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Γηνλύζηνο νισκόο 
 

Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη 
 

Οη Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη είλαη 

από ηα θνξπθαία έξγα ηνπ 
νισκνύ θαη ηεο λενειιεληθήο 
πνίεζεο γεληθόηεξα. Μπνξνύκε 
επίζεο λα πνύκε όηη είλαη ην έξγν 
δσήο ηνλ νισκνύ, αθνύ, όπσο 
θαίλεηαη, ηνλ απαζρόιεζε ζε όιε 
ηε δηάξθεηα ηεο ώξηκεο πνηεηηθήο 
ηνπ πεξηόδνπ. 

Θέκα ηνλ είλαη ν εξσηθόο 
αγώλαο ησλ Μεζνινγγηηώλ θαηά ηε 
δεύηεξε πνιηνξθία ηνλ 
Μεζνινγγίνπ (1825-1826) σο ηελ 
απεγλσζκέλε έμνδν, ηελ παξακνλή 
ησλ Βαΐσλ. Ο πνηεηήο μεθηλώληαο 
από ην ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθό 
γεγνλόο αλάγεηαη ζηνλ αγώλα ηνπ 
αλζξώπνπ γηα ηελ εζηθή, ηελ 
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εζσηεξηθή ηνπ ειεπζεξία. Σν έξγν 
όκσο πνηέ δελ νινθιεξώζεθε θαη 
έθηαζε ζ’ εκάο ζε ρεηξόγξαθα 
«απνζπάζκαηα» ζπγθξνηεκέλα ζε 

ηξία ρεδηάζκαηα
1
 πνπ ην θαζέλα 

ηνπο αληηπξνζσπεύεη όρη κνλάρα 
δηαθνξεηηθό ζηάδην επεμεξγαζίαο 
αιιά θαη δηαθνξεηηθή πνηεηηθή 
αληίιεςε. Σν αξρηθό ζρεδίαζκα, 
«ζπλζεκέλν εηο είδνο πξνθεηηθνύ 
ζξήλνπ εηο ην πέζηκν ηνλ 
Μεζνινγγίνπ», πξέπεη λα γξάθηεθε 
γύξσ ζηα 1830. Παξνπζηάδεη ζηελή 
ζρέζε κε ην 5ν θεθ. ηεο Γπλαίθαο 
ηεο Εάθπζνο. Σν Β΄ ρεδίαζκα, ζε 
ζηίρνπο δεθαπεληαζύιιαβνπο  
 

1. Οη ηνραζκνί θαη ηα πεδά ησλ 

Διεύζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ 
γξάθηεθαλ ηηαιηθά (εθηόο από 
ηα πεδά ηνπ Α΄ ρεδηάζκαηνο) θαη 
κεηαθξάζηεθαλ από ηνλ Πνιπιά. 
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νκνηνθαηάιεθηνπο δεπγαξσηνύο, 
«εηο ην νπνίνλ εηθνλίδνλην ηα 
παζήκαηα ησλ γελλαίσλ 
αγσληζηάδσλ εηο ηεο πζηεξηλέο 
εκέξεο ηεο πνιηνξθίαο έσο νπνύ 
έθακαλ ην γηνπξνύζη», ην δνύιεπε ν 
πνηεηήο από ην 1833 σο ην 1844, 
νπόηε αξρίδεη λα ην μαλαπιάζεη ζε 
λέα κνξθή (Γ΄ ρεδίαζκα), ζε 
ζηίρνπο ιηηνύο, ρσξίο 
νκνηνθαηαιεμίεο, αιιά 
αξκνληθόηαηνπο. 

Πξηλ από ηα ηξία ρεδηάζκαηα 
παξαζέηνπκε ηνραζκνύο ηνπ 
πνηεηή (δειαδή ζεκεηώζεηο ηνπ γηα 
ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζ’ 
αθνινπζνύζε θαηά ηε ζύλζεζε). 

’ απηνύο ζα βξνύκε ηηο βαζηθέο 
πνηεηηθέο ηδέεο ηνπ έξγνπ θαη 
ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ αξθεηά 
ζεκεία ηνπ. Θα πξέπεη λα έρνπκε 
ππόςε καο όηη αλάκεζα ζηα 
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απνζπάζκαηα δελ ππάξρεη πάληα 
αιιεινπρία (ρξνληθή, ζεκαηηθή ή 
λνεκαηηθή), αιιά ηα πεξηζζόηεξα 
έρνπλ κηα απηνηέιεηα. Σα ρσξία ζε 
πεδό αλήθνπλ ζηνλ πνηεηή, ελώ νη 
παξέκβιεηεο δηεπθξηληζηηθέο 
ζεκεηώζεηο (κε πιάγηα ζηνηρεία) 
είλαη ηνπ Πνιπιά. 

Βαζηθό θείκελν γηα ηελ 
θαηαλόεζε ηνπ ζνισκηθνύ έξγνπ 
είλαη ηα Πξνιεγόκελα ηνπ Ηάθσβνπ 
Πνιπιά (ζηελ έθδνζε ησλ 
Δπξηζθνκέλσλ). Μηιώληαο εηδηθά γηα 

ηνπο Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο ν 
Πνιπιάο ιέεη όηη ε εζηθή ειεπζεξία 
είλαη ην πην νρπξό θαηαθύγην ηεο 
αλζξώπηλεο ςπρήο πνπ 
πνιηνξθείηαη από ηε θπζηθή βία. Ο 
άλζξσπνο πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ 
απηνλνκία ηνπ απέλαληη ζηηο 
θπζηθέο δπλάκεηο νδεγείηαη ζηε 
δξάζε θαη από ηε ζύγθξνπζε απηή 
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γελληνύληαη νη πςειέο πξάμεηο. ην 
πνίεκα έπξεπε λα θαλεί αθέξαηνο ν 
άλζξσπνο· ην ύςνο ηεο ςπρήο ηνπ 
θαη ζπλάκα ηα θπζηθά αηζζήκαηα 
(έξσηαο, κεηξηθή αγάπε, 
ελζνπζηαζκόο ηεο δόμαο, θηινδσία, 
έξσηαο πξνο ηα θάιιε ηεο θύζεο) 
ζε όιε ηνπο ηε ζθνδξόηεηα, ηελ 
ώξα πνπ ηα ζθεπάδεη ε ζθηά ηνπ 
ζαλάηνπ. Καη ζπγρξόλσο απηή ε 
ππεξνρή ηνπ πλεύκαηνο κπξνζηά 
ζηε βία έπξεπε λα θαλεί θαη ζηνλ 
αλδξηθό θαη ζην γπλαηθείν 
ραξαθηήξα. 

ηελ νπξάληα γαιήλε, όπνπ 
πςώλεη ν νισκόο ηνπο 
Πνιηνξθεκέλνπο, έηζη πνπ «όια 
ηνπο ηα έξγα, ηα ιόγηα θαη νη 
ζηνραζκνί λα παξνκνηάδνληαη κε 
ην σξαηόηεξν θαη ηεξπλόηεξν 
γέλλεκα ηεο θύζεο» (ρεδ. Γ΄, 
απόζπ. 2, ζη. 1-3) 
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αληηπαξαηάζζεηαη ε άγξηα δσηθή 
δύλακε ηνπ βαξβάξνπ πνπ 
πεξηπαίδεη ηελ αδπλακία ηνπο 
(ρεδ. Β΄, απόζπ. 3), αιιά ηειηθά, 
ηαπεηλσκέλνο, αδεκνλεί πνπ δελ 
κπνξεί λα ηνπο θαηαβάιεη. Έηζη νη 
Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη 
ζξηακβεύνπλ θαη κέζα ζηελ ςπρή 
ησλ ερζξώλ ηνπο. 
 

ηνραζκνί ηνπ πνηεηή 
(Δπηινγή) 

 
1. Δθάξκνζε εηο ηελ πλεπκαηηθή 

κνξθή ηελ ηζηνξία ηνπ θπηνύ, ην 
νπνίνλ αξρηλάεη από ην ζπόξν θαη 
γπξίδεη εηο απηόλ, αθνύ πεξηέιζεη, 
σο βαζκνύο μεηπιηγκνύ, όιεο ηεο 
θπηηθέο κνξθέο, δειαδή ηε ξίδα, 
ηνλ θνξκό, ηα θύιια, η’ άλζε θαη 
ηνπο θαξπνύο. Δθάξκνζε ηελ θαη 
ζθέςνπ βαζηά ηελ ππόζηαζε ηνπ 
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ππνθεηκέλνπ* θαη ηε κνξθή ηεο 
ηέρλεο. Πξόζεμε ώζηε ηνύην ην 
έξγν λα γέλεηαη δίρσο πνζώο λα 
δηαθόπηεηαη. 

2. θέςνπ βαζηά θαη ζηαζεξά (κία 
θνξά γηα πάληα) ηε θύζε ηεο Ηδέαο, 
πξηλ πξαγκαηνπνηήζεηο ην πνίεκα. 
Δηο απηό ζα ελζαξθσζεί ην 
νπζηαζηηθόηεξν θαη πςειόηεξν 
πεξηερόκελν ηεο αιεζηλήο 
αλζξώπηλεο θύζεο, ε Παηξίδα θαη 
ε Πίζηηο. 

3. Ο ζεκειηώδεο ξπζκόο αο 
ζηπισζεί εηο ην θέληξν ηεο 
Δζληθόηεηνο θαη αο πςώλεηαη 
θάζεηα, ελώ ην λόεκα, από ην 
νπνίν πεγάδεη ε Πνίεζε, θαη ην 
νπνίν απηή ππεξεηεί, απιώλεη 
βαζκεδόλ ηνπο θύθινπο ηνπ. 
 

 

ππνθείκελν: (εδώ): ην ζέκα. 
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4. Δηο ην πνίεκα ηνπ Υξένπο
1
 

καθξηλή πξέπεη λα είλαη ε θξηρηή 
αγσλία κέζα εηο ηε δπζηπρία θαη εηο 
ηνπο πόλνπο, όπσο εθείζε 
θαλεξσζεί απείξαρηε θαη άγηα ε 
δηαλνεηηθή θαη εζηθή Παξάδεηζνο. 

5. Κνίηαμε λα ζρεκαηίζεηο 
βαζκεδόλ σζάλ κίαλ αλαβάζξα* 
από δπζθνιίεο, ηεο νπνίεο ζα 
ππεξβνύλ εθείλνη νη Μεγάινη, κε 
όζα νη αίζζεζεο απνξνπθνύλ από 
ηα εμσηεξηθά, ηα νπνία ή ηνπο 
ηξαβνύλ κε ηα θάιιε ηνπο ή ηνπο 
βηάδνπλ κε ηελ αλάγθε θαη κε ηνλ 
πόλν, έσο εηο ηε βεβαηόηεηα ηνπ 
ζαλάηνπ, αιιά εμαηξέησο κε ηελ 
ελζύκεζε ηεο πεξαζκέλεο δόμαο.  
 

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

αλαβάζξα: θιίκαθα. 
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ια απηά, όζν κεγαιύηεξα είλαη θαη 
πιένλ δηάθνξα, εηο ηόζν πςειόηεξν 
ζηπινπόδη* ζηαίλνπλ ηελ Διεπζεξία, 
κεζηήλ από ην Υξένο, δειαδή απ’ 
όζα πεξηέρεη ε Ζζηθή, ε Θξεζθεία, ε 
Παηξίδα, ε Πνιηηηθή θ.ά. 

6. Κάκε ώζηε ν κηθξόο Κύθινο, 
κέζα εηο ηνλ νπνίνλ θηληέηαη ε πνιη-
νξθεκέλε πόιε, λα μεζθεπάδεη εηο 
ηελ αηκόζθαηξα ηνπ ηα κεγαιύηεξα 
ζπκθέξνληα ηεο Διιάδαο, γηα ηελ 
πιηθή ζέζε, νπνύ αμίδεη ηόζν γηα 
εθείλνπο νπνύ ζέινπλ λα ηε 
βαζηάμνπλ, όζν γηα εθείλνπο νπνύ 
ζέινπλ λα ηελ αξπάμνπλ, – θαη γηα 
ηελ εζηθή ζέζε, ηα κεγαιύηεξα 
ζπκθέξνληα ηεο Αλζξσπόηεηαο. 
Σνηνπηνηξόπσο ε ππόζεζε δέλεηαη 
κε ην παγθόζκην ζύζηεκα. – Ηδέο 
ηνλ Πξνκεζέα θαη ελ γέλεη ηα  
 

ζηπινπόδη: βάζξν. 
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ζπγγξάκκαηα ηνπ Αηζρύινπ. – Αο 
θαλεί θαζαξά ε κηθξόηεο ηνπ ηόπνπ 
θαη ν ζηδεξέληνο θαη αζύληξηθηνο 
θύθινο νπνύ ηελ έρεη θιεηζκέλε. 
Σνηνπηνηξόπσο από ηε κηθξόηεηα 
ηνπ ηόπνπ, ν νπνίνο παιεύεη κε 
κεγάιεο ελάληηεο δύλακεο, ζέιεη 
έβγνπλ νη Μεγάιεο Οπζίεο. 

7. Μείλε ζηαζεξόο εηο ηνύηε ηελ 
πςειή ζέζε. Ζ ζιίςε ηνπο ζηέθεηαη 
εηο ην λα ζπκνύληαη ηελ 
επηπρηζκέλελ θαηάζηαζε ηνπο, όζελ 
έπξεπε λα βιαζηήζεη ην θαιό ηεο 
παηξίδαο. Σώξα αηζζάλνληαη όηη ζα 
ράζνπλ ηα πάληα· ην αηζζάλνληαη 
βαζκεδόλ, θαη επνκέλσο νιηθώο. Ζ 
πείλα δελ κπαίλεη εηο απηόλ ηνλ 
θύθινλ, εηκεκόλνλ* σο εμσηεξηθή 
δύλακε, ηελ νπνίαλ ππεξληθνύλ 
θαζώο όιεο ηεο άιιεο. 
 

εηκεκόλνλ: παξακόλν. 
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8. θέςνπ ηελ ηζνδπγία ησλ 
δπλάκεσλ, κεηαμύ αλδξώλ θαη 
γπλαηθώλ. Δθείλνη αο αηζζάλνληαη 
όια, θαη αο ληθάλε όια, κε ηελ 
νπζίαλ έμππλε·* ηνύηεο αο ληθάλε 
θαη απηέο, αιι’ σζάλ γπλαίθεο. 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Α΄ 
 

1 

Σόηεο εηαξαρηήθαλε ηα ζσζηθά 
κνπ θαη έιεγα πσο ήξζε ώξα λα 
μεςπρήζσ· θη επξέζεθα ζε ζθνηεηλό 
ηόπν θαη βξνληεξό, πνπ εζθηξηνύζε 
ζαλ θισλί ζηάξη ζην κύιν πνπ 
αιέζεη νγιήγνξα, σζάλ ην ρόριν 
ζην λεξό πνπ αλαβξάδεη· εηόηεο 
εθαηάιαβα πσο εθείλν ήηαλε ην 
Μεζνιόγγη· αιιά δελ έβιεπα κήηε  
 

 

έμππλε νπζία: άγξππλε 
ζπλείδεζε. 
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ην θάζηξν, κήηε ην ζηξαηόπεδν, 
κήηε ηε ιίκλε, κήηε ηε ζάιαζζα, 
κήηε ηε γε πνπ επάηνπλα, κήηε ηνλ 
νπξαλό· εθαηαζθέπαδε όια ηα 
πάληα καπξίια θαη πίζζα, γηνκάηε 
ιάκςε, βξνληή θαη αζηξνπειέθη· 
θαη ύςσζα ηα ρέξηα κνπ θαη ηα 
κάηηα κνπ λα θάκσ δέεζε, θαη ηδνύ 
κεο ζηελ θαπλίια κία κεγάιε 
γπλαίθα* κε θόξεκα καύξν ζαλ ηνπ 
ιαγνύ ην αίκα, όπνπ ε ζπίζα έγγηδε 
θη εζβελόηνπλε· θαη κε θσλή πνπ 
κνπ εθαίλνληαλ πσο ληθάεη ηελ 
ηαξαρή ηνπ πνιέκνπ άξρηζε: 
 
 
 
 
 

γπλαίθα: Ο Πνιπιάο ηε 
ραξαθηεξίδεη σο «ζεόπλεπζηε 
ςάιηξα». 
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«Σν ράξακα επήξα 
Σνπ Ήιηνπ ην δξόκν, 
Κξεκώληαο ηε ιύξα 
Σε δίθαηε ζηνλ ώκν 
Κη απ’ όπνπ ραξάδεη 
Χο όπνπ βπζά, 

Σα κάηηα κνπ δελ είδαλ ηόπνλ 
ελδνμόηεξνλ από ηνύην ην 
αισλάθη.»* 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

αισλάθη: ελλνεί ην Μεζνιόγγη. 
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2 

Παξάκεξα ζηέθεη 
Ο άληξαο θαη θιαίεη· 
Αξγά ην ηνπθέθη 
εθώλεη θαη ιέεη: 
«ε ηνύην ην ρέξη 
Ση θάλεηο εζύ; 
Ο ερζξόο κνπ ην μέξεη 
Πσο κνπ είζαη βαξύ.» 

 

Σεο κάλαο σ ιαύξα!* 
Σα ηέθλα ηξηγύξνπ 
Φζαξκέλα θαη καύξα 
αλ ίζθηνπο νλείξνπ· 
Λαιεί ην πνπιάθη 
ηνπ πόλνπ ηε γε 
Καη βξίζθεη ζππξάθη 
Καη κάλα* θζνλεί. 

 

ιαύξα: θσηηά· κηθ. πόλνο, 
δπζηπρία. 

κάλα: ε κάλα (ππνθεηκ. ζην θζνλεί). 
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3 

Γξηθνύλ λα ηαξάδεη 
Σνπ ερζξνύ ηνλ αέξα 
Μηαλ άιιε,* πνπ κνηάδεη 
Σ’ αληίιαινπ πέξα· 
Καη μάθλνπ πεηηέηαη 
Με ηξόκνπ ιαιηά· 
Πνιιεώξα γξηθηέηαη, 
Κη ν θόζκνο βξνληά. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

κηαλ άιιε: ζάιπηγγα. Γηα ηελ 
θαηαλόεζε ηνπ απνζπ. 3 θνίηαμε ην 
3ν απ. ζην Β΄ ρεδίαζκα. 
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4 

Ακέξηκλνλ όληαο 
Σ’ Αξάπε* ην ζηόκα 
θπξίδεη, πεξλώληαο 
ηνπ Μάξθνπ* ην ρώκα· 
Γηαβαίλεη, θη αγάιη 
Ξαπιώλεη’ εθεί 
Πνπ εβγήθ’ ε κεγάιε 
Σνπ Μπάηξνλ ςπρή. 

 

5 

Πξνβαίλεη θαη θξάδεη 
Σα έζλε ζθηαζκέλα. 

 

6 

Καη σ πείλα θαη θξίθε! 
Γε ζθνύδεη ζθπιί! 

 

Αξάπεο: νη Άξαβεο (Αηγύπηηνη) πνπ 
όπσο μέξνπκε πήξαλ κέξνο ζηε 
δεύηεξε θάζε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 
Μεζνινγγίνπ (ππό ηνλ Ηκπξαήκ). 

Μάξθνπ: ηνπ Μπόηζαξε. 
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Καη ε κέξα πξνβαίλεη, 
Σα λέθηα ζπληξίβεη· 
Να, ε λύρηα πνπ βγαίλεη 
Κη αζηέξη δελ θξύβεη. 

 

ΥΔΓΗΑΜΑ Β΄ 
 

1 

Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή  
ζηνλ θάκπν βαζηιεύεη· 

Λαιεί πνπιί, παίξλεη ζππξί,  
θη ε κάλα ην δειεύεη. 

Σα κάηηα ε πείλα εκαύξηζε·  

ζηα κάηηα ε κάλα κλέεη·*
1
 

 

1. Ζ πηζαλόηεξε εξκελεία ηνπ ζηί-
ρνπ είλαη ε εμήο: Ζ πείλα εκαύξηζε 
ηα κάηηα, πνπ είλαη ην πην πνιύηηκν 
πξάγκα, αθνύ ζ’ απηό νξθίδεηαη ε 
κάλα (π.ρ. «ζηα κάηηα ηνπ παηδηνύ 
κνπ» ή «ζην θσο κνπ»). 

κλέσ: νξθίδνκαη (αξρ. νκλύσ). 
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ηέθεη ν νπιηώηεο ν θαιόο  
παξάκεξα θαη θιαίεη: 

«Έξκν ηνπθέθη ζθνηεηλό,  
ηη ζ’ έρσ γσ ζην ρέξη; 

Οπνύ ζπ κνπ ’γηλεο βαξύ  
θη ν Αγαξελόο* ην μέξεη». 

 

2 

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

Ζ δσή πνπ αλαζηαίλεηαη κε όιεο 
ηεο ηεο ραξέο, αλαβξύδνληαο 
νινύζε, λέα, ιαρηαξηζηή, 
πεξηρπλόκελε εηο όια ηα όληα· ε 
 

Αγαξελόο: αληί Αγαξελνί νλνκαζία 
ησλ Αξάβσλ. 
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δσή αθέξαηε, απ’ όια ηεο θύζεο ηα 
κέξε, ζέιεη λα θαηαβάιεη ηελ 
αλζξώπηλε ςπρή· ζάιαζζα, γε, 
νπξαλόο, ζπγρσλεπκέλα, επηθάλεηα 
θαη βάζνο ζπγρσλεπκέλα, ηα νπνία 
πάιη πνιηνξθνύλ ηελ αλζξώπηλε 
θύζε ζηελ επηθάλεηα θαη εηο ην 
βάζνο ηεο. 

Ζ σξαηόηεο ηεο θύζεο, πνπ ηνπο 
πεξηηξηγπξίδεη, απμαίλεη εηο ηνπο 
ερζξνύο ηελ αλππνκνλεζία λα 
πάξνπλ ηε ραξηησκέλε γε, θαη εηο 
ηνπο πνιηνξθεκέλνπο ηνλ πόλν όηη 
ζα ηε ράζνπλ. 
 

Ο Απξίιεο κε ηνλ Έξσηα  
ρνξεύνπλ θαη γεινύλε, 

Κη όζ’ άλζηα βγαίλνπλ θαη θαξπνί  
ηόζ’ άξκαηα ζε θιεηνύλε. 

 
 
 

23 / 229 



Λεπθό βνπλάθη* πξόβαηα  
θηλνύκελν βειάδεη, 

Καη κεο ζηε ζάιαζζα βαζηά  
μαλαπεηηέηαη πάιη, 

Κη νιόιεπθν εζύζκημε  
κε η’ νπξαλνύ ηα θάιιε. 

Καη κεο ζηεο ιίκλεο ηα λεξά,  
όπ’ έθζαζε κ’ αζπνύδα,* 

Έπαημε κε ηνλ ίζθην ηεο  
γαιάδηα πεηαινύδα, 

Πνπ επώδηαζε ηνλ ύπλν ηεο  
κέζα ζηνλ άγξην θξίλν· 

Σν ζθνπιεθάθη βξίζθεηαη  
ζ’ ώξα γιπθηά θη εθείλν. 

Μάγεκα ε θύζηο θη όλεηξν  
ζηελ νκνξθηά θαη ράξε, 

Ζ καύξε πέηξα νιόρξπζε  
θαη ην μεξό ρνξηάξη· 

 

 

βνπλάθη (πξόβαηα): θνπαδάθη. 

αζπνύδα: ζπνπδή, βηαζύλε. 
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Με ρίιηεο βξύζεο ρύλεηαη,  
κε ρίιηεο γιώζζεο θξαίλεη· 

πνηνο πεζάλεη ζήκεξα  
ρίιηεο θνξέο πεζαίλεη. 

 

Σξέκ’ ε ςπρή θαη μαζηνρά  
γιπθά ηνλ εαπηό ηεο. 

 
3 

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

Γπλαηθόο, γέξνληνο, παηδηνύ,  
κε θόςνπλ ηελ αληξεία». 

 

Υακέλε, αιίκνλνλ! θη νθλή*  
ηε ζάιπηγγα γξηθάεη· 

Αιιά πώο θζάλεη ζηνλ ερζξό  
θαη θάζ’ ερώ μππλάεη; 

Γέιην ζην ζθόξπην ζηξάηεπκα  
ζθνδξό γελλνβνιηέηαη, 

Κη ε πεξηπαίρηξα* ζάιπηγγα  
κεζνπξαλίο πεηηέηαη· 

 
 

ζάιπηγγα: ε ζάιπηγγα ηνπ Έιιελα 
πνιεκάξρνπ. 

νθλόο: εμαζζελεκέλνο. 

πεξηπαίρηξα: ε ζάιπηγγα ηνπ 
Αξάπε, πνπ ζαιπίδεη θη απηόο γηα 
λα πεξηπαίμεη ηνλ αληίπαιν (λα 
πξνζέμεηε ηε ζύγθξηζε). 
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Καη κε ραξνύκελε πλνή  
ην ζηήζνο ην ρνξηάην, 

Σ’ αξάζπκν,* ην δπλαηό,  
θη όιν ςπρέο γηνκάην, 

Βαξώληαο γύξνπ νιόγπξα,  
νιόγπξα θαη πέξα, 

 

Σνλ όκνξθν ηξηθύκηζε  
θαη μάζηεξνλ αέξα· 

Σέινο καθξηά ζέξλεη ιαιηά,  
ζαλ ην πεζνύκελ’ άζηξν,* 

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

 
 
 
 

αξάζπκνο: επέμαπηνο, νξγίινο, 
λεπξώδεο. 

πεζνύκελν άζηξν: ν δηάηησλ, ην 
πεθηάζηξη. 

ξεηόο: ζαθήο, θαηεγνξεκαηηθόο. 
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Μόιηο έπαπζε ην ζάιπηζκα ν 
Αξάπεο, κία κπξηόθσλε βνή 
αθνύεηαη εηο ην ερζξηθό 
ζηξαηόπεδν, θαη ε βίγια ηνπ 
θάζηξνπ, αρλή ζαλ ην ράξν, ιέεη 
ησλ Διιήλσλ: «Μπαίλεη ν ερζξηθόο 
ζηόινο». Σν ππθλό δάζνο έκεηλε 
αθίλεην εηο ηα λεξά, όπνπ ε ειπίδα 
απάληερε λα ηδεί ηα θηιηθά θαξάβηα. 
Σόηε ν ερζξόο εμαλαλέσζε ηελ 
θξαπγή, θαη εηο απηήλ αληηβόεζαλ νη 
λεόθζαζηνη κέζ’ από ηα θαξάβηα. 
Μεηά ηαύηα κία αθαηάπαπηε βξνληή 
έθαλε ηνλ αέξα λα ηξέκεη πνιιή 
ώξα, θαη εηο απηή ηελ ηξηθπκία. 
 

Ζ καύξε γε ζθηξηά σο ρνριό*  
κεο ζην λεξό πνπ βξάδεη. 

 

ρνριόο (θαη ρόρινο): θνριαζκόο. 
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– Έσο εθείλε ηε ζηηγκή νη 
πνιηνξθεκέλνη είραλ ππνκείλεη 
πνιινύο αγώλεο κε θάπνηαλ 
ειπίδα λα θζάζεη ν θηιηθόο ζηόινο 
θαη λα ζπληξίςεη ίζσο ηνλ ζηδεξέλην 
θύθιν νπνύ ηνπο πεξηδώλεη· ηώξα 
νπνύ έραζαλ θάζε ειπίδα, θαη ν 
ερζξόο ηνύο ηάδεη λα ηνπο ραξίζεη 
ηε δσή αλ αιιαμνπηζηήζνπλ, ε 
πζηεξηλή ηνπο αληίζηαζε ηνπο 
απνδείρλεη Μάξηπξεο. 
 

5 

…………ηελ πεηζκσκέλε κάρε 
θόδξα ζθηξηνύλ καθξηά πνιύ  

ηα πέιαγα θη νη βξάρνη, 
Καη ηα γιπθνραξάκαηα, 

θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Κη όηαλ ζνιώζνπλ ηα λεξά,  

θη όηαλ εβγνύλ η’ αζηέξηα. 
Φνβνύληαη γύξνπ ηα λεζηά,  

παξαθαινύλ θαη θιαίλε, 
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Κη νη μέλνη λαύθιεξνη καθξηά  
πηθξαίλνληαη θαη ιέλε: 

«Αξαπηάο άηη,* Γάιινπ* λνπο,  
ζπαζί Σνπξθηάο κνιύβη, 

Πέιαγν κέγα βξάδ’ ν ερζξόο  
πξνο ην θησρό θαιύβη». 

 

6 

Έλαο πνιέκαξρνο μάθλνπ 
απνκαθξαίλεηαη από ηνλ θύθιν, 
όπνπ είλαη ζπλαγκέλνη εηο 
ζπκβνύιην γηα ην γηνπξνύζη, γηαηί 
ηνλ επιάθσζε ε ελζύκεζε, 
ηξνκεξή εηο εθείλε ηελ ώξα ηεο 
άθξαο δπζηπρίαο, όηη εηο εθείλν ην 
ίδην κέξνο, εηο ηεο ιακπξέο εκέξεο 
ηεο λίθεο, είρε πέζεη θνπηαζκέλνο 
 

άηη: άινγν, ηππηθό. 

Γάιινπ (λνπο): ελλνεί ηνπο 
Γάιινπο αμησκαηηθνύο πνπ είραλ 
νξγαλώζεη ηνλ αηγππηηαθό ζηξαηό. 
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από ηνλ πνιεκηθόλ αγώλα, θαη 
απηνύ επξσηάθνπζε, από ηα ρείιε 
ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ηνλ αληίιαιν 
ηεο δόμαο ηνπ, ε νπνία έσο ηόηε 
είρε κείλεη άγλσζηε εηο ηελ απιή 
θαη ηαπεηλή ςπρή ηνπ. 
 

Μαθξηά απ’ όπ’ ήηα, αληίζηξνθνο 
θη αθίλεηνο εζηήζε· 

Μόλε ζθνδξά βξνληνθνπνύλ  
η’ αξκαησκέλα ζηήζε· 

 
«Δθεί ’ξζε ην ρξπζόηεξν  

από ηα νλείξαηά κνπ· 
Με η’ άξκαη’ όια βξόληεζα  

ηπθιόο ηνπ θόπνπ ράκνπ. 
Φσλή ’πε: – Ο δξόκνο ζνπ γιπθόο  

θαη κνζρνβνιηζκέλνο· 
ηελ θεθαιή ζνπ θξέκεηαη  

ν ήιηνο καγεκέλνο· 
Παιηθαξά θαη κνξθνληέ,  

γεηα ζνπ, Καιέ, ραξά ζνπ! 
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Άθνπ! λεζηά, ζηεξηέο ηεο γεο,  
εκάζαλ η’ όλνκά ζνπ. – 

Σνύηνο, αρ! πνπ ’λ’ ν δνμαζηόο  
θη ε ζετθiά ζσξηά ηνπ; 

Ζ αγθάιε κ’ έηξεκ’ αλνηρηή  
θαηά ηα γόλαηά ηνπ. 

Έξημε ράκνπ ηα ραξηηά*  
κε ηο είδεζεο ηνπ θόζκνπ 

Ζ θνξαζηά ηξεκάκελε……… 
Υαξά ηεο έζβεε ηε θσλή  

πνπ ’λ’ ηώξα απνζβεζκέλε· 
Άκε, ρξπζ’ όλεηξν, θαη ζπ  

κε ηε ζαβαλσκέλε. 
Δδώ ’λαη ρξεία λα θαηεβώ,  

λα ζθίμσ ην ζπαζί κνπ, 
Πξηλ όινη ράζνπλ ηε δσή,  

θη εγ’ όιε ηελ πλνή κνπ· 
 

ηα ραξηηά: ηηο εθεκεξίδεο. ην 
Μεζνιόγγη ηόηε έβγαηλε ε 
εθεκεξίδα Διιεληθά Χξνληθά ηνπ 
Διβεηνύ θηιέιιελα Μάγηεξ. 
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Σα ιίγα απνκεηλάξηα  
ηεο πείλαο θαη ηο αληξείαο, 

………………………………………… 
Γθόιθη* λα ηα ’ρσ ζην πιεπξό  

θαη λα ηα βγάισ πέξα* 
Πνπ κ’ έθξαμαλ κ’ απαληνρή,  

θίιν, αδειθό, παηέξα· 
Γξόκ’ αζηξαθηά* λα ζρίζσ ηνπο  

ζ’ ερζξνύο θαιά ζξεκκέλνπο, 
’ ερζξνύο πνιινύο, πνιι’ άμηνπο,  

πνιιά θαξκαθσκέλνπο· 
Να κείλεηο, ρώκα παηξηθό,  

γηα κηζεηό πνδάξη· 
Ζ καύξε πέηξα ζνπ ρξπζή  

θαη ην μεξό ρνξηάξη». 
 

«Θύξεο αλνίμη’ νιόρξπζεο  
γηα ηελ γιπθηάλ ειπίδα». 

 

γθόιθη: εγθόιπην, θπιαρηό. 

πέξα: δει. ζην ειεύζεξν έδαθνο. 

αζηξαθηά: γξήγνξα ζαλ αζηξαπή. 
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Κξπθή ραξά ’ζηξαςε ζ’ εζέ·  
θάηη θαιό ’ρεη ν λνπο ζνπ· 

Πεο, λα ην μεκπζηεξεπηείο ζεο  
η’ αδειθνπνηηνύ ζνπ; 

 

Φπρή κεγάιε θαη γιπθηά,  
κεηά ραξάο ζ’ ην ιέσ: 

Θαπκάδσ ηεο γπλαίθεο καο  
θαη ζη’ όλνκά ηνπο κλέσ. 

 

Δθνβήζεθα θάπνηε κε δεηιηάζνπλ 
θαη ηεο επαξαηήξεζα αδηάθνπα, 5 
 

Γηα* ε δύλακε δελ είλ’ ζ’ απηέο  
ίζηα κε η’ άιια δώξα. 

 

Απόςε, ελώ είραλ ηα παξάζπξα 
αλνηρηά γηα ηε δξνζηά, κία απ’ 
απηέο, ε λεόηεξε, επήγε λα ηα 
θιείζεη, αιιά κία άιιε ηεο είπε: 
 

γηα: γηαηί, επεηδή 
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 «ρη, παηδί κνπ· άθεζε λα ’κπεη ε 
κπξσδηά από ηα θαγεηά· είλαη 
ρξεία λα ζπλεζίζνπκε· 
 

Μεγάιν πξάκα ε ππνκνλή! …… 
Αρ! καο ηελ έπεκςε ν Θεόο·  

θιεη ζεζαπξνύο θη εθείλε. 
 

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

Απ’ όζα δίλ’ ε ζάιαζζα,  
απ’ όζ’ ε γε, ν αέξαο». 

 

Κη έηζη ιέγνληαο εκαηάλνημε ην 
παξάζπξν, θαη ε πνιιή κπξσδηά 
ησλ αξσκάησλ ερπλόηνπλ κέζα θη 
εγηόκηζε ην δσκάηην. Καη ε πξώηε 
είπε: «Καη ην αεξάθη κάο πνιεκάεη». 
– Μία άιιε έζηεθε ζηκά εηο ην 
εηνηκνζάλαην παηδί ηεο, 
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Κη άθ’ζε ην ρέξη ηνπ παηδηνύ  
θη εζώπαζε ιηγάθη, 

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

 
Καη άιιε είπε ρακνγειώληαο, λα 

δηεγεζεί θαζεκία η’ όλεηξό ηεο, 
 

Κη όιεο εθώλαμαλ  
καδί θη είπαλ πσο είδαλ έλα. 

Κη ό,ηη απνθάζηζαλ καδί  
λα πνπλ ηα νλείξαηά ηνπο. 

Δίπα λα ηδώ ηε γλώκε ηνπο  
ζηελ ππλνθαληαζηά ηνπο. 

 
Καη κία είπε: «Μνπ εθαηλόηνπλ 

όηη όινη εκείο, άληξεο θαη γπλαίθεο, 
 

ηεο εθάλεθε: ηεο θάλεθε όηη είδε. 

ην βακπάθη: πνπ βάδνπλ ζην ζηόκα 
ηνπ λεθξνύ (δει. ηεο θάλεθε όηη ην 
παηδί ήηαλ λεθξό). 
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παηδηά θαη γέξνη, ήκαζηε πνηάκηα, 
πνηα κηθξά, πνηα κεγάια, θη 
εηξέρακε αλάκεζα εηο ηόπνπο 
θσηεηλνύο,εηο ηόπνπο ζθνηεηλνύο, 
ζε ιαγθάδηα, ζε γθξεκνύο, απάλνπ 
θάηνπ, θη έπεηηα εθζάλακε καδί ζηε 
ζάιαζζα κε πνιιή νξκή, 
 

Καη κεο ζηε ζάιαζζα γιπθά  
βαζηνύζαλ ηα λεξά καο.» 

 
Καη κία δεύηεξε είπε: 

«Δγώ ’δα δάθλεο. –  
Κη εγώ θσο·……………     15 

- Κη εγώ ζ’ θσηηά κηαλ όκνξθε  
π’ άζηξαθηαλ ηα καιιηά ηεο.» 

 
Καη αθνύ όιεο εδηεγήζεθαλ ηα 

νλείξαηά ηνπο, εθείλε πνπ ’ρε ην 
παηδί εηνηκνζάλαην είπε: «Ηδέο, θαη 
εηο ηα νλείξαηά νκνγλσκνύκε, 
θαζώο εηο ηε ζέιεζε θαη εηο όια η’ 
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άιια έξγα». Καη όιεο νη άιιεο 
εζπκθώλεζαλ θη εηξηγύξηζαλ κε 
αγάπε ην παηδί ηεο πνπ ’ρε 
μεςπρήζεη. 
 

Ηδνύ, απηέο νη γπλαίθεο 
θέξλνληαη ζαπκαζηά· απηέο είλαη 
κεγαιόςπρεο, θαη ιέλε όηη 
καζαίλνπλ από καο· δε δεηιηάδνπλ, 
κνινλόηη ηνπο επάξζεθε ε ειπίδα 
πνπ είραλ λα γελλήζνπλ ηέθλα γηα 
ηε δόμα θαη γηα ηελ επηπρία. Δκείο 
ινηπόλ κπνξνύκε λα κάζνπκε απ’ 
απηέο θαη λα ηεο ιαηξεύνπκε έσο 
ηελ ύζηεξελ ώξα. 

- Πεο κνπ θαη ζπ ηώξα γηαηί 
ερζέο, ύζηεξ’ από ην ζπκβνύιην, 
ελώ εζηεθόκαζηε ζησπεινί, 
απνκαθξύλζεθεο ηαξαγκέλνο· 
 

Να κνπ ην πεηο λα ην ’ρσ  
γθνιθηζηαπξό* ζηνλ άδε. 
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Δρακνγέιαζε πηθξά  
θη νινύζελε θνηηάδεη· 

Κη αλεί* πνιύ ηα βιέθαξα  
ηα δάθξπα λα βαζηάμνπλ. 

 
9 

Δηνύη’ είλ’ ύζηεξε* λπρηηά·  
όια η’ αζηέξηα βγάλεη· 

Οινλπρηίο αλέβαηλε  
ε δέεζε, ην ιηβάλη. 

 
Ο Αξάπεο, ηξαβεγκέλνο από ηε 

κπξσδηά πνπ εζθνξπνύζε ην 
ζπκίακα, πεξίεξγνο θαη 
αλππόκνλνο, κε βηαζηηθά παηήκαηα 
πιεζηάδεη εηο ην ηείρνο, 
 

 

γθνιθηζηαπξό: θπιαρηό. 

αλεί: αλνίγεη. 

ύζηεξε (λπρηηά): ε ηειεπηαία λύρηα· 
ε λύρηα ηεο Δμόδνπ. 
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Καη απάλνπ, αλάγθε θνβεξή!  
ζθπιί δελ ηνπ ’ιπρηάεη. 

 
Καη αθξνάδεηαη· αιιά ηε λπρηηθή 

γαιήλε δελ αληίζθνβε κήηε θσλή, 
κήηε θιάςα, κήηε αλαζηελαγκόο· 
ήζειε πεηο όηη είρε παύζεη ε δσή· νη 
ήξσεο είλαη ελσκέλνη θαη, κέζα 
ηνπο, ιόγηα ιέλε 
 

Γηα ηελ αησληόηεηα,  
πνπ κόιηο ηα ρσξάεη· 

5 ηα κάηηα θαη ζην πξόζσπν  
θαίλνλη’ νη ζηνραζκνί ηνπο· 

Σνπο ιέεη κεγάια θαη πνιιά  
ε ηξίζβαζε ςπρή ηνπο. 

Αγάπε θη έξσηαο θαινύ  
ηα ζπιάρλα ηνπο ηηλάδνπλ 

Σα ζπιάρλα ηνπο θη ε ζάιαζζα  
πνηέ δελ εζπράδνπλ· 

Γιπθηά θη ειεύζεξ’ ε ςπρή  
ζα λα ’ηαλε βγαικέλε, 
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10 Κη πςώλαλ κε ρακόγειν  
ηελ όςε ηε θζαξκέλε. 

 

10 

Αθνύ έθαςαλ ηα θξεβάηηα, νη 
γπλαίθεο παξαθαινύλ ηνπο άληξεο 
λα ηεο αθήζνπλ λα θάκνπλε 
αληάκα, εηο ην ζπήιαην, ηελ 
πζηεξηλή δέεζε. Μη’ απ’ απηέο, ε 
γεξνληόηεξε, κηιεί γηα ηεο άιιεο: 
«Άθνπζε, παηδί κνπ, θαη ηνύην από 
ην ζηόκα κνπ, 
 

Πνπ’ κ’ όιε θάηνπ από ηε γε  
θη έλα κπνπηζνύλη* απ’ έμσ. 

Οξθίδνπλ ζε  
ζηε ζηάρη’ απηή ………… 

Καη ζηα θξεβάηηα η’ άηπρα  
κε ην ζεκλό ζηεθάλη· 

Ν’ αθήζηε ζαο παξαθαινύλ  
λα ηξέμνπκε ζ’ εθείλν, 

 

κπνπηζνύλη (ι. ηηαι.): θνκκαηάθη. 
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5 Να θάκνπκ’ άκα ην ζηεξλό  
ραηξεηηζκό θαη ζξήλν». 

 

Κη επεηδή εθείλνο αξγνύζε νιίγν 
λα δώζεη ηελ απόθξηζε, 
 

ιεο ζηε γε ηα γόλαηα  
ερηύπεζαλ νκπξόο ηνπ, 

Κη εβάζηααλ όιεο θαη’ απηόλ  
ηε ρνύθηα ζεθσκέλε, 

Καη κε πηθξό ρακόγειν  
ηελ όςε ηε θζαξκέλε. 

α λα ’ζει’ έζπιαρλα ν Θεόο  
βξέμεη ςσκί ζ’ εθείλεο. 

 

11 

Οη γπλαίθεο, εηο ηεο νπνίεο έσο ηόηε 
είρε θαλεί όκνηα κεγαινςπρία κε 
ηνπο άληξεο, όηαλ δένληαη θαη απηέο, 
δεηιηάδνπλ ιηγάθη θαη θιαίλε· όζελ 
πξνρσξεί ε Πξάμε· δηόηη όια ηα 
θεξζίκαηα ησλ γπλαηθώλ 
αληηρηππνύλ εηο ηελ θαξδηά ησλ 
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πνιεκηζηάδσλ, θαη απηή είλαη ε 
πζηεξηλή εμσηεξηθή δύλακε πνπ 
ηνπο θαηαπνιεκάεη, από ηελ 
νπνίαλ, σο απ’ όιεο ηεο άιιεο, 
απηνί βγαίλνπλ ειεύζεξνη. 
 

12 

Δίλαη πξνζσπνπνηεκέλε ε 
Παηξίδα, ε Μεγάιε Μεηέξα, 
ζεάλζξσπε, ώζηε λα αηζζάλεηαη 
όια ηα παζήκαηα, θαη θαζαξίδνληαο 
ηα εηο ηε κεγάιε ςπρή ηεο λα 
αλαπλέεη ηελ Παξάδεηζν· 
 

Πνιιέο πιεγέο θη εγιύθαλαλ  
γηαη’ έζηαμ’ αγηνκύξνο. 

 

Μέλεη άγξππλε κέξα θαη λύρηα, 
θαξηεξώληαο ην ηέινο ηνπ αγώλνο· 
δελ ηα θνβάηαη ηα παηδηά ηεο κε 
δεηιηάζνπλ· εηο ηα κάηηα ηεο είλαη 
θαλεξά ηα πιένλ απόθξπθα ηεο 
ςπρήο ηνπο· 
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ηνπ ηέθλνπ ζύξξηδα ην λνπ,  
Θενύ ηεο κάλαο κάηη·* 

Λόγν, έξγν, λόεκα ………………… 
Από ην πξώην κίιεκα  

ζηνλ αγγεινθξνπκό* ηνπ. 
 

Γηα ηνύην απηή είλαη 
 

Ήζπρε γηα ηε γλώκε ηνπο, 
 αιι’ όρη γηα ηε Μνίξα, 

Καη κεο ζηελ ηξίζβαζε ςπρή  
ν πόλνο ηεο ’πιεκκύξα, 

 
Δπεηδή βιέπεη ηνλ ερζξόλ 

άζπνλδνλ, άπνλνλ από ην πνιύ 
πείζκα, θαη θαηαιαβαίλεη όηη αλ ην  
 

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

αγλεινθξνπκόο: μεςύρηζκα, 
ςπρνξξάγεκα. 
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Έιενο έρπλε κεο ζηα ζπιάρλα ηνπ 
όινπο ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ, ηνύηνη 
 

Σξηαληάθπιια ’λαη ζετθά  
ζηελ θόιαζε πεζκέλα. 

 
13 

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

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

 
Δπάςαλ ηα θηιηά ζηε γε ………… 
ηα ζηήζηα θαη ζην πξόζσπν,  

ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα. 
 

Μία ρνύθηα ρώκα λα θξαηώ  
θαη λα ζσζώ κ’ εθείλν. 
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14 

Σν κάηη κνπ έηξερε ξνληά*  
θη νκπξόο ηνπ δελ εζώξα, 

Κη έραζα απηό ην ζετθό πξόζσπν  
γηα πνιιή ώξα, 

Π’ άζηξαςε γέιην αζάλαην,  
παηγλίδη ηεο ραξάο ηνπ, 

ην θσο ηεο θαινζύλεο ηνπ,  
ζην θσο ηεο νκνξθηάο ηνπ. 

 
16 

Μ’ όινλ πνπ ηόη’ αζάιεπηνο  
ζην λνπ κ’ ν ληνο εζηήζε, 

Κη είρε ηνλ ήιην πξόζσπν  
θαη ην θεγγάξη ζηήζε. 

 
17 

Κη άλζηδε κέζα κνπ ε δσή  
κ’ όια ηα πινύηηα πόρεη 

 

 

ξνληά: πδξνξξόε, θξνπλόο. 
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18 

πρλά ηα ζηήζηα εθνύξαζα,  
πνηέ ηελ θαινζύλε. 

 

20 

ηνλ ύπλν ηεο κνπξκνύξηδε  
ηελ θιάςα ηεο ηξπγόλαο. 

 

36 

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

 

41 

Οιίγν θσο θαη καθξηλό  
ζε κέγα ζθόηνο θη έξκν. 

 

43 

ε βπζό πέθηεη από βπζό  
σο πνπ δελ ήηαλ άιινο· 

Δθείζ’ εβγήθε αλίθεηνο. 
 

44 

Φσο πνπ παηεί ραξνύκελν  
ηνλ Άδε θαη ην ράξν. 
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51 

Ζ δύλακε ζνπ πέιαγν  
θη ε ζέιεζή κνπ βξάρνο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θεόδσξνο Βξπδάθεο (1819-1878), 
Ζ έμνδνο ηνλ Κεζνινγγίνπ (1853) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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ΥΔΓΗΑΜΑ Γ΄ 
 

1 

Μεηέξα,* κεγαιόςπρε  
ζηνλ πόλν θαη ζηε δόμα, 

Κη αλ ζην θξπθό κπζηήξην  
δνπλ πάληα ηα παηδηά ζνπ 

Με ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν,  
ηη ράξ’ έρνπλ ηα κάηηα, 

Σα κάηηα ηνύηα,* λα ζ’ ηδνύλ  
κεο ζην παλέξκν δάζνο, 

Πνπ μάθλνπ ζνπ ηξηγύξηζε  
η’ αζάλαηα πνδάξηα     5 

(Κνίηα) κε θύιια ηεο Λακπξήο,  
κε θύιια ηνπ Βατώλε! 

Σν ζετθό ζνπ πάηεκα  
δελ άθνπζα, δελ είδα, 

 
 

κεηέξα: θνίηαμε ρεδ. Β΄, απ. 12. 

ηα κάηηα ηνύηα: ηα κάηηα ηνπ 
πνηεηή. 
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Αηάξαρε ζαλ νπξαλόο  
κ’ όια ηα θάιιε πόρεη, 

Πνπ κέξε ηόζα θαίλνληαη  
θαη κέξε ’λαη θξπκκέλα· 

Αιιά, Θεά, δελ εκπνξώ  
λ’ αθνύζσ ηε θσλή ζνπ,     10 

Κη επζύο εγώ η’ Διιεληθνύ  
θόζκνπ λα ηε ραξίζσ; 

Γόμα ’ρ’ ε καύξε πέηξα ηνπ  
θαη ην μεξό ρνξηάξη. 

 
(Ζ Θεά απαληάεη εηο ηνλ πνηεηή 

θαη ηνλ πξνζηάδεη λα ςάιεη ηελ 
πνιηνξθία ηνπ Κεζνινγγίνπ). 
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2 

Έξγα θαη ιόγηα
1
, ζηνραζκνί,  

– ζηέθνκαη θαη θνηηάδσ – 
Λνπινύδηα κύξηα, πνύινπδα,*  

πνπ θξύβνπλ ην ρνξηάξη, 
Κη άζπξα, γαιάδηα, θόθθηλα  

θαινύλ ρξπζό κειίζζη. 
Δθείζε κε ηνπο αδειθνύο,  

εδώζε κε ην ράξν. – 
5 Μεο ζηα ραξάκαηα ζπρλά,  

θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Καη ζα ζνιώζνπλ ηα λεξά,  

θαη η’ άζηξα ζα πιεζύλνπλ, 
Ξάθλνπ ζθηξηνύλ νη αθξνγηαιηέο,  

ηα πέιαγα θη νη βξάρνη. 
 

1. Γηα ηελ εξκελεία ησλ ζηίρσλ 1-3 
θνίηαμε ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα. 
Οιόθιεξν ην απ. 2 λα ζπζρεηηζηεί 
κε ην απόζπαζκα 5 ηνπ Β΄ 
ρεδηάζκαηνο. 

πνύινπδν: ινπινύδη. 
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«Αξαπηάο άηη, Γάιινπ λνπο,  
βόιη Σνπξθηάο, ηόπ’* Άγγινπ! 

 
Πέιαγν κέγα πνιεκά,  

βαξεί ην θαιπβάθη· 
10 Κη αιηά! ζε ιίγν μέζθεπα  

ηα ιίγα ζηήζηα κέλνπλ· 
Αζάλαηή ’ζαη, πνπ πνηέ,  

βξνληή, δελ εζπράδεηο;» 
ηελ πιώξε, πνπ ζθηξηά, γπξηόο, 

ηνύηα ’π’ ν μέλνο λαύηεο. 
Γεηιηάδνπλ γύξνπ ηα λεζηά,*  

παξαθαινύλ θαη θιαίλε, 
Καη κε ιηβάληα δέρεηαη  

θαη θώηα ηνλ θαεκό ηνπο 
15 Ο ζηαπξνζόισηνο λαόο  

θαη ην θησρό μσθιήζη. 
 
 

ηόπη: θαλόλη θαη ε κπάια ηνπ 
θαλνληνύ 

ηα λεζηά: ηα Δπηάλεζα. 
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Σν κίζνο* όκσο έβγαιε  
θαη θείλν ηε θσλή ηνπ: 

«Φαξνύ,* η’ αγθίζηξη π’ άθεζεο,  
αιινύ λα ξίμεηο άκε.» 

 
Μεο ζηα ραξάκαηα ζπρλά,  

θαη κεο ζηα κεζεκέξηα, 
Κη όηαλ ζνιώζνπλ ηα λεξά,  

θη όηαλ πιεζύλνπλ η’ άζηξα, 
20 Ξάθλνπ ζθηξηνύλ νη αθξνγηαιηέο, 

ηα πέιαγα θη νη βξάρνη. 
 

ην κίζνο: νη ζηίρνη 16-17 αλαθέξν-
ληαη ζε αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ 
αγώλα. Σν ζέκα ην μαλαβξίζθνπκε 
ζηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο. 

Ψαξνύ: ε γπλαίθα ηνπ ςαξά. Δδώ 
(εηξσληθά) ε πόιε ηνπ 
Μεζνινγγίνπ, επεηδή νη 
πεξηζζόηεξνη από ηνπο θαηνίθνπο 
ηεο αζρνινύληαη κε ην ςάξεκα. 
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Γέξνο καθξηά, π’ απίζσζε  
ζη’ αγθίζηξη ηε δσή ηνπ, 

Σν πέηαμε, η’ αζηόρεζε,  
θαη πεξηηξηγπξλώληαο: 

«Αξαπηάο άηη, Γάιινπ λνπο,  
βόιη Σνπξθηάο, ηόπ’ Άγγινπ! 

Πέιαγν κέγ’, αιίκνλνλ!  
βαξεί ην θαιπβάθη· 

25 ε ιίγελ ώξα μέζθεπα  
ηα ιίγα ζηήζε κέλνπλ· 

Αζάλαηε ’ζαη, πνπ, βξνληή,  
πνηέ δελ εζπράδεηο; 

Παλεξεκηά ηεο γλώξαο κνπ,  
ζέισ κ’ εκέ λα θιάςεηο.» 

 
3 

Γελ ηνπο βαξαίλ’ ν πόιεκνο,  
αιι’ έγηλε πλνή ηνπο 

………… θη εκπόδηζκα δελ είλαη 
ηεο θνξαζηέο λα ηξαγνπδνύλ  

θαη ζηα παηδηά λα παίδνπλ. 
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4 
Από ην καύξν ζύγλεθν  

θη από ηε καύξε πίζζα, 
Αιι’ ήιηνο, αιι’ αόξαηνο  

αηζέξαο θνζκνθόξνο 
Ο ζηύινο* θαλεξώλεηαη,  

κε θάηνπ καδσκέλα 
Σα παιηθάξηα ηα θαιά,  

κ’ απάλνπ ηε ζεκαία, 
Πνπ κνπξκνπξίδεη θαη κηιεί  

θαη ην ηαπξόλ απιώλεη     5 
Παληόγπξα ζηνλ όκνξθνλ  

αέξα ηεο αληξείαο, 
Κη ν νπξαλόο θακάξσλε,  

θη ε γε ρεξνθξνηνύζε· 
Κάζε θσλή θηλνύκελε  

θαηά ην θσο κηινύζε, 
Κη εζθόξπα ηα ηξηζεύγελα  

ινπινύδηα ηεο αγάπεο: 
«κνξθε, πινύζηα, θη άπαξηε,  

θαη ζεβαζηή, θη αγία!»     10 
 

ζηύινο: ην θνληάξη ηεο ζεκαίαο. 
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6 
Ο Πεηξαζκόο 

Έζηεζ’ ν Έξσηαο ρνξό  
κε ηνλ μαλζόλ Απξίιε, 

Κη ε θύζηο εύξε ηελ θαιή 
θαη ηε γιπθηά ηεο ώξα, 

Καη κεο ζηε ζθηά πνπ θνύλησζε  
θαη θιεη δξνζηέο θαη κόζρνπο 

Αλάθνπζηνο* θηιατδηζκόο  
θαη ιηπνζπκηζκέλνο. 

Νεξά θαζάξηα θαη γιπθά,  
λεξά ραξηησκέλα,     5 

Υύλνληαη κεο ζηελ άβπζζν  
ηε κνζρνβνιηζκέλε, 

Καη παίξλνπλε ην κόζρν ηεο,  
θη αθήλνπλ ηε δξνζηά ηνπο, 

Κη νύια ζηνλ ήιην δείρλνληαο  
ηα πινύηηα ηεο πεγήο ηνπο, 

Σξέρνπλ εδώ, ηξέρνπλ εθεί,  
θαη θάλνπλ ζαλ αεδόληα. 

 

αλάθνπζηνο: πξσηάθνπζηνο. 
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Έμ’ αλαβξύδεη θη ε δσή ζ’ γε,  
ζ’ νπξαλό, ζε θύκα.     10 

Αιιά ζηεο ιίκλεο ην λεξό,  
π’ αθίλεην ’λαη θη άζπξν, 

Αθίλεη’ όπνπ θη αλ ηδείο,  
θαη θάηαζπξ’ σο ηνλ πάην, 

Με κηθξόλ ίζθηνλ άγλσξνλ  
έπαημ’ ε πεηαινύδα, 

Πνπ ’ρ’ επσδίζεη ηο ύπλνπο ηεο  
κέζα ζηνλ άγξην θξίλν. 

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

Νύρηα γηνκάηε ζαύκαηα,  
λύρηα ζπαξκέλε κάγηα! 

Υσξίο πνζώο γεο, νπξαλόο  
θαη ζάιαζζα λα πλέλε, 

 

αιαθξνΐζθησηνο: θαηά ηε ιατθή 
πίζηε, εθείλνο πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα 
θαη ηελ ηθαλόηεηα λα βιέπεη ηνλ 
αόξαην θόζκν ησλ μσηηθώλ, «λ’ 
αθνύεη θαη λα βιέπεη όια ηα κπζηηθά 
ηεο θύζεο». 
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Οπδ’ όζν θάλ’ ε κέιηζζα  
θνληά ζην ινπινπδάθη, 

Γύξνπ ζε θάηη αηάξαρν  
π’ αζπξίδεη κεο ζηε ιίκλε, 

Μνλάρν αλαθαηώζεθε  
ην ζηξνγγπιό θεγγάξη,     20 

Κη όκνξθε βγαίλεη θνξαζηά
1
  

ληπκέλε κε ην θσο ηνπ. 
 

1. Γηα ηελ εξκελεία ηνπ νξάκαηνο 
θαη ην ζπκβνιηζκό ηεο «θεγγαξν-
ληπκέλεο» δηαηππώζεθαλ πνιιέο 
απόςεηο: παξαζηαίλεη ηελ νκνξθηά 
ηεο δσήο θαη ηεο θύζεο, είλαη κνξθή 
αληίζηνηρε κε ηηο λεξάηδεο, ε αλα-
δπόκελε Αθξνδίηε, ε ζεά Διεπζεξία 
– Διιάδα θ.ά. Πάλησο, πξέπεη λα 
έρνπκε ππόςε όηη, όπσο πξνθύπηεη 
από παξαιιαγέο ηνπ ζηίρνπ, πξό-
θεηηαη γηα ζετθή κνξθή θαη όηη ηελ 
μαλαβξίζθνπκε ζηα πνηήκαηα ηνπ 
νισκνύ Ιάκπξνο θαη Θξεηηθόο. 
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7 

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

 

9 

Σα ζπιάρλα κνπ θη ε ζάιαζζα  
πνηέ δελ εζπράδνπλ, 

Κη όζ’ άλζηα ζξέθεη θαη θαξπνύο  
ηόζ’ άξκαηα ζε θιεηνύλε. 

 

10 

Φεύγσ η’ αιόγνπ ηελ νξκή  
θαη ηνπ ζπαζηνύ ηνλ ηξόκν. 

Σ’ νλείξνπ κάηαηα πηζπκηά,  
θη όλεηξν απηή ’λ’ ε ίδηα! 

Δγύξηζε ε παξάμελε  
ηνπ θόζκνπ ηαμηδεύηξα, 

Μνπ ’πε κε ζείν ρακόγειν  
βξεκέλν κ’ έλα δάθξπ: 

Κός’ ην λεξό ζηε κάλα ηνπ,  
κπάζ’ ην ζην πεξηβόιη, 

ην πεξηβόιη ηεο ςπρήο  
ην κνζραλαζξεκκέλν. 
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11 

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

Οπνύ ’δε ζθηάο παξάδεηζν  
θαη ηελέ ραηξεηάεη 

Με ηνπ θηεξνύ ην ζάιαγν  
θαη κε θαλέλαλ ήρν, 

 

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

12 

Καη βιέπσ πέξα ηα παηδηά  
θαη ηεο αληξνγπλαίθεο 

Γύξνπ ζηε θιόγα π’ άλαςαλ,*  
θαη ζιηβεξά ηε ζξέςαλ 

Μ’ αγαπεκέλα πξάκαηα  
θαη κε ζεκλά θξεβάηηα, 
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Αθίλεηεο, αζηέλαρηεο,  
δίρσο λα ξίμνπλ δάθξπ· 

Καη ’γγίδ’ ε ζπίζα ηα καιιηά  
θαη ηα ιησκέλα ξνύρα· 

Γιήγνξα, ζηάρηε, λα θαλείο, 
νη θνύρηεο λα γηνκίζνπλ. 

 
13 

Δίλ’ έηνηκα* ζηελ άζπνλδε  
πιεκκύξα ησλ αξκάησλ 

Γξόκν λα ζρίζνπλ ηα ζπαζηά,  
θη ειεύζεξνη λα κείλνπλ, 

Δθείζε κε ηνπο αδειθνύο,  
εδώζε κε ην ράξν. 

 

 
 
 

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

έηνηκα: ελλ. ηα ζπαζηά. 
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Γηώξγνο 

ηαζόπνπινο 
(γελ. 1944), 

εηθόλα από ηνπο 
Διεύζεξνπο 

Πνιηνξθεκέλνπο 
 
 
 
 

Νηθόιανο 
Γύδεο 

(1842-1901), 
Ο Αξράγγεινο 
(ζπνπδή γηα 
ην Θξίακβν 

ηεο Πίζηεσο, 
1895) 

Δζληθή 
Πηλαθνζήθε 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

Γηα ηε κειέηε ησλ Διεύζεξσλ 
Πνιηνξθεκέλσλ λα δηαβάζεηε ζην 
ζπίηη ζαο ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δεύηεξε 
πνιηνξθία ηνπ Μεζνινγγίνπ. 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Α΄ 

1.  Ζ γπλαίθα ζην όξακα θξαηάεη 
ζηνλ ώκν ηεο ιύξα «δίθαηε»· ηη 
ελλνεί κ’ απηό ην ραξαθηεξηζκό ν 
πνηεηήο; 

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

3.  πνηνο έρεη ηε δπλαηόηεηα, λα 
παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε ην 5ν θεθ. 
από ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο, πνπ 
αλαθέξεηαη ζην όξακα ηνπ 
ηεξνκόλαρνπ Γηνλπζίνπ. 
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4.  Να επηζεκάλεηε ηα βαζηθά 
ζέκαηα πνπ μερσξίδνπλ ζην Α΄ 
ρεδίαζκα γηα λα ηα 
παξαθνινπζήζεηε ζηα επόκελα. 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Β΄ 

1.  απ. 1.  πγθξίλνληαο ην 
απόζπαζκα απηό κε ην απ. 2 ηνπ 
Α΄ ρεδηάζκαηνο λα βξείηε ηηο 
δηαθνξέο: α) Χο πξνο ηε 
ζθελνζεζία· πνην λέν ζηνηρείν 
πξνζηίζεηαη θαη ηη απνηέιεζκα έρεη 
ε πξνζζήθε ηνπ; Πνην αθαηξείηαη; 
β) Χο πξνο ηε ζηηρνπξγία (είδνο 
ζηίρνπ θαη κέηξν)· κπνξείηε λα 
εμεγήζεηε πώο ππεξεηεί ην πνίεκα 
ε λέα κνξθή; Πξηλ απαληήζεηε, λα 
ιάβεηε ππόςε ζαο όηη ην Α΄ ρεδ. 
ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ Πνιπιά 
«είδνο πξνθεηηθνύ ζξήλνπ», ελώ 
ην Β΄ ρεδ. είλαη πεξηζζόηεξν 
αθεγεκαηηθό. 
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2.  απ. 2.  ην πεδό ηκήκα ν 
πνηεηήο δηαηππώλεη ηελ ηδέα πνπ 
ζέιεη λα πξαγκαηώζεη ζηνπο 
ζηίρνπο πνπ αθνινπζνύλ: 
«ζάιαζζα, γε... θαη εηο ην βάζνο 
ηεο». Αθνύ κειεηήζεηε ηνπο 
ζηίρνπο ηνπ απ. 2, λα απαληήζεηε 
ζηα εξσηήκαηα: α) Με πνηνλ ηξόπν 
ν πνηεηήο πξαγκαηώλεη ηελ 
πξόζεζή ηνπ, β) πνηνη είλαη νη 
ζηίρνη πνπ εθθξάδνπλ ζπλνπηηθό-
ηεξα ηελ ηδέα ηνπ πνηεηή; 

3.  απ. 3.  ην απόζπαζκα απηό 
έρνπκε κηα αληηπαξάζεζε ζαιπη-
ζκάησλ (ήρσλ). Μπνξείηε λα πείηε 
α) πνηα είλαη ε ηειηθή εληύπσζε 
πνπ αθήλεη απηή ε αληηπαξάζεζε, 
β) πνηεο είλαη νη ιέμεηο πνπ δειώ-
λνπλ ήρν, γ) πνηνη είλαη νη ζηίρνη 
πνπ δεκηνπξγνύλ ηηο ηζρπξόηεξεο 
ερεηηθέο εληππώζεηο θαη πνηνη νη 
επηθξαηέζηεξνη θζόγγνη ζ’ απηνύο; 
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4.  απ. 5.  Πώο θαηνξζώλεη λα 
δώζεη ν πνηεηήο: α) Σελ έληαζε θαη 
ηελ αδηάθνπε δηεμαγσγή ηνπ 
πνιέκνπ, β) ηελ αληζόηεηα ησλ 
δπλάκεσλ; 

5.  απ. 6.  α) Ο πνιεκηζηήο 
νλνκάδεη ηελ αλάκλεζε ηνπ 
«ρξπζόηεξν από ηα νλείξαηά ηνπ»· 
γηαηί; β) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο 
αλάκλεζεο γηα ην πνίεκα 
νιόθιεξν; γ) Πώο δηαγξάθεηαη ην 
ήζνο ηνπ ήξσα ζ’ απηό ην 
απόζπαζκα; δ) Ση αίζζεκα 
εθθξάδνπλ νη ζηίρνη 22-23; ε) Ο 
ζηίρνο 21 ζπκίδεη πάξα πνιύ 
Δξσηόθξηην. Μπνξείηε λα βξείηε 
άιια ζηνηρεία ζηηρνπξγηθά πνπ 
ζπλδένπλ ην Β΄ ρεδ. κε ηνλ 
Δξσηόθξηην; 

6.  απ. 7.  α) Ο πνηεηήο ιέεη γηα ηηο 
Μεζνινγγίηηζζεο όηη «θέξνληαη 
ζαπκαζηά». Πνηεο είλαη νη πξάμεηο ή 
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ηα ιόγηα ηνπο πνπ δηθαηνινγνύλ 
απηό ην ζαπκαζκό; β) ηε θξάζε: 
«εκείο πξέπεη...» πνηα ιέμε πξέπεη 
λα ηνλίζνπκε θαηά ηελ αλάγλσζε 
θαη γηαηί; 
 

ΥΔΓΗΑΜΑ Γ΄ 

1.  απ. 1.  Να ζπγθξίλεηε ην 
απόζπαζκα απηό κε ην απ. 1 ηνπ 
Α΄ ρεδηάζκαηνο θαη λα απαληήζεηε 
ζηα εμήο εξσηήκαηα: α) Πνηα είλαη ε 
ζέζε θάζε απνζπάζκαηνο κέζα 
ζην πνίεκα; β) ε πνην ρώξν 
ηνπνζεηείηαη ην όξακα ζηε κηα 
πεξίπησζε θαη ζε πνηνλ ζηελ 
άιιε; γ) Πνηεο νκνηόηεηεο θαη πνηεο 
δηαθνξέο δηαπηζηώλεηε ζηε 
γπλαηθεία κνξθή θάζε νξάκαηνο 
(ζηελ απεηθόληζε, ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην 
ζπκβνιηζκό); 
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2.  απ. 1.  ε ηη αληηδηαζηέιιεη ν 
πνηεηήο ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηα άιια 
«παηδηά» ηεο Μεηέξαο – παηξίδαο; 

3.  απ. 2.  Σν απόζπαζκα 
ρσξίδεηαη ζε δύν ελόηεηεο (ζη. 1-17 
θαη 18-27). Οξηζκέλνη ζηίρνη 
επαλαιακβάλνληαη απηνιεμεί 
ζρεδόλ. Πνηα λνκίδεηε όηη είλαη ε 
ζεκαζία απηήο ηεο επαλάιεςεο; 

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

5.  απ. 4.  ην απόζπαζκα απηό 
έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο ζεκαίαο 
σο ζπκβόινπ ησλ πην πςειώλ 
ηδαληθώλ. Αθνύ κειεηήζεηε κε 
πξνζνρή ην απόζπαζκα, λα 
απαληήζεηε ζηα εμήο εξσηήκαηα: 
(ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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α) Πνηεο είλαη νη ιέμεηο πνπ 
εθθξάδνπλ ηνλ πινύην, ηελ αμία θαη 
ηελ αγηόηεηα απηνύ ηνπ ζπκβόινπ; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηε ρξήζε απηώλ 
ησλ ιέμεσλ,  β) ε πνηα ζρέζε 
βξίζθεηαη ν πξώηνο ζηίρνο κε ηνπο 
επόκελνπο ηνπ απνζπάζκαηνο;  
γ) Πώο αληηιακβάλεζηε ην ζηίρν 7 
(ν νπξαλόο... ρεηξνθξνηνύζε); 
Τπάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα 
δύν εκηζηίρηα;  δ) Με πνηνπο 
ζηίρνπο ν πνηεηήο θάλεη αηζζεηό ην 
θπκάηηζκα ηεο ζεκαίαο; 

6.  απ. 6.  α) Να βξείηε ηηο δύν 
βαζηθέο ελόηεηεο ηνπ 
απνζπάζκαηνο θαη λα 
πξνζδηνξίζεηε ην πεξηερόκελν 
ηνπο.  β) ηνπο δύν πξώηνπο 
ζηίρνπο ηα θύξηα ζέκαηα είλαη ν 
Έξσηαο θαη ε Άλνημε. Με πνηεο 
εηθόλεο αλαπηύζζνληαη απηά ηα 
ζέκαηα ζηνπο επόκελνπο ζηίρνπο 
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ηνπ απνζπάζκαηνο;  γ) Από ηα 
θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξώηεο 
ελόηεηαο είλαη ε θίλεζε· πώο 
εθθξάδεηαη θαη πνηα είλαη ε 
ζεκαζία ηεο γηα ην απόζπαζκα;  
δ) Πνηα είλαη ηα θύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεύηεξεο 
ελόηεηαο; ε) Να δηθαηνινγήζεηε ηνλ 
ηίηιν ηνπ απνζπάζκαηνο, αθνύ 
ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ην ζηίρν14 
ηνπ απνζπ. 2 ηνπ Β΄ ρεδ. 

7.  Πνηα από ηα κηθξόηεξα 
απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνύλ 
ζαο ζπγθηλνύλ πεξηζζόηεξν; 
Μπνξείηε λα ηα ζρνιηάζεηε; 
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ΔΡΩΣΗΔΙ (ΓΕΝΙΚΕΣ) 
 

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

2.  Ο ίιιεξ ιέεη όηη κία απηόλνκε 
ςπρή «από θάζε θνβεξό 
αληηθείκελν (= πεξηζηαηηθό, 
γεγνλόο, θαηάζηαζε) εμεύξεη λα 
γελλήζεη έλα πςειό». Ηζρύεη απηή ε 
γλώκε γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο; 

3.  Ο πνηεηήο ζηνπο Σηνραζκνύο 
ηνπ (αξηζ. 5) δηαηππώλεη ηελ 
επηζπκία ηνπ λα ζρεκαηίζεη κηα 
θιίκαθα από δπλάκεηο πνπ 
«πνιηνξθνύλ» ηνπο Μεζνινγγίηεο 
θαη ηηο νπνίεο εθείλνη θαηνξζώλνπλ 
λα ππεξληθήζνπλ. Κνηηάδνληαο 
μαλά ην Β΄ θαη ην Γ΄ ρεδίαζκα: α) 
λα αλαθεθαιαηώζεηε απηέο ηηο 
δπλάκεηο, β) λα πείηε πνηεο από 
απηέο είλαη θπζηθέο (πνπ αθνξνύλ 
ην θπζηθό άλζξσπν) θαη πνηεο 
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εζηθέο (πνπ αθνξνύλ ην εζηθό 
κέξνο ηνπ αλζξώπνπ). 

4.  ε πνηα απνζπάζκαηα λνκίδεηε 
όηη ν πνηεηήο πξαγκαηώλεη ηνπο 
ζηνραζκνύο 6 («αο θαλεί θαζαξά ε 
κηθξόηεο θηι.») θαη 8 («ζθέςνπ ηελ 
ηζνδπγία ησλ δπλάκεσλ θηι.»). 

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

Σν ζπίηη ηνπ 
νισκνύ ζηε 
Εάθπλζν, πξηλ 
θαηαζηξαθεί 
εληειώο από 
ηνπο ζεηζκνύο 
ηνπ 1953 
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σηήξεο όξνγθαο (γελ. 1936), 
εηθόλα γηα ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπλζνο 
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Ζ Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο 
 

Δθηόο από ηα πνηήκαηά ηνπ ν 

νισκόο κάο άθεζε θαη δύν πεδά: 
Σν Γηάινγν (γηα ηε γιώζζα) θαη ηε 
Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο. Καη ηα δύν 
αλήθνπλ ζηε λεαληθή πεξίνδν ηεο 
δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπ. Ζ Γπλαίθα 
ηεο Εάθπζνο γξάθηεθε ην 1826· ν 
πνηεηήο ην μαλαδνύιεςε σο ην 
1829, αιιά ηειηθά ην έξγν έκεηλε 
εκηηειέο. Ζ πξόζεζε ηνπ είλαη 
αηληγκαηηθή. Ζ επηθξαηέζηεξε 
άπνςε είλαη όηη πξόθεηηαη γηα 
ζάηηξα κε ηελ νπνία ν νισκόο 
ζέιεζε λα ζηηγκαηίζεη κέζσ ηεο 
γπλαίθαο απηήο ηε ζπκπεξηθνξά 
νξηζκέλσλ αξηζηνθξαηηθώλ θύθισλ 
ηεο Εαθύλζνπ πξνο ηηο 
Μεζνινγγίηηζεο. Παξά ηελ 
απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ηε 
ζθνηεηλόηεηά ηνπ ην ζαπκάζην απηό 
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θείκελν είλαη αξθεηό γηα λα 
αλαδείμεη ην νισκό ζε πξώην 
κεγάιν πεδνγξάθν. 
 

Κεθάιαην 3 

Οη Κηζνινγγίηηζζεο 

1.  Καη εζπλέβεθε απηέο ηεο εκέξεο 
νπνύ νη Σνύξθνη επνιηνξθνύζαλ ην 
Μηζνιόγγη, θαη ζπρλά νιεκεξλίο θαη 
θάπνηε νιελπρηίο έηξεκε ε Εάθπζν 
από ην θαλόληζκα ην πνιύ. 

2.  Καη θάπνηεο γπλαίθεο 
Μηζνινγγίηηζζεο επεξπαηνύζαλ 
ηξηγύξσ γπξεύνληαο* γηα ηνπο 
άλδξεο ηνπο, γηα ηα παηδηά ηνπο, γηα 
η’ αδέιθηα ηνπο πνπ επνιεκνύζαλε. 

3.  ηελ αξρή εληξεπόληαλε λά 
’βγνπλε θαη επξνζκέλαλε ην 
ζθνηάδη γηα λ’ απιώζνπλ ην ρέξη, 
επεηδή δελ ήηαλε καζεκέλεο. 
 

γπξεύνληαο: δεηηαλεύνληαο. 
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4.  Καη είραλε δνύινπο θαη είραλε ζε 
πνιιέο πεδηάδεο θαη γίδηα θαη 
πξόβαηα θαη βόηδα πνιιά. 

5.  Αθνινύζσο εβηαδόληαλε θαη 
εζπρλνηεξάδαλε από ην παξεζύξη 
ηνλ ήιην πόηε λα βαζηιέςεη γηα λά 
’βγνπλε. 

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

7.  Καη όηαλ εθνπξαδόληαλε, 
εθαζόληαλε ζη’ αθξνγηάιη θη 
αθνύαλε, γηαηί εθνβόληαλε κελ 
πέζεη ην Μηζνιόγγη. 

8.  Καη ηεο έβιεπε ν θόζκνο λα 
ηξέρνπλε ηα ηξίζηξαηα, ηα 
ζηαπξνδξόκηα, ηα ζπίηηα, ηα 
αλώγηα θαη ηα ρακώγηα, ηεο 
εθθιεζίεο, ηα μσθθιήζηα 
γπξεύνληαο. 
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9.  Καη ειαβαίλαλε ρξήκαηα, παληά 
γηα ηνπο ιαβσκέλνπο. 

10.  Καη δελ ηνπο έιεγε θαλέλαο ην 
όρη, γηαηί νη ξώηεζεο ησλ γπλαηθώλ 
ήηαλε ηεο πεξζόηεξεο θνξέο 
ζπληξνθεπκέλεο από ηεο θαλνληέο 
ηνπ Μηζνινγγηνύ θαη ε γε έηξεκε 
απνθάηνπ από ηα πόδηα καο. 

11.  Καη νη πιένλ πάκθησρνη 
εβγάλαλε ην νβνιάθη ηνπο θαη ην 
δίλαλε θαη εθάλαλε ην ζηαπξό ηνπο 
θνηηάδνληαο θαηά ην Μηζνιόγγη θαη 
θιαίνληαο. 
 

Κεθάιαην 4 

Οη γπλαίθεο ηνπ Κηζνινγγηνύ 
δηαθνλεύνπλε θαη ε γπλαίθα ηεο 

Εάθπζνο έρεη δνπιεηά 

1.  Χζηόζν ε γπλαίθα ηεο Εάθπζνο 
είρε ζηα γόλαηα ηε ζπγαηέξα ηεο θαη 
επνιέκαε λα ηελ θαινπηάζεη. 
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2.  Έβαιε ην ινηπόλ ην δνπξιάδη* ηα 
καιιηά ηεο απνπίζσ από η’ απηηά, 
γηαηί ε αλεζπρία ηήο ηα ’ρε πεηάμεη, 
θαη έιεγε θηιώληαο ηα κάηηα ηεο 
ζπγαηξόο ηεο: 

3.  «Μάηηα κνπ, ςπρή κνπ, λα γέλεηο 
θαιή, λα παληξεπηείο, θαη λα 
βγαίλνπκε θαη λα κπαίλνπκε θαη λα 
βιέπνπκε ηνλ θόζκν θαη λα 
θαζόκαζηε καδί ζην παξεζύξη θαη 
λα δηαβάδνπκε ηε Θεία Γξαθή θαη ηε 
Υαιηκά». 

4.  Καη αθνύ ηελ εράηδεςε θαη ηεο 
θίιεζε ηα κάηηα θαη ηα ρείια, ηελ 
άθεζε απάλνπ ζηελ θαζίθια* 
ιένληαο ηεο: Να θαη έλα θαζξεθηάθη 
θαη θνηηάμνπ πνπ είζ’ όκνξθε θαη 
κνπ κνηάδεηο. 
 

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

θαζίθια: θαξέθια. 
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5.  Καη ε θόξε πνπ δελ ήηαλε 
καζεκέλε κε ηα θαιά εζύραζε, θαη 
από ηε ραξά ηεο εδάθξπζε. 

6.  Καη ηδνύ κεγάιε ηαξαρή πνδηώλ, 
νπνύ πάληνηεο αύμαηλε. 

7.  Καη εζηακάηεζε θνηηάδνληαο 
θαηά ηε ζύξα θαη θνπζθώλνληαο ηα 
ξνπζνύληα ηεο. 

8.  Καη ηδνύ παξεζηάδνπληαη 
νκπξόο ηεο νη γπλαίθεο ηνπ 
Μηζνινγγηνύ. Δβάιαλε ην δεμί ηνπο 
ζηα ζηήζηα θαη επξνζθπλήζαλε· θαη 
εκείλαλε ζησπειέο θαη αθίλεηεο. 

9.  «Καη έηζη δα, πώο; Ση θάλνπκε; 
Θα παίμνπκε; Ση νξίδεηε, θπξάδεο; 
Δθάκεηε αλεβαίλνληαο ηόζε ηαξαρή 
κε ηα ζπξηνπάπνπηζα, πνπ 
ινγηάδσ πσο ήξζεηε λα κνπ δώζεηε 
πξνζηαγέο». 
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10.  Καη όιεο εκείλαλε ζησπειέο θαη 
αθίλεηεο· αιιά κία είπε: «Ακ’ έρεηο 
δίθην. Δίζαη ζηελ παηξίδα ζνπ θαη 
ζην ζπίηη ζνπ, θαη εκείο είκαζηε 
μέλεο θαη όιν ζπξώμηκν ζέινπκε». 

11.  Καη εηόηεο ε γπλαίθα ηεο 
Εάθπζνο ηελ αληίζθνςε θαη 
απνθξίζεθε: «Κπξά δαζθάια, όια 
ηα ράζεηε, αιιά από εθείλν πνπ 
αθνύσ ε γιώζζα ζάο έκεηλε. 

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

13.  »Καη ηη ζαο έιεηπε, θαη ηη θαθό 
είδεηε από ηνλ Σνύξθν; Γε ζαο 
άθελε θαεηά, δνύινπο, πεξηβόιηα, 
πινύηηα; Καη δόμα ζνη ν Θεόο είρεηε 
πεξηζζόηεξα από εθείλα πνπ έρσ 
εγώ. 
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14.  »αο είπα εγώ ίζσο λα 
ρηππήζηε ηνλ Σνύξθν, πνπ 
εξρόζηελε ηώξα ζε κε λα κνπ 
γπξέςεηε θαη λα κε βξίζεηε; 

15.  »Ναίζθε! Δβγήθεηε όμσ λα θά-
κεηε παιηθαξηέο. Οη γπλαίθεο επνιε-
κνύζεηε (όκνξθν πξάκα πνπ ήζει’ 
ήζηελε κε ηνπθέθη θαη κε βειέζη·* ή 
εβάλεηε θαη βξαθί;*). Καη θάηη εθάκε-
ηε ζηελ αξρή, γηαηί επήξεηε ηα άηπ-
ρα παιηθάξηα ηεο Σνπξθηάο μάθλνπ. 

16.  »Καη πώο εκπόξεηε πνηέ ηνπ λα 
ππνθηεπηεί ηέηνηα πξνδνζία; Σν 
’ζειε ν Θεόο; Γελ αλαθαησλόζηελε* 
κε δαύηνλ κέξα θαη λύρηα; 
 

βειέζη: κάιιηλν πθαληό 
κεζνθνύζηαλν. 

βξαθί: παληειόλη. 

αλαθαησλόζηελε (ηδησκ. ηύπνο 
αληί αλαθαησλόζαζηε): δνύζαηε 
καδί (κε ηνπο Σνύξθνπο). 
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17.  »Σόζν θάλεη θαη εγώ λα κπήμσ 
ην καραίξη κεο ζην μεκέξσκα ζην 
ιαηκό ηνπ αληξόο κνπ (πνπ λα ηνλέ 
πάξεη ν δηάνινο). 

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

19.  »Καιή, κα ηελ αιήζεηα. Αύξην 
πέθηεη ην Μηζνιόγγη, βάλνπλε ζε 
ηάμε ηελ Διιάδα ηε δνπξιή νη 
βαζηιηάδεο εηο ηνπο νπνίνπο έρσ 
όιεο κνπ ηεο ειπίδεο. 

20.  »Καη όζνη κείλνπλε από ηνλ 
μεινζξεκό έξρνληαη ζηε Εάθπλζν λα 
ηνπο ζξέςνπκε, θαη κε ηελ θνηιηά 
γηνκάηε καο βξίδνπλε». 

21.  Λένληαο εζηώπεζε νιίγν 
θνηηάδνληαο κεο ζηα κάηηα ηεο 
γπλαίθεο ηνπ Μηζνινγγηνύ. 
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22.  «Καη έηζη μέξσ θαη κηιώ θαη 
εγώ, λαη ή όρη; Καη ηώξα δα ηη 
αθαξηεξείηε; Δπξήθεηε ίζσο 
επραξίζηεζε λα κε αθνύηε λα κηιώ; 

23.  »Δζείο δελ έρεηε άιιε δνπιεηά 
παξά λα ςσκνδεηάηε. Καη, λα 
πνύκε ηελ αιήζεηα, ζηνράδνπκαη 
πσο ζε λα ’λαη κία ζαξάπαςε γηα 
όπνηνλ δελ ληξέπεηαη. 

24.  »Αιιά εγώ έρσ δνπιεηά. 
Αθνύζηε; έρσ δνπιεηά». Καη 
θσλάδνληαο ηέηνηα δελ ήηαλε πιένλ 
ην ηξηπίζακν κπνπξίθη,* αιιά 
εθάλεθε ζσζηή. 

25.  Γηαηί αζεθώζεθε κε κεγάιν 
ζπκό ζηελ άθξε ησλ πνδηώλ, θαη 
κόιηο άγγηζε ην πάησκα· θαη 
εγθξίισζε* ηα κάηηα, θαη ην  
 

 

κπνπξίθη: κπξίθη ηνπ θαθέ. 

εγθξίισζε: γνύξισζε. 
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άβιαθην κάηη εθάλεθε αιιεζώξηθν 
θαη ην αιιεζώξηθν έζηαμε. Καη 
εγίλεθε ζαλ ηελ πξνζσπίδα ηελ 
ύςηλε* νπνύ ρύλνπλε νη δσγξάθνη 
εηο ηα πξόζσπα ησλ λεθξώλ γηα 
λα... 
26.  Καη όπνηνο ηελ έβιεπε λα 
μαλάξζεη ζηελ πξώηε ηεο κνξθή 
έιεγε: Ο δηάβνινο ίζσο ηελ είρε 
αδξάμεη, αιιά εκεηάλσζε θαη ηελ 
άθεζε, γηα ην κίζνο πνπ έρεη ηνπ 
θόζκνπ. 

27.  Καη ε ζπγαηέξα ηεο θνηηάδνληαο 
ηελ εθώλαμε· θαη νη δνύινη 
εμαζηόρεζαλ ηελ πείλα ηνπο, θαη νη 
γπλαίθεο ηνπ Μηζνινγγηνύ 
εθαηέβεθαλ ρώξηο λα θάκνπλε 
ηαξαρή. 
 

 
 

ύςηλε: γύςηλε. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

2.  Με ηε Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο ν 
νισκόο ζέιεζε λα ζηηγκαηίζεη ηε 
ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ 
αξηζηνθξαηηθώλ θύθισλ ηεο 
Εαθύλζνπ. Πνηα είλαη ηα γλσξί-
ζκαηα θαη πνηα ε ηδενινγία απηώλ 
ησλ θύθισλ, όπσο θαλεξώλνληαη 
από ηα ιόγηα ηεο γπλαίθαο; 

3.  ην θείκελν αθεγεηήο είλαη έλαο 
Γηνλύζηνο ηεξνκόλαρνο. Ννκίδεηε 
πσο απηό ζρεηίδεηαη κε ην ύθνο ηνπ 
θεηκέλνπ; 

4.  Πνηα άιια γλσζηά θείκελα 
ζπκίδεη ην ύθνο ηνπ νισκνύ ζηε 
Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο; 
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Ο Πόξθπξαο 
 

Σν πνίεκα έρεη σο αθεηεξία έλα 

πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε ζηελ 
Κέξθπξα ηνλ Ηνύιην ηνλ 1847: Έλαο 
πόξθπξαο (θαξραξίαο) 
θαηαζπάξαμε έλα λεαξό Άγγιν 
ζηξαηηώηε πνπ θνιπκπνύζε. Ο 
πνηεηήο ζέιεζε λα απνδώζεη κε 
ηνλ ηξόπν ηνπ ην ηξαγηθό γεγνλόο. 
Σειηθά ην πνίεκα έκεηλε 
απνζπαζκαηηθό. Γηα ηελ 
παξαθνινύζεζή ηνπ βαζηδόκαζηε 
ζε πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ν 
Πνιπιάο. Παξά ηηο θάπνηεο 
δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ην 
έξγν ζε νξηζκέλα ζεκεία, ε 
πνηεηηθή έθθξαζε είλαη θαζαξή θαη 
δείρλεη ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ 
ζνισκηθνύ ιόγνπ. 
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1 

Ζ Κόιαζε πάλη’ άγξππλε  
ζνπ ζηήζεθε ηξηγύξνπ· 

Αιιά δελ έρεη δύλακε  
πάξεμ καθξηά θαη πέξα 

Μαθξηά ’πό ηελ Παξάδεηζν,  
θαη ζπ ζ’εζέ ’ρεηο κέξνο·* 

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

 
2 

Κνηηάο ηνπ ξόδνπ ηε ιακπξή  
πξώηε ραξά ηνπ ήιηνπ, 

Ναη πξώηε, αιι’ όκσο δεύηεξε  
από ην πξόζσπό ζνπ!     3 

 

Απ. 1. Ζ Κόιαζε· γεληθά ε δύλακε 
ηνπ θαθνύ. Ζ Παξάδεηζνο: ε ςπρή, 
ν ςπρηθόο πινύηνο ηνπ αλζξώπνπ. 
Καη ζπ ζ’ εζέ ’ρεηο κέξνο· θη εζύ 
έρεηο κέζα ζνπ έλα κέξνο από ηνλ 
παξάδεηζν. 
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3 

«Υηιηάδεο άζηξα ζην ινπηξό  
κ’ εκέ λα ζηείι’ ε λύρηα!» 

 

4 

«Γειάο θαη ζπ ζηα ινύινπδα,  
ράζκα ηνπ βξάρνπ καύξν». 

 

5 

«Κνληά ’λαη ην ρξπζόθηεξν  
θαη θαηά δσ γπξκέλν, 

Π’ άθεζε μάθλνπ ην θιαδί  
γηα ηνπ γηαινύ ηελ πέηξα, 

Καη θεη γξηθά ηεο ζάιαζζαο  
θαη η’ νπξαλνύ ηα θάιιε, 

 

ΑΠ. 3, 4, 5. Σα απνζπάζκαηα 
απνδίδνληαη ζηνλ θνιπκβεηή «εηο 
ηε ζηηγκή νπνύ ιαηξεύεη ηηο 
νκνξθηέο ηεο θύζεο νιίγν πξηλ 
απαληήζεη ην ηέξαο ηνπ πειάγνπ» 
(Πνιπιάο). 
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Καη θεη ηξαβά ηνλ ήρν ηνπ  
κ’ όια ηα κάγηα πόρεη. 

Γιπθά ’δεζε ηε ζάιαζζα  
θαη ηελ εξκηά ηνπ βξάρνπ,     5 

Καη η’ άζηξν θξάδεη πάξσξα,  
θαη πξέπεη λα πξνβάιεη 

Πνπιί πνπιάθη, πνπ ζθνξπάο  
ην ζαύκα ηεο θσλήο ζνπ, 

Δπηπρηζκόο α δελ είλαη  
ην ζαύκα ηεο θσλήο ζνπ, 

Καιό ζηε γε δελ άλζηζε,  
ζηνλ νπξαλό, θαλέλα. 

Αιι’ αρ! λα δώζσ κηα πιεμηά,  
θαη λα ’καη θαη θζαζκέλνο,     10 

Αθόκ’, αθξέ κνπ, λα βαζηάο,  
θαη λα ’καη γπξηζκέλνο, 

κε δύν θηιηά ηεο κάλαο κνπ,  
κε θνύρηα γε ηεο γεο κνπ». 
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6 

«Φηιώ ηα ρέξηα κ’ θαη γιπθά  
ην ζηήζνο κ’ αγθαιηάδσ. 

Αλνηρηά πάληα θη άγξππλα  
ηα κάηηα ηεο ςπρήο κνπ. 

Πνηα πεγή ηάρα ζε γελλά,  
ραξηησκέλε βξύζε;» 

 
7 

Φύζε, ρακόγει’ άζηξαςεο  
θη εγίλεθεο δηθή ηνπ· 

Διπίδα, ηόδεζεο ην λνπ  
κ’ όια ηα κάγηα πόρεηο· 

Νηνο θόζκνο όκνξθνο  
παληνύ ραξάο θαη θαινζύλεο. 

Γύξνπ θνηηά λα ηνλ ηδεί………… 
 

 

ΑΠ. 6. Καη απηό ην απόζπαζκα 
απνδίδεηαη ζηνλ θνιπκβεηή θαη 
εθθξάδεη ζηηγκή άθξαο επδαηκνλίαο. 
Οη ζηίρνη είλαη κεκνλσκέλνη. 
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Κνληά ’λαη θεη ζηνλ ληνλ νκπξόο  
ν ηίγξεο ηνπ πειάγνπ.     5 

Κη αιηά! καθξηά ’λαη ην ζπαζί,  
καθξηά ’λαη ην ηνπθέθη! 

Αιι’ όπσο έζρηζ’ εύθνια  
βάζνο ηξαλό θη εβγήθε. 

Κη όξκεζε..... 
Καηά ηνλ θάηαζπξν ιαηκό  

πνπ ιάκπεη σζάλ ηνλ θύθλν, 
Καηά ην ζηήζνο ην πιαηύ  

θαη ην μαλζό θεθάιη,     10 
Καηά ηε κεγαιόςπρε  

γιπθηά πλνή ηεο ληόηεο. 
Έηζη θη ν ληνο……………… 
Σεο θύζεο από ηο όκνξθεο  

αη δπλαηέο αγθάιεο, 
Οπνύ ηνλ εγιπθόζθηγγε  

θαη ηνπ γιπθνκηινύζε,– 
Κη επζύο μππλά ζη’ ειεύζεξν  

γπκλό θνξκί π’ αζηξάθηεη,     15 
Σελ ηέρλε ηνπ θνιπκπηζηή  

κ’ απηήλ ηνπ πνιεκάξρνπ. 
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8 

Πξηλ πάς’ ε κεγαιόςπρε πλνή  
ραξά γεκίδεη· 

Άζηξαςε θσο θη εγλώξηζελ  
ν ληνο ηνλ εαπηό ηνπ· 

Οη θόζκνη γύξνπ λ’ άλνηγαλ  
θνξόλεο λα ηνπ ξίμνπλ. 

………………………………………… 
Απνκεηλάξη ζαπκαζηό  

εξκηάο θαη κεγαιείνπ, 
κνξθε μέλε θαη θαιέ,  

θαη ζηνλ αλζό ηεο ληόηεο, 
Άκε θαη δέμνπ ζην γηαιό  

ηνπ δπλαηνύ ηελ θιάςα. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

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

2.  Να πξνζέμεηε ηηο αληηζέζεηο ζην 
απ. 1 θαη λα αλαπηύμεηε ηε ζεκαζία 
ηνπο. Τπάξρεη αληηζηνηρία κε ηνπο 
Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο; Να 
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 
 
 
 
 

Γηάλλεο Αδακάθνο (γελ. 1952), 
εηθόλα γηα ηνλ Πόξθπξα 
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Γηνλύζηνονισκόο 
(1798-1857) 

 

Γελλήζεθε ζηε Εάθπλζν. 
Ο παηέξαο ηνπ Κόληεο 
Νηθόιανο νισκόο αλήθε 
ζηελ ηάμε ησλ επγελώλ, 
ελώ ε κεηέξα ηνπ  
Αγγειηθή Νίθιε ήηαλ γπλαίθα ηνπ 
ιανύ, πνπ εξγαδόηαλ, πξηλ από ην 
γάκν ηεο, σο ππεξέηξηα ζην ζπίηη 
ηνπ νισκνύ. Σν 1808, ζε ειηθία 10 
εηώλ, ν Γηνλύζηνο νισκόο πήγε 
ζηελ Ηηαιία, όπνπ ζπνύδαζε 
πξώηα ζην Λύθεην ηεο Κξεκόλαο 
θαη έπεηηα Ννκηθά ζην 
Παλεπηζηήκην ηεο Παβίαο. Δθεί 
γξάθεη θαη ηα πξώηα πνηήκαηα ζε 
ηηαιηθή γιώζζα θαη αξρίδεη λα 
γίλεηαη γλσζηόο ζηνπο ηηαιηθνύο 
ινγνηερληθνύο θύθινπο. Σν 1818 
επηζηξέθεη ζηε Εάθπλζν θαη 
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αθνζηώλεηαη ζηελ ειιεληθή πνίεζε 
θαη ηε δεκνηηθή γιώζζα. Μειεηάεη 
ην λενειιεληθό πνηεηηθό ιόγν ζηα 
έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο, ζηα 
δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα θαη ζηα 
πνηήκαηα ηνπ Βειαξά θαη ηνπ 
Υξηζηόπνπινπ θαη αζθείηαη 
γξάθνληαο ιπξηθά πνηήκαηα κε 
ζέκαηα ξνκαληηθά. Σν 1821 μεζπά ε 
ειιεληθή επαλάζηαζε πνπ ζα 
ζεκαδέςεη βαζύηαηα ηελ πνίεζή 
ηνπ. Σν 1823 γξάθεη ηνλ Ύκλν εηο 
ηελ ειεπζεξία, θαη έλα ρξόλν 

αξγόηεξα ηελ σδή Δηο ην ζάλαην 
ηνπ Ινξδ Κπάηξνλ. ’ απηά ηα 
ρξόληα αλήθνπλ θαη ηα πεδά ηνπ 
Γηάινγνο (1824),όπνπ ππνζηεξίδεη 
κε πνιιή ζέξκε ηε δεκνηηθή 
γιώζζα, θαη ε Γπλαίθα ηεο 
Εάθπζνο, θείκελν κε ζαηηξηθό αιιά 
θαη νξακαηηθό ραξαθηήξα. Σν 1828 
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα. Δθεί 
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ηα πξώηα ρξόληα πξνζπάζεζε λα 
δώζεη νξηζηηθή κνξθή ζην πνίεκα 
Ιάκπξνο ρσξίο λα ην νινθιεξώζεη. 
Έλα κεγάιν απόζπαζκά ηνπ ην 
δεκνζηεύεη ζηελ Ηόλην Αλζνινγία. Σν 
1833 γξάθεη ηνλ Θξεηηθό, ην πξώην 
από ηα κεγάια ηνπ έξγα, πνπ 
αλνίγεη ηελ πεξίνδν ηεο 
σξηκόηεηάο ηνπ. Σν πνίεκα πνπ ζα 
ηνλ απαζρνιήζεη ζε όιε απηή ηελ 
πεξίνδν σο ην ζάλαην ηνπ είλαη νη 
Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη, ελώ ην 
1849 αξρίδεη λα γξάθεη παξάιιεια 
ηνλ Πόξθπξα. Καη ηα δύν απηά έξγα 
επίζεο δελ ηα νινθιήξσζε, αιιά 
έκεηλαλ απνζπαζκαηηθά. ηα 
ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ 
μαλαγξάθεη πνηεηηθά ζρεδηάζκαηα 
ζε ηηαιηθή γιώζζα, κε ζθνπό λα ηα 
κεηαπιάζεη ζηα ειιεληθά. Πέζαλε 
ζηελ Κέξθπξα θαη θεδεύηεθε κε 
κεγάιεο ηηκέο. Σα έξγα ηνπ εμέδσζε 
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ην 1859 ν ζηελόο ηνπ θίινο Ηάθσβνο 
Πνιπιάο κε ηίηιν Τα επξηζθόκελα. 
ην κεηαμύ βξέζεθαλ θαη άιια 
ρεηξόγξαθά ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ 
μαλαεθδόζεθαλ ζπγθεληξσκέλα ζε 
ηξεηο ηόκνπο από ην Λίλν Πνιίηε. Ο 
Γηνλύζηνο νισκόο είλαη 
θνξπθαίνο πνηεηήο. Ο αγώλαο ηνπ 
1821 ζηάζεθε γη’ απηόλ ε κεγάιε 
εκπεηξία πνπ αλαζηάησζε ηνλ 
ςπρηθό θαη πλεπκαηηθό ηνπ θόζκν. 
Σα νξάκαηα ηνπ αγσληδόκελνπ 
γέλνπο πξνζπάζεζε λα εθθξάζεη 
κε ηελ πνίεζή ηνπ. Απηόο 
νπζηαζηηθά ζπλέρηζε ηε 
λενειιεληθή πνηεηηθή παξάδνζε 
πνπ κεηά ηελ άλζεζε ηεο θξεηηθήο 
ινγνηερλίαο είρε δηαθνπεί από ηελ 
ηνπξθνθξαηία. Γη’ απηνύο ηνπο 
ιόγνπο ραξαθηεξίδεηαη σο ν 
εζληθόο καο πνηεηήο. 
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Υεηξόγξαθν  
ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνύ. 
Σν απόζπαζκα αξ. 5 ηνπ 

«Πόξθπξα» θαη ην επίγξακκα  
«Δηο Φξαγθίζθα Φξαΐδεξ» 
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Ηάθσβνο Πνιπιάο 
 

Δξαζηηέρλεο* 
 

Σν πνίεκα αηζζεηνπνηεί ηελ πιαησ-

ληθή ζεσξία ησλ Ηδεώλ· θαηά ηνλ 
Πιάησλα ν αηζζεηόο θόζκνο δελ 
είλαη ε αιεζηλή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ 
αιεζηλή πξαγκαηηθόηεηα βξίζθεηαη 
κόλν ζηηο Ηδέεο, πνπ είλαη όληα λνε-
ηά θαη ππάξρνπλ ζ’ έλαλ ππεξνπξά-
λην θόζκν. Οη Ηδέεο είλαη πξνζηηέο 
κόλν κε ηε λόεζε θαη απνηεινύλ ηα 
πξόηππα ησλ αηζζεηώλ όλησλ. 
 

εξαζηηέρλεο: από ην ξήκα εξάσ 
(=αγαπώ) θαη ηε ιέμε ηέρλε. Ζ ιέμε 
έρεη ηηο εμήο ζεκαζίεο: 1. Απηόο πνπ 
αγαπάεη ηελ ηέρλε, ν θηιόηερλνο.  
2. Απηόο πνπ αζθεί θάπνηα ηέρλε θη 
επηζηήκε όρη σο θύξην επάγγεικα, 
αιιά σο πάξεξγν από 
επραξίζηεζε. 
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ηαλ ζηα βάζε ηεο λπθηόο  
κε πεξηδώλεη 

άθξα ζαιάζζεο
1
,  

νπξαλνύ θαη γεο εηξήλε,* 
ην πλεύκα, νπνύ ζηελ ηαξαρήλ  

ηνπ θόζκνπ
2
 ζβήλεη, 

ζηγά ηελ κπζηηθήλ  
δσήλ ηνπ αλαλεώλεη· 

 

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

2. ζηελ ηαξαρήλ ηνπ θόζκνπ: εδώ 
ε ηαξαρή ηνπ θόζκνπ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί σο ε ηύξβε ησλ 
θαζεκεξηλώλ θξνληίδσλ, πνπ δελ 
αθήλεη ην πλεύκα λα δήζεη ηε δηθή 
ηνπ δσή. 

άθξα... εηξήλε: απόιπηε εηξήλε. 
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ησλ πόζσλ όισλ θαη παζώλ  
αγάιη’ νη πόλνη 

παύνπλ, θαζώο ζηνλ λνπλ  
απιώλεη’ επθξνζύλε, 

ν αηζέξαο,
3
 νπνύ αξρήζελ  

ε ςπρή κνπ θιίλεη, 
ήζπρε νξκή πξνο θόζκνλ άιινλ  

κε θηεξώλεη. 
 

3. ν αηζέξαο: ην αλώηαην ζηξώκα 
ηνπ νπξαλνύ, πνπ, θαηά ηνπο αξραί-
νπο Έιιελεο θηινζόθνπο, θσηίδεηαη 
θαη ζεξκαίλεηαη από ην θσο ηνπ ή-
ιηνπ θαη ησλ άζηξσλ. Σν λόεκα ησλ 
δύν ηειεπηαίσλ ζηίρσλ ηεο δεύηεξεο 
ζηξνθήο: ν αηζέξαο, δειαδή ηα 
αλώηαηα ζηξώκαηα ηνπ νπξαλνύ, 
πξνο ηα νπνία αλέθαζελ (αξρήζελ) 
ξέπεη ε ςπρή κνπ, κνπ δίλεη ηα θηε-
ξά, ώζηε κε ήζπρε νξκή λα πάσ 
πξνο θόζκν άιινλ (ηνλ ππεξνπ-
ξάλην, δειαδή, θόζκν ησλ Ηδεώλ). 
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Καη όζα πλεύκαηα εδώ  
ζηα πιάζκαηα* ηνπο είδα, 

αθαζξέθηηζηα εθεί  

ζεσξεί ηα ε θαληαζία,
4
 

θαη όηαλ ζαξξώ πσο  
ηελ ρξπζήλ παηώ βαζκίδα, 

 
 
 
 

 
 

πιάζκαηα: νκνηώκαηα, είδσια. 

4. Καη όζα... ε θαληαζία: όζα 
πλεύκαηα (ηδέεο) είδα εδώ (ζηνλ 
αηζζεηό θόζκν) ζηα είδσιά ηνπο 
(ζηα πιάζκαηα ηνπο· ελλνεί ηα 
αηζζεηά όληα), ε θαληαζία κνπ ηα 
βιέπεη εθεί (ζηνλ άιινλ θόζκν) όρη 
ζαλ κέζα από θαζξέθηε, αιιά 
αθαζξέθηηζηα, όπσο είλαη δειαδή 
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 
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όπνπ αληερεί ςειάζε  
απέξαληε αξκνλία, 

ζακπή ζηηγκή ηελ ηιαξή κνπ  
παίξλεη ειπίδα, 

κε νπξάλην ιάιεκα λα εηπώ  
ηξαγνύδηα ζεία. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να δηαηππώζεηε κε δηθά ζαο 
ιόγηα ην πεξηερόκελν ηνπ πνηή-
καηνο, αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο θαη 
ό,ηη αλαγξάθεηαη ζηα ζρόιηα. 

2.  Σν πνίεκα, όπσο ζεκεηώλεηαη 
θαη ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα, 
αηζζεηνπνηεί ηε ζεσξία ησλ Ηδεώλ 
ηνπ Πιάησλα. ε παξόκνηεο 
πεξηπηώζεηο, ην πνίεκα δηαηξέρεη 
ηνλ θίλδπλν λα θαηαληήζεη 
δηαλνεηηθό θαη ςπρξό 
θαηαζθεύαζκα, παξ’ όιεο ηηο 
πςειέο ηδέεο πνπ εθθξάδεη. 
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Γηαβάδνληάο ην όκσο 
δηαπηζηώλνπκε όηη εθθξάδεη κηα 
έληνλα βησκαηηθή θαη πνηεηηθά 
θαηαμησκέλε πλεπκαηηθή αλάηαζε, 
πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ 
επηαλεζηαθή πνίεζε. Πώο ζα 
κπνξνύζακε λα ππνζηεξίμνπκε 
απηή ηελ άπνςε; 
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Ηάθσβνο Πνιπιάο (1825-1896) 
 

Γελλήζεθε θαη πέζαλε 
ζηελ Κέξθπξα. Σελ 
πλεπκαηηθή ηνπ 
δηακόξθσζε επεξέαζε  
πνιύ ν νισκόο, κε ηνλ νπνίν 
ζπλδέζεθε θηιηθά ζε λεαξή ειηθία. 
Αγσλίζηεθε ζεξκά γηα ηελ έλσζε 
ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα 
δεκνζηεύνληαο ζεηξά άξζξσλ θαηά 
ηεο μελνθξαηίαο θαη ησλ μέλσλ 
κεραλνξξαθηώλ. Μεηά ηελ έλσζε 
ησλ Δπηαλήζσλ κε ηελ Διιάδα 
αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη 
πνιιέο θνξέο εθιέρηεθε βνπιεπηήο. 
Ζ ελαζρόιεζε ηνπ όκσο κε ηελ 
πνιηηηθή δελ ηνλ απνκάθξπλε από 
ηηο ινγνηερληθέο ηνπ αζρνιίεο, πνπ 
ήηαλ πνηθίιεο (πνίεζε, 
πεδνγξαθία, κεηαθξάζεηο, θξηηηθά 
κειεηήκαηα, δηάθνξα άξζξα θηι.). 
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Σν 1859, δύν ρξόληα κεηά ην ζάλαην 
ηνπ νισκνύ, ζπγθέληξσζε ζ’ έλαλ 
ηόκν Τα Δπξηζθόκελα ηνπ πνηεηή. 
Δθηόο όκσο από ηελ επηκέιεηα, κε 
ηελ νπνία ζπγθέληξσζε θαη 
απνθαηέζηεζε δηάθνξα 
θαηεζπαξκέλα ζρεδηάζκαηα ηνπ 
νισκνύ, έδεημε θαη όιε ηελ θξηηηθή 
ηνπ νμπδέξθεηα θαη επαηζζεζία κε 
ηα «Πξνιεγόκελα» πνπ απνηεινύλ 
αθόκα θαη ζήκεξα ηελ πην 
ζπλζεηηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ 
εζληθνύ καο πνηεηή. Δθδόζεηο ηνπ 
έξγνπ ηνπ: 1) Ηαθώβνπ Πνιπιά 
Γηεγήκαηα θαη Πεδά κε βηνγξαθηθή 
εηζαγσγή ηνπ Μαξίλνπ ηγνύξνπ, 
εθδ. Γ. Φέμε, 1917, 2) «Πνιπιάο: 
Άπαληα ηα ινγνηερληθά θαη θξηηηθά», 
επηκ. Γ. Βαιέηαο, εθδ. Πεγήο, Αζήλα 
1950. 
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Γεξάζηκνο Μαξθνξάο 
 

Παηξηθή επηπρία 
 

ζα εμηζηνξνύληαη ζην πνίεκα 

ηνπνζεηνύληαη ζηε ρξνληθή 
πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε ηελ 
έθπησζε ησλ πξσηνπιάζησλ από 
ηνλ Παξάδεηζν. 
 
Σν βξάδπ βξάδπ από βνπλίζηα κέξε 
θνπξαζκέλνο ν Αδάκ  

γπξλνύζε αγάιη, 
θη εηήξαε* ζιηβεξά ην πξώην αζηέξη, 
πνπ αληίθξπ ηνπ θαζάξην  

είρε πξνβάιεη. 
 
Σσλ αγγέισλ ζην λνπ ηνπ απηό* 

λα θέξεη 
 

ηεξάσ: θνηηώ. 

απηό: ην αζηέξη. 
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η’ αγλά δπλήζε αγαπεκέλα θάιιε, 
θη είπε μππλώληαο ηνπ βξαδηνύ 

η’ αέξη:* 
- Πόηε ζα ηδώ ηε ζεία ηνπο ιάκςε 

πάιη; 
 

Πιελ* όια ηα βαζηά ηεο πίθξαο ίρλε 
ζβεώληαη κέζα ηνπ μάθλνπ,  

σο θαηεβαίλεη· 
κηα καηηά – κία κνλάρε νκπξόο ηνπ 

ξίρλεη, 
 

θη είπε... ιάκςε πάιη: Σν δίζηηρν 
ζπκίδεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ νισκνύ 
ζηελ Ζκέξα ηεο Λακπξήο: 
θη από θεη θηλεκέλν αξγνθπζνύζε 
ηόζν γιπθό ζην πξόζσπν η’ αέξη 
πνπ ιεο θαη ιέεη κεο ζηεο θαξδηάο 

ηα θύιια: 
Γιπθηά ε δσή θη ν ζάλαηνο καπξίια. 

Τπνθείκ. ηνπ μππλώληαο είλαη η’ 

αέξη.      πιελ: όκσο. 
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Καη ηελ Δύα ζσξάεη, πνπ, θαζηζκέλε 
ζε ζηξώκα ριόεο, πξώηε θνξά 

ηνπ δείρλεη 
αθηέξσην αγγεινύδη νπνύ βπδαίλεη. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνην είλαη ην ζθεληθό πιαίζην 
ησλ δύν πξώησλ ζηξνθώλ θαη 
πνην ην λόεκα ηνπ ηειεπηαίνπ 
ζηίρνπ ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο; 

2.  Πώο απεηθνλίδεηαη ε απαιιαγή 
ηνπ Αδάκ από ηελ πίθξα; Πνηα είλαη 
ε γήηλε ραξά πνπ ηελ 
αλαπιεξώλεη; 

3.  Γίλεη ν ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ηε 
βαζηθή ηνπ ηδέα; 
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Jose de Almada Negreiros  
(1893-1970),  

Κεηξόηεηα, (1935) 
Κέληξν Μνληέξλαο Σέρλεο 

Gulbenkian, Ληζαβόλα 
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Γεξάζηκνο Μαξθνξάο 
(1826-1911) 

 

Γελλήζεθε ζηελ 
Κεθαιινληά θαη πέζαλε 
ζηελ Κέξθπξα. Αθνύ 
ζπνύδαζε λνκηθά ζηελ  
Ηόλην Αθαδεκία ηεο Κέξθπξαο, όπνπ 
είρε σο δάζθαιν ηνπ θαη ηνλ 
Αλδξέα Κάιβν, ζπλέρηζε ηηο 
ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηηαιία. Όζηεξα 
όκσο από δύν ρξόληα ηηο δηέθνςε 
γηα ιόγνπο νηθνγελεηαθνύο θη 
επέζηξεςε ζηελ Κέξθπξα, όπνπ 
έδεζε σο ην ζάλαην ηνπ 
απνηειώληαο έλα από ηα πην 
επίιεθηα κέιε ηεο ζπληξνθηάο ηνπ 
νισκνύ. Πνηεηήο κηθξήο πλνήο 
θαη ρακεινύ ηόλνπ, ν Μαξθνξάο δε 
δηαθξίλεηαη γηα πξσηνηππία ζηα 
ζέκαηά ηνπ, πνπ ζηξέθνληαη θπξίσο 
γύξσ από ηνλ έξσηα, ην ζάλαην θαη 
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ηελ παηξίδα. Σν γλσζηό 
επηθνιπξηθό ηνπ πνίεκα Ο όξθνο, 
απνηειείηαη από 1216 
νκνηνθαηάιεθηνπο 
δεθαπεληαζύιιαβνπο ζηίρνπο θη 
αλαθέξεηαη ζηελ εξσηθή αληίζηαζε 
ηνπ πνιηνξθεκέλνπ Αξθαδίνπ θαη 
ηελ αλαηίλαμή ηνπ θαηά ηελ Κξεηηθή 
Δπαλάζηαζε ηνπ 1866. Ζ πνίεζή 
ηνπ, πνπ ζηηο θαιύηεξεο ζηηγκέο ηεο 
απνπλέεη αβξόηεηα θαη επγέλεηα, 
έθαλε ηδηαίηεξε εληύπσζε ζηελ 
Αζήλα, όηαλ ην 1890 
θπθινθόξεζαλ γηα πξώηε θνξά ηα 
Πνηεηηθά έξγα ηνπ. Υξεζίκεπζαλ, 
βαζηθά, σο πεγή πνπ δηνρέηεπζε ηε 
ζνισκηθή παξάδνζε ζηελ Αζήλα, 
ε νπνία ηώξα έρεη σξηκάζεη γηα λα 

ηε δερηεί. Σν έξγν ηνπ: Πνίεζε: Ο 
όξθνο (1875), Πνηεηηθά έξγα (1890), 

Κηθξά ηαμίδηα (1899). Σν 1950 ν Γ. 
Βαιέηαο εμέδσζε ηα Άπαληα ηνπ 
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πνηεηή. εκαληηθό κέξνο ηνπ έξγνπ 
ηνπ κε ηνλ ηίηιν Πνηήκαηα εθδόζεθε 
από ην Ίδξπκα Οπξάλε (1988) κε 
θηινινγηθή επηκέιεηα Π. 
Μαζηξνδεκήηξε. 
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Αλδξέαο Λαζθαξάηνο 

 

Πξνβάδηζκα
1
* 

 
… ύξηε, ινηπόλ, ζύξηε ζηίρνη κνπ. 
Μπνξεί λα κελ είζηε πνίεζεο, αιιά 
ζέι’ είζζ’ ειπίδσ θαηηηί θαιύηεξν 
από πνίεζεο· ζέι’ είζζε, ζήκεξα 
θεληηζηήξη γηα ην θνηκώκελν 
ειιεληθό πλεύκα, θαη αύξην 
κεζαύξην καξηπξίεο ηνπ ζήκεξα... 
 

 
 
 

1. Σν παξαπάλσ πνίεκα, καδί κε 
έλαλ πεδό πξόινγν, πξνηάζζεηαη 
ζηε ζπιινγή Σηηρνπξγήκαηα 
δηάθνξα (1872) πνπ εμέδσζε ν 
πνηεηήο, όηαλ είραλ θνπάζεη πηα νη 
δηώμεηο ελαληίνλ ηνπ εμαηηίαο ηνπ 
αθνξηζκνύ. 
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ύξηε, ζηίρνη κνπ, ζύξηε ηππσζείηε 
Γελ είλαη πνπιηό* ζηνλ θόζκν 

αθνξεζηάδεο* 
Βνπβνί, ζβεζκέλνη, πάλ’ 

νη ππνθξηηάδεο 
Καη ζεηο κπνξείηε ηώξα λα θαλείηε.* 
Λεύζεξνη ζηίρνη, ειεύζεξα κηιείηε. 
ηειηηέςεηε* νινύζε ηζη αζρεκάδεο* 
Παξόκνηα ζε ιατθνύο ή ζε παπάδεο· 
 
 

πξνβόδηζκα: θαηεπόδην, 
πξνπνκπή. 

πνπιηό: (επίξξ.) πιένλ, πην. 

αθνξεζηάδεο: ελλνεί ην δεζπόηε 
θαη ηε ύλνδν πνπ ηνλ είραλ 
αθνξίζεη. 

θαλείηε: δεκνζηεπζείηε. 

ζηειηηεύσ: ζηηγκαηίδσ δεκόζηα, 
θαηαθξίλσ κε δξηκύηεηα. 

αζρεκάδεο: εζηθέο αζρήκηεο, 
δηαθζνξά. 
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Δκπαίμεη’* ηεο όπνπ ηεο ηδείηε. 
ηελ Αίγπθηό ζαο σο θαη ζεηο 

θξπκκέλνη, 
Άγγεινο θαη ζ’ εζάο θέξλεη 

ηελ είδεζε· 
«Διάηε», ζαο θσλάδεη,  

«είλ’ πεζακέλνη 
Οη δεηνύληεο λα πλίμνπλ  

ηε ζπλείδεζε». 
ύξηε, ζηίρνη κνπ, εβγήηε παξξεζία* 
θαη θσλάμεηε: Εήησ Διεπζεξία. 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνηνλ ζεσξεί ζθνπό ηεο 
ζαηηξηθήο πνίεζεο ν Λαζθαξάηνο; 

 
 
 

εκπαίδσ: εηξσλεύνκαη, θνξντδεύσ. 

παξξεζία: ζάξξνο, ειεπζεξία 
εθθξάζεσο. 
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2.  Να ζρνιηάζεηε ηελ άπνςε πνπ 
δηαηππώλεη ν πνηεηήο ζην πεδό 
απόζπαζκα γηα ηελ αμία απηήο ηεο 
πνίεζεο. 

3.  Ση εκπόδηδε ην Λαζθαξάην λα 
εθθξαζηεί ειεύζεξα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υεηξόγξαθν Α. Λαζθαξάηνπ 
(πιινγή Μ. Υαξηηάηνπ) 
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Τα κπζηήξηα ηεο Θεθαινληάο 
[απόζπαζκα] 

 

ην παξαπάλσ βηβιίν πνπ 

εθδόζεθε ην 1856 ν ζπγγξαθέαο 
παξνπζηάδεη ηα θνηλσληθά ήζε ηεο 
παηξίδαο ηνπ θαη πξνηείλεη 
κεηαξξπζκίζεηο ηνικεξέο γηα ηελ 
επνρή ηνπ. Οη ζθέςεηο ηνπ είλαη 
δηαηππσκέλεο ζε άξζξα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηε 
ζξεζθεία θαη ηελ πνιηηηθή. Οη 
αληίπαινί ηνπ έπεηζαλ ην δεζπόηε 
ηεο Κεθαιινληάο λα ηνλ αθνξίζεη. 
 

Ζ ΠΡΟΗΚΑ 

Σίπνηηο πνπιηό* ελάξεην από ηεο 
ζπζίεο ελόο γνλή, γηα λα παλδξέςεη 
ηε ζπγαηέξα ηνπ· κα θάζε αξεηή έρεη 
θαη ηα όξηά ηεο, πεξαζκέλα* ηα  
 

πνπιηό: πεξηζζόηεξν, πηα. 

πεξαζκέλα: πεξηνξηζκέλα. 
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νπνία ε αξεηή εθείλε ράλεη ην 
ραξαθηήξα ηεο, θαη βαζκεδόλ 
πξνρσξώληαο γέλεηαη έγθιεκα. Ο 
Κεθαινλίηεο εηο ηεο ζπζίεο νπνύ 
θάλεη γηα λα παληξέςεη ηε ζπγαηέξα 
ηνπ πξνζζέηεη θαη ηε ζπζία ηεο 
ζπγαηέξαο ηνπ· επεηδή ζπζηάδεη ηε 
ζπγαηέξα ηνπ ηελ ίδηα εηο ηελ 
απόθαζε ηνπ λα ηελ ππαλδξέςεη! 

Σν πξνηθηό είλαη ε αηηία ηεο 
ζπζίαο. Έλα πξνηθηό είλαη 
απαξαίηεην, έλα πξνηθηό πξέπεη λα 
ππάξμεη, επεηδή ηνύην είλ’ εθείλν 
πνπ ζηελ Κεθαινληά θάλεη ηνλ 
θύξην ζθνπό* ηνπ γάκνπ· νη γνλείο 
σο επί ην πιείζηνλ δελ εκπνξνύλε 
λαλ ην δώζνπλε ρσξίο κεγάιεο 
ζπζίεο. Βαικέλνη αλάκεζα ζην 
Πξέπεη θαη ηελ αδπλακίαλ ηεο  
 

θάλεη ηνλ θύξην ζθνπό: ζεσξείηαη 
θύξηνο ζθνπόο. 
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εθηειέζεσο, λνκίδνπλε λαλ ηνπο 
είλαη ζπγρσξεκέλν λ’ 
απαλσηηάζνπλε* ην πξνηθηό, 
ιείπνληεο από ηα ρξέε ηνπο* ηα 
πιένλ ηεξά κε ηεο ζπγαηέξεο ηνπο. 

Έηζη, ν γνλήο αξλείηαη θάζε 
έμνδν δηα ηελ αλαηξνθήλ ηεο θόξεο 
ηνπ· θάζε έμνδν δηα ηελ 
ςπραγσγίαλ ηεο· θάζε έμνδν δηα 
ηελ εππξέπεηαλ ησλ θνξεκάησλ 
ηεο. Ζ ζξνθή ηεο είλαη από ηεο 
θζελόηεξεο· θαη ν γηαηξόο δελ 
έξρεηαη πνηέ ζηελ αξρή ηεο 
αξξώζηηαο ηεο!... Μα δε θζάλεη· 
εηνύηε έρεη ρξένο λα δνπιέςεη ην 
ζπίηη!... θαη ν γνλήο νηθνλνκάεη θη  
 

απαλσηηάδσ: ηνπνζεηώ απαλσηά, 
ζηηβάδσ. 

ιείπνληεο από ηα ρξέε ηνπο: 
παξαιείπνληαο ηηο ππνρξεώζεηο 
ηνπο. 
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εδώζε ην έμνδν ηεο δνύιαο, 
θάλνληαο δνύια ηε ζπγαηέξα ηνπ, 
δηα λα πξνζζέζεη ζην πξνηθηό ηεο 
θαη ηνύηελε ηελ νηθνλνκία! 

Οη ειεεηλέο ηνύηεο νηθνλνκίεο, νη 
νπνίεο δηα λα γελνύλε ηάιαξα 
εδνππήμαλε* ηεο ςπρηθέο δύλακεο 
ηνπ παηδηνύ καο, καδώλνπληαη 
όκσο εηο ην ύζηεξν, θαη θάλνπλ’ έλα 
πνζόλ, αξθεηό λα θηλήζεη ηελ 
θεξδνζθνπία ελόο γακπξνύ. Ο 
γακπξόο καο έξρεηαη ηόηε θαη 
παίξλεη ηα αξγύξηα εθείλα, ηηκή* ηεο 
ςπρνρηνλίαο νπνύ ν γνλήο έθακε 
εηο ηε ζπγαηέξα ηνπ, θαη ηα νπνία 
παξαζηαίλνπλε ζην γακπξό ηελ 
αμία ηεο αλζξσπηάο νπνύ ήζει’ έρεη 
ε γπλαίθα ηνπ, αλ ήζειε μνδεπζνύλε 
ζ’ εδαύηε! 
 

εδνππήμαλε: έιησζαλ, εμάληιεζαλ. 

ηηκή: ην αληίηηκν. 
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Έηζη, ην ζειπθό ηνύην ην 
αδηθεκέλν μαλαξρίδεη σο θαη ζην 
ζπίηη ηνπ αλδξόο ηεο ηελ παιηά ηεο 
ηέρλε, θαη βάλεηαη θη εθεί λα θάκεη 
ηε δνύια!.. 

Πξνο ηη ινηπόλ ε παληξεηά ηεο; 
Πξνο ηη νη ηόζεο ζπζίεο; Πξνο ηη ε 
απαλζξσπηά ησλ γνλέσλ; 

«Ναη, ήζειε κνπ πνύλε νη γνλείο, 
αιι’ αλ δελ θάκνκε έηζη, νη 
ζπγαηέξεο καο, κέλνπλ 
αλύπαλδξεο· επεηδή ν κόλνο όξνο 
νπνύ καο βάλνπλε νη γακπξνί είλαη 
ηα ρξήκαηα, θαη όπνηα δελ έρεη 
ρξήκαηα δελ ’παλδξεύεηαη. 

ηαλ ήζειε αλαζηαίλνκε* 
γνπξνύληα γηα πνύιεκα, ήζει’ είλαη 
ινγηθό ην θνβέξηζκα θαη ν θόβνο. 
Ο πνπιεηήο, ησ όληη, πξέπεη λα  
 

όηαλ ήζειε αλαζηαίλνκε: αλ ζα 
κεγαιώλακε. 
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θνηηάεη ηελ επραξίζηεζε ηνπ 
αγνξαζηή. Καη ηόηεο, αλ ν 
αγνξαζηήο ήζει’ έρεη ρξεία γηα 
γνπξνύληα παρηά, παρηά έπξεπε λα 
’λαη ηα γνπξνύληα καο· αλ ήζειε ηα 
ρξεηάδεηαη κεγάια, κεγάια· θαη αλ, 
γηα κία πεξίζηαζε εμαηξεηηθή, ήζειε 
ηα ρξεηάδεηαη ζηξαβά θαη θνπηζά, ηα 
γνπξνύληα καο έπξεπε λα ’λαη 
ζηξαβά θαη θνπηζά. Πξαγκαηηθώο, ε 
αξξώζηηα ηνπ ζθόηηνπ* δίλεη 
πεξζόηεξε ηηκή εηο ηεο ρήλεο· θαη 
όπνηνο έρεη ρήλεο γηα πνύιεκα 
θάλεη θαιά λαλ ηνπο πξνκεζεύεη 
ηελ αξξώζηηα εθείλε· ην 
επλνύρηζκα πεξζόηεξε ηηκή ζηνπο 
θνθόξνπο· θαη όζνη αλαζηαίλνπλε 
θνθόξνπο γηα δόζηκν* θάλνπλ θαιά  
 
 

ζθόηη, ην: ζπθώηη. 

δόζηκν: πνύιεκα. 
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λαλ ηνπο θαπνλίδνπλε,* θηι. Σέηνηα 
είλαη ε θύζε θαη νη όξνη ηνπ 
εκπνξίνπ. 

Αιι’ όηαλ πξόθεηηαη δηα ηα 
παηδηά καο, ην πξάκα αιιάδεη. Σα 
παηδηά καο δελ πξέπεη λαλ ηα 
κεηαρεηξηδόκαζζε σοπξάγκαηα 
εκπνξεύζηκα. Δκείο δελ πξέπεη λ’ 
αλαζηαίλνκε ηα παηδηά καο γηα ην 
θόκνδν* ελόο ηξίηνπ. Δκείο πξέπεη 
λ’ αλαζηαίλνκε ηα παηδηά καο γηα 
ηνλ εαπηό ηνπο. Ο γάκνο είλαη 
βέβαηα έλα από ηα ζπκβάληα ηα 
πιένλ αμηνζεκείσηα, ίζσο θηόιαο 
ην πιένλ αμηνζεκείσην ηεο δσήο 
ηνπο· αθνινύζσο πξέπεη πάληα λα 
’ρνκε θαηά λνπλ σο θαη ηνύην ζηελ 
αλαηξνθή πνπ ηνπο δίλνπκε· ιέσ 
 

θαπνλίδσ (από ην θαπόλη): 
επλνπρίδσ θόθνξα γηα πάρπλζε. 

θόκνδν: (ι. ηηαι). άλεζε, επθνιία. 
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αθόκε πεξζόηεξν, ιέσ όηη πξέπεη 
λαλ ηα αλαζξέθνκε δηά ηνλ γάκνλ· 
αιιά θαζόζνλ* ν γάκνο εκπνξεί 
λαλ ηα σθειήζεη· θαζόζνλ ν γάκνο 
εκπνξεί λα θαιπηεξέςεη αθόκε 
πεξζόηεξν ηελ θαιή ζέζε εηο ηελ 
νπνία ρξεσζηνύκε λαλ ηα βάινκε, 
δηακέζνπ κηαο αλαηξνθήο όζν 
’κπνξνύκε θαιύηεξεο. 

Καη όκσο δελ θάλνπκ’ έηζη. Δκείο 
εμελαληίαο ζπζηάδνπκε ηελ 
αλαηξνθή, δειαδή ηελ αλζξσπηά 
ησλ παηδησλε καο, εηο ηελ ηδέα ηεο 
ππαλδξείαο ηνπο!... 

Δκείο ρηελνπνηνύκε ην παηδί 
καο, γηα λα ζσξέςνκε ηάιαξα, λαλ 
ηα δώζνκε, καδί κε ην παηδί καο ην 
ρηελνπνηεκέλν, εηο όπνηνλε ζέιεη 
λαλ ηα πάξεη θαη ηα δύν!... 
 

 

θαζόζνλ: εθόζνλ, αλ. 
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Θπζηάδνληεο ηελ αλζξσπηά ζηελ 
ηδέα ηνπ γάκνπ, ζπζηάδνπκε εθείλν 
πνπ δε δίλεη θαηξό, ζ’ εθείλν πνπ 
δίλεη θαηξό· εθείλν πνπ αλ δελ ην 
θάκνκ’ εκείο δε γέλεηαη, εηο άιιν 
πνπ ’κπνξεί λα γέλεη θαη ρσξίο 
εκάο. Θπζηάδνπκε ην βέβαην εηο ην 
αβέβαην· ην θύξηνλ εηο ην 
εμαξηνύκελν. Θπζηάδνπκε ηέινο 
πάλησλ ην παηδί καο θαη ηε 
ζπλείδεζε καο εηο ηελ ρηελώδε 
θηιαξγπξία ελόο θεξδνζθόπνπ 
αγλώζηνπ!... θαη όιν ηνύην γηαηί; 
Γηαηί έηζη εζπλεζίζηεθε!... 

Έηζη εζπλεζίζηεθε!... Μα θάπνηε 
νη ζπλήζεηεο έρνπλε κηαλ αηηία, θαη 
ζηελ πεξίζηαζε καο αηηία είλαη ε 
θακία ζπκπάζεηα κεηαμύ ζειπθώλ 
θαη γνλέσλ! Έλα ζειπθό παηδί ήζε-
ιε πξνηηκήζεη λα πεζάλεη θαιύηεξα 
παξά λα κείλεη λα πεξάζεη ηε δσή 
ηνπ κε ηνπο γνλένπο ηνπ!... Έλαο 
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παηέξαο, κία κάλα, ήζειε 
πξνηηκήζνπλε θάζε άιιν 
δπζηύρεκα παξά λαλ ηνπο κείλεη 
έλα ζειπθό ζην ζπίηη!... 

Καη γηαηί πάιε ηνύην; 
Δπεηδή έλαο θύθινο θαύινο 

πξνιήςεσλ θάλεη ην ζύζηεκα ησλ 
νηθνγελεηώλ καο. Ο γνλήο, γηα λα 
παλδξέςεη ηε ζπγαηέξα ηνπ, λνκίδεη 
λαλ ηνπ είλαη ζπγρσξεκέλν* 
λα’βγάιεη ην πξνηθηό ηεο έσο κέζα 
από ηα ζπιάγρλα ηεο. Δλώ ην 
ζειπθόεθείλν ην ηπξαλλεκέλν, ην 
θαθνβιεκκέλν, ην πβξηζκέλν, δελ 
βιέπεη άιιν κέζνο ειεπζεξώζεσο 
από ηε ζθιαβηά ηνπ παξά ην 
γάκν!... Έηζη, ε ηπξαλλία γέλεηαη 
αηηία ηεο απαηηήζεσο ηεο 
ππαλδξείαο, ελώ ε απαίηεζε ηνύηε 
γέλεηαη πάιηλ αηηία ηεο ηπξαλλίαο!... 
 

ηνπ είλαη ζπγρσξεκέλν: ηνπ 
επηηξέπεηαη 
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Δγώ πηζηεύσ όηη, αλ 
εκεηαρεηξηδόκεζα ηεο ζπγαηέξεο καο 
κε πεξζόηεξελ αγάπε, ην ζπίηη καο 
ήζειε πάςεη λα είλαη σζεζηηθό* γηα 
δαύηεο. Σόηεο κε ην πλεύκα ηνπο 
αλαπηπγκέλν θαιύηεξα, ήζει’ 
έρνπλε γλώξηζε* θαη πείξα ηνπ 
θόζκνπ, θη εξρόκελε ε ώξα ηεο 
ππαλδξείαο ηνπο, ήζει’ έρνπλ 
ππνκνλή θαη γλώζε δηά λα 
δηαιέμνπλ ην ζύληξνθν ηνπο. Ήζειε 
δερηνύλ εθείλνλ, νπνύ ήζειε 
θξίλνπλε θαηάιιεινλ λα θάκεη ηελ 
επδαηκνλίαλ ηνπο, θαη ήζειε 
απνξξίςνπλε ηνλ θεξδνζθόπν πνπ 
δελ ήζειε βιέπεη ζ’ εδαύηεο παξά 
ην πξνηθηό ηνπο... 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πώο παξνπζηάδεη ν Λαζθαξάηνο 
ηε δσή ηεο γπλαίθαο ζην παηξηθό 
θαη ζην ζπδπγηθό ζπίηη; 

2.  Πώο θξίλεη ηελ αγσγή ησλ 
θνξηηζηώλ θαη ηη πξνηείλεη γηα ηε 
βειηίσζή ηεο; 

3.  Ννκίδεηε όηη νη απόςεηο ηνπ 
Λαζθαξάηνπ έρνπλ θάηη λα πνπλ 
ζηελ επνρή καο; 
 
 
 
 
πάλην θέληεκα από 

λπθηθό καμηιάξη 
(Λεπθάδα  

17νο - 18νο αη.) 
Μνπζείν Μπελάθε 
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Αλδξέαο Λαζθαξάηνο  
(1811-1900) 

 

Γελλήζεθε ζην Λεμνύξη. 
ηελ Κέξθπξα, όπνπ  

παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζηελ 
Ηόλην Αθαδεκία, είρε δάζθαιν ηνλ 
Κάιβν. Γλώξηζε επίζεο ην νισκό. 
πνύδαζε λνκηθά ζηελ Ηηαιία θαη 
Γαιιία θαη δηνξίζηεθε εηξελνδίθεο 
ζηελ παηξίδα ηνπ. Μεηά ηνλ 
αθνξηζκό γηα ην βηβιίν ηνπ Τα 
Κπζηήξηα ηεο Θεθαινληάο (1856) 
αληηκεηώπηζε πνιινύο 
εμεπηειηζκνύο θαη ηαπεηλώζεηο θαη 
αλαγθάζηεθε λα θαηαθύγεη ζηε 
Εάθπλζν θαη από εθεί ζην Λνλδίλν. 
Οη θαηαηξεγκνί ηνπ ηειείσζαλ, όηαλ 
έλα ρξόλν πξηλ από ην ζάλαηό ηνπ 
κε ηε κεζνιάβεζε ελόο 
θσηηζκέλνπ θαη θηιειεύζεξνπ 
δεζπόηε ιύζεθε ν αθνξηζκόο ηνπ. 
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Έξγα ηνπ:  I. Πνηήκαηα: Ιεμνύξη εηο 
ηνπο 1836. Σηηρνπξγήκαηα δηάθνξα, 

(1872).  II. Πεδά: Τα κπζηήξηα ηεο 
Θεθαινληάο,(1856), Ηδνύ ν 
άλζξσπνο, (1886), Άπαληα, (3 ηόκνη, 
1959). 
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ΛνξέληδνοΜαβίιεο 
 

Ιήζε 
 

Ο Κσζηήο Παιακάο ζηνλ πξόινγν 

ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο Γεθαηεηξά-
ζηηρα έγξαςε γηα ηελ πνίεζε ηνπ 
Μαβίιε: «Αληακώλνληαη ζηα 
σξαηόηεξα ζνλέηα κηα επηκειεκέλε 
θαη ζηα ειάρηζηα θξνληίδα κε κηα 
ζεξκόηαηε ζηε ζύιιεςε πλνή γηα 
λα δείμνπλ, αθόκα κηα θνξά, πσο 
ηερληθή δεμηνζύλε θαη θαζαξή 
πνίεζε έλα είλαη». 
 

Καιόηπρνη νη λεθξνί πνπ ιεζκνλάλε 
ηελ πίθξηα ηεο δσήο. ληαο βπζίζεη* 
ν ήιηνο θαη ην ζνύξνππν  

αθινπζήζεη, 
κελ ηνπο θιαηο, ν θαεκόο ζνπ  

όζνο θαη λα ’λαη. 
 

όληαο βπζίζεη: όηαλ βπζηζηεί, όηαλ 
δύζεη. 
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Σέηνηαλ ώξα νη ςπρέο δηςνύλ  
θαη πάλε 

ζηεο ιεζκνληάο  
ηελ θξνπζηαιιέληα βξύζε•* 

κα βνύξθνο ην λεξάθη ζα καπξίζεη, 
ζα* ζηάμεη γη’ απηέο δάθξπ  

όζε* αγαπάλε. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζηεο ιεζκνληάο... βξύζε: 
ζύκθσλα κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο νη 
λεθξνί πίλνπλ ην λεξό ηεο 
ιεζκνληάο θαη μερλνύλ όια ηα 
επίγεηα. 

όζε: απ’ απηνύο πνπ...,  

α: αλ. 
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Κη αλ πηνπλ ζνιό λεξό  
μαλαζπκνύληαη, 

δηαβαίλνληαο ιηβάδηα  
από αζθνδίιη·* 

πόλνπο παιηνύο,  
πνπ κέζα ηνπο θνηκνύληαη. 

 
Α δε κπνξείο παξά λα θιαηο ην δείιη, 
ηνπο δσληαλνύο ηα κάηηα ζνπ  

αο ζξελήζνπλ: 
ζέινπλ – κα δε βνιεί  

λα ιεζκνλήζνπλ. 
 
 

 

ιηβάδηα από αζθνδίιη: ε εηθόλα 
αλαθέξεηαη ζηνλ «αζθνδειό 
ιεηκώλα» (=ιηβάδη από αζθνδίιηα), 
ρώξν ηνπ Άδε, όπνπ, θαηά ηνπο 
αξραίνπο Έιιελεο, πεξηθέξνληαλ 
κόληκα ή εζύραδαλ νη ςπρέο ησλ 
εξώσλ. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνην είλαη ην θύξην λόεκα ηνπ 
πνηήκαηνο (λα ζπζρεηίζεηε ηνλ 
πξώην θαη ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν). 

2.  Μπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ην λόεκα 
απηό κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 
νπελράνπεξ; (Κνηηάμηε θαη ην 
βηνγξαθηθό ζεκείσκα). 

3.  Σν πνίεκα μεθηλάεη από 
νξηζκέλεο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο. 
Πώο θαηνξζώλεη ν πνηεηήο λα 
δώζεη ζ’ απηέο πνηεηηθή έθθξαζε; 
 

Eugene 
Delacroix 

(Νηειαθξνπά) 
(1798-1863), 
Γύζε (1849) 

Stadelmuseum, 
Φξαλθθνύξηε 
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Κνύρξσκα 
 

Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ιεηηνπξγεί 

ζε δύν επίπεδα· ην έλα, ην 
θπξηνιεθηηθό, αλαθέξεηαη ζηνλ 
θπζηθό θαη αηκνζθαηξηθό δηάθν-
ζκν: θπξηαξρεί ην ιπθόθσο, θάηη 
αλάκεζα ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη· 
ην δεύηεξν, ην κεηαθνξηθό, 
ηνπνζεηεί απηή ηελ αηκόζθαηξα 
ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ. Ζ 
θύζε, δειαδή, θαη νη θαξδηέο ησλ 
αλζξώπσλ παξνπζηάδνληαη ζε κηα 
απόιπηε ζπζηνηρία. 
 

Φπζάεη η’ αεξάθη κ’ αλάιαθξε θόξα 
θαη ηεο ηξηαληαθπιιηέο  

αξγά ζαιεύεη· 
ζηεο θαξδηέο θαη ζηελ πιάζε  

βαζηιεύεη 
ξόδηλν ζνύξνππν, ώξα κπξνθόξα, 
 

κνύρξσκα: ιπθόθσο, ζνύξνππν. 
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ρξπζή ζπκεηηθώλ νλείξσλ ώξα, 
πνπ ε ςπρή ηε γαιήλε πξνκαληεύεη, 
ηελ αηώληα γαιήλε, θαη αγλαληεύεη 
ζα γηα ζηεξλή θνξά  

θάζε ηεο γλώξα* 
 
αμέραζηε· μαλζέο θξηλνηξαρήιεο 
αγάπεο, γαιαλά βαζηιεκέλα 
κάηηα νγξά* θαη θηιηά θαη  

αλαηξηρίιεο 
 
θαη δάθξπα· πιάλα δώξα δειεκέλα 
ηεο δήζεο, πνπ αρλνζβηέηαη θαη  

ηειεηώλεη 
ζαλ ην ζακπό γηνπιί* πνπ νινέλα  

ιηώλεη. 
 
 

 

γλώξα: γλσξηκία, εκπεηξία. 

νγξά: πγξά. 

γηνπιί: κελεμειί ρξώκα. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Με ηη παξνκνηάδεη ηε δσή ν 
πνηεηήο; Πώο βιέπεη ηε 
κεηαζαλάηηα δσή ηεο ςπρήο (λα 
επηζεκάλεηε ηνπο ζηίρνπο). 
2.  Γηαηί απηά πνπ ζπκάηαη ε ςπρή 
απνθαινύληαη «πιάλα δώξα 
δειεκέλα ηεο δήζεο»; 

3.  Ο πνηεηήο θαηνξζώλεη λα 
παξνπζηάζεη αθεξεκέλεο 
θηινζνθηθέο ζεσξίεο σο γλήζηεο 
βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 
Βαζηζκέλνη θαη ζε όζα γξάθνληαη 
ζην εηζαγσγηθό ζεκείσκα λ’ 
απαληήζεηε ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

α) Πώο δίλεηαη απηή ε κεηέσξε 
θαηάζηαζε, πνπ θπξηαξρεί ζ’ όιν 
ην πνίεκα θαη παίδεη αλάκεζα ζε 
κηα απόιπηε ζπζηνηρία ηεο θύζεο 
(ρξσκαηηθά θπξίσο) θαη ηεο 
εζσηεξηθήο δσήο ηεο ςπρήο; (λα 
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επηζεκάλεηε κε πνηεο ιέμεηο 
απνδίδνληαη νη δηάθνξεο 
θαηαζηάζεηο, αιιά θαη κε πνηα άιια 
κέζα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην κέηξν, 
ηελ νκνηνθαηαιεμία θηι.). 

β) Πώο εηθνλίδεηαη ε αλαδξνκή ηεο 
ςπρήο ζην παξειζόλ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Elsheimer (Διζράηκεξ) 
(1578-1610), 

Φπγή ζηελ Αίγππην 
(ιεπηνκέξεηα, 1605) 

Παιηά Πηλαθνζήθε, Μόλαρν 
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Λνξέληδνο Μαβίιεο 
(1860-1912) 

 

Γελλήζεθε ζηελ Ηζάθε από 
γνλείο Κεξθπξαίνπο. 
Μεγάισζε θαη ζπκπιήξσζε 
ηηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ηνπ  
ζηελ Κέξθπξα, όπνπ ζπλδέζεθε κε 
ηνλ Πνιπιά, πνπ ηνλ κύεζε ζηελ 
πνίεζε ηνπ νισκνύ θαη ηνπ 
ελζηάιαμε ην ζεβαζκό ζηελ ηέρλε, 
ηελ αγάπε ζηελ πνίεζε θαη ηελ 
αθνζίσζε ζηελ ηδέα ηεο παηξίδαο. 
ην Παλεπηζηήκην ησλ Αζελώλ 
θνίηεζε έλα κόλν ρξόλν. Καηόπηλ 
πήγε ζηε Γεξκαλία, όπνπ 
παξέκεηλε, κε κηθξέο δηαθνπέο, σο 
ην 1890. Δθεί θνίηεζε ζε δηάθνξα 
Παλεπηζηήκηα θαη ζην ηέινο πήξε 
δίπισκα θηινζνθίαο. Μεηά ην 1890 
επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη πήξε 
κέξνο ζηελ επαλάζηαζε ηεο 
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Κξήηεο (1896), ζηνλ πόιεκν ηνπ 
1897 (θαηαηάρηεθε ζε αληαξηηθό 
ζώκα) θαη ζηνλ ειιελνηνπξθηθό 
πόιεκν ηνπ 1912. Καηαηάρηεθε σο 
εζεινληήο ζην ζώκα ησλ 
Γαξηβαιδηλώλ θαη ζθνηώζεθε ζηε 
κάρε ηνπ Γξίζθνπ (έμσ από ηα 
Γηάλλελα) ζηηο 28/11/1912. Πξηλ από 
ην ζάλαην ηνπ είρε εθιεγεί 
βνπιεπηήο θη ππνζηήξημε κε πάζνο 
ηε δεκνηηθή γιώζζα. Σα ζνλέηα 
ηνπ είλαη δνπιεκέλα άςνγα. Κύξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: 
γιώζζα κεζηή, ζηίρνο επίκνλα 
ιεπηνπξγεκέλνο, νκνηνθαηαιεμία 
πινύζηα. Ζ απαηζηνδνμία ηνπ, πνπ 
ήηαλ απνηέιεζκα ησλ επηδξάζεσλ 
ηεο θηινζνθίαο ηνπ νπελράνπεξ 
θαη ηεο ηλδηθήο, δελ κπόξεζε λα 
καξάλεη ηε ζέξκε θαη ηε δξνζηά ηεο 
πνίεζεο ηνπ. Έρεη επεξεαζηεί 
επίζεο από ηνπο Γάιινπο 

141 / 276 



Παξλαζζηζηέο, πνπ θαηά ηελ επνρή 
ηεο λεόηεηαο ηνπ είραλ 
θαιιηεξγήζεη πνιύ ην ζνλέην. Σν 
έξγν ηνπ: Τα έξγα ηνπ Ινξέληδνπ 
Καβίιε, Αιεμάλδξεηα (1915, 1922), 
Τα ζνλέηα εηζαγσγή – ζρόιηα Γεξ. 

παηαιά, Αζήλα (1935, 1949), Τα 
πνηήκαηα, εθδ. Ηδξύκαηνο Οπξάλε, 
θηινινγηθή επηκ. Γ. Αιηζαλδξάηνπ, 
Αζήλα (1990). 
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ΑξηζηνηέιεοΒαιασξίηεο 
 

Φσηεηλόο 
 

Ο Φσηεηλόο είλαη ην πην ώξηκν 

έξγν ηνπ Βαιασξίηε, πνπ ν 
ζάλαηνο δελ ηνλ άθεζε λα ην 
νινθιεξώζεη. Ζ ππόζεζή ηνπ 
βαζίδεηαη ζε έλα επεηζόδην πνπ 
ζπλέβε ζηε θξαγθνθξαηνύκελε 
Λεπθάδα ην 1357. Ο Φσηεηλόο, 
εβδνκεληάξεο αγξόηεο θαη παιηόο 
νπιαξρεγόο, πεηξνβνιάεη θαη 
ρηππάεη ηα ζθπιηά ηνπ απζέληε 
Γξαηηαλνύ Σδώξηδε, γηαηί ηνπ 
ραιάλε ηα ζπαξηά. Γηα ηελ πξάμε 
ηνπ απηή ζπιιακβάλεηαη, δέξλεηαη 
θαη εμεπηειίδεηαη. Σν εζληθό θηιόηηκν 
ηνπ γέξνπ πιεγώλεηαη, γη’ απηό θαη 
αγαλαθηηζκέλνο θαηαθεύγεη ζην 
βνπλό, γηα λα εηνηκάζεη 
επαλάζηαζε θαη λα εθδηθεζεί ηνλ 
μέλν δπλάζηε. 
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Σν πνίεκα απνηειείηαη από ηξία 
άζκαηα – ην απόζπαζκα πνπ 
αθνινπζεί αλήθεη ζην πξώην – θαη 
ηνλίδεη ηελ αζπκβίβαζηε πάιε ηνπ 
ειιεληζκνύ ελαληίνλ ηεο μέλεο 
θπξηαξρίαο. 
 
Οιόξζνο κέλεη ν γέξνληαο,  

ζνιόο,* ζην πάηεκά ηνπ, 
θαη θαξηεξεί ην ζίθνπλα  

πνπ κνύγθξηδ’ εκπξνζηά ηνπ. 
Κάηαζπξν ην θεθάιη ηνπ,  

ππθλό, καθξύ ην γέλη 
ζηα ιηνθακέλα ζηήζηα ηνπ  

αθξάην θαηεβαίλεη 
ζαλ αλζηζκέλε αγξάκπειε  

πνπ πέθηεη από θνηξόλη· 
ηνπ ρξόλνπ η’ άζπιαρλν γελί*  

θαη ηεο ζθιαβηάο νη πόλνη 
 

ζνιόο: ηαξαγκέλνο. 

γελί: πλί. 
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ην κέησπν ηνπ απιάθσζαλ,  
ηνπ ην ’ραλ θαηαθάςεη· 

ν ήιηνο ηνπ θζηλνπώξνπ  
ηνπ ξόδηδε ηελ όςε, 

εηύισλε* ηε θιέβα ηνπ,  
ηνπ πύξσλε ηα ρείιε, 

ζαλ θάπνηνο λα μεθηίιηδε,  
λ’ άλαβε ην θαληήιη 

ηεο ζπληξηκκέλεο ηνπ δσήο,  
θη έξηρλε ζηελ θαξδηά ηνπ 

ηεο ληόηεο όινλ ην ζπκό  
θαη ηα παιηά όλεηξα ηνπ. 

Ξέλνο δπγόο δελ έγεηξε  
ηνπ Φσηεηλνύ ηελ πιάηε. 

Γη’ απηόλ, γηα ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ,  
ηα ηαπξσηά θη ε Διάηε* 

ήζαλ ιεκέξα απάηεηα,  
θη εθείζε ξνβνινύζαλ 

θαη θαζ’ ερηξό πνπ θύηξσλε,  
ηε λύρηα επειεθνύζαλ. 

 

ηπιώλσ: θνπζθώλσ. 
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Σν ξέκα ηνπ αξαθελνύ,  
η’ άγξην Γεκνζάξη,* 

ρίιηεο θνξέο ηα ρόξηαζε  
κε θξάγθηθν θνπθάξη, 

θη ήηαλ ζσξόο ηα θόθαια  
πνπ ζηελ Κνπθή Λαγθάδα 

θαη ζηε Νεξάηδα αζπξίδαλε  
γπκλά ζηελ πξαζηλάδα. 

Μόλνο αθόκ’ απόκελε.  
Σν Γήηαπξν,* ηνλ Πάια, 

ην Γηγελή, ην Ρνππαθηά,  
ηνπο έθαγε ε θξεκάια· 

θη άιινπο εζύληξηςε ν ηξνρόο...  
Μηα κέξα, ζην ρνξηάξη, 

 

ηαπξσηά, Διάηε: ηα δπν 
ςειόηεξα βνπλά ηεο Λεπθάδαο. 

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

Γήηαπξνο θιπ.: νλόκαηα 
θιεθηαξκαησιώλ. 
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κ’ έλαλ παιηόλ παιηθαξά,  
ην γέξν ην Θεηνράξε, 

έηξσγαλ έλα ιηάλσκα·*  
θαη ξώηεζε ηελ πιάηε*. 

Καλείο πνηέ δελ έκαζε  
ηη μάλνημε ην κάηη 

πάλνπ ζ’ απηό ην θόθαιν,  
θη επζύο ηνπ ιέεη: «Παηέξα, 

κνπ δίλεηο ηελ Αξγύξσ ζνπ;»  
(Σελ είρε ζπγαηέξα 

ν πξνεζηόο, κνλάθξηβε  
θαη πνιπγπξεκέλε). 

«Να ’λαη, παηδί κνπ, ώξα θαιή  
θαη ηξηζεπινγεκέλε!» 

θαη ην ’δσζε ην ρέξη ηνπ  
θαη ηελ επρή ηνπ ν γέξνο. 

Από ηα ηόηε εκέξεςε.  
Δίρελ αξρίζεη ν ζέξνο, 

 

ιηάλσκα: κηθξό ζθάγην. 

ξώηεζε ηελ πιάηε: ηξόπνο ιατθήο 
καληείαο. 
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θαη δήιεςε ρεξόβνια  
θη αζεκσληέο θη αιώλη. 

Δίδε νη θαηξνί πνπ ’ζαλ θαθνί,  
θαξκαθεκέλ’ νη ρξόλνη, 

νιόγπξα ηνπ ζπγλεθηά...  
Υίιησλ ινγηώλ ζεξία 

εμέζρηδαλ ην γέλνο ηνπ,  
θαη παληνρή θακία. 

πληξίκκαηα θαη ραιαζκνί...  
Γάβξα παληνύ θαη ιύζζα!* 

Καλέλα γιπθνράξακα·  
λύρηα, ζθνηάδη, πίζζα. 

Αξλήζεθε ηελ θιεθηνπξηά,  
ηα θινγεξά όλεηξα ηεο, 

θη έγηλε δεπγνιάηεο. 
 
 
 
 
 

γάβξα θαη ιύζζα: θαηάζηαζε 
αλππόθνξε. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Με βάζε ην θείκελν λα δώζεηε 
ηελ εμσηεξηθή κνξθή θαη ην 
ραξαθηεξηζκό ηνπ Φσηεηλνύ 
ππνγξακκίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο 
θξάζεηο. 

2.  Να ζρνιηάζεηε ηνπο ζηίρνπο: ηνπ 
ρξόλνπ... θαηαθάςεη (6-7)· ηνπ 
πύξσλε ηα ρείιε (9)· θαη θαζ’ 
ερηξό.... επειεθνύζαλ (16). 

3.  Να ηνπνζεηήζεηε ην απόζπαζκα 
ζηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γηώξγνο Ρήγαο (γελ. 1921), 
Σην Αιώλη 

149 / 279 



 

Αξηζηνηέιεο 
Βαιασξίηεο(1824-1879) 

 

Γελλήζεθε ζηε Μαδνπξή ηεο 
Λεπθάδαο, όπνπ θαη πέζαλε. 
πνύδαζε θηινινγία ζηελ Ηόλην 
Αθαδεκία ηεο Κέξθπξαο θαη 
ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ 
Ηηαιία, Διβεηία θαη Γαιιία. 
Αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη 
εξγάζηεθε γηα ηελ έλσζε ηεο 
Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα. Ο 
παηξησηηζκόο θπξηαξρεί ζ’ 
νιόθιεξν ην έξγν ηνπ. Σα ζέκαηα 
ηνπ ηα εκπλεύζηεθε θπξίσο από 
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ’21 θαη ηνπο 
αγώλεο ησλ αξκαηνιώλ θαη 
θιεθηώλ. Έρεη επεξεαζηεί από ην 
δεκνηηθό ηξαγνύδη, θαζώο επίζεο 
θη από ην ξνκαληηζκό, γη’ απηό θαη 
δελ κπόξεζε λα απαιιαγεί από ηε 
κεγαινζηνκία θαη ην ξεηνξηζκό. 
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Κπξηόηεξα έξγα ηνπ: Ζ Θπξά 
Φξνζύλε (1859), Αζαλάζηνο Γηάθνο 

(1867), Φσηεηλόο (1879) θ.ά. 
Δθδόζεηο: Τα Άπαληα, (1955), 

Φσηεηλόο, επηκέιεηα Γ.Π.. 
αββίδεο (1970), Ο αξκαηνιόο ηεο 
ιύξαο, έθδνζε Δηαηξείαο 
Λεπθαδηθώλ Μειεηώλ (1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ειίδα πεξηνδηθνύ 

12 / 53 151 / 280 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ ΒΑΛΑΧΡΗΣΟΤ 
ΠΟΗΖΜΑΣΑ 

ΜΝΖΜΟΤΝΑ   ΚΤΡΑ ΦΡΟΤΝΖ 
ΑΘΑΝΑΖ ΓΗΑΚΟ 



 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 5νπ ΣΟΜΟΤ 
 

Γηνλύζηνο νισκόο,  
Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη  
εθδ. Ίθαξνο (επηκ. Λ. Πνιίηε)  ......... 5 

ηνραζκνί ηνπ πνηεηή,  
εθδ. Ίθαξνο (επηκ. Λ. Πνιίηε)  ....... 10 

Ζ γπλαίθα ηεο Εάθπζνο,  
εθδ. Ίθαξνο (επηκ. Λ. Πνιίηε)  ....... 74 
Ο Πόξθπξαο, εθδ. Ίθαξνο  
(επηκ. Λ. Πνιίηε)  ............................ 86 

Ιάθσβνο Πνιπιάο, Δξαζηηέρλεο, 
Βαζηθή Βηβιηνζήθε, ηόκ. 14  ........... 99 

Γεξάζηκνο Μαξθνξάο,  
Παηξηθή επηπρία,  
Βαζηθή Βηβιηνζήθε, ηόκ. 14  ......... 107 

Αλδξέαο Λαζθαξάηνο,  
Πξνβόδηζκα (πνίεκα)  ................. 114 

Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο, 
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Λνξέληδνο Μαβίιεο, Λήζε,  
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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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