
ΚΡΗΤΙΚΗ ΛOΓOΤΕ	ΝΙΑ

Στην περι	
� της Κρ�της απ� τ	
15	 �ως τ	 17	 αι�να, και ιδια�τερα
αν�µεσα στ	 1600 και τ	 1669,

παρατηρε�ται µια α�ι�λ	γη αν�-
πτυ�η της νε�τερης λ�γιας λ	γ	-
τε
ν�ας µας. Η περ�	δ	ς αυτ�
ε�ναι περ�	δ	ς ακµ�ς της κρητι-
κ�ς λ	γ	τε
ν�ας. �δη απ� τ	 10	

µ.�. αι�να �ρ
ισε να καλλιεργε�-
ται η ακριτικ� π	�ηση, εν� 	 κρη-
τικ�ς λα�ς δηµι	υργ	�σε τα
περ�!ηµα ρι"�τικα, ε�δ	ς δηµ	τι-
κ	� τραγ	υδι	� σε αν	µ	ι	κα-
τ�ληκτ	υς δεκαπεντασ�λλα#	υς
στ�
	υς.

Σε αυτ� την π	ιητικ� παρ�δ	-
ση επ�δρασε µε τρ�π	 ανανεωτικ� η λ	γ	τε
νικ� δηµι	υργ�α της ∆�σης, α!	� η Κρ�τη
µετ� τη Φραγκ	κρατ�α (1204) �ταν υπ� την κατ	
� των Βενετ�ν. Η #ενετικ� κυριαρ
�α
�ταν �πια σε σ
�ση µε την κυριαρ
�α των Τ	�ρκων και επ�τρεπε στ	υς Κρητικ	�ς να δια-
τηρ	�ν µια σ
ετικ� ελευθερ�α στ	ν πνευµατικ� τ	µ�α. Μετ� την �λωση της Κωνσταντι-
ν	�π	λης (1453) και για δ�	 περ�π	υ αι�νες (1669) αρκετ	� ν�	ι Κρ�τες !	ιτ	�σαν σε ιτα-
λικ�ς σ
	λ�ς και µετ�!εραν στ	 νησ� τ	υς τ	 πνε�µα της Αναγ�ννησης. Ειδικ� κατ� την
περ�	δ	 αυτ� η κρητικ� λ	γ	τε
ν�α, συνδυ�"	ντας δηµι	υργικ� την π	λιτισµικ� και
ανθρωπιστικ� της παρ�δ	ση µε τ	 πνε�µα της αναν�ωσης π	υ επικρατ	�σε στην Ευρ�-
πη, �δωσε 	ρισµ�να απ� τα πι	 σηµαντικ� �ργα της. Βασικ� γνωρ�σµατα αυτ�ν των
�ργων ε�ναι: η επ�µ	νη καλλι�ργεια της γλ�σσας τ	υ λα	�, η ηρωικ� αντ�ληψη της "ω�ς,
τ	 συνα�σθηµα τ	υ 
ρ�	υς απ�ναντι στην πατρ�δα, τη θρησκε�α και την 	ικ	γ�νεια, η
αγ�πη για την ελευθερ�α, η ε�ιδαν�κευση τ	υ �ρωτα και της γυνα�κας, τ	 ιππ	τικ� πνε�-
µα. Oι Κρ�τες δηµι	υργ	� �ε
ωρ�"	υν για τη γ	νιµ�τητα και την π	ι�τητα της λ	γ	τε
νι-
κ�ς παραγωγ�ς τ	υς. Η κρητικ� λ	γ	τε
ν�α µ�ς �δωσε �ργα υψηλ�ς αισθητικ�ς και συν�-
#αλε στη διαµ�ρ!ωση της νε	ελληνικ�ς εθνικ�ς συνε�δησης. Τα �ργα της αγαπ�θηκαν
απ� τ	 λα� και συν�#αλαν στην πνευµατικ� και εθνικ� α!�πνιση κατ� την περ�	δ	 της
π	λ�
ρ	νης σκλα#ι�ς τ	υ ελληνισµ	�.

Η κρ�νη Αριµ	ντι
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∂ÚˆÊ›ÏË

Στ	 παρακ�τω απ�σπασµα απ� την τρα-

γωδ�α τ	υ Γεωργ�	υ �	ρτ�τση Ερω��λη

συν	µιλ	�ν 	ι δ�	 πρωταγωνιστ�ς και

δ�ν	υν υπ�σ
εση παντ	τιν�ς αγ�πης. Μια

σ�ντ	µη αναδρ	µ� στην ερωτικ� τ	υς

ιστ	ρ�α θα σας #	ηθ�σει να καταν	�σετε

τη συναισθηµατικ� τ	υς �νταση: O Παν�-

ρετ	ς και η #ασιλ	π	�λα Ερω!�λη �ταν

!�λ	ι απ� παιδι�. Καθ�ς µεγ�λωναν, τ	

α�σθηµ� τ	υς ε�ελ�
θηκε σε �ρωτα, 
ωρ�ς

να γνωρ�"ει και να εγκρ�νει 	 #ασιλι�ς τη

σ
�ση τ	υς. >στερα απ� νικη!�ρ	 π�λεµ	

εναντ�	ν των Περσ�ν εισ#	λ�ων, στ	ν

	π	�	 διακρ�θηκε 	 Παν�ρετ	ς, 	 δεσµ�ς

των δ�	 ν�ων 	λ	κληρ�θηκε «µε �ρκ	υς

και δα
τυλ�δι», �πως ε�	µ	λ	γε�ται µυστι-

κ� 	 Παν�ρετ	ς στ	 !�λ	 τ	υ Καρπ�!	ρ	,

στην πρ�τη πρ��η τ	υ �ργ	υ. Στ	 µετα��

	 #ασιλι�ς δ�
εται πρ	�ενι�ς απ� τ	υς

#ασιλι�δες της Μικρ�ς Ασ�ας και της Περ-

σ�ας και απ	!ασ�"ει να παντρ�ψει την

κ�ρη τ	υ µε τ	ν ισ
υρ�τερ	. Η Ερω!�λη

αρνε�ται τ	 γ�µ	, µε την πρ�!αση �τι δε

θ�λει να !�γει µακρι� τ	υ. Η αγων�α της

για τ	 µ�λλ	ν κυριαρ
ε� στη δε�τερη

πρ��η, γι’ αυτ� εµπιστε�εται τ	ν π�ν	 της

στην παραµ�να της. Στην τρ�τη πρ��η, στ	 απ�σπασµα π	υ επιλ�γ	υµε, 	 �δι	ς 	 Παν�ρετ	ς,

σταλµ�ν	ς απ� τ	 #ασιλι�, µετα!�ρει στην Ερω!�λη τ	 µ�νυµα τ	υ #ασιλι� για τις πρ	�ενι�ς,

εν� παρ�λληλα της µιλ� µε θ�ρµη για τ	ν �ρωτ� τ	υ αλλ� και για τ	 !�#	 τ	υ µ�πως τη 
�σει.

Γι�ννης Τσαρ��ης, Ερωφ�λη
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ΕΡΩ. ∆�σες δεν ε�ναι �ι �µ�ρ�ι�ς, τ�σα δεν ε�ν’ τα κ!λλη,

µα τ�"τ� εκ την αγ!πη σ�υ γενν!ται* τη µεγ!λη.

Μα γ' �µ�ρ�' ’µαι γ' !σκηµη, Παν!ρετε ψυ*' µ�υ,

για σ�ναν εγενν'θηκε στ�ν κ�σµ� τ� κ�ρµ� µ�υ. 150

ΠΑΝ. Νερ� δεν �σ-ησε �ωτι! π�τ�, -ασ�λισσ! µ�υ,

καθ/ς τα λ�για τα γρ�ικ/* σ-'ν�υσι την πρικι!* µ�υ.

Μ’ �λ�ν ετ�"τ�, α��ντρα µ�υ, µα την αγ!πη εκε�νη,

π�υ µας αν!θρεψε µικρ!, και πλια παρ’ !λλη εγ�νη

πιστ' και δυνατ�τατη σ’ εµ�να κι εις εσ�να, 155

και τα κ�ρµι! µας σ’ !µετρ�* π�θ� κρατε� δεµ�να,

περ�σσα* σε παρακαλ/ π�τ� να µην α�'σεις

να σε νικ'σει � -ασιλι�ς, να µ’ απ�λησµ�ν'σεις.

ΕΡΩ. Oϊµ�να,* ν! ’-ρω δε µπ�ρ/ π�ιαν α��ρµ' π�τ� µ�υ

σ�υ ’δωκα στην αγ!πη µ�υ ��-�, Παν!ρετ� µ�υ, 160

να πι!νεις τ�σα δυνατ�, σα να µηδ� γνωρ�3εις

τ� πως τ� ν�υ και την ψυ*' και την καρδι! µ�υ �ρ�3εις.

4ρωτα, απε�ς* τ’ α��ντη µ�υ τ’ αµµ!τια* δε µπ�ρ�"σι

π�σα πιστ! και σπλα*νικ! τ�ν αγαπ/ να δ�"σι,*

µιαν απ�" τσι σα7τες σ�υ �αρµ!κεψε και ρ�8ε 165

µ�σα στα �υλλ�κ!ρδια µ�υ και �ανερ! τ�υ δε�8ε

µε τ�ν πρικ" µ�υ θ!νατ� πως τα�ρι τ�υ απ�µ�νω,

και µ�ν� πως για λ�γ�υ τ�υ στ�ν 9δη κατε-α�νω.

ΠΑΝ. Τ�"τ� ας γενε� σ’ εµ�να �µπρ�ς, ��-� κιαν�να αν �*ω

στ�ν π�θ� σ�υ, νερ!ιδα µ�υ, γ' αν �ν’ και δεν κατ�*ω 170

πως µ'δ’ � θ!νατ�ς µπ�ρε� να κ!µει να σηκ/σεις

τ�ν π�θ� σ�υ απ� λ�γ�υ µ�υ κι αλλ�" να τ�νε δ/σεις.

Μα δεν κατ�*ω π�ια α��ρµ' µε κ!νει και τρ�µ!σσω,

τ� πρ!µα, π�υ στ� *�ρι µ�υ κρατ/ σ�ικτ!, µη *!σω,

κι εκε�ν�, απ�" παρηγ�ρι! πρ�πει να µ�υ *αρ�3ει, 175

τσ’ ελπ�δες µ�υ τσ’ αµ�τρητες σε ��-� µ�" γυρ�3ει.

ΕΡΩ. Τ�"τ� ’ναι απ�" τ� 8α�νικ� µαντ!τ� π�υ µας δ/σα,

µα µην πρικαιν�µ�στανε,* Παν!ρετ� µ�υ, τ�σα,
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* γενν�ται: γεννι�ται * γρ�ικ�: ακ�"ω* πρικι�: π�κρα * �µετρ�: αµ�τρητ� * περ�σσα: π�λ" * �ϊµ�να: αλ�-

µ�ν� * απε�ς: α��" * αµµ�τια: µ!τια * δ��σι: δ�υν * πρικαιν�µ�στανε: πικραιν�µαστε
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γιατ� �υραν�ς, απ�" ’καµε κι εσµ�8αµεν αντ!µι,*

να στ�κ�µε παντ�τιν! τα�ρια µ!ς θ�λει κ!µει. 180

Τ�ν �υραν�, τη θ!λασσα, τη γη και τ�ν α�ρα,

τ’ !στρα, τ�ν 'λι� τ� λαµπρ�, τη ν"κτα, την ηµ�ρα,

παρακαλ/ ν’ αρµατωθ�", να ’ρθ�υν αντ�δικ!* µ�υ,

την /ρα �π’ !λλ�ς θ�λει µπει π�θ�ς εις την καρδι! µ�υ.

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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

¶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˘;

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

◆ 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‹
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* αντ�µι: µα3� * αντ�δικα: αντ�παλα 

Γ. 	�ρτ!τσης, Ερω!�λη, Στιγµ'
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∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜

Τα δ�	 επιλεγµ�να απ	σπ�σµατα απ� τ	ν Ερωτ�κριτ�, τ	 πι	 γνωστ� και δηµ	!ιλ�ς �ργ	 της

κρητικ�ς λ	γ	τε
ν�ας, πρ	�ρ
	νται απ� τ	 τρ�τ	 και τ�ταρτ	 µ�ρ	ς τ	υ π	ι�µατ	ς. Τ	 πρ�τ	

απ�σπασµα τ	π	θετε�ται στη µ�ση περ�π	υ τ	υ �ργ	υ και θ�γει τ	 πρ�#ληµα της κ	ινωνικ�ς

δια!	ρ�ς αν�µεσα στην 	ικ	γ�νεια της Αρετ	�σας και τ	υ Ερωτ�κριτ	υ. ?
	υν πρ	ηγηθε� 	

�ρωτας τ	υ Ερωτ�κριτ	υ και η ανταπ�κριση της Αρετ	�σας (Α’ Μ�ρ	ς), καθ�ς και τ	 κ	ντα-

ρ	κτ�πηµα και η ν�κη τ	υ Ερωτ�κριτ	υ (Β’ Μ�ρ	ς). Μετ� τη ν�κη τ	 α�σθηµα των δ�	 ν�ων

γ�νεται σ!	δρ�τερ	, αρ
�"	υν 	ι ερωτικ�ς συν	µιλ�ες τ	υς στ	 δ�µα τ	υ παλατι	�, 	ι 	π	�ες

	δηγ	�ν στην κ	ιν� απ�!αση να παρακαλ�σει 	 Ερωτ�κριτ	ς τ	ν πατ�ρα τ	υ να µιλ�σει στ	

#ασιλι� για τ	 γ�µ	. O πατ�ρας τ	υ Ερωτ�κριτ	υ Πε"�στρατ	ς, παρ� τις αντιρρ�σεις τ	υ,

πε�θεται και τ	λµ�, µε σ�νεση και διστακτικ�τητα, να µιλ�σει στ	 #ασιλι�, �µως εκε�ν	ς τ	ν

δι�
νει απ� τ	 παλ�τι µε �#ρεις και απειλ�ς. ∆�νει επ�σης διαταγ� να ε�	ριστε� 	 Ερωτ�κρι-

τ	ς, 	 	π	�	ς µε σπαραγµ� ψυ
�ς απ	
αιρετ� την αγαπηµ�νη τ	υ, τ	ν τ�π	 τ	υ και τ	υς

δικ	�ς τ	υ, και πηγα�νει στην ?γριπ	. Στ	 τ�ταρτ	 µ�ρ	ς, 	 #ασιλι�ς επιµ�νει να παντρ�ψει

την κ�ρη τ	υ µε τ	 #ασιλ�π	υλ	 τ	υ Βυ"αντ�	υ, η Αρετ	�σα αρνε�ται και 	 πατ�ρας της τη

!υλακ�"ει. Εν� µπα�νει 	 τ�ταρτ	ς 
ρ�ν	ς απ� τη !υλ�κιση της Αρετ	�σας, 	 #ασιλι�ς των

Βλ�
ων εισ#�λλει στ	 #ασ�λει	 των Αθην�ν, παρ	υσι�"εται �µως 	 Ερωτ�κριτ	ς, αγν�ρι-

στ	ς, µαυρισµ�ν	ς απ� �να µαγικ� υγρ�, και σ�"ει την Αθ�να, τ�σ	 µε τα ανδραγαθ�µατ�

τ	υ �σ	 και µε την τελικ� µ	ν	µα
�α τ	υ µε τ	ν @ριστ	, τ	 καλ�τερ	 παλικ�ρι των Βλ�
ων.

Τ	 δε�τερ	 απ�σπασµα �
ει επικ� 
αρακτ�ρα και ε�ναι η αρ
� της δικα�ωσης τ	υ Ερωτ�κρι-

τ	υ, η 	π	�α θα 	δηγ�σει σταδιακ� στ	 ευτυ
ισµ�ν	 τ�λ	ς, στ	 γ�µ	 των δ�	 ν�ων και στην

αν�ληψη της #ασιλε�ας.

[Γ. 891-936. ∆ι�λ	γ	ς ρ�γα Ηρ�κλη και Πε"�στρατ	υ]

ΠOΙΗΤΗΣ

∂κε�νη η µ�ρα επ�ρασε κι η !λλη 8ηµερ/νει

κι � κ"ρης* τ�υ Ρωτ�κριτ�υ γλυκα�νει και µερ/νει?*

δε θ�λει πλι�* να καρτερε� κι � γι�ς τ�υ να ’*ει κρ�ση,*

[ 1 9 ]

* κ�ρης: πατ�ρας * µερ�νει: ηρεµε� * πλι�: πια * κρ�ση: µαρτ"ρι�, -!σαν�
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µα ε-!λθηκε την πρ�8ενι!ν ετ�"τη να µιλ'σει.

895 Επ'γεν εις τ�υ -ασιλι�" να τ�νε δικιµ!σει

κι ελ�για3εν απ� µακρ! µε 8�µπλια* να τ�ν πι!σει?

αγ!λια αγ!λια αρ*�νισεν απ�κ�τι!* να πα�ρνει

και µια και κι !λλη αθι-�λ'ν* αλλ�τιν' τ�υ ��ρνει.

ΠΕBOΣΤΡΑΤOΣ

Λ�γει: «Στ�υς παλαι�"ς καιρ�"ς, π�υ ’σα µεγ!λ�ι αθρ/π�ι,*

900 τα πλ�"τη και -ασ�λεια εκρ!3�υντ!νε κ�π�ι,

’πειδ' ετιµ�"σανε π�λλ! της αρετ'ς τη *!ρη

παρ! τσι */ρες, τσ’ α�εντι�ς, τα πλ�"τη, τ� λ�γ!ρι,*

κι εσµ�γασι τα τ�κνα τως �ι α��ντες �ι µεγ!λ�ι

µε τ�υς µικρ�"ς �π�" ’*ασι γν/ση, αντρει! και κ!λλη.

905 Cλα τα πλ�"τη κι �ι α�εντι�ς* εσ-'ν�υν και *αλ�"σι

και µεταλλ!σσ�υν, κι �ι καιρ�� συ*νι! τα καταλ�"σι,*

µα η γν/ση εκε� π�υ -ρ�σκεται και τσ’ ευγενι!ς τα δ/ρα

8!3�υ* !λλ� παρ! -ασιλει!, παρ! *ωρι! και */ρα?

�υδ’ � τρ�*�ς δεν �*ει ε8!ν,* ως θ�λει να γυρ�σει,

910 τη γν/ση και την αρετ' π�τ� να καταλ"σει».

ΠOΙΗΤΗΣ

Κι '�ερνε 8�µπλια απ�µακρα, πρ!µατα περασµ�να

και καταπ/ς τ�υ σ!3ασι* τα ’λεγεν �ναν �να.

Με τ�"τες τες παρα-�λ�ς αγ!λια αγ!λια σ/νει*

εις τ� σηµ!δι τ� µακρ" κι 'ρ*ισε να 8αµ/νει.*

915 Απ�κ�τ! δυ� τρεις ��ρ�ς να τ� 8ε�ανερ/σει

κι �π�σω τ�ν εγι!γερνε* κι εκρ!τει� τ�ν η γν/ση.

Στ� "στερ�ν εν�κησεν η αγ!πη τ�υ παιδι�" τ�υ

και �ανερ/νει τα κ�υρ�!* και τα *ωστ!* τ�υ ν�υ τ�υ?

µα ως ενε*!σκισε* να πει την πρ�8ενι! τ�υ γ!µ�υ,

* ��µπλι: παρ!δειγµα * απ�κ�τι�: θ!ρρ�ς * αθι��λ�: λ�γ�ς * µεγ�λ�ι αθρ�π�ι: σηµαντικ�� * λ�γ�ρι:
θησαυρ�ς * α�εντι�: ε8�υσ�α * καταλ��σι: �θε�ρ�υν * ����υ: α8�3�υν * ε��: ε8�υσ�α * σ��ασι: τα�ρια-

3αν * σ�νει, �αµ�νει: �τ!νει στ� κρ�σιµ� σηµε�� και δ�κιµ!3ει να πει * γιαγ�ρνω: επιστρ��ω * κ�υρ��,
"ωστ�: κρυ�! * ενε"�σκισε: τ�λµησε
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ

920 τ�υ λ�γει � ρ'γας: «Π'γαινε και �"γε απ� κ�ντ! µ�υ!

Π/ς ε-�υλ'θης κι ε�πες τ�, λωλ�, µισα��ρµ!ρη,*

γυνα�κα τ�υ � Ρωτ�κριτ�ς την Αρετ' να π!ρει;

Φ"γε τ� γληγ�ρ"τερ� και πλι�* σ�υ µην πατ'σεις

εις την αυλ' τ�υ παλατι�" και κακ�θανατ�σεις.

925 Γιατ� σε -λ�πω αν'µπ�ρ�, για"τ�ς* δε σε 8�ρ�3ω,

µα � γι�ς σ�υ µην πατ'σει πλι� σ’ τσι τ�π�υς �π’ �ρ�3ω.

Τ�σσερις µ�ρες κι �*ι πλια* τ�υ δ�δω να µισ�ψει,*

τ�π�υς µακρ�"ς κι αδι!-ατ�υς ας π!γει να γυρ�ψει

και µην πατ'σει /στε να 3ω στα µ�ρη τα δικ! µ�υ,

930 αλλι/ς τ�υ δ�δω θ!νατ� για *!ρισµα τ�υ γ!µ�υ.

Κι εκε�ν� π�υ απ�κ�τησες κι ε�πες τ�"τη την /ρα

µη γρ�ικηθε�,* µην ακ�υστε� σ’ !λλ� εδεπ!* στη */ρα

και κ!µω πρ!µαν εις εσ� �π�" να µη σ’ αρ�σει,

να τρ�µ�υ �σ�ι τ’ ακ�"σ�υνε κι εκε�ν�ι �π�" τ� λ�σι.

935 ∆ε θ�λω πλι� να σ�υ µιλ/? στ� ρ'γα δεν τυ*α�νει

τα τ�σα να π�λυµιλε�? κι απ�-γαλ’ τ�ν* να πηα�νει».

[∆. 1003-1038. Μ�
η Αθηνα�ων και Βλ�
ων]

Ανακατ/νεται � λα�ς και τα ��υσ!τα* σµ�γ�υ,

µα ’τ�ν ακ�µη σκ�τειν! και δεν καλ�8αν��γ�υ.*

1005 ∆�δ�υ αναπνι! στα -�"κινα,* τσι σ!λπιγγες �υσ�"σι,

π!γει η λαλι! στ�ν �υραν�, τα ν��η αντιλαλ�"σι.

Με τη -α-�"ρα* την π�λλ' και κτ"π�υς των αρµ!τω

εγρ��κησε* � Ρωτ�κριτ�ς, γιατ� δεν εκ�ιµ!τ�,

κι � λ�γισµ�ς της Αρετ'ς �λ�γ� τ�ν α�'νει

1010 να κ�ιµηθε�, γιατ� αγρυπν! σ’ τσ’ αγ!πης την �δ"νη.

[ 2 1 ]

* λωλ�, µισα��ρµ�ρη: παλα-�, µισ�τρελε * πλι�: στ� ε8'ς * για�τ�ς: γι’ αυτ� * πλια: περισσ�τερ� * να
µισ�ψει: να �"γει * γρ�ικηθε�: ακ�υστε� * εδεπ�: εδ/ * απ��γαλ’ τ�ν: δι/8ε τ�ν * ��υσ�τ�: στρ!τευµα

* δεν καλ��αν��γ�υ: δεν καλ�-λ�π�υν * δ�δ�υ αναπνι� στα ���κινα: �υσ�"ν τις π�λεµικ�ς σ!λπιγγες 

* �α���ρα: �ασαρ�α * εγρ��κησε: !κ�υσε



[ 2 2 ]

K P H T I K H  Λ O Γ O T E X N I A

9λλ� µαντ!τ� να τ�υ π�υ δε στ�κει ν’ ανιµ�νει,*

µε σπ�"δα* εκα-αλ�κεψε, στ�ν κ!µπ� κατε-α�νει.

Σαν �ντεν* ε�ν’ καλ�καιρι!, µ�ρα σιγανεµ�νη,

και 8!�ν�υ ανεµ�στρ�-ιλ�ς απ� τη γην ε-γα�νει,

1015 µε -ρ�ντισµ� και ταρα*' τη σκ�νη ανεσηκ/σει

και π!γει τη τ�σ� ψηλ!, �π�" στα ν��η σ/σει,

�τσι κι �ντεν εκ�νησε µε τ�τ�ια αντρει! επ�ρπ!τει,

�π�" -ρ�ντ�ς και σκ�νισµ�"ς κ!νει στ� µ�ν�π!τι.

Μ’ �τ�ια µεγ!λη µ!νηταν 'σωσε* στ� ��υσ!τ�,

1020 �π�" �π�ι�ς κι αν εγλ�τωκε µε ��-� τ� εδηγ!τ�.

Εισ� καιρ� � Ρωτ�κριτ�ς 'σωσε στ� λιµνι/να,*

π�υ �ι Αθηνα��ι ε�ε"γασι κι �ι Βλ!*�ι τσ’ ε3υγ/να?

µε ��-�ν εγλακ�"σανε,* -�'θεια δεν ευρ�σκα

κι �ι �*θρ�� τως τ�υς εδι/*νασι κι αλ"πητα ε-αρ�σκα.

1025 Κι ωσ! λι�ντ!ρι �ντε πειν! κι απ� µακρ! γρ�ικ'σει

κι �ρ*εται -ρ/µα* �π�" ’πασκε* να -ρει να κυνηγ'σει

κι εις την καρδι! κιν!, ως τ� δει, η πεθυµι! τη µ!*η,

τρ�*ει 3ιµι�ν* απ!νω τ�υ κι αγριε"ει σαν τ�υ λ!*ει?*

�ωτι! πυρ' στα µ!τια τ�υ ανε-�κατε-α�νει,

1030 καπν�ς απ’ τα ρ�υθ�"νια τ�υ µα"ρ�ς -ραστ�ς ε-γα�νει,

α�ρ�κ�π! τ� στ�µα τ�υ, τ� κ�"��ς* τ�υ µ�υγκρ�3ει,

ανασηκ/νει την �ρ!,* τ�ν κ�σµ� ��-ερ�3ει,

κατακτυπ�"ν τα δ�ντια τ�υ και τ� κ�ρµ� σπαρ!σσει,

ανα*εντρ/ν�υν* τα µαλλι! και τρ�*ει να τ� πι!σει?

1035 εδ�τσι* ε8αγριε"τηκε για τα κακ! µαντ!τα

κι ωσ!ν αϊτ�ς επ�τα8ε κι εµπ'κε στα ��υσ!τα.

Βλ!*�ι, κακ� τ� π!θετε εις τ� σας η"ρε α�ν�δια,

εδ! ’ρθασι τ’ απαρθιν!* κι επ!ψαν τα παιγν�δια!

* ανιµ�νει: περιµ�νει * σπ��δα: -ιασ"νη * �ντεν: �ταν * �σωσε: ��τασε * λιµνι�νας: λιµ!νι * εγλακ��-
σανε: �τρε*αν * �ρ�µα: τρ��', λε�α θηρ��υ * ’πασκε: πρ�σπαθ�"σε * �ιµι�ν: αµ�σως * λ�"ει: τ"*ει * κ��-
��ς: θωρακικ' κ�ιλ�τητα * �ρ�: �υρ! * ανα"εντρ�ν�υν: για τ� τρ�*ωµα τ�υ 3/�υ π�υ υψ/νεται * εδ�τσι:
�τσι * απαρθιν�: αληθιν!.

Β. Κ�ρν!ρ�ς, Ερωτ�κριτ	ς, Ερµ'ς
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Γι�ννης Τσαρ��ης, Ερωτ	κριτ�ς και Αρετ��σα
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AA (°. 891-936) 

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

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

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

∫¿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;

µµ (¢. 1003-1038) 

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

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

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

AA (°. 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˜ ∫ÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ 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˘˜.

µµ (¢. 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 ·fi-
Û·ÛÌ·. ∑ËÙ‹ÛÙÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜.

¢ I A £ E M A T I K ∂ ™  ¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π O ∆ ∏ ∆ ∂ ™
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ª∞ƒπ¡√™ ∆∑∞¡∂ ª¶√À¡π∞§∏™

√ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜

Τ	 π	�ηµα περιγρ�!ει µε 
ρ	ν	λ	γικ� σειρ� τα γεγ	ν�τα τ	υ π	λ�µ	υ, απ� την απ�#αση των

Τ	�ρκων στην Κρ�τη ως τη συνθηκ	λ�γηση τ	υ Ηρακλε�	υ (1645-1669). O π	ιητ�ς ανα!�ρεται

στ	ν αγ�να των Κρητικ�ν και επικεντρ�νει τ	 ενδια!�ρ	ν τ	υ στην �λωση της Κρ�της. Στ	

απ�σπασµα πρ	σωπ	π	ιε�ται τ	 Κ�στρ	 τ	υ Ηρακλε�	υ, τ	 	π	�	 µιλ� και αναλ	γ�"εται τις


αρ�ς τ	ν καιρ� της ειρ�νης.

fl��υ,* καηµ�ν�ι Κρητικ��, και π�" ’ναι τ’ !λ�γ! σας

και π�" ’ναι τα µ�υλ!ρια σας και τα λαγωνικ! σας;

Γ'* π�" ’ναι τα γερ!κια σας και π�" ’ναι �ι λ�γισµ�� σας

80 και π�" ’ν’ τα σπ�τια τα ψηλ!, π�" ’ν’ �ι γραµµατικ�� σας;

Π�" ’ναι τα λ!δια, τα κρασ!, τα στ!ρια, τα µετ!8α,

γ' π�" ’ν’ τα περι-�λια σας, τα µ�ναστ'ρια τ’ !8α;

Στ’ !λ�γα να καθ�3ετε κι εις τα *ωρι! να µπε�τε,

[ 2 5 ]

* ���υ: αλ�µ�ν� * γ�: '

Α. Τ�σσ�ς, Για τα 150 �ρ	νια της επαν�στασης 
τ�υ 1821, �υλ�γραφ�α
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να 8εκαλ�καιρε"σετε,* περ�σσα* να *αρε�τε!

85 Oι -ρ"σες π�" ’ναι, τα νερ!, κι �ι ανθισµ�ν�ι κ'π�ι,

π’ �σ�ι κι αν τα κ�ιτ!3ανε π�τ� δεν ε�*αν λ"πη;

Τα ρ�δα, τα τριαντ!�υλλα κι �ι µυρισµ�ν�ι κρ�ν�ι

κι �ι δ�"λ�ι �ι εµπιστικ��* τ!*ατες π�" ’ν’ εκε�ν�ι,

να πι!σ�υν �µ�ρ�� *�ρ� µε τ�*νες να πηδ�"νε

90 κι !λλ�ι να ρ�κτ�υν τ�υ�εκι�ς κι !λλ�ι να τραγ�υδ�"νε;

Βι�λι! να πα�3�υν, τσ�τερες,* λαγ�"τα να λαλ�"σι,

�ληνυκτ�ς να *α�ρ�υνται και να µην κ�ιµηθ�"σι;

Τ’ αηδ�νια να σ�υρ�3�υνε κι �µπρ�ς τως να πετ�"σι,

και γι!ντα* τ�"τα �ι Κρητικ�� �λα να στερευτ�"σι;

95 Τ/ρα σπα*'δες* τα ’*�υνε, γιαν�τσαρ�ι* τα ’ρ�3�υ,*

κι �ι Τ�"ρκ�ι στα περ-�λια τως π!νε και σιργιαν�3�υ.*

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

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›;

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

◆ ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÛÎÂ‰¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È. ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›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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* να �εκαλ�καιρε�σετε: να περ!σετε τ� καλ�κα�ρι * περ�σσα: π�λ" * εµπιστικ��: �µπιστ�ι * τσ�τερες:

κιθ!ρες * γι�ντα: για π�ι� λ�γ� * σπα"�δες: τ�"ρκ�ι α8ιωµατ�"*�ι * γιαν�τσαρ�ι: γεν�τσαρ�ι * ’ρ���υ:

�ρ�3�υν * σιργιαν���υ: κ!ν�υν περ�πατ�.

Μαρ�ν�ς Τ3!νε Μπ�υνιαλ'ς,
B Κρητικ�ς Π�λεµ	ς (1645-1669), Στιγµ'


