ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕΧΝΙΑ

Στην περιοχ της Κρ της απ το
15ο ως το 17ο αινα, και ιδιατερα
ανµεσα στο 1600 και το 1669,
παρατηρεται µια αξιλογη ανπτυξη της νετερης λγιας λογοτεχνας µας. Η περοδος αυτ
εναι περοδος ακµ ς της κρητικ ς λογοτεχνας. δη απ το 10ο
µ.Χ. αινα ρχισε να καλλιεργεται η ακριτικ ποηση, εν ο κρητικς λας δηµιουργοσε τα
περφηµα ριζτικα, εδος δηµοτικο τραγουδιο σε ανοµοιοκατληκτους δεκαπεντασλλαβους
στχους.
Η κρνη Αριµ ντι
Σε αυτ την ποιητικ παρδοση επδρασε µε τρπο ανανεωτικ η λογοτεχνικ δηµιουργα της ∆σης, αφο η Κρ τη
µετ τη Φραγκοκρατα (1204) ταν υπ την κατοχ των Βενετν. Η βενετικ κυριαρχα
ταν πια σε σχση µε την κυριαρχα των Τορκων και επτρεπε στους Κρητικος να διατηρον µια σχετικ ελευθερα στον πνευµατικ τοµα. Μετ την λωση της Κωνσταντινοπολης (1453) και για δο περπου αινες (1669) αρκετο νοι Κρ τες φοιτοσαν σε ιταλικς σχολς και µετφεραν στο νησ τους το πνεµα της Αναγννησης. Ειδικ κατ την
περοδο αυτ η κρητικ λογοτεχνα, συνδυζοντας δηµιουργικ την πολιτισµικ και
ανθρωπιστικ της παρδοση µε το πνεµα της ανανωσης που επικρατοσε στην Ευρπη, δωσε ορισµνα απ τα πιο σηµαντικ ργα της. Βασικ γνωρσµατα αυτν των
ργων εναι: η επµονη καλλιργεια της γλσσας του λαο, η ηρωικ αντληψη της ζω ς,
το συνασθηµα του χρους απναντι στην πατρδα, τη θρησκεα και την οικογνεια, η
αγπη για την ελευθερα, η εξιδανκευση του ρωτα και της γυνακας, το ιπποτικ πνεµα. Oι Κρ τες δηµιουργο ξεχωρζουν για τη γονιµτητα και την ποιτητα της λογοτεχνικ ς παραγωγ ς τους. Η κρητικ λογοτεχνα µς δωσε ργα υψηλ ς αισθητικ ς και συνβαλε στη διαµρφωση της νεοελληνικ ς εθνικ ς συνεδησης. Τα ργα της αγαπ θηκαν
απ το λα και συνβαλαν στην πνευµατικ και εθνικ αφπνιση κατ την περοδο της
πολχρονης σκλαβις του ελληνισµο.

° ∂øƒ°π√™ Ã √ƒ∆∞∆™∏™

∂ÚˆÊ›ÏË
Στο παρακτω απσπασµα απ την τραγωδα του Γεωργου Χορττση Ερωφλη
συνοµιλον οι δο πρωταγωνιστς και
δνουν υπσχεση παντοτιν ς αγπης. Μια
σντοµη αναδροµ στην ερωτικ τους
ιστορα θα σας βοηθ σει να κατανο σετε
τη συναισθηµατικ τους νταση: O Πανρετος και η βασιλοπολα Ερωφλη ταν
φλοι απ παιδι. Καθς µεγλωναν, το
ασθηµ τους εξελχθηκε σε ρωτα, χωρς
να γνωρζει και να εγκρνει ο βασιλις τη
σχση τους. >στερα απ νικηφρο πλεµο
εναντον των Περσν εισβολων, στον
οποο διακρθηκε ο Πανρετος, ο δεσµς
των δο νων ολοκληρθηκε «µε ρκους
και δαχτυλδι», πως εξοµολογεται µυστικ ο Πανρετος στο φλο του Καρπφορο,
στην πρτη πρξη του ργου. Στο µεταξ
ο βασιλις δχεται προξενις απ τους
βασιλιδες της Μικρς Ασας και της Περσας και αποφασζει να παντρψει την
κρη του µε τον ισχυρτερο. Η Ερωφλη
αρνεται το γµο, µε την πρφαση τι δε
θλει να φγει µακρι του. Η αγωνα της
Γιννης Τσαρο χης, Ερωφλη
για το µλλον κυριαρχε στη δετερη
πρξη, γι’ αυτ εµπιστεεται τον πνο της
στην παραµνα της. Στην τρτη πρξη, στο απσπασµα που επιλγουµε, ο διος ο Πανρετος,
σταλµνος απ το βασιλι, µεταφρει στην Ερωφλη το µ νυµα του βασιλι για τις προξενις,
εν παρλληλα της µιλ µε θρµη για τον ρωτ του αλλ και για το φβο του µ πως τη χσει.
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Γε  ρ γ ι ο ς Χ ο ρ τ τ σ η ς

∆σες δεν εναι οι οµορφις, τσα δεν εν’ τα κ!λλη,

µα το"το εκ την αγ!πη σου γενν!ται* τη µεγ!λη.
Μα γ' µορφ' ’µαι γ' !σκηµη, Παν!ρετε ψυχ' µου,
για σναν εγενν'θηκε στον κσµο το κορµ µου.
Νερ δεν σβησε φωτι! ποτ, βασλισσ! µου,
καθ/ς τα λγια τα γροικ/* σβ'νουσι την πρικι!* µου.
Μ’ λον ετο"το, αφντρα µου, µα την αγ!πη εκενη,
που µας αν!θρεψε µικρ!, και πλια παρ’ !λλη εγνη
πιστ' και δυναττατη σ’ εµνα κι εις εσνα,
και τα κορµι! µας σ’ !µετρο* πθο κρατε δεµνα,
περσσα* σε παρακαλ/ ποτ να µην αφ'σεις
να σε νικ'σει ο βασιλις, να µ’ απολησµον'σεις.
Oϊµνα,* ν! ’βρω δε µπορ/ ποιαν αφορµ' ποτ µου
σου ’δωκα στην αγ!πη µου φβο, Παν!ρετ µου,
να πι!νεις τσα δυνατ, σα να µηδ γνωρζεις
το πως το νου και την ψυχ' και την καρδι! µου ορζεις.
4ρωτα, απες* τ’ αφντη µου τ’ αµµ!τια* δε µπορο"σι
πσα πιστ! και σπλαχνικ! τον αγαπ/ να δο"σι,*
µιαν απο" τσι σα7τες σου φαρµ!κεψε και ρξε
µσα στα φυλλοκ!ρδια µου και φανερ! του δεξε
µε τον πρικ" µου θ!νατο πως ταρι του αποµνω,
και µνο πως για λγου του στον 9δη κατεβανω.
Το"το ας γενε σ’ εµνα οµπρς, φβο κιαννα αν χω
στον πθο σου, νερ!ιδα µου, γ' αν ν’ και δεν κατχω
πως µ'δ’ ο θ!νατος µπορε να κ!µει να σηκ/σεις
τον πθο σου απ λγου µου κι αλλο" να τνε δ/σεις.
Μα δεν κατχω ποια αφορµ' µε κ!νει και τροµ!σσω,
το πρ!µα, που στο χρι µου κρατ/ σφικτ!, µη χ!σω,
κι εκενο, απο" παρηγορι! πρπει να µου χαρζει,
τσ’ ελπδες µου τσ’ αµτρητες σε φβο µο" γυρζει.
Το"τ ’ναι απο" το ξαφνικ µαντ!το που µας δ/σα,
µα µην πρικαινοµστανε,* Παν!ρετ µου, τσα,
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* γενν ται: γεννιται * γροικ: ακο"ω* πρικι : πκρα * µετρο: αµτρητο * περσσα: πολ" * οϊµνα: αλµονο * απες: αφο" * αµµ τια: µ!τια * δοσι: δουν * πρικαινοµστανε: πικραινµαστε
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γιατ ουρανς, απο" ’καµε κι εσµξαµεν αντ!µι,*
να στκοµε παντοτιν! ταρια µ!ς θλει κ!µει.
Τον ουραν, τη θ!λασσα, τη γη και τον αρα,
τ’ !στρα, τον 'λιο το λαµπρ, τη ν"κτα, την ηµρα,
παρακαλ/ ν’ αρµατωθο", να ’ρθουν αντδικ!* µου,
την /ρα οπ’ !λλος θλει µπει πθος εις την καρδι! µου.

180

Γ. Χορτ!τσης, Ερωφλη, Στιγµ'

* αντ µι: µαζ * αντδικα: αντπαλα

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔÈ Êﬁ‚ÔÈ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó¿ÚÂÙÔ Î·È Ò˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÙÔÓ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ë ∂ÚˆÊ›ÏË;

2

¶Ò˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÚˆÊ›ÏË Î·È Ò˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÎÂ›ÓË ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘;

3

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÁÈ·Ù›;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

O ª¿ÓÔ˜ Ã·Ù˙È‰¿ÎÈ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·ﬁ ÙÔ ÌÔÓﬁÏÔÁÔ ÙË˜ ∂ÚˆÊ›ÏË˜ (¶Ú¿ÍË °’,
ÛÙ. 9-19) ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ O ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∂ÚˆÙÈÎﬁ˜ (§‡Ú·, 1987). ∑ËÙ‹ÛÙÂ ·ﬁ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹
ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÈ
Ë ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙÔ ÂÚˆÙÈÎﬁ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙË˜ ∂ÚˆÊ›ÏË˜.

◆

∏ ∂ÚˆÊ›ÏË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ
∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙÂ›ÙÂ ÌÂ ı¤Ì· ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ‹ ÙË˜ ÛÎËÓ‹˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ.
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µ π∆™∂¡∆™√™ ∫ √ƒ¡∞ƒ√™

∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜
Τα δο επιλεγµνα αποσπσµατα απ τον Ερωτκριτο, το πιο γνωστ και δηµοφιλς ργο της
κρητικ ς λογοτεχνας, προρχονται απ το τρτο και τταρτο µρος του ποι µατος. Το πρτο
απσπασµα τοποθετεται στη µση περπου του ργου και θγει το πρβληµα της κοινωνικ ς
διαφορς ανµεσα στην οικογνεια της Αρετοσας και του Ερωτκριτου. ?χουν προηγηθε ο
ρωτας του Ερωτκριτου και η ανταπκριση της Αρετοσας (Α’ Μρος), καθς και το κονταροκτπηµα και η νκη του Ερωτκριτου (Β’ Μρος). Μετ τη νκη το ασθηµα των δο νων
γνεται σφοδρτερο, αρχζουν οι ερωτικς συνοµιλες τους στο δµα του παλατιο, οι οποες
οδηγον στην κοιν απφαση να παρακαλσει ο Ερωτκριτος τον πατρα του να µιλ σει στο
βασιλι για το γµο. O πατρας του Ερωτκριτου Πεζστρατος, παρ τις αντιρρ σεις του,
πεθεται και τολµ, µε σνεση και διστακτικτητα, να µιλ σει στο βασιλι, µως εκενος τον
διχνει απ το παλτι µε βρεις και απειλς. ∆νει επσης διαταγ να εξοριστε ο Ερωτκριτος, ο οποος µε σπαραγµ ψυχ ς αποχαιρετ την αγαπηµνη του, τον τπο του και τους
δικος του, και πηγανει στην ?γριπο. Στο τταρτο µρος, ο βασιλις επιµνει να παντρψει
την κρη του µε το βασιλπουλο του Βυζαντου, η Αρετοσα αρνεται και ο πατρας της τη
φυλακζει. Εν µπανει ο τταρτος χρνος απ τη φυλκιση της Αρετοσας, ο βασιλις των
Βλχων εισβλλει στο βασλειο των Αθηνν, παρουσιζεται µως ο Ερωτκριτος, αγνριστος, µαυρισµνος απ να µαγικ υγρ, και σζει την Αθ να, τσο µε τα ανδραγαθ µατ
του σο και µε την τελικ µονοµαχα του µε τον @ριστο, το καλτερο παλικρι των Βλχων.
Το δετερο απσπασµα χει επικ χαρακτ ρα και εναι η αρχ της δικαωσης του Ερωτκριτου, η οποα θα οδηγ σει σταδιακ στο ευτυχισµνο τλος, στο γµο των δο νων και στην
ανληψη της βασιλεας.

[Γ. 891-936. ∆ιλογος ρ γα Ηρκλη και Πεζστρατου]
ΠOΙΗΤΗΣ

∂κενη η µρα επρασε κι η !λλη ξηµερ/νει

κι ο κ"ρης* του Ρωτκριτου γλυκανει και µερ/νει?*
δε θλει πλιο* να καρτερε κι ο γιος του να ’χει κρση,*

* κρης: πατρας * µερνει: ηρεµε * πλιο: πια * κρση: µαρτ"ριο, β!σανο
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895

µα εβ!λθηκε την προξενι!ν ετο"τη να µιλ'σει.
Επ'γεν εις του βασιλιο" να τνε δικιµ!σει
κι ελγιαζεν απ µακρ! µε ξµπλια* να τον πι!σει?
αγ!λια αγ!λια αρχνισεν αποκοτι!* να παρνει
και µια και κι !λλη αθιβολ'ν* αλλοτιν' του φρνει.
ΠΕΖOΣΤΡΑΤOΣ

900
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Λγει: «Στους παλαιο"ς καιρο"ς, που ’σα µεγ!λοι αθρ/ποι,*
τα πλο"τη και βασλεια εκρ!ζουντ!νε κποι,
’πειδ' ετιµο"σανε πολλ! της αρετ'ς τη χ!ρη
παρ! τσι χ/ρες, τσ’ αφεντις, τα πλο"τη, το λογ!ρι,*
κι εσµγασι τα τκνα τως οι αφντες οι µεγ!λοι
µε τους µικρο"ς οπο" ’χασι γν/ση, αντρει! και κ!λλη.
Cλα τα πλο"τη κι οι αφεντις* εσβ'νουν και χαλο"σι
και µεταλλ!σσουν, κι οι καιρο συχνι! τα καταλο"σι,*
µα η γν/ση εκε που βρσκεται και τσ’ ευγενι!ς τα δ/ρα
ξ!ζου* !λλο παρ! βασιλει!, παρ! χωρι! και χ/ρα?
ουδ’ ο τροχς δεν χει εξ!ν,* ως θλει να γυρσει,
τη γν/ση και την αρετ' ποτ να καταλ"σει».
ΠOΙΗΤΗΣ

915

Κι 'φερνε ξµπλια απµακρα, πρ!µατα περασµνα
και καταπ/ς του σ!ζασι* τα ’λεγεν ναν να.
Με το"τες τες παραβολς αγ!λια αγ!λια σ/νει*
εις το σηµ!δι το µακρ" κι 'ρχισε να ξαµ/νει.*
Αποκοτ! δυο τρεις φορς να το ξεφανερ/σει
κι οπσω τον εγι!γερνε* κι εκρ!τει τον η γν/ση.
Στο "στερον ενκησεν η αγ!πη του παιδιο" του
και φανερ/νει τα κουρφ!* και τα χωστ!* του νου του?
µα ως ενεχ!σκισε* να πει την προξενι! του γ!µου,

* ξµπλι: παρ!δειγµα * αποκοτι : θ!ρρος * αθιβολ: λγος * µεγ λοι αθρποι: σηµαντικο * λογ ρι:
θησαυρς * αφεντι : εξουσα * καταλοσι: φθερουν * ξ ζου: αξζουν * εξ : εξουσα * σ ζασι: ταριαζαν * σνει, ξαµνει: φτ!νει στο κρσιµο σηµεο και δοκιµ!ζει να πει * γιαγρνω: επιστρφω * κουρφ ,
χωστ : κρυφ! * ενεχ σκισε: τλµησε
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ΕΡΩΤOΚΡΙΤOΣ

Βιτσντσος Κορν ρος

ΒΑΣΙΛΙΑΣ
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του λγει ο ρ'γας: «Π'γαινε και φ"γε απ κοντ! µου!
Π/ς εβουλ'θης κι επες το, λωλ, µισαφορµ!ρη,*
γυνακα του ο Ρωτκριτος την Αρετ' να π!ρει;
Φ"γε το γληγορ"τερο και πλιο* σου µην πατ'σεις
εις την αυλ' του παλατιο" και κακοθανατσεις.
Γιατ σε βλπω αν'µπορο, για"τος* δε σε ξορζω,
µα ο γιος σου µην πατ'σει πλιο σ’ τσι τπους οπ’ ορζω.
Τσσερις µρες κι χι πλια* του δδω να µισψει,*
τπους µακρο"ς κι αδι!βατους ας π!γει να γυρψει
και µην πατ'σει /στε να ζω στα µρη τα δικ! µου,
αλλι/ς του δδω θ!νατο για χ!ρισµα του γ!µου.
Κι εκενο που αποκτησες κι επες το"τη την /ρα
µη γροικηθε,* µην ακουστε σ’ !λλο εδεπ!* στη χ/ρα
και κ!µω πρ!µαν εις εσ οπο" να µη σ’ αρσει,
να τρµου σοι τ’ ακο"σουνε κι εκενοι οπο" το λσι.
∆ε θλω πλιο να σου µιλ/? στο ρ'γα δεν τυχανει
τα τσα να πολυµιλε? κι απβγαλ’ τον* να πηανει».

[∆. 1003-1038. Μχη Αθηναων και Βλχων]

1005

1010

Ανακατ/νεται ο λας και τα φουσ!τα* σµγου,
µα ’τον ακµη σκοτειν! και δεν καλοξανογου.*
∆δου αναπνι! στα βο"κινα,* τσι σ!λπιγγες φυσο"σι,
π!γει η λαλι! στον ουραν, τα νφη αντιλαλο"σι.
Με τη βαβο"ρα* την πολλ' και κτ"πους των αρµ!τω
εγροκησε* ο Ρωτκριτος, γιατ δεν εκοιµ!το,
κι ο λογισµς της Αρετ'ς ολγο τον αφ'νει
να κοιµηθε, γιατ αγρυπν! σ’ τσ’ αγ!πης την οδ"νη.

* λωλ, µισαφορµ ρη: παλαβ, µιστρελε * πλιο: στο εξ'ς * γιατος: γι’ αυτ * πλια: περισστερο * να
µισψει: να φ"γει * γροικηθε: ακουστε * εδεπ : εδ/ * απβγαλ’ τον: δι/ξε τον * φουσ το: στρ!τευµα
* δεν καλοξανογου: δεν καλοβλπουν * δδου αναπνι στα βοκινα: φυσο"ν τις πολεµικς σ!λπιγγες
* βαβορα: φασαρα * εγροκησε: !κουσε
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9λλο µαντ!το να του που δε στκει ν’ ανιµνει,*
µε σπο"δα* εκαβαλκεψε, στον κ!µπο κατεβανει.
Σαν ντεν* εν’ καλοκαιρι!, µρα σιγανεµνη,
και ξ!φνου ανεµοστρβιλος απ τη γην εβγανει,
µε βροντισµ και ταραχ' τη σκνη ανεσηκ/σει
και π!γει τη τσο ψηλ!, οπο" στα νφη σ/σει,
τσι κι ντεν εκνησε µε ττοια αντρει! επορπ!τει,
οπο" βροντς και σκονισµο"ς κ!νει στο µονοπ!τι.
Μ’ τοια µεγ!λη µ!νηταν 'σωσε* στο φουσ!το,
οπο" ποιος κι αν εγλτωκε µε φβο το εδηγ!το.
Εισ καιρ ο Ρωτκριτος 'σωσε στο λιµνι/να,*
που οι Αθηναοι εφε"γασι κι οι Βλ!χοι τσ’ εζυγ/να?
µε φβον εγλακο"σανε,* βο'θεια δεν ευρσκα
κι οι οχθρο τως τους εδι/χνασι κι αλ"πητα εβαρσκα.
Κι ωσ! λιοντ!ρι ντε πειν! κι απ µακρ! γροικ'σει
κι ρχεται βρ/µα* οπο" ’πασκε* να βρει να κυνηγ'σει
κι εις την καρδι! κιν!, ως το δει, η πεθυµι! τη µ!χη,
τρχει ζιµιν* απ!νω του κι αγριε"ει σαν του λ!χει?*
φωτι! πυρ' στα µ!τια του ανεβοκατεβανει,
καπνς απ’ τα ρουθο"νια του µα"ρος βραστς εβγανει,
αφροκοπ! το στµα του, το κο"φος* του µουγκρζει,
ανασηκ/νει την ορ!,* τον κσµο φοβερζει,
κατακτυπο"ν τα δντια του και το κορµ σπαρ!σσει,
αναχεντρ/νουν* τα µαλλι! και τρχει να το πι!σει?
εδτσι* εξαγριε"τηκε για τα κακ! µαντ!τα
κι ωσ!ν αϊτς επταξε κι εµπ'κε στα φουσ!τα.
Βλ!χοι, κακ το π!θετε εις τ σας η"ρε αφνδια,
εδ! ’ρθασι τ’ απαρθιν!* κι επ!ψαν τα παιγνδια!
Β. Κορν!ρος, Ερωτκριτος, Ερµ'ς

* ανιµνει: περιµνει * σποδα: βιασ"νη * ντεν: ταν * σωσε: φτασε * λιµνινας: λιµ!νι * εγλακοσανε: τρεχαν * βρµα: τροφ', λεα θηρου * ’πασκε: προσπαθο"σε * ζιµιν: αµσως * λ χει: τ"χει * κοφος: θωρακικ' κοιλτητα * ορ : ουρ! * αναχεντρνουν: για το τρχωµα του ζ/ου που υψ/νεται * εδτσι:
τσι * απαρθιν : αληθιν!.
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ΕΡΩΤOΚΡΙΤOΣ

Βιτσντσος Κορν ρος

Γιννης Τσαρο χης, Ερωτ κριτος και Αρετοσα
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KPHTIKH ΛOΓOTEXNIA

∂ƒ°∞™π∂™

A (°. 891-936)
1

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ, ÌÂ ÔÈÔ ÚﬁÏÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔﬁ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜;

2

¶Ò˜ ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È Ô ¶Â˙ﬁÛÙÚ·ÙÔ˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÌÂ ÔÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÙÔÓ Â›ÛÂÈ Ó· ‰Â¯ÙÂ› ÙÔ Á¿ÌÔ;

3

¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙﬁÎÚÈÙÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù›;

4

∫¿ıÂ ·Ù¤Ú·˜ ÂÈı˘ÌÂ› ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ÙÔ˘ Â˘Ù˘¯›·. ¶Ò˜ ÂÓÂÚÁÂ› Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ò˜ Ô
¶Â˙ﬁÛÙÚ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ÛÙﬁ¯Ô;

µ (¢. 1003-1038)
1

™ÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ÂÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È;

2

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.

3

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛÊÔ‰ÚﬁÙËÙ· ÙË˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÌÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

A (°. 891-936)
◆

O ¶Â˙ﬁÛÙÚ·ÙÔ˜ ÂÍÈ‰·ÓÈÎÂ‡ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıﬁÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Î·ÈÚÔ‡˜
‰ÂÓ ›Û¯˘·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜. ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÁÈ· Ó· ‰Â›ÙÂ ·Ó ·ÏËıÂ‡ÂÈ Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘.

◆

¶Ò˜ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ ÚÔÍÂÓÈﬁ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙﬁÎÚÈÙÔ˘; µÚÂ›ÙÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜
·ﬁ ÚÔÍÂÓÈ¿, ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜.

µ (¢. 1003-1038)
◆

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·¯ÒÓ ·ﬁ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË˜ ‹ ‚ÚÂ›ÙÂ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÛÎËÓ‹ ÔÏÂÌÈÎ‹˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË˜ ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ (Ú·„ˆ‰›Â˜ ∂, ∑, ∏) Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜.

◆

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ÙÔÓ ∂ÚˆÙﬁÎÚÈÙÔ, ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÈ‰ÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ·Ó‰ÚÂ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ﬁÛ·ÛÌ·. ∑ËÙ‹ÛÙÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜.

[24]

ª ∞ƒπ¡√™ ∆ ∑∞¡∂ ª ¶√À¡π∞§∏™

√ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜
Το ποηµα περιγρφει µε χρονολογικ σειρ τα γεγοντα του πολµου, απ την απβαση των
Τορκων στην Κρ τη ως τη συνθηκολγηση του Ηρακλεου (1645-1669). O ποιητ ς αναφρεται
στον αγνα των Κρητικν και επικεντρνει το ενδιαφρον του στην λωση της Κρ της. Στο
απσπασµα προσωποποιεται το Κστρο του Ηρακλεου, το οποο µιλ και αναλογζεται τις
χαρς τον καιρ της ειρ νης.

Α. Τσσος, Για τα 150 χρ νια της επανστασης
του 1821, Ξυλογραφα

ﬂφου,* καηµνοι Κρητικο, και πο" ’ναι τ’ !λογ! σας
80

και πο" ’ναι τα µουλ!ρια σας και τα λαγωνικ! σας;
Γ'* πο" ’ναι τα γερ!κια σας και πο" ’ναι οι λογισµο σας
και πο" ’ν’ τα σπτια τα ψηλ!, πο" ’ν’ οι γραµµατικο σας;
Πο" ’ναι τα λ!δια, τα κρασ!, τα στ!ρια, τα µετ!ξα,
γ' πο" ’ν’ τα περιβλια σας, τα µοναστ'ρια τ’ !ξα;
Στ’ !λογα να καθζετε κι εις τα χωρι! να µπετε,

* φου: αλµονο * γ: '
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85

90

95

να ξεκαλοκαιρε"σετε,* περσσα* να χαρετε!
Oι βρ"σες πο" ’ναι, τα νερ!, κι οι ανθισµνοι κ'ποι,
π’ σοι κι αν τα κοιτ!ζανε ποτ δεν εχαν λ"πη;
Τα ρδα, τα τριαντ!φυλλα κι οι µυρισµνοι κρνοι
κι οι δο"λοι οι εµπιστικο* τ!χατες πο" ’ν’ εκενοι,
να πι!σουν µορφο χορ µε τχνες να πηδο"νε
κι !λλοι να ρκτουν τουφεκις κι !λλοι να τραγουδο"νε;
Βιολι! να παζουν, τστερες,* λαγο"τα να λαλο"σι,
οληνυκτς να χαρουνται και να µην κοιµηθο"σι;
Τ’ αηδνια να σφυρζουνε κι οµπρς τως να πετο"σι,
και γι!ντα* το"τα οι Κρητικο λα να στερευτο"σι;
Τ/ρα σπαχ'δες* τα ’χουνε, γιαντσαροι* τα ’ρζου,*
κι οι Το"ρκοι στα περβλια τως π!νε και σιργιανζου.*
Μαρνος Τζ!νε Μπουνιαλ'ς,
Ο Κρητικς Πλεµος (1645-1669), Στιγµ'

* να ξεκαλοκαιρεσετε: να περ!σετε το καλοκαρι * περσσα: πολ" * εµπιστικο: µπιστοι * τστερες:
κιθ!ρες * γι ντα: για ποιο λγο * σπαχδες: το"ρκοι αξιωµατο"χοι * γιαντσαροι: γεντσαροι * ’ρζου:
ορζουν * σιργιανζου: κ!νουν περπατο.

∂ƒ°∞™π∂™

1

OÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÔÓ ÙË ¯·Ú¿ ÙË˜ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙË ÛÙ¤ÚËÛË ÔÈˆÓ ·Á·ıÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

2

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Ù· ÎÔÈÓ¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∫ÚËÙÈÎﬁ ¶ﬁÏÂÌÔ Î·È ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜ ÎÚËÙÈÎ‹˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È. ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ
ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ªÈÓˆÈÙÒÓ. ¶ÔÈÂ˜ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·;
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