξεηείηαη. 

3.  Να δηθαηνινγήζεηε ηνλ ηίηιν ηνπ 
πνηήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir Charles - Lock Eastlake  
(1793-1865), 

Έιιελες θσγάδες κεηά ηελ 
θαηαζηροθή ηες Υίοσ, 1822 (1833) 

Μνπζείν Μπελάθε 
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Αλδξέαο Κάιβνο (1792-1869) 
 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν. Γελ είρε 
ηελ επθαηξία λα πάξεη ζπζηεκαηηθή 
κόξθσζε, γηαηί από κηθξόο 
μεληηεύηεθε αθνινπζώληαο ηνλ 
παηέξα ηνπ ζηελ Ηηαιία. Δθεί, 
γνεηεπκέλνο από ηελ θιαζηθή 
παηδεία ηεο ρώξαο, πξνζπάζεζε, 
σο απηνδίδαθηνο, λα ηελ 
αθνκνηώζεη θαη λα θαηαθηήζεη 
θάπνηα θνηλσληθή ζέζε. ε ειηθία 
είθνζη εηώλ είρε κηα απνθαζηζηηθή 
γηα ηε δσή ηνπ γλσξηκία: έγηλε 
γξακκαηέαο ηνπ πνηεηή Ούγν 
Φόζθνιν θαη ηνλ ζπλόδεπζε ζηελ 
εμνξία ηνπ ζηελ Διβεηία θαη ζην 
Λνλδίλν, όπνπ επήιζε θαη ε ηειηθή 
ξήμε ζηηο ζρέζεηο ηνπο (1817). Από 
ηόηε ν Κάιβνο αζρνιείηαη κε 
ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη 
κεηαθξάζεηο, γηα λα δήζεη. Σν 1821 
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θπιαθίδεηαη ζηε Φινξεληία σο 
θαξκπνλάξνο θαη ην 1826 βξίζθεηαη 
ππό επηηήξεζε ζηε Γαιιία, γηαηί 
«πξέζβεπε αηζζήκαηα έλζεξκνπ 
θηιειεπζεξηζκνύ». Ο έλζεξκνο 
απηόο θηιειεπζεξηζκόο ζα ζηαζεί ν 
ππξήλαο όινπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 
Αηζζάλεηαη βαξύ ην ρξένο όρη κόλν 
λα πκλήζεη ηελ επαλάζηαζε θαη ηελ 
Διιάδα πνπ αγσλίδεηαη λα 
απνηηλάμεη ηνλ ηνπξθηθό δπγό, αιιά 
θπξίσο λα δηακνξθώζεη 
ζπλεηδήζεηο ζύκθσλα κε ην 
πλεύκα ελόο πςεινύ 
αλζξσπηζκνύ. Κεληξηθή ηδέα ζηελ 
πνίεζε ηνπ είλαη ε αξεηή, όρη κόλν 
κε ηελ αξραία ειιεληθή (αλδξεία) 
θαη ηε ρξηζηηαληθή ζεκαζία ηεο, 
αιιά θαη κε ηελ θνηλσληθή ηεο 
ηδηόηεηα, ηελ ελεξγεηηθή, πνπ 
παξαθηλεί ηνλ άλζξσπν ζην θνηλό 
θαιό. Ζ αξεηή ηνπ δειαδή είλαη 
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έλαο άζβεζηνο πόζνο γηα ειεπζεξία 
θαη δηθαηνζύλε. Οη πςειέο ηδέεο ηνπ 
Κάιβνπ εθθξάδνληαη κε κηα 
εληειώο μερσξηζηή ηδηνηππία ηόζν 
ζηε γιώζζα όζν θαη ζηε δνκή θαη 
ηε ζηηρνπξγία ησλ πνηεκάησλ ηνπ. 
Ίζσο απηόο είλαη ν θπξηόηεξνο 
ιόγνο πνπ νη ζύγρξνλνη ηνπ, αιιά 
θαη νη κεηαγελέζηεξνη αγλόεζαλ ή 
θαη πεξηθξνλνύζαλ αθόκε ην έξγν 
ηνπ. Πξώηνο ν Παιακάο ην 1888 
κίιεζε κε ελζνπζηαζκό γηα ηε 
κεγάιε πνηεηηθή αμία ησλ Χδώλ 
ηνπ. Από ηόηε ην έξγν ηνπ Κάιβνπ 
θεξδίδεη ζπλερώο ηηο λεόηεξεο 
γεληέο, θαη ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη 
πξσηνπόξνο ηεο ιπξηθήο 
έθθξαζεο θαη έλαο από ηνπο 
θνξπθαίνπο πνηεηέο καο. 

Έξγα ηνπ (ζηα Ηηαιηθά): 
Θερακέλες, Γαλαΐδες (ηξαγσδίεο, 
1812), (ζηα Διιεληθά): 
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Μεηαθξάζεηο: Οη υαικοί ηοσ Γαβίδ 

(Γνλδίλν, 1820). Πνίεζε: Ζ Λύρα 

(Γελεύε, 1824) Λσρηθά (Παξίζη, 
1826). Ο γεληθόο ηίηινο ησλ έξγσλ 
ηνπ είλαη Χδαί. Σν 1826 ήιζε ζηελ 
Διιάδα θαη από ην 1826-1852 έκεηλε 
ζηελ Κέξθπξα, όπνπ εξγάζηεθε σο 
θαζεγεηήο ζηελ Ηόλην Αθαδεκία. 
Από ην 1852 σο ην ζάλαηό ηνπ 
έδεζε ζηελ Αγγιία. Σα νζηά ηνπ, κε 
ελέξγεηεο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, 
κεηαθέξζεθαλ ζηε Εάθπλζν ην 
1960. 
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Υεηξόγξαθν ηνπ πνηεηή. 
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Με απόθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππώλνληαη 
από ηνλ Οξγαληζκό Δθδόζεσο Γηδαθηη-
θώλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκόζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πώιεζε, όηαλ θέξνπλ 
βηβιηόζεκν πξνο απόδεημε ηεο γλεζηόηε-
ηάο 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΄). 
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