
ΝΕOΕΛΛΗΝΙΚOΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜOΣ

Λ�γ�τε�ν�α τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ω-
τισµ�� �ν�µ���υµε τ� σ�ν�λ� των
λ�γ�τε�νικ�ν κειµ�νων π�υ γρ��τη-
καν κατ� την περ��δ� 1770-1821 και
επ�µ�νως �ρ�νικ� συµπ�πτ�υν µε τ�
ρε�µα ιδε�ν τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ω-
τισµ��, π�υ διαµ�ρ��θηκε κ�τω απ�
την επ�δραση των καιν�τ�µων ιδε�ν
τ�υ ευρωπαϊκ�� δια�ωτισµ�� και της
γαλλικ�ς επαν�στασης. O ευρωπαϊ-
κ�ς δια�ωτισµ�ς �ταν πνευµατικ�
κ�νηµα τ�υ 17�υ και 18�υ αι�να, µε
κεντρικ� θ�ση την π�στη στ�ν �ρθ�
λ�γ�, δηλαδ� στην ικαν�τητα τ�υ ανθρ�π�υ να καταν��σει τ� σ�µπαν και να πρ�αγ�γει
τη θ�ση τ�υ στ�ν κ�σµ� µ�σω της δ�ναµης τ�υ ν�υ, µε απ�τερ�υς σκ�π��ς τη γν�ση, την
ελευθερ�α και την ευτυ��α.

Μια µεγ�λη �µ�δα κειµ�νων της επ���ς αυτ�ς εκ�ρ���υν τη δυσαρ�σκεια των Ελλ�-
νων για τις συνθ�κες π�υ επικρατ��σαν στην �θωµανικ� αυτ�κρατ�ρ�α και εκδηλ�ν�υν
τ�ν π�θ� της εθνικ�ς απελευθ�ρωσης. Η εµ��νιση και η πρ�#�λ� µιας αστικ�ς ηθικ�ς,
δια��ρ�π�ιηµ�νης απ� την αυστηρ� και πατρ�παρ�δ�τη ηθικ� της �ρθ�δ�$ης �ριστιανι-
κ�ς θρησκε�ας και επικεντρωµ�νης στη �αρ� της �ω�ς και στην απ�λαυση τ�υ �ρωτα,
�αρακτηρ��ει επ�σης µεγ�λ� µ�ρ�ς των κειµ�νων της επ���ς. Κυρ�αρ��, �µως, α�τηµα τ�υ
δια�ωτισµ�� �ταν η παιδε�α και η γνωριµ�α των Ελλ�νων µε την αρ�α�α γραµµατε�α.

Η γλ�σσα των λ�γ�τε�νικ�ν κειµ�νων τ�υ νε�ελληνικ�� δια�ωτισµ�� παρ�υσι��ει
µεγ�λη π�ικιλ�α, καθ�ς κυµα�νεται αν�µεσα στη δηµ�τικ� � �µιλ��µενη γλ�σσα της επ�-
��ς και στην καθαρε��υσα � και την αρ�α&��υσα γλ�σσα. Με τη γλωσσικ� διαµ��η π�υ
$εσπ� αυτ� την επ��� αν�µεσα στις δια��ρετικ�ς γλωσσικ�ς απ�ψεις τ�θηκαν �ι #�σεις
τ�υ γλωσσικ�� �ητ�µατ�ς, π�υ ε��ε ως απ�τ�λεσµα η λ�γ�τε�νικ� παραγωγ� τ�υ 19�υ

αι�να να µ�ιραστε� σε δ�� γλωσσικ�ς τ�σεις, τ�υς υπερασπιστ�ς της δηµ�τικ�ς και τ�υς
υπ�ρµα��υς της καθαρε��υσας. Στα κε�µενα π�υ ανθ�λ�γ��νται (εκτ�ς απ� τ� µετα�ρα-
σµ�ν� π��ηµα) διατηρ�θηκε η πρωτ�τυπη �ρθ�γρα�ικ� µ�ρ�� τ�υς.

Βικ�ντι�ς Λ
ντσας, Oι στ�λ�ι τ�υ Oλυµπ	�υ ∆ι�ς
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£Ô‡ÚÈÔ˜

O Θ��ρι�ς τ�υ Ρ�γα ε�ναι � πι� διαδεδ�µ�ν�ς πρ�επαναστατικ�ς πατριωτικ�ς �µν�ς. Στ�υς

σαρ�ντα πρ�τ�υς στ���υς τ�υ ε$α�ρεται η ιδ�α της ελε�θερης �ω�ς και αντη�ε� τ� πρ�σκλη-

τ�ρι� της επαν�στασης σε �λ�υς τ�υς #αλκανικ��ς λα��ς και ιδια�τερα στ�υς /λληνες, �ι

�π���ι δεσµε��νται µε ιερ� �ρκ� �τι θα αγωνιστ��ν, για να ελευθερ�σ�υν τ� σκλα#ωµ�ν�

γ�ν�ς τ�υς.

øς π�τε, παλληκ�ρια, να ���µεν στα στεν�,

µ�ν�!�ι, σαν λι�ντ�ρια, στες ρ�!ες, στα "�υν�;

Σπηλι$ς να κατ�ικ��µεν, να "λ$πωµεν κλαδι�,

να 'ε�γωµ’ απ’ τ�ν κ�σµ�ν, για την πικρ) σκλα"ι�;

Να !�νωµεν αδ$λ'ια, Πατρ+δα και γ�νε+ς,

τ�υς '+λ�υς, τα παιδι� µας κι �λ�υς τ�υς συγγενε+ς;

Καλλι� ’ναι µ+ας -ρας ελε�θερη �ω),

παρ� σαρ�ντα !ρ�ν�ι σκλα"ι� και 'υλακ)!

Τι σ’ ω'ελε+ αν �)σης και ε+σαι στη σκλα"ι�;

Στ�!�σ�υ πως σε ψ$ν�υν καθ’ -ραν στη 'ωτι�.

Βε�+ρης, ∆ραγ�υµ�ν�ς, Α'$ντης κι αν σταθ)ς,

� Τ�ρανν�ς αδ+κως σε κ�µει να !αθ)ς3

δ�υλε�εις �λ’ ηµ$ρα σε �,τι κι αν σ�ι πη,

κι αυτ�ς πασ!+�ει π�λιν τ� α+µα σ�υ να πιη.

O Σ��τ��ς* κι � Μ�υρ���ης,* Πετρ�κης,* Σκανα")ς,*

Γκ+κας* και Μαυρ�γ$νης,* καθρ$πτης ε+ν’ να ιδ)ς.

Ανδρε+�ι καπετ�ν�ι, παπ�δες, λαϊκ�+,

* Σ��τ��ς, Μ�υρ���ης, Πετρκης, Σκανα��ς, Γκ�κας και Μαυρ�γ�νης: γνωστ� πρ�σωπα της επ�!)ς,

Φαναρι-τες, διερµηνε+ς και ηγεµ�νες, π�υ θανατ-θηκαν �στερα απ� εντ�λ) τ�υ Σ�υλτ�ν�υ.
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σκ�τ-θηκαν, κι αγ�δες, µε �δικ�ν σπαθ+3

κι αµ$τρητ’ �λλ�ι τ�σ�ι, και Τ��ρκ�ι και Ρωµι�+,

�ω)ν και πλ��τ�ν !�ν�υν, !ωρ+ς καµι� ’'�ρµ).

Ελ�τε µ’ $ναν �)λ�ν σε τ��τ�ν τ�ν καιρ�ν,

να κ�µωµεν τ�ν �ρκ�ν επ�νω στ�ν Σταυρ�ν3

συµ"��λ�υς πρ�κ�µµ$ν�υς, µε πατριωτισµ�ν,

να "�λωµεν, εις �λα να δ+δ�υν �ρισµ�ν3

�ι Ν�µ�ι να ’ν’ � πρ-τ�ς και µ�ν�ς �δηγ�ς,

και της Πατρ+δ�ς $νας να γ$νη αρ!ηγ�ς3

γιατ+ κι η αναρ!+α �µ�ι��ει την σκλα"ι�3

να ���µε σαν θηρ+α ε+ν’ πλι� σκληρ) 'ωτι�.

Και τ�τε, µε τα !$ρια ψηλ� στ�ν �υραν�ν,

ας π��µ’ απ’ την καρδι� µας ετ��τα στ�ν Θε�ν.

Εδ- σηκ-ν�νται �ι Πατρι-ται �ρθ�+ και, υψ-ν�ντες

τας !ε+ρας πρ�ς τ�ν �υραν�ν, κ�µν�υν τ�ν 8ρκ�ν:

«Ω Βασιλε� τ�υ Κ�σµ�υ, �ρκ+��µαι σε Σε,

στην γν-µην των Τυρ�ννων να µην ελθ- π�τ$!

Μ)τε να τ�υς δ�υλε�σω, µ)τε να πλανηθ-

εις τα τα9+µατ� τ�υς, για να παραδ�θ-.

Εν �σω �ω στ�ν κ�σµ�ν, � µ�ν�ς µ�υ σκ�π�ς,

για να τ�υς α'αν+σω, θε να ’ναι σταθερ�ς.

Πιστ�ς εις την Πατρ+δα, συντρ+"ω τ�ν �υγ�ν,

α!-ριστ�ς για να ’µαι υπ� τ�ν στρατηγ�ν.

Κι αν παρα"- τ�ν �ρκ�ν, ν’ αστρ�ψ’ � Oυραν�ς

και να µε κατακ�ψη, να γ$νω σαν καπν�ς!»
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Ρ�γα Βελεστινλ�, Απ�νθισµα κειµ�νων,
Β�υλ) των Ελλ)νων
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∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

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

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·.)

◆ ™˘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.

¢ I A £ E M A T I K H  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∞
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Ν�κ�ς Εγγ�ν�π�υλ�ς, O πρ�π�ππ�υς Περραι��ς 
µε τ� κεφ�λι τ�υ Ρ�γα Φερα	�υ
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∆ÒÚ·

Τ� π��ηµα αν�κει στη συλλ�γ� Λυρικ�, η �π��α τυπ�θηκε τ� 1811 στη Βι�ννη και γν�ρισε

µεγ�λη δι�δ�ση, �πως απ�δεικν��υν �ι �ντεκα εκδ�σεις της στ� πρ�τ� µισ� τ�υ 19�υ αι. Τ�

αν�λα�ρ� θ�µα, η υπ�κειµενικ� λυρικ� δι�θεση, η απλ� γλ�σσα, π�υ �καναν τ� π��ηµα π�λ�

αγαπητ� στην επ��� τ�υ, πρ�καλ��ν τ� ενδια��ρ�ν ακ�µα και στ�ν αναγν�στη της σηµεριν�ς

επ���ς.

¢εν θ$λω να ελπ+�ω,

δεν θ$λω να 'ρ�ντ+�ω

τ� µ$λλ�ν στην �ω)ν.

Τ� σ)µερα πρ�κρ+νω,

τ� α�ρι� τ’ α')νω

στης τ�!ης την ρ�)ν.

Τ� τ’ �στερα θα γ$νει 

και τι µε αναµ$νει

π�σ-ς* δεν τ� 'ρ�ν-3

π�τ$ δεν τ’ ανα"�νω,*

γιατ+ τ�ν ν�υν µ�υ !�νω

και µαται�π�ν-.

Ας γ$νει �,τι θ$λει,

τελε+ως δεν µε µ$λει3

ας π$σει � �υραν�ς.

Η γη µας ας "�υλ)σει*

κι � )λι�ς ας σ")σει

κι ας µε+νει σκ�τειν�ς.

[ 3 1 ]

* π�σ�ς: καθ�λ�υ * ανα�νω: ανα'$ρω * ας ��υλ�σει: ας "�υλι�9ει

Νικηφ�ρ�ς Λ�τρας, 
Γαλατ�ς σε �ρα αν�παυσης
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Ν Ε O Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ O Σ  ∆ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ O Σ

Εγ- �ητ- τ� τ-ρα,

και τ��τη µ�ν’ την -ρα

�π�σ� ηµπ�ρ-,

τ�ν Β�κ!�ν* µ�υ ρ�υ'-ντας,

τ�ν <ρωτα 'ιλ-ντας,

πασ!+�ω να !αρ-.

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶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‹˜;

°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˘;

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

◆ ∑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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* Βκ��ν: ∆ι�νυσ�ς, � αρ!α+�ς θε�ς τ�υ κρασι��, τ� κρασ+ (συνεκδ�!))

Α. ?ριστ�π�υλ�ς, Λυρικ�, Ερµ)ς
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O ƒˆÛÛ·ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ˜

Τ� κε�µεν� τ�υ Ρωσσαγγλ�γ�λλ�υ ε�ναι αν�νυµη σ�τιρα µε κ�ινωνικ�ς και ηθικ�ς πρ�εκτ�σεις,

η �π��α �ρ�ν�λ�γε�ται γ�ρω στα 1812. /�ει διαλ�γικ� µ�ρ�� και απεικ�ν��ει τη θλι#ερ� κατ�-

σταση π�υ επικρατε� στη σκλα#ωµ�νη Ελλ�δα. Τ� απ�σπασµα π�υ ακ�λ�υθε� περιλαµ#�νει

τ�υς 37 πρ�τ�υς στ���υς. Σε αυτ� � πλασµατικ�ς Ρωσσαγγλ�γ�λλ�ς, �να µε�γµα δηλαδ� τρι�ν

$�νων περιηγητ�ν, συν�µιλε� υπ�κριτικ� µε �να πρ�σωπ� π�υ �ν�µ��εται Φιλ�λληνας, απ�

τ�ν �π��� �ητ� να µ�θει την αιτ�α για την �θλια κατ�σταση της πατρ�δας τ�υ.

OΛOΙ

∂ιπ$ µας, ω 'ιλ$λληνα, π-ς '$ρτε* την σκλα"+αν 

και την απαρηγ�ρητ�ν των Τ��ρκων τυρανν+αν;

Π-ς τες 9υλι$ς και υ"ρισµ��ς και σιδηρ�δεσµ+αν,*

πα+δων, παρθ$νων, γυναικ-ν αν)κ�υστ�ν 'θ�ρ+αν;*

5 Π-ς δε τ�ν καθηµεριν�ν των συγγεν-ν σας '�ν�ν,

τ�ν �δικ�ν, ανα+τι�ν και !ωρ+ς τινα π�ν�ν;

∆εν ε+σθ’ εσε+ς απ�γ�ν�ι εκε+νων των Ελλ)νων,

των ελευθ$ρων, των σ�'-ν και των 'ιλ�πατρ+δων;

Και π-ς εκε+ν�ι απ$θνησκ�ν δι� την ελευθερ+αν,

10 και τ-ρα εσε+ς υπ�κεισθε εις τ$τ�ιαν τυρανν+αν;

Και π�+�ν γ$ν�ς, ως εσε+ς, εστ�θη 'ωτισµ$ν�ν

εις την σ�'+αν, δ�ναµιν, κι εις �λα 9ακ�υσµ$ν�ν;

Π-ς νυν εκαταστ)σατε την λ�µπ�υσαν Ελλ�δα!

Βα"α+! ως $να σκ$λεθρ�ν,* ως σκ�τειν)ν παστ�δα!*

15 Oµ+λει, '+λτατε Γραικ$, ειπ$ µας την αιτ+αν3

µη κρ�ψης τ+π�τες ηµ-ν, λ�ε την απ�ρ+αν.

[ 3 3 ]

* !�ρτε: υπ�'$ρετε * σιδηρ�δεσµ�α: αι!µαλωσ+α, σκλα"ι� * αν�κ�υστ�ς !θ�ρ�α: µεγ�λη σκληρ�τητα 

και π�λλ$ς καταστρ�'$ς, π�υ δ�σκ�λα µπ�ρε+ ακ�µα και να τις ακ��σει κανε+ς * σκ�λεθρ�ν: σκελετ�ς 

* παστδα: νυ'ικ� κρε"�τι (αλληγ�ρικ�)
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O ΦΙΛΕΛΛΗΝ

Ρωσσαγγλ�γ�λλ�ι,

Ελλ�ς, και �!ι �λλη,

)τ�ν, ως λ$τε, τ�σ�ν µεγ�λη.

20 Νυν δε αθλ+α

και ανα9+α,

επειδ) �ρ!ει η αµαθ+α.

8σ’ ηµπ�ρ��σι

να την 9υπν��σι,

25 τ��τ’ εις τ� !ε+ρ�ν* την �δηγ��σι.

Αυτ) στεν��ει,

τα τ$κνα κρ��ει,

στ� να πρ�κ�πτ�υν �λα πρ�στ��ει.

Και τ�τ’ ελπ+�ει

30 �τι κερδ+�ει3

εκε+ν’ �π�� ’!ει νυν την 'λ�γ+�ει.

Μα τις τ�λµ)σει

µ’ αληθ) κλ+σι*

σ’ ελευθερ+αν να την κιν)ση;

35 8στις τ�λµ)ση

να την 9υπν)ση

π�γει στ�ν Eδη* !ωρ+ς τινα κρ+σιν.*

* τ� �ε�ρ�ν: τ� !ειρ�τερ� * κλ�σις: πρ�θεση * πγει στ�ν $δη: θανατ-νεται * κρ�σις: δ+κη

Αν-νυµ�ς, ; Ρωσσαγγλ�γ�λλ�ς, Π�ρε+α 
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∆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›·;

°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·˜;

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

◆ ¢Â›ÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ (‹ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜) ¯·ÏÎÔ-
ÁÚ·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·˜. 
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�αλκ�γραφ�α µε τη σκλα�ωµ�νη Ελλ
δα
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∞¢∞ª∞¡∆π√™ ∫√ƒ∞∏™

O ¶··ÙÚ¤¯·˜

Τ� πλασµατικ� πρ�σωπ� τ�υ Παπατρ��α δηµι�υργ�θηκε τ� 1811, �ταν � Αδαµ�ντι�ς Κ�ρα�ς

ε$�δωσε στ� Παρ�σι την Α ραψωδ�α της Ιλι�δας. O Παπατρ��ας εµ�ανι��ταν εκε� ως �νας

αγρ�µµατ�ς αλλ� �ιλ�πρ��δ�ς παπ�ς απ� τη =��, � �π���ς περι�#αλε µε αγ�πη και ενθ�υσια-

σµ� την πρ�σπ�θεια τ�υ Κ�ρα� να εκδ�σει αρ�α�α συγγρ�µµατα, µε σκ�π� να δια�ωτ�σει και

να µ�ρ��σει τ�υς �µ�εθνε�ς τ�υ. Τ� κε�µεν� αυτ�, µε τ� �π��� � Παπατρ��ας εισ�γεται ως λ�γ�-

τε�νικ�ς �ρωας, ��ει µ�ρ�� διαλ�γικ�ς επιστ�λ�ς και απ�τελε� τα πρ�λεγ�µενα της �κδ�σης. Με

τ�ν �δι� τρ�π� � Παπατρ��ας επαν�ρ�εται τ� 1817, �ταν � Κ�ρα�ς εκδ�δει τη Β ραψωδ�α της

Ιλι�δας. Στη ν�α εισαγωγ� � Παπατρ��ας, �πως θα διαπιστ�σετε απ� τ� απ�σπασµα π�υ ακ�-

λ�υθε�, ��ει καταν��σει την α$�α της ελληνικ�ς κληρ�ν�µι�ς, την �π��α µε π�θ�ς υπερασπ��εται

απ� τη �θ�ρ� τ�υ �ρ�ν�υ και την αρπακτικ�τητα των $�νων περιηγητ�ν.

¶ριν σ�'ισθ) την πρ�γ�νικ)ν ηµ-ν σ�'+αν, περι)ρ!ετ� τα !ωρ+α της ?+�υ, να

συνευ'ρα+νεται µε τ�υς �λλ�υς ιερ$ας '+λ�υς τ�υ3 αλλ� τ-ρα, παρ� την 'ιλικ)ν τα�-

την επ+σκεψιν, ασ!�λε+ται και εις $ρευναν παλαι-ν επιγρα'-ν ελληνικ-ν ) λειψ�νων

τ$!νης αρ!α+ας �π�ιωνδ)π�τε. Αν η επιγρα') ) τ� λε+ψαν�ν δ�ναται να µετα'ερθ),

τ� '$ρει αυτ�ς εις την Βι"λι�θ)κην της π�λεως3 αν ε+ναι �λ+γ�ν "αρ�τερ�ν, µετα!ειρ+-

�εται την "�)θειαν των Β�λισσιν-ν,* δι� να τ� κατα"�ση εις την π�λιν3 αν �µως σιµ�

τ�υ "�ρ�υς ε+ναι και πρ�σκ�λληµ$ν�ν εις την γην, δ+δει την ε+δησιν εις τ�υς π�λ+τας,

δι� να γνωρ+�ωσι καν τ�ν τ�π�ν και ν’ αγρυπν-σιν εις την '�λα9ιν αυτ��. Ε+!ε πρ�-

τερ�ν µεγ�λην ε�ν�ιαν εις τ�υς Eγγλ�υς, εκ των �π�+ων εγν-ρισε π�λλ��ς περιηγη-

τ�ς3 α'�� �µως $µαθεν �τι µας γυµν-ν�υσι καθηµ$ραν απ� τα π�λ�τιµα της πρ�γ�νι-

κ)ς δ�9ης δε+γµατα και τα µετα'$ρ�υσιν εις την Αγγλ+αν, �π�υ η θ$α των γ+νεται εις

τ�υς λ�ιπ��ς Ευρωπα+�υς δ�σκ�λ�ς, και εις ηµ�ς τ�υς ταλαιπ-ρ�υς κτ)τ�ρας αδ�-

νατ�ς, δεν αρκε+ται πλ$�ν να τ�υς "λ$πη και να τ�υς παρατηρ) µε �ηλ�τυπ+αν3 αλλ’

ευθ�ς, �ταν ακ��ση Eγγλ�ν επιδηµ��ντα* εις την ?+�ν, τ� µην�ει πρ-τ�ν εις τ�υς

Β�λισσιν��ς, $πειτα π$µπει απ�στ�λ�υς* εις τα λ�ιπ� !ωρ+α, και εµπν$ει εις �λων των

κατ�+κων τας ψυ!�ς τ�σ�ν '�"�ν, �σ�ν )θελεν εµπνε�σειν και παρ�υσ+α ληστ-ν. Π-ς

* ��λισσιν�ν: απ� τ� Β�λισσ�, !ωρι� της ?+�υ, στ� �π�+� �ει και δρα � ιερ$ας * επιδηµ�ν: 9$ν�ς π�υ επι-

σκ$πτεται τα µ$ρη * απ%στ�λ�ι: απεσταλµ$ν�ι
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)τ� δυνατ�ν, '+λε µ�υ, να κρατ)σω τ�ν γ$λωτα, �ταν µε ηρ-τησε, µε τα σωστ� τ�υ, αν

)τ� δυνατ�ν να στ)σωµεν εις τα κεραµ+δια της Β�λισσιν)ς εκκλησ+ας τηλεγρα'ικ�ν

�ργαν�ν(!) να µην�η γρηγ�ρ-τερα εις �λα τα π$ρατα της ν)σ�υ τ�υς κινδ�ν�υς των

κατ�+κων.

– Α! µ’ $λεγε µ+αν των ηµερ-ν, αν ε+!α ε9�υσ+αν!

– Τι )θελες κ�µειν, ∆$σπ�τ� µ�υ;

– Να περι$λθω �λην την Ελλ�δα, να συναθρ�+σω �σα )τ� δυνατ�ν να ε�ρω αντ+-

γρα'α ελληνικ�, λιθικ�ς επιγρα'�ς και τ$!νης λε+ψανα παντ�+α, και να τα θησαυρ+-

σω �λα εις την π�λιν µας.

– Και σε τ� συγ!ωρ��σιν αι �λλαι π�λεις;

– 8λη η Ελλ�ς σ)µερ�ν ε+ναι µ+α ψυ!) και µ+α π�λις3 κανε+ς απ� τ�υς �ντως 'ιλ�-

γενε+ς <λληνας δεν στ�!��εται την ?+�ν ως π�λιν !ωριστ)ν, αλλ’ ως της µεγ�λης και

κ�ιν)ς π�λεως τ�ν αρµ�δι-τερ�ν τ�π�ν εις 'υλακ)ν* τ�ι��των κειµηλ+ων.

– <πειτα, ∆$σπ�τ� µ�υ;

– <πειτα; Εις µεν τ�υς <λληνας εντ�π+�υς και 9$ν�υς ν’ α')νω να τα θεωρ-σι

δωρε�ν3 εις δε τ�υς αλλ�γενε+ς* να τα δε+!νω µε πληρωµ)ν.

– Αλλ� συγ!-ρησ$ µε να σε ε+πω �τι µετα"�λλεις τ� πρ�γµα εις εµπ�ρ+αν. Αλλ�γε-

ν)ς )µην κι εγ- εις τ�υς Παρισ+�υς, �π�υ ευρ+σκ�νται π�λλ� τ�ια�τα συναθρ�ισµ$να

των πρ�γ�νων µας κειµ)λια3 αλλ� τ� κ�ινωνικ-τατ�ν και 'ιλανθρωπ�τατ�ν γ$ν�ς

των Γ�λλων εις �λ�υς �λα τα εκατ�στησε κ�ιν�3 -στ’ ε+ναι τ�σ�ν ε�κ�λ�ν σ!εδ�ν να

εµ")ς εις τας Βι"λι�θ)κας και τα Μ�υσε+α των, �σ�ν και εις τ�ν +δι�ν σ�υ �+κ�ν.

– Αλλ’ ��δ’ εγ- την πληρωµ)ν δεν την �ητ- ως µισθ�ν.

– Ως τι λ�ιπ�ν;

– Την επι"�λλω ως π�ιν)ν δι’ �σα µας εστ$ρευσαν, και δεν πα��υν να µας στερε�ω-

σι καθηµ$ραν. Συγ!ωρηµ$νη, ) µ�λλ�ν επαινετ) )ταν η α!�ρταστ�ς επιθυµ+α να

γυµν-νωσι την Ελλ�δα απ� τα καλ� της, εν �σω η Ελλ�ς εκ�ιµ�τ� εις τ�ν !�λκιν�ν

�πν�ν της "αρ"αρ�τητ�ς3 δι�τι τ�τε δεν µας $κλεπταν, αλλ’ $σω�αν απ� την απαιδευ-

σ+αν, ως απ� ?�ρυ"διν, τα σωτηρ+ας �9ια κειµ)λια των πρ�γ�νων µας. Ε�ν τ�τε κατ�

τ�!ην � αλλ�γεν)ς ε�ρισκεν εις τ�ν �+κ�ν µ�υ αντ+γρα'�ν Ελληνικ�ν, )θελε κ�µειν

$ργ�ν α9ι$παιν�ν θεραπε�ων την τυ'λ)ν µ�υ αισ!ρ�κ$ρδειαν, δι� να λυτρ-ση* πρ�γ-

µα π�λ�τιµ�ν απ� τας απαιδε�τ�υς !ε+ρας ιδικ�ς µ�υ, και τας $τι πλ$�ν απαιδε�τ�υς

της παπαδ+ας µ�υ, η �π�+α µ�να τα καθαρ� !αρτ+α σ$"εται, και σ!+�ει �σα "λ$πει

γραµµ$να, ως �!ρηστα πλ$�ν εις γρα')ν. Τ�ση )τ�ν η τ�τε δυστυ!+α τ�υ γ$ν�υς.

[ 3 7 ]

* !υλακ�: '�λα9η * αλλ�γεν�ς: απ� �λλ� $θν�ς * να λυτρ�ση: να γλιτ-σει 
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– Αλλ� και σ)µερ�ν, µ)πως ε+µεθ’ ευτυ!$στερ�ι;

– Μη "λασ'ηµ)ς, τ$κν�ν µ�υ. Η παιδε+α "$"αια ε+ναι µακρ�ν, π�λλ� µακρ�ν

ακ�µη, απ’ �σ�ν $πρεπε κι εδ�νατ� να λ�"η πλατυσµ�ν3* αλλ’ �µως απεκτ)σαµεν καν

�,τι πρ� πεντ)κ�ντα !ρ�νων µας $λειπε, την α+σθησιν λ$γω �τι µας λε+π�υσι π�λλ�. Τα

γυµν�σια των επιστηµ-ν πληθ�ν�νται καθ’ ηµ$ραν3 αι διδασκαλικα+ καθ$δραι ελευ-

θερ-ν�νται απ� τ� "�ρ�ς της σ!�λαστικ)ς µωρ+ας,* και κατ$!�νται απ� διδασκ�-

λ�υς σ�'��ς και �ηλωτ�ς* τ�υ σ�'ισµ�� τ�υ γ$ν�υς των3 απ� τ�υς ιερωµ$ν�υς, "λ$-

πεις, π�λλ�+ ε+ναι στ�λισµ$ν�ι µε παιδε+αν, και αν $µειναν τιν$ς µε της αµαθ+ας την

λ$ραν,* ) πρ�θυµ��νται να την πλ�νωσι, καθ-ς εγ-, ) πληρ-ν�υσι τα πλυστικ� των

�λλων. Τι γελ�ς; Μη µ�υ $'υγε λ�γ�ς αν�ητ�ς απ� τ� στ�µα;

– 8!ι, ∆$σπ�τ� µ�υ3 µε ε�'ρανεν η πρ�σ'υ)ς παρα"�λ)* σ�υ. Λ�υτρ�ν αληθ-ς

ε+ναι η παιδε+α.

– Και λ�υτρ�ν θαυµ�σι�ν3 �σ�κις,* ) απ� αν�γνωσιν, ) σ�'-ν ανδρ-ν συν�µι-

λ+αν, ελευθερωθ- απ� καµµ+αν πρ�ληψιν, !α+ρω ως καθαρισµ$ν�ς µ+αν απ� τας π�λ-

Ραφα�λ� Τσ�κ�λι, Η Ακρ�π�λη

* πλατυσµ%ς: δι�δ�ση, ε9�πλωση * σ��λαστικ� µωρ�α: στεν�κε'αλι� * �ηλωτα�: ενθ�υσι-δεις �παδ�+ 

* λ�ρα: "ρ�µι� * πρ�σ!υ�ς παρα��λ�: πετυ!ηµ$νη αλληγ�ρ+α * �σκις: κ�θε '�ρ� 
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λ�ς µ�υ λ$ρας. Αλλ� δεν ετελε+ωσα τ�ν λ�γ�ν µ�υ. Oι αλλ�γενε+ς Ευρωπα+�ι, και

ε9αιρ$τως �ι σ�'�+ των περιηγητα+, επληρ�'�ρ)θησαν απ� την αυτ�ψ+αν �τι δεν

)σαν αλα��ν�ς κ�µπ�ι* �σα πρ� ετ-ν τιν-ν $λεγε πρ�ς αυτ��ς ε+ς απ� τ�υς ηµετ$-

ρ�υς συµπατρι-τας περ+ της σηµεριν)ς καταστ�σεως της Ελλ�δ�ς. ∆εν $πρεπε λ�ι-

π�ν πλ$�ν να µας αρπ��ωσι, µε πρ�'ασιν 'υλακ)ς, �,τι ε+µεθα καλ�+ να 'υλ�9ωµεν

ηµε+ς. Ε9 εναντ+ας, ε!ρεωστ��σαν, �σ�κις ευρ+σκ�υν αντ+γρα'�ν εις !ε+ρας αγραµ-

µ�τ�υ, να δ+δωσι την ε+δησιν εις τ�υς διδασκ�λ�υς και επιτρ�π�υς των επισηµ�τ$ρων

γυµνασ+ων, να τ� αγ�ρ��ωσι και να τ� απ�θ$τωσιν εις τ�π�ν ασ'αλ). Τ��τ� και τ�υς

αλλ�γενε+ς )θελε δε+9ειν �τι 'υλ�σσ�υν αληθ-ς εις την καρδ+αν την �π�+αν επαγγ$λ-

λεται τ� στ�µα των 'ιλ�σ�'+αν, και ηµ�ς ενισ!�σειν "λ$π�ντας �τι µας αντευεργε-

τ��σι, δι’ �σας $λα"αν µεγ�λας ευεργεσ+ας απ� τα συγγρ�µµατα των πρ�γ�νων µας.

– Π�σας και π�+ας;

– Ικαν�ς δεν ε+µαι να κρ+νω π�σας και π�+ας ακρι"-ς3 σ’ ακ��ω καθ’ ηµ$ραν

εγκωµι���ντα την ευν�µ+αν, την σ�'+αν, τα $θη και )θη, µε συντ�µ+αν, τ�ν π�λιτι-

σµ�ν της 'ωτισµ$νης Ευρ-πης, και πιστε�ω �τι δεν µε απατ�ς. Εις την γαλλικ)ν

γλ-σσαν, )γ�υν* την γλ-σσαν τ�υ πλ$�ν π�λιτισµ$ν�υ ευρωπαϊκ�� $θν�υς, δεν

ε+µαι αρκετ� δυνατ�ς, �υδ’ αν$γνωσ’ ακ�µη π�λλ� των "ι"λ+α3 απ� τα �λ+γα �µως

γνωστ� εις εµ$  και απ’ �λ+γας τιν�ς µετα'ρ�σεις, �σων η αν�στ+α δεν +σ!υσε ν’ α'α-

ν+ση τ�υ πρωτ�τ�π�υ τ� �λας, εσυµπ$ρανα �τι αληθ-ς των Ευρωπα+ων � π�λιτισµ�ς

$καµε µακρ�τ$ρας πρ��δ�υς3 αλλ’ εσυµπ$ρανα και τ��τ� εν ταυτ-, �τι !ωρ+ς των

Ελλ)νων την "�)θειαν � π�λιτισµ�ς των εκινδ�νευε ν’ αργ)ση εις π�λλ�ς ακ�µη

εκατ�νταετηρ+δας.

– Π-ς τ��τ�;

– Π-ς; Ε9ε�ρεις καλ�τερ� µ�υ �τι η'αν+σθησαν ελληνικ� συγγρ�µµατα π�µπ�λ-

λα3 ερωτ- σε αν η τ�ια�τη δυστυ!+α δεν εδ�νατ� να ε+ναι "αρυτ$ρα, )γ�υν να α'α-

νισθ-σιν �λα και να µη µε+νη �λλ�, πλην µ�νη η ανω'ελ)ς µν)µη τ�υ ελληνικ�� �ν�-

µατ�ς, ως των Ασσυρ+ων, των Βα"υλων+ων, των Μ)δων, �ι �π�+�ι, ε�ν π�τ$ επ�λιτ+-

σθησαν, δεν α')καν +!ν�ς π�λιτισµ�� εις την �π�+αν εγενν)θησαν κι ετ�'ησαν γην.

– Των ενδε!�µ$νων )τ� και τ�ση δυστυ!+α.

– Τ�τε, '+λε, �σ�ν καιρ�ν εδαπ�νησαν και �σ�υς κ�π�υς εκ�π+ασαν �ι πρ�γ�ν�+

µας να υψ-σωσι τ�υ π�λιτισµ�� τ�ν π�ργ�ν, τ�σ�υς κ�π�υς ε!ρε-στει να κ�πι�ση,

και τ�σ�ν καιρ�ν να τρ+ψη,* $ως ν’ ανα") εις τ�ν �π�+�ν ευρ+σκεται την σ)µερ�ν

π�λιτισµ�� "αθµ�ν η Ευρ-πη. Αλλ� τ-ρα τι εσυν$"η; Εκ$ρδισε και τ�ν καιρ�ν και

* κ%µπ�ι: κ�µπασµ�+, καυ!ησι$ς * �γ�υν: δηλαδ) * να τρ�ψη: να διατρ+ψει, να µελετ)σει συστηµατικ� 
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τ�υς κ�π�υς, και τ�υς µετα!ειρ+�εται να υψ-νη καθ’ ηµ$ραν αν-τερ�ν τ�ν π�ργ�ν

των Ελλ)νων, και να πλατ�νη τ�ν Oρ+��ντα, δι� να ανακαλ�ψη �σα )τ�ν αδ�νατ�ν

να 'ανερωθ-σιν ακ�µη εις εκε+ν�υς.

– <µεινε τ-ρα ν’ ανα"-µεν και ηµε+ς τ�ν π�ργ�ν.

– 8!ι µ�ν�ν ν’ ανα"-µεν, αλλ� και να τ�ν υψ-σωµεν µεγαλ�τερ�ν.

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶Ò˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ Ô ¶··ÙÚ¤¯·˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙË˜ Ã›Ô˘
Î·È ÙÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜;

™Â ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù› Ô ∫ÔÚ·‹˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÎˆÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÛÙÔÓ ¶··ÙÚ¤¯·;

°È·Ù› Ô ¶··ÙÚ¤¯·˜ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Ù· ªÔ˘-
ÛÂ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ;

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ÙÈ˜ ·ÎÚ·›Â˜ ·fi„ÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¶··ÙÚ¤¯·˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜; ¶ÔÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·Â›ÛÂÈ;

◆ ∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ Î¿ÔÈÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
‚ÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌÂ›· Î·È Ù· ÂÎı¤Ì·Ù·. ∑ËÙ‹ÛÙÂ Â›ÛË˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜, fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ-
ÛÎÂÙÒÓ.

◆ µÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·-
ÙÔ‡ÌÂÓË ∂ÏÏ¿‰·. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó
ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒ-
ÌË˜ ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·.
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Α. Κ�ρα)ς, ; Παπατρ��ας, Ερµ)ς
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Στ� π�λ�στι�� αυτ� π��ηµα, � �ρωας περιπλανι�ται σαν �νας �λλ�ς Oδυσσ�ας σε ��ρες και

τ�π�υς και καταγρ��ει τις εντυπ�σεις τ�υ. Τ� απ�σπασµα π�υ ακ�λ�υθε� πρ��ρ�εται απ� τ�

δε�τερ� >σµα και ανα��ρεται στην επ�σκεψ� τ�υ στην Ελλ�δα. Η σ�γκριση αν�µεσα στην

�νδ�$η αρ�αι�τητα και στ�ν υπ�δ�υλ� ελληνισµ� πρ�καλε� στ�ν π�ιητ� συναισθ�µατα ν�σταλ-

γ�ας, λ�πης και �ργ�ς. Τ� �ργ� αυτ� επηρ�ασε τ�υς Ευρωπα��υς και τ�υς Αµερικαν��ς και

συν�#αλε στην εν�σ�υση τ�υ �ιλελληνισµ��, π�υ τ�σ� #��θησε την ελληνικ� επαν�σταση. O

Μπ�υρ�ν δι�θεσε την περι�υσ�α αλλ� και τη �ω� τ�υ στ�ν αγ�να για την εθνικ� µας απελευ-

θ�ρωση και π�θανε στ� Μεσ�λ�γγι τ� 1824. Στις στρ���ς π�υ ακ�λ�υθ��ν � �ρωας αν�µεσα

στ�υς στ�λ�υς τ�υ Oλυµπ��υ ∆ι�ς ατεν��ει την Ακρ�π�λη και κ�νει πικρ�ς σκ�ψεις για τη

�θ�ρ� τ�υ �ρ�ν�υ, αλλ� και για τη λεηλασ�α των µνηµε�ων απ� τ� λ�ρδ� /λγιν.

∂δ-, στην π$τρα τη "αρι�, τ-ρα ας καθ+σω µ�ν�ς3

σε µαρµαρ$νι� κι �σειστ�ν ακ�µα στυλ�"�τη,

εδ- π�υ � παντ�δ�ναµ�ς και διαλε!τ�ς σ�υ θρ�ν�ς

)ταν, τ�υ Κρ�ν�υ ω Oλ�µπιε γιε, ψ�!ν�ντας δ-θε κ�τι

π�ντα κανε+ς απ’ τ� κρυ'� τ� µεγαλε+� θα "ρει.

Ω απ+στευτ�3 µ)δε κι αυτ� της 'αντασ+ας τ� µ�τι

δεν πλ�θει �,τι µε κ�µατ�* λες σ")σαν �ι καιρ�+.

Μα �ι στ�λ�ι �ι περ)'αν�ι δε θεν απ’ τ� δια"�τη

καν να στεν�9ει3 π�νω τ�υς � Τ��ρκ�ς 9απ�στα+νει*

µε δ+!ως $νν�ια, κι � Ρωµι�ς σ'υρ+�ει και δια"α+νει.

Μ’ απ’ �λ�υς �σ�υς τ� Να� κ�υρσ$ψαν κει ψηλ�,

�π�υ η Παλλ�δα +σαµε* !τες ληµ$ρευε µ�ν�!η,

π�ν-ντας και µη θ$λ�ντας ν’ α')σει τα στερν�

της δ�ναµ)ς της λε+ψανα3 σαν π�ια πατρ+δα ν� ’!ει

γρα'τ� )ταν � υστερ�τερ�ς στη 'α�λην αρπαγ);

Καληδ�ν+α,* κ�κκ+νισε, γιατ+ ε+!ε µ�να εσ$να.

[ 4 1 ]

* κµατ�ς: κ�π�ς * )απ�στα�νει: 9εκ�υρ��εται * �σαµε: µ$!ρι * Καληδ�ν�α: η σηµεριν) Σκ�τ+α
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Αγγλ+α, δ�9α σ�υ, π�υ εσ� δεν ε+!ες τ$τ�ια γ$ννα,

τι δεν αγγ+�ει ελε�θερ� παρ� �π�ι�ς σκλα"�"γε+.

Και �µως ε"ι�σαν και $'εραν κ�θε ιερ� θλιµµ$ν�

πα σε γιαλ� π�λ�ν καιρ�ν απ�τρ�πιασµ$ν�.

Oι Π+κτ�ι* να και σ)µερα τι θε ν’ α')σ�υν !ν�ρια

περ)'ανα3 ρηµ�γµατα να��ς και Παρθεν-νες,

π�υ σε"αστ)καν Β�νδαλ�ι, Γ�τθ�ι, Τ�υρκι� κι αι-νες.

Ω της Αθ)νας τα στερν� παντ$ρµα απ�µειν�ρια!

8σ�ι ν’ αρπ�9�υν σκ$'τηκαν απ’ τη γαλ��ια !-ρα,

µ�ι��ει η καρδι� τ�υς η στεγν) τ� στ$ρ'�* τ�υς κε'�λι,

στ�υς "ρ�!�υς της πατρ+δας τ�υς π�υ κ�"�υν τ’ ακρ�γι�λι.

Και, ωιµ$, πρ�στ�τες α!αµν�+* µπρ�ς στ�υς "ωµ��ς της τ-ρα,

να, τα παιδι� της, π�υ � καηµ�ς της µ�νας τ�υς σπαρ��ει

τα σ+δερ� τ�υς νι-θ�ντας µε πι� πικρ� µαρ��ι.

Τ-ρα, τ� κρ$νει Βρεταν�ς, π�ι�ς τ� ’λπι�ε, στ�!�σ�υ,

πως η Αλ"ι�να* $!ει !αρ$ς στων Αθην-ν τ� κλ�µα.

Μα �ι σκλ�"�ι κι αν τ�υς σπ�ρα9αν, ωιµ$! µε τ’ �ν�µ� σ�υ,

µη στην Ευρ-πη, ε+ναι ντρ�π), µην πεις τ� αν�σι� δρ�µα.

Η ρ)γισσα τ�υ π$λαγ�υ, η ελε�θερη η Αγγλ+α,

απ� τη µατωµ$νη τ�υς πατρ+δα να 9εσπ�

τ’ απ�µειν�ρια τα στερν� π�υ ανθ+�αν στα µνηµε+α.

Ναι, δια'εντε�τρα ευγενικ) π�υ � κ�σµ�ς αγαπ�,

µε !$ρι στρ+γγλας ρ)µα9ες συντρ+µµια, π�υ και !ρ�νια

και τ�ρανν�ι σε"�στηκαν, µ’ αγ�πη ) �ηλ�'θ�νια.

Η αιγ+δα* σ�υ η θαυµατ�υργ) π�υ 9�'νιασε στη στρ�τα

τ�ν θεριωµ$ν� Αλ�ρι!�,* Παλλ�δα,* τι $!ει γ+νει;

Τι τ�υ Πηλ$α γ+νηκεν � γι�ς,* π�υ τ�ν εκρ�τα

τ�υ κ�κ�υ � Eδης σκλ�"� τ�υ, και π�υ τη µ$ρα εκε+νη

πετ�!τη η σκι� τ�υ π�ν�πλη στ� 'ως3 µη δεν µπ�ρ��σε

9αν� ν’ α')σει � Πλ��τωνας* τ�ν )ρωα να "γει,

* Π�κτ�ι: Σκ�τσ$��ι * στ�ρ!�ς: στε+ρ�ς * α�αµν��: µικρ�+, ασ)µαντ�ι * Αλ�ι%να: Αγγλ+α * αιγ�δα: δερ-

µ�τινη ασπ+δα της θε�ς Αθην�ς * Αλρι��ς: "ασιλι�ς των Γ�τθων * Παλλδα: Αθην� * � γι�ς τ�υ
Πηλ�α: � Α!ιλλ$ας * Πλ��τωνας: � θε�ς τ�υ Κ�τω Κ�σµ�υ 
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να σκι��ει* κι �λλ�ν �ρπαγα µπρ�στ� στην αρπαγ)!

Ω! µπρ�ς στης Στ�γας* τις �!θ$ς αν$µελα γυρν��σε

κι α')κεν απρ�στ�τευτες, τη µα�ρη εκε+νην -ρα,

µετ�πες π�υ δια'$ντευεν ε+κ�σι αι-νες τ-ρα.

Ω! ε+ναι απ� π$τρα �π�ι�ς για σε δε νι-θει, ωρα+α Ελλ�δα,

�,τι εραστ)ς �π�υ θεωρε+ µπρ�ς τ�υ νεκρ) ερωµ$νη,

κι ανα+σθητη $!ει την καρδι� π�υ α"��ρκωτη* απ�µ$νει,

µετ�πες, τε+!η και "ωµ��ς "λ$π�ντας σκ�νη, αρ�δα

να σ�υ τα γδ�ν�υν Βρεταν�+, π�υ θα ’πρεπε ταµ$ν�ι

να στ$κ�υν 'υλακ�τ�ρες στα λε+ψανα τεµ$νη.*

Αν�θεµ� τη τη στιγµ) κ�υρσ�ρ�ι π�υ αρµεν+�αν

Θε�δωρ�ς Βρυ"
κης, Η υπ�δ�!� τ�υ Λ�ρδ�υ Β�ρωνα στ� Μεσ�λ�γγι

* να σκι�ει: να τρ�µ��ει * η Στυ) (γεν. Στυγ%ς): π�τ�µι τ�υ Κ�τω Κ�σµ�υ * α���ρκωτη: !ωρ+ς δ�κρυ

* λε�ψανα τεµ�νη: ερε+πια να-ν
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απ’ τ� νησ+ τ�υς, κι $σκι�αν τα στ)θη σ�υ 9αν�

τα πληγωµ$να, αρπ���ντας να παν στα "�ριν�

και µισητ� τ�υς κλ+µατα, θε��ς π�υ ανατρι!ι��αν.

™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˜.

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

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

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

◆ 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. 
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Μπυρ�ν, Τ�ωρτ�, Γκ%ρντ�ν, Ν%ελ, Λ%ρδ�ς (Λ�νδ�ν� 1788-Μεσ�λ%γγι 1824)

Eγγλ�ς λυρικ�ς και σατιρικ�ς π�ιητ)ς, 'ιλ$λληνας, σ�µ"�λ� της ρ�µαντικ)ς µελαγ!�λ+ας, της

επαναστατικ)ς �ρµ)ς και της π�λιτικ)ς ελευθερ+ας. Η �ω) τ�υ υπ)ρ9ε π�λυτ�ρα!η αλλ� και

δηµι�υργικ). <γινε δι�σηµ�ς µε τ� $ργ� Τ� πρ�σκ�νηµα τ�υ Τσ�ιλντ =�ρ�λντ, τη σ�νθεση τ�υ

�π�+�υ �ρ!ισε τ� 1809 στα Γι�ννενα ως 'ιλ�9εν��µεν�ς τ�υ Αλ) Πασ�. Στην Αθ)να $γραψε τ�

1811 την Κατ�ρα της Αθην�ς, για να στηλιτε�σει την πρ�9η τ�υ <λγιν. O Μπ�υρ�ν $γραψε

π�ιητικ� και θεατρικ� $ργα µε µεγ�λη επιτυ!+α, αλλ� τ� αριστ��ργηµ� τ�υ υπ)ρ9ε � ∆�ν

A�υ�ν (1819-1824), $να $ργ� πρωτ�π�ριακ�, π�υ απ�τυπ-νει µε λεπτ� και καυστικ� πνε�µα

την επ�!) τ�υ. Παρ�λ� π�υ � π�ιητ)ς αν)κει περισσ�τερ� στ� κλ+µα τ�υ ρ�µαντισµ��, ανθ�-

λ�γε+ται εδ- λ�γω τ�υ ειδικ�� θ$µατ�ς τ�υ κειµ$ν�υ.

Λ. Μπ�υρ�ν,
Τα τραγ��δια τ�υ για την Ελλ�δα,

µτ'ρ. Στ$'αν�ς Μ�ρτας


