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Οπίιιηακ αίμπεξ 
 

Βαζηιηάο Ιεξ 
 

ηελ Αγγιία γύξσ ζηα 1600 

(ειηζαβεηηαλή επνρή) εθηόο από ηα 
άιια είδε ηνπ ιόγνπ αθκάδεη 
ηδηαίηεξα ην ζέαηξν. Σν 1599 
ηδξύεηαη ζην Λνλδίλν ην πεξίθεκν 
ζέαηξν «Globe» (θαίξα). ην ζίαζν 
ηνπ ζπκκεηέρεη ν κεγαιύηεξνο 
δξακαηηθόο πνηεηήο ηεο Αγγιίαο 
Οπίιιηακ αίμπεξ. Σα δξάκαηα ηνλ 
αίμπεξ (ηξαγσδίεο – θσκσδίεο – 
νλεηξνδξάκαηα) είλαη έκκεηξα 
(πνηεηηθό ζέαηξν), ζπρλά όκσο 
παξεκβάιινληαη ζ’ απηά θαη πεδά 
κέξε. Ο Βαζηιηάο Λεξ, πνπ 
παξνπζηάδνπκε πην θάησ, 
ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπνπδαηόηεξα 
έξγα ηνλ αίμπεξ. Ζ ηξαγσδία 
απηή, παξά ηε δπζηπρία πνπ 
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θαζξεθηίδεη, είλαη γεκάηε από 
αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. 

Πεξίιεςε ηνλ έξγνλ: Ο Λεξ, 
βαζηιηάο ηεο Βξεηαλίαο, πξηλ 
κνηξάζεη ην βαζίιεην ηνπ ζηηο ηξεηο 
ζπγαηέξεο ηνλ, ηε Γνλεξίιε, ηε 
Ρεγάλε θαη ηελ Κνξδέιηα, δεηάεη 
από ηελ θαζεκηά λα ηνπ δειώζεη ην 
κέγεζνο ηεο αγάπεο ηεο (α΄ 
απόζπαζκα). Παξά ηηο ζπκβνπιέο 
ηνλ δνύθα ηνλ Κελη, απνθιεξώλεη 
ηελ Κνξδέιηα θη εμνξίδεη ην δνύθα. 
Σελ απνθιεξσκέλε θόξε παληξεύ-
εηαη ν βαζηιηάο ηεο Φξαγθηάο. 

Ο Λεξ θηινμελείηαη κε ηε ζεηξά 
θάζε κήλα από ηηο δπν κεγαιύηεξεο 
θόξεο. Μνινλόηη έρεη παξαδώζεη 
ηελ εμνπζία, εμαθνινπζεί λα 
ζπκπεξηθέξεηαη κε απηαξρηζκό. Ο 
δνύθαο ηνλ Κελη, κεηακθηεζκέλνο, 
κπαίλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη ηνλ 
ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνπο 
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εμεπηειηζκνύο πνπ πθίζηαηαη. 
Σειηθά νη δπν θόξεο δηώρλνπλ ηνλ 
παηέξα ηνπο Λεξ, πνπ 
αθνινπζνύκελνο από ηνλ πηζηό ηνπ 
δνύθα, κεηακθηεζκέλν πάληα, θαη 
από ην γεισηνπνηό ηνπ 
πεξηπιαληέηαη κέζα ζε κηα άγξηα 
λύρηα κε θαηαηγίδα θαη θαηαθεύγεη 
ζ’ έλα θαιύβη μεζηνκίδνληαο βαξηέο 
θαηάξεο. 

Από θεη νη πηζηνί ηνπ ηνλ 
θπγαδεύνπλ ζην Νηόβεξ, απέλαληη 
από ηηο γαιιηθέο αθηέο. ην κεηαμύ 
ν δνύθαο ηεο Κνξλνπάιεο, ζύδπγνο 
ηεο Ρεγάλεο, ζθνηώλεηαη ζε κηα 
ζπκπινθή, ελώ ν βαζηιηάο ηεο 
Φξαγθηάο απνβηβάδεηαη κε ζηξαηό 
ζην Νηόβεξ. Ζ Κνξδέιηα 
εηδνπνηείηαη θη έξρεηαη λα 
ζπλαληήζεη ηνλ παηέξα ηεο πνπ 
βξίζθεηαη πηα ζηα πξόζπξα ηεο 
ηξέιαο. Ζ ζπλάληεζε γίλεηαη ζην 
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θξάγθηθν ζηξαηόπεδν (β΄ 
απόζπαζκα). Αθνινπζεί 
ζύγθξνπζε ησλ θξάγθηθσλ θαη 
αγγιηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη ληθνύλ 
νη Άγγινη. Ο Λεξ θαη ε Κνξδέιηα 
ζπιιακβάλνληαη θαη θξνπξνύληαη. 
Αλάκεζα ζηηο δπν βαζίιηζζεο 
αδειθέο, ηε Γνλεξίιε θαη ηε 
Ρεγάλε, μεζπάεη δηρόλνηα. Ζ 
Γνλεξίιε δειεηεξηάδεη ηε Ρεγάλε 
θαη ε ίδηα απηνθηνλεί. Ζ Κνξδέιηα 
δνινθνλείηαη θαη ν Λεξ μεςπράεη 
θξαηώληαο ζηελ αγθαιηά ηνπ ην 
ζώκα ηεο. 
 

Σα πξόζσπα πνπ εκθαλίδνληαη 
 

ΛΖΡ, βαζηιηάο ηεο Βξεηαλίαο.  
δνύθαο ηεο Κνξλνπάιεο, ζύδπγνο 
ηεο Ρεγάλεο.  
δνύθαο ηεο Αικπάλεο, ζύδπγνο ηεο 
Γνλεξίιεο.  
δνύθαο ηνπ Κελη. 
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ΓΟΝΔΡΗΛΖ 
ΡΔΓΑΝΖ           ζπγαηέξεο ηνπ ΛΖΡ 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
 

ΓΗΑΣΡΟ 
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟ (ζηελ ππεξεζία ηεο 

Κνξδέιηαο) 
 

Β΄ απόζπαζκα 
 

ΠΡΑΞΖ Α΄, ΚΖΝΖ Ι 
 

Αίζνπζα επίζεκε ζην παιάηη ηνπ 
βαζηιηά Ιεξ. Πάιπηζκα. Κπαίλεη ν 
Βαζηιηάο κε ηνπο αθνινύζνπο ηνπ 
θαη ηα ππόινηπα πξόζωπα πνπ 
αλαθέξνληαη πην πάλω. 
 

ΛΖΡ 

Χζηόζν αο θαλεξώζνπκε  
ηνλ πην θξπθό ζθνπό καο. 

Γώζε κνπ εδώ ην ράξηε.  
Μάζεηε πσο κνίξαζα  

ζηα ηξία ην θξάηνο κνπ  
θη απόθαζε έρσ ζηέξηα  
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λα ξίμσ θάζε θόπν  
θη έγλνηα από ηα γέξα κνπ,  

θη αθνύ αλαζέζσ  
ζ’ άιιεο δύλακεο πην λέεο,     5 

μαιαθξσκέλνο,  
λα ζπξζώ ζηνλ ηάθν. Γηε κνπ  

Κνξλνπάιε εζύ,  
θαη ζπ ην ίδην αγαπεηέ  

γηε κνπ Αικπάλε, έρσ 
ζηαζεξή ζήκεξα ζέιεζε  

λ’ αλαθνηλώζσ, πσο  
ηελ θάζε κηα απ’ ηηο θόξεο κνπ  

πξνηθνδνηώ θη έηζη  
καιώκαηα ζην κέιινλ   10 

λα ηα πξνιάβσ από ηα ηώξα.  
Σ’ αξρνληόπνπια  

Βνπξγνύλδηαο θαη Φξαγθηάο,  
κεγάινη αληίπαινη  

γηα ηελ αγάπε  
ηεο κηθξόηεξεο καο θόξεο, 

πνπ παξαηξάβεμε  
ε εξσηηθή ηνπο πνιηνξθία 
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κεο ζηελ απιή κνπ, ηώξα 
απάληεζε πξνζκέλνπλ.   15 

Πέζηε κνπ, θόξεο κνπ, 
ηώξα πνπ βγάδσ θαη ηα δπν 

ηεο βαζηιείαο θνξέκαηα, 
όξεμε γηα θαηάρηεζεο  

θη έγλνηεο ηεο εμνπζίαο, 
λα ηδώ από ζαο  

πνηα κ’ αγαπάεη πην πνιύ, 
ώζηε ε πεξίζζηα κνπ  

επινγία λ’ απισζεί   20 
εθεί πνπ ε θύζε  

ην απαηηεί κε ηελ αμία ηεο. 
Γνλεξίιε κνπ πξσηόγελλε,  

κίιεζε πξώηε. 
 

ΓΟΝΔΡΗΛΖ 
Κύξε, ην πόζν ζ’ αγαπώ  

δελ πηάλεηαη κε ιόγηα.  
’ έρσ αθξηβόηεξν  

απ’ ην θσο κνπ, απ’ ηνλ αέξα  
θη από ηε ιεπηεξηά·  

πνιύ πην πάλσ απ’ όια   25 
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πνπ μεηηκηώληαη, όζν 
πνιύηηκα είηε ζπάληα·  

όρη πην ιίγν απ’ ηε δσή,  
δσή κε ράξεο,  

κ’ πγεία, κε θάιιε,  
κε ηηκή· όζν παηδί  

πνηέ ηνπ αγάπεζε  
ή παηέξαο αγαπήζε·  

ηόζν πνπ πηάλεηαη ε πλνή  
θη ε γιώζζα κνπ θνκπηάδεη·   30  

πάλσ από θάζε ηέηνηα  
αγάπε ζ’ αγαπώ. 

 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ (Κόλε ηεο). 
Καη ε Κνξδέιηα; Ν’ αγαπάεη  

θαη λα ζσπαίλεη. 
 

ΛΖΡ 
’ όιεο απηέο ηηο ρώξεο,  

από δσ σο εδώ, 
κε ηα πνιιά ηζθηεξά ηνπο δάζε  

θαη ηνπο θάκπνπο, 
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κε ηα ηξερνύκελα λεξά  
θαη η’ απισηά ιηβάδηα,   35 

ζε θάλσ αθέληξα· εζέλαλε  
θαη ηνπ Αικπάλε 

θαη ηεο γεληάο ζαο  
λα ’λαη απηά παληνηηλά. 

Ση ιέεη ε δεύηεξε καο θόξε,  
ε πνιπαγάπεηε 

Ρεγάλε κνπ, ε γπλαίθα  
ηνπ Κνξλνπάιε; Μίιεζε. 

 
ΡΔΓΑΝΖ  
Δίκαη απ’ ην ίδην κε  

ηελ αδεξθή κνπ κέηαιιν   40 
θη έρσ ηηκή κνπ ηελ αμία ηεο.  

Μεο ζηελ πηζηή θαξδηά κνπ  
βξίζθσ θη νλόκαζε  

ηελ ίδηα ηελ αγάπε  
πνπ ληώζσ πξάγκαηη θη εγώ.  

Μόλ’ είπε ιίγα·  
γηαηί εγώ ην βεβαηώλσ  

πσο ερηξεύνκαη  

13 / 392 



θάζε άιιε απ’ όιεο ηηο ραξέο  
πνπ θιεη   45 

ην πην πνιύηηκν αηζζεηήξην θέληξν,  
θαη ιέσ πσο είλαη  

κνλαρή ραξά γηα κέλα  
ηνπ ιαηξεπηνύ ηξαλνύ 

πξνζώπνπ ζνπ ε αγάπε. 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ (Κόλε ηεο). 
Φησρηά Κνξδέιηα!  

κσο όρη, αθνύ είκαη βέβαηε, 
ε αγάπε κνπ είλαη πινπζηόηεξε  

απ’ ηε γιώζζα κνπ.   50 
 

ΛΖΡ 
ε ζέλα θαη ζηνπο θιεξνλόκνπο  

ζνπ γηα πάληα 
λ’ αλήθεη ηνύην ην πινύζην  

ηξίην κεξηηθό 
από η’ σξαίν βαζίιεην κνπ.  

Γελ μεπέθηεη 
ζ’ έρηαζε, αμία θη νκνξθηά  

απ’ απηό πνπ εδόζε 
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ζηε Γνλεξίιε. – Σώξα,  
εζύ ραξά κνπ,   55 

ζηεξλή κνπ, κα όρη ζηεξεκέλε,  
πνπ αγσλίδνληαη 

γηα ηελ πξνηίκεζε  
ηεο ηξπθεξήο ζνπ αγάπεο 

ηα θξαζηά ηεο Φξαγθηάο,  
ην γάια ηεο Βνπξγνπλδίαο, 

ηη ζα κπνξέζεηο λα καο πεηο,  
γηα λα θεξδίζεηο 

κεξίδα πην παρηά  
απ’ ηηο αδεξθάδεο ζνπ;   60 

Μίιεζε. 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Σίπνηα, αθέληε κνπ. 
 
ΛΖΡ 
Σίπνηα! 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Σίπνηα. 
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ΛΖΡ 
Γε ζα ’βγεη ηίπνηα  

απ’ ην ηίπνηα. Μίια μαλά.   65 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Δγώ, ε θαεκέλε,  

δελ κπνξώ λα θέξσ 
ζην ζηόκα ηελ θαξδηά κνπ.  

Αθέληε κνπ, ζ’ αγαπώ 
θαηά ην ρξένο κνπ,  

όρη πην πνιύ ή πην ιίγν. 
 

ΛΖΡ 
Πώο, πώο Κνξδέιηα;  

Λίγν δηόξζσζε ηα ιόγηα ζνπ, 
αιιηώο κπνξεί ηελ ηύρε ζνπ  

λα βιάςεηο.   70 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Καιέ κνπ θύξε, εζύ  

κε γέλλεζεο, κ’ αλάζξεςεο, 
κ’ αγάπεζεο. Δγώ,  

θαζώο αξκόδεη πάιη, 
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ζνπ μεπιεξώλσ  
απηέο ηηο θαινζύλεο 

κ’ ππαθνή, κ’ αγάπε,  
κε πεξίζζην ζέβαο. 

Ση παληξεύηεθαλ  
νη αδεξθάδεο κνπ, αθνύ ιέλε   75 

πσο όιε θη όιε  
ε αγάπε ηνπο είλαη ζε ζέλα; 

Αλ ηύρεη θάπνηε θη εγώ  
λα παληξεπηώ, 

εθείλνο πνπ ην ρέξη κνπ 
 ζην ρέξη ηνπ ζα πάξεη 

καδί ζα πάξεη ηε κηζή κνπ αγάπε 
θαη ηε κηζή ζηνξγή κνπ  

θαη θξνληίδα·   80 
ζίγνπξα δε ζα παληξεπηώ πνηέ, 
αλ είλαη, ζαλ ηηο αδεξθάδεο κνπ, 
λα ’λαη ε αγάπε κνπ  

όιε θη όιε ζηνλ παηέξα κνπ. 
 

ΛΖΡ  
Δίλαη ε θαξδηά ζνπ  

ζύκθσλε κ’ απηά; 
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ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Μάιηζηα, αθέληε κνπ θαιέ.           85 
 
ΛΖΡ 
Πώο, ηόζν λέα θαη ηόζν αλαίζζεηε; 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Αθέληε, λέα θη αιεζηλή. 
 
ΛΖΡ 
Καιά· ινηπόλ, γηα πξνίθα πάξε 

ηελ αιήζεηα ζνπ. 
Γηαηί, κα η’ άγην αρηηλνβόιεκα  

ηνπ ειηνύ, 
κα ηα κπζηήξηα ηεο Δθάηεο*,  

κα ηε λύρηα,   90 
κα ηηο νπξάληεο δύλακεο,  

απ’ όπνπ βγαίλεη 
 

Δθάηε: ζεόηεηα ηεο λύρηαο θαη ησλ 
ηξηόδσλ, πξνζηάηηζζα ησλ 
καγηζζώλ.  
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θη ε αξρή ηεο ύπαξμήο καο  
θαη ην ηέινο, ηώξα 

όιε απαξληέκαη ηε ζηνξγή  
ηελ παηξηθή, 

ζπγγέλεηα θαη δεζκνύο–  
από αίκα, θαη ζην εμήο 

μέλε είζαη ζηελ θαξδηά κνπ  
θαη ζην λνπ γηα πάληα.    95 

Ο βάξβαξνο ν θύζεο  
ή θη απηόο πνπ θάλεη 

ηξνθή ηνπ ηα παηδηά ηνπ,  
λα πεξηδξνκηάζεη 

ηελ πείλα ηνπ, ζα βξεη  
ζηελ αγθαιηά κνπ ηόζε 

θηιία, ζπιαρληά θαη ζπλδξνκή,  
όζε θαη ζπ 

ε άιινηε θόξε κνπ.                       100 
 
KENT  
Καιέ κνπ Ρήγα – 
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ΛΖΡ 
Ήζπρα, Κελη! 
Με κπεηο αλάκεζα ζηνλ  

δξάθν θαη ζηε ιύζζα ηνπ. 
Ζ ρατδεκέλε κνπ ήηαλε 
θαη ιόγηαδα λ’ απαθνπκπήζσ 

ηα ζηεξλά κνπ 
ζηελ ηξπθεξή ηεο ιάηξα. –  

Φεύγα, θαη κπξνζηά κνπ 
λα κε θαλείο! - Έηζη λα βξσ  

εζπρία ζηνλ ηάθν κνπ, 
ηελ παηξηθή θαξδηά κνπ  

ηώξα ηεο ηελ παίξλσ!   105 
Καιέζηε κνπ ην Φξάγθν. –  

Πνηνο ζαιεύεη; 
Καιέζηε ην Βνπξγνύλδε.  

Κνξλνπάιε θη Αικπάλε, 
καδί κ’ απηέο ηηο πξνίθεο  

ησλ δπν ζπγαηέξσλ κνπ 
θαη ηνύηε εδώ ηελ ηξίηε  

λα ρσλέςεηε· θη απηήλ 
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ε μηπαζηά* ηεο, πνπ ηε ιέεη  
ηζάδα,αο ηελ παληξέςεη,   110 

αο ληύλσ θαη ηνπο δπν ζαο  
κε ηε δύλακή κνπ, 

κε ηελ αλώηαηε εμνπζία  
θαη κ’ όιεο ηηο ηηκέο 

πνπ ζπληξνθεύνπλ  
ην κεγάιν αμίσκα. 

Δγώ, κε κηαλ εθαηνληάδα  
παιηθάξηα, 

πνπ ζα θξαηήζσ  
κε ζπληήξεζή ζαο,   115 

ζα δσ θνληά ζαο, κηα ζηνλ  
έλαλ, κηα ζηνλ άιινλ, 

κε ηε ζεηξά κήλα κε κήλα  
ζπλαιιάδνληαο. 

Σ’ όλνκα κόλν ζα ’ρσ πηα  
θαη ηηο ηηκέο ηηο άιιεο, 

πνπ αξκόδνπλ ζ’ έλαλ βαζηιηά·  
θπβέξλεζε, έζνδα   120 

 

μηπαζηά: ππεξνςία. 
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θαη ε εμνπζία ε άιιε,  
αγαπεηά παηδηά κνπ, 

δηθά ζαο· θαη γη’ απόδεημε,  
κνηξάζηε κεηαμύ ζαο 

εηνύηε ηελ θνξόλα. 
(Ρνπο δίλεη ην ζηέκκα). 

 
KENT  
Αθέληε, βαζηιηά κνπ Λεξ,  

πνπ πάληα κνπ ζε ηίκεζα 
βαζηιηθά θαη ζαλ παηέξα κνπ  

ζ’ αγάπεζα·   125 
πνπ ζ’ αθνινύζεζα  

ζαλ αξρεγό κνπ  
θαη ζαλ πξνζηάηε κνπ  

άγην ζε κειέηεζα  
ζηηο πξνζεπρέο κνπ– 
 
ΛΖΡ  
Σν ηόμν ζεκαδεύεη ηελησκέλν, 
θπιάμνπ απ’ ηε ζαΐηα.                 130 
 

22 / 395 



KENT  
Ρίρη’ ηε θαιύηεξα  
λα πεξνληάζεη ηελ θαξδηά κνπ. 
Αο θέξλεηαη άζθεκα ν Κελη,  

αθνύ δελ είλαη ν Λεξ θαιά. 
Ση παο λα θάκεηο γέξν;  

Με ζαξξείο ην ρξένο 
πσο ζα δεηιηάζεη λα κηιήζεη,  

όηαλ ε δύλακε 
ζθύβεη ζηελ θνιαθεία;                 135 
Υξσζηάεη λα ’λαη  

ιεπηεξόζηνκε ε ηηκή, 
όηαλ μεπέθηεη ζηε κσξία  

ην κεγαιείν. 
Άιιαμε απόθαζε θαη ζθέςνπ  

πην θαιύηεξα, 
ηελ ηξνκεξή βηαζύλε ζνπ  

λα ζπγθξαηήζεηο. 
Με ηε δσή κνπ ζνπ εγγπώκαη  

γηα ηε γλώκε κνπ.   140 
Γε ζ’ αγαπάεη ιηγόηεξν  

ε κηθξή ζνπ ε θόξε 
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θη νύη’ είλαη θνύθηνη από 
θαξδηά όζνη ε ιαιηά ηνπο 

ε ζηγαλή δελ θνπδνπλίδεη  
θνύθηα ιόγηα. 

 

ΛΖΡ 
Αλ ζεο ηε δσή ζνπ, Κελη,  

κε βγάιεηο ιέμε πηα. 
 

KENT 
Σελ είρα πάληα ηε δσή κνπ  

ζαλ αηνύ*   145 
λα πέθηεη ελάληηα ζηνπο 

ερηξνύο ζνπ θη νύηε ηξέκσ  
λα κελ ηε ράζσ, όηαλ  

ην ζέιεη ε ζσηεξία ζνπ. 
 

αηνύ: όξνο ηνπ ραξηνπαίγληνπ· 
εδώ: εγγύεζε ζ’ έλαλ αγώλα· θαηά 
ηα κεζαησληθά ηππνηηθά ήζε νη αληί-
παινη έβαδαλ θάησ έλα αληηθείκελν 
ηνπο (π.ρ. ην γάληη ηνπο) σο εγγύεζε 
όηη ζ’ αγσληζηνύλ γηα ην δίθην ηνπο. 
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ΛΖΡ 
Υάζνπ απ’ ηα κάηηα κνπ! 
 

KENT 
Καιύηεξα άλνημε ηα, Λεξ,  

θη άζε λα κείλσ πάληα 
η’ αζπξάδη ηνπ καηηνύ ζνπ  

ην πηζηό.   150 
 

ΛΖΡ  
Σώξα, κα ηνλ Απόιισλα – 
 

KENT 
Σώξα, κα ηνλ Απόιισλα,  

θαιείο ηνπ θάθνπ 
ηνπο ζενύο ζνπ. 
 

ΛΖΡ 
Άπηζηε δνύιε! (Ξηάλνληαο ην ζπαζί 

ηνπ). 
 

ΑΛΜΠ ΚΟΡΝ 
Με, θαιέ κνπ αθέληε. 

25 / 395-396 



KENT 
Κάκε ην!                                         155 
Γώζ’ ζην γηαηξό ζνπ ζάλαην  
θαη κε ηελ πιεξσκή ζνπ απηή 

γηάηξεςε ην άζιην πάζνο ζνπ.  
Πάξ’ ηε δσξεά ζνπ πίζσ, 

αιιηώο, όζν θσλή ζα βγάδσ  
απ’ ην ιαξύγγη κνπ, 

ζα ζνπ ην ιέσ: έθακεο άζθεκα! 
 
ΛΖΡ 
Άθνπζε, πξνδόηε, 
ζην ρξένο ζνπ λα κ’ αθνύο  

ζνπ ιέσ, άθνπζέ κε!   160 
Δπεηδή βάιζεο λα κε θάκεηο  

λα παηήζσ 
ην ιόγν κνπ, πνπ σο ηώξα  

εγώ δελ ην ’θακα πνηέ, 
θαη ηόικεζεο πεηζκαηηθά  

λα κπεηο αλάκεζα 
ζηελ πξνζηαγή κνπ  

θαη ζηε δύλακή κνπ, 
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πνπ δελ η’ αλέρεηαη νύηε ην  
αίκα κνπ, νύηε ε ζέζε κνπ,   165 

ηελ εμνπζία κνπ μαλαπαίξλσ,  
λα θη ε πιεξσκή ζνπ: 

ζνπ δίλσ πέληε κέξεο  
λα εηνηκάζεηο ό,ηη 

ρξεηαδνύκελα γηα ηα δεηλά  
ηνπ βίνπ· ηελ έρηε 

γύξλα ηε κηζεηή ζνπ ξάρε  
ζην βαζίιεην κνπ. 

ε δέθα κέξεο, αλ βξεζεί  
αθόκε κεο ζην θξάηνο κνπ   170 

ην μεγξακκέλν ζνπ θνξκί,  
ζάλαην ζα ’ρεηο ζηε ζηηγκή. 

Πήγαηλε! Μα ην Γία, απηό  
δε ζα η’ αλαθαιέζσ. 

 
KENT 
Να ’ζαη θαιά· αθνύ ζέιεηο  

ηέηνηνο λα θαλείο, 
ε ιεπηεξηά είλ’ αιινύ  

θη εδώ ’λαη ε εμνξία.– 
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(Πηελ ΘΝΟΓΔΙΗΑ). 
Κόξε, αο ζε πάξνπλ νη ζενί  

ζηελ αθξηβή ηνπο θύιαμε   175  
πνπ ζθέθηεο θξόληκα  

θαη κίιεζεο ζσζηά! 
(Πηε ΟΔΓΑΛΖθαη ΓΝΛΔΟΗΙΖ).  

Κη άκπνηε ηα δηθά ζαο ιόγηα  
ηα κεγάια  

λα ηα παηλέζνπλ ηα έξγα ζαο  
θη σξαίνπο θαξπνύο λα βγάιεη  

ε ηόζε αγάπε ζαο.– 
Καη ηώξα ν Κελη, αξρόληνη,  

αθήλεη ζ’ όινπο γεηα,   180 
ζε ηόπνπο λένπο λα ζηξώζεη  

παιηά πεξπαηεζηά. 
(Βγαίλεη). 
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ΠΡΑΞΖ Γ΄, ΚΖΝΖ 7 
 

Κηα ζθελή ζην θξάγθηθν 
ζηξαηόπεδν. Ν Ιεξ θνηκάηαη ζ’ έλα 
θξεβάηη. Απαιή κνπζηθή παίδεη. 
Γηαηξόο, αμηωκαηηθόο θαη ππεξεζία. 
 

(Κπαίλνπλ ε ΘΝΟΓΔΙΗΑ θη ν KENT). 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Χ ζπ, θαιέ κνπ Κελη, πόζν  

θαη πόζα ζα ’πξεπε 
λα δήζσ θαη λα θάκσ,  

γηα λα μεπιεξώζσ 
ηελ θαινζύλε ζνπ; Ζ δσή κνπ  

ζα ’λαη ιίγε 
θαη θάζε κέηξν ράλσ.  
 

KENT 
Σεο είλαη ε γλώξα πιεξσκή  

θαη κε ην παξαπάλσ.    5 
ια πνπ αλάθεξα είλ’  

ε αιήζεηα θη ε πην ζθέηε· 
δελ πξόζζεζα, δελ έθνςα,  

όπσο ηα ’πα.  
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ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Βάιε θαιύηεξα θνξέκαηα*,  

ηη απηά 
ζπκίδνπλ ηηο θαθέο εθείλεο ώξεο·  

βγάι’ ηα,   10 
παξαθαιώ.  
 

KENT  
ρη, αθξηβή θπξά κνπ,  

επίηξεςε· από ηώξα 
αλ γλσξηζηώ, ζα κνπ ραιάζεη  

όια ηα ζρέδηα. 
Γηα ράξε ζ’ ην δεηώ,  

λα κε κνπ δείμεηο γλώξα 
πξνηνύ ν θαηξόο θη εγώ καδί  

ην εγθξίλνπκε.   15 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Σόηε, θαιέ κνπ, αο γίλεη θη έηζη.– 
Πώο είλαη ν βαζηιέαο;  
 

θνξέκαηα: ν δνύθαο ηνπ Κελη είλαη 
αθόκα κεηακθηεζκέλνο. 
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ΓΗΑΣΡΟ  
Κνηκάηαη αθόκε. 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Χ ζεηο, θαινί ζενί, γηαηξεύηε  

ηνλ κεγάιν πόλν 
ηεο πιεγσκέλεο ύπαξμεο ηνπ!  

Σηο παξάηνλεο, 
ζηξηγθέο ρνξδίζηε ηνπ  

αίζζεζεο, ηνπ παηδεκέλνπ   20 
παηέξα πνπ ’γίλε παηδί.  
 

ΓΗΑΣΡΟ 
Αλ αγαπά ε κεγαιεηόηε ζνπ, 
κπνξνύκε λα μππλήζνπκε  

ην βαζηιέα· 
θνηκήζεθε αξθεηά.  
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Έρε νδεγό ηελ επηζηήκε ζνπ  

θαη ιεύηεξα   25 
θάκε, όπσο ιέεη ε δηθή ζνπ  

ε ζέιεζε. Σνλ ληύζαηε; 
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ΑΞΗΧΜ.  
ην βύζνο ηνπ ύπλνπ ηνπ,  

θπξά κνπ, ηνλ αιιάμακε. 
 

ΓΗΑΣΡΟ 
Να ’ζαη κπξνζηά, θαιή 

θπξά κνπ, όηαλ μππλήζεη. 
Γελ ακθηβάιισ, ζα ’λαη ήζπρνο. 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Πνιύ θαιά.                                      30 
 

ΓΗΑΣΡΟ 
Γελ πιεζηάδεηε; –  

Ζ κνπζηθή πην δπλαηά! 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Αγαπεκέλε κνπ παηέξα!  

Χ γεξνζύλε*, 
βάιε ζηα ρείιε κνπ  

ην γηαηξηθό ζνπ· 
θαη ηνύην ην θηιί αο γεηάλεη  

ηηο θαθέο πιεγέο 
 

γεξνζύλε: πγεία. 
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πνπ θάκαλε ζηε ράξε ζνπ  
νη αδεξθέο κνπ!   35 

 
KENT  
Βαζηινπνύια κνπ θαιή  

θαη ιαηξεπηή! 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Κη αλ δελ ήζνπλ παηέξαο ηνπο, 
απηέο ζνπ νη άζπξεο ηξίρεο 
ζα ηνπο δεηνύζαλε έιενο;  

Απηό ην πξόζσπν 
λα βγεη ζε πόιεκν κε  

ηνπο θαθνύο αλέκνπο;   40 
Ν’ αληηζηαζεί ζηνλ επηδέμην  

θνβεξό ηνμόηε 
ηνλ θεξαπλό; η’ απαλσηά  

θξηρηά ρηππήκαηα 
ηεο ζβέιηεο αζηξαπήο; Να ’ζαη  

θξνπξόο –θαθόκνηξνο 
θαληάξνο– κ’ έλα θξάλνο ηόζν  

αδύλαην; 
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Σνπ ερηξνύ κνπ ν ζθύινο, θαη 
λα κ’ είρε θαη δαγθάζεη,   45 

ηε λύρηα εθείλε ζα ’ρε ζέζε  
κπξνο ζην ηδάθη κνπ· 

θη ερξεηάζηε εζύ, θησρέ,  
θαεκέλε κνπ παηέξα, 

λα ζηαβιηζηείο κε ηα γνπξνύληα,  
κε ηξεινύο 

δεηηάλνπο, πάλσ ζε βξώκηθα  
άρπξα; Αρ, αιίκνλν! 

Θάκα πώο λνπο ζνπ θαη δσή  
κε κηαο δελ ηέιεησζαλ!–   50 

Ξππλάεη· κίιεζε ηνπ. 
 
ΓΗΑΣΡΟ  
Δζύ, θπξά κνπ, πξνηηκόηεξν. 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ 
Πώο είλ’ ν αθέληεο  

βαζηιέαο κνπ; Ση θάλεη 
ε κεγάιεηόηε ζνπ; 
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ΛΖΡ 
Γηαηί κε βγάδεηε απ’ ηνλ 

ηάθν κνπ; Μνπ θάλεηε   55 
θαθό. – Δζύ ’ζαη κηα ςπρή  

καθαξηζκέλε, 
κα εγώ δεκέλνο  

ζ’ έλαλ πύξηλν ηξνρό, 
πνπ θαη ηα δάθξπα κνπ θαίλε  

ζα κνιύβη 
αλαιπηό*... 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Αθέληε, κε γλσξίδεηο;                    60 
 

ΛΖΡ  
Δίζαη ςπρή, ην μέξσ· πόηε πέζαλεο; 
 

ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Αθόκε, αθόκε, είλαη καθξηά! 
 

ΓΗΑΣΡΟ  
Γελ θαινμύπλεζε· άθεζε ηνλ  

ιίγν κόλν ηνπ. 
 

αλαιπηό: ιησκέλν. 
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ΛΖΡ  
Πνύ ήκνπλα; Πνύ είκαη; –  

Χξαίν θσο ηεο κέξαο! 
Με παίδεςαλ πνιύ. – Έλαλ  

άιινλ λα ’βιεπα έηζη,   65 
ζα πέζαηλα από ιύπε. –  

Ση λα πσ δελ μέξσ.– 
ξθν δελ παίξλσ, αλ είλαη απηά 

ηα ρέξηα κνπ. Να ηδώ,  
ηε ληώζσ ηεο θαξθίηζαο ηελ 

θεληηά; Πώο ζα ’ζεια  
λα ’μεξα ζίγνπξα πνύ  

βξίζθνκαη! 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Χ, θνίηαμε κε, αθέληε κνπ,  

θη άζε ην ρέξη ζνπ   70 
απάλσ κνπ, λα κε βινγήζεηο. –  

ρη, αθέληε κνπ,  
δελ πξέπεη εζύ λα γνλαηίζεηο. 
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ΛΖΡ  
Παξαθαιώ, κελ παίδεηε  

καδί κνπ. 
Δίκ’ έλαο παιαβνύιεο,  

ηζαθηζκέλνο γέξνο, 
πάλσ από νγδόληα, νύη’ ώξα 

πην πνιύ ή πην ιίγν·   75 
θαη, λα ζαο πσ θαη ηελ αιήζεηα, 
θνβάκαη πσο δελ είκαη  

ζηα ζσζηά κνπ. 
Θαξξώ ζε γλώξηδα· θη απηόλ  

ηνλ γλώξηδα 
πάιη δελ είκαη βέβαηνο,  

γηαηί θαζόινπ 
δελ ην γλσξίδσ εδώ ην κέξνο·  

θη όζνο λνπο   80 
κνπ κέλεη, δε ζπκάκαη απηήλ  

ηε θνξεζηά· 
δελ μέξσ αθόκα νύηε πνύ  

πέξαζα ηε λύρηα. 
Να κε γειάζεηε καδί κνπ·  

όζν είκ’ άλζξσπνο, 
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ζαξξώ ε γπλαίθα απηή είλαη  
ε θόξε κνπ ε Κνξδέιηα. 

 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Δγώ είκαη, εγώ είκαη.                      85 
 
ΛΖΡ  
Δίλαη ηα δάθξπα ζνπ πγξά;  

Ναη, αιήζεηα. 
Παξαθαιώ, κελ θιαηο.  

Αλ έρεηο λα κνπ δώζεηο 
θαξκάθη, ζα ην πησ.  

Γε κ’ αγαπάο, ην μέξσ· 
κα νη αδεξθάδεο ζνπ, ζπκάκαη,  

κε βαζάληζαλ. 
Δζύ είρεο ιόγν, απηέο δελ είραλ.  90 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Καλέλαλ ιόγν εγώ,  

θαλέλαλ ιόγν εγώ. 
ΛΖΡ  
ηε Φξαγθηά είκαη; 
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KENT  
Δίζαη ζην θξάηνο ην δηθό ζνπ,  

αθέληε. 
 
ΛΖΡ  
Μελ παίδεηε καδί κνπ. 
 
ΓΗΑΣΡΟ  
Κπξά κνπ, εζύραζε· ε έμαςε  

ε κεγάιε   95 
θαηάπεζε, όπσο βιέπεηο,  

κα ’λαη πάιη θίλδπλνο 
λα πάεη ν λνπο ηνπ ακέζσο  

ζηνλ θαηξό πνπ έραζε. 
Πάξ’ ηνλ κε ηξόπν κέζα θαη  

κελ ηνλ δαιίδεηο πηα 
σο λα ζπλέξζεη αθόκε. 
 
ΚΟΡΓΔΛΗΑ  
Θέιεηο, αθέληε κνπ, λα 

πεξπαηήζεηο ιίγν;   100 
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ΛΖΡ  
Να κε κε ζπλεξίδεζαη·  

παξαθαιώ, 
ιεζκνλεί θαη ζπρσξά κε,  

είκαη γέξνο θαη 
ισινύηζηθνο. 
(βγαίλνπλ όινη, εμόλ απ’ ηνλ KENT 
θαη ηνλ ΑΜΗΩΚΑΡΗΘΝ) 
 

(κηθξ. ΒΑΗΛΖ ΡΧΣΑ) 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

1.  Πώο δηαγξάθεηαη ν ραξαθηήξαο 
ηνπ Λεξ ζην α’ απόζπαζκα; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηηο απόςεηο ζαο. 

2.  Πώο δηαγξάθεηαη ν ραξαθηήξαο 
ησλ ηξηώλ αδειθώλ από ηνλ ηξόπν 
πνπ κηινύλ γηα ηελ αγάπε ηνπο; 

3.  Πνην λνκίδεηε όηη είλαη ην 
θίλεηξν πνπ νδεγεί ην δνύθα ηνπ 
Κελη ζηε ζύγθξνπζε κε ην βαζηιηά 
Λεξ; 
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4.  Πώο θξίλεηε ηε ζέζε ηνπ βαζηιηά 
Λεξ (ζην β΄ απόζπαζκα), όηαλ 
ζπλέξρεηαη θαη αληηιακβάλεηαη όηη 
ηνλ πεξηζάιπεη ε απνθιεξσκέλε 
θόξε; 

5.  Ννκίδεηε όηη ν Λεξ ζαλ 
άλζξσπνο απνθνκίδεη θάηη από ηελ 
ηξαγηθή ηνπ πεξηπέηεηα; 

6.  Μηα νκάδα καζεηώλ, εθόζνλ 
ππάξρεη πξνζπκία, λα 
πξνεηνηκάζεη θαη λα παξαζηήζεη 
ζηελ ηάμε ην α΄ απόζπαζκα ρσξίο 
ζθεληθά θαη ρσξίο θνζηνύκηα. 
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Οπίιιηακ αίμπεξ (1564-1616) 
 

Γελλήζεθε ζην 
ηξάηθνξληνλ Έηβνλ ηεο 
Αγγιίαο, ηελ επνρή πνπ 
βαζίιεπε ε Διηζάβεη  
(1588-1603). ηελ αξρή ζπλδέζεθε 
κε δηάθνξνπο ζηάζνπο ηνπ 
Λνλδίλνπ σο ζπγγξαθέαο 
ζεαηξηθώλ έξγσλ θαη σο εζνπνηόο 
θαη ηειηθά έγηλε κέηνρνο θαη 
πξσηαξρηθό ζηέιερνο ζην ζίαζν 
ηνπ Λόξδνπ θξαγηδνθύιαθα. Ο 
ζίαζνο απηόο βξηζθόηαλ ππό ηελ 
πξνζηαζία ηνπ Ηαθώβνπ Α΄ θαη 
νλνκάζηεθε «Θίαζνο ηνπ Βαζηιηά» 
(The King’s men). Γη’ απηόλ ην 
ζίαζν έγξαςε ηα σξαηόηεξα έξγα 
ηνπ. Μαο ζώζεθαλ 36 ζεαηξηθά ηνπ 
(ηξαγσδίεο – θσκσδίεο – 
νλεηξνδξάκαηα), αλάκεζα ζηα 
νπνία ηα πην θεκηζκέλα είλαη: 
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Οηράξδνο Γ΄, Οωκαίνο θαη Ηνπιηέηα, 

Όλεηξν Θαινθαηξηλήο Λύρηαο, Ξνιύ 
Θαθό γηα ην Ρίπνηε, Ηνύιηνο Θαίζαξ, 
Άκιεη, Νζέιινο, Βαζηιηάο Ιεξ, 

Κάθβεζ, Αληώληνο θαη Θιενπάηξα, Ζ 
Ρξηθπκία θ.ά. Σηο ππνζέζεηο ησλ 
έξγσλ ηνπ ηηο έπαηξλε ζπλήζσο 
από κεζαησληθνύο ζξύινπο, από 
ιατθά ξνκάληζα ηεο επνρήο ή από 
ηζηνξηθνύο (π.ρ. ηνλ Πινύηαξρν), 
αιιά κε ηελ πινύζηα θαληαζία ηνπ 
θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ δύλακε 
δεκηνύξγεζε αξηζηνπξγήκαηα, 
ώζηε λα ζεσξείηαη έλαο από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο δξακαηνπξγνύο ηνπ 
θόζκνπ. Δπίζεο έγξαςε κηα ζεηξά 
από σξαηόηαηα ζνλέηα θαη άιια 
πνηήκαηα. 
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ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΟΛΖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΗΖΖ 

Ο ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟ 
 
 
 

Υξίζηνο Καγθαξάο (γελ. 1918), 
Ρνπίν (ιεπηνκέξεηα) 
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ΝΔΑ ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΟΛΖ 
 

ΑΠΟ ΣΟ 1880 ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ 

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

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή απηή ηάζε 
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 
ππαγόξεπζε ηε δεκηνπξγία 
εξγνζηαζίσλ ζην κεγάιν θέληξν 
θαη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ· εμάιινπ ε 
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έθδνζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ 
πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ ζηελ 
πεξίνδν απηή απνδεηθλύεη πσο ην 
έληππν έρεη πεξάζεη πηα ζηε δσή 
ησλ θαηνίθσλ ησλ κεγαινππόιεσλ. 

Με ηηο εζσηεξηθέο απηέο 
αλαθαηαηάμεηο ζα πξέπεη λα 
ζπζρεηηζηνύλ θαη ηα γεγνλόηα πνπ 
ζπλέβεζαλ ζηνλ εζληθό ηνκέα. Με 
ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνππό-
ιεσο (1881) παξαρσξνύληαλ ζηελ 
Διιάδα ε Θεζζαιία θαη ε Άξηα, 
πξάγκα πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
θαη ηελ αλάινγε αύμεζε ηνπ πιεζπ-
ζκνύ θαη ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. 

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

Καη ηα δύν απηά θηλήκαηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ’80 ζα απνηειέζνπλ 
ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ζηνηρεία ηεο πνίεζεο θαη ηδίσο ηεο 
πεδνγξαθίαο πνπ απηή ηελ επνρή 
ζεκεηώλεη αικαηώδε αλάπηπμε. 
 

Ζ ΠΟΗΖΖ 
 

Ήδε ζηα ρξόληα ηεο παξαθκήο ηνπ 
ξνκαληηζκνύ (1870-1880) νη όξνη 
γηα κηα αλαδσνγόλεζε θαη αιιαγή 
ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
πλεπκαηηθήο δσήο θαη εηδηθόηεξα 
ηεο πνίεζεο ήηαλ επλντθνί. εκάδηα 
απηήο ηεο αιιαγήο παξαηεξνύληαη 
ήδε ζηα πνηήκαηα ηνπ Γεσξγίνπ 
Βηδπελνύ, ηνπ Αξηζηνκέλε 

49 / 405-406 



Πξνβειέγγηνπ θαη θπξίσο ηνλ 
Ησάλλε Παπαδηακαληόπνπινπ 
(Jean Morèas), πνπ κε ηε ζπιινγή 
ηνπ Ρξπγόλεο θαη Έρηδλαη (1878) 
«απνραηξεηνύζε θάηη πνπ έζβελε». 
Οπζηαζηηθόηεξε όκσο βνήζεηα 
πξόζθεξε ζηελ αιιαγή ε έθδνζε 
ηνπ θηινινγηθνύ-ζαηηξηθνύ 
πεξηνδηθνύ Οακπαγάο, από ηνπο 
Κσλζηαληηλνππνιίηεο δεκνζηνγξά-
θνπο Κιεάλζε Σξηαληάθπιιν θαη 
Βιάζε Γαβξηειίδε. ’ απηό έθαλαλ 
ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε ν 
Γεώξγηνο Γξνζίλεο, ν Κσζηήο 
Παιακάο, ν Γεώξγηνο νπξήο, ν Ησ. 
Πνιέκεο, πνπ απνξξίπηνληαο ηα 
σο ηόηε θαζηεξσκέλα πνηεηηθά 
ζέκαηα κάρνληαλ ην ξνκαληηζκό θαη 
ην εθθξαζηηθό ηνπ όξγαλν, ηελ 
θαζαξεύνπζα. 

ηελ πνιεκηθή ηνπο απηή είραλ 
νδεγό ηα λέα πνηεηηθά ξεύκαηα ηεο 

50 / 406 



Γπηηθήο Δπξώπεο θαη θπξίσο ηνπο 
Γάιινπο Παξλαζζηθνύο, πνπ 
έδσζαλ θαη ηελ νλνκαζία ζε 
νιόθιεξν ην ινγνηερληθό θίλεκα 
(Παξλαζζηζκόο). 

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

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

Ζ αλαλεσηηθή ηνπο πξνζπάζεηα 
ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ επόκελε 
δεθαεηία (1900-1910). Μεηά ηνλ 
Παιακά, δύν πνηεηηθέο 
θπζηνγλσκίεο, δηακεηξηθά 
αληίζεηεο, δεζπόδνπλ: ν Άγγεινο 
ηθειηαλόο (1884-1951) θαη ν Κ.Π. 
Καβάθεο (1863-1933). Ο ηθειηαλόο, 
κε ην ξσκαιέν θαη βαξύηαηα ιπξηθό 
ηόλν ηεο πνίεζεο ηνπ, ζα ζπλερίζεη 
θαη ζα νινθιεξώζεη ηηο 
πξνζπάζεηεο ησλ πνηεηώλ ηεο 
πξνεγνύκελεο εηθνζαεηίαο. Από 
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ηελ πξώηε ηνπ ζπιινγή 
Αιαθξνΐζθηωηνο (1909) ζα 
δηαηεξήζεη ην λεαληθό ηνπ ζθξίγνο 
σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 
ζπλδπάδνληαο, όπσο έρεη 
παξαηεξεζεί, ηελ έμαξζε κε ηελ 
έθζηαζε, ηελ νξακαηηθή δύλακε κε 
ην ζηνραζκό θαη ηελ έκπλεπζε κε 
ηελ ηερληθή. Άιινη επίζεο πνηεηέο 
πνπ ζπκβάιινπλ, ν θαζέλαο κε ηνλ 
ηξόπν ηνπ, ζηελ αλαλέσζε ηεο 
πνίεζεο είλαη νη Απόζηνινο 
Μειαρξηλόο (1880-1952), Κώζηαο 
Βάξλαιεο (1884-1974), Μάξθνο 
Απγέξεο (1884-1973), Νίθνο 
Καδαληδάθεο (1883-1957). ’ απηνύο 
πξέπεη λα πξνζηεζνύλ νη Ρώκνο 
Φηιύξαο (1888-1942), Ναπνιέσλ 
Λαπαζηώηεο (1888-1943) θαη 
Κώζηαο Οπξαλήο (1890-1953) πνπ 
εκθαλίζηεθαλ θαηά ηε δεύηεξε 
θπξίσο δεθαεηία (1910-1920), αιιά 
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ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απνηεινύλ 
ηνπο πξνπνκπνύο ησλ 
λενξνκαληηθώλ πνηεηώλ ηεο 
επόκελεο δεθαεηίαο (1920-1930). 
Παξάιιεια βέβαηα, θαηά ηηο δύν 
πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ αηώλα καο 
(1900-1920) εκθαλίδνληαη θαη 
πνηεηέο, πνπ ε πνίεζε ηνπο 
απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 
παξαδνζηαθήο (σηήξεο θίπεο, 
ηέθαλνο Γάθλεο, Αηκηιία Γάθλε, 
Ρήγαο Γθόιθεο, Νίθνο Καξβνύλεο, 
Μπξηηώηηζζα, Α. Κπξηαδήο, Γ. 
Αζάλαο, Β. Ρώηαο θ.ά.). 

ε νιόθιεξε ηελ πεξίνδν πνπ 
εμεηάδνπκε ζηελ πνίεζε θπξηαξρεί 
ε κνξθή ηνλ Κσζηή Παιακά. Γηα 
κηα νιόθιεξε ζρεδόλ 
ηεζζαξαθνληαεηία (1880-1920), ε 
θπζηνγλσκία ηνλ Παιακά δεζπόδεη. 
Γηαζέηνληαο κηα ζπάληα θξηηηθή 
ηθαλόηεηα θαη επξπκάζεηα, απνηειεί 

55 / 407-408 



ηνλ πην αληηπξνζσπεπηηθό 
εθπξόζσπν ηεο γεληάο ηνπ θαη έλαλ 
από ηνπο θνξπθαίνπο ηεο 
ειιεληθήο πνίεζεο. Βέβαηα, κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε πνίεζή ηνπ 
ακθηζβεηήζεθε θαη δελ δηαηήξεζε 
ηελ αξρηθή ηεο αίγιε. Παξόια απηά, 
ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαλέσζε ηεο 
πνίεζεο θαη, γεληθόηεξα, ηελ 
αλαγέλλεζε ηεο πλεπκαηηθήο καο 
δσήο είλαη αλαληίξξεηε. ηνλ 
αληίπνδα όρη κόλν ηεο παιακηθήο 
αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ειιεληθήο 
πνίεζεο απηήο ηεο πεξηόδνπ 
βξίζθεηαη ε πνίεζε ηνλ Καβάθε. 
Δγθαηεζηεκέλνο ζηελ Αιεμάλδξεηα 
ηεο Αηγύπηνπ, εγθαηληάδεη έλα 
θαηλνύξην δξόκν ζηελ πνίεζε, 
απνξξίπηνληαο ηα θαζηεξσκέλα 
ζρήκαηα ζηελ επηινγή ησλ 
ζεκάησλ θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα. 
Από ηελ άπνςε απηή, ην έξγν ηνπ 
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δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηνηππία ηνπ 
θαη ηα εμόρσο πξσηνπνξηαθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πνπ ελίζρπ-
ζαλ ηηο εθθξαζηηθέο αλαδεηήζεηο 
ησλ πνηεηώλ, πνπ από ηε γεληά ηνπ 
’20 θαη έπεηηα νξακαηίδνληαλ ηελ 
αλαλέσζε ηεο πνίεζεο. 
 

Ο ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟ 
 

πσο είδακε θαη πην πάλσ, έλα 
από ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο ιεγόκελεο «γεληάο ηνπ ’80» 
είλαη θαη ε πηνζέηεζε ηεο δεκνηηθήο 
γιώζζαο πνπ από ην 1888 θη 
ύζηεξα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 
όιν θαη πην ζπρλά θαη ζηελ 
πεδνγξαθία. Οπζηαζηηθή ώζεζε 
ζηελ ηάζε ηεο απηή έδσζε ν 
Φπράξεο κε Ρν ηαμίδη κνπ, ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνλ λα δνθηκαζηεί 
έκπξαθηα ε δεκνηηθή θαη ζηε 
ζπγγξαθή πεδώλ έξγσλ, αθνύ πηα 
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είρε θαζηεξσζεί σο γιώζζα ηνπ 
πνηεηηθνύ ιόγνπ. Σν θήξπγκα ηνπ 
Φπράξε βξήθε απήρεζε ζηελ 
επνρή ηνπ θαη νη πεξηζζόηεξνη 
πεδνγξάθνη έζπεπζαλ λα αληαπν-
θξηζνύλ ζην αίηεκά ηνπ –πνπ ήηαλ 
θαη γεληθόηεξν δηάρπην αίηεκα–, 
όπσο ν Παιακάο, ν Καξθαβίηζαο, ν 
Πάιιεο, ν Δθηαιηώηεο, ν 
Ξελόπνπινο, ν Βιαρνγηάλλεο, ν Κ 
Θενηόθεο, ν Κ. Υαηδόπνπινο θ.ά. 

Με ηνλ θαηξό άξρηζαλ λα 
θπθινθνξνύλ θαη πεξηνδηθά πνπ 
ππνζηήξημαλ ην θίλεκα ηνπ δεκνηη-
θηζκνύ, όπσο Ζ Ρέρλε (1898-1899), 
Ν Γηόλπζνο (1901-1902), Ν Λνπκάο 

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

Αιιά ε δεκνηηθή δελ παξέκεηλε 
κόλν σο γιώζζα ηεο πνίεζεο θαη 
ηεο πεδνγξαθίαο· από ηηο αξρέο ηνπ 
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αηώλα καο άξρηζε λα ρξεζηκνπνη-
είηαη θαη ζε άιια είδε ηνπ γξαπηνύ 
ιόγνπ, γηα λα εθθξαζηνύλ απόςεηο 
πην ππθλέο θαη πην ζύλζεηεο. 
Υξεζηκνπνηήζεθε ζε κηα ζεηξά 
έξγα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηνλ 
εθπαηδεπηηθό δεκνηηθηζκό κε ζηόρν 
ηελ αλαγέλλεζε ηεο λενειιεληθήο 
παηδείαο (Φ. Φσηηάδεο, Ρν 
γιωζζηθόλ δήηεκα θη ε εθπαηδεπηηθή 
καο αλαγέλλεζηο (1902), η. Ρακάο 

[=Μάξθνο Σζηξηκώθνο], Ρα παιηά θαη 
ηα θαηλνύξγηα (1905), Αι. Γεικνύδνο 

Από ην θξπθό ζρνιεηό (1911)), ή ζε 
έξγα κε θνηλσληθό πεξηερόκελν, 
όπνπ γίλεηαη ζπζρεηηζκόο ηνπ 
δεκνηηθηζκνύ κε ην λενειιεληθό 
πνιηηηζκό θαη ηε ζύγρξνλε 
πλεπκαηηθή δσή [Γ. θιεξόο, Ρν 
θνηλωληθόλ καο δήηεκα (1907), 

 Διηζαίνο Παλίδεο, Γιώζζα θαη 
Εωή (1908), Ίσλ Γξαγνύκεο, 
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Διιεληθόο πνιηηηζκόο (1913), Μ. 

Σξηαληαθπιιί-δεο, Απνινγία ηεο 
δεκνηηθήο (1914), Γεκ. Γιελόο, 
Γεκηνπξγηθόο ηζηνξηζκόο (1920) 
θ.ά.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γεώξγηνο Ρντιόο (1867-1928),  
Νη πνηεηαί 

(Γ. ηξαηήγεο, Γ. Γξνζίλεο,  
Η, Πνιέκεο, Κ. Παιακάο,  

Γ. νπξήο, Αξ. Πξνβειέγγηνο) 
Πηλαθνζήθε Φηινινγηθνύ πιιόγνπ 

«Παξλαζζόο» 
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Υεηξόγξαθν ηνπ Κσζηή Παιακά 
 

61 / 410 



 

Κσζηήο Παιακάο 
 

Ρν παλεγύξη ζηα ζπάξηα 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ είλαη 

από ηε ζπιινγή Αζάιεπηε Εωή. 
Αλήθεη ζ’ έλαλ θύθιν πνηεκάησλ κε 
ην γεληθό ηίηιν Γπξηζκόο όπνπ 
θπξηαξρεί ην κνηίβν ηνλ πόλνπ, ηεο 
αδπλακίαο θαη ηεο αληθαλνπνίεηεο 
επηζπκίαο. 
 

Γηα θνίηα πέξα θαη καθξηά  
ηη παλεγύξη 

πνπ πιέθνπλ ηα ρξπζά  
ηα ζπάξηα ζην ιηβάδη! 

ην παλεγύξη ην παλεύνζκν  
απ’ ηα ζπάξηα* 

κε ηε γιπθηάλ αλαηνιή  
γιπθνμππλώληαο  

 

ζπάξηα: ζάκλνη κε θίηξηλα 
ινπινύδηα. 
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5  λα ηξέμσ βνύινκαη θη εγώ  
ζην παλεγύξη, 

ζεζαπξηζηήο λα θιείζσ κεο 
ζηελ αγθαιηά κνπ 

ζσξνύο ηα μαλζνινύινπδα θαη 
ηα δξνζάλζηα, 

θη όιν ην ζεζαπξό λα ηόλε 
ζπαηαιέςσ 

ζηα πόδηα ηεο αγάπεο κνπ θαη 
ηεο θπξάο κνπ.  

10  κσο βαζηά είλαη  
ην μαλζόζπαξην ιηβάδη. 

Κη όπσο κηαο πξόζραξεο δσήο  
είθνζη ρξόλσλ 

θόβεη ην ιεπθνζηόιηζκα  
ζαλάηνπ ιύπε, 

έηζη ηνλ άθνπν γνξγό  
κνύ θόβεη δξόκν 

αηέιεησηνο αλάκεζα μεθπηξσκέλνο  
15  ν θαθόο δξόκνο κεο ζηα βάιηα 

θαη ζηα βνύξια*. 
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Σ’ αγθαζεξά θπηά μεζθίδνπλε  
ζα λύρηα 

θαη ζαλ ηα μόβεξγα* ην ρώκα 
παγηδεύεη 

ηνπ θάκπνπ ηνπ θαθνύ ζηα  
βνύξια θαη ζηα βάιηα, 

εθεί πνπ ζην θινγνβόιν  
ην αςύ ηνπ ήιηνπ  

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

ζαλ αζηξαπή αξγπξή ρηππάεη  
ηα καηηά ε άξκε.  

Ληγνςπρώ, ιπγίδνκαη,  
παξαζηξαηίδσ,  

θη απνθάλσ θαη πέθησ,  
θη απνθαξσκέλνο*  

 

βνύξια: αγθαζσηά ρόξηα ηνπ 
βάιηνπ. 

ηα μόβεξγα: παγίδεο. 

απνθαξώλω (νκαη): πέθησ ζε 

ιήζαξγν. 
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ληώζσ ζην κέησπν η’ αγθάζηα,  
θαη ζηα ρείιηα 

25  ληώζσ ηελ πίθξα ηεο αξκύξαο, 
θαη ζηα ρέξηα  

ληώζσ ηε γιίλα* ηεο λνηηάο,  
θαη ζηα πνδάξηα  

ληώζσ ην θίιεκα ηνπ βάιηνπ,  
θαη ζηα ζηήζε  

ληώζσ ην ράηδεκα ηνπ βνύξινπ,  
ληώζσ εληόο κνπ  

ηε κνίξα ηνπ γπκλνύ θαη  
η’ αλήκπνξνπ θόζκνπ. 

30  (Χ! πνύ είζαη, αγάπε θαη 
θπξά κνπ;) Καη ζε βάζε  

δεηιηλώλ πνξθπξώλ, πινύζηα 
δσγξαθηζκέλσλ,  

ην παλεγύξη πνπ ρξπζά  
ηα ζπάξηα πιέθνπλ,  

ην παλεγύξη ην παλεύνζκν  
ζηα ζπάξηα,  

κε βιέπεη, κε θαιεί,  
θαη κε πξνζκέλεη αθόκα. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

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

4.  Να ζπζρεηίζεηε ηνπο ζηίρνπο 5, 
10, 22 θαη 34. 
 
 
 
 
 
 
 

γιίλα: ιάζπε. 
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Ν δωδεθάινγνο ηνπ γύθηνπ 

(απόζπαζκα από ηνλ Πξνθεηηθό) 
 

Ο ΓΧΓΔΚΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΓΤΦΣΟΤ 

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

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

ζέλ’ απάλνπ ε Φήκε*  
ην ζηεξλό ην ζάιπηζκά ηεο  

ζα ζαιπίζεη  
5  ζε βνξηά θη αλαηνιή,  

λνηηά θαη δύζε. 
Πάεη ην ςήινο ζνπ,  

ην ρηίζκα ζνπ ζπληξίκκη.  
Θα ’ξζεη θη ε ώξα· εζέλα ήηαλ  

ν δξόκνο 
ζε βνξηά θη αλαηνιή,  

λνηηά θαη δύζε,  
ζαλ ην δξόκν ηνπ ήιηνπ·  

γέξλεηο· όκσο  
10  ην πξσί γηα ζε δε ζα γπξίζεη. 
 

Φήκε: ζεόηεηα ησλ Διιήλσλ θαη 
ησλ Ρσκαίσλ, πξνζσπνπνίεζε 
ησλ δηαδόζεσλ θαη αγγειηαθόξνο 
ησλ ληθώλ. 
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Καη ζα ζβήζεηο θαζώο 
ζβήλνπλε ιηβάδηα  

από κάηζζεο* θπηξσκέλα  
κε γεηεηέο·*  

πην αιαθξά ηνπ πεηξαζκνύ ζνπ  
ηα ζεκάδηα  

θη από ηηο δξνζνζηαιακαηηέο·  
15  ζα ζε θιαίλ’ ηα θιαςνπνύιηα  

ζη’ αρλά βξάδηα  
θαη ζηα κλήκαηα  

νη θισλόγπξηεο ηηηέο. 
……………………… 
Καη ζα θύγεηο θη απ’ ην ζάπην 

ην θνξκί,  
σ Φπρή* παξαδαξκέλε  

από ην θξίκα,  
θαη δε ζα ’βξεη ην θνξκί  

κηα ζπηζακή  
 

κάηζζεο: κάγηζζεο. 

γεηεηά: κάγηα. 

Φπρή: ελλνεί ηεο ρώξαο. 
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20  κεο ζηε γε γηα λα ηελ θάκεη 
κλήκα,  

θη άζαθην ζα κείλεη ην ςνθίκη,  
λα ην θάλε ηα ζθπιηά θαη  

ηα εξπεηά,  
θη ν Καηξόο κέζα  

ζηνπο γύξνπο ηνπ ηε κλήκε  
θάπνηνπ ζθέιεζξνπ παλάζιηνπ  

ζα βαζηά. 
 
25  ζν λα ζε ιππεζεί  

ηεο αγάπεο ν Θεόο,  
θαη λα μεκεξώζεη κηαλ απγή,  
θαη λα ζε θαιέζεη ν ιπηξσκόο,  
σ Φπρή παξαδαξκέλε από 

ην θξίκα! 
30  Καη ζ’ αθνύζεηο ηε θσλή  

ηνπ ιπηξσηή,  
ζα γδπζείο ηεο ακαξηίαο  

ην ληύκα,  
θαη μαλά θπβεξλεκέλε  

θη αιαθξή,  
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ζα ζαιέςεηο ζαλ ηε ριόε,  
ζαλ ην πνπιί,  

ζαλ ηνλ θόξθν ην γπλαηθείν,  
ζαλ ην θύκα, 

35  θαη κελ έρνληαο πην θάηνπ  
άιιν ζθαιί  

λα θαηξαθπιήζεηο πην βαζηά 
ζηνλ Καθνύ ηε ζθάια, – 
γηα η’ αλέβαζκα μαλά πνπ  

ζε θαιεί 
ζα αηζηαλζείο λα  

ζνπ θπηξώζνπλ, σ ραξά! 
40  ηα θηεξά, 

ηα θηεξά ηα πξσηηλά ζνπ  
ηα κεγάια! 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

1.  Να κειεηήζεηε ην πξώην από-
ζπαζκα, α) Γηα πνηα ρώξα κηιάεη ν 
πνηεηήο; β) Πώο ηε ραξαθηεξίδεη 
θαη γηαηί; γ) Ση πξνθεηεύεη; 
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2.  Να κειεηήζεηε ην δεύηεξν από-
ζπαζκα, α) ε πνηνλ απεπζύλεηαη ν 
πνηεηήο; β) Ση ζεκαίλεη ε θξάζε 
«παξαδαξκέλε από ην θξίκα»; γ) 
Πνην είλαη ην ηειηθό κήλπκα; 

3.  Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηνπ πνηεηή 

ζηνλ Ξξνθεηηθό θαη πνηα είλαη ε 
ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί; 

4.  Πνηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηνλ 
πξνθεηηθό ηόλν ηνπ 
απνζπάζκαηνο; 

5.  ην απόζπαζκα δηαθξίλνπκε 
εύθνια δύν δηαθνξεηηθέο ςπρηθέο 
δηαζέζεηο ηνπ πνηεηή. Πνηεο είλαη 
απηέο θαη πώο δηθαηνινγείηαη ε 
θαζεκηά; 
 

Γηώξγεο ηγάιαο  
(γελ. 1954),  

Ο αξθνπδηάξεο (1980) 
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Παηηξηθά γπκλάζκαηα 
 

ΣΑ ΑΣΗΡΗΚΑ ΓΤΜΝΑΜΑΣΑ είλαη 

δπν ζεηξέο πνηεκάησλ. Ζ πξώηε 
ζεηξά απνηειείηαη από 20 πνηήκαηα 
πνπ γξάθηεθαλ ην 1907 θαη 
δεκνζηεύηεθαλ ηνλ επόκελν ρξόλν 
ζην πεξηνδηθό Ννπκάο. Ζ δεύηεξε 
ζεηξά απνηειείηαη από 24 πνηήκαηα 
πνπ γξάθηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ 
ζην Ννπκά ην 1909, ζρεδόλ 
ηαπηόρξνλα κε ην θίλεκα ζην Γνπδί. 
Ζ ζάηηξα ηνπ Παιακά δελ είλαη 
ιεπηή εηξσλεία, νύηε επθπνινγία, 
νύηε απιή θαη αλώδπλε θξηηηθή. 
Γελ είλαη νύηε θνηλσληθή ζάηηξα, 
όπσο ηνπ Λαζθαξάηνπ. Δίλαη κηα 
ζάηηξα πνπ θξαηάεη καζηίγην θαη 
ρηππάεη ζθιεξά ηελ πνιηηηθή 
θαηάζηαζε θαη ηηο θίβδειεο αμίεο 
ηεο επνρήο. Δίλαη πηθξόο 
ζαξθαζκόο πνπ βγαίλεη από ηελ 
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νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ηνπ 
πνηεηή θαη πξνζπαζεί λα μππλήζεη 
ηηο λαξθσκέλεο ζπλεηδήζεηο ησλ 
ζπκπνιηηώλ ηνπ. Ο ίδηνο ν πνηεηήο 
γξάθεη: «Σα αηηξηθά Γπκλάζκαηα 
ελώ αξρίδνπλ κε ηελ πξόζεζε λα 
ρηππήζνπλ πξόζσπα θαη 
αληηθείκελα ζε νξηζκέλ’ απάλνπ 
ζπληαξαθηηθά δεηήκαηα, πνιηηηθά 
θαη θνηλσληθά, πξνρσξνύλ, 
ηξαβνύλ ζε ζηνραζηηθέο 
γεληθόηεηεο θαη ππνλνεηηθέο 
εηθόλεο». Σα δπν ζαηηξηθά πνπ 
αθνινπζνύλ είλαη ην 3 θαη ην 5 ηεο 
δεύηεξεο ζεηξάο. 
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α΄ 
 

Εαγάξηα* θαη ηζαθάιηα θαη θνθόξνη  
ζεθσηνί θάζε ηόζν ζην πνδάξη 
κόξηεδεο*, ινύζηξνη, αξγνί*,  

ιηκνθνληόξνη* 
 

ηνλ αθέληε ραξά πνπ ηνπο  
ιαλζάξεη!*  

Καη πνηα είλαη ηα ζσζηά πνηα  
ηα κεγάια 

πνπ ηελ νξκή ηνύο δίλνπλ θαη  
ηε ράξε; 

 

δαγάξη: θπλεγεηηθό ζθπιί· κεηθ. 
ηηπνηέληνο άλζξσπνο. 

κόξηεο: αιήηεο, κάγθαο. 

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

ιηκνθνληόξνο: λένο πνπ, ελώ δελ 
έρεη λα θάεη, θξνληίδεη λα ληύλεηαη 
θνκςά θαη λα επηδεηθλύεηαη. 

ιαλζάξω: εκθαλίδσ, αλαδεηθλύσ 
θάπνηνλ ή θάηη (γαιι. ιέμε). 
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Πξνδόηεο νη Σξηθνύπεδεο*.  
Κξεκάια!  

Κη νη Φπράξεδεο;* Γηνύρα!  
Πιεξσκέλνη.  

Να ε Διιάδα! Αξζαθηώηηζζα*  
δαζθάια, 

 

Σξηθνύπεο: πξόθεηηαη γηα ην 
Υαξίιαν Σξηθνύπε (1832-1896) πνπ 
δηεηέιεζε πνιιέο θνξέο 
πξσζππνπξγόο θαη ζεσξείηαη από 
ηνπο πην επηηπρεκέλνπο παιηνύο 
πνιηηηθνύο. 

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

Αξζαθηώηηζζα: ηνπ Αξζαθείνπ. 
Δθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζειέσλ, 
γλσζηό γηα ηηο ζπληεξεηηθέο ηνπ 
ηάζεηο.  
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κε ινγηόηαηνπο* παξαγηνκηζκέλε. 
Κη ν Ρσκηόο; Αθεξίκ!* Μπαιό;  

Κνπθνύηζη. 
Από ηνλ θαθελέ ζηελ Πόιε κπαίλεη 
 
ηνπ λαξγηιέ θξαηώληαο  

ην καξθνύηζη.* 
 
 
 
 
 
 
 

ινγηόηαηνπο: εδώ εηξσληθά: ν 
ζρνιαζηηθόο κειεηεηήο ησλ 
ζπγγξακκάησλ.  

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

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

Οη βσκνί ζπληξηκκέλνη θαη  
ζβεζκέλα*  

ηα πνιπθάληεια όια ηεο ιαηξείαο.  
Ούη’ ε Αζελά*, πνιεκηθή παξζέλα, 
 

θαη κήηε ε επινγία ηεο Παλαγίαο. 
’ αξραία θαη λέα, παιάηηα θαη  

ξεκάδηα 
η’ άδεην παληνύ· ην θξύν ηεο αζεΐαο. 
 

Οη βωκνί... ζβεζκέλα: Πξβι. ην 
ζηίρν Πβεζκέλεο όιεο νη θωηηέο νη 
πιάζηξεο κεο ζηε ρώξα από ηε 

Φινγέξα ηνπ Βαζηιηά.  

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

δνπλ νη δσέο, ηξσλ, ηξώγνληαη θαη 
πάλε.  

Κη απάλνπ απ’ όια ησλ ζεώλ  
ηα βξάδηα* 

 

ππέξζεα μσηηθά* θεγγνβνιάλε  
καθξηά από καο Ηδέα θαη Δπηζηήκε.  
Βάξβαξνη ζε λανύο ηηο  

πξνζθπλάλε. 
 

Σ’ άηη ζνπ αθόκα καο παηά,  
Μπξαΐκε! 

 

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

Φξεηδεξίθνπ Νίηζε Σν ιπθόθωο 

ηωλ εηδώιωλ, ζην νπνίν ν Γεξ-
καλόο θηιόζνθόο αλαπηύζζεη ηε 
ζεσξία ηνπ γηα ην ζάλαην ησλ ζεώλ. 

μωηηθό: δαηκόλην. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

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

ΟΗ ΠΑΣΡΗΓΔ, κηα ζεηξά από 

δώδεθα έμνρα παξλαζζηαθά 
ζνλέηα, θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε 
ζηελ πνίεζε ηνλ Παιακά. 
Πξσηνδεκνζηεπκέλα ην 1895, ηα 
ζπκπεξηέιαβε αξγόηεξα ν πνηεηήο 
ζηε ζπιινγή ηνπ Ζ Αζάιεπηε Εσή 
(1904). Με ηα πνηήκαηα ηνλ απηά ν 
Παιακάο, ζε κηα πνξεία κέζα από 
ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν, 
απνθαιύπηεη θαη αλαιύεη ηελ 
πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθόηεηά ηνπ 
θαη ηα κπζηηθά ηεο πνηεηηθήο ηνπ 
ηέρλεο. Οη Παηξίδεο είλαη νη ηόπνη, 
όπνπ πξαγκαηηθά έδεζε ή ηαμίδεςε 
κε ηελ πνηεηηθή ηνλ θαληαζία. Ζ 
Πάηξα, ην Μεζνιόγγη, ε Αζήλα, ε 
Κέξθπξα, ην Άγην ξνο, ε Ρνύκειε, 
ε Αίγππηνο, ην Βπδάληην, ε Γε, νη 
κπζηθέο ρώξεο ησλ ππεξβνξείσλ, 
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ην αζηξηθό ζύκπαλ θαη ν ηειηθόο 
πξννξηζκόο, παξνπζηάδνληαη ζηα 
ζνλέηα απηά σο ζηαζκνί ηεο 
ππαξμηαθήο θαη πλεπκαηηθήο 
πνξείαο ηνλ πνηεηή. Από αηζζεηηθή 
άπνςε ζηηο Παηξίδεο ε 
παξλαζζηαθή ηειεηόηεηα ηεο 
κνξθήο ηζνξξνπεί κε ηε 
ζηνραζηηθή θαη ιπξηθή δηάζεζε. 
Γηαβάδνπκε ην έλαην θαη ην 
δσδέθαην ζνλέην. 
 

[Παλ ηωλ Φαηάθωλ ην θαξάβη...] 
 

Ο ΠΟΗΖΣΖ ζην έλαην απηό ζνλέην 

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

ρσξίο λα ηε βνεζάλ παληά θαη  
ιακλνθόπνη  

θπιάεη· θαη είλαη ζηα βάζε ηεο  
ςπρήο κνπ ηόπνη  

παλάξραηνη θη αζάιεπηνη ζαλ  
ηελ Αζία, 

 
πεληάγλσκνη* θη απόθνηνη* ζαλ ηελ 
Δπξώπε  
 

ην θαξάβη ηωλ Φαηάθωλ: πξόθεηηαη 
γηα ην γνξγνηάμηδν θαξάβη κε ην 
νπνίν ν Αιθίλννο έζηεηιε ηνλ 
Οδπζζέα ζηελ Ηζάθε· νύηε ην 
γεξάθη, ην ηαρύηεξν πνπιί, δελ 
παξάβγαηλε καδί ηνπ (Οδύζζεηα, λ, 
86-87). 

πεληόγλωκνο: απηόο πνπ έρεη 
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο γλώκεο, 
πνιιέο θαη πινύζηεο ηδέεο. 
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ζα καύξε γε Αθξηθή κε ζθίγγ’  
ε απειπηζία,  

θξαηώ κηαλ άγξηα κέζα κνπ  
Πνιπλεζία*,  

θαη πάληα έλα Κνιόκβν* παίξλσ  
ην θαηόπη. 

 
Καη ηα ηεξάζηηα ηεο δσήο θαη  

ηα ιηνπύξηα  
ησλ ηξνπηθώλ ηα γλώξηζα, θαη κε  

ησλ πόισλ  
ηπιίρηεθα ηα ζάβαλα, θαη ρίιηα  

κύξηα 
 

απόθνηνο: παξάηνικνο, νξκεηηθόο.  

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

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

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

απάλσ, πνπ μεθεύγεη θη απ’ ηα  
θιαδεπηήξηα. 

 
 
 
 

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

μάλνημαλ: θαλέξσζαλ, 
απνθάιπςαλ.  

ρόξην ξηδωκέλν: πξβι. Ζζαΐα, Μ 7-
8 «Πᾶζα ζαξμ ρόξηνο θαί πᾶζα 
δόμα ἀλζξώπνπ ώο ἄλζνο 
ρόξηνπ...». Δπίζεο Ηιηάδα, Ε, 146 
«νἵε πέξ θύιισλ γελεή, ηνίε δέ θαη 
ἀλδξῶλ». 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Πνην είλαη ην λόεκα ηεο 
αληίζεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη 
δύν ηειεπηαίνη ζηίρνη ζε ζρέζε κε 
ηνπο πξνεγνύκελνπο; 
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[Ξαηξίδεο! αέξαο, γε...] 
 

ΣΟ ΓΧΓΔΚΑΣΟ ΟΝΔΣΟ ν 
πνηεηήο, ρξεζηκνπνηώληαο κηα 
αξραία θηινζνθηθή ζεσξία, δίλεη 
απάληεζε ζηα κεηαθπζηθά 
εξσηήκαηα γηα ηελ θαηαγσγή θαη 
ηνλ πξννξηζκό, πξόβιεκα πνπ 
βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θαη ησλ 
δώδεθα ζνλέησλ ηνπ. 
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Παηξίδεο! Αέξαο, γε, λεξό, θσηηά!*  
ηνηρεία  

αράιαζηα, θαη αξρή θαη ηέινο  
ησλ πιαζκάησλ,  

ζα ζα πεξάζσ ζηε γαιήλε  
ησλ κλεκάησλ,  

ζα ζαο μαλαβξώ, πξώηε θαη ζηεξλή  
επηπρία! 

 
 
 
 
 
 
 

αέξαο, γε, λεξό, θωηηά: θαηά ηε 
ζεσξία ηνπ Δκπεδνθιή ηνπ 
Αθξαγαληίλνπ ηα ηέζζεξα απηά 
ζηνηρεία είλαη αηώληεο θνζκνγνληθέο 
αξρέο. Ζ γέλεζε θαη ε θζνξά δελ 
είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε έλσζε θαη 
ε δηάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. 
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Αέξαο κέζα κνπ ν ιαόο*  
ησλ νλεηξάησλ  

ζηνλ αέξα ζα πάεη· ζα πάεη  
ζηελ αησλία  

θσηηά, θσηηά θη ν ινγηζκόο κνπ,  
ηε καλία  

ησλ παζώλ κνπ ζα πάξ’ ε ιύζζα  
ησλ θπκάησλ. 

 

Σν ρσκαηόπιαζην θνξκί ρώκα θαη  
θείλν 

αέξαο, γε, λεξό, θσηηά  
ζα μαλαγίλσ, 

θη απ’ ησλ νλείξσλ ηνλ αέξα,  
θη απ’ ηελ πύξα 

 

ηνπ ινγηζκνύ, θη από ηε ζάξθα  
ηε ιησκέλε, 

θη απ’ ησλ παζώλ ηε ζάιαζζα  
πάληα ζα βγαίλεη 

ήρνπ πλνή, παξάπνλν, ζαλ από  
ιύξα. 

 

ιαόο: κεγάιν πιήζνο. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

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

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ πεξηέρεηαη ζηε 

ζπιινγή Ζ Αζάιεπηε Εσή (ζηελ 
ελόηεηα Ρα ζνλέηα). Γξάθηεθε ην 
1896, επνρή πνπ ν πνηεηήο 
πηεδόηαλ από νηθνλνκηθέο αλάγθεο 
θαη ππνρξεσλόηαλ λα εξγάδεηαη 
ζθιεξά αξζξνγξαθώληαο ζηα 
δηάθνξα αζελατθά έληππα γηα λα 
επηβηώζεη. Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ 
Παλ/κίνπ Αζελώλ δηνξίζηεθε ην 
1897. 
 
Πάληα δηςάο – όπσο δηςάεη  

ην πξσηνβξόρη  
ζηεγλή θαινθαηξηά* –ην βινγεκέλν  

ζπίηη  
 

ζηεγλή θαινθαηξηά· είλαη αληηθ. ηνπ 
ξήκαηνο, ελώ ην πξσηνβξόρη είλαη 
ππνθ. 
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θαη κηα θξπθή δσή ζα δέεζε  
εξεκίηε,  

αγάπεο θη αξλεζηάο δσνύια  
ζε κηα θόρε. 

 
Γηςάο θαη ην θαξάβη πνπ ην πέιαν  

ην ’ρεη,  
θη όιν ηξαβάεη κε ηα πνπιηά θαη  

κε ηα θήηε,  
θη είλαη κεζηή ε δσή ηνπ κ’ όιν  

ηνλ πιαλήηε·  
θαη ην θαξάβη θαη ην ζπίηη ζνπ  

είπαλ «ρη!» 
 
Μήηε ε παξάκεξε επηπρία πνπ δε  

ζαιεύεη,  
κήηε ε δσή π’ όιν θαη λέα ςπρή  

ηήο βάλεη  
θάζε θαηλνύξηα γε θαη θάζε λην  

ιηκάλη. 
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Μόλν η’ αιάθηαζκα ηνπ ζθιάβνπ  
πνπ δνπιεύεη·  

ζέξλε ζηελ αγνξά ηε γύκληα  
ηνπ θνξκηνύ ζνπ,  

μέλνο θαη γηα ηνπο μέλνπο θαη γηα  
ηνπο δηθνύο ζνπ. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Πνηνο ζηίρνο λνκίδεηε όηη 
εθθξάδεη θαιύηεξα ηελ αιινηξίσζε 
ηνπ αλζξώπνπ από ηηο ζπλζήθεο 
θάησ από ηηο νπνίεο αλαγθάδεηαη 
λα δεη θαη λα εξγάδεηαη; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 
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4.  Ο πνηεηήο ελώ βαζίδεηαη ζε 
απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, 
ρξεζηκνπνηεί ην β΄ εληθό 
πξόζσπν· ηη πεηπραίλεη κε απηό; 
 

ΓΡΑΠΣΗ ΑΚΗΗ 
 

(Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηδαζθαιίαο θαη ησλ ηξηώλ 
πνηεκάησλ).  
ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ 12νπ 
ζνλέηνπ ησλ Ξαηξίδωλ ν πνηεηήο 
εθθξάδεη θάπνηα γλώκε γηα ηελ 
επηβίσζε ηεο πνίεζεο ηνπ. Πνηα 
είλαη ε δηθή ηνπ γλώκε θαη πνηα 
είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηελ αμία 
ηεο πνηεηηθήο ηέρλεο ηνπ Παιακά 
θαη γηα ηελ απήρεζε πνπ κπνξεί λα 
έρεη ε πνίεζε ηνπ ζηελ επνρή καο; 
Να απαληήζεηε ηεθκεξηώλνληαο ηηο 
απόςεηο ζαο. 
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Κσζηήο Παιακάο  
(1859 - 1943) 

 
Γελλήζεθε ζηελ Πάηξα 
από γνλείο Μεζνινγγίηεο.  

ε ειηθία εθηά ρξνλώλ έκεηλε 
νξθαλόο από κεηέξα θαη παηέξα, 
νπόηε ηνλ πήξε ππό ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ζην Μεζνιόγγη ν 
ζείνο ηνπ Γεκήηξηνο Παιακάο. Σν 
1876 ήξζε ζηελ Αζήλα γηα λα 
ζπνπδάζεη Ννκηθά· γξήγνξα όκσο 
ηα εγθαηέιεηςε γηα λα αθνζησζεί 
ζηελ πνίεζε. Άξρηζε λα δεκνζηεύεη 
πνηήκαηα ζε δηάθνξα έληππα ηεο 
επνρήο θαη θπξίσο ζηα 
πξσηνπνξηαθά θύιια Οακπαγάο 
θαη Κε ράλεζαη. Ο Παιακάο είλαη ν 
πην αληηπξνζσπεπηηθόο πνηεηήο 
ηεο γεληάο ηνπ θαη έλαο από ηνπο 
θνξπθαίνπο ηεο λέαο ειιεληθήο 
πνίεζεο. Γεζπόδεη κε ηελ έληνλε 
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παξνπζία ηνπ, γηα πελήληα 
πεξίπνπ ρξόληα ζηελ πλεπκαηηθή 
δσή ηνπ ηόπνπ. Ζ αθκή ηνπ 
ζπκπίπηεη κε ηελ αζηηθή 
δηακόξθσζε ηεο ειιεληθήο 
θνηλσλίαο. Ζ γεληά ηνπ ’80, ζηελ 
νπνία αλήθεη ν πνηεηήο, 
ζεκαδεύεηαη από ην ζεηηθηζηηθό 
πλεύκα θαη ηε ιαηξεία γηα ηελ 
Δπηζηήκε. Σν ίδην απηό πλεύκα 
εκπλέεη θαη ηνλ Παιακά θαη 
επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ 
πνίεζή ηνπ. Από πνιύ λσξίο 
επηδήηεζε θάπνηα ζύλδεζε ηεο 
Αζελατθήο ρνιήο, ζηελ νπνία ν 
ίδηνο είρε ηηο ξίδεο ηνπ, κε ηε 
ζνισκηθή παξάδνζε. 

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

1886. Αθνινύζεζαλ: Ίακβνη θαη 
Αλάπαηζηνη (1897) θαη ν Ράθνο 
(1898). Σν 1899 έιαβε κέξνο ζηνλ 
πξώην Φηιαδέιθεην Πνηεηηθό 
δηαγσληζκό θαη ηηκήζεθε κε ην 
πξώην βξαβείν. Άιιεο πνηεηηθέο 
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ζπιινγέο: Ζ Αζάιεπηε Εωή (1904), 

Ν δωδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ (1907), 

Ζ Φινγέξα ηνπ Βαζηιηά (1910), Νη 
θαεκνί ηεο Ιηκλνζάιαζζαο (1912) 
θηι. Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ 
πεδνγξαθία θαη ην ζέαηξν θαη 
δηαθξίζεθε σο θξηηηθόο ηεο 
ινγνηερλίαο. 
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Γεώξγηνο Γξνζίλεο 
 

Ρα πξωηνβξόρηα 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ αλήθεη ζηε ζπιινγή 

Θα βξαδηάδεη (1930). Ο πνηεηήο εδώ 
απεπζύλεηαη ζε αγαπεκέλε γπλαίθα 
πνπ ηελ νδεγεί ζηελ εμνρή θαη 
εθθξάδεη κε γξαθηθέο θαη εηδπιιηα-
θέο εηθόλεο ηελ αγάπε ην γηα ηελ ει-
ιεληθή θύζε θαη ηε δσή ηνπ ρσξηνύ. 
 

Με ηα πξσηνβξόρηα ζα ’ξζνπλ  
ηα κελύκαηα  

ηνπ ρεηκώλα: ην πνηάκη ζα ζνιώζεη,  
ζα ηξηδνβνινύλ μεξά  

ηα πιαηαλόθπιια,  
ζα θξπώζεη ε λύρηα θαη  

ζα κεγαιώζεη. 
 

Θα δξνζνζηαιάδνπλ θόθθηλα  
ηα θνύκαξα,  

θπθιακηέο ζ’ αλζνύλ ζην ρώκα  
ηαίξηα ηαίξηα,  
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ζα θαπλίδνπλ ζθαιηζηά  
ηα ρσξηαηόζπηηα,  

θαη ζ’ αξρίζνπλ ηα ζπηηηάηηθα  
λπρηέξηα. 

 

Θα ζσπάζεη ν ηδίηδηθαο, θη  
εηνηκνηάμηδα  

γη’ άιισλ ηόπσλ άλνημε, καθξηά  
απ’ ηα ρηόληα,  

βξάδπ βξάδπ σο ηα κεζνύξαλα  
ζα ρύλνληαη  

καύξνη θηεξσηνί ζηαπξνί,  
ηα ρειηδόληα. 

 

Χ ραξά καο! ην ρεηκώλα  
ζα πξνζκέλνκε,  

δίρσο πάγνπο θαη ρηνληέο  
λα θνβεζνύκε:  

ηεο δσήο καο ην ζηεξλό ηαμίδη  
εθάλακε  

θαη ηελ άλνημε άιισλ ηόπσλ  
δελ πνζνύκε! 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

2.  Πώο παξνπζηάδεη ν πνηεηήο ηε 
δσή ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ; Να ηε 
ζπγθξίλεηε κε ηε δσή ζηνλ ηόπν 
ηεο δηακνλήο ζαο. 
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Γεώξγηνο Γξνζίλεο  
(1859-1951) 

 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα από γνλείο 
Μεζνινγγίηεο. πνύδαζε Ννκηθά 
ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, αιιά 
πξνηνύ ηειεηώζεη κεηαγξάθεθε ζηε 
Φηινζνθηθή ρνιή. Σν 1885 πήγε 
ζηε Γεξκαλία θαη ζπνύδαζε 
ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη μέλεο 
θηινινγίεο ζηε Λεηςία. Πξόζθεξε 
πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ 
αλαγέλλεζε ηεο ινγνηερλίαο θαη 
ζην δεκνηηθηζκό. Τπεξέηεζε ζην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζηε 
Γηεύζπλζε Γξακκάησλ θαη Σερλώλ. 
Σν 1926 έγηλε αθαδεκατθόο. Χο 
πνηεηήο είλαη εηδπιιηαθόο κε 
παξλαζζηθέο ηάζεηο. Σα έξγα ηνπ, 
αλ θαη κηθξήο ιπξηθήο πλνήο, 
ραξαθηεξίδνληαη από επγέλεηα θαη 
ιεπηόηεηα θαη βνήζεζαλ λα 
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απαιιαγεί ε πνίεζε καο από ηνλ 
θξαπγαιέν ξνκαληηζκό. Έξγα ηνπ: 
Πνίεζε: Ηζηνί αξάρλεο (1880), 

Πηαιαθηίηαη (1881), Δηδύιιηα (1884), 
Γαιήλε (1902), Φωηεξά ζθνηάδηα 

(1915), Θιεηζηά βιέθαξα (1918), 
Ξύξηλε ξνκθαία (1921), Θα 
βξαδηάδεη (1930) θ.ά. Πεδά: 
Αγξνηηθαί επηζηνιαί (1882), Ρν 
βνηάλη ηεο αγάπεο (1901), Έξζε 
(1922) θ.ά. Σν πνηεηηθό θαη 
πεδνγξαθηθό ηνπ έξγν είλαη 
ζπγθεληξσκέλν ζε έμη ηόκνπο 
(Πύιινγνο πξνο δηάδνζηλ Ωθειίκωλ 
Βηβιίωλ). 
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Κ . Π . Καβάθεο 

 

Ξεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ απηό, πνπ γξάθηεθε 

γύξσ ζην 1900, ν Καβάθεο 
επηρεηξεί ηελ πξώηε ηνπ έμνδν από 
ηα κηθξά δξάκαηα ηεο έγθιεηζηεο 
ςπρήο πξνο ην θνηλσληθό επίπεδν. 
Σν πην εληππσζηαθό από άπνςε 
ηερληθήο ζ’ απηό ην πνίεκα, 
ζπγθξηηηθά κε παιηόηεξεο 
πξνζπάζεηεο ηνπ πνηεηή, είλαη ν 
ζεαηξηθόο ηξόπνο αλάπηπμήο ηνπ. 
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- Ση πεξηκέλνπκε ζηελ αγνξά*  
ζπλαζξνηζκέλνη; 

Δίλαη νη βάξβαξνη λα θζάζνπλ  
ζήκεξα. 

 
- Γηαηί κέζα ζηελ ύγθιεην* κηα  

ηέηνηα απξαμία;  
Ση θάζνλη’ νη πγθιεηηθνί θαη  

δελ λνκνζεηνύλε; 
 
 
 
 

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

ύγθιεηνο: ζπιινγηθό ζώκα 
δηαθόξσλ αξραίσλ θαη λεόηεξσλ 
πνιηηεηώλ κε ύςηζηα θαζήθνληα 
(λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θηι.). 
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5  Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ  
ζήκεξα. 

Ση λόκνπο πηα ζα θάκνπλ  
νη πγθιεηηθνί;  

Οη βάξβαξνη ζαλ έιζνπλ  
ζα λνκνζεηήζνπλ. 

 
- Γηαηί ν απηνθξάησξ καο ηόζν  

πξσί ζεθώζε,  
θαη θάζεηαη ζηεο πόιεσο ηελ  

πην κεγάιε πύιε 
10  ζηνλ ζξόλν επάλσ, επίζεκνο,  

θνξώληαο ηελ θνξόλα; 
 

Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ  
ζήκεξα.  

Κη ν απηνθξάησξ πεξηκέλεη  
λα δερζεί 

ηνλ αξρεγό ηνπο. Μάιηζηα  
εηνίκαζε  

γηα λα ηνλ* δώζεη κηα  
πεξγακελή. Δθεί  
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15  ηνλ* έγξαςε ηίηινπο πνιινύο  
θη νλόκαηα. 

 
- Γηαηί νη δπν καο ύπαηνη* θη νη  

πξαίηνξεο* εβγήθαλ  
ζήκεξα κε ηεο θόθθηλεο, ηεο  

θεληεκέλεο ηόγεο·*  
γηαηί βξαρηόιηα θόξεζαλ κε  

ηόζνπο ακέζπζηνπο,*  
θαη δαρηπιίδηα κε ιακπξά,  

γπαιηζηεξά ζκαξάγδηα· 
20  γηαηί λα πηάζνπλ ζήκεξα  

πνιύηηκα κπαζηνύληα  
 

ηνλ: ηνπ (ηδησκ. ηύπνο). 

ύπαηνο: ηίηινο αλώηαηνπ άξρνληα 
κε επξύηαηεο δηθαηνδνζίεο.  

πξαίηνξεο: αλώηεξνη άξρνληεο 
ζηελ αξραία Ρώκε θαη ην Βπδάληην. 

ηόγα ή ηόγθα: επίζεκε πεξηβνιή 
αλώηαησλ αμησκαηνύρσλ. 

ακέζπζηνο: πνιύηηκνο ιίζνο. 
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κ’ αζήκηα θαη καιάκαηα έθηαθηα  
ζθαιηγκέλα; 

 
Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ  

ζήκεξα· 
θαη ηέηνηα πξάγκαηα  

ζακπώλνπλ ηνπο βαξβάξνπο. 
 

- Γηαηί θη νη άμηνη ξήηνξεο δελ  
έξρνληαη ζαλ πάληα 

25  λα βγάινπλε ηνπο ιόγνπο ηνπο,  
λα πνύλε ηα δηθά ηνπο; 

 
Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ  

ζήκεξα· 
θη απηνί βαξηνύλη’ επθξάδεηεο  

θαη δεκεγνξίεο. 
 

- Γηαηί λ’ αξρίζεη κνλνκηάο απηή  
ε αλεζπρία 

θη ε ζύγρπζηο. (Σα πξόζσπα ηη  
ζνβαξά πνπ εγίλαλ).  
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30  Γηαηί αδεηάδνπλ γξήγνξα  
νη δξόκνη θη νη πιαηέεο, 

θη όινη γπξλνύλ ζηα ζπίηηα  
ηνπο πνιύ ζπιινγηζκέλνη; 

 

Γηαηί ελύρησζε θη νη βάξβαξνη  
δελ ήιζαλ. 

Καη κεξηθνί έθζαζαλ απ’ ηα  
ζύλνξα, 

θαη είπαλε πσο βάξβαξνη πηα  
δελ ππάξρνπλ. 

 

35  Καη ηώξα ηη ζα γελνύκε ρσξίο  
βαξβάξνπο.  

Οη άλζξσπνη απηνί ήζαλ κηα  
θάπνηα ιύζηο. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

1.  Από ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην 
πνίεκα ζε πνηα επνρή ή πόιε 
λνκίδεηε όηη δηαδξακαηίδνληαη ηα 
γεγνλόηα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο. 
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2.  Σν πνίεκα δηαθξίλεηαη γηα ηε 
ζεαηξηθόηεηά ηνπ. Να βξείηε ηα 
ζηνηρεία πνπ ηε ζπληζηνύλ θαη λα 
ζπδεηήζεηε ην αηζζεηηθό ηνπο 
απνηέιεζκα. 

3.  Να ζρνιηάζεηε ηνπο δπν 
ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν ρεηξόγξαθν ηνπ πνηήκαηνο 
Ξεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο από 

ηα «Απηόγξαθα Πνηήκαηα 1896-
1910» (Αξρείν Καβάθε) 
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Ηζάθε 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ πξσηνδεκνζηεύηεθε 

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

α βγεηο ζηνλ πεγαηκό  
γηα ηελ Ηζάθε, 

λα εύρεζαη λα ’λαη καθξύο  
ν δξόκνο, 

γεκάηνο πεξηπέηεηεο,  
γεκάηνο γλώζεηο. 

Σνπο Λαηζηξπγόλαο* θαη  
ηνπο Κύθισπαο,  

 

Λαηζηξπγόλεο: κπζηθή θπιή 
γηγαληόζσκσλ αλζξσπνθάγσλ, 
πνπ είραλ πξσηεύνπζά ηνπο ηε 
Λαηζηξπγνλία, ηελ πςειή πόιε ηνπ 
Λάκνπ. 
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5  ηνλ ζπκσκέλν Πνζεηδώλα  
κε θνβάζαη, 

ηέηνηα ζηνλ δξόκν ζνπ  
πνηέ ζνπ δελ ζα βξεηο, 

αλ κέλ’ ε ζθέςηο ζνπ πςειή,  
αλ εθιεθηή 

ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη  
ην ζώκα ζνπ αγγίδεη. 

Σνπο Λαηζηξπγόλαο θαη  
ηνπο Κύθισπαο,  

10  ηνλ άγξην Πνζεηδώλα  
δελ ζα ζπλαληήζεηο, 

αλ δελ ηνπο θνπβαλείο*  
κεο ζηελ ςπρή ζνπ, 

αλ ε ςπρή ζνπ δελ ηνπο ζηήλεη  
εκπξόο ζνπ. 

 

Να εύρεζαη λα ’λαη καθξύο  
ν δξόκνο.  

Πνιιά ηα θαινθαηξηλά πξσηά  
λα είλαη  

 

θνπβαλείο: θνπβαιάο. 
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15  πνπ κε ηη επραξίζηεζε,  
κε ηη ραξά 

ζα κπαίλεηο ζε ιηκέλαο  
πξσηντδσκέλνπο·  

λα ζηακαηήζεηο  
ζ’ εκπνξεία Φνηληθηθά,  

θαη ηεο θαιέο πξαγκαηείεο  
λ’ απνθηήζεηο,  

ζεληέθηα* θαη θνξάιιηα,  
θερξηκπάξηα θη εβέλνπο,* 

20  θαη εδνληθά κπξσδηθά  
θάζε ινγήο, 

όζν κπνξείο πην άθζνλα  
εδνληθά κπξσδηθά· 

 
 

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

έβελνο: καύξν πνιύηηκν μύιν 
ζθιεξό, θαηάιιειν γηα ζηίιβσζε. 
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ζε πόιεηο Αηγππηηαθέο πνιιέο 
 λα παο, 

λα κάζεηο θαη λα κάζεηο  
απ’ ηνπο ζπνπδαζκέλνπο. 

 

Πάληα ζηνλ λνπ ζνπ λα ’ρεηο  
ηελ Ηζάθε.  

25  Σν θζάζηκνλ εθεί  
είλ’ ν πξννξηζκόο ζνπ. 

Αιιά κε βηάδεηο ην ηαμίδη δηόινπ. 
Καιύηεξα ρξόληα πνιιά  

λα δηαξθέζεη· 
θαη γέξνο πηα λ’ αξάμεηο  

ζην λεζί, 
πινύζηνο κε όζα θέξδηζεο  

ζηνλ δξόκν,  
30  κε πξνζδνθώληαο πινύηε  

λα ζε δώζεη ε Ηζάθε. 
 

Ζ Ηζάθε ζ’ έδσζε  
η’ σξαίν ηαμίδη.  

Υσξίο απηήλ δελ ζα ’βγαηλεο  
ζηνλ δξόκν.  
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Άιια δελ έρεη λα ζε δώζεη πηα.  
Κη αλ πησρηθή ηελ βξεηο,  

ε Ηζάθε δελ ζε γέιαζε.  
35  Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο,  

κε ηόζε πείξα, 
ήδε ζα ην θαηάιαβεο νη Ηζάθεο  

ηη ζεκαίλνπλ. 
 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

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

4.  Να αλαπηύμεηε ην λόεκα ηνπ 
πνηήκαηνο γξαπηά ζε κηα 
πεξηεθηηθή παξάγξαθν σο δέθα 
γξακκέο. 
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5.  Δίλαη αηζηόδνμν ή απαηζηόδνμν 
ην κήλπκα ηεο Ηζάθεο; Να 
δηθαηνινγήζεηε ηελ άπνςή ζαο. 

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

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ γξάθηεθε ην 1910. 

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

Ση ζπκθνξά, ελώ είζαη  
θακσκέλνο 

γηα ηα σξαία θαη κεγάια έξγα 
ε άδηθε απηή ζνπ ε ηύρε πάληα 
ελζάξξπλζη θη επηηπρία λα ζε  

αξλείηαη·  
5  λα ζ’ εκπνδίδνπλ επηειείο  

ζπλήζεηεο, 
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θαη κηθξνπξέπεηεο, θη  
αδηαθνξίεο. 

Καη ηη θξηθηή ε κέξα πνπ  
ελδίδεηο 

(ε κέξα πνπ αθέζεθεο θη  
ελδίδεηο), 

θαη θεύγεηο νδνηπόξνο γηα  
ηα νύζα,  

10  θαη πηαίλεηο* ζηνλ κνλάξρελ  
Αξηαμέξμε 

πνπ επλντθά ζε βάδεη  
ζηελ απιή ηνπ, 

θαη ζε πξνζθέξεη ζαηξαπείεο  
θαη ηέηνηα. 

Καη ζπ ηα δέρεζαη κε απειπηζία 
απηά ηα πξάγκαηα πνπ δελ ηα  

ζέιεηο.  
15  Άιια δεηεί ε ςπρή ζνπ, γη’ άιια  

θιαίεη· 
 
 

πηαίλεηο: πεγαίλεηο. 
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ηνλ έπαηλν ηνπ Γήκνπ θαη  
ησλ νθηζηώλ*, 

ηα δύζθνια θαη η’ αλεθηίκεηα  
Δύγε· 

ηελ Αγνξά, ην Θέαηξν, θαη  
ηνπο ηεθάλνπο. 

Απηά πνύ ζα ζ’ ηα δώζεη  
ν Αξηαμέξμεο,  

20  απηά πνύ ζα ηα βξεηο ζηε  
ζαηξαπεία· 

θαη ηη δσή ρσξίο απηά ζα θάκεηο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

νθηζηέο: νη ζνθνί, νη πλεπκαηηθνί 
άλζξσπνη. 

121 / 432 



ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Ζ δσή ηνπ αλζξώπνπ 
πξνζδηνξίδεηαη όρη από ηηο 
δηαζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ αιιά 
από ηηο πξάμεηο ηνπ. ηαλ όκσο νη 
πξάμεηο είλαη ζε αληηλνκία κε ηηο 
βαζύηεξεο επηζπκίεο, ε δσή ηνπ 
αλζξώπνπ απνθηά κηα δηάζηαζε 
ηξαγηθή. Τπάξρεη απηή ε ηξαγηθή 
δηάζηαζε ζηνλ ήξσα ηνπ 
πνηήκαηνο; Να ηελ επηζεκάλεηε. 
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4.  Με βάζε ηηο θξάζεηο «σξαία θαη 
κεγάια έξγα», «αθέζεθεο θη 
ελδίδεηο», «ζαηξαπείεο θαη ηέηνηα» 
θαη έρνληαο ππόςε όηη ε ζαηξαπεία 
κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ηε δσή ηεο 
επκάξεηαο, λα ζπλζέζεηε έλα δηθό 
ζαο θείκελν αλαπηύζζνληαο ηηο 
απόςεηο ζαο αλεμάξηεηα από ην 
πνίεκα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθνλνγξάθεζε γηα έλα θαη 
κνλαδηθό αληίηππν ησλ Ξνηεκάηωλ 

ηνπ Καβάθε από ην Γηάλλε 
Σζαξνύρε 
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Απνιείπεηλ ν Θεόο Αληώληνλ
1
 

 
αλ έμαθλα, ώξα κεζάλπρη’,  

αθνπζζεί 
αόξαηνο ζίαζνο λα πεξλά 

 

1. Ο ηίηινο είλαη παξκέλνο από ην 
Βίν Αληωλίνπ, 75, ηνπ Πινπηάξρνπ. 
Ο Πινύηαξρνο δηεγείηαη πσο ην 
ηειεπηαίν βξάδπ πξηλ από ηελ 
είζνδν ηνπ Οθηάβηνπ ζηελ 
Αιεμάλδξεηα (Αύγνπζηνο ηνπ 30 
π.Υ.) θάησ από ην παξάζπξν ηνπ 
Αλησλίνπ αθνύζηεθε ν ζόξπβνο 
ελόο «αόξαηνπ ζηάζνπ». Γόζεθε ε 
εξκελεία πσο ήηαλ ν πξνζηάηεο 
ηνπ Αλησλίνπ, ν ζεόο Γηόλπζνο πνπ 
ηνλ εγθαηέιεηπε («Ἐδόθεη δὲ ηνῖο 
ἀλαινγηδνκέλνηο ηὸ ζεκεĩνλ 
ἀπνιείπεηλ ὁ Θεὸο Ἀληώληνλ, ὧ 
κάιηζηα ζπλεμνκνηῶλ θαὶ ζπλνηθεηῶλ 
ἑαπηὸλ δηεηέιεζελ») 
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κε κνπζηθέο εμαίζηεο, κε θσλέο– 
ηελ ηύρε ζνπ πνπ ελδίδεη πηα,  

ηα έξγα ζνπ 
5  πνπ απέηπραλ,  

ηα ζρέδηα ηεο δσήο ζνπ 
πνπ βγήθαλ όια πιάλεο,  

κε αλνθέιεηα ζξελήζεηο.  
αλ έηνηκνο από θαηξό,  

ζα ζαξξαιένο,  
απνραηξέηα ηελ,  

ηελ Αιεμάλδξεηα πνπ θεύγεη.  
Πξν πάλησλ λα κε γειαζζείο,  

κελ πεηο πσο ήηαλ 
10  έλα όλεηξν, πσο απαηήζεθελ  

ε αθνή ζνπ·  
κάηαηεο ειπίδεο ηέηνηεο  

κελ θαηαδερζείο.  
αλ έηνηκνο από θαηξό,  

ζα ζαξξαιένο,  
ζαλ πνπ ηαηξηάδεη ζε  
πνπ αμηώζεθεο κηα ηέηνηα πόιη,  
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πιεζίαζε ζηαζεξά  
πξνο ην παξάζπξν, 

15  θη άθνπζε κε ζπγθίλεζηλ,  
αιι’ όρη 

κε ησλ δεηιώλ ηα παξαθάιηα  
θαη παξάπνλα, 

σο ηειεπηαία απόιαπζη  
ηνπο ήρνπο, 

ηα εμαίζηα όξγαλα  
ηνπ κπζηηθνύ ζηάζνπ, 

θη απνραηξέηα ηελ,  
ηελ Αιεμάλδξεηα πνπ ράλεηο. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

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

3.  Ση ζπκβνιίδεη ζην πνίεκα ε 
Αιεμάλδξεηα θαη ν Αληώληνο; 
 

127 / 435 



 

Αιεμαλδξηλνί βαζηιείο 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ έρεη ηελ αθεηεξία ηνπ 

ζην Βίν Αληωλίνπ ηνπ Ξινπηάξρνπ, 
Δθεί ν ηζηνξηθόο δηεγείηαη πσο ν 
Αληώληνο θαη ε Κιενπάηξα νξγά-
λσζαλ κηα κεγαινπξεπή γηνξηή 
ζην ζηάδην ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη 
θαζηζκέλνη πάλσ ζε ρξπζνύο ζξό-
λνπο κνίξαζαλ βαζηιηθνύο ηίηινπο 
ζηα παηδηά ηεο Κιενπάηξαο. θν-
πόο ηνπ Πινπηάξρνπ είλαη λα δείμεη 
πόζν ν Αληώληνο είρε ππνδνπισζεί 
όρη κνλάρα ζηελ Κιενπάηξα, αιιά 
θαη ζην πλεύκα ηεο αλαηνιίηηθεο 
ριηδήο, πξάγκαηα αλάξκνζηα γηα 
έλα Ρσκαίν ζηξαηεγό. 

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

ηα παηδηά,  
ηνλ Καηζαξίσλα,* θαη ηα κηθξά  

ηνπ αδέξθηα,  
Αιέμαλδξν* θαη Πηνιεκαίν,*  

πνπ πξώηε  
5  θνξά ηα βγάδαλ έμσ  

ζην Γπκλάζην,*  
εθεί λα ηα θεξύμνπλ βαζηιείο,  

 
 

Καηζαξίωλ: γηνο ηεο Κιενπάηξαο 
θαη ηνπ Ηνπιίνπ Καίζαξα. 
Θαλαηώζεθε ζε ειηθία δεθαεθηά 
ρξνλώλ από ηνλ Οθηαβηαλό ζηελ 
Αιεμάλδξεηα, ην 30 π.Υ.  

Αιέμαλδξνο θαη Πηνιεκαίνο: 
παηδηά ηεο Κιενπάηξαο από ηνλ 
Αληώλην. 

Γπκλάζην: γπκλαζηήξην, ην ζηάδην 
ηεο Αιεμάλδξεηαο. 
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κεο ζηε ιακπξή παξάηαμε  
ησλ ζηξαηησηώλ. 

Ο Αιέμαλδξνο – ηνλ είπαλ*  
βαζηιέα 

ηεο Αξκελίαο, ηεο Μεδίαο, θαη  
ησλ Πάξζσλ.  

10  Ο Πηνιεκαίνο – ηνλ είπαλ*  
βαζηιέα 

ηεο Κηιηθίαο, ηεο πξίαο, θαη  
ηεο Φνηλίθεο. 

Ο Καηζαξίσλ ζηέθνληαλ πην  
εκπξνζηά, 

ληπκέλνο ζε κεηάμη  
ηξηαληαθπιιί, 

ζην ζηήζνο ηνπ αλζνδέζκε από  
παθίλζνπο,  

15  ε δώλε ηνπ δηπιή ζεηξά  
ζαπθείξσλ θη ακέζπζησλ, 

δεκέλα ηα πνδήκαηά ηνπ  
κ’ άζπξεο 

 

ηνλ είπαλ: ηνλ αλαθήξπμαλ. 
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θνξδέιεο θεληεκέλεο κε  
ξνδόρξνα καξγαξηηάξηα. 

Απηόλ ηνλ είπαλ πηόηεξν από  
ηνπο κηθξνύο, 

απηόλ ηνλ είπαλ Βαζηιέα ησλ  
Βαζηιέσλ. 

 
20 Οη Αιεμαλδξηλνί έλησζαλ βέβαηα  

πνπ ήζαλ ιόγηα απηά θαη  
ζεαηξηθά. 

 
Αιιά ε κέξα ήηαλε δεζηή θαη  

πνηεηηθή,  
ν νπξαλόο έλα γαιάδην αλνηρηό,  
ην Αιεμαλδξηλό Γπκλάζηνλ έλα 

25  ζξηακβηθό θαηόξζσκα ηεο  
ηέρλεο,  

ησλ απιηθώλ ε πνιπηέιεηα  
έθηαθηε,  

ν Καηζαξίσλ όιν ράξηο θη  
εκνξθηά  
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(ηεο Κιενπάηξαο πηόο, αίκα ησλ  
Λαγηδώλ*)·  

θη νη Αιεμαλδξηλνί έηξεραλ πηα  
ζηελ ενξηή, 

30  θη ελζνπζηάδνληαλ, θη  
επεπθεκνύζαλ 

ειιεληθά, θη αηγππηηαθά, θαη  
πνηνη εβξαίηθα,  

γνεηεπκέλνη κε η’ σξαίν ζέακα –  
κόιν πνπ βέβαηα ήμεπξαλ ηη  

άμηδαλ απηά,  
ηη θνύθηα ιόγηα ήζαλε απηέο  

νη βαζηιείεο. 
 
 

αίκα ηωλ Λαγηδώλ: θπζηθά από ηε 
κεηέξα ηνπ κόλν. Ζ δπλαζηεία ηεο 
Κιενπάηξαο (Λαγίδεο) είρε γελάξρε 
ηεο ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Λάγνπ, 
ζηξαηεγό θαη έλαλ από ηνπο 
δηαδόρνπο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, 
ηδξπηή ηνπ βαζηιείνπ ηεο Αηγύπηνπ. 
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ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

1.  ην πεξηζηαηηθό πνπ δηεγείηαη ν 
Πινύηαξρνο θεληξηθά πξόζσπα 
είλαη ν Αληώληνο θαη ε Κιενπάηξα. 
Δδώ πώο δειώλεηαη ε παξνπζία 
ηνπο; Πνηα είλαη ηα θύξηα 
πξόζσπα; 

2.  Πνηα ε ζέζε ησλ παηδηώλ ζηα 
όζα δηαδξακαηίδνληαη; 

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

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

5.  Πώο παξνπζηάδνληαη νη 
Αιεμαλδξηλνί ζρεηηθά α) κε ηελ 
εζλνινγηθή ηνπο ζύλζεζε, β) κε ηε 

133 / 437 



ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ηειεηή; 
Δίλαη ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη 
ππεύζπλνπο πνιίηεο; 

6.  Ζ εηξσλεία είλαη από ηα θύξηα 
γλσξίζκαηα ηεο πνηήζεσο ηνπ 
Καβάθε. Μπνξείηε λα ηελ 
αλαγλσξίζεηε ζην πνίεκα; 

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

Αιεμάλδξεηα, ε νδόο Ρακιίνπ. ’ 
απηό ην δξόκν θαηνίθεζε ε 

νηθνγέλεηα Καβάθε από ην 1887 
έσο ην 1899 (Αξρείν Δ.Λ.Η.Α) 
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Ζγεκώλ εθ Γπηηθήο Ιηβύεο 
 

Άξεζε γεληθώο ζηελ  
Αιεμάλδξεηα, 

ηεο δέθα κέξεο πνπ δηέκεηλελ  
απηνύ, 

ν εγεκώλ εθ Γπηηθήο Ληβύεο* 
Αξηζηνκέλεο*, πηόο ηνπ  

Μελειάνπ.  
5  Χο η’ όλνκα ηνπ θη ε πεξηβνιή,  

θνζκίσο ειιεληθή. 
Γέρνληαλ επραξίζησο ηεο ηηκέο,  

αιιά 
δελ ηεο επηδεηνύζελ· ήηαλ  

κεηξηόθξσλ. 
Αγόξαδε βηβιία ειιεληθά, 
ηδίσο ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά.  

 

Ληβύε: Διιεληθή νλνκαζία ηεο 
Αθξηθήο.  

Αξηζηνκέλεο: Πξόζσπν 
θαληαζηηθό.  
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10  Πξνπάλησλ δε άλζξσπνο  
ιηγνκίιεηνο. 

Θά ’ηαλ βαζύο ζηεο ζθέςεηο,  
δηεδίδεην, 

θη νη ηέηνηνη ην ’ρνπλ θπζηθό λα  
κε κηινύλ πνιιά. 

 

Μήηε βαζύο ζηεο ζθέςεηο ήηαλ,  
κήηε ηίπνηε. 

Έλαο ηπραίνο, αζηείνο άλζξσπνο. 
15  Πήξε όλνκα ειιεληθό, ληύζεθε  

ζαλ ηνπο Έιιελαο, 
έκαζ’ επάλσ θάησ ζαλ ηνπο  

Έιιελαο λα θέξεηαη· 
θη έηξεκελ ε ςπρή ηνπ κε ηπρόλ 
ραιάζεη ηελ θαινύηζηθελ  

εληύπσζη 
κηιώληαο κε βαξβαξηζκνύο*  

δεηλνύο ηα ειιεληθά,  
 

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

136 / 438 



20  θη νη Αιεμαλδξηλνί ηνλ πάξνπλ  
ζην ςηιό, 

σο είλαη ην ζπλήζεην ηνπο,  
νη απαίζηνη. 

 
Γη’ απηό θαη πεξηνξίδνληαλ ζε  

ιίγεο ιέμεηο,  
πξνζέρνληαο κε δένο ηεο  

θιίζεηο θαη ηελ πξνθνξά·  
θη έπιεηηελ νπθ νιίγνλ έρνληαο  

25  θνπβέληεο ζηνηβαγκέλεο  
κέζα ηνπ. 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 
 

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

2.  Ο ηόλνο από ηελ α ζηε β 
ζηξνθή αιιάδεη μαθληθά κε ην ζηίρν 
13. Γίλεηαη πςειόηεξνο ή πέθηεη; Ση 
απνηέιεζκα έρεη απηή ε κεηαβνιή; 
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3.  Πώο πιεξώλεη ν Αξηζηνκέλεο 
ηελ «θαινύηζηθελ εληύπσζη» πνπ 
δεκηνπξγεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

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

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

ΘΔΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

Πνιινί άλζξσπνη, ηδηαίηεξα λένη, 
πξνζπαζνύλ κε ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο λα κηκεζνύλ άιινπο θαη λα θα-
λνύλ δηαθνξεηηθνί από ό,ηη είλαη. Να 
εξεπλήζεηε ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλέ-
πεηεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 
λα δηαηππώζεηε ηηο απόςεηο ζαο. 
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Λένη ηεο Πηδώλνο 400 κ.Χ. 
 

ΣΟ ΠΟΗΖΜΑ είλαη γξακκέλν ην 
1920. Ζ ζθελνζεζία κάο κεηαθέξεη 
ζην 400 κ,Υ. ζηελ πινύζηα ηδώλα, 
εμειιεληζκέλε πόιε ζηα παξάιηα 
ηεο Φνηλίθεο πνπ έρεη πηα θαηαζηεί 
ξσκατθή επαξρία. Πέληε εύπνξνη 
θαη θαιιηεξγεκέλνη λεαξνί 
δηαζθεδάδνπλ ζε έλα ζπίηη. Έρνπλ 
θέξεη θη έλαλ εζνπνηό πνπ ηνπο 
απαγγέιιεη πνηήκαηα. Αλάκεζα ζε 
άιια πνηήκαηα ν εζνπνηόο απαγ-
γέιιεη θαη ην επίγξακκα πνπ, θαηά 
ηελ παξάδνζε, έγξαςε ν Αηζρύινο 
γηα λα ραξαρηεί ζηνλ ηάθν ηνπ: 
 

Αἰζρύινλ Δὐθνξίσλνο Ἀζελαῖνλ  
ηόδε θεύζεη 

κλῆκα θαηαθζίκελνλ ππξνθόξνην  
Γέια∙ 

ἀιθήλ δ’ εὐδόθηκνλ Μαξαζώληνλ  
ἄιζνο ἄλ εἴπνη 
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θαί βαζπραηηήεηο Μῆδνο  
ἐπηζηάκελνο. 

 

Σν επίγξακκα ζεκαίλεη: «Απηό ην 
κλήκα ζθεπάδεη ηνλ Αηζρύιν, ην γην 
ηνπ Δπθνξίσλα, Αζελαίν πνπ 
πέζαλε ζηε ζηηνθόξα Γέια· γηα ηελ 
επδόθηκε αλδξεία ηνπ κπνξεί λα 
κηιήζεη ην άιζνο ηνπ Μαξαζώλα 
θαη ν Πέξζεο κε ηελ ππθλή ραίηε, 
πνπ ηε γλώξηζε θαιά». Σν επίγξακ-
κα απηό απνηειεί θαη ην επίθεληξν 
ηνπ πνηήκαηνο ηνλ Καβάθε. 
 

Ο εζνπνηόο πνπ έθεξαλ γηα λα  
ηνπο δηαζθεδάζεη  

απήγγεηιε θαη κεξηθά  
επηγξάκκαηα εθιεθηά. 

 

Ζ αίζνπζα άλνηγε ζηνλ θήπν  
επάλσ·  

θη είρε κηαλ ειαθξά επσδία  
αλζέσλ  

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

 

Γηαβάζζεθαλ Μειέαγξνο,* θαη  
Κξηλαγόξαο,* θαη Ρηαλάο.* 

Μα ζαλ απήγγεηιελ ν εζνπνηόο,  
Αἰζρύινλ Δὐθνξίσλνο  

Ἀζελαῖνλ ηόδε θεύζεη 
10  (ηνλίδνληαο ίζσο ππέξ ην δένλ* 

ην «άιθήλ δ’ εύδόθηκνλ»,  
ην «Μαξαζώληνλ άιζνο»),  

πεηάρζεθελ επζύο έλα παηδί  
δσεξό,  

θαλαηηθό γηα γξάκκαηα, θαη  
θώλαμε· 

 

Μειέαγξνο, Κξηλαγόξαο, Ρηαλόο: 
ειάζζνλεο πνηεηέο ησλ 
ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ πνπ 
θαιιηέξγεζαλ ην επίγξακκα θαη 
έγξαςαλ θπξίσο εξσηηθά πνηήκαηα. 

ππέξ ην δένλ: πεξηζζόηεξν από ην 
θαλνληθό· κε κεγαιύηεξε έκθαζε.  
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«Α δελ κ’ αξέζεη ην ηεηξάζηηρνλ  
απηό.  

15  Δθθξάζεηο ηνηνύηνπ είδνπο  
κνηάδνπλ θάπσο ζαλ ιηπνςπρίεο 
Γώζε – θεξύηησ – ζην έξγνλ  

ζνπ όιελ ηελ δύλακή ζνπ 
όιελ ηελ κέξηκλα, θαη πάιη ην  

έξγνλ ζνπ ζπκήζνπ 
κεο ζηελ δνθηκαζίαλ, ή όηαλ  

ε ώξα ζνπ πηα γέξλεη. 
Έηζη από ζέλα πεξηκέλσ θη  

απαηηώ.  
20  Κη όρη απ’ ηνλ λνπ ζνπ νιόηεια  

λα βγάιεηο 
ηεο Σξαγσδίαο ηνλ Λόγν ηνλ  

ιακπξό – 
ηη Αγακέκλνλα,* ηη Πξνκεζέα  

ζαπκαζηό, 
 

Αγακέκλνλα θηι.: αλαθέξεηαη ζε 
νξηζκέλα από ηα πεξίθεκα έξγα 
ηνπ Αηζρύινπ.  
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ηη Οξέζηνπ, ηη Καζζάλδξαο  
παξνπζίεο, 

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

25  κόλν* πνπ κεο ζησλ ζηξαηησ- 
ηώλ ηεο ηάμεηο, ηνλ ζσξό 

πνιέκεζεο θαη ζπ ηνλ Γάηη θαη  
ηνλ Αξηαθέξλε.»* 

 
 

κλήκε: ελζύκεκα. 

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

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

1.  Ση ηνλίδεη ηδηαίηεξα ζην 
επίγξακκά ηνπ ν Αηζρύινο; 

2.  Γηαηί ελνριήζεθε ν ηδώληνο 
λένο από ην επίγξακκα ηνπ 
Αηζρύινπ; Ση ήηαλ απηό πνπ ηνλ 
ελόριεζε πεξηζζόηεξν; 

3.  Πνηα ζηάζε δσήο εθθξάδεη ν 
Αηζρύινο κε ην επίγξακκά ηνπ θαη 
πνηα ν ηδώληνο λένο κε ηα ιόγηα 
ηνπ; Ζ απάληεζή ζαο λα ζηεξηρηεί 
εθηόο ησλ άιισλ θαη α) ζηελ επνρή 
πνπ δεη ν θαζέλαο β) ζηνλ ηξόπν 
πνπ δνπλ. 
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4.  πσο θαη ζε άιια πνηήκαηα ηνπ 
Καβάθε έηζη θη εδώ είλαη δύζθνιν 
λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζέζε ηνπ 
πνηεηή. Άιινη κειεηεηέο 
ππνζηήξημαλ πσο ν Καβάθεο 
εηξσλεύεηαη ην ηδώλην λέν, άιινη 
πσο ζπκθσλεί θαηά βάζνο καδί ηνπ 
θαη άιινη πσ παξαδέρεηαη ηα ιόγηα 
ηνπ λένπ ρσξίο όκσο θαη λα 
ηαπηίδεηαη καδί ηνπ. Μπνξείηε λα 
βξείηε ζην πνίεκα ζηνηρεία πνπ 
εληζρύνπλ ηε κηα ή ηελ άιιε 
άπνςε; 

5.  Πνην είλαη ην θεληξηθό πξόβιεκα 
πνπ ζέηεη ην πνίεκα; Αθνξά κόλν 
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα 
ηελ αληηπαξάζεζε ησλ επνρώλ ή 
δηαηεξεί ηελ επηθαηξόηεηα ηνπ (Να 
δηαβάζεηε θαη ην πνίεκα ηνπ 
Μαλόιε Αλαγλσζηάθε Λένη ηεο 
Πηδώλνο 1970). 
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6.  Μεξηθά από ηα θύξηα 
γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ 
Καβάθε είλαη: Ζ κεηαηόπηζε ηνπ 
ρξόλνπ ζηελ αιεμαλδξηλή επνρή, ε 
ζεαηξηθόηεηα, ν δηδαθηηθόο ηόλνο, ε 
ρξήζε ησλ πξνζώπσλ σο 
ζπκβόισλ, ε ζηνραζηηθή δηάζεζε, 
ν ιηηόο θαη θάπνηε πεδνινγηθόο 
ζηίρνο. Μπνξείηε λα επηζεκάλεηε 
ζην πνίεκα απηά ηα γλσξίζκαηα; 
 
 
 
 
 
 
 
 

όθν (νθνθιήο Αλησληάδεο) 
(1894-1978), Θαβάθεο (ζθίηζν) 

 

146 / 442 



 

Κ. Π. Καβάθεο (1863-1933) 
 

Γελλήζεθε ζηελ 
Αιεμάλδξεηα, όπνπ 
ππήξρε αθκαία 
ειιεληθή παξνηθία, 
θπξίσο εκπόξσλ θαη 
ππαιιήισλ. Έκπνξνο  
ήηαλ θαη ν παηέξαο ηνπ. Ζ κεηέξα 
ηνπ θαηαγόηαλ από ηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο 
Κσλζηαληίλνο κεηά ην ζάλαην ηνπ 
παηέξα ηνπ αθνινύζεζε ηηο 
κεηαθηλήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 
θαη έδεζε από ην 1872 σο ην 1878 
ζην Λνλδίλν θαη από ην 1882 σο ην 
1885 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 
Μεηά ην 1885 εγθαηαζηάζεθε 
κόληκα ζηελ Αιεμάλδξεηα, όπνπ θαη 
πέζαλε. Σηο εγθύθιηεο ζπνπδέο ηνπ 
έθαλε ζην Λνλδίλν θαη ζηελ 
Αιεμάλδξεηα. Παλεπηζηεκηαθέο 

147 / 443 



ζπνπδέο δελ έθαλε, αιιά 
θαηόξζσζε λα απνθηήζεη βαζύηαηε 
κόξθσζε κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 
κειέηεο (θπξίσο ηζηνξίαο). Δπίζεο ε 
δηακνλή ηνπ ζηα κεγάια 
θνζκνπνιίηηθα θέληξα ηεο επνρήο 
ηνπ (Λνλδίλν, Κσλζηαληηλνύπνιε, 
Αιεμάλδξεηα) ηνλ εθνδίαζε κε 
πινύζηα πείξα. Γλώξηδε πνιύ θαιά 
ηε γαιιηθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα. 
Πνηήκαηα αξρίδεη λα δεκνζηεύεη ην 
1886, αιιά ζα αξγήζεη λα βξεη ηελ 
πξνζσπηθή ηνπ έθθξαζε. Χο ην 
1900 πεξίπνπ ε πνίεζε ηνπ είλαη 
επεξεαζκέλε από ηνπο 
ξνκαληηθνύο πνηεηέο ζηε δηάζεζε, 
ζηε ζηηρνπξγία θαη ζηε γιώζζα 
(θαζαξεύνπζα). Καηόξζσζε όκσο 
λα απαιιαγεί από ηνπο 
παξαδνζηαθνύο ιπξηθνύο ηξόπνπο 
θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα πνίεζε 
έληνλα πξνζσπηθή. Πξόθεηηαη γηα 
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κηα πνίεζε απνγπκλσκέλε από 
παξαδνζηαθά ιπξηθά ζρήκαηα, πνπ 
θηάλεη ζπρλά σο ηελ πεδνινγία. 
Σνλ εθθξαζηηθό θόξην 
αλαπιεξώλεη εδώ ε 
παξαζηαηηθόηεηα, ε εμαηξεηηθή 
γισζζηθή επζηνρία, ε ιεπηή 
εηξσλεία θαη ε ππνβνιή. Μηα ηέηνηα 
πνίεζε εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ 
πνίεζε πνπ ηελ ίδηα επνρή 
θαιιηεξγνύληαλ ζηελ Αζήλα κε 
θύξην εθπξόζσπν ηνλ Κσζηή 
Παιακά. Γη’ απηό θαη άξγεζε λα 
γίλεη απνδεθηή. Πξώηνο ηνλ 
παξνπζίαζε ζηελ Αζήλα ν Γξ. 
Ξελόπνπινο ην 1903 κ’ έλα άξζξν 
ηνπ ζην πεξηνδηθό Ξαλαζήλαηα, 
αιιά ε θήκε ηνπ εδξαηώλεηαη κεηά 
ην 1920, νπόηε θαη έρνκε ην πξώην 
αθηέξσκα ζηνλ Καβάθε ηνπ πεξ. 
Ξνηεηηθή Ρέρλε (1924). Ζ νμύηαηε 
ζθέςε ηνπ πνηεηή, ε βαζηά αίζζεζε 
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ηνπ ηξαγηθνύ θαη ε εθιεπηπζκέλε 
επαηζζεζία ηνπ δίλνπλ ζηελ πνίεζή 
ηνπ βάζνο θαη πνιιαπιέο 
δηαζηάζεηο. ήκεξα ν Καβάθεο 
ζεσξείηαη έλαο από ηνπο 
θνξπθαίνπο πνηεηέο, όρη κνλάρα 
ηεο ειιεληθήο, αιιά θαη ηεο 
επξσπατθήο ινγνηερλίαο. 

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

Αιέμαλδξνο Ίζαξεο (γελ. 1941),  
Ζ κνλαμηά ηνπ πνηεηή (ιεπηνκέξεηα)  
(Πξνζσπνγξαθίεο Κ.Π. Καβάθε - 

ύλδεζκνο Αηγππηηαθώλ Διιήλσλ, 
1995) 
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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΄). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


