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«Α! ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΕ ΣΤΟΛΙΖΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΟΧΙ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ» 

Ατηγ. 1: Οέοαραμ κξμςά εκαςόμ ενήμςα υοόμια από ςόςε... Ήςαμ Σάββαςξ 21 Φεβοξσαοίξσ ςξσ 1857.  

Ατηγ. 2: Σάββαςξ ποιμ ςιπ Απόκοιεπ ρςημ Ιέοκσοα ρήμαιμε, όπχπ και ρήμεοα άλλχρςε, αςελείχςξ 
νετάμςχμα ρςξσπ δοόμξσπ, γέλια, μξσρικέπ και υξοξί πξσ κοαςξύμ χπ ςξ ποχί.  

Ατηγ. 1: Ιι όμχπ, εκείμξ ςξ Σάββαςξ «γεμική ριγή» και «λύπη ρξβαοή ειπ όλα ςα ποόρχπα» ςχμ 
Ιεοκσοαίχμ...  

Ατηγ. 2: «Ξ θάμαςόπ ςξσ, αμ και μη αμέλπιρςξπ, εκαςαθξούβηρε όλημ ςημ πόλη ςηπ Ιέοκσοαπ· με ςημ 
πξλσκαιοιμή διαμξμή ςξσ, ςημ εσαγγελική ζχή ςξσ, ςη τήμη ςξσ μεγάλξσ μξόπ και ςηπ ρξτίαπ, ξ 
Σξλχμόπ είυε γίμει ποξ πξλλξύ ρεβαρςόπ και κξρμαγάπηςξπ.».  

Ατηγ. 1: Όυι, δεμ ήςαμ μόμξμ «η ξμότχμη 
απόταρη ςηπ Δπςαμηριακήπ Βξσλήπ, η ξπξία 
εδιάκξφε ςημ ρσμεδοίαρη, κηούςςξμςαπ 
δημόριξμ ςξ πέμθξπ»· ξύςε ήςαμ πχπ 
σπάκξσραμ «ρςημ άλλη απόταρη ςηπ ςξπικήπ 
αουήπ, μα παύρξσμ ςα δημόρια 
νεταμςώμαςα ςηπ απόκοεχ, μα μείμει 
κλειρμέμξ ςξ θέαςοξ».  

Ατηγ. 2: Αλλά; Τόςε ςι;  

Ατηγ. 1: «Τξ κξιμόμ αίρθημα ςχμ 
Ιεοκσοαίχμ», πχπ ποέπει ριγή «όρξ ςξ 
άφσυξ ρώμα ςξσ θοημξσμέμξσ αμδοόπ 



 

 

εκείςεςξ ακόμη μεςά ςχμ ζώμςχμ»· πχπ ςίπξςα πιξ ςαιοιαρςό ρςξμ Οξιηςή πξσ υάοιρε ρςξ λαό ςιπ πιξ 
ακοιβέπ ςξσ λένειπ, απ’ ςξ μα ςιμηθεί με ςη ριχπή ςξ πέοαρμά ςξσ ρςημ αιχμιόςηςα.  

Χξοχδόπ: Τὸ ποόρχπό ρξσ, ςῆπ λλάδαπ ποόρχπξ, Οξιηςή.  
               Τ' ἀυςιμξβόλα μάςια ρξσ, μάςια δικά ςηπ.  
               Ξἱ ρςξυαρμξί ρξσ, ρςξυαρμξὶ δικξί ςηπ καὶ δικό ςηπ  
               ςὸ πέςαγμά ρξσ ρςὰ μερξύοαμα ςῆπ ἀοεςῆπ. (Μικητόοξπ Βοεςςάκξπ)  

Ατηγ. 2: Τημ άλλη μέοα, ρςξμ εμςατιαρμό ςξσ πξιηςή, παοεσοέθηκε όλξπ ξ λαόπ από ςημ πόλη και από 
ςα ποξάρςια· δώδεκα μέξι ασςξκάλερςξι, εγκάοδιξι τίλξι ςξσ, εβαρςξύραμ ςξ τέοεςοξ, κι ένι ρεβάρμιξι 
γέοξμςεπ εκοαςξύραμ ςεπ πςέοσγεπ ςξσ μαύοξσ μεκοικξύ καλύμμαςξπ, έχπ ςξ κξιμηςήοι ςχμ 
ξοθξδόνχμ. Λέρα από ςη γεμική ριγή  αμαδύθηκε, θαοοείπ, μια απόκξρμη, μα ςόρξ ξικεία, μξσρική 
ραμ...  

Χξοχδία (απαγγελςικά και φιθσοιρςά): Απ’ ςα κόκκαλα βγαλμέμη ςχμ Δλλήμχμ ςα ιεοά...  

(αμέρχπ μεςά ςοαγξσδιρςά με ςημ έμςαρη ςηπ τχμήπ όλξ μα δσμαμώμει): 

Α! ςξ τχπ πξσ ρε ρςξλίζει  

Σαμ ηλίξσ τεγγξβξλή, 

Ιαι μακοόθεμ ρπιμθηοίζει,  

 Δεμ είμαι, όυι, από ςη γη· 

 

Κάμφιμ έυει όλη τλξγώδη  

Χείλξπ, μέςχπξ, ξτθαλμόπ· 

Φχπ ςξ υέοι, τχπ ςξ πόδι,  

Ιι όλα γύοχ ρξσ είμαι τχπ. 

Ατηγ. 1: Ιι εμώ εκαςόμ ενήμςα υοόμια ποιμ ςξ μηρί ςηπ Ιέοκσοαπ νεποξβξδξύρε ςξμ πξιηςή ρςημ 
αιχμιόςηςα, έμα άλλξ μηρί, ασςό ςηπ Εακύμθξσ, ςξμ εταμέοχμε ρςημ ιρςξοία ποιμ 220 υοόμια από 
ρήμεοα...  



 

 
 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 

Ατηγ.1 (με ρςόμτξ): «1798, Θξσμίξσ 8. Δβαπςίρθη παιδίξμ αορεμικόμ «τσρικόμ» ςξσ εσγεμξύπ κσοίξσ 
κόμςε Μικξλάξσ Σξλχμξύ και ξμξμάρθη παοά ςξσ αμαδόυξσ ασςξύ, εκλαμποξςάςξσ κσοίξσ Αμςχμίξσ 
Ιαπμίρη... 

Χξοχδία: Διξμύριξπ!!! 

Ατηγ. 1: Ήςξμ και δύξ μημώμ». 

Ατηγ. 2 (εμπιρςεσςικά, κξςρξμπξλίρςικα): Λάμα ςξσ μεξτώςιρςξσ αγξοιξύ ήςαμ η μεαοή Αγγελική 
Μίκλη… σπηοέςοια ρςξ ρπίςι ςξσ κόμςε… 46 
ξλόκληοα υοόμια ςξύπ υώοιζαμ, όςαμ 
γεμμήθηκε ξ Διξμύριξπ… και ξ πλξύριξπ 
καπμέμπξοξπ ήςαμ ήδη 60 υοξμώμ! 

Χξοχδία: Ωχχχχ!!! 

Ατηγ. 2: Ιαι... μέυοι ξ κόμςεπ μα 
απξδημήρει ειπ Ιύοιξμ, έκαμαμ άλλα δύξ 
παιδιά. Σσμηθίζξμςαμ ασςά ςόςε ρςημ καλή 
κξιμχμία ςηπ Εακύμθξσ. 

Ατηγ. 1: Δσςσυώπ, ςημ παοαμξμή ςξσ 
θαμάςξσ ςξσ ξ κόμςε Μικόλαξπ θα 
παμςοεσςεί ςημ Αγγελική, μξμιμξπξιώμςαπ 
έςρι ςα μόθα παιδιά ςξσ («τσρικά» ςα έλεγαμ 



 

 

ρςη Εάκσμθξ). Άλλχρςε ςξσπ είυε ήδη 
ατήρει με ςη διαθήκη ςξσ ςξ μεγαλύςεοξ 
μέοξπ ςηπ πεοιξσρίαπ ςξσ. 

Ατηγ. 2: Τξ 1807 πεθαίμει ξ παςέοαπ ςξσ 
και ςημ επόμεμη υοξμιά ξ 10υοξμξπ 
Διξμύριξπ τεύγει για μα ρπξσδάρει ρςημ 
Θςαλία με ςη τοξμςίδα ςχμ ςοιώμ επιςοόπχμ, 
πξσ είυε ξοίρει ξ κόμςε Μικόλαξπ. 

Ατηγ. 1: Οάμςχπ καςά ςξ ακαδημαψκό έςξπ 
1807-1808 ξ Διξμύριξπ Σξλχμόπ 
τξίςηρε ρςξ Δημξςικό Συξλείξ Εακύμθξσ 
και ρσγυοόμχπ ήςαμ μαθηςήπ ςξσ 
ξικξδιδάρκαλξσ Ιάολξ Λξοέςι (Carlo 
Moretti). Από ςιπ αματξοέπ ςχμ Δπιθεχοηςώμ ςχμ Δημόριχμ Συξλείχμ και από ςιπ καςαρςάρειπ ςχμ 
δαρκάλχμ μαθαίμξσμε ςα μαθήμαςα πξσ διδάυθηκε ξ Διξμύριξπ καθώπ και ςιπ επιδόρειπ ςξσ. 

Χξοχδόπ 1: Σςη Καςιμική, Θςαλική και Δημώδη Δλλημική γλώρρα, η ποόξδόπ ςξσ είμαι επαοκήπ 
(Progressi Sufficienti)  

5-6 υξοχδξί (ελατοό υειοξκοόςημα) 

Χξοχδόπ 1: Αλλά... «αλλξιχμέμη» η διαγχγή ςξσ (Costumi Alterati) και ξ ίδιξπ αμελήπ (negligente) 

Χξοχδία: Ααααα! 

Χξοχδόπ 2: Ma non, ρςημ Ιαλλιγοατία η επίδξρή ςξσ είμαι καλή (Studio bene) και η διαγχγή ςξσ 
εναίοεςη (costumi prelibati). 

Χξοχδία: (δσμαςό υειοξκοόςημα) 

Χξοχδία: Η Άμξινη ςξσ Μεςαρςαρίξσ [μελξπξίηρη: Λίκηπ Ηεξδχοάκηπ] 

Απ΄ςημ άμξινη πξσ εγύοιρε  

Ξσοαμόπ και γηπ εστοάμθη, 

Λε ςξ υόοςξ και με ς΄άμθι  

Οαίζει ξ ζέτσοξπ ςεοπμά. 

 

Ήλιξσ αυςίμα καθαοόςαςη  

 Τξσ βξσμξύ ςα υιόμια λιώμει, 

Οξσ ςξ μέξ ςξσ νετσςοώμει  

 Οοάριμ΄έμςσμα  λαμποό. 

 

Τξ ριγό ςξ κσμαςάκι  

 Διπ ςεπ άκοεπ ςξσ τλξιρβίζει  

Ιαι ςξ αμθξδοξρξρςξλίζει  

 Λε ς΄ακξίμηςα μεοά. 



 

 
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Ατηγ. 1: Ξ Μικόλαξπ  Λερραλάπ, επίςοξπξπ ςξσ Διξμσρίξσ, θα τοξμςίρει μα ςξμ ρπξσδάρει ρςημ 
Θςαλία. Δκεί θα πάοει ςημ μόοτχρη πξσ όοιζαμ ξι κξιμχμικξί καμόμεπ για ςξσπ εσγεμείπ και ςιπ 
αμώςεοεπ ςάνειπ.  

Ατηγ. 2: Σσγυοόμχπ θα απξμακοσμθεί από ςη λαψκή ξικξγέμεια ςηπ μηςέοαπ ςξσπ. Έςρι μπξοεί μα 
ενηγηθεί και ςξ γεγξμόπ όςι ξ Λερραλάπ θα εμπξδίρει ςημ αλληλξγοατία ςηπ Αγγελικήπ με ςξ 
Διξμύριξ καςά ςα ποώςα υοόμια ςηπ παοαμξμήπ ςξσ ρςημ Θςαλία. Απξκαλσπςικό είμαι και ςξ ποώςξ 
ρχζόμεμξ γοάμμα ςξσ Διξμσρίξσ ποξπ ςη μηςέοα ςξσ, γοαμμέμξ από ςημ Ιοεμόμα, ρςιπ 4 Μξεμβοίξσ 
1815: 

Χξοχδόπ: «Δπιςέλξσπ, ύρςεοα από ςέρρεοα και παοαπάμχ υοόμια πξσ λαυςαοξύρα μα λάβχ γοάμμα 
ρξσ, μξσ ήοθαμ δσξ, ςξ έμα πάμχ ρςξ άλλξ. Τα ΄βοενα, πίρςεφέ με, με ςα πιξ θεομά μξσ δάκοσα, γιαςί 
μξσ έδιχναμ ςξσπ τόβξσπ πξσ ςόρεπ τξοέπ έβαζε ξ μξσπ μξσ καθώπ δε λάβαιμα καθόλξσ γοάμμαςά 
ρξσ. Οξλλέπ τξοέπ ρε έκλαφα για πεθαμέμη, άλλεπ πάλι, για μα παοηγξοηθώ, ποξρπαθξύρα μα βοχ 
κάπξια δικαιξλξγία,  ώρςε μα νεγελάρχ ςξμ εασςό μξσ». 

Ατηγ. 1: Σςημ Θςαλία ξ μικοξύληπ Σξλχμόπ θα πεοάρει ςημ δεύςεοη δεκαεςία ςηπ ζχήπ ςξσ. Λεςά από 
μια ρύμςξμη παοαμξμή ρςημ Βεμεςία, θα βοεθεί ρςημ Ιοεμόμα. Δκεί θα παοακξλξσθήρει μαθήμαςα 
Πηςξοικήπ, Καςιμικήπ και Αουαίαπ Δλλημικήπ Γοαμμαςείαπ, Φσρικήπ, Λαθημαςικώμ και άλλα. Λάλιρςα ξ 
Διξμύριξπ πήοε ςξ ποώςξ βοαβείξ ρε αγώμεπ οηςξοικήπ. Ασςό ταίμεςαι από κάπξιξ άλλξ ρημείξ ςηπ 
επιρςξλήπ πξσ έρςειλε ρςη μηςέοα ςξσ. 

Χξοχδόπ: «Anche quest’anno ebbi il primo premio in Eloquenza»;  



 

 

Ατηγ. 1: Οαοάλληλα εμθξσρίαζε ςξσπ καθηγηςέπ ςξσ με ςιπ επιδόρειπ ςξσ ρςημ πξίηρη, ρσμμεςέυξμςαπ 
ρε μαθηςικξύπ πξιηςικξύπ διαγχμιρμξύπ πξσ ξι μαθηςέπ ςξσ Γσμμαρίξσ και ςξσ Κσκείξσ παοξσρίαζαμ ςα 
πξιήμαςά ςξσπ ρςξ τιλόμξσρξ κξιμό ςηπ Ιοεμόμαπ. 

Ατηγ. 2: Ιάςι από ςξσπ οηςξοικξύπ αγώμεπ και ςξσπ Αγώμεπ ΚΞγξσ και ΤΔυμηπ, πξσ διξογαμώμει και 
ςξ δικό μαπ Συξλείξ μξύ θσμίζξσμ όλα ασςά...  

Ατηγ. 1: Για ςιπ ρπξσδέπ ςξσ Σξλχμξύ ρςη Μξμική Συξλή ςηπ Οαβίαπ καμέμαπ μη ειδικόπ δεμ 
γμχοίζει. Ιαι είμαι λξγικό, ατξύ ρςημ Οαβία ξ Διξμύριξπ εμδιατέοεςαι πεοιρρόςεοξ για ςημ πξίηρη και 
λιγόςεοξ για ςημ επιρςήμη ςηπ Μξμικήπ.  

Χξοχδόπ: «από μόμημ αγαθξρύμη ςξσπ ξι καθηγηςάδεπ μξύ έδχραμ ςξμ ρςέταμξμ ςηπ Μξμικήπ 
Συξλήπ, ςξμ ξπξίξμ ξύςε ξ ίδιξπ είυα ζηςήρει, ξύςε πξςέ μεςά ςαύςα εθεώοηρα χπ εδικόμ μξσ». 

Ατηγ. 1: Ζ Μξμική δεμ ςξμ απαρυόληρε, ςξμ απαρυόληρε όμχπ ξ Πξμαμςιρμόπ, πξσ ςόςε έκαμε ςημ 
εμτάμιρή ςξσ ρςημ Δσοώπη και τσρικά και ρςημ Θςαλία. 

Ατηγ. 2: Λιρό λεπςό! Μξμίζειπ όςι νέοχ ςι είμαι ξ Πξμαμςιρμόπ; 

Ατηγ. 1: Ηα ρξσ ςξ πχ απλά. Οοιμ ςη Γαλλική Δπαμάρςαρη κσοιάουηρε για 100 υοόμια ξ 
Διατχςιρμόπ. Ξ Διατχςιρμόπ ποέρβεσε όςι με ςη δύμαμη ςηπ Κξγικήπ η κξιμχμία θα ξδηγηθεί ρςημ 
Οοόξδξ και ςημ Δσημεοία. Ξι ιδέεπ ςξσ ποξκάλεραμ ςη Γαλλική Δπαμάρςαρη, και με ςξμ Μαπξλέξμςα πξσ 
ακξλξύθηρε, η Δσοώπη για 25 υοόμια βσθίρςηκε ρε αςελείχςξσπ πξλέμξσπ. Φσρικά, όλεπ ασςέπ ξι 
ρσγκοξύρειπ μόμξ Οοόξδξ και ςημ Δσημεοία δεμ έτεοαμ ρςξσπ λαξύπ ςηπ. Έςρι η εμπιρςξρύμη ρςξμ 
Ξοθό Κόγξ υάμεςαι και για ςα επόμεμα 100 υοόμια ξι καλλιςέυμεπ ρςοέτξμςαι ρςη ταμςαρία και ρςξ 
ρσμαίρθημα. Ασςόπ είμαι ξ Πξμαμςιρμόπ.  

Χξοχδία: Ξαμθξύλα [μελξπξίηρη: Μικόλαξπ Λάμςζαοξπ] 

Τημ είδα ςημ ναμθξύλα,  

ςημ είδα ’φεπ αογά  

πξσ εμπήκε ρςη βαοκξύλα  

μα πάει ρςημ νεμιςιά. 

 

Δτξύρκχμε ς’ αέοι  

 λεσκόςαςα παμιά 

χράμ ςξ πεοιρςέοι   

πξσ απλώμει ςα τςεοά. 

 

Δρςέκξμςαμ ξι τίλξι  

με λύπη με υαοά 

κι ασςή με ςξ μαμςίλι   

ςξσπ απξυαιοεςά. 

 

Ιαι ςξ υαιοεςιρμό ςηπ   

ερςάθηκα μα ιδώ,  



 

 

χπ πξσ η πξλλή μακοόςηπ  

μξσ ςξ ’κοσφε κι ασςό. 

 

Σ’ ξλίγξ, ρ’ ξλιγάκι  

δεμ ήνεοα μα πχ 

αμ έβλεπα παμάκι  

ή ςξσ πελάγξσ ατοό. 

 

Ιαι ατξύ παμί, μαμςίλι  

 ευάθη ρςξ μεοό 

εδάκοσραμ ξι τίλξι  

εδάκοσρα κι εγώ. 

 

Δεμ κλαίγχ για ςη βαοκξύλα  

δεμ κλαίγχ ςα παμιά 

μόμ’ κλαίγχ ςημ Ναμθξύλα  

πξσ πάει ρςημ νεμιςιά. 

 

Δεμ κλαίγχ ςη βαοκξύλα  

με ςα λεσκά παμιά 

μόμ’ κλαίγχ ςημ Ναμθξύλα  

με ςα ναμθά μαλλιά. 

Ατηγ. 2: Α, μξμίζχ όςι καςάλαβα. Ιαι, αμ κοίμχ από ςξ ςοαγξύδι, πξσ ακξύραμε ποξηγξσμέμχπ, ξ 
Σξλχμόπ έγιμε έμαπ Πξμαμςικόπ πξιηςήπ. 

Ατηγ. 1: Χμ, όυι ακοιβώπ. Ξ Σξλχμόπ ρςα ποώςα ςξσ πξιηςικά υοόμια κιμείςαι ρςξ μεςαίυμιξ ςηπ 
Κξγικήπ και ςξσ Σσμαιρθήμαςξπ.. Οξλύ καλά μπξοεί μα μαπ διατχςίρει μία κξσβέμςα πξσ μαοςσοείςαι 
όςι είυε με ςξμ Θςαλό οξμαμςικό πξιηςή 
Λόμςι, Ιάπξια ρςιγμή ξ Λόμςι είπε 
σπεοξπςικά: 

Χξοχδόπ 1: Δεμ ποέπει ςόρξ μα 
ρσλλξγίζεραι. Οοέπει μα αιρθάμεραι!!! 

Ατηγ. 1: Ιαι ξ Σξλχμόπ, πληγχμέμξπ από 
ςημ επίπληνη, τώμανε: 

Χξοχδόπ 2: Για μέμα  αληθιμά άμθοχπξπ 
είμαι εκείμξπ πξσ αιρθάμεςαι ασςό πξσ έυει 
εμμξήρει. Για μέμα η πξίηρη είμαι η λξγική 
πξσ έυει μεςαςοαπεί ρε εικόμεπ και 
αιρθήμαςα. 



 

 

Ατηγ. 2: Λε ασςήμ ςημ πμεσμαςική ποξίκα θα υαιοεςίρει ξ μεαοόπ Σξλχμόπ ςημ Θςαλία και ασςή με ςη 
ρειοά ςηπ θα ςξμ νεποξβξδίρει με ςημ γοατίδα ςξσ τίλξσ ςξσ  πξιηςή και κοιςικξύ Τζιξσζέπε Λξμςάμι. Ξ 
Λξμςάμι θα απξυαιοεςήρει με επιρςξλή ςξσ ςξμ Διξμύριξ Σξλχμό, καθώπ ασςόπ θα βοίρκεςαι πια ρςη 
Βεμεςία και θα εςξιμάζεςαι μα επιρςοέφει ρςξ γεμέθλιξ μηρί ςξσ:  

Χξοχδία: «Σςξ καλό, λξιπόμ, αγαπημέμε μξσ Διξμύριε, ρςξ καλό! Τξ πμεύμα ςχμ θαλαρρώμ, ςξ πμεύμα 
ςηπ αγίαπ τιλίαπ και ςξ πμεύμα ςηπ ελεσθεοίαπ απ ρε ρσμςοξτεύξσμ! Δρύ ςξσλάυιρςξ θα ναμαδείπ μια 
παςοίδα, πξσ μπξοεί καμείπ μα ςη λέει παςοίδα αληθιμά. όρξ κι αμ η νέμη ποξρςαρία είμαι έμα ρκέπαρμα 
μξμάυα ςηπ ρκλαβιάπ. Ξ παςοιχςιρμόπ θα ρξσ δίμει σπέοξυεπ εμπμεύρειπ, και όρξ πιξ καλόπ πξιηςήπ, 
ςόρξ και πιξ καλόπ πξλίςηπ θα είραι.». 

Χξοχδία: Μηςέοα μεγαλόφσυη [μελξπξίηρη: Γιάμμηπ Λαοκόπξσλξπ] 

Ληςέοα, μεγαλόφσυη ρςξμ πόμξ και ρςη δόνα  

κι αμ ρςξ κοστό μσρςήοιξ ζξσμ πάμςα ςα παιδιά ρξσ  

με λξγιρμό και μ’ όμειοξ, ςι υάο’έυξσμ ςα μάςια,   

ςα μάςια ςξύςα μα ρε ιδξύμ μεπ ςξ παμέομξ δάρξπ,   

πξσ νάτμξσ ρξσ ςοιγύοιρε ς’ αθάμαςα πξδάοια.  

Ιξίςα, με τύλλα ςηπ Καμποήπ, με τύλλα ςχμ Βαψώμε!  

Τξ θεψκό ρξσ πάςημα δεμ άκξσρα, δεμ είδα,   

αςάοαυη ραμ ξσοαμόπ μ’ όλα ςα κάλλη πώυει,   

πξσ μέοη ςόρα ταίμξμςαι και μέοη `μαι κοσμμέμα.  

Αλλά, Ηεά, δεμ ημπξοώ μ’ ακξύρχ ςη τχμή ρξσ  

Ληςέοα, μηςέοα, μηςέοα μεγαλόφσυη…. (επχδόπ)  

Αλλά, Ηεά, δεμ ημπξοώ μ’ ακξύρχ ςη τχμή ρξσ (ρόλξ)  

κι εσθύπ εγώ ςξσ Δλλημικξύ κόρμξσ μα ςη υαοίρχ;  

Δόνα `υ’ η μαύοη πέςοα ςξσ και ςξ νεοό υξοςάοι.  

Ληςέοα, μηςέοα, μηςέοα μεγαλόφσυη…. (επχδόπ)  



 

 
 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ - ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ 

Ατηγ. 1: Δπιρςοέτξμςαπ εικξράυοξμξπ ξ Διξμύριξπ Σξλχμόπ ρςη Εάκσμθξ θα ναμαβοεί ποόρχπα και 
ςόπξσπ πξσ είυε αγαπήρει και μξρςαλγήρει. Ιαι, πάμχ απ’ όλα, ςη μηςέοα ςξσ. Ζ ποξραομξγή ρςη μέα 
ποαγμαςικόςηςα ςξσ μικοξύ μηριξύ δεμ ποέπει μα ήςαμ εύκξλη. Σςα δέκα υοόμια απξσρίαπ ςξσ Σξλχμξύ 
πξλλά έυξσμ αλλάνει. Ιαςαουάπ, η πξλιςική καςάρςαρη ρςα Δπςάμηρα και ςη Εάκσμθξ. 

Χξοχδία: και ειπ ςξ μέςχπξ γοαμμέμξ έυει: «Ψεύςοα Δλεσθεοιά»...  

Ατηγ. 2: «Ψεύςοα Δλεσθεοιά» υαοακςηοίζει ρε κάπξιξμ ρςίυξ ςξσ Ύμμξσ ςξ καθερςώπ ςχμ Θόμιχμ 
Μηριώμ. Όςαμ μιλάμε για ςη Εάκσμθξ ποέπει μα γμχοίζξσμε όςι δεμ γμώοιρε ρυεδόμ καθόλξσ ςημ 
Ξθχμαμική ρκλαβιά, με εναίοερη μια ετςάυοξμη οχρξςξσοκική καςξυή. Δεμ ήςαμ όμχπ και ελεύθεοη, 
καθώπ από ςξ μηρί πέοαραμ διαδξυικά ξι Βεμεςξί, ξι Γάλλξι και ςώοα, πξσ ξ Διξμύριξπ επιρςοέτει, 
έυξσμ ρειοά ξι απξικιξκοάςεπ Άγγλξι.  

Ατηγ. 1: Ζ ιςαλική γλώρρα ενάλλξσ είμαι  η επίρημη γλώρρα ςηπ διξίκηρηπ, ςχμ δικαρςηοίχμ και ςηπ 
παιδείαπ ρςα Δπςάμηρα, και θα υοηριμξπξιηθεί ρςαθεοά ρςιπ ετημεοίδεπ μαζί με ςημ αγγλική και ςημ 
ελλημική. 

Χξοχδία: Ποχςξμαγιά [μελξπξίηρη: Λίκηπ Ηεξδχοάκηπ] 

Αύοιξ θα κόφξσμε κάςι λξσλξύδια, 

αύοιξ θα φάλξσμε κάςι ςοαγξύδια 

ειπ ςημ πξλύαμθη Οοχςξμαγιά. 

 



 

 

Μα πξσ δοξρόβξλη αύοα νσπμάει 

και φιθσοίζξμςαπ μξρυξβξλάει  

από ςα αοώμαςα ςα ασγεοιμά. 

Αύοιξ θα κόφξσμε κάςι λξσλξύδια, 

αύοιξ θα φάλλξσμε κάςι ςοαγξύδια 

ειπ ςημ πξλύαμθη Οοχςξμαγιά. 

Σςα τύλλα επέομαε και ςηπ καοδίαπ 

ραμ ςα κιμήμαςα ςηπ ταμςαρίαπ  

πξσ ζχγοατίζξσμε ςημ εσςσυιά. 

Ατηγ. 2: Σςα ποώςα υοόμια ςηπ επιρςοξτήπ ςξσ ρςη Εάκσμθξ, ξ Σξλχμόπ θα ενακξλξσθήρει μα 
γοάτει πξιήμαςα. Ζ ρύμθερη πξιημάςχμ απξςελξύρε άλλχρςε μία από ςιπ παιγμιώδειπ εμαρυξλήρειπ 
ςηπ παοέαπ ςξσ,. Ακξλξσθξύραμ βέβαια κάπξιξσπ καμόμεπ: ξ πξιηςικόπ ασςξρυεδιαρμόπ γιμόςαμ πάμχ 
ρε δξρμέμξ θέμα, με δξρμέμη πξιηςική μξοτή (καςά καμόμα: ρξμέςξ). Δμμξείςαι όςι η ςαυύςηςα, μαζί με 
ςξ απξςέλερμα, ήςαμ ξι παοάμεςοξι ςηπ διάκοιρηπ.  

Ατηγ. 1: Ξ Σξλχμόπ ποέπει μα διακοιμόςαμ ρσυμά ρςξ παιυμίδι ςξσ πξιηςικξύ ασςξρυεδιαρμξύ, καθώπ 
δεμ υοειαζόςαμ πεοιρρόςεοξ από 8 έχπ 10 λεπςά, και καμιά τξοά μξμάυα 4 λεπςά! 

Ατηγ. 2: Δμςσπχριακό! Δμςσπχριακή όμχπ είμαι και η απήυηρη ςηπ πξίηρηπ ςξσ Σξλχμξύ ρςξσπ μέξσπ 
ςξσ ρήμεοα, ιδιαίςεοα μάλιρςα, όςαμ ρσμαμςιέςαι με ςιπ μξσρικέπ ςξσπ αμαζηςήρειπ. Σσμμαθηςήπ μαπ 
μελξπξίηρε ςξμ «θάμαςξ ςηπ ξοταμήπ» έμα από ςα ποώιμα πξιήμαςα ςξσ Σξλχμξύ ςηπ ζακσμθιμήπ 
πεοιόδξσ, γοαμμέμξ ρςημ ελλημική γλώρρα. Ιαι ςξ επιρημαίμξσμε ασςό, γιαςί μέυοι ςόςε ξι πξιηςικέπ 
ςξσ απόπειοεπ γίμξμςαμ ρςα ιςαλικά!  

Χξοχδία: Ο θάμαςξπ ςηπ ξοταμήπ  [μελξπξίηρη: Απξρςόληπ 
Βεκόπξσλξπ] 

Οέπ μξσ, θσμᾶραι, ἀγάπη μξσ, ἐκείμη ςὴμ παιδξύλα, 

Ὁπξὖυε ρςὰ ναμθὰ μαλλιὰ μεξθέοιρςη μσοςξύλα;  

Ὁπξὖυε ρὰμ παοθεμικὸ ςοαμςάτσλλξ ςὸ ρςόμα, 

Οξὖυε ςὰ μάςια γαλαμὰ ρὰμ ς᾿ ξὐοαμξῦ ςὸ υοῶμα; 

Οξὺ ποὸπ ςὸ βοάδσ πάμςξςε μξμάυη ἐπεοπαςξῦρε, 

Ιι᾿ εἶυε κξμςὰ ςηπ ἕμ᾿ ἀομὶ πξὺ ςὴμ ἀκξλξσθξῦρε; 

Τὴ μαύοη! ςὴμ ἀπάμςηρα ςὸ υάοαμα ρςὸ δοόμξ, 

Ἀλλὰ ςὴμ κόοη ςέρρεοξι ςὴμ εἴυαμε ρςὸμ ὦμξ· 

Χσμέμα ἦςαμ ρ᾿ ὅλξ ςηπ ςὸ λείφαμξ πξὺ εὐώδα 

Γιξύλια, μξρκξῦλεπ καὶ γαμςριέπ, ςοαμςάτσλλα καὶ οόδα. 

Ἄυ! καςεβάζξμςάπ ςημε ξἱ ςέρρεοξι ἀπ᾿ ςὸ βοάυξ, 

Ιαμεὶπ δὲμ ςὴμ ἀκλξύθαε πάοεν ςὸ ἀομὶ μξμάυξ, 

Ιαὶ μαοαμέμα ἤςαμε ςὰ ἀμθηοὰ ρςξλίδια, 

Οξὺ κάθε αὐγὴ ςξῦ ἐμάζχμε καὶ ςξῦ ἔπλεκεμ ἡ ἴδια.  

ςξύςη εἶμαι, κόοη μξσ, ἡ ὄμξοτη παιδξύλα,  

Ὁπξὖυε ρςὰ ναμθὰ μαλλιὰ μεξθέοιρςη μσοςξύλα. 



 

 
TO ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ατηγ. 1: Δίμαι γμχρςή η ρσμάμςηρή ςξσ Σξλχμξύ με ςξμ ιρςξοικό Σπσοίδχμα Τοικξύπη ρςη Εάκσμθξ 
ρςξ ςέλξπ ςξσ 1822. Ξ 24υοξμξπ πλέξμ Διξμύριξπ επιλέγει μα ρσρςηθεί χπ ιςαλόπ πξιηςήπ. Ξ 
Τοικξύπηπ ςξμ οχςά εσθέχπ γιαςί δεμ γοάτει ρςα ελλημικά, σπξδεικμύξμςάπ ςξσ ςη δσμαςόςηςα εμόπ 
λαμποξύ μέλλξμςξπ:  

Χξοχδόπ 1: Ζ πξιηςική ραπ ιδιξτσία ράπ επιτσλάρρει μια διαλευςή θέρη ρςξμ ιςαλικό Οαομαρρό. 
Αλλά ξι ποώςεπ θέρειπ εκεί είμαι πιαρμέμεπ. Ξ ελλημικόπ Οαομαρρόπ δεμ έυει ακόμη ςξμ Δάμςη ςξσ. 

Χξοχδόπ 2: Λα... δεμ γμχοίζχ καλά ςα μέα ελλημικά. 

Χξοχδόπ 1: Ηα ραπ βξηθήρχ εγώ!  

Ατηγ. 1: Έςρι ρςξ διάρςημα ςηπ παοαμξμήπ 
ςξσ ρςη Εάκσμθξ μελεςξύμ μαζί. 
Δμθαοοσμέμξπ από ςημ ξικειόςηςα, ξ 
Σξλχμόπ θα ςξσ διαβάρει λίγεπ μέοεπ μεςά 
ςημ «Ναμθξύλα», πξσ ακξύραμε 
ποξηγξσμέμχπ από ςη υξοχδία μαπ και 
άλλα πξιήμαςά ςξσ, μέυοι ςημ αμαυώοηρη 
ςξσ Τοικξύπη, ςημ άμξινη ςξσ 1823.  

Ατηγ. 2: Ξι δσρκξλίεπ πξσ ξ Σξλχμόπ 
είυε με ςημ μεξελλημική γλώρρα ήςαμ 
βέβαια πξλλέπ. Από ςη μια έποεπε μα 
μελεςήρει ςη γλώρρα και μα αμαμεςοηθεί 
με ςιπ γλχρρικέπ ςάρειπ ςηπ καθαοεύξσραπ, 



 

 

πξσ ποξρπαθξύρε μα επιβάλει ξ Ιξοαήπ. 
Απέμαμςι ρςημ Ιαθαοεύξσρα και ρςξσπ 
λόγιξσπ σπξρςηοικςέπ ςηπ ξ Σξλχμόπ ήςαμ 
ξλξτάμεοα ευθοικόπ και σπεοαρπιζόςαμ ςη 
γλώρρα ςξσ λαξύ. Τη ρςάρη ςξσ όμχπ ςημ 
αιςιξλξγξύρε: 

Χξοχδόπ: «ξι δικξί μαπ Σξτξλξγιόςαςξι 
θέλξσμ μα γοάτξσμε μία γλώρρα, η ξπξία 
μήςε ξμιλιέςαι, μήςε άλλεπ τξοέπ 
ξμιλήθηκε, μήςε θέλει πξςέ ξμιληθεί.». 

Ατηγ. 1:  Από ςημ άλλη, ποξκειμέμξσ μα 
γοάφει πξίηρη, έποεπε μα αμςιμεςχπίρει ςημ 
απξσρία εμιαίαπ μεξελλημικήπ 
λξγξςευμικήπ παοάδξρηπ και μα διαμξοτώρει ςη μεξελλημική πξιηςική γλώρρα. Ξ Σετέοηπ θα γοάφει 
για ςξμ Λεγάλξ Εακσμθιμό: «Δίυε για ρημαμςικόςεοξ ετόδιξ, ρςημ ποξρπάθεια ασςή, ςη διάκοιρη ςξσ 
μξσ και ςημ αμςξυή ςηπ φσυήπ ςξσ. Γιαςί ήςαμ άμθοχπξπ πξσ ήνεοε μα κλείρει ςα ποάγμαςα μέρα ρςημ 
φσυή ςξσ. Δεμ παοάγξσμε πξλλξύπ ςέςξιξσπ 
αμθοώπξσπ.».  

Ατηγ. 2: Τξ 1833 ξ Σξλχμόπ 
αλληλξγοατεί με ςξμ αδεοτικό ςξσ τίλξ, 
Γεώογιξ Τεοςρέςη. Σε κάπξιξ ρημείξ ςηπ 
επιρςξλήπ, λξιπόμ, ξ Σξλχμόπ θα 
νεκαθαοίρει ςη ρυέρη ςηπ πξιηςικήπ ςξσ 
γλώρραπ με ςη γλχρρική κληοξμξμιά ςξσ 
δημξςικξύ ςοαγξσδιξύ.  

Χξοχδόπ: «Χαίοξμαι μα παίομξμςαι για 
νεκίμημα ςα δημξςικά ςοαγξύδια. Ηα ’θελα 
όμχπ, όπξιξπ μεςαυειοίζεςαι ςημ κλέτςικη 
γλώρρα, μα ςη μεςαυειοίζεςαι ρςημ ξσρία 
ςηπ και όυι ρςη μξοτή ςηπ, με μιώθειπ; Ιι 
όρξ για ςημ πξίηρη, ποόρενε καλά Γιώογη μξσ, γιαςί βέβαια καλό είμαι μα οίυμει καμείπ ςιπ οίζεπ ςξσ 
πάμχ ρ’ ασςά ς’ αυμάοια, δεμ είμαι όμχπ καλό μα ρςαμαςά εκεί. Οοέπει μα σφώμεςαι καςακόοστα. Δεμ 
νέοχ αμ ταμέοχρα καλά ςη ρκέφη μξσ, έςρι βιαρςικά πξσ γοάτχ. Ζ κλέτςικη πξίηρη είμαι όμξοτη και 
εμδιατέοξσρα καθώπ μ’ ασςήμ παοάρςηραμ 
αμεπιςήδεσςα ξι Ιλέτςεπ ςη ζχή ςξσπ, ςιπ 
ιδέεπ ςξσπ και ςα αιρθήμαςά ςξσπ. Δεμ έυει 
όμχπ ςξ ίδιξ εμδιατέοξμ ρςξ δικό μαπ 
ρςόμα. Τξ έθμξπ ζηςά από μαπ ςξ θηρασοό 
ςηπ δικήπ μαπ διάμξιαπ, ςηπ αςξμικήπ, 
μςσμέμξμ εθμικά.». 

Ατηγ. 1: «Βαθιά ςηπ οίζεπ ρςημ παοάδξρη, 
για μα σφχθξύμ φηλά ςα κλαδιά ρςα 
οεύμαςα ςηπ επξυήπ ςξσ», ζηςξύρε ξ 
Σξλχμόπ. Ιαι είμαι ςόρξ δσμαςόπ ξ λόγξπ 
ςξσ, πξσ ακξύγεςαι επίκαιοξπ μέυοι και 
ρήμεοα. 



 

 

Ατηγ. 2: Ασςό όμχπ εμόυληρε κάπξιξσπ από 
ςξσπ λόγιξσπ πξιηςέπ ςηπ επξυήπ ςξσ, 
σπξρςηοικςέπ ςηπ  καθαοεύξσραπ ςξσ Ιξοαή. 
Δεμ είμαι ςσυαίξ πξσ κάπξιξπ οξμαμςικόπ 
πξιηςήπ –ςξ όμξμα ςξσ είμαι ρήμεοα γοαμμέμξ 
με φιλά γοάμμαςα ρε κάπξιεπ πξιηςικέπ 
αμθξλξγίεπ– διαβάζξμςαπ ςξσπ ρςίυξσπ ςξσ 
Σξλχμξύ θα πει:  

Χξοχδόπ: Ολξύριαι ιδέαι, πλημ όμχπ πςχυά 
εμδεδσμέμαι... 

Ατηγ. 1: Λια μεςατξοά ςξσ Σετέοη μπξοεί μα 
μαπ βξηθήρει μα καςαμξήρξσμε καλύςεοα ςξ 
μέγεθξπ ςηπ ρσμβξλήπ ςξσ Σξλχμξύ ρςη 
διαμόοτχρη ςηπ μεξελλημικήπ πξιηςικήπ γλώρραπ: 

Χξοχδόπ: «Ξ Σξλχμόπ καςόοθχρε μα βγάλει μέρα από ςα γλχρρικά μετελώμαςα ςηπ επξυήπ ςξσ 
έμα άρςοξ  για ςημ ακοίβεια, κξμμάςια εμόπ άρςοξσ, ςα ξπξία εποόκειςξ μα γίμξσμ ξ κύοιξπ ξδηγηςήπ 
και διαμξοτχςήπ ςηπ κξιμήπ πξιηςικήπ γλώρραπ μαπ και, χπ εκ ςξύςξσ, έμαπ από ςξσπ κύοιξσπ 
διαμξοτχςέπ ςηπ κξιμήπ μεξελλημικήπ γλώρραπ.».  

Απαγγελία: Η ημέοα ςηπ Λαμποήπ 

Ιαθαοόςαςξμ ήλιξ εποξμημξύρε 

ςηπ ασγήπ ςξ δοξράςξ ύρςεοξ αρςέοι, 

ρύγμετξ, καςαυμιά, δεμ απεομξύρε 

ς' ξσοαμξύ ρε καμέμα από ςα μέοη· 

και από κεί κιμημέμξ αογξτσρξύρε 

ςόρξ γλσκό ρςξ ποόρχπξ ς' αέοι, 

πξσ λεπ και λέει μεπ ρςηπ καοδιάπ ςα τύλλα: 

γλσκιά η ζχή και ξ θάμαςξπ μασοίλα.  

Ατηγ. 2: Γάογαοξπ και διασγήπ κσλάει ξ 
λόγξπ ςξσ εθμικξύ μαπ πξιηςή ρςξ απόρπαρμα 
από ςξ έογξ ςξσ «Κάμποξπ». 



 

 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ 

Χξοχδία: Άκοα ςξσ ςάτξσ ριχπή [μελξπξίηρη: Γιάμμηπ Λαοκόπξσλξπ] 

Άκοα ςξσ ςάτξσ ριχπή ρςξμ κάμπξ βαριλεύει· 

Καλεί πξσλί, παίομει ρπσοί κι η μάμα ςξ ζηλεύει. 

Τα μάςια η πείμα εμαύοιρε· ρςα μάςια η μάμα μμέει 

ρςέκει ξ Σξσλιώςηπ ξ καλόπ παοάμεοα και κλαίει:  

«Έομξ ςξστέκι ρκξςειμό, ςι ρ’έυχ `γώ ρςξ υέοι; 

Ξπξύ ρσ μξύγιμεπ βαού κι ξ Αγαοημόπ ςξ νέοει». 

Ατηγ. 1: Σςξ ςέλξπ ςξσ 1828 ξ Σξλχμόπ απξταρίζει μα εγκαςαρςαθεί ρςημ Ιέοκσοα καθώπ θέλει μα 
ατιεοχθεί όλξπ ρςημ Οξιηςική Τέυμη. Τα έογα ςηπ κεοκσοαψκήπ πεοιόδξσ είμαι πεοιρρόςεοξ 
ρςξυαρςικά, ρυεδόμ τιλξρξτικά. Ωρςόρξ όμχπ καςά καμόμα εμπμέεςαι από ποαγμαςικά ή και ιρςξοικά 
γεγξμόςα. Έςρι, ςξ 1833 νεκιμάει μα γοάτει ςξσπ «Δλεύθεοξσπ Οξλιξοκημέμξσπ». Τξ έογξ θα ςξμ 
απαρυξλήρει 24 υοόμια και ςελικά θα τςάρει χπ εμάπ ρε ςοία ρυεδιάρμαςα με μξοτή απξρπαρμάςχμ.  

Ατηγ. 2: 24 υοόμια και ημιςελέπ!!! Λα ρςα μιάςα ςξσ έγοατε ξλόκληοξ ρξμέςξ ρε λιγόςεοξ από 10 
λεπςά... 

Ατηγ. 1: Τξ «Β´ Συεδιάρμα» ςχμ «Δλεύθεοχμ πξλιξοκιρμέμχμ», απόρπαρμα ςξσ ξπξίξσ ακξύραμε 
ποξηγξσμέμχπ από ςη υξοχδία, είμαι ςξ πιξ γμχρςό έογξ ςξσ Σξλχμξύ μεςά ςξμ «Ύμμξ ειπ ςημ 
Δλεσθεοίαμ».  



 

 

Ατηγ. 2: Ωρςόρξ, αμςίθεςα με ςξμ Ύμμξ δεμ 
αμήκει ρςημ εθμικξπαςοιχςική ξμάδα πξιημάςχμ, πξσ 
γοάτςηκαμ ρε άμερη ρυέρη με ςημ ελλημική 
επαμάρςαρη.  

Ατηγ. 1: Σςξ ρσγκεκοιμέμξ πξίημα η κεμςοική ιδέα 
είμαι «η δύμαμη ςηπ θέληρηπ, η ξπξία δξκιμάζεςαι 
μάςαια από τξβεοά παθήμαςα», όπχπ δηλώμει ξ 
ίδιξπ ξ πξιηςήπ. Σςόυξπ ςξσ Σξλχμξύ είμαι η 
ρύμδερη ςξσ εθμικξύ με ςξ ξικξσμεμικό, ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ με ςξ ατηοημέμξ, η πξιηςική 
εμράοκχρη ςξσ Χοέξσπ, πξσ ήςαμ και ξ αουικόπ 
ςίςλξπ ςξσ έογξσ.  

Ατηγ. 2: Απξκαλσπςικξί ςχμ ποξθέρεώμ ςξσ είμαι ξι πξλσάοιθμξι ρςξυαρμξί ή ξδηγίεπ ειπ εασςόμ, ξι 
ξπξίξι ρσμδέξμςαι άμερα με ςημ επενεογαρία ςξσ πξιήμαςξπ. Δμδεικςικξί μπξοξύμ μα θεχοηθξύμ ξι 
ακόλξσθξι:  

Ομάδα 5-6 υξοχδώμ: «Ιξίςα μα ρυημαςίρειπ βαθμηδόμ χράμ μίαμ αμαβάθοα από δσρκξλίεπ, ςεπ 
ξπξίεπ θα σπεοβξύμ εκείμξι ξι Λεγάλξι Αγχμιρςέπ». 

Άλλη ξμάδα υξοχδώμ:  «Ιάμε ώρςε ξ μικοόπ Ιύκλξπ μέρα ειπ ςξμ ξπξίξ κιμιέςαι η πξλιξοκημέμη 
πόλη, μα νερκεπάζει ειπ ςημ αςμόρταιοά ςξσ ςα μεγαλύςεοα ρσμτέοξμςα ςηπ Δλλάδαπ για ςημ σλική 
θέρη». 

Όλη η υξοχδία: «... και, για ςημ ηθική θέρη, ςα μεγαλύςεοα ρσμτέοξμςα ςηπ Αμθοχπόςηςαπ. 
Τξιξσςξςοόπχπ η σπόθερη δέμεςαι με ςξ παγκόρμιξ ρύρςημα.».  

Χξοχδία: Τξ υάοαμα επήοα [μελξπξίηρη: Χοήρςξπ Κεξμςήπ]   

Τξ υάοαμα επήοα ςξσ Ήλιξσ ςξ δοόμξ,  
κοεμώμςαπ ςη λύοα ςη δίκαιη ρςξμ ώμξ, 
κι απ’ όπξσ υαοάζει έχπ όπξσ βσθά,  
ςα μάςια μξσ δεμ είδαμ  
ςόπξμ εμδξνόςεοξμ από ςξύςξ ςξ αλχμάκι. 
 
Οαοάμεοα ρςέκει ξ άμςοαπ και κλαίει 
αογά ςξ ςξστέκι ρηκώμει και λέει: 
«Σε ςξύςξ ςξ υέοι ςι κάμειπ ερύ;  
Ξ ευθοόπ μξσ ςξ νέοει πχπ μξσ είραι βαού». 
 
Τηπ μάμαπ χ λαύοα! Τα ςέκμα ςοιγύοξσ  
τθαομέμα και μαύοα, ραμ ίρκιξσπ ξμείοξσ· 
Καλεί ςξ πξσλάκι ρςξσ πόμξσ ςη γη 
και βοίρκει ρπσοάκι και μάμα τθξμεί. 

Ατηγ. 2: «λαλεί πξσλί, παίομει ρπσοί κι η 
μάμα ςξ ζηλεύει»! Οάμςα μξύ έκαμε εμςύπχρη 
η έμςαρη και η λιςόςηςα, με ςημ ξπξία 
απξδόθηκε η δξκιμαρία ςηπ πείμαπ ςχμ 
πξλιξοκημέμχμ ρε έμαμ μόμξ ρςίυξ. Σςξ 
ςοαγξύδι πξσ ακξύραμε μόλιπ ςώοα  όμχπ, ξ 



 

 

ρςίυξπ ήςαμ διατξοεςικόπ. Γιαςί άοαγε ρσμβαίμει ασςό; 

Ατηγ. 1: Ξ Σξλχμόπ δξύλεσε επίμξμα και επίπξμα ςξμ κάθε ρςίυξ, μέυοι μα ξδηγηθεί ρε απξςέλερμα 
πξσ μα ικαμξπξιεί ςo πξιηςικό ςξσ αιρθηςήοιξ. Έγοατε, έρβημε, έφαυμε μέα ρυήμαςα, μξυθξύρε. Λέρα 
από ςιπ ποξρχπικέπ ςξσ ρημειώρειπ, πξσ διέρχρε και δημξρίεσρε ξ τίλξπ ςξσ, Θάκχβξπ Οξλσλάπ, 
μπξοξύμε μα μπξύμε ρςξ εογαρςήοι ςξσ πξιηςή και μα παοακξλξσθήρξσμε βήμα βήμα ςημ πξοεία μέυοι 
ςξμ ςελικό ρςίυξ. 

Ατηγ. 2:  Για ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ρςίυξ ρώζξμςαι πξλλέπ υειοόγοατεπ δξκιμέπ, απ ρςαθξύμε όμχπ ρε 
μία από ασςέπ και απ ποξρπαθήρξσμε μα ακξλξσθήρξσμε ςα υμάοια ςηπ ρκέφηπ ςξύ πξιηςή.  

Εκάθισε, εκιλάιδησε γλυκόφωμο πουλάκι 

Η μαύρη μάμα το φθομεί, πως (επειδή) ηύρε έμα σπυράκι  

Ατηγ. 1: Τξ ίδιξ ποάγμα λέει και εδώ, ςημ ίδια εικόμα απξδίδει, όμχπ ςώοα σπάουξσμ δύξ ρςίυξι. Οώπ 
καςαλήγει ρςξμ έμαμ; 

Ατηγ. 2: Οαοαςηοώ όςι έυει διώνει όλα ςα επίθεςα! 

Ατηγ. 1: Ιαι δεμ ςξσ άοεραμ καθόλξσ ςα σπξκξοιρςικά, έςρι ςξ πουλάκι και ςξ σπυράκι γίμξμςαι πουλί 
και σπυρί! 

Ατηγ. 2: Ιαι ςξ οήμα φθομεί δεμ ςαιοιάζει ρε μια δύρςσυη μάμα. Γίμεςαι ζηλεύει, και από ςξ φθομεί 
διαςηοεί μόμξ ςξμ ιρςξοικό εμερςώςα για όλα ςα οήμαςα, κάςι πξσ δημιξσογεί έμςαρη και δοαμαςικόςηςα 
ρςξμ ςελικό ρςίυξ! 

Ατηγ. 1: Αταιοεί και ςημ δεσςεοεύξσρα ποόςαρη (πως ηύρε έμα σπυράκι) και απξμέμξσμ μόμξ ςοειπ 
κύοιεπ ποξςάρειπ παοαςαγμέμεπ ασρςηοά η μία δίπλα ρςημ άλλη.  

Ατηγ. 2: Ιαι, αμ σπξλξγίρξσμε και ςξμ 15ρύλλαβξ, έυξσμε έμαμ Σξλχμό μα σπξςάρρεςαι ρςιπ 
επιςαγέπ  ςξσ δημξςικξύ μαπ ςοαγξσδιξύ, πξσ απαιςεί πσκμό και λιςό ρςίυξ. 

Ατηγ. 1: Διακοίμχ όμχπ και άλλα πξιηςικά ρςξιυεία. Υπάουει ερχςεοική ξμξιξκαςαληνία (λαΚΔΘ πξσΚΘ), 
καθώπ επίρηπ παοήυηρη  ςξσ «λ» (ΚαΚεί πξσΚί) και ςξσ «ο» (παίΠμει ρπσΠί) 

Ατηγ. 2: Οόρη δξσλειά, πόρη δημιξσογία κούβεςαι πίρχ από έμαμ απλό και ςασςόυοξμα ςόρξ 
εμβλημαςικό ρςίυξ. Γι’ ασςό άλλχρςε και δεμ νεθχοιάζει με ςξ πέοαρμα ςξσ υοόμξσ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 

Ατηγ. 1: Σςιπ 12 Δεκεμβοίξσ 1823 τςάμει ρςξ Λερξλόγγι χπ εκποόρχπξπ ςξσ Φιλελλημικξύ 
Ιξμιςάςξσ ςξσ Κξμδίμξσ ξ ρσμςαγμαςάουηπ Leicester Stanhope. Λαζί ςξσ τέομει τάομακα και ςοία 
εκςσπχςικά μηυαμήμαςα.  

Ατηγ. 2: Τημ ίδια υοξμιά έουεςαι και ξ τιλελεύθεοξπ Δλβεςόπ Θχάμμηπ Θάκχβξπ Λάγεο, ξ ξπξίξπ 
αγχμίζεςαι για ςημ ξογάμχρη μξρξκξμείξσ ρςξ Λερξλόγγι, αλλά και για ςημ επικξιμχμιακή πξλιςική.  
Λε ςξμ Ηερραλξμικιό ςσπξγοάτξ Δημήςοη Λερθεμέα αμαλαμβάμξσμ ςημ έκδξρη ςχμ ετημεοίδχμ 
«Δλλημικά Χοξμικά» και «Telegrafo Greco».  

Ατηγ. 1: Τξμ ίδιξ καιοό ξ  Σξλχμόπ, 
ακξύγξμςαπ από ςη Εάκσμθξ ςα ςξσοκικά 
καμόμια, πξσ πξλιξοκξύραμ για ποώςη τξοά 
ςξ Λερξλόγγι, έγοαφε μέρα ρ’ έμα μήμα 
ςξμ «Ύμμξ ειπ ςημ  Δλεσθεοίαμ» ρε ηλικία 
25 εςώμ.  

Ατηγ. 2: Ξ «Ύμμξπ ειπ ςημ Δλεσθεοίαμ» 
γίμεςαι αμέρχπ γμχρςόπ και αμσφώμει ςξ 
Σξλχμό ρε έμα εθμικό βάθοξ. Ξι ρςίυξι ςξσ 
αμςιγοάτξμςαι υειοόγοατα από διάτξοξσπ 
αμθοώπξσπ και κσκλξτξοξύμ υέοι με υέοι. 
Ξι ποώςεπ ρςοξτέπ μαθεσςήκαμ ρε λίγεπ 
μέοεπ και αμςηυξύραμ ρςξσπ δοόμξσπ ςηπ 



 

 

Εακύμθξσ από ασςξρυέδιξσπ μξσρικξύπ. 
Οαμςξύ μικοξί και μεγάλξι ςοαγξσδξύραμ 
και ρσζηςξύραμ με εμθξσριαρμό ςξ πξίημα.   

Ατηγ. 1: Για ποώςη τξοά ςσπώθηκε από ςξ 
ςσπξγοατείξ ςξσ Λερθεμέα ρςξ Λερξλόγγι 
ςξμ Λάιξ ςξσ 1825. Σύμςξμα θα 
ακξλξσθήρξσμ και άλλεπ εκδόρειπ ρςα 
Θςαλικά, ρςα Αγγλικά, ρςα Γαλλικά, ρςα 
Πχρικά και ρε πξλλέπ άλλεπ γλώρρεπ. 
Σημειχςέξμ όςι ρ' ασςό ακοιβώπ ςξ έογξ 
ξτείλεςαι η μεγάλη εκςίμηρη πξσ 
απξλάμβαμε ξ Διξμύριξπ Σξλχμόπ  ρε 
ξλόκληοη ςημ Δσοώπη μέυοι ςξ ςέλξπ ςηπ 
ζχήπ ςξσ. 

Ατηγ. 2: Για ςημ ιρςξοία αματέοξσμε όςι η δοαρςηοιόςηςα ςξσ μερξλξγγίςικξσ ςσπξγοατείξσ 
ρσμευίζεςαι ρε όλη ςημ διάοκεια ςηπ δεύςεοηπ πξλιξοκίαπ και ρςαμαςά ρςιπ 20 Φεβοξσαοίξσ 1826, 
ξπόςε και καςαρςοέτεςαι από ςξσπ 
βξμβαοδιρμξύπ. Τξ βοάδσ ςηπ Δνόδξσ, ξ 
Λάγεο και ξ Λερθεμέαπ πέτςξσμ ηοχικά 
μαυόμεμξι. 

Ατηγ.1: Τξ 1828 ξ «Ύμμξπ ειπ ςημ 
Δλεσθεοίαμ» μελξπξιήθηκε από ςξμ 
Ιεοκσοαίξ Μικόλαξ Λάμςζαοξ, και ςξ 1865 –
έμα υοόμξ μεςά ςημ εμρχμάςχρη ςχμ 
Δπςαμήρχμ ρςξ Δλλημικό Ιοάςξπ– θα 
καθιεοχθεί χπ ξ Δθμικόπ μαπ Ύμμξπ. 
Τξ1966 θα καθιεοχθεί και χπ Δθμικόπ 
Ύμμξπ ςηπ Ιύποξσ. 

Ατηγ. 2: Ξ καθέμαπ από ςξ μεςεοίζι ςξσ 
αγχμίρςηκε για ςη Κεσςεοιά. Άλλξπ με αίμα 
κι άλλξπ με  μελάμι. Άλλξπ με ξομή κι άλλξπ με έμπμεσρη. Άλλξπ αγοάμμαςξπ αγοόςηπ, άλλξπ 
ρπξσδαγμέμξπ κόμςεπ. Άλλξπ μέρα ρςημ παςοίδα, άλλξπ μακοιά από ασςήμ. Ξ Σξλχμόπ δεμ 
επιρκέτςηκε πξςέ ρςη ζχή ςξσ ςη υώοα, ςηπ ξπξίαπ ξι αγώμεπ και η γλώρρα σπήοναμ η Λξύρα και ςξ 
Οάθξπ ςξσ! 

Ατηγ. 1: Γλώρρα και ελεσθεοία ήςαμ πάμςα 
για ςξμ Σξλχμό ξι δύξ πλεσοέπ ςξσ ίδιξσ 
μξμίρμαςξπ. Τξ θέμα ςξ θέςει 
επαμειλημμέμα ρςξμ «Διάλξγό» ςξσ για ςη 
γλώρρα. Ήδη ρςημ αουή ςξσ κειμέμξσ ξ 
Οξιηςήπ λέει ρςξμ Φίλξ ςξσ:  

Χξοχδόπ (τχμαυςά): «Δκαςάλαβα! Ηέλειπ 
μα ξμιλήρξσμε για ςη γλώρρα. Λήγαοιπ 
έυχ άλλξ ρςξ μξσ μξσ, πάοεν ελεσθεοία και 
γλώρρα; Δκείμη άουιρε μα παςεί ςα κετάλια 
ςα ςξύοκικα, ςξύςη θέλει παςήρει ξγλήγξοα 
ςα ρξτξλξγιξςαςίρςικα, και έπειςα 

https://el.wikipedia.org/wiki/1828


 

 

αγκαλιαρμέμεπ και ξι δύξ θέλει 
ποξυχοήρξσμ ειπ ςξ δοόμξ ςηπ δόναπ, 
υχοίπ πξςέ μα γσοίρξσμ ξπίρχ!». 

υξοχδίεπ: Ύμμξπ ειπ ςημ Ελεσθεοίαμ 
[μελξπξίηρη: Μικόλαξπ Λάμςζαοξπ] 
Σε γμχοίζχ από ςημ κόφη  
ςξσ ρπαθιξύ ςημ ςοξμεοή, 
ρε γμχοίζχ από ςημ όφη  
πξσ με βία μεςοάει ςη γη.  
 
Απ' ςα κόκαλα βγαλμέμη  
ςχμ Δλλήμχμ ςα ιεοά, 
και ραμ ποώςα αμδοειχμέμη,  
υαίοε, χ υαίοε, Δλεσθεοιά! 
 
Δκεί μέρα εκαςξικξύρεπ  
πικοαμέμη, εμςοξπαλή, 
κι έμα ρςόμα ακαοςεοξύρεπ,  
«έλα πάλι», μα ρξσ πη. 
 
'Αογειε μάλθη εκείμη η μέοα  
και ήςαμ όλα ριχπηλά, 
γιαςί ςάρκιαζε η τξβέοα  
και ςα πλάκχμε η ρκλαβιά. 
 
Δσρςσυήπ! Οαοηγξοία  
μόμη ρξύ έμεμε μα λέπ 
πεοαρμέμα μεγαλεία  
και διηγώμςαπ ςα μα κλαιπ. 
 
Τόςε ερήκχμεπ ςξ βλέμμα  
μεπ ρςα κλάιμαςα θξλό, 
και ειπ ςξ οξύυξ ρξσ έρςαζ' αίμα  
πλήθξπ αίμα Δλλημικό. 
 
Λε ςα οξύυα αιμαςχμέμα  
νέοχ όςι έβγαιμεπ κοστά 
μα γσοεύηπ ειπ ςα νέμα  
άλλα υέοια δσμαςά. 
 
Λξμαυή ςξ δοόμξ επήοεπ,  
εναμάλθεπ μξμαυή· 
δεμ είμ' εύκξλεπ ξι θύοεπ  
εάμ η υοεία ςεπ κξσοςαλεί. 
 
Μαι· αλλά ςώοα αμςιπαλεύει  
κάθε ςέκμξ ρξσ με ξομή, 
πξύ ακαςάπασρςα γσοεύει  
ή ςη μίκη ή ςη θαμή. 
 
Απ' ςα κόκαλα βγαλμέμη  
ςχμ Δλλήμχμ ςα ιεοά, 
και ραμ ποώςα αμδοειχμέμη,  
υαίοε, χ υαίοε, Δλεσθεοιά!  
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