ΝΕOΕΛΛΗΝΙΚOΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜOΣ

Λογοτεχνα του νεοελληνικο διαφωτισµο ονοµζουµε το σνολο των
λογοτεχνικν κειµνων που γρφτηκαν κατ την περοδο 1770-1821 και
εποµνως χρονικ συµππτουν µε το
ρεµα ιδεν του νεοελληνικο διαφωτισµο, που διαµορφθηκε κτω απ
την επδραση των καινοτµων ιδεν
του ευρωπαϊκο διαφωτισµο και της
γαλλικς επανστασης. O ευρωπαϊκς διαφωτισµς ταν πνευµατικ
κνηµα του 17ου και 18ου αινα, µε
Βικντιος Λ ντσας, Oι στλοι του Oλυµπ ου ∆ι ς
κεντρικ θση την πστη στον ορθ
λγο, δηλαδ στην ικαντητα του ανθρπου να κατανοσει το σµπαν και να προαγγει
τη θση του στον κσµο µσω της δναµης του νου, µε απτερους σκοπος τη γνση, την
ελευθερα και την ευτυχα.
Μια µεγλη οµδα κειµνων της εποχς αυτς εκφρζουν τη δυσαρσκεια των Ελλνων για τις συνθκες που επικρατοσαν στην οθωµανικ αυτοκρατορα και εκδηλνουν
τον πθο της εθνικς απελευθρωσης. Η εµφνιση και η προβολ µιας αστικς ηθικς,
διαφοροποιηµνης απ την αυστηρ και πατροπαρδοτη ηθικ της ορθδοξης χριστιανικς θρησκεας και επικεντρωµνης στη χαρ της ζως και στην απλαυση του ρωτα,
χαρακτηρζει επσης µεγλο µρος των κειµνων της εποχς. Κυραρχο, µως, ατηµα του
διαφωτισµο ταν η παιδεα και η γνωριµα των Ελλνων µε την αρχαα γραµµατεα.
Η γλσσα των λογοτεχνικν κειµνων του νεοελληνικο διαφωτισµο παρουσιζει
µεγλη ποικιλα, καθς κυµανεται ανµεσα στη δηµοτικ  οµιλοµενη γλσσα της εποχς και στην καθαρεουσα  και την αρχα&ζουσα γλσσα. Με τη γλωσσικ διαµχη που
ξεσπ αυτ την εποχ ανµεσα στις διαφορετικς γλωσσικς απψεις τθηκαν οι βσεις
του γλωσσικο ζητµατος, που εχε ως αποτλεσµα η λογοτεχνικ παραγωγ του 19ου
αινα να µοιραστε σε δο γλωσσικς τσεις, τους υπερασπιστς της δηµοτικς και τους
υπρµαχους της καθαρεουσας. Στα κεµενα που ανθολογονται (εκτς απ το µεταφρασµνο ποηµα) διατηρθηκε η πρωττυπη ορθογραφικ µορφ τους.

ƒ ∏°∞™ µ ∂§∂™∆π¡§∏™

£Ô‡ÚÈÔ˜
O Θοριος του Ργα εναι ο πιο διαδεδοµνος προεπαναστατικς πατριωτικς µνος. Στους
σαρντα πρτους στχους του εξαρεται η ιδα της ελεθερης ζως και αντηχε το προσκλητριο της επανστασης σε λους τους βαλκανικος λαος και ιδιατερα στους /λληνες, οι
οποοι δεσµεονται µε ιερ ρκο τι θα αγωνιστον, για να ελευθερσουν το σκλαβωµνο
γνος τους.

øς πτε, παλληκρια, να ζοµεν στα στεν,

µονχοι, σαν λιοντρια, στες ρχες, στα βουν;
Σπηλι$ς να κατοικοµεν, να βλ$πωµεν κλαδι,
να φεγωµ’ απ’ τον κσµον, για την πικρ) σκλαβι;
Να χνωµεν αδ$λφια, Πατρ+δα και γονε+ς,
τους φ+λους, τα παιδι µας κι λους τους συγγενε+ς;
Καλλι ’ναι µ+ας -ρας ελεθερη ζω),
παρ σαρντα χρνοι σκλαβι και φυλακ)!
Τι σ’ ωφελε+ αν ζ)σης και ε+σαι στη σκλαβι;
Στοχσου πως σε ψ$νουν καθ’ -ραν στη φωτι.
Βεζ+ρης, ∆ραγουµνος, Αφ$ντης κι αν σταθ)ς,
ο Τραννος αδ+κως σε κµει να χαθ)ς3
δουλεεις λ’ ηµ$ρα σε ,τι κι αν σοι πη,
κι αυτς πασχ+ζει πλιν το α+µα σου να πιη.
O Σοτζος* κι ο Μουροζης,* Πετρκης,* Σκαναβ)ς,*
Γκ+κας* και Μαυρογ$νης,* καθρ$πτης ε+ν’ να ιδ)ς.
Ανδρε+οι καπετνοι, παπδες, λαϊκο+,

* Σοτζος, Μουροζης, Πετρ κης, Σκαναβς, Γκκας και Μαυρογνης: γνωστ πρσωπα της εποχ)ς,
Φαναρι-τες, διερµηνε+ς και ηγεµνες, που θανατ-θηκαν στερα απ εντολ) του Σουλτνου.
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Θ OΥ Ρ Ι O Σ

Ργας Βελεστινλς

σκοτ-θηκαν, κι αγδες, µε δικον σπαθ+3
κι αµ$τρητ’ λλοι τσοι, και Τορκοι και Ρωµιο+,
ζω)ν και πλοτον χνουν, χωρ+ς καµι ’φορµ).
Ελτε µ’ $ναν ζ)λον σε τοτον τον καιρν,
να κµωµεν τον ρκον επνω στον Σταυρν3
συµβολους προκοµµ$νους, µε πατριωτισµν,
να βλωµεν, εις λα να δ+δουν ορισµν3
οι Νµοι να ’ν’ ο πρ-τος και µνος οδηγς,
και της Πατρ+δος $νας να γ$νη αρχηγς3
γιατ+ κι η αναρχ+α οµοιζει την σκλαβι3
να ζοµε σαν θηρ+α ε+ν’ πλιο σκληρ) φωτι.
Και ττε, µε τα χ$ρια ψηλ στον ουρανν,
ας ποµ’ απ’ την καρδι µας ετοτα στον Θεν.
Εδ- σηκ-νονται οι Πατρι-ται ορθο+ και, υψ-νοντες
τας χε+ρας προς τον ουρανν, κµνουν τον 8ρκον:

«Ω Βασιλε του Κσµου, ορκ+ζοµαι σε Σε,
στην γν-µην των Τυρννων να µην ελθ- ποτ$!
Μ)τε να τους δουλεσω, µ)τε να πλανηθεις τα ταξ+µατ τους, για να παραδοθ-.
Εν σω ζω στον κσµον, ο µνος µου σκοπς,
για να τους αφαν+σω, θε να ’ναι σταθερς.
Πιστς εις την Πατρ+δα, συντρ+βω τον ζυγν,
αχ-ριστος για να ’µαι υπ τον στρατηγν.
Κι αν παραβ- τον ρκον, ν’ αστρψ’ ο Oυρανς
και να µε κατακψη, να γ$νω σαν καπνς!»
Ργα Βελεστινλ, Απνθισµα κειµνων,
Βουλ) των Ελλ)νων
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Ν Ε O ΕΛΛ Η Ν Ι ΚO Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ O Σ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ·Ù› ıÂˆÚÂ› ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚÔ ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ;

2

¶ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ £Ô‡ÚÈÔ˘; ¢ÒÛÙÂ ·ﬁ
¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

3

O ƒ‹Á·˜ Î·ÏÂ› ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÛÂ ÎÔÈÓﬁ ﬁÚÎÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜. ¶Ò˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙÈ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÛÂÈ˜; (ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ ÂÈÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÙË
‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á·.)

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ˘ÏÈÎﬁ (‡ÌÓÔ˘˜, ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ˜, ÎÂ›ÌÂÓ·, ÂÈÎﬁÓÂ˜ Î.¿.) ·ﬁ ÙÔÓ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎﬁ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·ﬁ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛË Ô˘ Â›¯·Ó ·˘Ù¿ ÛÙË ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË ∂ÏÏ¿‰·, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ £Ô‡ÚÈÔ.

Νκος Εγγονπουλος, O προπππους Περραι ς
µε το κεφλι του Ργα Φερα ου
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∞ £∞¡∞™π√™ Ã ƒπ™∆√¶√À§√™

∆ÒÚ·
Το ποηµα ανκει στη συλλογ Λυρικ, η οποα τυπθηκε το 1811 στη Βιννη και γνρισε
µεγλη διδοση, πως αποδεικνουν οι ντεκα εκδσεις της στο πρτο µισ του 19ου αι. Το
ανλαφρο θµα, η υποκειµενικ λυρικ διθεση, η απλ γλσσα, που καναν το ποηµα πολ
αγαπητ στην εποχ του, προκαλον το ενδιαφρον ακµα και στον αναγνστη της σηµερινς
εποχς.

¢εν θ$λω να ελπ+ζω,

δεν θ$λω να φροντ+ζω
το µ$λλον στην ζω)ν.
Το σ)µερα προκρ+νω,
το αριο τ’ αφ)νω
στης τχης την ρο)ν.

Το τ’ στερα θα γ$νει
και τι µε αναµ$νει
ποσ-ς* δεν το φρον-3
ποτ$ δεν τ’ αναβνω,*
γιατ+ τον νουν µου χνω
και µαταιοπον-.
Ας γ$νει ,τι θ$λει,
τελε+ως δεν µε µ$λει3
ας π$σει ο ουρανς.
Η γη µας ας βουλ)σει*
κι ο )λιος ας σβ)σει
κι ας µε+νει σκοτεινς.

Νικηφρος Λτρας,
Γαλατς σε ρα ανπαυσης

* ποσς: καθλου * αναβ νω: αναφ$ρω * ας βουλσει: ας βουλιξει
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Ν Ε O ΕΛΛ Η Ν Ι ΚO Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ O Σ

Εγ- ζητ- το τ-ρα,
και τοτη µν’ την -ρα
οπσο ηµπορ-,
τον Βκχον* µου ρουφ-ντας,
τον <ρωτα φιλ-ντας,
πασχ+ζω να χαρ-.
Α. Χριστπουλος, Λυρικ, Ερµ)ς

* Β κχον: ∆ινυσος, ο αρχα+ος θες του κρασιο, το κρασ+ (συνεκδοχ))

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÌÔÚÊÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ· Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜
ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜ ÔÈËÙÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜;

2

°È·Ù› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ‰Â ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÚﬁÓ; ¶Ò˜
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘ÌÂ ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ﬁ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘;

3

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ‰‡Ô ÚﬁÙ˘· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ô ƒ‹Á·˜ Î·È Ô ÃÚÈÛÙﬁÔ˘ÏÔ˜.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙÂ ¤Ó·Ó ·ÓıÚÒÈÓÔ Ù‡Ô ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ÌÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Î·È
ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÌÂ ÙÔ ÔÈËÙÈÎﬁ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙﬁÔ˘ÏÔ˘.
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∞ ¡ø¡Àª√™

O ƒˆÛÛ·ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜
Το κεµενο του Ρωσσαγγλογλλου εναι αννυµη στιρα µε κοινωνικς και ηθικς προεκτσεις,
η οποα χρονολογεται γρω στα 1812. /χει διαλογικ µορφ και απεικονζει τη θλιβερ κατσταση που επικρατε στη σκλαβωµνη Ελλδα. Το απσπασµα που ακολουθε περιλαµβνει
τους 37 πρτους στχους. Σε αυτ ο πλασµατικς Ρωσσαγγλογλλος, να µεγµα δηλαδ τριν
ξνων περιηγητν, συνοµιλε υποκριτικ µε να πρσωπο που ονοµζεται Φιλλληνας, απ
τον οποο ζητ να µθει την αιτα για την θλια κατσταση της πατρδας του.
OΛOΙ

∂ιπ$ µας, ω φιλ$λληνα, π-ς φ$ρτε* την σκλαβ+αν
5

10

15

και την απαρηγρητον των Τορκων τυρανν+αν;
Π-ς τες ξυλι$ς και υβρισµος και σιδηροδεσµ+αν,*
πα+δων, παρθ$νων, γυναικ-ν αν)κουστον φθορ+αν;*
Π-ς δε τον καθηµερινν των συγγεν-ν σας φνον,
τον δικον, ανα+τιον και χωρ+ς τινα πνον;
∆εν ε+σθ’ εσε+ς απγονοι εκε+νων των Ελλ)νων,
των ελευθ$ρων, των σοφ-ν και των φιλοπατρ+δων;
Και π-ς εκε+νοι απ$θνησκον δι την ελευθερ+αν,
και τ-ρα εσε+ς υπκεισθε εις τ$τοιαν τυρανν+αν;
Και πο+ον γ$νος, ως εσε+ς, εστθη φωτισµ$νον
εις την σοφ+αν, δναµιν, κι εις λα ξακουσµ$νον;
Π-ς νυν εκαταστ)σατε την λµπουσαν Ελλδα!
Βαβα+! ως $να σκ$λεθρον,* ως σκοτειν)ν παστδα!*
Oµ+λει, φ+λτατε Γραικ$, ειπ$ µας την αιτ+αν3
µη κρψης τ+ποτες ηµ-ν, λε την απορ+αν.

* φρτε: υποφ$ρετε * σιδηροδεσµα: αιχµαλωσ+α, σκλαβι * ανκουστος φθορα: µεγλη σκληρτητα
και πολλ$ς καταστροφ$ς, που δσκολα µπορε+ ακµα και να τις ακοσει κανε+ς * σκλεθρον: σκελετς
* παστ δα: νυφικ κρεβτι (αλληγορικ)
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Ν Ε O ΕΛΛ Η Ν Ι ΚO Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ O Σ

O ΦΙΛΕΛΛΗΝ

Ρωσσαγγλογλλοι,
Ελλς, και χι λλη,
)τον, ως λ$τε, τσον µεγλη.
20

25

Νυν δε αθλ+α
και αναξ+α,
επειδ) ρχει η αµαθ+α.
8σ’ ηµποροσι
να την ξυπνοσι,
τοτ’ εις το χε+ρον* την οδηγοσι.
Αυτ) στενζει,
τα τ$κνα κρζει,
στο να προκπτουν λα προστζει.

30

Και ττ’ ελπ+ζει
τι κερδ+ζει3
εκε+ν’ οπο ’χει νυν την φλογ+ζει.
Μα τις τολµ)σει
µ’ αληθ) κλ+σι*
σ’ ελευθερ+αν να την κιν)ση;

35

8στις τολµ)ση
να την ξυπν)ση
πγει στον Eδη* χωρ+ς τινα κρ+σιν.*
Αν-νυµος, Ο Ρωσσαγγλογλλος, Πορε+α

* το χερον: το χειρτερο * κλσις: πρθεση * π γει στον $δη: θανατ-νεται * κρσις: δ+κη
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O Ρ Ω Σ Σ Α Γ ΓΛ O ΓΑ Λ Λ O Σ

∂ƒ°∞™π∂™

1

∆ﬁÛÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ﬁÛÔ Î·È Ë ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ƒˆÛÛ·ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÚˆÓÂ›·
Î·È Î·Ù·ÊÚﬁÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜. ™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÌÂ
ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ÂÈÚˆÓÂ›·;

2

°È· ÔÈÔ ÏﬁÁÔ Ô ƒˆÛÛ·ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÌÚﬁ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎﬁ ·ÚÂÏıﬁÓ;
¶ÔÈ· ÛÙ¿ÛË ÎÚ·Ù¿ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ı¤Ì· Ô ºÈÏ¤ÏÏËÓ·˜;

3

¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÈÙ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ıÏÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
ºÈÏ¤ÏÏËÓ·;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

¢Â›ÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ (‹ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜) ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜
·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ºÈÏ¤ÏÏËÓ·˜.

Χαλκογραφα µε τη σκλαωµνη Ελλ δα

[35]

∞ ¢∞ª∞¡∆π√™ ∫ √ƒ∞∏™

O ¶··ÙÚ¤¯·˜
Το πλασµατικ πρσωπο του Παπατρχα δηµιουργθηκε το 1811, ταν ο Αδαµντιος Κορας
εξδωσε στο Παρσι την Α ραψωδα της Ιλιδας. O Παπατρχας εµφανιζταν εκε ως νας
αγρµµατος αλλ φιλοπροδος παπς απ τη Χο, ο οποος περιβαλε µε αγπη και ενθουσιασµ την προσπθεια του Κορα να εκδσει αρχαα συγγρµµατα, µε σκοπ να διαφωτσει και
να µορφσει τους οµοεθνες του. Το κεµενο αυτ, µε το οποο ο Παπατρχας εισγεται ως λογοτεχνικς ρωας, χει µορφ διαλογικς επιστολς και αποτελε τα προλεγµενα της κδοσης. Με
τον διο τρπο ο Παπατρχας επανρχεται το 1817, ταν ο Κορας εκδδει τη Β ραψωδα της
Ιλιδας. Στη να εισαγωγ ο Παπατρχας, πως θα διαπιστσετε απ το απσπασµα που ακολουθε, χει κατανοσει την αξα της ελληνικς κληρονοµις, την οποα µε πθος υπερασπζεται
απ τη φθορ του χρνου και την αρπακτικτητα των ξνων περιηγητν.

¶ ριν σοφισθ) την προγονικ)ν ηµ-ν σοφ+αν, περι)ρχετο τα χωρ+α της Χ+ου, να

συνευφρα+νεται µε τους λλους ιερ$ας φ+λους του3 αλλ τ-ρα, παρ την φιλικ)ν τατην επ+σκεψιν, ασχολε+ται και εις $ρευναν παλαι-ν επιγραφ-ν ελληνικ-ν ) λειψνων
τ$χνης αρχα+ας οποιωνδ)ποτε. Αν η επιγραφ) ) το λε+ψανον δναται να µεταφερθ),
το φ$ρει αυτς εις την Βιβλιοθ)κην της πλεως3 αν ε+ναι ολ+γον βαρτερον, µεταχειρ+ζεται την βο)θειαν των Βολισσιν-ν,* δι να το καταβση εις την πλιν3 αν µως σιµ
του βρους ε+ναι και προσκολληµ$νον εις την γην, δ+δει την ε+δησιν εις τους πολ+τας,
δι να γνωρ+ζωσι καν τον τπον και ν’ αγρυπν-σιν εις την φλαξιν αυτο. Ε+χε πρτερον µεγλην ενοιαν εις τους Eγγλους, εκ των οπο+ων εγν-ρισε πολλος περιηγητς3 αφο µως $µαθεν τι µας γυµν-νουσι καθηµ$ραν απ τα πολτιµα της προγονικ)ς δξης δε+γµατα και τα µεταφ$ρουσιν εις την Αγγλ+αν, που η θ$α των γ+νεται εις
τους λοιπος Ευρωπα+ους δσκολος, και εις ηµς τους ταλαιπ-ρους κτ)τορας αδνατος, δεν αρκε+ται πλ$ον να τους βλ$πη και να τους παρατηρ) µε ζηλοτυπ+αν3 αλλ’
ευθς, ταν ακοση Eγγλον επιδηµοντα* εις την Χ+ον, το µηνει πρ-τον εις τους
Βολισσινος, $πειτα π$µπει αποστλους* εις τα λοιπ χωρ+α, και εµπν$ει εις λων των
κατο+κων τας ψυχς τσον φβον, σον )θελεν εµπνεσειν και παρουσ+α ληστ-ν. Π-ς

* βολισσινν: απ το Βολισσ, χωρι της Χ+ου, στο οπο+ο ζει και δρα ο ιερ$ας * επιδηµν: ξ$νος που επισκ$πτεται τα µ$ρη * απ%στολοι: απεσταλµ$νοι
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)το δυνατν, φ+λε µου, να κρατ)σω τον γ$λωτα, ταν µε ηρ-τησε, µε τα σωστ του, αν
)το δυνατν να στ)σωµεν εις τα κεραµ+δια της Βολισσιν)ς εκκλησ+ας τηλεγραφικν
ργανον(!) να µηνη γρηγορ-τερα εις λα τα π$ρατα της ν)σου τους κινδνους των
κατο+κων.
– Α! µ’ $λεγε µ+αν των ηµερ-ν, αν ε+χα εξουσ+αν!
– Τι )θελες κµειν, ∆$σποτ µου;
– Να περι$λθω λην την Ελλδα, να συναθρο+σω σα )το δυνατν να ερω αντ+γραφα ελληνικ, λιθικς επιγραφς και τ$χνης λε+ψανα παντο+α, και να τα θησαυρ+σω λα εις την πλιν µας.
– Και σε το συγχωροσιν αι λλαι πλεις;
– 8λη η Ελλς σ)µερον ε+ναι µ+α ψυχ) και µ+α πλις3 κανε+ς απ τους ντως φιλογενε+ς <λληνας δεν στοχζεται την Χ+ον ως πλιν χωριστ)ν, αλλ’ ως της µεγλης και
κοιν)ς πλεως τον αρµοδι-τερον τπον εις φυλακ)ν* τοιοτων κειµηλ+ων.
– <πειτα, ∆$σποτ µου;
– <πειτα; Εις µεν τους <λληνας εντοπ+ους και ξ$νους ν’ αφ)νω να τα θεωρ-σι
δωρεν3 εις δε τους αλλογενε+ς* να τα δε+χνω µε πληρωµ)ν.
– Αλλ συγχ-ρησ$ µε να σε ε+πω τι µεταβλλεις το πργµα εις εµπορ+αν. Αλλογεν)ς )µην κι εγ- εις τους Παρισ+ους, που ευρ+σκονται πολλ τοιατα συναθροισµ$να
των προγνων µας κειµ)λια3 αλλ το κοινωνικ-τατον και φιλανθρωπτατον γ$νος
των Γλλων εις λους λα τα εκατστησε κοιν3 -στ’ ε+ναι τσον εκολον σχεδν να
εµβ)ς εις τας Βιβλιοθ)κας και τα Μουσε+α των, σον και εις τον +διν σου ο+κον.
– Αλλ’ οδ’ εγ- την πληρωµ)ν δεν την ζητ- ως µισθν.
– Ως τι λοιπν;
– Την επιβλλω ως ποιν)ν δι’ σα µας εστ$ρευσαν, και δεν παουν να µας στερεωσι καθηµ$ραν. Συγχωρηµ$νη, ) µλλον επαινετ) )ταν η αχρταστος επιθυµ+α να
γυµν-νωσι την Ελλδα απ τα καλ της, εν σω η Ελλς εκοιµτο εις τον χλκινον
πνον της βαρβαρτητος3 διτι ττε δεν µας $κλεπταν, αλλ’ $σωζαν απ την απαιδευσ+αν, ως απ Χρυβδιν, τα σωτηρ+ας ξια κειµ)λια των προγνων µας. Εν ττε κατ
τχην ο αλλογεν)ς ερισκεν εις τον ο+κον µου αντ+γραφον Ελληνικν, )θελε κµειν
$ργον αξι$παινον θεραπεων την τυφλ)ν µου αισχροκ$ρδειαν, δι να λυτρ-ση* πργµα πολτιµον απ τας απαιδετους χε+ρας ιδικς µου, και τας $τι πλ$ον απαιδετους
της παπαδ+ας µου, η οπο+α µνα τα καθαρ χαρτ+α σ$βεται, και σχ+ζει σα βλ$πει
γραµµ$να, ως χρηστα πλ$ον εις γραφ)ν. Τση )τον η ττε δυστυχ+α του γ$νους.

* φυλακ: φλαξη * αλλογενς: απ λλο $θνος * να λυτρση: να γλιτ-σει
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Ραφαλο Τσκολι, Η Ακρ πολη

– Αλλ και σ)µερον, µ)πως ε+µεθ’ ευτυχ$στεροι;
– Μη βλασφηµ)ς, τ$κνον µου. Η παιδε+α β$βαια ε+ναι µακρν, πολλ µακρν
ακµη, απ’ σον $πρεπε κι εδνατο να λβη πλατυσµν3* αλλ’ µως απεκτ)σαµεν καν
,τι προ πεντ)κοντα χρνων µας $λειπε, την α+σθησιν λ$γω τι µας λε+πουσι πολλ. Τα
γυµνσια των επιστηµ-ν πληθνονται καθ’ ηµ$ραν3 αι διδασκαλικα+ καθ$δραι ελευθερ-νονται απ το βρος της σχολαστικ)ς µωρ+ας,* και κατ$χονται απ διδασκλους σοφος και ζηλωτς* του σοφισµο του γ$νους των3 απ τους ιερωµ$νους, βλ$πεις, πολλο+ ε+ναι στολισµ$νοι µε παιδε+αν, και αν $µειναν τιν$ς µε της αµαθ+ας την
λ$ραν,* ) προθυµονται να την πλνωσι, καθ-ς εγ-, ) πληρ-νουσι τα πλυστικ των
λλων. Τι γελς; Μη µου $φυγε λγος ανητος απ το στµα;
– 8χι, ∆$σποτ µου3 µε εφρανεν η προσφυ)ς παραβολ)* σου. Λουτρν αληθ-ς
ε+ναι η παιδε+α.
– Και λουτρν θαυµσιον3 οσκις,* ) απ ανγνωσιν, ) σοφ-ν ανδρ-ν συνοµιλ+αν, ελευθερωθ- απ καµµ+αν πρληψιν, χα+ρω ως καθαρισµ$νος µ+αν απ τας πολ-

* πλατυσµ%ς: διδοση, εξπλωση * σχολαστικ µωρα: στενοκεφαλι * ζηλωτα: ενθουσι-δεις οπαδο+
* λρα: βροµι * προσφυς παραβολ: πετυχηµ$νη αλληγορ+α * οσ κις: κθε φορ
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λς µου λ$ρας. Αλλ δεν ετελε+ωσα τον λγον µου. Oι αλλογενε+ς Ευρωπα+οι, και
εξαιρ$τως οι σοφο+ των περιηγητα+, επληροφορ)θησαν απ την αυτοψ+αν τι δεν
)σαν αλαζνος κµποι* σα προ ετ-ν τιν-ν $λεγε προς αυτος ε+ς απ τους ηµετ$ρους συµπατρι-τας περ+ της σηµεριν)ς καταστσεως της Ελλδος. ∆εν $πρεπε λοιπν πλ$ον να µας αρπζωσι, µε πρφασιν φυλακ)ς, ,τι ε+µεθα καλο+ να φυλξωµεν
ηµε+ς. Εξ εναντ+ας, εχρεωστοσαν, οσκις ευρ+σκουν αντ+γραφον εις χε+ρας αγραµµτου, να δ+δωσι την ε+δησιν εις τους διδασκλους και επιτρπους των επισηµοτ$ρων
γυµνασ+ων, να το αγορζωσι και να το αποθ$τωσιν εις τπον ασφαλ). Τοτο και τους
αλλογενε+ς )θελε δε+ξειν τι φυλσσουν αληθ-ς εις την καρδ+αν την οπο+αν επαγγ$λλεται το στµα των φιλοσοφ+αν, και ηµς ενισχσειν βλ$ποντας τι µας αντευεργετοσι, δι’ σας $λαβαν µεγλας ευεργεσ+ας απ τα συγγρµµατα των προγνων µας.
– Πσας και πο+ας;
– Ικανς δεν ε+µαι να κρ+νω πσας και πο+ας ακριβ-ς3 σ’ ακοω καθ’ ηµ$ραν
εγκωµιζοντα την ευνοµ+αν, την σοφ+αν, τα $θη και )θη, µε συντοµ+αν, τον πολιτισµν της φωτισµ$νης Ευρ-πης, και πιστεω τι δεν µε απατς. Εις την γαλλικ)ν
γλ-σσαν, )γουν* την γλ-σσαν του πλ$ον πολιτισµ$νου ευρωπαϊκο $θνους, δεν
ε+µαι αρκετ δυνατς, ουδ’ αν$γνωσ’ ακµη πολλ των βιβλ+α3 απ τα ολ+γα µως
γνωστ εις εµ$ και απ’ ολ+γας τινς µεταφρσεις, σων η ανοστ+α δεν +σχυσε ν’ αφαν+ση του πρωτοτπου το λας, εσυµπ$ρανα τι αληθ-ς των Ευρωπα+ων ο πολιτισµς
$καµε µακροτ$ρας προδους3 αλλ’ εσυµπ$ρανα και τοτο εν ταυτ-, τι χωρ+ς των
Ελλ)νων την βο)θειαν ο πολιτισµς των εκινδνευε ν’ αργ)ση εις πολλς ακµη
εκατονταετηρ+δας.
– Π-ς τοτο;
– Π-ς; Εξερεις καλτερ µου τι ηφαν+σθησαν ελληνικ συγγρµµατα πµπολλα3 ερωτ- σε αν η τοιατη δυστυχ+α δεν εδνατο να ε+ναι βαρυτ$ρα, )γουν να αφανισθ-σιν λα και να µη µε+νη λλο, πλην µνη η ανωφελ)ς µν)µη του ελληνικο ονµατος, ως των Ασσυρ+ων, των Βαβυλων+ων, των Μ)δων, οι οπο+οι, εν ποτ$ επολιτ+σθησαν, δεν αφ)καν +χνος πολιτισµο εις την οπο+αν εγενν)θησαν κι ετφησαν γην.
– Των ενδεχοµ$νων )το και τση δυστυχ+α.
– Ττε, φ+λε, σον καιρν εδαπνησαν και σους κπους εκοπ+ασαν οι πργονο+
µας να υψ-σωσι του πολιτισµο τον πργον, τσους κπους εχρε-στει να κοπιση,
και τσον καιρν να τρ+ψη,* $ως ν’ αναβ) εις τον οπο+ον ευρ+σκεται την σ)µερον
πολιτισµο βαθµν η Ευρ-πη. Αλλ τ-ρα τι εσυν$βη; Εκ$ρδισε και τον καιρν και

* κ%µποι: κοµπασµο+, καυχησι$ς * γουν: δηλαδ) * να τρψη: να διατρ+ψει, να µελετ)σει συστηµατικ
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τους κπους, και τους µεταχειρ+ζεται να υψ-νη καθ’ ηµ$ραν αν-τερον τον πργον
των Ελλ)νων, και να πλατνη τον Oρ+ζοντα, δι να ανακαλψη σα )τον αδνατον
να φανερωθ-σιν ακµη εις εκε+νους.
– <µεινε τ-ρα ν’ αναβ-µεν και ηµε+ς τον πργον.
– 8χι µνον ν’ αναβ-µεν, αλλ και να τον υψ-σωµεν µεγαλτερον.
Α. Κορα)ς, Ο Παπατρχας, Ερµ)ς

∂ƒ°∞™π∂™

1
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∆Ô ÚÔÛÎ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ∆Û¿ÈÏÓÙ Ã¿ÚÔÏÓÙ
Στο πολστιχο αυτ ποηµα, ο ρωας περιπλανιται σαν νας λλος Oδυσσας σε χρες και
τπους και καταγρφει τις εντυπσεις του. Το απσπασµα που ακολουθε προρχεται απ το
δετερο >σµα και αναφρεται στην επσκεψ του στην Ελλδα. Η σγκριση ανµεσα στην
νδοξη αρχαιτητα και στον υπδουλο ελληνισµ προκαλε στον ποιητ συναισθµατα νοσταλγας, λπης και οργς. Το ργο αυτ επηρασε τους Ευρωπαους και τους Αµερικανος και
συνβαλε στην ενσχυση του φιλελληνισµο, που τσο βοθησε την ελληνικ επανσταση. O
Μπυρον διθεσε την περιουσα αλλ και τη ζω του στον αγνα για την εθνικ µας απελευθρωση και πθανε στο Μεσολγγι το 1824. Στις στροφς που ακολουθον ο ρωας ανµεσα
στους στλους του Oλυµπου ∆ις ατενζει την Ακρπολη και κνει πικρς σκψεις για τη
φθορ του χρνου, αλλ και για τη λεηλασα των µνηµεων απ το λρδο /λγιν.

∂

δ-, στην π$τρα τη βαρι, τ-ρα ας καθ+σω µνος3
σε µαρµαρ$νιο κι σειστον ακµα στυλοβτη,
εδ- που ο παντοδναµος και διαλεχτς σου θρνος
)ταν, του Κρνου ω Oλµπιε γιε, ψχνοντας δ-θε κτι
πντα κανε+ς απ’ το κρυφ το µεγαλε+ο θα βρει.
Ω απ+στευτο3 µ)δε κι αυτ της φαντασ+ας το µτι
δεν πλθει ,τι µε κµατο* λες σβ)σαν οι καιρο+.
Μα οι στλοι οι περ)φανοι δε θεν απ’ το διαβτη
καν να στενξει3 πνω τους ο Τορκος ξαποστα+νει*
µε δ+χως $ννοια, κι ο Ρωµις σφυρ+ζει και διαβα+νει.
Μ’ απ’ λους σους το Να κουρσ$ψαν κει ψηλ,
που η Παλλδα +σαµε* χτες ληµ$ρευε µονχη,
πον-ντας και µη θ$λοντας ν’ αφ)σει τα στερν
της δναµ)ς της λε+ψανα3 σαν ποια πατρ+δα ν ’χει
γραφτ )ταν ο υστερτερος στη φαλην αρπαγ);
Καληδον+α,* κοκκ+νισε, γιατ+ ε+χε µνα εσ$να.

* κ µατος: κπος * ξαποστανει: ξεκουρζεται * σαµε: µ$χρι * Καληδονα: η σηµεριν) Σκοτ+α
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Αγγλ+α, δξα σου, που εσ δεν ε+χες τ$τοια γ$ννα,
τι δεν αγγ+ζει ελεθερο παρ ποιος σκλαβοβγε+.
Και µως εβισαν και $φεραν κθε ιερ θλιµµ$νο
πα σε γιαλ πολν καιρν αποτροπιασµ$νο.
Oι Π+κτοι* να και σ)µερα τι θε ν’ αφ)σουν χνρια
περ)φανα3 ρηµγµατα ναος και Παρθεν-νες,
που σεβαστ)καν Βνδαλοι, Γτθοι, Τουρκι κι αι-νες.
Ω της Αθ)νας τα στερν παντ$ρµα αποµεινρια!
8σοι ν’ αρπξουν σκ$φτηκαν απ’ τη γαλζια χ-ρα,
µοιζει η καρδι τους η στεγν) το στ$ρφο* τους κεφλι,
στους βρχους της πατρ+δας τους που κβουν τ’ ακρογιλι.
Και, ωιµ$, προσττες αχαµνο+* µπρος στους βωµος της τ-ρα,
να, τα παιδι της, που ο καηµς της µνας τους σπαρζει
τα σ+δερ τους νι-θοντας µε πιο πικρ µαρζι.
Τ-ρα, το κρ$νει Βρετανς, ποιος το ’λπιζε, στοχσου,
πως η Αλβινα* $χει χαρ$ς στων Αθην-ν το κλµα.
Μα οι σκλβοι κι αν τους σπραξαν, ωιµ$! µε τ’ νοµ σου,
µη στην Ευρ-πη, ε+ναι ντροπ), µην πεις το ανσιο δρµα.
Η ρ)γισσα του π$λαγου, η ελεθερη η Αγγλ+α,
απ τη µατωµ$νη τους πατρ+δα να ξεσπ
τ’ αποµεινρια τα στερν που ανθ+ζαν στα µνηµε+α.
Ναι, διαφεντετρα ευγενικ) που ο κσµος αγαπ,
µε χ$ρι στρ+γγλας ρ)µαξες συντρ+µµια, που και χρνια
και τραννοι σεβστηκαν, µ’ αγπη ) ζηλοφθνια.
Η αιγ+δα* σου η θαυµατουργ) που ξφνιασε στη στρτα
τον θεριωµ$νο Αλριχο,* Παλλδα,* τι $χει γ+νει;
Τι του Πηλ$α γ+νηκεν ο γιος,* που τον εκρτα
του κκου ο Eδης σκλβο του, και που τη µ$ρα εκε+νη
πετχτη η σκι του πνοπλη στο φως3 µη δεν µποροσε
ξαν ν’ αφ)σει ο Πλοτωνας* τον )ρωα να βγει,

* Πκτοι: Σκοτσ$ζοι * στρφος: στε+ρος * αχαµνο: µικρο+, ασ)µαντοι * Αλβι%να: Αγγλ+α * αιγδα: δερµτινη ασπ+δα της θες Αθηνς * Αλ ριχος: βασιλις των Γτθων * Παλλ δα: Αθην * ο γιος του
Πηλα: ο Αχιλλ$ας * Πλοτωνας: ο θες του Κτω Κσµου
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T O Π P O Σ K Y N H M A T OY T Σ A Ϊ Λ N T X AP O Λ N T

Λ%ρδος Mπ υρον

Θεδωρος Βρυζ κης, Η υποδοχ του Λ ρδου Βρωνα στο Μεσολ γγι

να σκιζει* κι λλον ρπαγα µπροστ στην αρπαγ)!
Ω! µπρος στης Στγας* τις οχθ$ς αν$µελα γυρνοσε
κι αφ)κεν απροσττευτες, τη µαρη εκε+νην -ρα,
µετπες που διαφ$ντευεν ε+κοσι αι-νες τ-ρα.
Ω! ε+ναι απ π$τρα ποιος για σε δε νι-θει, ωρα+α Ελλδα,
,τι εραστ)ς που θεωρε+ µπρος του νεκρ) ερωµ$νη,
κι ανα+σθητη $χει την καρδι που αβορκωτη* αποµ$νει,
µετπες, τε+χη και βωµος βλ$ποντας σκνη, αρδα
να σου τα γδνουν Βρετανο+, που θα ’πρεπε ταµ$νοι
να στ$κουν φυλακτορες στα λε+ψανα τεµ$νη.*
Ανθεµ τη τη στιγµ) κουρσροι που αρµεν+ζαν

* να σκι ζει: να τροµζει * η Στυξ (γεν. Στυγ%ς): ποτµι του Κτω Κσµου * αβορκωτη: χωρ+ς δκρυ
* λεψανα τεµνη: ερε+πια να-ν
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Ν Ε O ΕΛΛ Η Ν Ι ΚO Σ ∆ Ι ΑΦ Ω Τ Ι Σ Μ O Σ

απ’ το νησ+ τους, κι $σκιζαν τα στ)θη σου ξαν
τα πληγωµ$να, αρπζοντας να παν στα βοριν
και µισητ τους κλ+µατα, θεος που ανατριχιζαν.
Λ. Μπυρον,
Τα τραγοδια του για την Ελλδα,
µτφρ. Στ$φανος Μρτας

∂ƒ°∞™π∂™

1

™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î¿ÓÂÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÙÈÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú·ÎÌ‹˜
ÙˆÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ. ∂ÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÂ˜ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÂ˜.

2

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Ô µ‡ÚˆÓ·˜ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ŒÏÁÈÓ;

3

¶ÔÈ· Â›Ó·È, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹, Ë Â˘ı‡ÓË ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·;

4

∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÌ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓ·.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ µ‡ÚˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·;

◆

¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·; ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ÙÔÓ ∆‡Ô Î·È
ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ﬁıÂÛË ÙË˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÁÈÓÂ›ˆÓ.

Μπ υρον, Τζωρτζ, Γκ%ρντον, Ν%ελ, Λ%ρδος (Λονδνο 1788-Μεσολ%γγι 1824)
Eγγλος λυρικς και σατιρικς ποιητ)ς, φιλ$λληνας, σµβολο της ροµαντικ)ς µελαγχολ+ας, της
επαναστατικ)ς ορµ)ς και της πολιτικ)ς ελευθερ+ας. Η ζω) του υπ)ρξε πολυτραχη αλλ και
δηµιουργικ). <γινε δισηµος µε το $ργο Το προσκνηµα του Τσιλντ Χρολντ, τη σνθεση του
οπο+ου ρχισε το 1809 στα Γιννενα ως φιλοξενοµενος του Αλ) Πασ. Στην Αθ)να $γραψε το
1811 την Κατρα της Αθηνς, για να στηλιτεσει την πρξη του <λγιν. O Μπυρον $γραψε
ποιητικ και θεατρικ $ργα µε µεγλη επιτυχ+α, αλλ το αριστοργηµ του υπ)ρξε ο ∆ον
Ζουν (1819-1824), $να $ργο πρωτοποριακ, που αποτυπ-νει µε λεπτ και καυστικ πνεµα
την εποχ) του. Παρλο που ο ποιητ)ς αν)κει περισστερο στο κλ+µα του ροµαντισµο, ανθολογε+ται εδ- λγω του ειδικο θ$µατος του κειµ$νου.
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