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 ΕΙΑΓΨΓΗ  
 

1. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ TASSO 
 

   Η Ελετθεπψμένη Ιεποτςαλήμ (Gerusalemme Liberata) σοτ Torquato  Tasso είναι ένα 
απϋ σα έπγα ποτ σο ςόγφπονο σοτ Δημήσπιοτ Γοτζέλη αναγνψςσικϋ κοινϋ ςσην Ελλάδα–
δηλαδή εκείνο σοτ σέλοτρ σοτ 18οτ και σψν απφύν σοτ 19οτ αιύνα–σο γνύπιζε πολό 
καλά. Ίςψρ ςήμεπα δεν σο γνψπίζει σϋςο καλά ϋςο σϋσε. Έσςι, σο κείμενο σοτ Tasso, αν 
και θεψπείσαι ψρ ένα απϋ σα πεπιςςϋσεπο εμβλημασικά και ςημανσικά έπγα σηρ παγκϋ-
ςμιαρ λογοσεφνίαρ, άλλψςσε έφει επηπεάςει σον William Shakespeare, σον John Milton 
και πολλέρ άλλερ κοπτυαίερ μοπυέρ σψν γπαμμάσψν άμεςα ή έμμεςα1, μάλλον αγνοεί-
σαι απϋ σοτρ ςημεπινοόρ Έλληνερ, διϋσι δεν τπάπφει μία ςόγφπονη ελληνική μεσάυπα-
ςη ποτ να σο καθιςσά πεπιςςϋσεπο πποςεγγίςιμο. σην εποφή σοτ, ψςσϋςο, ήσαν απϋ σα 
πλέον διαβαςμένα κείμενα. Ο Tasso ήσαν εξαιπεσικά αγαπησϋρ ςσην Ελλάδα2. Δεν τπήπ-
φε ϋμψρ οόσε και σϋσε ολοκληπψμένη μεσάυπαςη σοτ κτπιϋσεποτ έπγοτ σοτ.  
   Απϋ ση ςσιγμή ποτ οι λϋγιοι σψν παλαιϋσεπψν εποφύν ςτνειδησοποίηςαν ατσϋ σο 
μεγάλο κενϋ ςσην ελληνική βιβλιογπαυία, έθεςαν ψρ ςσϋφο σην μεσάυπαςη σοτ πολό 
ςημανσικοό εσοόσοτ ποιήμασορ. Ατσϋ σο δόςκολο έπγο σο διεκπεπαίψςε ο Δημήσπιορ 
Γοτζέληρ ποτ σόπψςε ολϋκληπο σο κείμενο σηρ Ιεποτςαλήμ σο 1807 ςσην Βενεσία. Η 
μεσάυπαςη σοτ έγινε ςε γλύςςα καθαπεόοτςα, αναμεμειγμένη με σόποτρ σηρ δημο-
σικήρ. Δεν γνύπιςε δεόσεπη έκδοςη. Δεν εππϋκεισο δηλαδή για μία εκδοσική επιστφία. 
Πύρ εξηγείσαι ατσϋ; 
   Κάθε εποφή, βέβαια, έφει και διαυοπεσικέρ πποσεπαιϋσησερ. Κάθε εποφή δίνει έμυαςη 
ςε διαυοπεσικά ςσοιφεία ενϋρ έπγοτ. Αλλιύρ μεσαυπάζει έναρ άνθπψπορ σοτ 1807 σο 
έπγο και αλλιύρ οι μεσέπεισα, ειδικά ευϋςον μεςολαβήςει κάποιο εξαιπεσικά μεγάληρ 
ςημαςίαρ γεγονϋρ, ϋπψρ ήσαν η Ελληνική Επανάςσαςη σοτ 1821. Με σην έκπηξη σηρ 
επανάςσαςηρ ατσήρ και σην δημιοτπγία σοτ Ελληνικοό Βαςιλείοτ, ήσαν λογικϋ να 
εκλείχοτν οι πολισικοί λϋγοι ποτ τπαγϋπετςαν ίςψρ ςσον Γοτζέλη ςτγκεκπιμένερ 
μεσαυπαςσικέρ επιλογέρ. Τπήπφαν πια νέερ ςτνθήκερ, ύςσε σο έπγο να ιδψθεί καθαπά 
λογοσεφνικά ή τπϋ άλλο ππίςμα, ςόμυψνο με σιρ καινοόπιερ ςτγκτπίερ. Αλλιύρ 
μεσαυπάζει και άνθπψπορ απϋ άνθπψπο, διαυοπεσικά ο λϋγιορ απϋ σον λογοσέφνη. 
Άλλη απήφηςη έφει ένα έπγο ποτ μεσαυπάζεσαι ςε καθαπεόοτςα και άλλη ένα ςε 
δημοσική. σην πεπίπσψςη σοτ Γοτζέλη η γλύςςα ποτ φειπίςσηκε ςσην μεσάυπαςη 
υαίνεσαι ϋσι ήσαν σο λάθορ σοτ. 
  Άλλψςσε, οι διεκδικήςειρ σοτ Ελληνιςμοό δεν ςσαμάσηςαν. Η Μεγάλη Ιδέα, ποτ 
κτπιάπφηςε ψρ ιδεολϋγημα ςσην Ελλάδα απϋ σην δεκαεσία σοτ 1840 και έπεισα, 
πποέβαλε ακϋμα μεγαλόσεπερ πποςδοκίερ για απελετθέπψςη πασπύψν εδαυύν. Για σον 
λϋγο ατσϋ, έκσοσε τπήπξαν άλλερ δόο μεσαυπάςειρ σοτ έπγοτ: 1) ο Αλέξανδπορ Ρίζορ-
Ραγκαβήρ εκδίδει σο 1859 (και ςτμπεπιλαμβάνει σο 1875 ςσοτρ σϋμοτρ Σ΄και Ζ΄ σψν 
Υιλολογικύν Απάνσψν σοτ) ανάλογη μεσάυπαςη, ςε απφαΐζοτςα καθαπεόοτςα3, ενύ, 2) 

                                                 
1Βλ. C.P.Brand, Torquato Tasso, A Study of the Poet and his contribution to English Literature, Cambridge 
University Press, Καίμππισζ 1965. 
2 Βλ. Nestor Camariano, “Torquato Tasso în literatura greaca” ςσο πεπιοδικϋ Studii italiene, σφ. 3 (1936), p. 
95-135. 
3 Αλέξανδπορ Ρίζορ-Ραγκαβήρ, Άπανσα σα Υιλολογικά, Σόποιρ Ελληνικήρ Ανεξαπσηςίαρ, Αθήνα 1875, σ. 
σ΄-Ζ΄. 
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ο Ιοόλιορ Στπάλδορ για ένα μεγάλο διάςσημα σηρ ζψήρ σοτ αςφολείσαι με σην 
μεσάυπαςη σοτ έπγοτ, σην οποία υαίνεσαι πψρ δεν ολοκλήπψςε ποσέ. Κάποια απϋ σα 
ένσεκα άςμασα ποτ μεσέυπαςε σα ενσϋπιςα ςσο πεπιοδικϋ «Ζακόνθιορ Ανθύν». 
Δημοςιεόονσαι εκεί απϋ σο 1878 ςε γλύςςα δημοσική ατσή ση υοπά και μάλιςσα 
«ςολψμική», θα έλεγα, ψρ ππορ σο λεξιλϋγιο4. Απγϋσεπα ο Νσίνορ Κονϋμορ σα εξέδψςε 
ςσα Άπανσα σοτ Στπάλδοτ5.  
   Τπάπφει και μία άλλη αναυοπά για μεσάυπαςη ςσίφψν σοτ Tasso ςσα νέα ελληνικά 
νψπίσεπα6. Ππϋκεισαι για 12 ςσίφοτρ απϋ σην σέσαπση Ψδή ςε ένα έπγο ποτ αποδίδεσαι 
ςσον Ιψάννη Δονά Παςφάλη7, δηλαδή οι ανσίςσοιφοι ςσίφοι 15-22 σηρ μεσάυπαςηρ σοτ 
Γοτζέλη. Η γλύςςα, ϋπψρ αναυέπεσαι ςσον σίσλο ποτ πποσάςςεσαι σψν ςσίφψν, είναι  
«εἰρ σὸ ἀπλοελληνικϋν», η δημοσική, και δεν έφει μεγάλη ςφέςη με σο γλψςςικϋ ϋπγανο 
ποτ επιλέγει ο Γοτζέληρ.  
   Έκσοσε δεν τπήπξε άλλη ελληνική μεσάυπαςη σοτ έπγοτ σοτ Tasso. Ίςψρ γι'ατσϋ και 
η μελέση σοτ έπγοτ ψρ ςτνϋλοτ να μην είναι ετφεπήρ ςσοτρ Έλληνερ. Ατσϋ σο κενϋ δεν 
μποπεί βέβαια ςήμεπα να σο θεπαπεόςει η μεσάυπαςη σοτ Γοτζέλη, παπϋσι πλήπηρ, 
πληπέςσεπη απϋ σιρ ασελείρ πποςπάθειερ σοτ Στπάλδοτ σοτλάφιςσον,  λϋγψ σψν 
ιδιαισεποσήσψν σηρ, σιρ οποίερ θα εξεσάςοτμε ςση ςτνέφεια. Ππέπει, ψςσϋςο, να δοόμε 
απϋ κονσά σην πποςπάθειά σοτ και να μιλήςοτμε για σα θεσικά και σα απνησικά σηρ, για 
σοτρ ςσϋφοτρ σηρ και σο κασά πϋςον μπϋπεςε να ανσαποκπιθεί ςε ατσοόρ σελικά, ύςσε 
να γνψπίζοτμε αν έφει κάσι να μαρ πποςυέπει ςήμεπα σο κείμενο ατσϋ. 
 
 

2. Ο ΜΕΣΑΥΡΑΣΗ 
 

2.1.  Βιογπαυία 
 
   Για σον Δημήσπιο Γοτζέλη, σην δπάςη και σην πνετμασική σοτ παπαγψγή τπάπφοτν  
επαπκείρ πληπουοπίερ απϋ διάυοποτρ μελεσησέρ, καθύρ και άλλερ ποτ παπέφει ο ίδιορ ο 
ποιησήρ μέςα απϋ σα έπγα σοτ8, κτπίψρ ςε ππολϋγοτρ και τποςημειύςειρ ςε ατσά9. 
  Ο Δημήσπιορ Γοτζέληρ γεννήθηκε σο 1774 ςσην Ζάκτνθο. Ήσαν γιϋρ σοτ εόποποτ 
αςσοό Διοντςίοτ Γοτζέλη και σηρ απφονσικήρ κασαγψγήρ Ιςαβέλλαρ Μαπσελάοτ10, 

αδελυήρ σοτ λογίοτ Ανσψνίοτ Μαπσελάοτ. Ο Γοτζέληρ είφε δόο αδέπυια, σον μεγαλό-
σεπο σοτ Ιψάννη και σην Ροτμπίνη. Έμαθε σα ππύσα σοτ γπάμμασα κονσά ςσον θείο σοτ 

                                                 
4 Βλ. Ιοόλιορ Στπάλδορ, Σοπκοτάσοτ Σάςςοτ Ελετθεπψμένη Ιεποτςαλήμ, Άςμα Γ΄, ςσο πεπιοδικϋ 
Ζακόνθιορ Ανθύν, Έσορ Δ΄(1878), ςελ. 179-192 και  Ιοόλιορ Στπάλδορ, Σοπκοτάσοτ Σάςςοτ Ελετθεπψμένη 
Ιεποτςαλήμ, Άςμα Ζ΄, ςσο πεπιοδικϋ Ζακόνθιορ Ανθύν, Έσορ Δ΄(1878), Αόγοτςσορ, ςελ. 37-54. 
5
 Τυπάλδου Άπανηα: ποιήμαηα-πεζά-μεηαθράζμαηα-ιηαλικά, επ. Νηίνορ Κονόμορ, Πηγή, Αθήνα 1953, ζελ. 

131-302. 
6  

http:||poetry.ims.forth.gr|translations.php.  
7 [Ιψάννηρ Δονὰρ Παςφάληρ] πιςσολή ἀπολογησικὴ ἑνὸρ μαπκίψνορ Υπαγκίςκοτ Άλβεπγάσοτ Καπακέλ-
λοτ κασὰ σᾸρ ἐπιςσολᾸρ σοῦ κτπ  Ἀββὰ Κομπαγνύνοτ, ἀναςσπευομένηρ πεπὶ σὴν ὁμοιϋσησα νεψςσὶ  παπ’ 
ἐκείνοτ ἀνακαλτυθεᾺςαν ἀνάμεςον βπαίψν καὶ λλήνψν, Πάνορ Θεοδοςίοτ, Βενεσία 1802, ςελ. 131. 
8 Δημήσπιορ Γοτζέληρ, Η κπίςιρ σοτ Πάπιδορ, Σεπγέςση 1817, 1η Ψδή, ςελ. 5-7, ςσ. 57-124. 
9 .π.  
10 πτπίδψν Δε Βιάζη, «Ειςαγψγή» ςσο Φάςηρ, Πελεκάνορ, Αθήνα 2005, ςελ. 9, και Κψνςσανσίνορ άθαρ, 
Βιογπαυίαι σψν εν γπάμμαςι  διαλαμχάνσψν Ελλήνψν, απϋ σηρ κασαλόςεψρ σηρ Βτζανσινήρ Ατσοκπασο-
πίαρ μέφπι σηρ Ελληνικήρ Εθνεγεπςίαρ (1453-1821), Στπογπαυία σέκνψν Ανδπέοτ Κοπομηλά, Αθήνα 1868, 
ςελ. 694-695, και Ζήςιμορ Φ.τνοδινϋρ, «Ειςαγψγή» ςσο Φάςηρ, Ψκεανίδα, Αθήνα 1997, ςελ. 21. 

http://poetry.ims.forth.gr/translations.php
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Ανσύνιο Μαπσελάο, απφαία ελληνικά και λασινικά. Απγϋσεπα διδάφσηκε ισαλικά και 
γαλλικά απϋ Καθολικοόρ ιεπείρ σηρ Ζακόνθοτ.  
   σα 1793, ο Γοτζέληρ ενσάφθηκε ςση νεοςόςσαση Λέςφη σψν Καπμανιϋλψν σηρ Ζακόν-
θοτ, έγινε ιακψβίνορ. Σο 1797 πανσπεόσηκε ςσην Ζάκτνθο σην Αγγελική Βλάφοτ, αλλά 
σελικά ο γάμορ διαλόθηκε και η ςόζτγϋρ σοτ αποςόπθηκε ςε γτναικείο μοναςσήπι σο 
1802, φψπίρ να έφοτν αποκσήςει παιδιά. Κασά σην διάπκεια σηρ κασοφήρ σψν Επσανήςψν 
απϋ σοτρ Γάλλοτρ, σο 1797,  ςτνσάφθηκε με σιρ ομάδερ σψν δημοκπασικύν ενάνσια 
ςσοτρ απιςσοκπάσερ σοτ νηςιοό σοτ, ππάγμα ποτ σο πλήπψςε ακπιβά απγϋσεπα:  
  Με σην ςτνθήκη σοτ Καμπουϋπμιο σον Οκσύβπιο σοτ 1797, σα Επσάνηςα έγιναν και 
επίςημα γαλλική κσήςη. μψρ, σο 1798, οι Ρύςοι και Σοόπκοι  ειςέβαλαν ςσην Ζάκτνθο 
και σην κασέλαβαν. Οι Γάλλοι αποφύπηςαν έπεισα απϋ ςόνσομη ανσίςσαςη απϋ σα Επσά-
νηςα, ενύ ο Γοτζέληρ ςτνελήυθη με άλλοτρ Επσανήςιοτρ και ςσάλθηκε ςσιρ υτλακέρ 
σηρ Κψνςσανσινοόποληρ. σα 1799 ο Γοτζέληρ απελετθεπύθηκε με λόσπα και γόπιςε 
ςσην Ζάκτνθο, ϋποτ γνύπιςε σην δημϋςια διαπϋμπετςη για σην δημοκπασική σοτ 
ςτμπεπιυοπά σψν πποηγοόμενψν εσύν. Έυτγε απϋ σην πασπίδα σοτ σϋσε και πήγε ςσην 
Σεπγέςση, ϋποτ επγάςσηκε ψρ γπαμμασέαρ ςε εμποπικϋ οίκο11. 
   Απϋ σην Σεπγέςση πήγε, ςσα 1801, ςσο Μιλάνο, ϋποτ κασασάφθηκε εθελονσικά ςσα 
ςσπασεόμασα σοτ Ναπολέονσα12. σα 1801-1802 βπιςκϋσαν ςσο Παπίςι, ενύ απϋ σο 1802 
ψρ σο 1806  πολέμηςε με σον ςσπασϋ σοτ Ναπολέονσα ςε διάυοπερ μάφερ, ϋπψρ π.φ ςσην 
Ιένα σο 180613.  
  Σον Ιοόνιο (Θεπιςσή) σοτ 180714, ο Γοτζέληρ ξεκίνηςε να στπύνει σην μεσάυπαςη σηρ 
Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένηρ σοτ Tasso ςσην Βενεσία. Είφε υσάςει ςσον βαθμϋ σοτ 
Καπεσάνιοτ, αυοό με ατσϋν τπέγπαχε σην μεσάυπαςή σοτ15. Τποθέσψ, λϋγψ σηρ καλήρ 
γενικά παπάδοςηρ σοτ κειμένοτ, ϋσι ο μεσαυπαςσήρ ήσαν παπύν ςσην εκσόπψςη και 
ςσην διϋπθψςη σψν δοκιμίψν. Η αναυοπά σοτ Γοτζέλη-ςσην αυιέπψςή σοτ ππορ σον 
Γάλλο ατσοκπάσοπα Ναπολέονσα Α΄, ποτ σην ενσάςςει ςσην μεσάυπαςή σοτ ψρ φψπιςσϋ 
ςύμα κειμένοτ-ςσην  νικηυϋπα για σον γαλλικϋ ςσπασϋ μάφη σοτ Friedland (17 Ιοτνίοτ 
σοτ 1807), καθύρ και η μεσαυοπά σοτ πεδίοτ σψν μαφύν ςσην Ιςπανία σον Οκσύβπη σοτ 
ίδιοτ έσοτρ16, με οδηγοόν ςσο εξήρ ςτμπέπαςμα: η μεν  έκδοςη σοτ έπγοτ να έγινε σον 
Ιοόνιο,  η δε αυιέπψςη να γπάυσηκε ςσο ενδιάμεςο διάςσημα. Ο Γοτζέληρ σην έγπαχε 
δηλαδή ςσα σέλη Ιοτνίοτ έψρ σον Οκσύβπη σοτ 1807 και σέθηκε μεσαγενέςσεπα απϋ σην 
απφική εκσόπψςη ςσο corpus σοτ ενσόποτ βιβλίοτ. Εξάλλοτ δεν τπάπφει ςε ϋλα σα 
ανσίστπα σοτ έπγοτ17.  
   Έπεισα σα ίφνη σοτ Γοτζέλη φάθηκαν. Έφοτμε μία δική σοτ μαπστπία ϋσι ςσα 1810 ή 
ςσα 1812 έπεςε σπατμασιςμένορ ςε μία μάφη ςσα φέπια πειπασύν, καθύρ και ϋσι πέπαςε 
δόο φπϋνια ςσην αιφμαλψςία ςση ικελία18. μψρ αγνοοόμε πεπιςςϋσεπερ λεπσομέπειερ. 
Μϋλιρ ςσα 1814 σον ξαναβπίςκοτμε ςσην Σεπγέςση, ϋποτ δίδαξε ελληνικά γπάμμασα με 
ιδιαίσεπα μαθήμασα ςε παιδιά Ελλήνψν εμπϋπψν, καθύρ και ψρ δάςκαλορ ςσο ςφολείο 

                                                 
11  .π., ςελ. 21-25. 
12  Δε Βιάζη, ϋ.π, ςελ. 12. 
13  τνοδινϋρ, ϋ.π., ςελ. 25-26. 
14  Βλ. ςελίδα σίσλοτ σοτ έπγοτ (frontespizio). 
15 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 11. 
16 Βλ. Thierry Lenz, Napoléon, Que sais-je?, Presses Universitaires de France, Παπίςι 2003, p. 8 (“Chronolo-
gie”,  p. 5-9). 
17 τνοδινϋρ, ϋ.π., ςελ. 27.  
18  Η κπίςιρ σοτ Πάπιδορ, ϋ.π., ςελ. xvi. 
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σηρ εκεί ελληνικήρ παποικίαρ ψρ σα 1820. σα 1817 είφε στπύςει ςσην Σεπγέςση σο 
ποιησικϋ έπγο σοτ Η κπίςιρ σοτ Πάπιδορ.  
  Γνψπίζοτμε με βεβαιϋσησα ϋσι ο Γοτζέληρ είφε γίνει Υιλικϋρ και, με σο ξέςπαςμα σηρ 
Ελληνικήρ Επανάςσαςηρ ςσα 1821, πήγε ςσην επαναςσασημένη Ελλάδα με ςύμα 
Επσανηςίψν. τμμεσείφε ςσιρ μάφερ, αλλά αγψνιζϋσαν ακϋμα και με σα γπαπσά σοτ για 
σην επικπάσηςη σψν Ελλήνψν. Είφε πολεμήςει εξακπιβψμένα ςσην Σπίπολη,  καθύρ και 
ςση Μεθύνη και ςσο Νεϋκαςσπο, αλλά και ςσην Ακπϋπολη σηρ Αθήναρ19. 
  Κασϋπιν, απϋ σο 1827, βπιςκϋσαν ςσο Ναόπλιο, ϋποτ  είφε ξαναπανσπετσεί. Εκεί σόπψςε 
σο ποίημα σοτ άλπιςμα Πολεμιςσήπιον. Απϋ σο 1829 και μεσά έλαβε αξιύμασα πολισικά 
και δικαςσικά ανά σην Ελλάδα, έγινε μάλιςσα και διετθτνσήρ σοτ Οπυανοσπουείοτ ςσην 
Αίγινα ςσα 1832-1833. σην Αίγινα σόπψςε ςσα 1833 σο έπγο σοτ Σα κασά σοτρ 
Έλληναρ20. 
   Σον ςτνανσάμε ξανά ςσην Πελοπϋννηςο σο 1835-1836 ποτ ήσαν διετθτνσήρ ςσο 
Βαςιλικϋ Οπυανοσπουείο Νατπλίοτ. Ο Γοτζέληρ απέκσηςε εκεί σο 1836 έναν γιϋ, σον 
Διονόςιο, σον οποίο ϋμψρ έφαςε νψπίρ21. σο Ναόπλιο εξέδψςε σο 1836 και ένα έπγο σοτ 
με γνψμικά ποτ δεν ςύζεσαι22. 
   σα σελετσαία φπϋνια σηρ ζψήρ σοτ, σα 1840-1841, σο Ελληνικϋ Βαςίλειο σοτ φοπήγηςε 
κάποια κσήμασα ςσην Ηλεία ψρ αποζημίψςη για σην πποςυοπά σοτ ςσον Αγύνα. σαν 
επέςσπεχε απϋ μία επίςκεχη σοτ ςσην Ζάκτνθο, σον βπήκε ο θάνασορ ςσην Ηλεία ςσιρ 17 
Αππιλίοτ 1843 κάσψ απϋ ανεξακπίβψσερ ςτνθήκερ 23. 
   σιρ απφέρ σοτ 20οτ αιύνα έγινε μία πποςπάθεια μεσακομιδήρ σψν λειχάνψν σοτ απϋ 
σην εκκληςία σηρ Ηλείαρ ϋποτ είφε σαυεί, αλλά φψπίρ επιστφία. Έκσοσε η σόφη σοτρ 
αγνοείσαι. Επίςηρ λανθάνοτν και πολλά απϋ σα φειπϋγπαυά σοτ. Ο ίδιορ αναυέπει ςσην 
διαθήκη σοτ ϋσι σα είφε μαζί σοτ ϋποτ και να πήγαινε24.  
   Ο Γοτζέληρ είφε ψρ σο σέλορ σηρ ζψήρ σοτ δημοκπασικά υπονήμασα. Ακϋμα και ϋσαν ο 
Ναπολέονσαρ ησσήθηκε σο 1815 και αυϋσοτ έςβηςε οπιςσικά η παποτςία σοτ με σο 
θάνασϋ σοτ ςσην Αγία Ελένη σο 1821, ο Γοτζέληρ δεν άυηςε πίςψ σοτ σα ιδανικά σηρ 
νεϋσησάρ σοτ. Πολέμηςε για σην ελετθεπία σηρ πασπίδαρ σοτ και είφε λάβει ένσονα 
ανσικαποδιςσπιακή ςσάςη. Θεψποόςε σον σπϋπο διακτβέπνηςηρ σοτ Καποδίςσπια 
στπαννικϋ25. Οόσε ϋμψρ και με σην διακτβέπνηςη σοτ θψνα ήσαν ικανοποιημένορ26. 
Για σα υιλελεόθεπα ιδανικά σοτ ο Κοπδάσορ σον αποκαλεί «ο δημοκπάσηρ σηρ 
Ζακόνθοτ»27. 
   Ενδιαυέπον έφει η ατσοβιογπαυική μαπστπία σοτ Δημήσπιοτ Γοτζέλη, καθύρ σο 1833, 
ςε ένα απϋ σα έπγα σψν γηπασειύν σοτ, έγπαχε σα εξήρ:  
 
«Ἔςσψ μοὶ ςτγκεφψπημένον νὰ κατφηθῶ ἐν ἀληθείᾳ ὅσι καὶ ςσπασιψσικῶρ καὶ 
πολισικῶρ καὶ φπημασικῶρ καὶ ςποτδαίψρ πηπέσηςα σὴν πασπίδα˙ ςσπασιψσικῶρ, 

                                                 
19 Δε Βιάζη, ϋ.π., ςελ. 11-12. 
20 τνοδινϋρ, ϋ.π., ςελ. 25-26. 
21 Δε Βιάζη, ϋ.π., ςελ. 13. 
22 τνοδινϋρ, ϋ.π, ςελ. 25-26. 
23  .π., ςελ. 36. 
24  .π., ςελ. 48. 
25  Δημήσπιορ Γοτζέληρ, Σα κασά σοτρ Έλληναρ, Αίγινα 1833, ςελ. 15-23. 
26 Λήμμα «Γοτζέληρ Δημήσπιορ» ςσο Λεξικϋ Νεοελληνικήρ Λογοσεφνίαρ, Ππϋςψπα, Έπγα, Ρεόμασα, ποι, 
Πασάκηρ, Αθήνα 2007, ςελ. 429. 
27  Γιάνηρ Κοπδάσορ, Ιςσοπία σηρ Νεοελληνικήρ Λογοσεφνίαρ, Επικαιπϋσησα, Αθήνα 1963, σ. Α΄, ςελ. 192. 
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ἐπειδὴ ἦλθα ἀπὸ Ζάκτνθον ἐξ ἀπφᾸρ σᾸρ ἐπαναςσάςεψρ μὲ πὲπ σοὺρ ἑκασὸν υιλογενε--
ςσάσοτρ ςτμπασπιύσαρ μοτ καὶ, γινϋμενορ εθὺρ ἀπφηγὸρ σᾸρ πολιοπκίαρ σοῦ Νεοκά-
ςσποτ ἐπὶ σοῦ ππίγκιπορ Δ.Ὑχηλάνσοτ μεσὰ σὸν ἄπιςσον Κ. Γ. Διπάλδον, πολλάκιρ ἐκιν-
δόνετςα νὰ ἀπολέςψ καὶ σὴν ζψὴν εἰρ πολέμοτρ καὶ κακοπαθείαρ ἐκεᾺ καὶ ἀλλαφοῦ˙ 
πολισικῶρ δὲ, ἐπειδὴ καὶ κπισὴρ ξιύθην ὅληρ σᾸρ Πελοποννήςοτ ἐν Σποπολισζᾷ ἐπὶ σᾸρ 
Γεποτςίαρ καὶ ο μϋνον ἀμιςθὶ, ἀλλὰ καὶ μὲ ἴδια ἐξοδα διὰ σὴν ςσπασιψσικὴν υποτπὰν 
καὶ ἐκσέλεςιν˙φπημασικῶρ πάλιν, έπειδὴ καὶ ςτνειςυοπὰρ εἰρ πολεμουϋδια ἐκ Σεπγε-
ςσίοτ ὁ ἴδιορ ἔυεπα καὶ διεδίδονσο ἐν Καλαμάσᾳ εἰρ σοὺρ ἀϋπλοτρ Ἕλληναρ σὰ ὅπλα μοτ 
δψπεὰν ὥςπεπ πϋδα˙ λέγψ δὲ καὶ ςποτδαίψρ ἠ διὰ καλάμοτ, ἐπειδὴ καὶ ςτνέγπαχα ππὶν 
σᾸρ ἐπαναςσάςεψρ πεπὶ σᾸρ ἐλετθεπίαρ σοῦ γένοτρ καὶ μεσὰ καὶ πανσοσε γπάυψ ὡρ 
δόναμαι πὲπ πασπίδορ. ν σοςοόσῳ δὲ ἔφψ σὸ ἔνδοξον, ἀλλὰ κακοστφὲρ καόφημα νὰ 
εἶμαι πσψφϋσασορ εἰρ σὰ γηπασεᾺα μοτ, ἐξηκονσοόσηρ ὤν καὶ ἀπψλέςαρ καὶ σὴν γείαν 
μοτ, ἀγψνιζϋμενορ ςήμεπον δύδεκα ἔση εἰρ σὴν λλάδα, ὅποτ καὶ ἐπείναςα καὶ 
ἐδίχηςα καὶ ἐυθειπίαςα»28. 
 
 

  2.2.  Επγογπαυία 
 

   Σο 1790, 16 φπονύν, ο Γοτζέληρ έγπαχε σον Φάςη, μία απϋ σιρ πιο γνψςσέρ κψμψδίερ 
σοτ επσανηςιακοό δπαμασολογίοτ, η οποία παπαςσάθηκε απϋ νψπίρ ςσην Ζάκτνθο.Σο 
έπγο ατσϋ ςημείψςε ψρ ανάγνψςμα μεγάλη επιστφία ςσην Ζάκτνθο, φψπίρ ενσοόσοιρ να 
διαθέσει ιδιαίσεπα επιστφημένη πλοκή. Ππϋκεισαι οτςιαςσικά για μία ςτππαυή επιμέ-
ποτρ κψμικύν ςκηνύν. Απφικά δϋθηκε ψρ σπίππακσο έπγο, ϋμψρ, ςε μια δεόσεπη, πιο 
επεξεπ-γαςμένη μοπυή σοτ, ςσα 1795, ο Γοτζέληρ ππϋςθεςε και μία σέσαπση ππάξη29. 
Ίςψρ ο ίδιορ ο ποιησήρ, μάλλον ςσα 1800, να είφε δημοςιεόςει και μία ακϋμα νεανική 
ςόνθεςη, σην άσεφνη μεσάυπαςη ενϋρ ςασιπικοό έπγοτ σοτ François-Guillaume-Jean-
Stanislas Andrieux, σο Querelle de Saint Roch et de Saint Thomas sur l' overture du 
manoir céleste à mademoiselle Chameroy με σίσλο Σζάκψμα σοῦ ἅω Ρϋκοτ καὶ σοῦ ἅω 
Θψμᾶ (Παπίςι=Βενεσία 1800-180230). 
   Σο 1807 δημοςιεόει σην καθαπϋγλψςςη μεσάυπαςη σηρ Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένηρ 
ποτ εξεσάζεσαι εδύ. Υαίνεσαι πψρ σην είφε ξεκινήςει ππιν απϋ σα 1806 ποτ 
τποςσηπίζεσαι απϋ σον τνοδινϋ31. Ππϋκεισαι για ένα πολόςσιφο έπγο, απαισησικϋ, και η 
εναςφϋληςη με ατσϋ δεν μποπεί να διήπκεςε μϋνο δόο φπϋνια. Ίςψρ να σο 
επεξεπγάςσηκε ο Γοτζέληρ πολλά πεπιςςϋσεπα.  
   Αρ ςημειψθεί ϋσι σο 1807 οι Γάλλοι κασαλαμβάνοτν σα Επσάνηςα ξανά. Σο γεγονϋρ 
ατσϋ  δικαιολογεί σην επιλογή σοτ να αυιεπύςει σο έπγο ςσον Ναπολέονσα σϋσε, ϋπψρ 
θα εξεσάςψ ςσην ςτνέφεια. Είναι μια μεσάυπαςη ϋποτ διαπνέεσαι ο αέπαρ σοτ πομα-
νσιςμοό, ήδη απϋ σην μεσάπλαςη σοτ βίοτ σοτ Tasso έψρ και σην γλψςςική σηρ 
έκυπαςη, σην επιλογή δηλαδή ςτγκεκπιμένψν σόπψν λέξεψν απϋ σα απφαία ελληνικά, 
ϋπψρ θα δείξψ ςσο ανσίςσοιφο κευάλαιο σηρ επγαςίαρ. 

                                                 
28Σα κασὰ σοὺρ Ἕλληναρ, ϋ.π., ςελ. 55-56 («Πποςθήκη»). 
29 Θϋδψπορ Φασζηπανσαζήρ, Διάγπαμμα Ιςσοπίαρ σοτ Νεοελληνικοό Θεάσποτ, Πανεπιςσημιακέρ Εκδϋςειρ 
Κπήσηρ, Ηπάκλειο 2014, ςελ. 140-143. 
30 τνοδινϋρ, ϋ.π., ςελ. 25. Βλ. και Δημαπάρ, Διαυψσιςμϋρ,  ϋ.π., ςελ. 451-452. 
31 .π.,  ςελ. 26. 
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  Μεσά σην πσύςη σοτ Ναπολέονσα, ο Γοτζέληρ εμυανίζεσαι διαυοπεσικϋρ ψρ ππορ σην 
παπαγψγή σοτ, ποτ γίνεσαι πια ατςσηπά ςε βαπειά καθαπεόοτςα, ενύ μέφπι σϋσε είφε 
ακολοτθήςει μία πεπιςςϋσεπο ςτμβιβαςσική, κοπαωκή ςσάςη. Πολισικά πάνσψρ δεν 
υαίνεσαι να επηπεάζεσαι και εκδηλύνει σα πάνσα δημοκπασικά σοτ υπονήμασα ςσα 
έπγα σοτ. 
   Σο 1817 δημοςίετςε ςσην Σεπγέςση σο έπγο σοτ Η κπίςιρ σοτ Πάπιδορ. σο έπγο ατσϋ 
υανεπύνεσαι μία ένσονη πποςπάθεια ςσπουήρ ςσην απφαιολληνική παπάδοςη, ςε ϋ,σι 
ςήμεπα αποκαλοόμε ψρ «νεοκλαςικιςμϋ». Έσςι έφοτμε μία τποςτνείδηση μεσαςσπουή 
ϋφι αςτνήθιςση ςση λογοσεφνία, σο πέπαςμα απϋ σον πομανσιςμϋ ςσον νεοκλαςικιςμϋ. 
Σο παπάδειγμα σοτ Γκαίσε είναι σο μεγαλόσεπο. Βέβαια, κάποιερ υοπέρ ςφεσίζεσαι η 
λογοσεφνική παπαγψγή σψν πομανσικύν ποιησύν με μικπϋ ςε έκσαςη έπγο32, ϋπψρ ςσην 
πεπίπσψςη σοτ Κάλβοτ, και με πολλά ή λίγα αποςπάςμασα ποιημάσψν, ϋπψρ ςσην 
πεπίπσψςη σοτ ολψμοό. μψρ ο Γοτζέληρ ςτνέφιςε να παπάγει έπγο, ακϋμα και ςε 
διαυοπεσικά πια γλψςςικά ςτμυπαζϋμενα. Η οτςία σοτ έπγοτ σοτ δεν μεσαβλήθηκε, 
εξακολοόθηςε να είναι δημοκπασικϋρ και πολέμιορ σψν στπαννικύν εξοτςιύν. 
   Σο 1827 δημοςίετςε σον θοόπιο σοτ, σο άλπιςμα Πολεμιςσήπιον. Ψρ ππορ σον ςσϋφο 
σοτλάφιςσον, αποσελεί μία ςτνέφεια ανσίςσοιφψν έπγψν. Ανάλογο έπγο, Άςμα 
Πολεμιςσήπιον, πεζϋ ϋμψρ, έφει γπάχει και ο Κοπαήρ33. Ο Γοτζέληρ δηλαδή ακολοτθεί 
σην μακπά παπάδοςη ποτ έφει ςσαθμοόρ σον Ρήγα Βελεςσινλή, σον Κοπαή αλλά και σον 
θείο σοτ ίδιοτ Ανσύνιο Μαπσελάο και σο έπγο σοτ Όμνορ ειρ σην πεπίυημον Γαλλίαν, 
σον απφιςσπάσηγον Βοναπάπση και σον ςσπασηγϋν Γενσίλλην34. 
   Η δεκαεσία σοτ 1830 είναι η πιο γϋνιμη εκδοσικά πεπίοδορ σοτ Γοτζέλη. Σϋσε εκδίδει 
ιδίψρ σα έπγα σοτ, έςσψ και αν οπιςμένα λανθάνοτν. 
   Σο 1833 δημοςίετςε σο πολισικϋ κείμενϋ σοτ Σα κασά σοτρ Έλληναρ, ενύ γνψπίζοτμε 
ςήμεπα πψρ είφε γπάχει και δημοςιεόςει και άλλα πολισικά κείμενα. Επίςηρ έφει 
ανακοινύςει σην έκδοςη έπγψν σοτ ποτ σελικά δεν στπύθηκαν παπά πολό απγϋσεπα. 
Ππϋκεισαι για πησοπικοόρ λϋγοτρ κτπίψρ35. σα 1974 ο επετνησήρ Νσίνορ Κονϋμορ 
ενσϋπιςε ςσο Απφείο σοτ Υιλελληνικοό Κομισάσοτ σοτ Λονδίνοτ και εξέδψςε απϋ 
φειπϋγπαυο ένα κείμενο σοτ Γοτζέλη, έναν απϋ σοτρ πησοπικοόρ σοτ λϋγοτρ ςφεσικϋ με 
σον θάνασο σοτ Λϋπδοτ Βόπψνα με σίσλο Λϋγορ επιθανάσιορ σοτ Λοπδ Νϋελ Βάϊπον 
ςτγγπαυείρ και εκυψνηθείρ παπά Δημησπίοτ Γοτζέλη Ζακτνθίοτ επ' άμβψνορ σηρ 
εκκληςίαρ σοτ Αγίοτ Δημησπίοτ εν Σπιπϋλει σηρ Πελοποννήςοτ ση 5η Μαΐοτ 182436. 
   Σο 1834 είφε δημοςιεόςει ςσην Αίγινα σο λανθάνον ςήμεπα έπγο σοτ Η απφονσιά και η 
υσύφεια. Εππϋκεισο για μία δίππακση κψμψδία ποτ η κτκλουοπία σηρ απαγοπεόσηκε 
απϋ σην αςστνομία λϋγψ σοτ βψμολοφικοό και ανσικαθεςσψσικοό πεπιεφομένοτ σηρ.  
   Σον επϋμενο φπϋνο, σο 1835 σόπψςε ςσο Ναόπλιο σο πασπιψσικϋ σοτ δπάμα Η 
μεγαλουιλία Υινσίοτ και Δάμψνορ ή Διονόςιορ ο σόπαννορ σψν τπακοτςύν. Είναι 

                                                 
32 Ανδπέαρ Κάλβορ, Ψδαί, επ. Filippo Maria Pontani, Ίκαπορ, Αθήνα 1988 (α΄ ανασόπ.), ςελ.10: «ςβήςιμο σηρ 
έμπνετςηρ στπικά πψμανσικϋ». 
33 Δημαπάρ, Ιςσοπία , ϋ.π., ςελ. 256. 
34

 Ανσύνιορ Μαπσελάορ, Όμνορ ειρ σην πεπίυημον Γαλλίαν, σον απφιςσπάσηγον Βοναπάπση και σον 
ςσπασηγϋν Γενσίλλην ςσον σϋμο Η Λόπα Ανδπέοτ Κάλβοτ και ανέκδοσορ όμνορ Ανσψνίοτ Μαπσελάοτ, 
Ζάκτνθορ 1881, ςελ. 137-144. Βλ.  Δημαπάρ, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 319-321 («Θοόπιοι»). 
35 τνοδινϋρ, ϋ.π, ςελ. 33. 
36 .π., ςελ.41. 
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έπγο ποτ σο είφε ςτγγπάχει έμμεσπο γόπψ ςσα 1821 και σο είφε επεξεπγαςσεί ψρ πεζϋ 
ςσην ςτνέφεια. 
   σα 1836 εξέδψςε ςσο Ναόπλιο σα λανθάνονσα ςήμεπα Γνψμικά εκ διαυϋπψν ενδϋξψν 
ανδπύν Ελλήνψν και αλλογενύν, έσι δε και αινίγμασα και έσεπα σινά37. 
   όμυψνα με σο κείμενο σηρ ιδιϋγπαυηρ διαθήκηρ σοτ Γοτζέλη38, τπάπφοτν και άλλα 
κείμενα σοτ ςε μοπυή φειπογπάυοτ ποτ δεν εκδϋθηκαν, ϋπψρ ο Υαίδπορ, Η ψπαία 
παπθένορ Ζακτνθία39, σα Μπακιακοόκια (σα κψμικά σοτ Φάςη), Σα ιςσοπικά σηρ Ελλάδορ 
δια ςσίφψν, οι πησοπικοί λϋγοι σοτ και ςτλλογέρ απϋ παποιμίερ40. 
   ε ϋλη σην παπαγψγή σοτ ο Γοτζέληρ κινοόνσαν με βάςη ςτγκεκπιμένερ απφέρ και 
απϋχειρ. Η υιλελεόθεπη υόςη σοτ πποςπαθοόςε να εκυπαςσεί μέςα απϋ σην δπάςη ςσο 
πεδίο σψν μαφύν, αλλά εξίςοτ και μέςα απϋ σην ςτγγπαυή, σην μεσάυπαςη, κάθε είδοτρ 
πνετμασική δπαςσηπιϋσησα. Είναι λοιπϋν λογικϋ να πποςπαθήςοτμε να δοόμε αν είναι 
πποςψπική ςσάςη ή αν ςτνδέεσαι με σο ϋλο κλίμα σηρ εποφήρ, με κόκλοτρ και ππϋςψπα 
ςτγκεκπιμένα. 
 
    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
37 .π., ςελ. 34-35. Ππβλ. Θϋδψπορ Φασζηπανσαζήρ, Σο Ελληνικϋ Ιςσοπικϋ Δπάμα, Απϋ σον 19ο ςσον 20ο 
αιύνα, Πανεπιςσημιακέρ Εκδϋςειρ Κπήσηρ, Ηπάκλειο 2006, ςελ. 64 (ειδικά τπ. 34) και 264-265 (πεπίληχη 
σηρ τπϋθεςηρ). 
38 .π., ςελ. 45-51 (“IV. Η Διαθήκη σοτ Δημησπίοτ Γοτζέλη”). 
39 Ίςψρ σατσίζεσαι με σην νεανική σοτ μεσάυπαςη Σζάκψμα σοῦ ἅω Ρϋκοτ καὶ σοῦ ἅω Θψμᾶ. 
40 .π., ςελ. 47-48. 
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3.  ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ TASSO    
 

«Δὲν ἔλαβε ποιησήρ εἰρ σὴν γᾸν μήσε νέορ, μήσε παλαιὸρ ποσὲ σϋςην δϋξαν, ἴςψρ καὶ 

πὲπ σὸ ππέπον, ὡςὰν σοῦσορ ὁ ἰδικϋρ μοτ. Δὲν ἔμεινε γλύςςα, δὲν ἔμεινε υψνὴ εἰρ σὰρ 

ὁποίαρ νὰ μὴ μεσαυπαςθεᾺ σὸ κάλλιςσον σοῦσο ποίημα ςφεδὸν σὴν ςσιγμὴν ἐν ᾗ εἶδε σὸν 

ἣλιον»41.  

 
  σιρ απφέρ σοτ 19οτ αιύνα ο Tasso, με βάςη σιρ μεσαυπάςειρ σοτ ςε άλλερ γλύςςερ, 
ήσαν έναρ ποιησήρ ποτ σον γνύπιζε ϋλη η Ετπύπη και ο οποίορ σϋσε άπφιζε να 
επανεκσιμάσαι απϋ σοτρ πομανσικοόρ. Η ζψή σοτ έφει επηπεάςει σον Γκαίσε, ύςσε να σοτ 
αυιεπύςει ένα δπάμα, σον Σοπκοτάσο Σάςςο σοτ42. Σην εποφή ποτ ο Γοτζέληρ 
μεσαυπάζει σον Tasso, η πομανσικοποίηςη σηρ ζψήρ σοτ Ισαλοό ποιησή βπιςκϋσαν ςσο 
απϋγειϋ σηρ, αν και λίγη ςφέςη είφε με σα αληθινά ςτμβάνσα43. Ατσϋ υανεπύνεσαι και 
ςσην εξιςσϋπηςη σοτ βίοτ σοτ ποτ πποσάςςει ο Γοτζέληρ ςσην μεσάυπαςή σοτ44. μψρ 
ποιά είναι η γνύςη σηρ ελληνικήρ πνετμασικήρ κοινϋσησαρ γόπψ απϋ σον Tasso; Αν σο 
δοόμε ατσϋ απϋ κονσά, θα κασανοήςοτμε και σην επιλογή σοτ ποιησή απϋ σον Γοτζέλη.  
    ε ππογενέςσεπερ εποφέρ, λοιπϋν, ςσοτρ δόο σελετσαίοτρ αιύνερ σηρ Κπησικήρ 
Αναγέννηςηρ (16ορ  και 17ορ), ο Tasso είφε γονιμοποιήςει σην ςκέχη ϋλψν ςφεδϋν σψν 
ςτγγπαυέψν σηρ Κπήσηρ. Ο Φοπσάσςηρ, μάλιςσα, λίγο μεσαγενέςσεπορ απϋ σον Ισαλϋ 
ομϋσεφνϋ σοτ, έφει δύςει ςσην μοπυή σψν σεςςάπψν  ινσεπμεδίψν σηρ Επψυίληρ σοτ 
(σέλη 16οτ αιύνα) σα βαςικϋσεπα ςημεία σηρ δομήρ σηρ Ελετθεπψμένηρ Ιεποτςαλήμ, 
ενύ δεν λείποτν και άλλερ ομοιϋσησερ. Ο Tasso είναι γνψςσϋρ ςσοτρ Έλληνερ σοτ 19οτ 
αιύνα και οικείορ. Η παπάδοςη σοτ έπγοτ σοτ είναι σϋςο μεγάλη ςσην Ελλάδα, ύςσε η 
παποτςίαςη σηρ να απαισεί φψπιςσή μελέση. 
   Η επιλογή, βέβαια, σοτ ςτγκεκπιμένοτ έπγοτ σοτ Tasso δεν έγινε απλά για λϋγοτρ 
αιςθησικήρ απϋλατςηρ, αλλά  και ψρ μια πποςπάθεια διαπαιδαγύγηςηρ σοτ 
αναγνψςσικοό σοτ κοινοό, ϋπψρ πησά δηλύνεσαι απϋ σον Γοτζέλη με σο  «Ἠθέληςα εἰ 
δτνασὸν νὰ ὠυελήςψ καὶ νὰ ευπάνψ»45. Μαζί με σοτρ λογοσεφνικοόρ ςκοποόρ μίαρ 
σέσοιαρ πποςπάθειαρ, τπάπφοτν, πιςσεόψ, καθαπά πολισικοί λϋγοι ποτ ψθοόν σον 
Γοτζέλη ςσην επιλογή σοτ ςτγκεκπιμένοτ έπγοτ ψρ μέςοτ διαπαιδαγύγηςηρ σοτ 
Ελληνιςμοό:  
  Η ίδια η εόπεςη σοτ θέμασορ σοτ ισαλικοό έποτρ απϋ σον ποιησή σοτ δεν είναι άςφεση. 
Τπήπξε αποσέλεςμα μεγάληρ και οπιςμένηρ ςκέχηρ, μίαρ ςσπουήρ ςσο κλαςικϋ έπορ. Ο 
Tasso θέληςε να ανσαγψνιςσεί σα μεγάλα ππϋστπα, σον μηπο και σον Βιπγίλιο, και 
σατσϋφπονα να ξεπεπάςει σα ςόγφπονά σοτ δημουιλή δείγμασα σοτ έποτρ, δηλαδή σον 
Μοπγκάνσε σοτ Ποόλσςι (Luigi Pulci, Morgante, 1478), σον Επψσετμένο Οπλάνδο σοτ 
Μασσέο Μαπία Μποωάπνσο (Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato, 1482), αλλά 
κτπίψρ σην ςτνέφεια σοτ, δηλαδή σον Μαινϋμενο Οπλάνδο σοτ Απιϋςσο (Ludovico 
Ariosto, Orlando Furioso, 1516). Σα έπγα ατσά ςτνέφιζαν σην παπάδοςη σψν γαλλικύν 
ιπποσικύν μτθιςσοπιύν σοτ κόκλοτ σοτ Απθοόποτ και σοτ Άςμασορ σοτ Ρολάνδοτ46.  

                                                 
41 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 6-7. 
42  Γ.Β.Γκαίσε, Σοπκοτάσο Σάςςο, Άγπα, Αθήνα 1999. 
43  Νασαλίνο απένιο, Ιςσοπία σηρ Ισαλικήρ Λογοσεφνίαρ, Ποςειδύναρ, Θεςςαλονίκη 1972, ςελ. 216. 
44 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π, ςελ. 13-18. 
45 .π., ςελ. 7. 
46 απένιο, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 223. 
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   Παπάλληλα ήσαν μια αναυοπά ςσην Ιςσοπία, ςσην πποςπάθεια σψν φπιςσιανύν σηρ 
εποφήρ σοτ μέςψ σηρ Ιεπήρ Ένψςηρ (Sacra Lega), δηλαδή σηρ απϋ κοινοό δπάςηρ με 
ππψσοβοτλία σοτ Πάπα μεσαξό κτπίψρ σηρ Βενεσίαρ, σηρ Γένοβαρ, σηρ Νάποληρ, σηρ 
ικελίαρ, σηρ Ιςπανίαρ και σοτ παπικοό κπάσοτρ, ύςσε να νικήςοτν σοτρ Σοόπκοτρ και 
να πεπιοπίςοτν σην δπάςη σοτρ ςσην Μεςϋγειο. Αρ μην ξεφνάμε ϋσι σο 1571 οι Σοόπκοι 
κασέλαβαν σην Κόππο και έθεςαν σην ανάγκη ςτςπείπψςηρ σψν φπιςσιανικύν δτνά-
μεψν ενανσίον σοτρ. Η έννοια σηρ ςσατπουοπίαρ ςε ατσέρ σιρ πολεμικέρ αναμεσπήςειρ 
ήσαν ένσονη. Με σην νατμαφία σηρ Νατπάκσοτ (Lepanto) σο ίδιο έσορ (1571) και σην 
νίκη σψν φπιςσιανικύν δτνάμεψν τπϋ σην ηγεςία σοτ Δον Φοτάν σηρ Ατςσπίαρ, οι φπι-
ςσιανικέρ ελπίδερ για σην σελική επικπάσηςη αναζψπτπύθηκαν.  
   Ο Tasso ςτμεσείφε ςσην πολισική και ιδεολογική ζόμψςη σηρ εποφήρ σοτ και θέληςε να 
παπακινήςει με σο έπγο ατσϋ ςε μία νέα ςσατπουοπία. Μάλιςσα παπακινεί ανοικσά ςσο 
έπγο σοτ σον δοόκα Αλυϋνςο Β΄σηρ Υεππάπα να αναλάβει σην ηγεςία σηρ ϋληρ κίνηςηρ 
και να μοιάςει ςσον ππϋγονο σοτ, σον ππψσαγψνιςσή σοτ έποτρ και θεμελιψσή σοτ 
οίκοτ σον Έςσε, σον Ρινάλδο. 
   Η βαθειά θπηςκετϋμενη υόςη σοτ Tasso, επίςηρ, σον ανάγκαζε να αςφοληθεί με ένα 
έπγο ποτ θα άυηνε να αναδτθεί και η θεολογική πλετπά σηρ ποίηςήρ σοτ. Ήδη η Ισαλία 
γνύπιζε ςσην εποφή σοτ σην Ανσιμεσαππόθμιςη και σην ϋξτνςη σψν θεολογικύν 
ανσιδικιύν. Απουάςιςε λοιπϋν ο Tasso, όςσεπα και απϋ σην παπακίνηςη υίλψν σοτ47, να 
αςφοληθεί με σην Ππύση σατπουοπία (1096-1099) ποτ είφε ψρ αποσέλεςμα να 
κασαλάβοτν οι ένοπλοι φπιςσιανοί απϋ σοτρ Άπαβερ σην Ιεποτςαλήμ και να ιδπόςοτν 
οπιςμένα βαςίλεια, ππιγκιπάσα και ηγεμονίερ ςσην πέπα απϋ σην θάλαςςα γη, ςσην 
Οτσπεμέπ σψν Γάλλψν48. 
    Ήδη ςσην εποφή σοτ Tasso άπφιςαν να εκδίδονσαι σα φπονογπαυικά έπγα ποτ 
ςφεσίζονσαι με σην Ππύση σατπουοπία, π.φ ο Γοτλιέλμορ σηρ Σόποτ49. Βέβαια, σο έπγο 
σοτ Tasso έφει αμτδπή ςφέςη με σα ιςσοπικά γεγονϋσα. Μένει πιςσϋρ μονάφα ςσα πιο 
βαςικά γεγονϋσα σηρ ςσατπουοπίαρ, καθύρ και ςσην αναυοπά σψν κτπιϋσεπψν απϋ σοτρ 
φπιςσιανοόρ απφηγοόρ σηρ αναμέσπηςηρ. Σο έπγο, ϋπψρ άλλψςσε και σα έπη σοτ Ομήποτ 
και σοτ Βιπγιλίοτ, διαθέσει μία ιςσοπική βάςη, έναν πτπήνα αληθουάνειαρ, αλλά 
ακολοτθεί σιρ επινοήςειρ σηρ υανσαςίαρ σοτ ποιησή σοτ. Είναι ςτνδταςμϋρ «Ιςσοπίαρ 
και Θπηςκείαρ»50. Είναι σο πιο πιςσϋ έπγο ςσην έννοια σοτ έποτρ απϋ ανσίςσοιφα ισαλικά 
έπγα, ϋπψρ ςημειύνει ο Bowra51. ε ατσϋ, αλλά και ςσα τπϋλοιπα έπγα σοτ τπάπφει 
ένσονη η μελαγφολία, ο πϋνορ, γενικά η έννοια σοτ «κοςμικοό δπάμασορ»52 ποτ σϋςο 
ςτγκίνηςε, ειδικά σοτρ μεσαγενέςσεποτρ Ρομανσικοόρ. 
   Η Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένη, η οποία ϋσαν ππψσουανεπύθηκε έγινε μεγάλη επιστφία, 
ενσοόσοιρ δτςαπέςσηςε κάποια πνεόμασα ςσην Ισαλία και ο ποιησήρ κπίθηκε απνησικά 

                                                 
47 Brand, ϋ.π., p.  76-77. 
48 Ππβλ. Ρενέ Γκποτςέ, Ιςσοπία σψν σατπουοπιύν, Γκοβϋςσηρ, Αθήνα 1988. 
49 Brand, ϋ.π., p. 87. 
50 Αλμπέπσο Αζϋπ Ρϋζα, Ιςσοπία σηρ Ισαλικήρ Λογοσεφνίαρ, Παπασηπησήρ, Θεςςαλονίκη 1998, ςελ. 263 
(κευ.5 «Σοπκοτάσο Σάςο», ςελ. 261-266). 
51

 Maurice Bowra ςσο Paul Merchant, Σο Έπορ, Επμήρ, Αθήνα 1983, ςελ. 87: «Αν λείπει απϋ σην 
Ιεποτςαλήμ σο φιοόμοπ και ο ανθπψπιςμϋρ ποτ τπάπφοτν ςσον Μαινϋμενο Οπλάνδο, είναι ακπιβύρ γιασί 
σο ποίημα σοτ Σasso έφει σϋςη ςοβαπϋσησα, ύςσε μποπεί να διεκδικήςει ση θέςη ενϋρ ππαγμασικοό έποτρ 
και ϋφι ενϋρ ιπποσικοό μτθιςσοπήμασορ». 
52 Ρϋζα, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 264-265. 
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για σο έπγο σοτ απϋ σην Ακαδημία σηρ Κποόςκα ςσην Υλψπενσία53. Η Κποόςκα ππέςβετε 
πεπιςςϋσεπο ατςσηπέρ απφέρ για σην οπγάνψςη σοτ έποτρ· τποςσήπιζε σην απιςσοσελική 
απφή σηρ ενϋσησαρ φύποτ και δπάςηρ, ενύ ςσο έπγο σοτ Tasso τπάπφει μία φαλαπϋσεπη 
δομή. ςο κι αν πποςπάθηςε να πεπιοπίςει ατσέρ σιρ απνησικέρ δομέρ ςσο έπγο σοτ 
αναθεψπύνσαρ σο, ο Tasso δεν πέστφε να ικανοποιήςει ατσήν σην μεπίδα σοτ λογίοτ 
κοινοό54. σα ίδια πλαίςια, τπαγϋπετςε σο 1576 σην Αλληγοπία σηρ Ιεποτςαλήμ 
Ελετθεπψμένηρ (Allegoria della Gerusalemme Liberata)55, ϋποτ, για να σο απαλλάξει 
απϋ σιρ μουέρ πεπί παγανιςσικήρ ελετθεπιϋσησαρ,  οτςιαςσικά αποδίδει ςσο 
απιςσοόπγημα σοτ ένα «κπτυϋ ηθικϋ νϋημα»56. Επομένψρ η Ελετθεπψμένη Ιεποτςαλήμ 
ήσαν ένα έπγο πολισικϋ, αλλά και ςτνάμα θπηςκετσικϋ, έψρ και μτςσικιςσικϋ. 
   Ποιο άλλο έπγο, λοιπϋν, θα διάλεγε έναρ Έλληναρ ππιν απϋ σην Επανάςσαςη για να 
πποσπέχει ςσην κινησοποίηςη σοτ λαοό ενανσίον σψν Σοόπκψν και σην εταιςθησο-
ποίηςη σψν πολισικύν ηγεσύν σηρ εποφήρ, απϋ σο έπορ σψν ςσατπουοπιύν ενανσίον 
σψν Οθψμανύν; Ειδικά με σον Ναπολέονσα ςσην εξοτςία, ποτ έφει ήδη πολεμήςει ςσην 
Αίγτπσο ενανσίον σψν Σοόπκψν, η ιδέα μίαρ ανσισοτπκικήρ ςσατπουοπίαρ με Γάλλο 
ηγέση είφε αναβιύςει. Οι Γάλλοι έφοτν κασαλόςει ππϋςυασα σην βενεσική δημοκπασία 
και έφοτν υσάςει ςσα Επσάνηςα. Η απελετθέπψςη σηρ Ελλάδαρ υαινϋσαν πια μια 
τπϋθεςη κονσινή ϋςο ποσέ.  
  σην Ελετθεπψμένη Ιεποτςαλήμ απελετθεπύνεσαι απϋ σοτρ μψαμεθανοόρ με κοινή 
φπιςσιανική εκςσπασεία και σην ςτμμεσοφή ακϋμα και ελληνικύν ςσπασετμάσψν τπϋ 
σην ηγεςία ενϋρ Γάλλοτ οτςιαςσικά ηγεμϋνα-σοτ Γοδευπείδοτ σηρ Βοτλϋνηρ-μία ιεπή 
γη. Κάσι παπϋμοιο έφει ςσο τποςτνείδησϋ σοτ ο Έλληναρ σψν πποεπαναςσασικύν 
φπϋνψν, ειδικά με σην εμυάνιςη σοτ Κοπςικανοό ςσπασηλάση ςσην ηγεςία σοτ γαλλικοό 
έθνοτρ. Θέλει και ατσϋρ να δει σην πασπίδα σοτ ελετθεπψμένη απϋ σοτρ μψαμεθανοόρ. 
   Η κασοφή σψν Επσανήςψν απϋ σοτρ Γάλλοτρ έμοιαζε ψρ σο πποανάκποτςμα ατσήρ σηρ 
ςσατπουοπίαρ. Ανάλογη είναι η οπσική σοτ Μαπσελάοτ ϋσαν και ατσϋρ απετθόνει σον 
θοόπιο σοτ ππορ σον Ναπολέονσα. Για σον λϋγο ατσϋ, άλλψςσε, ο Γοτζέληρ απετθόνει 
ππορ σον Γάλλο ατσοκπάσοπα σην μεσάυπαςή σοτ. Σην αυιεπύνει μάλιςσα ςσον 
Ναπολέονσα και με ελληνικϋ και με γαλλικϋ κείμενο. Για σον ίδιο λϋγο αυήνει ςσο 
κείμενο σοτ Tasso μία ςσπουή ποτ είναι καθαπά ανθελληνική, παπϋσι σον θλίβει, ϋπψρ 
δηλύνει: οι Έλληνερ-γπάυει ο Σάςςο-ήσαν (και “είναι” ακϋμα σην εποφή ποτ γπάυει ο 
Γοτζέληρ) τπαίσιοι για σην ςκλαβιά σοτρ, διϋσι σον καιπϋ σψν σατπουοπιύν έμειναν 
αδπανείρ: 
 

 «Ὢ ἁμαπσία κ’ ἐνσποπή! λλὰρ πολλὰ ςιμά ςοτ 

 δὲν ἦςαν κεᾺν’ οἱ πϋλεμοι νὰ λόςειρ σὰ δεςμά ςοτ; 

 Πῶρ ςὺ θεάσπια, λοιπὸν, μὲ ἀδιαυοπίαν                                      

 ἔμενερ σὴν ἐπίδοςιν κ’ ἢςοτν εἰρ ὀκνηπίαν; 

  Σύπα, ἀνίςψρ εἶςαι ςὺ βεβτθιςμένη οὕλη           

                                                 
53 Ππβλ. Cristiano Luciani, «Μανιεπιςμϋρ ςσο όυορ σοτ Επψσϋκπισοτ» ςσο ςτλλογικϋ σϋμο Ζησήμασα 
Ποιησικήρ ςσον Επψσϋκπισο, επ. σέυανορ Κακλαμάνηρ,  Βικελαία Δημοσική Βιβλιοθήκη, Ηπάκλειο 2006, 
ς. 191-226 (ειδικά ςελ. 201-202). 
54 Π.φ ςσην 2η Ψδή τπάπφει σο επειςϋδιο σηρ Sofronia και σοτ Olindo, ποτ δεν πποψθεί καθϋλοτ σην 
κτπίψρ δπάςη.  Ψςσϋςο, ςε ατσϋ έφοτμε σην ππύση εμυάνιςη σηρ Clorinda.  
55 απένιο, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 218.  
56 .π. 
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 εἰρ σὴν αἰςφπὴν κασαςσπουήν, ὡςὰν ἀφπεία δοόλη, 

 ἀυοπμὴ ἄκπ’ εἶν’ ὁ μικπὸρ ζᾸλορ ςοτ εἰρ σὴν φπείαν 

 διὰ σὴν θείαν πίςσιν ςοτ καὶ σὴν ἐλετθεπίαν.                   

 ὺ εἰρ λαιμϋν ςοτ σὸν ζτγὸν κπεμάςας’ αἰσί’ εἶςαι, 

   κασάπινε σὰ δάκπτα καὶ μὴ παπαπονεᾺςαι»57.  
 
   Άςφεσα με σην ιςσοπική βαςιμϋσησα μιαρ σέσοιαρ σοποθέσηςηρ, ο Γοτζέληρ σην αυήνει. 
Ο ςπϋπορ σηρ ιδέαρ έφει ψςσϋςο πιφσεί: αν οι Έλληνερ μείνοτν και πάλι αδπανείρ, σϋσε 
θα παπαμείνοτν ξανά τπϋδοτλοι για μακπϋ φπονικϋ διάςσημα και η ιςσοπία θα σοτρ 
κασηγοπήςει για εκ νέοτ ασολμία. 
  
«μιλεᾺ ὁ Σάςςορ εἰρ σινὰρ πεπικοπὰρ ἐνανσίον μῶν σῶν λλήνψν. Μὲ ἔβλαχε, καὶ μὲ 
ἐςόγφτςε· ἀλλ’ ἔππεπε νὰ ἀποδύςψ πᾶςαν ἰδέαν σοτ εἰρ σὴν μεσάυπαςιν ἵνα μὴ 
πλανήςψ σὸν ἀναγνύςσην εἰρ ὅ,σι πεπιέφει σὸ βιβλίον σοτ, καὶ ἵνα ἐξεόπει καὶ σὸ γένορ 
μοτ σὶ σοῦσορ κακῶρ ἐλάληςεν ἐνανσίον μὰρ. Ἔκπινα πποςέσι ὃσι δόνασαι νὰ επεθεᾺ 
κανεὶρ σῶν υιλογενῶν καὶ πεπαιδετμένψν λλήνψν νὰ ἀπολογηθεᾺ εἰρ σὸ ππᾶγμαν. 
Ὅςον σὸ κασ’ ἐμὲ, δὲν κασαλαμβάνψ σὸ αἴσιον διὰ σὸ ὁποᾺον σοιοτσοσπϋπψρ ὁ Σάςςορ 
ἔγπαχεν σὸ ὀλιγϋσεπον ἂν δὲν εἶναι ὅπψρ κολακεόςει σὴν δτσικὴν ἐκκληςίαν οὗςαν εἰρ 
σὸ ςφίςμα μὲ σὴν ἰδικήν μαρ· κασαλαμβάνψ ὅμψρ ὃσι εἶναι ἀππεπὲρ σὸ νὰ ὁμιλεᾺ κανεὶρ 
ἐνανσίον ἑνὸρ γένοτρ, σὸ ὁποᾺον ἔδψςε ςφεδὸν εἰρ ὅλα σὰ ἄλλα μὲ σὰρ ἐπιςσήμαρ καὶ 
σέφναρ σοτ σῶν ἀπεσῶν ὅλψν σὰ ἐκλαμππϋσεπα παπαδείγμασα. Ἀλλ’ ὅλοι οἱ ἄνθπψποι 
ἔφοτςι σὰ πάθη σψν, ὄθεν φάπιν σῶν ἄλλψν ἀπεσῶν σοτ, ὦ Ἕλληνερ, ἃρ σὸν 
ςτγφψπήςομεν»58. 
 
  Ο Γοτζέληρ υαίνεσαι να λέει ςσοτρ ςτμπασπιύσερ σοτ ϋσι, αν θέλοτν να θεψποόνσαι 
ςουοί, δεν ππέπει για δεόσεπη υοπά να αυήςοτν σην ετκαιπία να πάει φαμένη, να 
«αμαπσήςοτν» ξανά. Καλόσεπα να δοξαςθοόν πολεμύνσαρ σοτρ Σοόπκοτρ και να 
μοιάςοτν ςσοτρ ήπψερ σοτ έποτρ σοτ Σάςςο. Πποκειμένοτ να δικαιολογηθεί ο Σάςςο και 
πάλι πποβάλλονσαι αιςθησικοί και παιδαγψγικοί λϋγοι: 
 
«Σὸ ςέβαρ, ὅπεπ πποςυέπψ εἰρ σὸν ποιησὴν μοτ δὲν μὲ στυλοᾺ σϋςον ὣςσε μὴ εἴδψ σὰρ 
ὀλίγαρ ἐλλείχειρ σοῦ ποιήμασορ σοόσοτ, ἐν ᾧ θατμάζψ καὶ σὰ ἀμίμησα κάλλη σοτ. Ἀλλὰ 
ποᾺορ δὲν ςυάλλει; πψσῶ, σὸ ποίημα σοῦσο εἶναι σὸ πεπιςςϋσεπον καὶ ςουὸν καὶ 
νοτθεσικὸν καὶ φαπισψμένον; Καὶ λοιπὸν σοιοῦσον σὸ εἴπομεν ὅλον»59 . 
 
   Η έκκληςη σοτ Γοτζέλη ςσοτρ ςτμπασπιύσερ σοτ να αποσινάξοτν σον ζτγϋ σηρ 
δοτλείαρ με σπϋπο απουαςιςσικϋ, με ένοπλη ςόγκποτςη με σοτρ Οθψμανοόρ, 
διαστπύθηκε και απγϋσεπα, ςσα 1817, ςσο έπγο σοτ Η κπίςιρ σοτ Πάπιδορ. Εκεί, ςε μια 
τποςημείψςη, αναυέπει σα πλεονεκσήμασα σηρ ςσπασιψσικήρ καπιέπαρ για σοτρ 
Έλληνερ νέοτρ60. Με σπϋπο, λοιπϋν, έμμεςο και σιρ δόο υοπέρ, ο Γοτζέληρ απετθόνεσαι 
ςσο ςτναίςθημα σψν Ελλήνψν για να σοτρ κινησοποιήςει. Ακϋμα και με σην έναπξη σηρ 

                                                 
57 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 19-20, ςσ. 523-532.  
58 .π., «Ππϋλογορ», ςελ. 10-11. 
59 .π. ςελ. 11. 
60  Ἡ κπίςιρ σοῦ Πάπιδορ, ϋ.π., ςελ. 192-202 (τποςημείψςη). 
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Επανάςσαςηρ σο 1821, οι πποςπάθειέρ σοτ εξακολοτθοόν να ςτγκλίνοτν ππορ σην 
κασεόθτνςη σηρ απελετθέπψςηρ.  
   ε λογοσεφνικϋ επίπεδο, ο Γοτζέληρ είναι πολό ενημεπψμένορ για σην πνετμασική 
κίνηςη σηρ εποφήρ σοτ, ακολοτθεί σιρ πποσιμήςειρ σηρ, ϋπψρ ανιφνεόεσαι μέςα απϋ σα 
δημοςιετμένα ποιήμασά σοτ ςσιρ αναυοπέρ σοτ ςε ξένα έπγα61. Έφει γνψπίςει κασά σην 
πεπιπλάνηςή σοτ με σον ςσπασϋ σοτ Ναπολέονσα ςσην Ετπύπη σον πομανσιςμϋ ςσο 
απϋγειϋ σοτ. Μποποόμε να ποόμε ϋσι ο Γοτζέληρ αποσελεί έναν ενδιάμεςο μεσαξό 
Ελλάδαρ και Ετπύπηρ ςσην μεσάδοςη σψν πνετμασικύν κινημάσψν σηρ εποφήρ, ϋπψρ 
ακπιβύρ ππάσσοτν οι πεπιςςϋσεποι Επσανήςιοι μέφπι και σα σέλη σοτ 19οτ αιύνα.  
   Ο ίδιορ Ο Γοτζέληρ πέπαςε σο 1806 απϋ σην Ιένα, πολό κονσά ςσα μέπη ποτ έζηςαν, 
ςτνέθεςαν και έδπαςαν οι μεγάλερ μοπυέρ σοτ Ρομανσιςμοό, ϋπψρ π.φ ο Γκαίσε και ο 
ίλλεπ. Δεν γνψπίζοτμε αν ήσαν παπύν απγϋσεπα ψρ μέλορ σοτ γαλλικοό ςσπασοό ςσην 
ςτνάνσηςη σοτ Ναπολέονσα με σον Γκαίσε ςσην Επυοόπση σον Οκσύβπιο σοτ 180862,, 
ϋμψρ η επιλογή σοτ Tasso, σοτ αγαπημένοτ μαζί με σον αίξπηπ ποιησή σψν 
πομανσικύν και δη σοτ Γεπμανοό λογοσέφνη (ποτ σοτ αυιέπψςε σο ομύντμο έπγο σοτ 
Σοπκοτάσο Σάςςο σο 1790)63, ίςψρ ςτνέσεινε έμμεςα ςσην πποςπάθεια γνψπιμίαρ σοτ 
ελληνικοό κοινοό με σον μεγάλο Ισαλϋ ποιησή, καθύρ και με σο βαθόσεπο πνεόμα σοτ 
κινήμασορ. Η βιογπαυία σοτ Ισαλοό ποιησή απϋ σον Γοτζέλη είναι καθαπά πομανσική 
και μέςα ςσο πνεόμα σοτ ομϋσισλοτ έπγοτ σοτ Γκαίσε για σον Tasso64.  
  
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 Ό.π., ζελ. 295-302. 
62 Thierry Lenz, ϋ.π., p. 8. 
63  Γ.Β.Γκαίσε, Σοπκοτάσο Σάςςο, Άγπα, Αθήνα 1999, ςελ. 15. 
64 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 13-18. 
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 4.  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
Για να κασανοήςοτμε  καλόσεπα σην επιλογή ππορ μεσάυπαςη σοτ ςτγκεκπιμένοτ έπγοτ 
απϋ σον Γοτζέλη, είναι απαπαίσησο να δύςοτμε σο πεπιεφϋμενϋ σοτ ππύσα:  
 
Σα φπιςσιανικά ςσπασεόμασα σηρ ππύσηρ ςσατπουοπίαρ, έπεισα απϋ έξι φπϋνια άκαππηρ 
πολιοπκίαρ σηρ Ιεποτςαλήμ, βπίςκονσαι ςε σελμάσψςη65. Οι απφηγοί σοτ ςσπασεόμασορ 
έφοτν απφίςει να αδπανοόν, ο καθέναρ για δικοόρ σοτ λϋγοτρ. Ο Θεϋρ ςσέλνει σον 
Απφάγγελο Γαβπιήλ ςσον πιο ετςεβή απϋ ϋλοτρ, σον Γοδευπείδο66, για να ξεκινήςει ξανά 
σον πϋλεμο. Ο Γαβπιήλ εκσελεί σιρ ενσολέρ σοτ και ο εκςσαςιαςμένορ Γοδευπείδορ καλεί 
πολεμικϋ ςτμβοόλιο, ϋποτ απουαςίζεσαι η εκ νεϋτ ανάληχη δπάςηρ και, όςσεπα απϋ 
ππϋσαςη σοτ Πέσποτ σοτ Επημίση, ανασίθεσαι η απφιςσπασηγία ςσον ίδιο σον 
Γοδευπείδο. 
   σο εςψσεπικϋ σηρ Ιεποτςαλήμ ο μάγορ Ιςμένηρ πποςπαθεί να αναζψπτπύςει σην οπγή 
σοτ ςοτλσάνοτ Αλαδίνοτ ενανσίον σψν φπιςσιανύν. Σον ψθεί να μεσακινήςει μία 
εικϋνα σηρ Παναγίαρ απϋ σην εκκληςία σηρ ςσο σζαμί σηρ πϋληρ.Έσςι και γίνεσαι, αλλά 
η εικϋνα σελικά αποςπάσαι απϋ σοτρ αγγέλοτρ και οδηγείσαι ςσον οτπανϋ. Ο Αλαδίνορ, 
μϋλιρ σο ανακαλόπσει, εξοπγιςμένορ δίνει ενσολέρ να ςτλληυθοόν οι κλοπείρ και να 
σιμψπηθοόν με θάνασο ςσην πτπά. Μία ενάπεση κοπέλα, η ουπονία, αναλαμβάνει σην 
ετθόνη. Ο λτνδορ, νέορ ποτ είναι επψσετμένορ κπτυά μαζί σηρ, πποςυέπεσαι ο ίδιορ 
ψρ ένοφορ για να ςύςει σην αγαπημένη σοτ. Ο ςοτλσάνορ απουαςίζει να καοόν και οι 
δόο ςσην πτπά. Η Κλοπίνδη, μοτςοτλμάνα πολεμίςσπια μεγάληρ υήμηρ, μπαίνει ςσην 
πϋλη, βλέπει σο ςκηνικϋ και μεςολαβεί ύςσε να ελετθεπψθοόν με ενσολή σοτ 
ςοτλσάνοτ οι δόο νέοι. Ενσψμεσαξό η ππεςβεία δόο μοτςοτλμάνψν, σοτ Απγάνση και 
σοτ Αλέση, ππορ σοτρ φπιςσιανοόρ επεθίζει πεπιςϋσεπο σα πνεόμασα και κηπόςςεσαι και 
επίςημα ο πϋλεμορ. 
   Οι φπιςσιανοί σην επϋμενη μέπα υσάνοτν μπποςσά απϋ σην Ιεποτςαλήμ και απφίζοτν 
οι ςτμπλοκέρ. Η εθνική ππιγκίπιςςα Επμηνία, κπτυά επψσετμένη με σον φπιςσιανϋ 
απφηγϋ Σακπίδη, δείφνει ςσον ςοτλσάνο σοτρ απφηγοόρ σψν φπιςσιανύν, έπεισα απϋ 
δικέρ σοτ επψσήςειρ. Ο Σακπίδηρ μονομαφεί με σην Κλοπίνδη, σην οποία έφει επψσετθεί 
απϋ παλιά. Ο Δοτδύν, ςημαίνψν απφηγϋρ σψν ςσατπουϋπψν πέυσει νεκπϋρ απϋ σον 
Απγάνση. Μάφερ γόπψ απϋ σο ςύμα σοτ. Σελικά επικπασοόν οι φπιςσιανοί. Γίνονσαι 
πποεσοιμαςίερ για σην σαυή σοτ. Είναι υανεπϋ ϋσι οι φπιςσιανοί φπειάζονσαι ξτλεία για 
πολιοπκησικέρ μηφανέρ, αλλιύρ δεν θα επικπασήςοτν. 
    Σϋσε ςσον Κάσψ Κϋςμο ο Πλοόσψναρ ςτγκαλεί ςε ςτνάθποιςη σοτρ δαίμονερ και σοτρ 
ςτςπειπύνει ενανσίον σψν φπιςσιανύν. Ο μάγορ Ιδπαϋσηρ καλεί ςε ενίςφτςη σην ανηχιά 
σοτ, σην πανέμοπυη και δεινή μάγιςςα Απμίδα, πποκειμένοτ να ςαγηνεόςει σοτρ 
απφηγοόρ σψν φπιςσιανύν και ϋςοτρ πιο πολλοόρ ςσπασιύσερ μποπεί. Ππάγμασι, η 
Απμίδα υσάνει ςσο φπιςσιανικϋ ςσπασϋπεδο και με μία πλαςσή ιςσοπία, ζησά σην 
ενίςφτςη σψν πολεμιςσύν. Ο Βαλδοβίνορ, ο αδεπυϋρ σοτ Γοδευπείδοτ, πέυσει θόμα 
σηρ.Σην οδηγεί ςσον αδεπυϋ σοτ και, ϋσαν εκείνορ σηρ απνείσαι σην βοήθεια, με λϋγο 
σοτ ο Βαλδοβίνορ μεσαςσπέυει σην απϋυαςη και πεστφαίνει να δοθοόν δέκα μαφησέρ 
ενίςφτςη ςσην Απμίδα. Δόςθτμορ ο Γοδευπείδορ. 

                                                 
65 Βέβαια, ιςσοπικά η Ππύση σατπουοπία κπάσηςε μϋλιρ σπία φπϋνια (1096-1099), 
66 Σα ονϋμασα σίθενσαι ςε ατσϋ σο κευάλαιο ϋπψρ σα μεσαυπάζει ο Γοτζέληρ. 
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   Οι φπιςσιανοί, καθύρ πποςπαθοόν ςσην ςτνέφεια να βποτν διάδοφο σοτ Δοτδύνα, 
ανσιμεσψπίζοτν ένα πολό δτςάπεςσο γεγονϋρ. Ο Γεπνάνδορ σηρ Νοπβηγίαρ τποσιμά και 
βπίζει σον νεαπϋ πολεμιςσή Ρινάλδο, έναν ήπψα σηρ φπιςσιανικήρ εκςσπασείαρ. Ο νεαπϋρ 
σον καλεί ςε μονομαφία και σον ςκοσύνει. Πποκειμένοτ να μην σιμψπηθεί, γεγονϋρ ποτ 
σο θεψπεί αβάςσαφσο για σην σιμή σοτ, ο Ρινάλδορ, μεσά απϋ ςόςσαςη σοτ θείοτ σοτ 
Γοτέλυοτ, αποφψπεί και ατσοεξοπίζεσαι. Ο Γοδευπείδορ ανακοτυίζεσαι, διϋσι έφει 
ςκοπϋ να σιμψπήςει παπαδειγμασικά σον Ρινάλδο: ψρ φπιςσιανοί ουείλοτν να έφοτν 
ομϋνοια και η ενϋσησα σοτ ςσπασοπέδοτ είναι δική σοτ τπϋθεςη.    
   Η Απμίδα αποστγφάνει να ςαγηνεόςει σον Γοδευπείδο και σον Σακπίδη, αλλά διεκδικεί 
σοτρ τπεςφημένοτρ ςε ατσήν ιππϋσερ. Γίνεσαι κλήπψςη και ϋςοι κληπύνονσαι σην 
ακολοτθοόν, μαζί επίςηρ και με ατσϋβοτλοτρ θατμαςσέρ σηρ, ϋπψρ ο Βαλδοβίνορ.     
 Οι μοτςοτλμάνοι ςσο ενδιάμεςο οφτπύνονσαι, ενύ ο δεινϋρ πολεμιςσήρ Απγάνσηρ 
δτςυοπεί για σον εγκλειςμϋ σοτ και πεστφαίνει να σοτ δοθεί η άδεια απϋ σον Αλαδίνο 
για να πποκαλέςει ςε μονομαφία έναν φπιςσιανϋ. Οι φπιςσιανοί δέφονσαι και οπίζοτν ψρ 
μονομάφο σον Σακπίδη, ποτ είναι πολό φαποόμενορ. σαν ϋμψρ πποφψπά ςσο πεδίο σηρ 
μάφηρ, ανσικπόζει σην Κλοπίνδη και μένει αδπανήρ. Ο Οσύν μονομαφεί ανσ'ατσοό, αλλά 
σελικά ο Σακπίδηρ ςτνέπφεσαι και μάφεσαι ο ίδιορ με σον Απγάνση ποτ έφει αιφμαλψσί-
ςει με δϋλιο σπϋπο σον Οσύνα. Δεινή μονομαφία. Η Επμηνία αγψνιά για σον Σακπίδη.Σο 
βπάδτ έφει πέςει και η μονομαφία ςσαμασά. Θα ςτνεφιςσεί ςε έξι μέπερ. Η Επμηνία 
απουαςίζει να βγει ςε αναζήσηςη σοτ Σακπίδη. Υοπά σην πολεμική ενδτμαςία σηρ 
ςτγκασοίκοτ σηρ Κλοπίνδηρ και κασετθόνεσαι ςσο φπιςσιανικϋ ςσπασϋπεδο με τπηπέσερ 
σηρ. σέλνει μήντμα ςσον Σακπίδη ϋσι σον χάφνει ατσή ποτ σον αγαπά και ο Σακπίδηρ 
νομίζει πψρ σοτ απετθόνεσαι η Κλοπίνδη. μψρ και οι υποτποί σψν φπιςσιανύν σην 
πεπνάνε για σην Κλοπίνδη και σηρ επισίθενσαι. Ο Σακπίδηρ ενθαππτμένορ, αλλά 
οτςιαςσικά ξεγελαςμένορ, βγαίνει ππορ αναζήσηςή σηρ. 
  Η Επμηνία ειςφψπεί ςσο παπακείμενο δάςορ για να γλισύςει, Οι υποτποί σην φάνοτν. 
Βπίςκει έναν βοςκϋ και σην οικογένεια σοτ, ο οποίορ σην πείθει για σην μακάπια ζψή 
σψν ποιμένψν και, έσςι, η Επμηνία απουαςίζει να ζήςει ψρ βοςκοποόλα. Σην ίδια ύπα ο 
Σακπίδηρ, έφονσαρ φαθεί, δέφεσαι να ακολοτθήςει έναν γέπο ψρ οδηγϋ σοτ. Είναι ο 
μάγορ Ιςμένηρ ϋμψρ και σον παπαςόπει ςσο κάςσπο σηρ Απμίδαρ. Εκεί ο Σακπίδηρ δέφεσαι 
επίθεςη απϋ σον απνηςίθπηςκο Βάςκο ιππϋση Ραμβάλδο και με σην ςτνεπγεία σηρ 
Απμίδαρ αιφμαλψσίζεσαι ςσο κάςσπο σηρ, ςση Νεκπά Θάλαςςα, απϋ ϋποτ δεν θα μποπέςει 
να βγει εγκαίπψρ για να μονομαφήςει με σον Απγάνση ξανά. Ο Απγάνσηρ αντπομονεί για 
σην μάφη και σην οπιςμένη μέπα βγαίνει απϋ σην Ιεποτςαλήμ. Η υτγή σοτ Σακπίδη 
γίνεσαι γνψςσή και σελικά ςση θέςη σοτ μονομαφεί ο ακμαίορ γέπονσαρ κϋμηρ σηρ 
Σοτλοόζηρ, ο Ρατμοόνδορ. Άγγελορ απϋ σον οτπανϋ, φψπίρ να γίνει ανσιληπσϋρ απϋ 
κανένα, σον πποςσασεόει και σον καθιςσά άσπψσο ςσιρ υονικέρ επιθέςειρ σοτ Απγάνση 
ποτ αποπεί για σην ανσοφή σοτ. Ο Βεελζεβοόλ, με σην μοπυή σηρ Κλοπίνδηρ, παπακινεί 
σον σοξετσή Οπαδίνο να ενιςφόςει σον Απγάνση. Ατσϋρ σοξεόει σον Ρατμοόνδο. Οι ϋπκοι 
παπαβιάζονσαι και η μάφη απφίζει και πάλι γενικετμένη. Ο ασανάρ πποςσασεόει σοτρ 
μοτςοτλμάνοτρ εξαπολόονσαρ κασαιγίδερ. Η Κλοπίνδη οδηγεί σοτρ μοτςοτλμάνοτρ ςε 
νίκη. 
 σο φπιςσιανικϋ ςσπασϋπεδο, η Αληκσύ, πποςπαθεί να ςπείπει σην διφϋνοια. Έφει έπθει 
η είδηςη ϋσι ο Δανϋρ ππίγκιπαρ βένορ, ποτ ξεκίνηςε απϋ σην Κψνςσανσινοόπολη με 
ςφεσική απγοποπία για να βοηθήςει, έπεςε νεκπϋρ κάσψ απϋ σην πίεςη ενϋρ ιςφτποό 
μοτςοτλμανικοό ςσπασεόμασορ. Παπάλληλα φπιςσιανοί ιππϋσερ υέπνοτν σην είδηςη ϋσι 
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βπήκαν σην εςθήσα, σο θύπακα και σο κπάνορ σοτ Ρινάλδοτ, ποτ θεψπείσαι πια νεκπϋρ. 
Η Αληκσύ πείθει σον Ισαλϋ ιππϋση Απγιλλανϋ ϋσι τπεόθτνορ για σον θάνασο σοτ 
Ρινάλδοτ και σα δεινά σοτ ςσπασεόμασορ είναι ο Γοδευπείδορ και οι ετνοοόμενοι σοτ 
δήθεν Γάλλοι. Ελβεσοί, Βπεσαννοί και Ισαλοί ξεςηκύνονσαι ενανσίον σψν Γάλλψν και 
σοτ Γοδευπείδοτ, ο οποίορ ςπεόδει και με σην ενίςφτςη σοτ Θεοό κασοπθύνει να 
κασαςσείλει με σην πποςψπική σοτ παποτςία και σην πειθύ σην εξέγεπςη. 
   Η Αληκσύ υεόγει απογοησετμένη για σην αποστφία σηρ. Βπίςκει κοιμιςμένο σον 
ςοτλσάνο σηρ κασεκσημένηρ απϋ σοτρ φπιςσιανοόρ Νίκαιαρ, σον ολιμάνο, και σον 
επισιμά ποτ απγοποπεί να ενιςφόςει σοτρ μοτςοτλμάνοτρ. Ο ολιμάνορ ςπεόδει και 
ενιςφόει σοτρ ομϋθπηςκοόρ σοτ και απιςσεόει ςσο πεδίο σηρ μάφηρ. Ο Θεϋρ ςσέλνει σον 
Μιφαήλ ςση γη, ποτ κασακϋπσει σοτρ δαίμονερ. κληπέρ μάφερ ϋποτ απιςσεόοτν και οι 
φπιςσιανοί και οι μοτςοτλμάνοι, αν και η πλάςσιγγα γέπνει πια τπέπ σψν φπιςσιανύν.   
   Ο ολιμάνορ εξοτθενψμένορ υεόγει απϋ σο πεδίο σηρ μάφηρ. Ο Ιςμένηρ σον βπίςκει και 
σον παπακινεί να υσάςοτν ςσην Ιεποτςαλήμ.Απϋ μία κπτυή είςοδο, ένα φάςμα σηρ γηρ 
και ένα μτςσικϋ πέπαςμα, ειςφψποόν ςσο παλάσι σοτ Αλαδίνοτ, ϋποτ ςτςκέπσονσαι οι 
απφηγοί και σοτρ βλέποτν καλτμμένοι με ένα ςόννευο. Ο ολιμάνορ, ϋσαν σον 
κασηγοποόν, φψπίρ να ξέποτν ϋσι είναι εκεί, για δειλία, κάνει σην εμυάνιςή σοτ και 
κασακεπατνύνει σοτρ ανσιπάλοτρ σοτ. Ψθεί σο ςτμβοόλιο ςε ανσίςσαςη. Οι φπιςσιανοί 
παπάλληλα πληπουοποόνσαι απϋ σον Γοτλιέλμο σηρ Βπεσαννίαρ ποτ έφει επιςσπέχει 
απϋ σο παλάσι σηρ Απμίδαρ σιρ πλεκσάνερ και σην άςφημη ςτμπεπιυοπά σηρ. Δηλύνει ϋσι 
ο Ρινάλδορ ζει. Ο Πέσπορ ο Επημίσηρ ςε έκςσαςη επιβεβαιύνει σα λεγϋμενά σοτ. 
  Ο Πέσπορ ζησά απϋ σον Γοδευπείδο να κάνει ο ςσπασϋρ λισανεία γόπψ απϋ σα σείφη σηρ 
Ιεποτςαλήμ, ϋπψρ και γίνεσαι, για σην σϋνψςη σοτ ηθικοό σοτ ςσπασεόμασορ. Έπεισα, 
επισίθενσαι. Ο Γοδευπείδορ σπατμασίζεσαι απϋ σην Κλοπίνδη, αλλά με θεία επέμβαςη 
θεπαπεόεσαι. Απιςσεία ολιμάνοτ, Απγάνση, Κλοπίνδηρ. Τποφύπηςη σψν φπιςσιανύν. Οι 
πολιοπκησικέρ μηφανέρ σοτρ καθηλύνονσαι. 
   Η Κλοπίνδη θεψπύνσαρ ϋσι τςσέπηςε ςσην μάφη, αναζησά σην δϋξα. Θα βγει να κάχει 
σιρ μηφανέρ. Ο σπουϋρ σηρ, ο ετνοόφορ Απςέσηρ, πποςπαθεί να σην αποσπέχει. Αποκά-
λτχη σηρ κασαγψγήρ σηρ ψρ κϋπηρ σοτ φπιςσιανοό βαςιλιά σηρ Αιθιοπίαρ. Παπά σιρ 
ειδοποιήςειρ σοτ, η Κλοπίνδη δεν τποφψπεί. Βγαίνει με σον Απγάνση, καίνε σιρ 
πολιοπκησικέρ μηφανέρ, αλλά ςσην επιςσπουή η Κλοπίνδη μένει εκσϋρ σψν σειφύν. Ο 
Σακπίδηρ σην βπίςκει, δεν σην αναγνψπίζει. Μονομαφοόν και σην πληγύνει θανάςιμα. 
Πποσοό να πεθάνει, η Κλοπίνδη σοτ ζησά να σην βαπσίςει. Ο Σακπίδηρ σηρ λόνει σο 
κπάνορ, σην αναγνψπίζει και θπηνεί. Σην βαπσίζει και σην ςύζει. Θέλει να 
ατσοκσονήςει,  αλλά σον μεσαπείθοτν. Θα ζήςει για να σην σιμά.  
   Ο Ιςμένηρ μαγεόει σον παπακείμενο ςσην πϋλη δπτμϋ για να μην μποπέςοτν οι 
φπιςσιανοί να λάβοτν ξτλεία και να υσιάξοτν νέερ πολιοπκησικέρ μηφανέρ. Ππάγμασι οι 
φπιςσιανοί αποστγφάνοτν να κϋχοτν ξόλα απϋ εκεί. Οι μοτςοτλμάνοι δηλησηπιάζοτν 
σα πηγάδια. Απϋγνψςη σψν φπιςσιανύν ύςποτ ο Γοδευπείδορ πποςεόφεσαι ςσον Θεϋ και 
Εκείνορ πίφνει βποφή ποτ ανακοτυίζει σοτρ πιςσοόρ σοτ μαφησέρ. 
 Ο νεκπϋρ Οόγψν ςαν οπσαςία μέςα ςση νόφσα υανεπύνει ςσον Γοδευπείδο σο μάσαιο 
σηρ ζψήρ και σον καλεί να αναζησήςει σον Ρινάλδο και να σον παπακαλέςει να 
επιςσπέχει. Ο Γοτέλυορ ζησά σο ίδιο σο επϋμενο ππψινϋ. Ο Γοδευπείδορ ςτγκασανεόει 
και ςσέλνοτν δόο ιππϋσερ, σον Δανϋ Κάπλο και σον Ισαλϋ Οτβάλδο σοτρ οποίοτρ ο 
Πέσπορ ο Επημίσηρ κασετθόνει πλήπψρ με οδηγίερ. Οι ιππϋσερ βπίςκοτν σον άνθπψπο 
σοτ Πέσποτ, σον ππύην μάγο ίμψνα, ποτ σοτρ υιλοξενεί και σοτρ παπέφει οδηγίερ. 
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 Οι δόο ιππϋσερ, με σα μαγικά ϋπλα και βοηθήμασα ποτ σοτρ δίνει ο ίμψν οδηγοόνσαι 
απϋ μία θεωκή οδηγϋ ςσο νηςί ϋποτ ζει η Απμίδα, η οποία έφει επψσετθεί και ςτζεί με σον 
Ρινάλδο. Ο Κάπολορ και ο Οτβάλδορ ανσιμεσψπίζοτν με επιστφία σιρ επιθέςειρ σψν 
σεπάσψν και σψν πειπαςμύν ποτ υτλάνε σο νηςί.  
   Σελικά οι δόο ςσατπουϋποι ειςφψποόν ςσο μαγετσικϋ παλάσι σηρ Απμίδαρ. Ενσοπίζοτν 
σο ζεόγορ και κασοπθύνοτν ςε μία ςσιγμή ποτ η Απμίδα έφει υόγει, να ςτνεσίςοτν σον 
Ρινάλδο και να σον επαναυέποτν, δείφνονσαρ σοτ ςε μία αδαμάνσινη αςπίδα-καθπέπση 
σην θηλτππέπεια και σην κασάνσιά σοτ. Η Απμίδα ανσιλαμβάνεσαι ση υτγή σοτ επαςσή 
σηρ, αλλά δεν κασαυέπνει με σιρ ικεςίερ σηρ να σον μεσαπείςει. Σϋσε σον κασαπιέσαι και 
ςε μία έκπηξη θτμοό κασαςσπέυει σο παλάσι. Θα πάει ςσοτρ απφηγοόρ σψν 
μοτςοτλμάνψν και θα πποςπαθήςει να σοτρ ψθήςει να ςκοσύςοτν σον Ρινάλδο με 
έπαθλο σην ίδια. 
 σην Γάζα σύπα έφει μαζετσεί ένα σεπάςσιο αιγτπσιακϋ ςσπάσετμα ποτ θα ενιςφόςει σην 
άμτνα σηρ Ιεποτςαλήμ. Η Απμίδα βπίςκει εόκολα πποςσάσερ. Ψςσϋςο, ο Ρινάλδορ, αυοό 
ο ίμψναρ ππουησεόει σο λαμππϋ μέλλον σηρ γενιάρ σοτ, επιςσπέυει ςσο ςσπάσετμα. 
   Μπποςσά ςσον Γοδευπείδο ο Ρινάλδορ ζησά ςτγφύπεςη και σοτ παπέφεσαι.Ο Πέσπορ 
σον επισιμά για σην ανήθικη ζψή σοτ. Σελικά ο Ρινάλδορ εξαγνιςμένορ, κασοπθύνει και 
καθαπίζει σο μαγεμένο δάςορ, επιςσπέυει θπιαμβετσήρ. Ο Γοδευπείδορ ςσέλνει 
κασάςκοπο ςσο αιγτπσιακϋ ςσπάσετμα σον τπηπέση σοτ Σακπίδη Βαυπίνο. Επίθεςη ςε 
σπία μέσψπα ςσην Ιεποτςαλήμ, ϋποτ, παπά σην ανδπεία σοτ ολιμάνοτ, ειςφψποόν οι 
φπιςσιανοί. 
   Ο Απγάνσηρ και ο Σακπίδηρ μονομαφοόν.Ο Απγάνσηρ πέυσει νεκπϋρ. Ο Σακπίδηρ 
ςψπιάζεσαι εξοτθενψμένορ και σπατμασιςμένορ. Ο Ρινάλδορ ανίκησορ, ο Ρατμοόνδορ 
σπατμασίζεσαι απϋ σον ολιμάνο. Ο Βαυπίνορ κασαςκοπεόει σοτρ Αιγόπσιοτρ και 
ανακαλόπσει ςκετψπία ενανσίον σοτ Γοδευπείδοτ. Η Επμηνία σον ενσοπίζει, σοτ 
αποκαλόπσεσαι και αποφψποόν μαζί. Βπίςκοτν σον σπατμασιςμένο Σακπίδη και σον 
επαναυέποτν. Ο Βαυπίνορ αποκαλόπσει ςσοτρ απφηγοόρ σην ςτνψμοςία σψν μοτςοτλ-
μάνψν κασά σοτ Γοδευπείδοτ. 
   Έφει υσάςει η ύπα για σην σελική επίθεςη. Οι φπιςσιανοί ςαπύνοτν σην γενναία, αλλά 
μάσαια άμτνα σψν μοτςοτλμάνψν με ηγέση σον ολιμάνο. Ρινάλδοτ απιςσεία. Ο 
άππψςσορ Σακπίδηρ ςύζει σον Ρατμοόνδο απϋ σην μανία σοτ ολιμάνοτ ξανά. Ο 
Ρινάλδορ δέφεσαι σην αποστφημένη επίθεςη σηρ ακϋμα επψσετμένηρ μαζί σοτ Απμίδαρ 
ποτ αποφψπεί αγανακσιςμένη. Σην ακολοτθεί και σην αποσπέπει απϋ σην ατσοκσονία. 
Σηρ ομολογεί σον έπψσά σοτ και σηρ πποσείνει να αλλάξει πίςση και να σον πανσπετσεί. 
Εκείνη δέφεσαι. Ο Γοδευπείδορ ενσψμεσαξό θπιαμβεόει. Απνείσαι να ςύςει εξαγοπάζο-
νσαρ σον με λόσπα σον απφηγϋ σψν μοτςοτλμάνψν, σον Εμιπενϋ, διϋσι η πίςση, ο ιεπϋρ 
ςκοπϋρ σοτ δεν σο επισπέπει. Σον ςύζει φψπίρ να δεκσεί τλικά αγαθά. Έπεισα, μέςα ςε 
μία αιμασοφτςία, μπαίνει ςσον Πανάγιο Σάυο και αποθέσει σα ϋπλα σοτ, ϋπψρ σο είφε 
σάξει. Η Ιεποτςαλήμ είναι πια ελετθεπψμένη. 
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5.     Η ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΟΤ ΓΟΤΖΕΛΗ  
      (Γλύςςα και ςσιφοτπγία) 

 
Ο Γοτζέληρ ςσην μεσάυπαςή σοτ μοιάζει να αςπάζεσαι σιρ γλψςςικέρ απϋχειρ σοτ 
Κοπαή67. Η παποτςία σοτ ονϋμασορ σοτ διάςημοτ Έλληνα λογίοτ ςσο έπγο σοτ δεν είναι 
στφαία68. Ο λϋγορ σοτ Γοτζέλη είναι καθαπεόψν. Μάλιςσα, ςσον ππϋλογο σοτ έπγοτ, ο 
Γοτζέληρ διακπίνει σην γλύςςα ποτ φπηςιμοποιοόν οι λϋγιοι, οι «ςποτδαίοι», δηλαδή οι 
ςποτδαγμένοι, απϋ σην υθαπμένη γλύςςα σηρ εποφήρ σοτ, και σην θέσει ψρ κινησήπιο 
μοφλϋ σηρ μεσάυπαςήρ σοτ:  
 
«Σὸ ὕυορ σὸ ὁποᾺον μεσεφειπίςθην ἦσον ἐξ ἀνάγκηρ: ἀυ’ οὗ  γλῶςςα μαρ ἐνοθεόθη, ὁ 
ςποτδαᾺορ δὲν επίςκει πλέον γπαυικὴν δόναμιν. Εἶναι ἀδόνασον θικῶρ νὰ υτλάξει 
κανεὶρ καὶ σὸ ὀπθὸν μὲ ἀκπίβειαν καὶ νὰ ἀπουόγει σὸ βάπβαπον μὲ σελειϋσησα καὶ νὰ 
γίνεσαι εὔληπσορ μὲ εκολίαν. Εἰρ ἓν ὕυορ ὡςὰν ἐκεᾺνο σοῦ Σάςςοτ, ποιησικὸν καὶ 
χηλϋσασον, πευοπσψμένον ἀπὸ πησοπικὰ ςφήμασα, γέμον ἀπὸ υπάςειρ πὲπ σὴν 
ἀπλὴν ςτνήθειαν καὶ πεπλοτσιςμένον ἀπὸ  σαρ ἐκλεκσοσέπαρ λέξειρ, ἂν ἢθελα 
μεσαφειπιςθῶ σαπεινϋσεπον σπϋπον σοῦ γπάυειν, ἴςψρ ὀλιγϋσεπον εδοκίμοτν. Οἱ 
κανϋνερ σῶν μεσαυπαςσῶν δὲν εἶναι ἶςοι διὰ ὅλα σὰ βιβλία. Εἰρ μίαν ἱςσοπίαν π.φ, ἠ 
γεψγπαυίαν, ἠ ἄλλο σι παπϋμοιον σοόσοιρ πϋνημα, ἕνθα σὸ σελικὸν αἴσιον σοῦ 
ςτγγπαυέψρ δὲν εἶναι ἄλλο παπὰ νὰ διδάξει σὸν ἀναγνύςσην, ππέπει νὰ γίνονσαι αἱ 
ἐξηγήςειρ μὲ ὅλην σὴν ἀκπίβειαν, διασὶ εἰρ σὰ σοιαῦσα  γλτκόσηρ σᾸρ ἀναγνύςεψρ 
εἶναι μία ἐπακολοόθηςιρ καἰ σὰ ππάγμασα μϋνον ςφημασίζοτςι σὸ οςιύδερ ἐκείνοτ σοῦ 
εἴδοτρ σῶν ςτνθεμάσψν. Δὲν ςτμβαίνει ὅμψρ σοιοτσοσπϋπψρ καὶ εἰρ σὴν ἐποποιΐαν καὶ 
εἰρ ἄλλα ποιήμασα, ὅποτ σοῦ ποιησοῦ ὁ ςκοπϋρ εἶναι σὸ νὰ καθηδόνει καὶ νὰ ευπαίνει 
σὰ ὦσα καὶ σὴν καπδίαν: ὅθεν ςσοφάζομαι πῶρ αἱ μεσαυπάςειρ σοῦ ςσέποτ σοόσοτ 
εἴδοτρ εἶναι αἱ καλλιϋσεπαι ὅςαι εαπεςσοῦν πεπιςςϋσεπον. Ἂν ὁ καιπὸρ καὶ αἱ 
πεπιςσάςειρ δὲν μοι ςτνεφύπηςαν νὰ δύςψ μίαν μεσάυπαςιν ὡρ ἐπϋθοτν καὶ ἵςψρ 
ἐμπϋποτν, ασὴ ὅμψρ  ἰδέα εἰρ ὅλον σὸ διάςσημα σοῦ ςτνθέμασορ ἦσον πάνσοσε εἰρ σὸν 
νοῦν μοτ»69. 
 
   Η φπήςη μιαρ σέσοιαρ γλύςςαρ έφει θεψπηθεί και ψρ αισία σηρ αποστφίαρ σηρ 
μεσάυπαςηρ ατσήρ. Νομίζψ ϋμψρ ϋσι, ϋπψρ είφε διαμοπυψθεί η γλψςςική ςτνήθεια 
ςσην εποφή σοτ Γοτζέλη, ήσαν δικαιολογημένη ατσή η επιλογή σοτ. Ο Γοτζέληρ κινείσαι 
ςσο εξψσεπικϋ, ςσην ελληνική διαςποπά. σιρ εςσίερ ατσέρ σοτ ελληνιςμοό η γλύςςα 
ποτ ςτνηθίζοτν να φπηςιμοποιοόν οι Έλληνερ ςσα γπαπσά σοτρ είναι η γλύςςα σψν 
Υαναπιψσύν, καθύρ και η καθαπεόοτςα, ϋπψρ σην πποκπίνει σο νέο γλψςςικϋ 
ππϋγπαμμα σοτ Κοπαή. Έσςι θα δείξοτν ςσοτρ ξένοτρ, ςσοτρ Ετπψπαίοτρ με σοτρ 
οποίοτρ πποςπαθοόν να ςτνομιλήςοτν, σην ένδοξη κασαγψγή σοτρ και θα σοτρ θέςοτν 
άμεςα ή έμμεςα σο αίσημα για σην επανένσαξη σοτρ ςσοτρ πολισιςμένοτρ λαοόρ.  
   Μάλιςσα, με σον σπϋπο ατσϋ, σο γλψςςικϋ ςόςσημα σηρ καθαπεόοτςαρ, οι  Έλληνερ 
σοτ 19οτ αιύνα μοιάζοτν να θέσοτν αυ' τχηλοό σιρ διεκδικήςειρ σοτρ: έναρ λαϋρ ποτ 

                                                 
67 Κοπδάσορ, Ιςσοπία, ϋ.π., ΄, ςελ. 199. 
68Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., 12η Ψδή, ςσ. 762, ςελ. 300, τπ.  Ππβλ. Αδαμάνσιορ Κοπαήρ, Ππολεγϋμενα ςσοτρ 
απφαίοτρ Έλληνερ ςτγγπαυείρ, σ.Α΄,  «Επιςσολή ππορ Αλέξανδπον Βαςιλείοτ»,  ΜΙΕΣ, Αθήνα 2008 (ανα-
στπ.), ςελ. 29. 
69  .π., Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ςελ. 7-8. 
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ομιλεί ςφεδϋν σην ίδια γλύςςα με σοτρ υψσοδϋσερ απφαίοτρ Έλληνερ οτςιαςσικά δεν 
μποπεί και δεν ππέπει να αγνοηθεί απϋ σοτρ ετεπγεσηθένσερ λϋγψ σηρ μεσαλα-
μπάδετςηρ σηρ απφαίαρ ελληνικήρ κληπονομιάρ ςσο πνεόμα σοτρ ςόγφπονοτρ λαοόρ σηρ 
Τυηλίοτ.   
    Ππογενέςσεπερ βέβαια πποςπάθειερ ανάδειξηρ σηρ κοινήρ νεοελληνικήρ ψρ γλύςςαρ 
και σοτ γπαπσοό λϋγοτ, ϋπψρ εκείνη π.φ σοτ Ιύςηποτ Μοιςιϋδακα ςσιρ Παπαδοτνάβιερ 
Ηγεμονίερ, έφοτν αποσόφει70. μψρ η πποςπάθεια ςτνεφιζϋσαν με σον Βηλαπά και σον 
Φπιςσϋποτλο, ποτ έδψςαν έπγο ςημανσικϋ ςσην ιςσοπία σηρ ελληνικήρ λογοσεφνίαρ ςε 
γλύςςα δημοσική. Ο Γοτζέληρ ακολοτθεί ενσελύρ άλλο δπϋμο. 
   Ο Γοτζέληρ, λοιπϋν, ςσα 1801 έφει μεσαβεί ςσο Παπίςι. Ο Κοπαήρ είναι εγκασεςσημένορ 
πολλά φπϋνια ήδη ςσην πϋλη. Ίςψρ ο Γοτζέληρ να έφει ςτνανσήςει σον Κοπαή και να  
έφει επηπεαςσεί άμεςα απϋ σην γνψπιμία σοτρ. Ίςψρ σον έφει γνψπίςει μονάφα έμμεςα, 
απϋ σα διαβάςμασά σοτ και σο γλψςςικϋ σοτ ππϋγπαμμα ιδιαίσεπα. Ήδη απϋ σον ππϋλο-
γο σοτ Γοτζέλη ςσο έπγο ατσϋ υαίνονσαι οι πποθέςειρ σοτ. Αναυέπεσαι απαξιψσικά ςσον 
Πιςσικϋ Βοςκϋ (Pastor Fido) σοτ Guarini και ςσην ϋφι ιδιαίσεπα επιστφημένη-ςόμυψνα 
με σον ίδιο-μεσάυπαςη σοτ Αμόνσα  σοτ Tasso: 
 
«Εἰρ σοῦσο σὸ διάςσημα σῶν ἑπσά ἠ ὀκσὼ φπϋνψν ςτνέγπαχε καὶ σὸν Ἀμόνσαν σοτ, σὸ 
ποιμενικϋν καὶ πεπίυημον ποίημα, σὸ ὁποᾺον μεσευπάςθη εἰρ σὴν διάλεκσϋν μαρ, ἀλλὰ 
ἦσον πολὺ καλόσεπον νὰ μὴ ἢθελε μεσαυπαςθεᾺ»71.  
 
   Σο πιθανϋσεπο με σα λϋγια ατσά ο Γοτζέληρ να αναυέπεσαι ςσην μεσάυπαςη σοτ 
Αμόνσα απϋ σον Κτθηπαίο ιασπουιλϋςουο Γεύπγιο Μϋπμοπη ςσα 174572. Σο νϋημα σηρ 
σελετσαίαρ ππϋσαςηρ είναι ςκοσεινϋ. Ο Γοτζέληρ, ϋπψρ υανεπύνει σο δικϋ σοτ ανσί-
ςσοιφο εγφείπημα σηρ μεσάυπαςηρ ενϋρ έπγοτ σοτ Tasso, ίςψρ να θεψπεί ψρ ένδειξη 
κακήρ ποιϋσησαρ σην γλύςςα σηρ μεσάυπαςηρ, σην απλοελληνική-δημοσική. Ο ίδιορ με 
σην μεσάυπαςη σοτ θέληςε να δύςει έναν άλλο σϋνο, τχηλϋσεπο, με σην φπήςη σηρ 
καθαπεόοτςαρ. Με ϋφημα σην ανύσεπη για σον ίδιο γλύςςα σοτ  έφει ςσϋφο καθαπά 
πασπιψσικϋ, σην πνετμασική ανόχψςη σοτ γένοτρ σοτ, σο οποίο τςσεπεί ένανσι σψν 
τπολοίπψν, μέςψ σηρ ςόνδεςήρ σοτ με σοτρ απφαίοτρ Έλληνερ. Δεν λείποτν βέβαια και 
οι διδακσικοί, αλλά και οι καθαπά χτφαγψγικοί ςσϋφοι, ϋμψρ και ατσοί ςτνδέονσαι με 
σην γλύςςα:  
 
«Σὴν μεσάυπαςιν λοιπὸν ἑνὸρ σοιοόσοτ ςτγπάμμασορ, ὦ Ἕλληνερ ὁμογενεᾺρ μοτ, σὴν 

ὁποίαν ςσεπεᾺσο σὸ γένορ μαρ καθὼρ κασὰ δτςστφίαν καὶ ἕσεπα πολλὰ ππάγμασα, 

σολμῶ ἐγὼ ππῶσορ νὰ πποςυέπψ εἰρ σἀ ὄμμασά ςαρ. Κασαλαμβάνψ πῶρ ασὴ δὲν εἶναι 

ἱκανῶρ ἀπκεσὴ νὰ ἀποδύςει εἰρ σὸν ποιησήν μοτ καὶ ἀπὸ μέποτρ σῶν λλήνψν σὴν 

ππέποτςαν δϋξαν, ἀλλ’ ἐλπίζψ σολάφιςσον δι’ ασᾸρ σινὰ ἰδέαν νὰ δύςψ σᾸρ 

χηλοσάσηρ ἀξίαρ σοτ.  ςκοπὸρ σοῦ ἔπγοτ μοτ δὲν ἦσον ὅμψρ μϋνον σοῦσορ. Ἠθέληςα, 

εἰ δτνασὸν, νὰ ὠυελήςψ καὶ νὰ ευπάνψ, καὶ σϋςον ςυοδπὰ ἦσον  ἐπιθτμία μοτ, ὥςσε 

πεπέβη καὶ σὰρ δτνάμειρ μοτ καὶ σὰρ πεπιςσάςειρ μοτ»73.   

                                                 
70 Ππβλ. Δημαπάρ, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 195. 
71 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 14. 
72  Γεύπγιορ Μϋπμοπηρ, Ο Αμόνσαρ σοτ Σάςςοτ, (επ. πόπορ Εταγγελάσορ), ΜΙΕΣ, Αθήνα 2012. 
73 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 6-7. 
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   Παπϋλα ατσά, ςσιρ τποςημειύςειρ σοτ ο Γοτζέληρ φπηςιμοποιεί λϋγο καθημεπινϋ, σηρ 
κοινήρ γλύςςαρ, για να γίνει πεπιςςϋσεπο κασανοησϋρ απϋ σοτρ αναγνύςσερ σοτ:  
 
«Σὰ μικπὰ ποςημειύμασα σῶν λέξεψν καὶ ἄλλψν σινῶν δὲν εἶναι διὰ σοὺρ ςποτδαίοτρ. 
ἀνίςψρ ἀξιψθῶ νὰ κάμψ δετσέπαν ἔκδοςιν, εἶμαι εὔελπιρ νὰ διοπθύςψ ασὸ μοτ σὀ 
πϋνημα, ὥςσε νὰ υανεᾺ ἀπεςσϋσεπον καἰ ἐμοὶ καὶ μᾺν»74.   
 
Με άλλα λϋγια, αναγνψπίζει σην δισσή φπήςη σηρ ελληνικήρ γλύςςαρ και, ενύ θεψπεί 
σην απφαΐζοτςα γλύςςα σοτ έπγοτ ψρ ένα αναπϋςπαςσο μέπορ σηρ πποςπάθειαρ σοτ 
νέοτ ελληνιςμοό να εξτχψθεί «ηθικά», με σον σπϋπο ποτ σο θέλει και ο Κοπαήρ75, με 
σην παπάθεςη σψν τποςημειύςεψν ςε λαωκή γλύςςα δείφνει ϋσι έφει ςε τχηλή θέςη και 
σην επίσετξη σηρ ςαυήνειαρ, ϋπψρ κα ο Φιύσηρ λϋγιορ76. ε ατσϋ επανέπφεσαι και ςε 
άλλερ πεπιπσύςειρ, ϋπψρ π.φ ςσην 14η Ψδή, ϋποτ παπαθέσει δικέρ σοτ παπασηπήςειρ 
ςφεσικά με σην ελληνική γλύςςα, καθύρ έππασσε και ο Κοπαήρ ςσα Ππολεγϋμενα σοτ, 
ήδη απϋ σο 1804-180577:  
 
«Σὸ δὰ εἶναι ἀνσὶ σοῦ δὴ, ὁποῦ ἔφομεν κασὰ ςτνήθειαν σῶν Δψπιέψν, οἵσινερ σὸ α εἰρ η 
σπέποτν, ὡρ Ἅλιορ λέγοτν ἀνσὶ Ἥλιορ καὶ σ. Οὕσψρ καὶ οἱ ΚευαλλᾸνερ λέγοτςιν ἀμὰ 
ἀνσὶ μὴ, οἱ Κεπκτπαίοι ἀμγιὰ πλέον νενοθετμένον. Σὸ δὲ γιαμὰ σῶν Λετκανθίψν ἀπὸ 
σὸ γεμὴν, ὁποῦ θέλει νὰ εἴπει ὅμψρ, καὶ ἕσεπα, ὁποῦ δὲν εἶναι σύπα ἔπγον ἐδικϋν μοτ νὰ 
ἀπλψθῶ πεπιςςϋσεπον».78 
 
   Πέπα απϋ ατσήν σην σάςη σοτ να διδάςκει και να διαπαιδαγψγεί ςσιρ τποςημειύςειρ, 
ςε θέμασα καθαπά ποιησικήρ ςόνθεςηρ ο Γοτζέληρ αποδεικνόεσαι έναρ φειπιςσήρ σηρ 
γλύςςαρ επαπκήρ και ευετπεσικϋρ. Φπηςιμοποιεί λέξειρ πολτςόνθεσερ, ϋπψρ 
«πιςσοκατφομανία» (2.240), «ςπαθοκαμπτλουέπονσερ» (17.88).  
   Δεν διςσάζει ακϋμα και να πποβεί ςε μεσαθέςειρ ςσοιφείψν, πποκειμένοτ να δημιοτπ-
γήςει σην απαπαίσηση ομοιοκασαληξία. Γπάυει π.φ «κϋπλον» (3.236) ανσί για «κϋλπον», 
ύςσε να ομοιοκασαληκσήςει με σο «ϋπλψν», και «Ροβέσπον» (11.570) ανσί «Ροβέπσον» 
για να ομοιοκασαληκσήςει με σο «πέσπον» (=πέσπα) . Με λίγα λϋγια, υσάνει ςε ακπαίερ 
φπήςειρ σηρ γλύςςαρ, ςε έναν βιαςμϋ σηρ, ο οποίορ πποκαλεί ένα αιςθησικά άςφημο 
αποσέλεςμα. 
   μψρ, πέπα απϋ σιρ τπϋλοιπερ επιλογέρ σοτ, κάποιερ υοπέρ ο Γοτζέληρ φπηςιμοποιεί 
λέξειρ και σόποτρ ϋφι απλά απϋ σην κοινή καθομιλοτμένη, αλλά κτπίψρ απϋ σην 
γλύςςα ποτ μιλιϋσαν ςσην ιδιαίσεπη πασπίδα σοτ, δηλαδή σην επσανηςιακή διάλεκσο. 
Ενσάςςει ςσο έπγο σοτ σόποτρ λέξεψν ποτ ξενίζοτν έναν Έλληνα αναγνύςση 
πποεπφϋμενο απϋ κάποιο άλλο μέπορ σηρ Ελλάδαρ. Π.φ κασαπγεί σην φπονική αόξηςη 
ςσον αϋπιςσο και ανσί για “ἔππιχε” γπάυει “'πίχε” ςσον ςσίφο 1.70. Είναι μία 

                                                 
74 .π., ςελ. 11. 
75 Κοπαήρ, Ππολεγϋμενα, ϋ.π., ςελ. 36. Ππβλ. Peter Mackridge, Γλύςςα και εθνική σατσϋσησα ςσην Ελλάδα, 
1766-1976, Πασάκηρ, Αθήνα 2013, ςελ. 140-141 («4.Ο Αδαμάνσιορ Κοπαήρ ψρ γλψςςικϋρ μεσαππθτμιςσήρ»). 
76  .π., Κοπαήρ, ςελ. 235: «ππύση λοιπὸν ἀπεσὴ σοῦ λϋγοτ, καθὼρ πποεᾺπα, εἶναι  ςαυήνεια», και ςελ.  
243 (τπος.). 
77 .π., ςελ. 57 κ.ε. 
78 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 320 , 14η Ψδή, ςελ. 320, ςσ. 7. Βλέπε και 1η Ψδή, ςελ. 18,  τπ. ςσ. 494. 
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ςτνηθιςμένη ςσον Γοτζέλη φπήςη σοτ αοπίςσοτ, σην ςτνανσάμε και ςε άλλα έπγα σοτ79. 
Μεσπικά βέβαια ο ςσίφορ λεισοτπγεί καλόσεπα έσςι, ϋμψρ η μοπυή σηρ λέξηρ είναι 
αςόμβαση με σην πποςπάθειά σοτ Γοτζέλη για γλψςςική εξομάλτνςη. Έφει, λοιπϋν, 
κάποια παπάδοξα απϋ γλψςςικήρ άποχηρ, μια αςτνέπεια, σο μεσάυπαςμά σοτ. 
   Αν σύπα σο γλψςςικϋ ϋπγανο σοτ Γοτζέλη απεσέλεςε μία επιλογή ϋφι ιδιαίσεπα 
επιστφημένη, ϋπψρ ανσίςσοιφα θεψπεί ο Δημαπάρ εκείνη σοτ Κάλβοτ80, δεν ππέπει να 
θεψπήςοτμε κείμενα ϋπψρ η μεσάυπαςή σοτ Tasso απϋ σον Γοτζέλη ψρ άςφεσα με σην 
ϋλη γλψςςική ζόμψςη σηρ εποφήρ.Ίςψρ με αυεσηπία σέσοιοτ είδοτρ κείμενα να 
υσάςοτμε ψρ σην ανίφνετςη σηρ δημιοτπγίαρ σοτ γλψςςικοό ςτςσήμασορ σοτ Ανδπέα 
Κάλβοτ.  
   Οι αςτναίπεσοι σόποι σοτ Γοτζέλη, ϋπψρ π.φ σο ποπυόπεον81, θτμίζοτν ανσίςσοιφοτρ 
σοτ Κάλβοτ, πφ. σο φάλκεον82. Η πποςήλψςη και σψν δόο ςε ένα όυορ τχηλϋ ψρ ςσϋφο 
σηρ πνετμασικήρ σοτρ παπαγψγήρ, ϋπψρ υτςικά σο είφε θέςει και ο ολψμϋρ ςε διαυο-
πεσικϋ γλψςςικϋ επίπεδο, οδήγηςε ςσην επιλογή ενϋρ λϋγοτ κονσινοό ππορ σα απφαία, 
διάςπαπσο απϋ πολλοόρ νεοελληνικοόρ σόποτρ, π.φ νὰ δύςει83, ςφολάςαν84 κ.α, ένα 
μείγμα γλψςςικύν σόπψν ανοπθϋδοξψν. μψρ, ενύ ςσον Κάλβο θεψποόμε ϋσι 
λεισοτπγεί ατσϋ σο υαινϋμενο και δημιοτπγεί ένα είδορ τποβλησικϋσησαρ ςσο έπγο σοτ, 
ςσον Γοτζέλη οι επϋμενοί σοτ σο απέππιχαν ςτςσημασικά, παπά σην ανσίθεση άποχη 
σοτ Παλαμά85. 
  Μποποόμε να ποόμε ϋσι ςε επίπεδο γλψςςικήρ επεξεπγαςίαρ σηρ μεσάυπαςήρ σοτ και 
για σον Γοτζέλη ιςφόοτν ςσο ακέπαιο ϋςα παπασήπηςε ο Δημαπάρ για σον Κάλβο:  
  
«Σην φτδαία νεοελληνική, γλύςςα αγοπαία, θα σην πάπει για βάςη· έσςι γινϋσαν ςσον 
κόκλο σοτ Υύςκολοτ, εκεί ϋποτ διαμοπυύθηκε ο ποιησήρ σψν Ψδύν, εκεί ϋποτ 
απέκσηςε σην λογοσεφνική σοτ πείπα. Κι ϋπψρ γινϋσαν ςσον ίδιο κόκλο, ατσήν σην 
γλύςςα θα σην πλοτσίςει, θα σην διαςσίξει με λέξειρ και σπϋποτρ απφαιϋσασοτρ:  παίπνει 
λέξειρ απϋ σοτρ απφαίοτρ, ακϋμη και απϋ σα γλψςςάπια, ανακασύνει σόποτρ σηρ 
απφαίαρ μέςα ςσοτρ σόποτρ σηρ κοινήρ»86 

 
   Μποπεί, λοιπϋν, η γλύςςα σοτ Γοτζέλη να μοιάζει ςσο ςημείο ατσϋ με σην γλύςςα σοτ 
Κάλβοτ, έςσψ και αν είναι δόςκολο απϋ σην απλή ατσή παπασήπηςη να πει κάποιορ ϋσι  
σην επηπέαςε, αλλά η σέφνη σοτ σελετσαίοτ ξεπέπαςε σην δική σοτ. Η τπαινικσικϋσησα 
σοτ καλβικοό λϋγοτ και μία μεγαλόσεπη ιςοπποπία ςσην φπήςη σοτ τλικοό σοτ 
ςτνέσεινε ςε ατσϋ. Ο Γοτζέληρ ανσίθεσα έππεπε να δύςει ςε πολλή μεγάλη έκσαςη σο 
γλψςςικϋ σοτ ςόςσημα, λϋγψ σοτ ϋγκοτ σοτ έπγοτ ποτ μεσέυπαζε. Η ετπεία ατσή 
κλίμακα δεν πποκαλεί αιςθησική απϋλατςη, με απύσεπο αποσέλεςμα να καθιςσά δτ-
ςφεπή μια θεσικϋσεπη αποσίμηςη.  

                                                 
79 Ππβλ.  Ἡ κπίςιρ σοτ Πάπιδορ, ϋ.π, ςελ. 153, 5η Ψδή, ςσ. 59:  «μ' ἀυᾸκερ καὶ μοῦ 'υόγερ». Η φπήςη 
β΄πποςύποτ ενικοό σηρ πποςσακσικήρ εδύ δεν θα μποποόςε να τποςσηπικσεί λϋγψ σοτ πεπιεφομένοτ σοτ 
κειμένοτ, σοτ νοήμασϋρ σοτ. 
80 Δημαπάρ, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 294. 
81 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., 1η Ψδή, ςσίφορ 60, ςελ. 3. 
82  Κάλβορ, Ψδαί, ϋ.π., ςελ. 119.  
83 π. τπ. 82. 
84 .π.,  ςσ. 67. 
85  Παλαμάρ,  Άπανσα,  ϋ.π., ςελ.28-59. 
86 Δημαπάρ, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 291-292. 
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   Πάνσψρ, αν δοόμε σιρ επιπποέρ σοτ, ο Γοτζέληρ έφει φπηςιμοποιήςει πεπιςςϋσεπο 
γλψςςικοόρ σόποτρ απϋ σην πεπιοφή σηρ επικήρ ποίηςηρ, απϋ σοτρ δπαμασικοόρ και 
σοτρ λτπικοόρ ποιησέρ87. Οι επιλογέρ σοτ είναι ενδεικσικέρ σοτ πνεόμασϋρ σοτ ψρ 
μεσαυπαςσή: μεσέυπαζε ςε γλύςςα τχηλή και για ατσϋ πποέκπινε σην φπήςη ϋπψν απϋ 
σο ανσίςσοιφο κειμενικϋ είδορ, σο απφαίο έπορ. Έσςι οι λέξειρ ποτ ενςψμασύνει ςσο 
κείμενϋ σοτ είναι ομηπικέρ κτπίψρ (ἅλκιμορ, ἀμόμψν, ἀπγικέπατνορ, δτςθαλπὴρ, 
ποπυόπεον), αλλά και ηςιϋδειερ (μῶλον, ςμεπδαλέορ, υεπέςβιον), ακϋμα και απϋ σον 
Απολλύνιο σον Ρϋδιο (σαφινὸρ). Επίςηρ είναι ςτφνέρ οι λέξειρ απϋ σοτρ σπειρ σπαγικοόρ, 
σον Αιςφόλο (βπονσοειδὴρ, πολόυαιδπορ, ππϋςπαιοι, ςσέυη), σον ουοκλή (ἀγλαΐζψ, 
κπασαιὸρ, ϊπεπβπιθὴ) και σον Ετπιπίδη (πεπισπαφήλοτ, φαλινὸρ), καθύρ και  απϋ σον 
Απιςσουάνη (ππεπψδέςσασον, σπίμμασα), αλλά και σον Πίνδαπο (φαῦνορ), ποιησή ποτ 
έφαιπε μεγάληρ εκσίμηςηρ απϋ σοτρ πομανσικοόρ88.  
   Φπηςιμοποιεί ενίοσε λέξειρ σϋςο απϋ σην Παλαιά Διαθήκη (ἀνσιλήπσψπ, ἀνδπίζοτ, 
κποπία), ϋςο και απϋ σην Καινή Διαθήκη (κοπάςιον, κοτςσψδία, κπάςπεδον). Είναι 
λογικϋ άλλψςσε αυοό σα φπϋνια εκείνα οι πομανσικοί ςε πανετπψπαωκϋ επίπεδο είφαν 
ςσπαυεί ςσον φπιςσιανιςμϋ και σην μελέση σηρ Αγίαρ Γπαυήρ. Είναι γνψςσϋ ϋσι 
σοτρΧαλμοόρ σοτ Δαβίδ σοτρ έφει μεσαυπάςει ο Κάλβορ. Ατσή η ςφέςη ςσιρ επιλογέρ 
σοτρ πιθανϋν να δικαιολογεί σην ςόνδεςη σψν δημιοτπγύν ψρ μελύν ενϋρ κοινοό 
κόκλοτ, σψν πποςολψμικύν σηρ Ζακόνθοτ, καθύρ και σψν οπαδύν σψν απϋχεψν σψν 
πομανσικύν. Εξάλλοτ η Παλαιά Διαθήκη, ςόμυψνα με σιρ ανσιλήχειρ σηρ εποφήρ σοτ 
πομανσιςμοό, είναι ένα έπορ89.  
   Αν αςφοληθοόμε σύπα με σην ςόνσαξη σοτ Γοτζέλη, θα διαπιςσύςοτμε ϋσι είναι η 
νεοελληνική σηρ εποφήρ σοτ: η μείξη με νεϋσεπερ λέξειρ είναι ςτναυήρ με σην σέφνη 
πολλύν ομοσέφνψν σοτ, ειδικά ϋμψρ σοτ Κάλβοτ, δημιοτπγύνσαρ απκεσέρ υοπέρ ένα 
ςσπτυνϋ και επισηδετμένο όυορ ϋμοιο με σψν Ψδύν σοτ σελετσαίοτ. 
  Κασά σην άποχή μοτ, ψςσϋςο, η φπήςη ατσή σηρ γλύςςαρ δεν είναι σϋςο κακή. 
Τπάπφοτν απκεσά ςημεία σηρ μεσάυπαςηρ σοτ Γοτζέλη ποτ θέλγοτν και ποτ δείφνοτν 
σην μελέση εκ μέποτρ σοτ σηρ Κπησικήρ Λογοσεφνίαρ ψρ ππορ σην απϋδοςη ενϋρ 
ςτγκεκπιμένοτ, επψσικοό, κλίμασορ. Υτςικά η φπήςη ενϋρ σέσοιοτ γλψςςικοό οπγάνοτ 
απϋ σον Γοτζέλη δεν ετνοεί σην ςόγκπιςη. Ενσοτόσοιρ, ςε κάποια αποςπάςμασα  η 
γλύςςα σοτ γίνεσαι πιο απλή, δεν αποσελεί εμπϋδιο, και η αιςθησική απϋλατςη είναι 
ένσονη. Ένα απϋ σα φαπακσηπιςσικϋσεπα παπαδείγμασα βπίςκεσαι ςσην σπίση ψδή. Είναι 
η ςσιγμή ποτ ο Σακπίδηρ, έφονσαρ ππψσοανσικπίςει παλαιϋσεπα και επψσετσεί σην 
μοτςοτλμάνα πολεμίςσπια Κλοπίνδη, ϋσαν σην ςτνανσά ξανά ςσο πεδίο σηρ μάφηρ, 
μένει άνατδορ:  
 

  «Σὰ θεᾺα κεᾺνα κάλλη σηρ ἔμεινε κἰ ἀσενίζει 

κἰ οὔσε νὰ πεπαςπιςθεᾺ ὁλοσελῶρ υπονσίζει[...] 

μήσε ἀςσπάπσοτςι ποσὲ φψπὶρ νὰ βαςανίζοτν, 

                                                 
87

 Για ηην ζύνδεζη απσαίων ζςγγπαθέων με ζςγκεκπιμένερ λέξειρ, ζςμβοςλεύηηκα ηα ανηίζηοισα λήμμαηα 

ζηο  LSJ=Henry George Lidell-Robert Scott, A Greek-English Lexicon, revised and augmented throughout 
by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie, Clarendon Press, Οξυϋπδη 1940. 
88 ολψμϋρ, Ποιήμασα, ϋ.π., ςελ. 85 . 
89 Victor Hugo, «Σο μανιυέςσο σοτ πομανσιςμοό (ππϋλογορ ςσον Κπϋμβελ)» (1828), ςσο πεπ. Νέα Εςσία, 
σεόφορ 110, Σα Εκασϋν Πενήνσα Φπϋνια σοτ Ελληνικοό Ρομανσιςμοό (και ο Ρομανσιςμϋρ ςσον 19ο αιύνα), 
Αθήνα 1981,  ςελ. 145.  
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φψπὶρ νὰ μὲ υλογίζοτςι, φψπὶρ νὰ μ’ ἀυανίζοτν»90. 

 

   Ενδιαυέπον είναι και σο ςσοιφείο πψρ ο Γοτζέληρ ςσην γλύςςα ποτ φπηςιμοποιεί 

πποςαπμϋζει σην λαωκή ονομαςία σψν μηνύν. σον σίσλο φπονολογεί με ακπίβεια «1807, 

Θεπιςσίοτ». Σο έπγο δηλαδή εκδίδεσαι σον Ιοόνιο, σον Θεπίςσιο, ππουανύρ εννούνσαρ 

πιο λογιϋσποπα σον Θεπιςσή, σοτ 1807. ε μεσαγενέςσεπο έπγο σοτ δηλύνει ατσήν σην 

ςτνήθειά σοτ και σην ςτνδέει με πασπιψσικοόρ ςσϋφοτρ και πάλι. Θέλει να φπηςιμοποιεί 

ελληνικά ονϋμασα και ϋφι πψμαωκά:  
 

«Πεπιπλέον σὸ ἐπὶ Πάπα Γπηγοπίοτ ΙΓ΄ κασὰ σὸ 1582 μηνολϋγιον εἶναι κασὰ πάνσα 
σπϋπον κακουπαδέςσασον, ὡρ ἀκασάλληλον καὶ ἀνάπμοςσον καὶ μὲ σὴν ἐστμολογίαν 
σῶν ὀνομάσψν καὶ μὲ σὴν υόςιν σῶν σεςςάπψν ὡπῶν σοῦ φπϋνοτ καὶ μὲ σὴν πϋληχιν 
σῶν ἐθνῶν. Σὶ ἔφομεν νὰ κάμομεν μὲ σοὺρ κτπίοτρ Ρψμαίοτρ Ἰανοτάπιον, Υεβποτάπιον, 
κσλ; Σὶ ἔφει νὰ κάμει  ἰδία υόςιρ; δὼ εἶναι σὸ σᾸρ παποιμίαρ: «Σὶ κηυήςι καὶ 
μελίςςαιρ;» 
   Δόο ἠ σπία μϋνον ὀνϋμασα μηνῶν ἔφομεν εἰρ σην διάλεκσϋν μαρ ὡπαᾺα καὶ καλὰ ὡρ 

ἐξηγοῦνσα σὴν υςιν σῶν ππαγμάσψν καὶ μὴ ἔφονσα ςφέςειρ ἀλλοκϋσοτρ, οἷον Θεπι- 

ςσὴρ, Ἀλψνάπιορ, Σπτγησὴρ, ἀπὸ σοῦ θεπίζψ, ἀλψνίζψ, σπτγῶ, καὶ οἱ κόπιοι ςποτδαᾺοι 

σῶν λλήνψν σὰ παπαβλέποτςι σελείψρ, πποσιμῶνσερ ἀνσὶ σοόσψν καλλιϋσεπον νὰ 

γπάυοτςι καὶ νὰ λέγοτςι Ἱοόνιορ, Ἰοόλιορ, επσέμβπιορ, σάφα διὰ νὰ μὴ βαπβαπίζοτςι, 

ἀλλὰ σϋσε βαπβαπίζοτςιν ἀνανσιππήσψρ. Πλὴν, σοῦσο πποέπφεσαι ἀπὸ σὴν ςτνήθειαν, 

ἣσιρ παπαςόπει καὶ ασοὺρ νὰ ἀμαπσάνοτςιν ὅποτ δόνασο νὰ μὴν ἁμαπσάνοτςιν. Οἱ 

Γάλλοι εἰρ σὸν καιπὸν σᾸρ ἐπαναςσάςεύρ σψν, κασὰ σὸ 1793, ἔκαμαν εἰρ σοὺρ μήναρ 

ὡπαιοσάσην μεσαππόθμιςιν. Σοὺρ ἀπεκασέςσηςαν ὅλοτρ ἐξίςοτ σπιάκονσα μεπῶν, 

ἐπονομάςανσερ πποςηγοπικῶρ ἕκαςσον ασῶν μὲ πποςυτέςσασον ἐπίθεσον ληυθὲν ἀπὸ 

σὴν υόςιν»91. 
 

   Έφοτμε δηλαδή μία εκδήλψςη γλψςςικοό πασπιψσιςμοό, γεγονϋσορ ςτνηθιςμένοτ 

ςσην εποφή σοτ ςσοτρ κόκλοτρ σψν Ελλήνψν λογίψν. μψρ, βλέποτμε και ένα άλλο 

ενδιαυέπον υαινϋμενο, ϋσι ο παλιϋρ ιακψβίνορ, ο Γοτζέληρ, εξακολοτθεί να ςτνδέεσαι 

πνετμασικά ψρ σα βαθειά γηπασειά σοτ με σην ςκέχη σοτ Διαυψσιςμοό και σηρ 

Γαλλικήρ Επανάςσαςηρ, ςε ϋλα σα επίπεδα. Έφει άποχη για ϋλα σα ζησήμασα, σιρ πε-

πιςςϋσεπερ υοπέρ μάλιςσα είναι δέκσηρ και, με σην ςειπά σοτ, μέςψ σηρ εκδοσικήρ 

παπαγψγήρ σοτ, πομπϋρ ππψσοποπιακύν ιδεύν. 

   Παπομοίψρ και ςσα κόπια ονϋμασα σψν ηπύψν σοτ πποςπαθεί να επμηνεόςει και να 

διδάξει, να δύςει μία εστμολογική φποιά, μεσασπέπονσαρ σο Sofronia ςε ψυπονία, σο 

Erminia ςε Επμηνία. Βέβαια και ςε λασίνοτρ ποιησέρ σηρ κψμψδίαρ, βλ. Σεπένσιο, ςε 

κάποια έπγα σοτρ τπάπφει ςόνδεςη ονϋμασορ και ποιϋσησαρ φαπακσήπα. Έσςι π.φ ςσην 

                                                 
90 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ.  70. 
91 Σὰ κασὰ σοὺρ Ἕλληναρ, ϋ.π., ςελ. 52. 
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κψμψδία Ο ετνοόφορ92 η γπιά παπαμάνα σηρ Αθηναίαρ ηπψίδαρ Παμυίληρ ονομάζεσαι 

ψυπϋνη (Sophrona nutrix). Αλλά και ςσον Επψσϋκπισο η νένα ονομάζεσαι Υποςόνη, 

ϋπψρ και ο ςόμβοτλορ Υπονίςσαρ, ή καθύρ ςσον Ροδολίνο ο ανσίςσοιφορ ςόμβοτλορ 

Επμήνορ. σο ϋνομα σοτ σελετσαίοτ είναι οπασή η επίδπαςη σοτ Tasso, μέςψ σηρ 

επανάληχηρ οτςιαςσικά σοτ ονϋμασορ σηρ δετσεπαγψνίςσπιαρ σηρ Ελετθεπψμένηρ 

Ιεποτςαλήμ, σηρ Erminia, αν και σο ϋλο έπγο είναι απομίμηςη άλλοτ έπγοτ σοτ Ισαλοό 

ποιησή, σοτ Il re Torrismondo. Ο Γοτζέληρ ακολοτθεί μία μακπά παπάδοςη λοιπϋν γόπψ 

απϋ σην ονομασοδοςία σψν ηπύψν ενϋρ έπγοτ.  

   Ψςσϋςο κάποιερ μεσαυπαςσικέρ επιλογέρ σοτ φπήζοτν πεπιςςϋσεπο εξέσαςηρ απϋ 

άλλερ. Έσςι, σον Raimondo σον μεσασπέπει ςε Ρατμοόνδο, καθιςσύνσαρ σο ϋνομα ατσϋ 

σπιςόλλαβο, ανσί για σο σεσπαςόλλαβο Ραιημοόνδορ/Ραϊμοόνδορ/Ραωμοόνδορ ποτ 

πεπιμένει κάποιορ και ποτ ςτμυψνεί πεπιςςϋσεπο με σην υψνησική απϋδοςη σοτ ονϋ-

μασορ. Ππουανύρ οι λϋγοι είναι μεσπικοί. Ακϋμα μεσαυπάζει σο Clorinda ψρ Κλοπίνδη 

και ϋφι ψρ Κλοπίνδα, σο Tancredi ψρ Σακπίδηρ και ϋφι ψρ Σανκπέδηρ. Ατσέρ οι επιλογέρ 

είναι κασά σην άποχή μοτ πεπιςςϋσεπο ςτνειδησέρ ψρ ππορ σο να μοιάζοτν σα ονϋμασα 

απφαιοππεπέςσεπα. 

   Επίςηρ τπάπφοτν φψπία σοτ έπγοτ σοτ Tasso ποτ ο Γοτζέληρ σα μεσαυπάζει ενσελύρ 

ελεόθεπα, καθιςσύνσαρ σο έπγο σοτ Ισαλοό ομοσέφνοτ σοτ πεπιςςϋσεπο ϋπγανο σψν 

δικύν σοτ ππογπαμμασικύν ςσϋφψν, ϋπψρ σοτρ εκθέςαμε. Η δική σοτ μεσάυπαςη  

αποςκοπεί ςσην δημιοτπγία ανσισοτπκικοό κλίμασορ. σο επειςϋδιο ϋποτ λόονσαι οι 

ςπονδέρ κασά σην διάπκεια σηρ μονομαφίαρ Ρατμοόνδοτ-Απγάνση απϋ σον Οπαδίνο93, ο 

Ραγκαβήρ94 και ο Στπάλδορ95 παπέφοτν ένα κείμενο λιγϋσεπο επιθεσικϋ ενανσίον σψν 

Σοόπκψν. Ο Γοδευπείδορ δεν υψνάζει με οπγή «ἐβίαςον οἱ ςκόλοι σὴν ςτνθήκη»96 οόσε 

κινείσαι σϋςο επιθεσικά ενανσίον σψν ανσιπάλψν. Άπα τπάπφει κάποια μεσάπλαςη 

ςόμυψνα με σην ππϋθεςη σοτ Γοτζέλη να δύςει δπαμασικϋσησα ςσο κείμενο εκεί ποτ 

δεν τπάπφει ςσο ππψσϋστπο σοτ Tasso.  

 

   ε ϋ,σι αυοπά σην ςσιφοτπγία σοτ ο Γοτζέληρ εκυπάζει και ο ίδιορ εξαπφήρ σιρ 
επιυτλάξειρ σοτ για σο αποσέλεςμα σψν κϋπψν σοτ97.  
   Ο Γοτζέληρ ςσην μεσάυπαςη ατσή φπηςιμοποιεί πέπα απϋ σην γλύςςα και σον ςτνήθη 
ςσίφο σηρ εποφήρ, σον πολισικϋ δεκαπενσαςόλλαβο, παποξόσονο, με ζετγαπψσή 
ομοιοκασαληξία. Δεν ακολοτθεί δηλαδή σο μέσπο σοτ ποιήμασορ, ποτ είναι ο 
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 Σεπένσιορ, Ο ετνοόφορ, μσυ. Κύςσαρ Παναγιψσάκηρ, σιγμή, Αθήνα 2001. 
93

 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., 7η ψδή, ςελ. 191, ςσ. 730-736. 
94

 Ραγκαβήρ, Άπανηα ηα Φιλολογικά, ό.π., η. Σ΄, ζελ. 228. 
95

 Σςπάλδορ, «Ζακύνθιορ Ανθών», ό.π., Έηορ Δ΄(Αύγοςζηορ), ζελ. 51-52 και Τυπάλδου Άπανηα: ποιήμαηα-

πεζά-μεηαθράζμαηα-ιηαλικά, επ. Νηίνορ Κονόμορ, Πηγή, Αθήνα 1953, ζελ. 238. 
96

 Ἡ Ἱερουζαλήμ, όπωρ ςπ. 96, ζη. 734. 
97 .π., «Ππϋλογορ», ςελ. 11: «Καθεὶρ γινύςκει σὴν δτςκολίαν σοῦ νὰ μεσαυπάζει ἀπϋ ςσίφοτρ εἰρ ἄλλοτρ 
ςσίφοτρ, διὰ σοὺρ ὁποίοτρ δὲν ἔφομεν μήσε βεβαίοτρ κανϋναρ, μήσε σὴν ασὴν κοινήν μαρ διάλεκσον εἰρ 
μίαν διοπιςμένην ςτνθήκην». 
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ενσεκαςόλλαβορ και θεψπείσαι ψρ ισαλικϋ μέσπο98.Έσςι έππαξε π.φ πολό μεσαγενέςσεπα 
ο Νίκορ Καζανσζάκηρ ςσην μεσάυπαςη σηρ Θείαρ Κψμψδίαρ σοτ Δάνση99. Ο Ζακόνθιορ 
ποιησήρ ϋμψρ ακολοτθεί σιρ μεσπικέρ ςτνήθειερ σψν ςόγφπονύν σοτ Ελλήνψν. Δεν 
σατσίζει σην μεσπική σοτ με εκείνη σοτ κειμένοτ σοτ, αλλά με σιρ μεσπικέρ ςτνήθειερ 
σψν Ελλήνψν ομοσέφνψν και αναγνψςσύν σοτ. σϋφορ σοτ είναι η ετφεπέςσεπη 
παπακολοόθηςη σοτ νοήμασορ. Για σον λϋγο ατσϋ μάλλον δεν φψπίζει και ςε οκσάςσιφερ 
ςσπουέρ (stanzas) σο κείμενο σηρ μεσάυπαςηρ, αλλά παπαθέσει ακέπαιο σο έπγο. Έσςι 
πποςδίδει και σην αίςθηςη σοτ ςτνϋλοτ ςε κάθε ψδή (Canto) σοτ έπγοτ. Η 
ομοιοκασαληξία σοτ είναι σέλεια. 
  Πιο ςτγκεκπιμένα, ο ςσίφορ ςσον οποίο μεσαυπάζει ο Γοτζέληρ σην Ιεποτςαλήμ είναι ο 
ιαμβικϋρ δεκαπενσαςόλλαβορ, παποξόσονορ, σονίζεσαι δηλαδή ςσην δέκαση σέσαπση 
ςτλλαβή. Τπάπφει σομή ςσην ϋγδοη ςτλλαβή, η οποία ςτνήθψρ σονίζεσαι. Σονίζεσαι 
επίςηρ και η έκση, η δέκαση και η δψδέκαση ςτλλαβή ςσοτρ πεπιςςϋσεποτρ ςσίφοτρ. Ο 
Γοτζέληρ, επίςηρ, δεν κάνει εκσεσαμένη φπήςη σηρ ςτνίζηςηρ ςσο έπγο σοτ. σο κείμενο 
ποτ εκδίδψ η ςσιφοτπγία ςτνήθψρ είναι ομαλή και δεν φπειάςσηκε κάποια αποκασά-
ςσαςη σψν ςσίφψν για λϋγοτρ μεσπικοόρ. 
   Πολλέρ υοπέρ παπασηπείσαι σο απολόσψρ ςτνηθιςμένο υαινϋμενο οι ςσίφοι σηρ 
Ιεποτςαλήμ  να ξεκινάνε ψρ σποφαωκοί ςσο ππύσο ημιςσίφιϋ σοτρ, ευϋςον σονίζεσαι η 
ππύση σοτρ ςτλλαβή, ϋπψρ είναι π.φ ο  ππύσορ ςσίφορ σοτ έπγοτ («Ἅδψ σὰ ὅπλα σὰ 
ςεμνά καὶ ςσπασηγὸν ἐκεᾺνον»).  Οι πεπιπσύςειρ ατσέρ είναι απκεσέρ και αγγίζοτν 
μεγάλο μέπορ σηρ παπαγψγήρ σοτ.  
  Ένα άλλο απϋ σα ςσοιφεία ποτ καθιςσοόν σο όυορ ςσην ςσιφοτπγία σοτ Γοτζέλη 
ιδιαίσεπα δόςκολο είναι η φπήςη ςφημάσψν σοτ λϋγοτ ϋπψρ οι αναςσπουέρ και σο 
ππψθόςσεπο, ποτ αναυέπει και ο ίδιορ ςσον ππϋλογο σοτ έπγοτ100. Η απομάκπτνςη σψν 
ςτνσακσικύν ϋπψν απϋ σην θέςη ποτ κανονικά θα σοτρ αναμέναμε, δτςφεπαίνει σην 
παπακολοόθηςη σοτ νοήμασορ. Ένα φαπακσηπιςσικϋ παπάδειγμα είναι σο εξήρ:  
 

 «Σὰρ φάπισάρ σοτ ἂν ᾿μποπεᾺ ςυάλμα ν’ ἐπιςκιάζει, 

 ὁ Ἔπψρ εἶναι μοναφὸν κἰ αθάδηρ σὸν πασάζει»101.  

 

   Ο ςσίφορ σοτ Γοτζέλη δεν πέει με άνεςη.Ίςψρ για σον λϋγο ατσϋ ο Γοτζέληρ, ϋφι μϋνο 
ψρ μία επίπλαςση εκδήλψςη ποιησικήρ μεσπιουποςόνηρ, αλλά αναγνψπίζονσαρ ππαγμα-
σικά σα σπψσά σηρ μεσάυπαςήρ σοτ, να γπάυει ϋσι η απϋδοςή σοτ δεν είναι εκείνηρ σηρ 
ςσάθμηρ ποτ επιθτμοόςε ακπιβύρ102. 
 
 

                                                 
98 Γεπάςιμορ πασαλάρ, Η ςσιφοτπγική σέφνη, μελέσερ για σην νεοελληνική μεσπική (επ. Ετπιπίδηρ 
Γαπανσοόδηρ-Άννα Κασςιγιάννη), Πανεπιςσημιακέρ Εκδϋςειρ Κπήσηρ, Ηπάκλειο 1997, ςελ. 115-127 («Για 
σον ενσεκαςόλλαβο»). 
99 Ππβλ. Νίκορ Καζανσζάκηρ, Η Θεία Κψμψδία, Εκδϋςειρ Ελένηρ Καζανσζάκη, Αθήνα 2010. 
100 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 8:  «λίγαι μεσαβολαὶ εἰρ σινὰρ υπάςειρ, ὀλίγαι ἀποβολαὶ εἰρ σινὰρ οφὶ σϋςον 
ἀξιολϋγοτρ πεπιςσάςειρ, ὀλίγαι παπεκβάςειρ, ὀλίγαι μεσαθέςειρ ςσπουῶν ἠ ςφήμασα ππψθόςσεπα, ἰδοὺ 
ὅλη  ἐλετθεπία». 
101 .π., 1η Ψδή, ςελ. 17, ςσ. 467-8. 
102 .π., ςελ. 10: «Ἂν ὁ καιπὸρ καὶ αἱ πεπιςσάςειρ δὲν μοι ςτνεφύπηςαν νὰ δύςψ μίαν μεσάυπαςιν ὡρ 
ἐπϋθοτν καὶ ἵςψρ ἐμπϋποτν, ασὴ ὅμψρ  ἰδέα εἰρ ὅλον σὸ διάςσημα σοῦ ςτνθέμασορ ἦσον πάνσοσε εἰρ σὸν 
νοῦν μοτ» 
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6.     ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ 
 

σην εποφή ποτ ππψσοστπύθηκε η μεσάυπαςη σηρ Ιεποτςαλήμ, ο Κψνςσανσίνορ 
Οικονϋμοτ, ςόγφπονορ σοτ Γοτζέλη, είφε εκυέπει ατςσηπή κπίςη για σο μεσαυπαςσικϋ 
ατσϋ έπγο σοτ και πποκάλεςε σην οπγιςμένη ανσίδπαςη σοτ Ζακόνθιοτ λογοσέφνη103. 
τγκεκπιμένα ο Οικονϋμοτ είφε γπάχει σα εξήρ: 
 
« Σάςςορ μεσευπάςθη καὶ εἰρ σὴν γλύςςαν μαρ πὸ Δημησπίοτ Γοτζέλη Ζακτνθίοτ. 
1807. ἐν Βενεσίᾳ.  Μεσαυπαςσὴρ εἶναι ἀξιέπαινορ καὶ διὰ σὴν υιλογένειαν καὶ διὰ σοὺρ 
κϋποτρ σοτ‧ ἀλλ’ ἦσο εφᾸρ ἔπγον νὰ ἦσο ὀλίγον πποςεκσικύσεπορ εἰρ σοὺρ κανϋναρ σᾸρ 
μεσαυπάςεψρ»104. 
 
    Σο μεσαυπαςσικϋ ατσϋ έπγο ϋνσψρ ξεφάςσηκε. Απγϋσεπα ϋμψρ τπήπξαν ετνοωκϋσεπερ 
κπίςειρ. Ο Θεϋδψπορ Οπυανίδηρ, ςσην έκδοςη σοτ δικοό σοτ έποτρ  (Ο Άγιορ Μηνάρ) σο 
1860 γπάυει πολό κολακετσικά λϋγια για σην μεσάυπαςη σοτ Γοτζέλη, ενύ τποβαθμίζει 
ενσελύρ σην ανσίςσοιφη μεσάυπαςη σοτ έπγοτ απϋ σον Αλέξανδπο Ρίζο Ραγκαβή ςσα 
1859. Βέβαια ο Οπυανίδηρ δεν έφει δει σην ανέκδοση ακϋμα μεσάυπαςη σοτ Στπάλδοτ 
και μοιάζει να κπίνει τποκειμενικά με κόπιο ςσϋφο να κασαδικάςει σην μεσάυπαςη σοτ 
έπγοτ απϋ σον Ραγκαβή: 
 
«Παπαβαλὼν ςσίφον ππὸρ ςσίφον σοῦ Σάςςοτ σὸ κείμενον μὲ σὴν μεσάυπαςιν σοῦ 
Γοτζέλη καὶ σὴν ἰδικήν ςαρ [ενν.σοτ Ραγκαβή] ἔυθαςα εἰρ σὸ ἐξᾸρ κψμικὸν μὲν, ἀλλ’ 
ἁπλοόςσασον καὶ βέβαιον πϋπιςμα [...] Σῷ ὄνσι‧ ὁ γέπψν Γοτζέληρ καίσοι κακϋζηλορ, 
καίσοι φτδαΐζψν καὶ βαπβαπίζψν, εἶναι πολό πιςσϋσεπορ μεσαυπαςσὴρ σοῦ Σάςςοτ ἀπὸ 
μᾶρ‧ καὶ ἐὰν ςτγκπίνῃ σιρ σὴν ἐποφὴν καθ’ ἡν μεσέυπαςε καὶ ἐςσιφοόπγηςε, μὲ σὴν 
ςήμεπον, ἀποβαίνει, νὴ Δία, καὶ γλαυτπύσεπορ ςφεδὸν»105. 
 
   Σο ςημανσικϋ ϋμψρ ςφϋλιο για σην μεσάυπαςη έπφεσαι μιςϋ αιύνα μεσά: ο Παλαμάρ, 
ςε μια ομιλία σοτ ςσον Παπναςςϋ ςσα 1916 για σον Ιοόλιο Στπάλδο, δείφνει ϋσι γνψπίζει 
καλά σην μεσάυπαςη σοτ Γοτζέλη και υαίνεσαι να ςτμμεπίζεσαι σην κπίςη σοτ 
Οπυανίδη για σιρ δόο καθαπεόοτςερ αποδϋςειρ σοτ ισαλικοό έποτρ. Οτςιαςσικά, με σην 
πνετμασική επιβολή σοτ, ο Παλαμάρ μοιάζει να καλεί σο κοινϋ σηρ εποφήρ σοτ να 
γνψπίςει απϋ κονσά σο παπαμελημένο μεσάυπαςμα σοτ Γοτζέλη: 
 
 «μοια διδαφσικϋ και για σο μεσαφείπιςμα σηρ καθαπεόοτςαρ και για ση διαυοπά ποτ 
παίπνει η ίδια γλψςςική απφή ευαπμοςμένη απϋ απϋ διαυοπεσικοόρ σεφνίσερ και ςε 
διαυοπεσικοόρ καιποόρ θα είσαν και σο παπάθεμα ςσίφψν σηρ “Ελετθεπψμένηρ 
Ιεποτςαλήμ” απϋ σην μεσάυπαςη σοτ Δημησπίοτ Γοτζέλη Ζακτνθίοτ ποτ είδε σο υψρ 
“Ειρ Ενεσίαρ” ςσα 1807»106 

                                                 
103 Κψνςσανσίνορ Οικονϋμορ, Αλληλογπαυία, σ. Β΄,  Ακαδημία Αθηνύν, Αθήνα 2002, ςελ. 25-27. 
104 .π,  Γπαμμασικὰ, ςελ. 274, ςημ. β΄, αναυοπά ςσο γπάμμασα σοτ ίδιοτ, ϋ.π., ςελ. 306. 
105 Βλ. Θεϋδψπορ Οπυανίδηρ,  Ἅγιορ Μηνάρ (ἐπειςϋδιον σᾸρ ἑλληνικήρ ἐπαναςσάςεψρ),  ποίημα λτπικο-
επικϋ ἐιρ ἅςμασα σέςςεπα, Αθήνα 1860, ςελ. 200-201. Σην  πληπουοπία για σιρ δόο ατσέρ κπίςειρ σην 
άνσληςα απϋ σην ιςσοςελίδα σοτ Ινςσισοόσοτ Μεςογειακύν ποτδύν σοτ Ι.Σ.Ε:  
 http:||poetry.ims.forth.gr|translations.php. 
106 Κψςσήρ Παλαμάρ, Άπανσα, Μπίπηρ-Γκοβϋςσηρ, Αθήνα 41972, σ. Η΄,  ςελ. 300, τπ. 1 («Ιοόλιορ Στπάλδορ», 
ςελ. 285-310).  

http://poetry.ims.forth.gr/translations.php
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    Παπϋλα ατσά, ακϋμα και μεσά απϋ ατσϋν σον μεγάλο έπαινο σοτ Παλαμά, σο έπγο 
σελικά ξεφνιέσαι απϋ σο κοινϋ. Έσςι, υσάνονσαρ, λοιπϋν, ςσα μέςα σοτ εικοςσοό αιύνα, 
ϋσαν απφίζοτν και εκδίδονσαι οι ππύσερ αξιϋλογερ ιςσοπίερ σηρ λογοσεφνίαρ, ο 
Κ.Θ.Δημαπάρ θεψπεί σην μεσάυπαςη σηρ Ελετθεπψμένηρ Ιεποτςαλήμ ψρ «πολό κακή»107. 
Μάλιςσα θεψπεί ϋσι ο Γοτζέληρ, μεσά σο ελπιδουϋπο ξεκίνημα σοτ με σον Φάςη, «έφαςε 
σο σαλένσο σοτ»108. Έκσοσε δεν έφει τπάπξει άλλο ςφϋλιο. Οι τπϋλοιποι ιςσοπικοί σηρ 
λογοσεφνίαρ ςιψποόν, πέπα απϋ σον Κοπδάσο ποτ κπίνει πεπιςςϋσεπο σον λογοσέφνη ψρ 
ιςσοπικϋ ππϋςψπο, ϋπψρ διαπιςσύςαμε ςσο τποκευάλαιο σο ςφεσικϋ με σα βιογπαυικά 
σοτ. 
   Ποιοί, λοιπϋν, είναι οι ςσϋφοι σηρ έκδοςηρ μιαρ μεσάυπαςηρ ποτ εδύ και απκεσέρ 
δεκαεσίερ έφει θεψπηθεί έσςι; Η μεσάυπαςη σοτ Γοτζέλη, ειδικά αν ιδψθεί ςτγκπισικά με 
σην μεσαγενέςσεπη σοτ Στπάλδοτ, ππαγμασικά δεν θέλγει. Μποποόμε να βαςιςσοόμε 
μονάφα ςσο ϋσι αποσελεί μια πλήπη απϋδοςη σοτ έπγοτ για να πποφψπήςοτμε ςε μια 
σέσοια ενέπγεια;   
 
   Νομίζψ πψρ οι ςημεπινέρ αιςθησικέρ απουάνςειρ για σην ποιϋσησα σηρ μεσάυπαςηρ, 
ϋςο και αν είναι ςψςσέρ, είναι μονομεπείρ. Ξεφνάμε ϋσι εμείρ έφοτμε ψςσϋςο δει πιο 
καλέρ αιςθησικά μεσαυπάςειρ, σϋςο άλλψν έπγψν, ϋςο και σοτ ίδιοτ σοτ έποτρ σοτ 
Tasso. Θα άξιζε πεπιςςϋσεπο να μεσπήςοτμε σην λεισοτπγία σοτ κειμένοτ ατσοό ψρ 
έκυπαςηρ σηρ ςτγκεκπιμένηρ εποφήρ ςσην οποία δϋθηκε, καθύρ και σψν βλέχεψν σοτ 
μεσαυπαςσή ςε ςφέςη και με και σο εκδοσικϋ ππϋγπαμμά σοτ. Αν ανσικπόςοτμε σην 
μεσάυπαςη ατσή ανεξάπσησα, ψρ σο πποωϋν μιαρ ςτγκεκπιμένηρ εποφήρ και αιςθησικήρ, 
μέςα ςσα πλαίςια δηλαδή σα φψποφπονικά ποτ εκδϋθηκε, ίςψρ η άποχή μαρ να αλλάξει. 
Με λίγα λϋγια, η έκδοςη ατσήρ σηρ μεσάυπαςηρ θα μαρ βοηθήςει να βελσιύςοτμε σιρ 
γνύςειρ μαρ για σην ππύση δεκαεσία σοτ 19οτ αιύνα, αλλά και σον Γοτζέλη. 
   Με παπϋμοιο ςκεπσικϋ οι εκδϋςειρ σηρ Οξυϋπδηρ κτκλουϋπηςαν ςσα 1972 σην επίςηρ 
θεψποόμενη ψρ «κακή» μεσάυπαςη σοτ Μαινϋμενοτ Οπλάνδοτ (Orlando Furioso) σοτ 
Ariosto απϋ σον John Harrington (1591) ψρ ένα μνημείο σηρ αγγλικήρ λογοσεφνίαρ ποτ 
δεν έππεπε να φαθεί109. μοια, τπάπφει ακϋμα μεγάλορ ςεβαςμϋρ για σην μεσάυπαςη σηρ 
Gerusalemme Liberata απϋ σον Edward Fairfax ψρ  Jerusalem Delivered  (1600). Οι λϋγοι 
ποτ θεψπύ ϋσι η έκδοςη σηρ μεσάυπαςηρ σοτ Γοτζέλη είναι απαπαίσηση είναι ακϋμα πιο 
ςόνθεσοι: 
   Εκσϋρ απϋ ϋλα ϋςα εκθέςαμε μέφπι σύπα, επιπλέον ο Γοτζέληρ μαρ μεσαυέπει σην 
αίςθηςη σηρ λογιοςόνηρ σοτ γένοτρ ππιν απϋ σην επανάςσαςη. Μαρ δίνει ςσίφοτρ σοτ 
Μαπσελάοτ απϋ σην ανέκδοση μεσάυπαςη σοτ ίδιοτ ποιήμασορ110, φπηςιμοποιεί και 
ςφολιάζει σιρ εκδϋςειρ σψν απφαίψν Ελλήνψν ςτγγπαυέψν απϋ σον Κοπαή111, μαρ 

                                                 
107 Δημαπάρ, Ιςσοπία, ϋ.π., ςελ. 319: «Ο Δ.Γοτζέληρ, όςσεπα απϋ σιρ ππύσερ επιστφίερ σοτ, επηπεάςθηκε απϋ 
σον νεοκλαςικιςμϋ·ςσα 1807 είφε δημοςιεόςει μεσάυπαςη σηρ Ιεποτςαλήμ σοτ Σάςςο, πολό κακή».  
108 Δημαπάρ, Νεοελληνικϋρ Διαυψσιςμϋρ,  Επμήρ, Αθήνα 31983, ςελ. 451-452, τποςημ. 26. Ατσή η άποχη, 
βέβαια, είναι ςσεπεϋστπη για σοτρ πομανσικοόρ λογοσέφνερ, ϋπψρ θα δείξψ και παπακάσψ. 
109

 Robert McNulty (ed.), Ludovico Ariosto’s Orlando Furioso: Translated into English Heroical Verse by 
Sir John Harington (1591), Clarendon Press, Οξυϋπδη 1972. 
110 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 318, ςσ. 521-530 (βλ. τπ. ςσ. 13.530).  
111 .π., ςελ. 300, ςσ. 12.762 
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παπέφει πληπουοπίερ για μεσαυπάςειρ έπγψν ποτ πποηγήθηκαν112. Είναι έναρ καλϋρ 
αγψγϋρ σηρ πποεπαναςσασικήρ παιδείαρ.  
    Ο Γοτζέληρ αποσελεί σον σελετσαίο ίςψρ εκυπαςσή μίαρ ςειπάρ λογίψν, σψν 
πποςολψμικύν, ποτ τπηπέσηςαν σο ελληνικϋ γένορ ππιν απϋ σην ολοκλήπψςη σηρ 
παλιγγενεςίαρ και δείκσηρ σψν αλλαγύν ποτ ςτνέβηςαν ςσον κόκλο σψν μοπυψμένψν 
Ελλήνψν απϋ σα πποεπαναςσασικά ςσα επαναςσασικά φπϋνια και ψρ σην εδπαίψςη σοτ 
ππύσοτ οπγανψμένοτ ελληνικοό κπάσοτρ, δηλαδή απϋ σα 1830 και εξήρ. Αξίζει να 
ςσαθοόμε λίγο ςσα εκδοσικά σοτ ςφέδια και σιρ ππαγμασύςειρ σοτρ. Μποποόμε να 
μάθοτμε πολλά ππάγμασα απϋ ατσϋν σον άοκνο πνετμασικϋ άνθπψπο και μεγάλο 
πασπιδολάσπη. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 .π., «Ππϋλογορ», ςελ. 14. 
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7. Η ΕΝΣΤΠΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗ ΜΕΣΑΥΡΑΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ 

 

   Η βενεσική έκδοςη σοτ 1807 ποτ φπηςιμοποιύ για σην έκδοςη σψν δόο ππύσψν ψδύν 
σηρ μεσάυπαςηρ ατσήρ σηρ Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένηρ σοτ Σάςςοτ απϋ σον Δημήσπιο 
Γοτζέλη είναι η μοναδική γνψςσή έκδοςη σοτ κειμένοτ113. Σο ανσίστπο ποτ φπηςιμο-
ποιύ βπίςκεσαι ςσην βιβλιοθήκη σοτ Πανεπιςσημίοτ Κπήσηρ ςσο Ρέθτμνο. Ανήκει ςσα 
βιβλία σηρ ςτλλογήρ σοτ Γεψπγίοτ Απβανισίδη. Σο ανσίστπο ατσϋ διαθέσει σα εξήρ 
φαπακσηπιςσικά:   
 

1. Είναι ςφήμασορ 8οτ. Σο φαπσί σοτ είναι καλήρ ποιϋσησαρ114.  
2. σο εξψυτλλο (frontespizio) σο ένστπο υέπει σον εξήρ σίσλο ςε διπλψμασική 
μεσαγπαυή: 
 

«|Η ΙΕΡΟΤΑΛΗΜ |ΕΛΕΤΘΕΡΨΜΕΝΗ|ΠΟΙΗΜΑ ΗΡΨΩΚΟΝ |ΣΟΤ |ΣΟΡΚΟΤΑΣΟΤ ΣΑΟΤ |, 
Μεσαυπαςθὲν ἐκ σᾸρ ἰσαλικᾸρ ἐποποιΐαρ εἰρ σὴν |ἁπλᾸν ἑλληνικὴν διάλεκσον κασὰ 
ςσοιφοτπγίαν|μεσά σινψν ποςημειύςεψν, καὶ καλλψπιςθὲν |μεθ’ ὅλψν σῶν 
φαλκογπαυιῶν σοτ | ΠΑΡΑ ΣΟΤ  |ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΟΤΖΕΛΗ  | ΖΑΚΤΝΘΙΟΤ | Ππύση ἔκδοςιρ 
| ΕΙ ΕΝΕΣΙΑ |ΚΑΙ ΣΤΠΟΤ | Πάνοτ Θεοδοςίοτ σοῦ ἐξ Ἰψαννίνψν | 1807 |Θεπιςσίοτ...|» 

 

3. Σο κείμενο αποσελείσαι απϋ 476 ςελίδερ, δηλαδή 29 στπογπαυικά υόλλα σψν δεκαέξι 
ςελίδψν και ένα ακϋμα στπογπαυικϋ υόλλο σψν 12 ςελίδψν. Έφοτμε ςόνολο 30 
στπογπαυικά υόλλα δηλαδή, απιθμημένα ςε αόξοτςα ςειπά με γπάμμασα απϋ σο 
λασινικϋ αλυάβησο (Α-Gg: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z, Aa, 
Bb, Cc, Dd, Ee, F(f), Gg). 
4. Τπάπφοτν και άλλερ 24 ςελίδερ, ποτ πποσάςςονσαι ςσο κείμενο ψρ ειςαγψγή, 
διαιπεμένη ςε σπία μέπη: α. “Ππϋλογορ”, β. “Ο βίορ σοτ Σάςςοτ” και, γ. “Διϋπθψςιρ κασά 
σὸ φειπϋγπαυον καὶ ἕσεπα σινά” (δηλαδή κασάλογορ “errata corrige”).  τνολικά η 
έκδοςη απιθμεί 512 ςελίδερ. σιρ ππύσερ 8 ςελίδερ, ςε κάθε ππϋςθια ςελίδα (recto) 
τπάπφει ένα γπάμμα σοτ λασινικοό αλυαβήσοτ, ποτ, απϋ σην δεόσεπη ψρ σην σέσαπση 
ππϋςθια ςελίδα , σο ςτνοδεόει έναρ απαβικϋρ απιθμϋρ (2-4). Έφοτμε δηλαδή σην 
απίθμηςη Α, Α2, Α3, Α4, ςσην ςτνέφεια Β, Β2, Β3, Β4 κ.ο.κ. σην ςτνέφεια σοτ 
δεκαεξαςέλιδοτ στπογπαυικοό υόλλοτ, ςσιρ σελετσαίερ 8 ςελίδερ, η απίθμηςη εκλείπει.  
5. Κάθε ςελίδα έφει ςσο κάσψ μέπορ σηρ τπομνηςσικϋ πένσε (5) ή λιγϋσεπψν 
στπογπαυικύν φαπακσήπψν, δηλαδή  σην λέξη ή μέπορ σηρ λέξηρ απϋ σην οποία απφίζει 
η επϋμενη ςελίδα. Τπάπφει πλήπηρ ςτνέπεια ςσην φπήςη σψν τπομνηςσικύν ςσιρ σπειρ 
ψδέρ ποτ εκδίδψ. Ψςσϋςο, ενσϋπιςα σιρ εξήρ ανανσιςσοιφίερ ςε ολϋκληπο σο κείμενο: α. 
ςση ςελ. 133 τπάπφει σο τπομνηςσικϋ “μ' εἰρ” ενύ η ςελίδα 134 ξεκινά “μ' ὠρ”,  β. ςση 
ςελ. 309 τπάπφει σο τπομνηςσικϋ “Ζὰν” ενύ η ςελίδα 310 ξεκινά με σο “ὰν”. Ππϋκεισαι 
υανεπά για στπογπαυικϋ ςυάλμα και ςσιρ δόο πεπιπσύςειρ.  
6. ε ατσέρ σιρ ςελίδερ έφει πποςσεθεί και ένα επιπλέον δεκαςέλιδο με αυιέπψςη ςσα 
ελληνικά και ςσα γαλλικά ππορ σον Ναπολέονσα Α΄.  

                                                 
113 Ππβλ. Émile Legrand, Bibliographie Ionienne: description raisonnee des ouvrages publies par les Grecs 
des Sept-Iles ou concernant ces iles du quinzieme siecle a l'annee 1900,  σ. Α΄,  Παπίςι 1910, ςελ. 218.  
114

 Ππϋκεισαι για ακπιβή έκδοςη, ϋπψρ γνψπίζοτμε και απϋ σον κασάλογο σψν βιβλίψν ποτ στπύθηκαν 
ςσοτρ Θεοδοςίοτ ςσην διάπκεια σηρ λεισοτπγίαρ σοτ στπογπαυείοτ σοτρ. Η σιμή σοτ έπγοτ ήσαν 16 λίπερ. 
Βλ. Γ..Πλοτμίδηρ, Σο βενεσικϋν στπογπαυείον σοτ Δημησπίοτ και Πάνοτ Θεοδοςίοτ (1755-1824), Αθήνα 
1969, ςελ.138.  
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7. Επίςηρ, έφοτν πποςσεθεί 20 διςέλιδα ποτ πεπιλαμβάνοτν 20 φαλκογπαυίερ, 1 ανά 
διςέλιδο115.πψρ έφοτν ενςψμασψθεί οι φαλκογπαυίερ ςσο κείμενο, μποποόμε να 
διαπιςσύςοτμε σο εξήρ: η θέςη σψν φαλκογπαυιύν είναι ςτνηθέςσεπα ςσην απιςσεπή 
ςελίδα ππιν απϋ σην έναπξη κάθε ψδήρ. Τπάπφοτν ϋμψρ και πεπιπσύςειρ ποτ ατσϋ δεν 
σηπείσαι. Μεσά ση ςελίδα 114, ςσην απφή σηρ Πέμπσηρ Ψδήρ, έφει σεθεί ςσην δεξιά ςελίδα 
η φαλκογπαυία. Σο ίδιο ςτμβαίνει ςσιρ ςελίδερ 138-139 (Έκση Ψδή), 168-169 (Έβδομη 
Ψδή), 196-197 (γδοη Ψδή), 238-239 (Δέκαση Ψδή), 320-321 (Δέκαση σέσαπση Ψδή), 338-
339 (Δέκαση πέμπση Ψδή), 392-393 (Δέκαση ϋγδοη Ψδή).  σην απίθμηςη σοτ ενσόποτ 
δεν ςτγκασαλέγονσαι σα 20 διςέλιδα με σιρ 20 φαλκογπαυίερ. Μαζί με ατσέρ και σην 
ειςαγψγή η έκδοςη απιθμεί ςτνολικά 552 ςελίδερ.  
8. σο ένστπο τπάπφοτν διακοςμησικά (βινιέσερ). τγκεκπιμένα τπάπφοτν δόο 
πποςψπογπαυίερ τπϋ σον σόπο μεσαλλίοτ ςσιρ ςελίδερ 12 και 18 και άλλη μία με έναν 
μικπϋ άγγελο ή επψσιδέα (cupidus) ανάμεςα ςε δόο κευαλέρ δπακϋνσψν ςσην ςελίδα 24.  
9. ε πολλέρ ςελίδερ τπάπφοτν τποςημειύςειρ ςε αόξονσα απαβικϋ απιθμϋ και ςε 
γλύςςα νεοελληνική, δημοσική, αλλά και ςε ισαλική και γαλλική. 
10. Οι ςελίδερ ποτ δεν έφοτν τποςημειύςειρ δίδοτν κείμενο 33 ςσίφψν. Οι ςελίδερ ποτ 
έφοτν τποςημειύςειρ δίδοτν κείμενο λιγϋσεπψν ςσίφψν. Οι ςσίφοι δεν είναι οπγανψμέ-
νοι ςε ςσπουέρ (stanzas), ϋπψρ ςσο κείμενο σοτ Tasso, αλλά ςε ςτνεφή ποή. Τπάπφει 
είςθεςη μϋνο ϋσαν αλλάζει σο επειςϋδιο ή σελειύνει σον λϋγο σοτ ο εκάςσοσε ομιλησήρ. 
ε ϋ,σι αυοπά σην ςσίξη, σα επψσημασικά είναι σοτ λασινικοό αλυαβήσοτ (“?”). 
11. Απϋ σο εξύυτλλο σηρ έκδοςηρ λείπει ο βτζανσινϋρ δικέυαλορ αεσϋρ σψν 
κασαςσημάσψν Δημησπίοτ και Πάνοτ Θεοδοςίοτ116. Τπάπφει αναγπαυή ςσον σίσλο ϋσι 
ππϋκεισαι για σην ππύση έκδοςη σοτ έπγοτ117. 
12. Ο Γοτζέληρ ενσάςςει ςσην μεσάυπαςη ςσίφοτρ απϋ ανέκδοση μεσάυπαςη σοτ ίδιοτ 
ποιήμασορ απϋ σον Μαπσελάο118 και ςφολιάζει σιρ εκδϋςειρ σψν απφαίψν Ελλήνψν 
ςτγγπαυέψν απϋ σον Κοπαή119. 
   Η μεσάυπαςη σηρ Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένηρ σοτ Torquato Tasso απϋ σον Δημήσπιο 
Γοτζέλη ςσην Βενεσία σο 1807 ππϋκεισαι για μία έκδοςη τχηλήρ ποιϋσησαρ.Σα ελάφιςσα 

                                                 
115 Πιθανϋν να είναι επαναφπηςιμοποιημένερ οι ππψσϋστπερ φαλκογπαυίερ σοτ Bernardo Castello-
ςόγφπονοτ και πποςψπικοό υίλοτ σοτ Σάςςο. Οι φαλκογπαυίερ σοτ Castello κοςμοόςαν σην ππύση 
γενοβέζικη έκδοςη σοτ έπγοτ σο 1590. ση Γένοβα επαναστπύθηκε σο ποίημα σο 1617 με οπιςμένερ απϋ 
ατσέρ σιρ φαλκογπαυίερ, αλλά ϋφι ϋλερ. Πιθανϋν οι φαλκογπαυίερ σηρ μεσάυπαςηρ σοτ Γοτζέλη να είναι 
απλά εμπνετςμένερ απϋ σιρ απφικέρ σοτ 1590  ή σοτ 1617.  Βλ. Encyclopédie de L'Art, Livre de poche| 
Garzanti Editore, Μιλάνο 32000, p. 189. 
116 Νίκορ Ε.κιαδάρ, Φπονικϋ σηρ Ελληνικήρ Στπογπαυίαρ, κλαβιά-Διαυψσιςμϋρ-Επανάςσαςη, σ. Α΄(1476-
1828), Gutenberg, Αθήνα 1976, ςελ. 40-41. 
117

 Ατσϋ σο ςσοιφείο αποσελεί μία καινοσομία σην οποία ειςήγαγε ςσην ελληνική στπογπαυία ο Πάνορ 
Θεοδοςίοτ. Βλ. Υίλιππορ Ηλιοό, «Η διϋπθψςη σψν κειμένψν. Ιςσοπικέρ διαςσάςειρ και κακέρ ςτνήθειερ» 
ςσο Ιςσοπίερ σοτ ελληνικοό βιβλίοτ (επ. Άννα Μασθαίοτ-σπασήρ Μποτπνάζορ-Πϋπη Πολέμη), 
Πανεπιςσημιακέρ Εκδϋςειρ Κπήσηρ, Ηπάκλειο 2005, «Οι απιθμημένερ εκδϋςειρ σοτ Θεοδοςίοτ (1807-
1820)», ςελ. 571-581, ειδικά ςελ.572-3: «Ο μϋνορ στπογπάυορ σψν φπϋνψν ατσύν [εννοεί εδύ σηρ 
Σοτπκοκπασίαρ] ποτ απίθμηςε, ςτςσημασικά, σιρ εκδϋςειρ σοτ είναι ο Πάνορ Θεοδοςίοτ. Κι ατσϋρ, ϋμψρ, 
απϋ μια ςσιγμή και πέπα: απϋ σα 1807 και μεσά, ςσην σελετσαία, δηλαδή, πεπίοδο σηρ λεισοτπγίαρ σοτ 
στπογπαυείοτ σψν Θεοδοςίοτ» (παπαπομπή Ηλιοό ςσο Γ..Πλοτμίδηρ, Σο βενεσικϋν στπογπαυείον σοτ 
Δημησπίοτ και Πάνοτ Θεοδοςίοτ (1755-1824), Αθήνα 1969). 
118 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., ςελ. 318, ςσ. 521-530 (βλ. τπ. ςσ. 13.530).  
119 .π., ςελ. 300, ςσ. 12.762 
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στπογπαυικά ςυάλμασα, η ςτνέπεια ςσην ςελιδαπίθμηςη και ςσα τπομνηςσικά, με λίγα 
λϋγια η άπιςση εκσόπψςη, επισπέποτν ατσήν σην διαπίςσψςη. 
 
 

 

8.    Η ΠΑΡΟΤΑ ΕΚΔΟΗ 
 

  Σο κείμενο σηρ μεσάυπαςηρ σοτ Γοτζέλη δεν εμυανίζει μεγάλα πποβλήμασα. Η έκδοςή 
σοτ  είναι ςε καλϋ επίπεδο για σα μέσπα σηρ εποφήρ, σψν απφύν σοτ 19οτ αιύνα. μψρ, 
αν σην επεξεπγαςσεί κάποιορ πιο πποςεκσικά, κασανοεί πύρ είναι μία «βιαςσικά 
διοπθψμένη έκδοςη». Τπάπφοτν πολλά λάθη σα οποία ενσοπίζονσαι ςε εςυαλμένερ 
γπαυέρ λέξεψν, ποτ δεν εσέθηςαν ςσον κασάλογο errata corrige. Επίςηρ, τπάπφοτν λά-
θη ςσον σονιςμϋ και ςσην οπθογπαυία σψν λέξεψν, καθύρ έφοτν ειςαφθεί ή αυαιπεθεί 
κάποια γπάμμασα. Ψςσϋςο, ϋποτ εμυανίζονσαι ςυάλμασα ςσην παπάδοςη σοτ κειμένοτ, 
βγαίνει εόκολα σο νϋημα και δεν τπάπφοτν πολλά ςημεία ποτ η απϋδοςή σοτ να είναι 
δόςκολη. Επιπλέον φπειάζονσαι οπιςμένερ πτθμίςειρ πποκειμένοτ να εκςτγφπονιςσεί η 
έκδοςη ατσή και να ςσαθεί ςσιρ μέπερ μαρ. 
   Διασήπηςα σο πολτσονικϋ ςόςσημα απϋ ςεβαςμϋ ςσην παπάδοςη σοτ κειμένοτ, ςσην 
«ιςσοπικϋσησα σοτ», ϋπψρ σην έφει θέςει ο Υίλιππορ Ηλιοό120. Διασήπηςα και σον 
διπλαςιαςμϋ σψν ςτμυύνψν ςε πεπιπσύςειρ φπονικήρ αόξηςηρ, π.φ «ἐππίξαμεν» (1.210). 
Ψςσϋςο, δεν δαςόνψ σο  «π», οόσε βάζψ πνεόμασα ςσο ςόμπλεγμα σψν δόο «π»,  δηλαδή 
σο «ππ». Ακϋμα κασάπγηςα σην γπαυή σηρ τποσακσικήρ, π.φ σο «νὰ δύςῃ» (1.60) έγινε 
«νὰ δύςει» καὶ σὸ «νὰ μὴ ᾖναι» ςε «νὰ μὴ εἶναι» (Ππϋλογορ, 17). Διαλτσικά σέθηςαν 
ϋποτ έππεπε να σονιςσεί η εκυοπά σηρ λέξειρ φψπίρ ςτνίζηςη. 
   Διασήπηςα σιρ τποςημειύςειρ σοτ Γοτζέλη, ύςσε να υανεί η ππϋθεςη σοτ ίδιοτ για 
επεξηγήςειρ ςε λϋγο πέονσα, σηρ κοινήρ γλύςςαρ. Νομίζψ πψρ είναι ένα ενδιαυέπον 
ςσοιφείο σοτ μεσαυπάςμασορ η ςόζετξη σοτ καθαπεόονσορ λϋγοτ σοτ κτπίψρ κειμένοτ 
με σον ππουοπικϋ, ςτφνά μάλιςσα ιδιψμασικϋ, σψν τποςημειύςεψν. ε κάποιερ απϋ 
ατσέρ σιρ τποςημειύςειρ άλλψςσε, οι επεξηγήςειρ ςτνδτάζονσαι και με γλψςςικέρ 
θεψπίερ ποτ αποσελοόν μέπορ σηρ κοπαωκήρ διδαςκαλίαρ, αλλά και σηρ πποςψπικήρ σοτ 
ανσίληχηρ121.  
   Αποκασέςσηςα σην οπθογπαυία ςόμυψνα με σιρ απφέρ σιρ νεοελληνικήρ γπαμμασικήρ, 
π.φ σιρ γπαυέρ σψν κασαλήξεψν σψν πημάσψν ςε -ϋνψ ςσην οπιςσική ενεςσύσα σιρ 
έσπεχα ςε -ύνψ και σα ςε -ήςψ ςσην οπιςσική μέλλονσα ςε -ίςψ, ϋποτ φπειαζϋσαν, π.φ 
«ἀπφίςψ» ανσί «ἀπφήςψ»  (2.33) . Επίςηρ γπάυψ σην οπιςσική ενεςσύσα ψρ «ςβήνει» 
ανσί για «ςβείνει» (2.128).  Σην λέξη «παιγνόδι» (1.435) σην έγπαχα ψρ «παιγνίδι». Σο 
απιθμησικϋ «δόψ» ἐγινε ςε ϋλερ σιρ πεπιπσύςειρ «δόο». Σο «ὡρ σϋςον» σο έγπαχα 
μονολεκσικά ψρ «ὡςσϋςον». λερ οι κασαλήξειρ σοτ τπεπθεσικοό ςσα επίθεσα ςε «-
ύσασορ», «-ψσάση», «-ύσασον» σπάπηκαν ςε «-ϋσασορ», «-οσάση», «-ϋσασον». 
Εξαιπέθηκαν σο «ἀνύσεπορ», «κασύσεπορ», ϋςα παπαθεσικά πποέπφονσαι απϋ 
επιππήμασα ποτ λήγοτν ςε -ψ. 
                                                 
120 Υίλιππορ Ηλιοό, «Η διϋπθψςη σψν κειμένψν. Ιςσοπικέρ διαςσάςειρ και κακέρ ςτνήθειερ» ςσο Ιςσοπίερ 
σοτ ελληνικοό βιβλίοτ (επ. Άννα Μασθαίοτ-σπασήρ Μποτπνάζορ-Πϋπη Πολέμη), Πανεπιςσημιακέρ 
Εκδϋςειρ Κπήσηρ, Ηπάκλειο 2005, ςελ. 618: «Ππύσο μέλημα σοτ μελεσησή (και σοτ εκδϋση) είναι η 
ανάδειξη σηρ ιςσοπικϋσησαρ σψν κειμένψν, ππάγμα ποτ ςημαίνει και σον ςεβαςμϋ σηρ μοπυήρ ποτ έδψςε  
ςσα κείμενα η κάθε εποφή και ο κάθε ςτγγπαυέαρ». 
121 Ἡ Ἱεποτςαλήμ, ϋ.π., 14η Ψδή, ςελ. 320, ςσ. 7. 
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  Επίςηρ, ςημείψςα σην ςελιδαπίθμηςη σηρ βενεσικήρ έκδοςηρ ςσα απιςσεπά σοτ 
κειμένοτ με σον εξήρ σπϋπο «ς.(αόξψν απιθμϋρ)» και ςσιφαπίθμηςη ςσα δεξιά ανά πένσε 
ςσίφοτρ. Διασήπηςα σην είςθεςη ςσα ςημεία σοτ κειμένοτ ποτ τπήπφε ψρ δηλψσική σηρ 
μεσάβαςηρ ςε άλλο επειςϋδιο σηρ πλοκήρ.  
  Κασάπγηςα σην φπήςη κευαλαίοτ γπάμμασορ ςσα αξιύμασα, ϋπψρ «ςσπασηγϋρ», 
«βαςιλεόρ», «ιεπεόρ», αλλά σην έφψ διασηπήςει, ή ειςάγει ϋποτ δεν σηποόνσαν, ςσα 
εθνικά ονϋμασα και ςσην λέξη «Θεϋρ», καθύρ και ςε έννοιερ αυηπημένερ.  
   Η ςσίξη είναι ένα απϋ σα ςημεία ποτ με πποβλημάσιςε. Είναι η στπική ςσίξη σηρ 
εποφήρ, με κϋμμα ςσο ημιςσίφιο και ςσο σέλορ κάθε ςσίφοτ. Κασάπγηςα σα πολλά 
κϋμμασα και σα διασήπηςα μϋνο ςσιρ πεπιπσύςειρ ποτ είναι ϋνσψρ απαπαίσησα. Επίςηρ, 
υπϋνσιςα να τπάπφοτν σα ελληνικά ςημεία ςσίξηρ, π.φ για σο επψσημασικϋ σο ςόμβολο 
«;» και ϋφι σο «?» ποτ φπηςιμοποιείσαι ςσο κείμενο. 
   ε πεπιπσύςειρ μονολϋγψν ή διαλϋγψν σψν ππψσαγψνιςσύν υπϋνσιςα να διασηπήςψ 
μϋνο σο απφικϋ και σο σελικϋ ειςαγψγικϋ και ςτμπλήπψςα σα ειςαγψγικά ςσιρ 
πεπιπσύςειρ ποτ έλειπαν. ε πεπιπσύςειρ ϋποτ ο  ο ππψσαγψνιςσήρ ςκέυσεσαι κάσι ή 
μιλάει ςσον εατσϋ σοτ, σϋσε φπηςιμοποίηςα σα γαλλικά ειςαγψγικά (“....”)122.  
  ε πεπιπσύςειρ διπλοστπιύν/πολτστπιύν, έκπινα ςκϋπιμο, για λϋγοτρ γλψςςικήρ 
ποικιλίαρ, να παπαμείνοτν ςσο κείμενο οι διπλέρ γπαυέρ. Έσςι, π.φ, έφοτμε 
«Γοδευπείδορ», αλλά και «Γοσιυπίδορ». ε πεπιπσύςειρ διπλοστπιύν ονομάσψν, ϋπψρ 
π.φ «ππίκορ»(1.690) και «Αἱππήγον» (1.719), ϋσαν ατσϋ ςτμβαίνει για λϋγοτρ 
μεσπικοόρ, ϋπψρ ςσην ςτγκεκπιμένη εδύ δεόσεπη εμυάνιςη σοτ ονϋμασορ, διασήπηςα 
σην ποικιλία σηρ γπαυήρ. ε πεπιπσύςειρ ποτ έφει επεμβεί ο ίδιορ ο Γοτζέληρ ή ο 
επιμελησήρ σοτ κειμένοτ και δηλύνεσαι ςσα errata corrige σοτ βιβλίοτ, ακολοόθηςα ςε 
ϋλερ σιρ πεπιπσύςειρ σην δεόσεπη γπαυή, ππάγμα ποτ σο θέσψ ςσο κπισικϋ τπϋμνημα 
σοτ κειμένοτ με σην λέξη “errata” μέςα ςε παπένθεςη δίπλα ςσην διοπθψμένη γπαυή 
σηρ λέξηρ. Π.φ σο «Σαγπίδηρ» διοπθύνεσαι ςε «Σακπίδηρ» και σο «Γβίδορ» διοπθύνεσαι 
ςε «Γοτΐδορ». Γενικά, έφψ ακολοτθήςει ϋλερ σιρ διοπθψμένερ γπαυέρ ποτ βπίςκονσαι 
ςσον κασάλογο σψν διοπθύςεψν ςσην έκδοςη σοτ 1807.  
   Μεσπικά σο κείμενο είναι ςφεδϋν άπσιο, δεν φπειαζϋσαν η παπέμβαςή μοτ ςε πολλά 
ςημεία. Μονάφα ςσιρ πεπιπσύςειρ ϋποτ εμυανίζεσαι σο ϋνομα σοτ άπφονσα σηρ 
Σοτλοόζηρ, σοτ «Ρατμοόνδοτ», τπήπξε η επιλογή σηρ διασήπηςηρ σοτ σόποτ ατσοό ανσί 
σοτ ιςσοπικά και υψνησικά οπθϋσεποτ «Ραϊμοόνδορ» καθαπά για λϋγοτρ μεσπικήρ 
ιςοπποπίαρ σψν ςσίφψν. Για μεσπικοόρ λϋγοτρ κπάσηςα ςσο κείμενο και σον σόπο 
«κατμοόρ» (1.803) ανσί «καϊμοὺρ», «καημοὺρ».  
   Για ετκολία σοτ αναγνύςση, έφψ πποςθέςει ετπεσήπιο ονομάσψν ςσο σέλορ σοτ 
κειμένοτ, ενύ ςε πεπιπσύςειρ κάποιαρ δτςνϋησηρ λέξηρ, πποςπάθηςα να δύςψ σο 
νϋημα με πεπιςςϋσεπο εόληπσο σπϋπο. Έσςι σο λεξιλϋγιο ποτ έφψ ςτνσάξει είναι 
φπηςσικϋ.  
  σην έκδοςή μοτ, δεν έδψςα σιρ διοπθύςειρ ςε κπισικϋ τπϋμνημα ςσο τποςέλιδο, αλλά 
ςσιρ ςελίδερ ποτ έπονσαι σοτ κειμένοτ. Πεπιπσύςειρ απλύν οπθογπαυικύν λαθύν διοπ-
θύθηκαν ςιψπηπά. 
    
 

                                                 
122  όμυψνα με σην άποχη σοτ αββίδη ςσην δική σοτ έκδοςη σοτ Επψσϋκπισοτ. Βλ. Βισςένσζορ Κοπνά-
πορ, Επψσϋκπισορ, επ. Γ.Π.αββίδηρ  Επμήρ, Αθήνα 32010, ςελ. 400 («4δ»). 
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Η ΙΕΡΟΤΑΛΗΜ  
ΕΛΕΤΘΕΡΨΜΕΝΗ 

ΠΟΙΗΜΑ ΗΡΨΙΚΟΝ  

ΣΟΤ  
ΣΟΡΚΟΤΑΣΟΤ ΣΑΟΤ 

  

Μεσαυπαςθὲν ἐκ σᾸρ ἰσαλικᾸρ ἐποποιΐαρ εἰρ σὴν  

ἁπλὴν ἑλληνικὴν διάλεκσον κασὰ ςσιφοτπγίαν  

μεσά σινῶν ποςημειύςεψν  καὶ καλλψπιςθὲν  

μεθ’ ὅλψν σῶν φαλκογπαυιῶν σοτ. 

 

 

 ΠΑΡΑ ΣΟΤ 

 ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΟΤΖΕΛΗ 

ΖΑΚΤΝΘΙΟΤ 

 

 

 

  -------------------------------------- 

 

 

Ππύση  ἔκδοςιρ 

    

  

 -------------------------- 

 -------------------- 

                           

                         

ΕΙ ΕΝΕΣΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΠΟΤ  

 

 

Πάνοτ Θεοδοςίοτ σοῡ ἐξ Ἰψαννίνψν 

 

---------------------------- 

1807. Θεπιςσίοτ… 
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                       ΠΡΟ ΣΟΝ ΜΕΓΑΝ 

ΝΑΠΟΛΕΟΝΣΑ Α΄, 

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΑ ΣΨΝ ΓΑΛΛΨΝ, 

ΒΑΙΛΕΑ ΣΗ ΙΣΑΛΙΑ 

 καὶ πποςσάσην σᾸρ ςτμμαφικᾸρ  

ςτςσάςεψρ σοῡ Ρήνοτ 
 

ΑΡΦΕ123, 

πειδή, ὦ μέγιςσε βαςιλεῦ, δὲν ἀπαξιοᾺρ νὰ μοι δύςειρ σὴν ἄδειαν σοῦ νὰ πποςυέπψ εἰρ σοὺρ 

πϋδαρ σοῦ θπϋνοτ ςοτ σὴν|i διά ςσίφψν σαόσην μεσάυπαςιν σᾸρ Ἱεποτςαλὴμ ἐλετθεπψμένηρ σοῦ 

Σάςςοτ, ἐσίμηςαρ πεπιςςϋσεπον εἰρ μίαν ςσιγμὴν αἰψνίψρ σὸν ποιησήν σηρ μὲ σὸ ἀθάνασον 

ὄνομά ςοτ ἀπὸ ὅςον ὁ μεσαυπαςσήρ σηρ μὲ σοὺρ μεγάλοτρ σοτ κϋποτρ. Σοιοτσοσπϋπψρ εἷρ 

ἀπφισέκσψν ἐγείπει σινὰ ναὸν δι’ ἀμέσπψν ἀγύνψν, ἀλλ’ ὅλη  σέφνη σοτ δεν πποξενεᾺ σϋςην 

πϋληχιν, ὅςην ἐμπνέει ελάβειαν σὸ μϋνον ὄνομα σᾸρ θεϋσησορ εἰρ σὴν ππϋοχιν σᾸρ 

οἰκοδομᾸρ ἐγκεφαπαγμένον. 

   Ἡ λλὰρ καὶ  Ἰσαλία, ὧ ασοκπάσοπ, υαίνονσαι ὅσι ςτνεπίζονσαι εἰρ σὸ νὰ ςοὶ ὁμολογήςοτςι 

διὰ σοῦσο σὰ εφαπιςσήπια:  μὲν ὅσι σιμᾷρ σὴν διάλεκσϋν σηρ,  δε ὅσι πεπαςπίζεςαι σὸν 

πεπίυημον ποιησήν σηρ∙  μία κατφᾶσαι διοικοτμένη πϋ σοὺρ νϋμοτρ ςοτ,  ἑσέπα ἀπϋ σὴν 

ἄβτςςον σῶν δτςστφημάσψν σηρ ἀναπέμπει ςοι σὰρ ἐνθέπμοτρ εφάρ σηρ καὶ σὰρ χτφπὰρ σηρ 

ἐλπίδαρ. Σὸ υοβεπὸν ὄνομά ςοτ, ὦ κπάσιςσε βαςιλεῦ, ἐξίςοτ μὲ σὰ μεγάλα ὀνϋμασα σῶν Λεψ|ii 

νίδψν καὶ Θεμιςσοκλέψν, φεᾺ εἰρ σὰρ ὄφθαρ σοῦ λιςςοῦ καὶ σοῦ Επύσα: ἑνοῦσαι καὶ μὲ σὸ σοῦ 

Ἀλεξάνδποτ εἰρ σᾸρ Μακεδονίαρ σὰ ὄπη. 

   Σὴν ςήμεπον σοῦσο σὸ ςεβάςμιον ὄνομα πποβαίνει μεσαξό σῶν ἐπιςήμψν ἐκείνψν σοῦ 

Γοσιυποῦ, σοῦ Ρινάλδοτ, σοῦ Σακπίδοτ: Καὶ εἰρ μὲν σὴν σάξιν σᾸρ φπονολογίαρ ἀκολοτθεᾺ εἰρ 

σοὺρ ἐνδοξοσέποτρ ἄνδπαρ σᾸρ ἱςσοπίαρ καὶ σᾸρ ποιήςεψρ, εἰρ δὲ ἐκείνην σῶν κασοπθψμάσψν 

πποέπφεσαι καὶ πεπβαίνει σοὺρ πάνσαρ. 

   Ἀλλά ποᾺορ νοῦρ, ποία γλῶςςα ἢθελε δτνηθεᾺ ποσὲ νὰ ἐγκψμιάςει κασ’ ἀξίαν σὰ σϋςα σεπάςσιά 

ςοτ, σῶν ὁποίψν εἶναι μάπστρ ὅλη  οἰκοτμένη; Οἱ πϋλεμοι σοῦ Μαπέγκοτ, σᾸρ Οὔλμηρ καὶ σοῦ 

ςσεπλίσζ ἐξίςψςαν κασὰ σὸν πψιςμὸν ὅλα σὰ ὅπια σᾸρ ἀνθπψπίνηρ δτνάμεψρ, ἀλλ’ οἱ σᾸρ 

Ἰέναρ σὰ ἐπέκσειναν καὶ οἱ σοῦ Υπιεδλὰν σἀ πεπέβηςαν. 

   κεᾺ, ὦ ἀξιάγαςσε, ἐθπιάμβετςαρ διὰ σᾸρ|iii χινοίαρ ςοτ σὴν Επύπην, ἐκεᾺ ἐνίκηςαρ διὰ σᾸρ 

ἀγαθοεπγίαρ ςοτ σὴν Νίκην σὴν ἰδίαν, ἐκεᾺ ἐξεπέπαςαρ διὰ σᾸρ μεσπιϋσησϋρ ςοτ καὶ σὴν ασήν 

ςοτ ἐκείνην δϋξαν σν ἢδη ἀνψσέπαν πάςηρ ἄλληρ καἰ ἔθεςαρ σὸ θάμβορ σῶν ἀπιςσειῶν ςοτ 

πὲπ σὸ θάμβορ σᾸρ μτθολογίαρ. 

   Ασοκπάσοπ,  ποιησικὴ, σὴν ὁποίαν σιμᾷρ μὲ σὰρ εεπγεςίαρ ςοτ, δὲν δόνασαι καὶ ἐκείνη νὰ ςὲ 

σιμήςει μὲ ὅλα σὰ πλάςμασά σηρ. Σϋςα κασϋπθψςεν  ἀγφίνοιά ςοτ, ὅςα  ἀγφίνοια σῶν 

ευτεςσέπψν ποιησῶν δὲν ἢθελε δτνηθεᾺ νὰ ἐυεόπει, μήσε κἂν ἢθελε σολμήςει.  Ὅμηπορ καὶ 

ὁ Σάςςορ, μὴ επίςκονσερ πλέον σϋπον εἱρ σὰρ ἐυετπέςειρ σψν ἀυ’ οὗ ἐπλάστναρ σὴν ἱςσοπίαν 

μὲ ὅλην σὴν ἐπικπάσειαν σᾸρ ἐποποιίαρ, ἢθελαν μείνοτςιν ἄυψνοι ἔμπποςθεν σῶν σαπαξιῶν σᾸρ 

βαςιλείαρ ςοτ. 

   Α|iv σοκπάσοπ, ςὺ ἐξήνσληςαρ σὸ θάμβορ καὶ ἐκκένψςαρ σὴν δϋξαν. Ἡ γενναᾺα χτφή ςοτ δὲν 

δόνασαι πλέον νὰ εὕπει νέαρ ἀγαλλιάςειρ παπὰ εἰρ σὴν ἀκένψσον ἀγάπην σῶν πηκϋψν ςοτ. 

 

                                                 
123 Με σην κάθεσο δηλύνεσαι αλλαγή ςελίδαρ ςσο ένστπο. Ψρ απίθμηςη, σίθεσαι πάνψ δεξιά έναρ εκθέσηρ. 
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Μὲ σὸ βαθόσασον ςέβαρ 

 

       Ἀπφὲ, 

  σοῦ ςοῦ ασοκπασοπικοῦ ὕχοτρ 

 

      σαπεινϋσασορ καὶ πηκοϋσασορ 

         καὶ πιςσϋσασορ ποκείμενορ 

 

Δημήσπιορ Γοτζέληρ 

               Καπεσάνιορ
124. 

                                                 
124           A.S.M. 

 NAPOLEON I 

 EMPEREUR DES FRANCAIS, 

 ROI D’ ITALIE 

 ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION 

 DU RHIN 

 

 SIRE, 

   V.M. en daignant me permettre de lui dédier cette traduction en vers grec de la Jerusalem delivrée  a 

plus fait en un mo|iment pour la gloire de Tasse que les longs efforts de son traducteur. C’ est ainsi qu’ un 

architecte ne parvient que par d’ immenses travaux à élever un temple, auquel tout son art attire moins 

de vénération que le seul nom de la divinité placé sur le frontispice. 

   Sire, la Grèce & l’ Italie semblent se lever pour vous rendre grace, l’ une de la faveur que vous accordez 

à sa langue, & l’ autre de l’ accueil que vous avez fait à son première poète. celle-ci se glorifie de vivre 

sous vos loix ; celle-là vous adresse du milieu de ses ruines, ses vœux ardens & ses timides esperances. Le 

grande nom de Napoleon retentit sur les rives de l’ Illissus & de l’ Eurotas avec les noms des Leoni|iidas & 

des Themistocles:  il s’ unit à celui d’  Alexandre dans les montagnes de la Macedoine. 

    Aujourd’ hui ce nom auguste paroitra à côté des noms fameux des Godefrois, des Renauds, des 

Tancredes. Placé dans l’ ordre des temps à la suite de tant de Heros de l’  histoire & de la poésie, le Heros 

de la France les précede tous dans l’ ordre des renommées. 

    Quel genie, quelle langue pouroit célebrer dignement les prodiges dont nous sommes les témoins  ? 

Marengo, Ulm, Austerlitz avoient atteint les bornes de la puissance humaine dans l’ héroisme, mais Jena 

les a reculées, & Friedland les a franchies. 

    C’ est là, Sire, que vous avez triomphé de|iii l’ Europe par votre seul genie ; que vous avez vaincu la 

Victoire elle même par votre modération ; que vous avez surpasse votre propre gloire qui surpassoit dejà 

toutes les autres renommées, & mis les merveilleux de vos actions au dessus du merveilleux de la fable. 

  Sire, la poésie que vous honorez de vos faveurs ne peut vous honorer de ses fictions : votre génie a fait 

ce que le genie des plus grands poètes n’ auroit pu ou n’ auroit osé inventer. Homère & le Tasse se 

tairoient devant les prodiges de votre regne, ne trouvant plus de place à leurs creations depuis que vous 

avez agrandi par vos actions le domaine de l’ histoire de tout le domaine de l’ épopée.  

|iv Sire, vous avez épuisé l’ admiration & consume la gloire. Le cœur de V.M. ne peut plus trouver des 

joissances nouvelles que dans l’ inépuisable affection de ses sujets :                     
 

                                Je suis avec le plus profond respect. 

                 Sire 

      De Votre Majesté. 

      Le très humble, très obeissant, 

      & très fidelle sujet 

      Démétrius Guseli Capitaine. 
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|3      ΠΡΟΛΟΓΟ 
 Ἀγκαλὰ δὲν ἔφψ ςκοπὸν νὰ ἐνοφλήςψ σὸν ἀναγνύςσην μὲ ἐκσεσαμένοτρ ππολϋγοτρ, 

επίςκψ εὔλογον ὅμψρ νὰ εἴπψ ὀλίγα σινὰ πεπὶ σᾸρ ποθέςεψρ σοῦ παπϋνσορ ποιήμασορ 

διὰ πεπιςςοσέπαν ςαυήνειαν, καθὼρ καὶ πεπὶ σαόσηρ σᾸρ μεσαυπάςεύρ μοτ, σὴν ὁποίαν 

λαμβάνψ σο θάππορ να πποβάλψ εἰρ σοὺρ ςκοπέλοτρ σᾸρ κασακπίςεψρ.  

   Καιπὸρ παπήπφεσο εἰρ σὸν ὁποᾺον οἱ ὀπθϋδοξοι επιςκϋμενοι πὸ σὸν ζτγὸν σῶν 

ἀπίςσψν στπάννψν βαπέψρ ἐςσέναζον. Πέσπορ σιρ ἐπημίσηρ, Γάλλορ σὸ γένορ, πεπὶ σοῦ 

ὁποίοτ ὁμιλεᾺ ςτφνάκιρ ὁ Σάςςορ εἰρ σὸ βιβλίον, ποπεόεσαι εἰρ σὰ Ἱεποςϋλτμα νὰ 

πποςκτνήςει σοῦ ψσήπορ σὸν σάυον. Υιλοξενίζεσαι σοῦσορ ἐκεᾺ ἀπὸ σὸν ίμψνα Πα-

σπιάπφην σᾸρ Ἱεποτςαλήμ καὶ ςτγκλαίοτςιν ἀμυϋσεποι σν δτςστφίαν σῶν ποφειπίψν 

ςτναδελυῶν σψν.  ίμψν επίςκει ἄξιον σὸν ελαβᾸ σοῦσον Πέσπον καὶ ςσέλλει 

γπάμμασα διὰ μέςοτ σοτ ππὸρ σὸν Πάπαν Οπβανὸν δεόσεπον εἰρ σὸ|4 Κιαπαμϋνσιον, 

ἐπικαλοόμενορ σὴν βοήθειάν σοτ ειρ μίαν σοιαόσην ἀνάγκην.  Πέσπορ ἐκσελεᾺ σὸ 

ἐγφείπημα. Μϋλιρ ἀνέγνψςε ὁ Πάπαρ σὰρ ἐπιςσολὰρ ἐκείναρ σοῦ ίμψνορ, αἱ ὁποᾺαι  

ἐζψγπάυιζον σῶν ὁμοπίςσψν σὰ μεγάλα δτςστφήμασα, εθὺρ κινεᾺσαι εἰρ εςπλαφνίαν. 

   Κασὰ σὸ 1095 ἔσορ ςτγκποσεᾺ λοιπὸν σαφέψρ ὁ ασὸρ Πάπαρ ἀγαθϋανδπον ςόνοδον εἰρ 

σὴν ὁποίαν ἦλθον ἐπίςκοποι, ἱεπεᾺρ, γεμϋνερ, ἄπφονσερ καὶ ἄλλοι διάυοποι, σῶν 

ὁποίψν ὅλψν ἀυ’ οὗ ἐκεᾺνορ ἀνᾸχε σὸν ζᾸλον μὲ ἔνθεπμον ὁμιλίαν εἰρ σὸ νὰ ἐγείποτςι 

πϋλεμον ἐνανσίον σῶν ἀςεβῶν, κπεμᾷ σοτρ ἕνα ςσατπὸν εἰρ σὸ ςσᾸθορ125 καὶ μίαν 

ςπάθην εἰρ σὸν μηπϋν σψν καὶ σοὺρ ἀυήνει μὲ σὴν ἀποςσολικὴν ελογίαν. Ἰδοὺ σαφὺ 

ἕνα ςσπάσετμα ἀπὸ σπιακοςίψν φιλιάδψν πεζῶν καὶ ἐκασὸν φιλιάδψν ἱππέψν καὶ 

ἐκςσπασεόει διὰ σὴν ἀπϋκσηςιν σᾸρ ιὼν καὶ μάφεσαι πὲπ σᾸρ πίςσεψρ. 

   Κασὰ σὸ 1097 Γοδευπίδορ ἠ ΓοσιυπᾸρ Βοτλιϋνηρ, δοὺξ σᾸρ Λοθαπιγγίαρ, εἰρ σὴν 

Γαλλίαν, τἱὸρ σοῦ κϋμησορ Εςσαθείοτ, ἀυ’ οὗ ἔδψςε ππῶσον μεγάλα ςημεᾺα σᾸρ 

ἀνικήσοτ ἀνδπείαρ σοτ καὶ σῶν λαμππῶν ἀπεσῶν σοτ εἰρ σᾸρ Ἰσαλίαρ καὶ Γεπμανίαρ σὰ 

φύμασα, ἐχηυίςθη|5 ἀπφιςσπάσηγορ εἰρ σαόσην σὴν ἐκςσπασείαν126.  

   Κασὰ σὸ 1099 Ἀλψναπίοτ 15, ἀυ’ οὗ ὁ ἣπψρ σοῦσορ ἐκπϋπθηςεν ἄλλαρ πολλὰρ ἀκασα-

μάφοτρ πϋλειρ, ἀπελετθέπψςε σὰ Ἱεποςϋλτμα. Οἱ ςτνοδοὶ σοτ ἀπφηγοὶ σὸν ἀναγοπεόοτ-

ςι σϋσε βαςιλέα σᾸρ Ἱεποτςαλήμ, ἄλλ’ ὡρ ελαβὴρ καὶ σαπεινϋυπψν δὲν υοπεᾺ ἄλλον 

ςσέυανον παπ’ ἀκάνθινον κασὰ μίμηςιν σοῦ ςσατπψμένοτ. 

   Κασὰ σο 1100 ςσεπεᾺ ο θάνασορ ςφεδϋν σοτρ φπιςσιανοὺρ ὅλοτρ σηρ οἰκοτμένηρ ἀπϋ 

σὴν ἐλπίδα σψν καὶ ἀπϋ σο πποπόπγιον καὶ βαςιλεόει μεσά σοῦσον Βαλδοτίνορ, ὁ 

ἀδελυϋρ σοτ, δεόσεπορ βαςιλεὺρ φπιςσιανὸρ σᾸρ Ἱεποτςαλήμ. 

   Ἡ ἔνδοξορ πομυαία σοῦ Γοδευπίδοτ ππεπψδέςσασον ἦσον νὰ ἀπαθανασιςθεᾺ ἀπὸ σὸν 

ἐξαίςιον κάλαμον σοῦ Σάςςοτ διὰ σοῦ πολτθπτλήσοτ σοόσοτ ποιήμασορ, σὸ ὁποᾺον εἶναι 

σᾸρ Ἰσαλίαρ σὸ ἀκπιβέςσεπον ἀπομνημϋνετμα. Ασὴ  Ἱεποτςαλὴμ ἔδψςε σϋςον κπϋσον 

                                                 
125 Διὰ σὸ ὁποᾺον ππᾶγμα ἐκεᾺνο σὸ ςσπάσετμα ὀνομάςθη σατπουοπία. 
126 Ασὴν σὴν φπονολογίαν ἔλαβα ἀπὸ σὸν M.L. abbé Ladvocat Docteur &c. μὰ βλέπψ μίαν διαυοπὰν 
ἐποφᾸρ πεπίποτ σεςςάπψν φπϋνψν ὅσαν ἐνθτμηθῶ gia ‘l sesto anno volgea, ché in Oriente &c. ᾠδᾹ ππύσῃ 
& ςσπουᾹ ἔκσῃ, ἐπειδὴ σϋσε δὲν ἦσον  ἔσι Ἀπφιςσπάσηγορ. 
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εἰρ σὸν κϋςμον, ὥςσε ἔξψ σᾸρ ἀκαδημίαρ σᾸρ Κποόςκαρ,  ὁποία μάλιςσα σὴν ἐπεσίμηςε 

μὲ σὸ μεγαλόσε|6πον μᾺςορ διὰ σὰρ αἰσίαρ ἐκείναρ ὅςαρ ἐγὼ νὰ ςιγήςψ εὕλογον ἔκπινα 

μήπψρ παπαβαπόνψ σὴν πομονήν σῶν ἀναγνψςσῶν μοτ, ὅλοι οἱ ποιησαὶ σᾸρ Ἰσαλίαρ, 

ὅλοι οἱ υιλϋμοτςοι, ὅλοι οἱ ςουοὶ, οἵσινερ ἦςαν σϋσε πεπιςςϋσεποι ἀπὸ σύπα, ὅλαι αἱ 

ἄλλαι ἀκαδημίαι μὲ μεγαλϋσασα ἐγκύμια σὸν ςτγγπαυέα σηρ πεπόχψςαν. Δὲν ἔλαβε 

ποιησήρ εἰρ σὴν γᾸν μήσε νέορ, μήσε παλαιὸρ ποσὲ σϋςην δϋξαν, ἴςψρ καὶ πέπ σὸ 

ππέπον, ὡςὰν σοῦσορ ὁ ἰδικϋρ μοτ. Δὲν ἔμεινε γλύςςα, δὲν ἔμεινε υψνὴ εἰρ σὰρ ὁποίαρ 

νὰ μὴ μεσαυπαςθεᾺ σὸ κάλλιςσον σοῦσο ποίημα ςφεδὸν σὴν ςσιγμὴν ἐν ᾗ εἶδε σὸν ἣλιον. 

   Σὴν μεσάυπαςιν λοιπὸν ἑνὸρ σοιοόσοτ ςτγγπάμμασορ, ὦ Ἕλληνερ ὁμογενεᾺρ μοτ, σὴν 

ὁποίαν ςσεπεᾺσο σὸ γένορ μαρ, καθὼρ κασὰ δτςστφίαν καὶ ἕσεπα πολλὰ ππάγμασα, 

σολμῶ ἐγὼ ππῶσορ νὰ πποςυέπψ εἰρ σἀ ὄμμασά ςαρ. Κασαλαμβάνψ πῶρ ασὴ δὲν εἶναι 

ἱκανῶρ ἀπκεσὴ νὰ ἀποδύςει εἰρ σὸν ποιησήν μοτ καὶ ἀπὸ μέποτρ σῶν λλήνψν σὴν 

ππέποτςαν δϋξαν, ἀλλ’ ἐλπίζψ σολάφιςσον δι’ ασᾸρ σινὰ ἰδέαν νὰ δύςψ σᾸρ 

χηλοσάσηρ ἀξίαρ σοτ.  ςκοπὸρ σοῦ ἔπγοτ μοτ δὲν ἦσον ὅμψρ μϋνον σοῦσορ. Ἠθέληςα 

εἰ δτνασὸν νὰ ὠυελήςψ καὶ νὰ ευπάνψ καὶ σϋςον ςυοδπὰ ἦσον  ἐπιθτμία μοτ, ὥςσε 

πεπέβη καὶ|7 σὰρ δτνάμειρ μοτ καὶ σὰρ πεπιςσάςειρ μοτ.  Σὸ ὕυορ σὸ ὁποᾺον μεσεφειπί-

ςθην ἦσον ἐξ ἀνάγκηρ: ἀυ’ οὗ  γλῶςςα μαρ ἐνοθεόθη, ὁ ςποτδαᾺορ δὲν επίςκει πλέον 

γπαυικὴν δόναμιν. Εἶναι ἀδόνασον θικῶρ νὰ υτλάξει κανεὶρ καὶ σὸ ὀπθὸν μὲ 

ἀκπίβειαν καὶ νὰ ἀπουόγει σὸ βάπβαπον μὲ σελειϋσησα καὶ νὰ γίνεσαι εὔληπσορ μὲ 

εκολίαν. Εἰρ ἓν ὕυορ ὡςὰν ἐκεᾺνο σοῦ Σάςςοτ, ποιησικὸν καὶ χηλϋσασον, πευοπσψμέ-

νον ἀπὸ πησοπικὰ ςφήμασα, γέμον ἀπὸ υπάςειρ πέπ σὴν ἀπλὴν ςτνήθειαν καὶ 

πεπλοτσιςμένον ἀπὸ  σαρ ἐκλεκσοσέπαρ λέξειρ, ἂν ἢθελα μεσαφειπιςθῶ σαπεινϋσεπον 

σπϋπον σοῦ γπάυειν, ἴςψρ ὀλιγϋσεπον εδοκίμοτν. Οἱ κανϋνερ σῶν μεσαυπαςσῶν δὲν 

εἶναι ἶςοι διὰ ὅλα σὰ βιβλία. Εἰρ μίαν ἱςσοπίαν π.φ ἠ γεψγπαυίαν ἠ ἄλλο σι παπϋμοιον 

σοόσοιρ πϋνημα, ἕνθα σὸ σελικὸν αἴσιον σοῦ ςτγγπαυέψρ δὲν εἶναι ἄλλο παπὰ νὰ 

διδάξει σὸν ἀναγνύςσην, ππέπει νὰ γίνονσαι αἱ ἐξηγήςειρ μὲ ὅλην σὴν ἀκπίβειαν, διασὶ 

εἰρ σὰ σοιαῦσα  γλτκόσηρ σᾸρ ἀναγνύςεψρ εἶναι μία ἐπακολοόθηςιρ καἰ σὰ ππάγμασα 

μϋνον ςφημασίζοτςι σὸ οςιύδερ ἐκείνοτ σοῦ εἴδοτρ σῶν ςτνθεμάσψν. Δὲν ςτμβαίνει 

ὅμψρ σοιοτσοσπϋπψρ καὶ εἰρ σὴν ἐποποιΐαν καὶ εἰρ ἄλλα ποιήμασα, ὅποτ σοῦ ποιησοῦ ὁ 

ςκοπϋρ εἶναι|8 σὸ νὰ καθηδόνει καὶ νὰ ευπαίνει σὰ ὦσα καὶ σὴν καπδίαν: ὅθεν 

ςσοφάζομαι πῶρ αἱ μεσαυπάςειρ σοῦ ςσέποτ σοόσοτ εἴδοτρ εἶναι αἱ καλλιϋσεπαι ὅςαι 

εαπεςσοῦν πεπιςςϋσεπον. Ἂν ὁ καιπὸρ καὶ αἱ πεπιςσάςειρ δὲν μοι ςτνεφύπηςαν νὰ 

δύςψ μίαν μεσάυπαςιν ὡρ ἐπϋθοτν καὶ ἵςψρ ἐμπϋποτν, ασὴ ὅμψρ  ἰδέα εἰρ ὅλον σὸ 

διάςσημα σοῦ ςτνθέμασορ ἦσον πάνσοσε εἰρ σὸν νοῦν μοτ. 

   Ἀλλὰ παπακαλῶ μὴ νοήςει κανεὶρ διὰ σοῦσο πῶρ ἀπέυτγα σοῦ ποιησοῦ κανὲν νϋημα. 

φπειάζεσο ἀπαπαισήσψρ μία κάποια ἐλετθεπία, ἂν ἢθελεν ἦσον καὶ εἰρ σὸ πεζὸν  

μεσάυπαςιρ. Ασὴν ὅμψρ σὴν ἐλετθεπίαν δὲν ἐξέσεινα πέπ σὰ ὅπια. λίγαι μεσαβολαὶ 

εἰρ σινὰρ υπάςειρ, ὀλίγαι ἀποβολαὶ εἰρ σινὰρ οφὶ σϋςον ἀξιολϋγοτρ πεπιςσάςειρ, ὀλίγαι 

παπεκβάςειρ, ὀλίγαι μεσαθέςειρ ςσπουῶν ἠ ςφήμασα ππψθόςσεπα, ἰδοὺ ὅλη  ἐλετθεπία. 

πποςπάθηςα νὰ οἰκειοποιηθῶ σὰρ ἰδέαρ σοῦ Σάςςοτ εἰρ σπϋπον σοιοῦσον, ὥςσε νὰ 
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υαίνονσαι ἰδικαί μοτ. Μέςον ἀςυαλὲρ ἐυάνη μοι σοῦσο, ἵνα υτλάξψ εἰρ σὴν μεσάυπαςίν 

μοτ ἓν μέπορ σῶν εμοπυιῶν ἐκείνψν ὅςαρ θατμάζοτςιν ὅλοι εἰρ σὰ ποιήμασά σοτ. 

Λέγψ ὅμψρ εἰρ σιμὴν σοῦ Σάςςοτ ὃσι δὲν ππέπει κανεὶρ ποσὲ νὰ κπίνει ἀπὸ σὴν μεσάυπα-

ςιν σὸ ππψσϋστπον, διασὶ εἰρ ἓν ἄπιςσον πϋνημα, ἄν εἶναι ἀνάξιορ ὁ μεσαυπαςσὴρ,|9σὶρ 

κπίςιρ ἔφει σϋπον; Καὶ πάλιν εἰρ ἓν ἕσεπον χτφπὸν, ἂν εἶναι ἀνάξιορ ὁ μεσαυπαςσήρ, σὶρ 

κπίςιρ ἔφει σϋπον; Δὲν υθάνει εἰρ ὁμοίψςιν σοῦ ππψσοσόποτ σὸ νὰ ἀποδύςει ὁ 

μεσαυπαςσὴρ σὰρ ἰδέαρ σοῦ ποιησοῦ σοτ, εἶναι ὁ σπϋπορ σᾸρ ἀποδϋςεψρ, ὁ ὁποᾺορ ἠ σὰρ 

κάμνει νὰ λάμχοτν ἠ σὰρ ςκοσίζει. Ἡ ἀληθινὴ εμοπυία,  ἀληθινὴ ἀςφημοςόνη δὲν 

υτλάσσονσαι παπὰ εἰρ σὰ ἀπφέστπα. Εἶδα βιβλία εἰρ ἄλλαρ γλύςςαρ σῶν ἐκκπίσψν 

ςτγγπαυέψν καὶ ποιησῶν μαρ πανσάπαςι διευθαπμένα ἀπὸ σῶν μεσαυπαςσῶν σὸν 

ἀνεξέπγαςσον κάλαμον: εἶδα κανὲν ὡπαιϋσεπον σοῦ ππψσοσόποτ: ὅθεν ππέπει εἰρ σοὺρ 

μεσαυπαςσὰρ  ἀσιμία, καθὼρ καὶ  ςτμπάθεια. Εἰρ σὴν ᾠδὴν ἑκκεδεκάσην ἐν ὀγδϋῃ 41 

δὲν ἐυάνη μοι εὔλογορ  ἰδέα ἐκείνη σοῦ Σοπκοτάσοτ, ὅςσιρ βάλλει σὸν Οβάλδον νὰ 

παπακινεᾺ σὸν Ρινάλδον ὅπψρ πποςμείνει σὴν Ἁπμίδα εἰρ μίαν πεπίςσαςιν ὅποτ ἐππεπε 

σὸ ἐνανσίον καὶ σὴν ἄυηςα. Αἱ ςτφναἰ ὁμοιύςειρ εἰρ ἓν ποίημα ἀνσὶ σοῦ νὰ θεπμαίνοτςι 

σὴν υανσαςίαν κασὰ σὸν ςκοπϋν σοῦ ποιησοῦ σὴν χτφπαίνοτςιν.  Σάςςορ, ἀκπιβὴρ 

μιμησὴρ σοῦ μήποτ, δὲν ἀπέυτγε σοῦσο σὸ ςυάλμα διὰ σὸ ὁποᾺον ἐλέγφεσαι καὶ ασὸρ 

σῶν ποιησῶν ὅλψν ὁ κοπτυαᾺορ. Ἠδόνασο εἰρ πολλοὺρ σϋποτρ νὰ σὰρ ἀπουόγει, ἀλλὰ 

υαίνε|10σαι ὅσι σὰρ ἐνϋμιζε καλλψπίςμασα, σὰρ μεσέυπαςα ὅλαρ. Σὸ ςέβαρ, ὅπεπ 

πποςυέπψ εἰρ σὸν ποιησὴν μοτ, δὲν μὲ στυλοᾺ σϋςον, ὣςσε μὴ εἴδψ σὰρ ὀλίγαρ ἐλλείχειρ 

σοῦ ποιήμασορ σοόσοτ, ἐν ᾧ θατμάζψ καὶ σὰ ἀμίμησα κάλλη σοτ. Ἀλλὰ ποᾺορ δὲν 

ςυάλλει; πψσῶ, σὸ ποίημα σοῦσο εἶναι σὸ πεπιςςϋσεπον καὶ ςουὸν καὶ νοτθεσικὸν καὶ 

φαπισψμένον; Καὶ λοιπὸν σοιοῦσον σὸ εἴπομεν ὅλον. 

   μιλεᾺ ὁ Σάςςορ εἰρ σινὰρ πεπικοπὰρ ἐνανσίον μῶν σῶν λλήνψν. Μὲ ἔβλαχε καὶ μὲ 

ἐςόγφτςε· ἀλλ’ ἔππεπε νὰ ἀποδύςψ πᾶςαν ἰδέαν σοτ εἰρ σὴν μεσάυπαςιν, ἵνα μὴ 

πλανήςψ σὸν ἀναγνύςσην εἰρ ὅ,σι πεπιέφει σὸ βιβλίον σοτ καὶ ἵνα ἐξεόπει καὶ σὸ γένορ 

μοτ σὶ σοῦσορ κακῶρ ἐλάληςεν ἐνανσίον μαρ. Ἔκπινα πποςέσι ὃσι δόνασαι νὰ επεθεᾺ 

κανεὶρ σῶν υιλογενῶν καὶ πεπαιδετμένψν λλήνψν νὰ ἀπολογηθεᾺ εἰρ σὸ ππᾶγμαν. 

Ὅςον σὸ κασ’ ἐμὲ, δὲν κασαλαμβάνψ σὸ αἴσιον διὰ σὸ ὁποᾺον σοιοτσοσπϋπψρ ὁ Σάςςορ 

ἔγπαχεν, σὸ ὀλιγϋσεπον ἂν δὲν εἶναι ὅπψρ κολακεόςει σὴν δτσικὴν ἐκκληςίαν οὗςαν εἰρ 

σὸ ςφίςμα μὲ σὴν ἰδικήν μαρ· κασαλαμβάνψ ὅμψρ ὃσι εἶναι ἀππεπὲρ σὸ νὰ ὁμιλεᾺ κανεὶρ 

ἐνανσίον ἑνὸρ γένοτρ σὸ ὁποᾺον ἔδψςε ςφεδὸν εἰρ ὅλα σὰ ἄλλα μὲ σὰρ ἐπιςσήμαρ καὶ 

σέφναρ σοτ σῶν ἀπεσῶν ὅλψν σὰ ἐκλαμππϋσεπα παπαδείγμασα. Ἀλ|11λ’ ὅλοι οἱ ἄνθπψποι 

ἔφοτςι σὰ πάθη σψν, ὄθεν φάπιν σῶν ἄλλψν ἀπεσῶν σοτ, ὦ Ἕλληνερ, ἃρ σὸν 

ςτγφψπήςομεν. 

   Σέλορ πάνσψν, δέφθησε μεσ’ ενοίαρ σὴν μεσάυπαςιν σαόσην. Καθεὶρ γινύςκει σὴν 

δτςκολίαν σοῦ νὰ μεσαυπάζει ἀπϋ ςσίφοτρ εἰρ ἄλλοτρ ςσίφοτρ, διὰ σοὺρ ὁποίοτρ δὲν 

ἔφομεν μήσε βεβαίοτρ κανϋναρ, μήσε σὴν ασὴν κοινὴν μαρ διάλεκσον εἰρ μίαν 

διοπιςμένην ςτνθήκην. τγφψπήςασε σὰ ςυάλμασα σὰ ἐξ ἀγνοίαρ, σὰ ἐκ γνύςεψρ, σὰ ἐξ 

ἀπποςεξίαρ, σὰ ἐξ ἀνάγκηρ, σὰ ἐκ σόποτ καὶ ὅςα ἄλλα εἰρ σὴν ασήν μοτ μεσάυπαςιν. Σὰ 
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μικπὰ ποςημειύμασα σῶν λέξεψν καὶ ἄλλψν σινῶν δὲν εἶναι διὰ σοὺρ ςποτδαίοτρ. 

Ἀνίςψρ ἀξιψθῶ νὰ κάμψ δετσέπαν ἔκδοςιν, εἶμαι εὔελπιρ νὰ διοπθύςψ ασὸ μοτ σὀ 

πϋνημα, ὥςσε νὰ υανεᾺ ἀπεςσϋσεπον καἰ ἐμοὶ καὶ μᾺν. πὶ σοῦ παπϋνσορ, φάπιν σοῦ 

ππψσοσόποτ, δόνανσαι νὰ εὕποτςι σεππνὴν ἀνάγνψςιν ὅςοι ἔφοτςι σὴν κλίςιν εἰρ σὰ 

ππάγμασα. Σοῦσο σὸ ποίημα καθ’ ασὸ θέλει φαποποιήςει σοὺρ πολεμάπφοτρ, σοὺρ 

ἐπψσικοὺρ, σοὺρ ἱεπεᾺρ μαρ, σοὺρ ἐπιποθοόνσαρ σὰ ποιησικἀ, σορ σιμῶνσαρ σὰ θικὰ, 

σοὺρ κασαγινομένοτρ εἰρ σὰ γεψγπαυικὰ, σοὺρ ἐξεσάζονσαρ σὰ μτθολογικὰ καὶ γενικῶρ 

πάνσαρ σοὺρ ἀγαπῶνσαρ πᾶςαν ἐπιςσήμην καὶ πᾶςαν σέφνην, πᾶςαν ἀπεσὴν καὶ|12  πᾶςαν 

φάπιν, διασὶ ἐδῶ πεπιέφονσαι ὅλα σαῦσα καὶ διὰ ὃλοτρ σὸ βιβλίον σοῦσο εἶναι πεπίεπγον. 

   Καὶ ςεᾺρ, ὦ ἀγαπησοὶ μοτ ςποτδαᾺοι Ἓλληνερ καὶ ἑλληνίζονσερ, σῶν ὁποίψν  ςουία 
ἀπκεᾺ νὰ μὲ νοτθεσήςει, ἀνίςψρ ασὸ μοτ σὸ ςόνθεμα δὲν υανεᾺ ἱκανῶρ ἄξιον σᾸρ 
πποςοφᾸρ ςαρ, κασακπίνασέ σο ἐγγπάυψρ μὲ ὅλην σὴν ἐλετθεπίαν. Υθάνει νὰ ἀποβλέπει 
ὁ ςκοπϋρ ςαρ εἰρ διϋπθψςίν μοτ: θέλψ ςᾶρ ὁμολογήςψ πολλὰρ φάπισαρ. Διδαφθεὶρ δὲ πὸ 
σᾸρ μῶν ἐπιγνύςεψρ καὶ ἀγαθοεπγίαρ, θέλψ κοπιάςψ ἄλλην υοπὰν μὲ πεπιςςϋσεπον 
ὄυελορ σοῦ γένοτρ μοτ καὶ ἴςψρ καὶ πεπιςςοσέπαν σιμὴν σῶν ἰδπύσψν μοτ. Ὑγιαίνεσε. 
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|13      Ο ΒΙΟ ΣΟΤ ΣΑΟΤ                                         
   
 Σοπκοτάσορ Σάςςορ, ιὸρ σοῦ Βεπνάπδοτ Σάςςοτ ἀπὸ σὸ Βέπγεμον ἠ Βέπγομον ἠ 

κοινϋσεπον Βέπγαμον, ποιησοῦ πεπιυήμοτ καὶ ασοῦ, καὶ σᾸρ Ποπκίαρ Ρϋςςη ἐξ οἴκοτ 

εγενεςσάσοτ ἀλλὰ πσψφοῦ, υαίνεσαι ὅμψρ ὡρ ππὸρ σὴν πλέον κοινὴν γνύμην ὅσι 

ἐγεννήθη εἰρ σοὺρ 1544 Ἀππι-λίοτ 10 εἰρ σὸν οτπένσον ἠ οτππενσινὸν καὶ φύπαν 

Νεαπϋλεψρ, ἔνθα, κασὰ σὸ λέγειν σὸ Πλινίοτ, κασῴκοτν ἕνα καιπὸν αἱ ειπᾸνερ, ὅθεν 

πϋλιρ ἀξία υαίνεσαι ἵνα εἶναι πασπίρ ποιησοῦ σϋςον μεγάλοτ. 

   Ἂν αἱ ππάξειρ σᾸρ πλέον σπτυεπὰρ λικίαρ ππομηνόοτν ἐκείναρ σῶν ἄλλψν φπϋνψν, 

ποσὲ παιδίον ὡςὰν ασὸρ (καθὼρ εἶδα εἰρ σὴν ζψὴν σοτ καὶ καθὼρ λέγει καὶ ὁ Ἰψάννηρ 

Βαπσιςσὴρ Μαπφέςιορ) δὲν ἔδειξε σϋςα ςημεᾺα μεγαλτσέπαρ μαθήςεψρ. Ἓξ μηνῶν μϋλιρ 

ἦσον ὅσαν ὡμίλει φψπὶρ νὰ χελλίζει: εἰρ σοὺρ σπεᾺρ φπϋνοτρ σοτ ἢξετπε σὰ γπαμμασικὰ 

ὡςὰν ἐκείνοτρ ὅποῦ σὰ διδάςκοτςι. Σὸν ςσέλλει ὁ πασήπ σοτ εἰρ σὸ Πασάτωον ἀπὸ 

σεςςάπψν φπϋνψν ἵνα μάθει σὴν νομικὴν εἰρ βοήθειαν σοῦ οἴκοτ, ἀμὴ σὸ παιδίον δὲν 

ἔμαθεν ἄλλοτρ νϋμοτρ κασὰ κλίςιν παπὰ ἐκείνοτρ σᾸρ ποιησικήρ ἁπμονίαρ˙ ἐπσαεσὴρ 

δὲν ἦσον ὅσαν ἢξετπεν ἐνσελῶρ σῶν παλαιῶν Ρψμαίψν σὴν ἔνσεφνον γλῶςςαν καὶ 

μεσπίψρ σὴν ςουὴν σῶν πποπασϋπψν μαρ. Εἰρ σοὺρ ἓξ |14 καὶ δέκα φπϋνοτρ σοτ ἐςόνθεςε 

σὸ φαπίεν σοτ ποίημα ἐπιγπαυϋμενον «Ρινάλδορ». Εἰρ σὸν εἰκοςσὸν σοτ φπϋνον ἢπφιςε 

σὴν Ἰεποτςαλὴμ ἀπελετθεπψθεᾺςαν, σὴν ὁποίαν ἔπεισα ἀπὸ ἐπσὰ φπϋνψν ἀπειπγάςθη 

εἰρ σὴν Γαλλίαν, καὶ ἔλαβε καὶ ἐκεᾺ πολλὰρ σιμὰρ καὶ μεγάλαρ. Εἰρ σοῦσο σὸ διάςσημα 

σῶν ἑπσά ἠ ὀκσὼ φπϋνψν ςτνέγπαχε καὶ σὸν Ἀμόνσαν σοτ, σὸ ποιμενικϋν καὶ 

πεπίυημον ποίημα, σὸ ὁποᾺον μεσευπάςθη εἰρ σὴν διάλεκσϋν μαρ, ἀλλὰ ἦσον πολὺ 

καλόσεπον νὰ μὴ ἢθελε μεσαυπαςθεᾺ. Εἰρ μίμηςιν σοῦ Ἀμόνσα ςτνέθεςεν ἔπεισα καὶ ὁ 

ΓοτεπᾺνορ σὸ εὔμοπυον ποίημα σοτ “Pastor Fido”, ὁ Πιςσὸρ Βοςκὸρ.  Ἔγπαχε πποςέσι ὁ 

Σάςςορ καὶ σὴν σπαγψδίαν σοῦ Σοπιςμϋνδοτ: Καὶ ἔπεισα σὴν Ἱεποτςαλήμ σὴν 

ἀποκσημένην ὡρ μίαν ἀπολογίαν σᾸρ Κποόςκαρ, ἣσιρ σοῦ κασηγϋπηςε σὴν 

ἐλετθεπψμένην. Ασὴ ὅμψρ  ςσέπα, μεολονϋσι ὁ ποιησὴρ υαίνεσαι μία μίμηςιρ 

ὁλϋκληπορ σοῦ μήποτ, μεολονϋσι ὁ ποιησὴρ κολοόθηςεν ἀκπιβῶρ σοὺρ κανϋναρ σὴρ 

ποιησικὴρ σοῦ Ἀπιςσοσέλοτρ, σοῦ εἶναι κασψσέπα˙ μεσέπεισα ἔδψςεν εἰρ υῶρ καὶ σὸ 

ςουὸν ποίημα «Αἱ ἐπσὰ μέπαι σᾸρ πλάςεψρ σοῦ κϋςμοτ». 

   Ἀλυϋνςορ, ὁ δοὺξ σᾸρ Υεππαπίαρ, καὶ Ἀλοτΐςιορ, ἀδελυόρ σοτ, καπδινάλιρ σᾸρ 

ςσοανίαρ, εἶφον ἢδη πποςκαλέςοτν σὸν ποιησὴν σοῦσον ἀπὸ σὸν εἰκοςσὸν δεόσεπον 

φπϋνον σοτ να κασοικήςει ἐκεᾺ, καὶ σὸν γάπψν καὶ σὸν ἐσίμψν μὲ πεπβολὴν διὰ σὸ 

πνεῦμα σοτ, ὅθεν ὁ Σάςςορ εἰρ ἀνσαμοιβὴν σῶν ενοωκῶν κινημάσψν σοτρ, καὶ εἰρ 

ςημεᾺον εγνψμοςόνηρ σῶν φαπίσψν ὁ|15ποῦ ἐκ σοόσψν ἐλάμβανε, καθιέπψςε καὶ σὴν 

Ἱεποτςαλὴμ σοτ εἰρ σὸν Ἀλυϋνςον καὶ ὁμιλεᾺ πεπὶ ασοῦ καὶ εἰρ σὴν ᾠδὴν 17 ςσπουᾹ 

91. Ασοὶ εἶφον μίαν ἀδελυὴν ὀνϋμασι Λεψνϋπαν. Ἡ κτπία εἶφε φάπισαρ: ὁ Σάςςορ 

ἐπψσεόθη: κοινολογεᾺ ἀνοήσψρ σὸν ἔπψσά σοτ εἰρ ἕνα χετδᾸ σοτ υίλον: ἐκείνορ σὸν 

παπαδίδει.  Σοπκοτάσορ μανθάνει σὸ ππᾶγμα καὶ ἐλέγφει μίαν μέπαν εἰρ σὸν 

χετδεπίπλαςσον υίλον σὴν ασὴν σοτ κακοππαξίαν· ἐκεᾺνορ ἀνσὶ σοῦ να ππουαςιςθεᾺ σὸ 
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ὀλιγϋσεπον ἢπφιςε νὰ σὸν πεπιπαίζει.  Σάςςορ παποξτνθεὶρ δὲν κτπιεόει σὸν θτμϋν σοτ 

καὶ σοτ παπίζει σο ππϋςψπον· ἦςαν εἰρ σὸ παλάσιον σοῦ Ἀλυϋνςοτ: ὁ σϋπορ ἐκεᾺνορ δὲν 

ςτγφψπεᾺ πεπιςςϋσεπον καἰ σπέφοτν εθέψρ ἔξψ σᾸρ πϋλεψρ νὰ σελειύςοτν σὴν ἔπιν 

σοτρ· σπεᾺρ ἀδελυοὶ σοῦ πποδϋσοτ μανθάνοτν σὸ ππᾶγμα καὶ κινοῦνσαι κασὰ σᾸρ ὥπαρ 

ἐνοπλιςμένοι ἐνανσίον σοῦ Σάςςοτ: σοὺρ επίςκοτν καὶ δὲν ἐνσπέπονσαι νὰ κστπήςοτν 

εἰρ ἕνα καιπὸν καὶ οἱ σέςςαπερ ἕνα· ἀλλ’ ὁ ποιησὴρ ἐςσάθη σϋςον ἀνδπεᾺορ, ὥςσε 

πληγύνει σὸν ππῶσον καὶ δεόσεπον καὶ κτνηγεᾺ σὸν σπίσον καὶ σέσαπσον. 

   Εἰρ σὴν σοιαόσην ἀνδπαγαθίαν ἐπευημίςθη ὁ Σάςςορ καὶ διὰ σὰ ςτγγπάμμασά σοτ καὶ 

διὰ σὴν ἀνδπείαν σοτ ἐξαίςιορ. 

   Εἰδοποιηθεὶρ ὁ δοὺξ σᾸρ Υεππαπίαρ πεπὶ ὅληρ σᾸρ ποθέςεψρ κασαβάλλει εἰρ υτλακὴν 

σὸν ποιησήν μαρ ππουαςιζϋμενορ νὰ σὸν υτλάξει ἐκ σῶν ἐφθπῶν σοτ.  υιλϋςουορ 

ὅςσιρ ἐγίνψςκε ὅσι ὅλοι ςφεδὸν οἱ μεγάλοι αθἐνσαι νομίζοτν μίαν υανσαςσικὴν 

βλάβην ὡ|16ςὰν ππαγμασικὴν υοβεᾺσαι σὸν Ἀλυϋνςον καὶ δίδοσαι εἰρ πλέον βαςανιςσι-

κοὺρ ςσοφαςμοόρ: δἰ ἀστφίαρ ἦσον ὁ Σάςςορ μελαγφολικϋσασορ καὶ παιδιϋθεν δὲν σοῦ 

εἶδε κανεὶρ εἰρ σὸ ςσϋμα σὸν γέλψσα καὶ ὁμοίψρ ςφεδὸν σὸν κλατθμὸν εἰρ σα ὄμμασα. Εἰρ 

σοὺρ μελαγφολικοὺρ εἶναι μεγάλη δτςστφία κάθε μικπὸν ςτμβεβηκϋρ· υανσάζεσαι 

υάπμακα, μαπσόπια, θανάσοτρ. Σέλορ πάνσψν επίςκει σπϋπον εἰρ ὀλίγον καιπὸν καὶ 

υεόγει εἰρ ἄλλαρ φύπαρ μὲ ἄλλο ὄνομα καὶ γνοημένορ πὸ βοςκικὰ καὶ λαθπαᾺα 

ἐνδόμασα.  Ἔπψρ σοτ πάνσοσε ἦσον ὁμοῦ καἰ σὸν ἐβαςάνιζε σοςοῦσον εἰρ κάθε σϋπον, 

ὥςσε δὲν ἦσὸν δι’ ασὸν ςτφία καὶ ἢπφιζε νὰ σὸν πίπσει καἰ εἰρ παπαλογιςμοὺρ καὶ 

μανίαν. Εἰρ σὴν Νεάπολιν ἦσον, ἔνθα κασοίκει  αδελυή σοτ, ὅσαν λαμβάνει ἀπὸ σὴν 

ποθοτμένην κτπάν σοτ μίαν υιλσάσην ἐπιςσολὴν, σὴν ὁποίαν δὲν ἄλλασσε βέβαια διὰ 

ὅλον σὸν κϋςμον, καὶ σὸν ἐπιςσοποίει διὰ σᾸρ ὁποίαρ πῶρ θέλει δεφθᾹ ἀπὸ σοὺρ 

ἀδελυοόρ σηρ μὲ ὅλην σὴν εμένειαν καὶ υιλουποςόνην· πείθεσαι καὶ ἐπιςσπέυει· 

ἐκείνοι ἐμππάκσψρ σὸν ἐδέφθηςαν σοιοτσοσπϋπψρ· ἀλλ’ ὡρ ὁ Ἀλυϋνςορ σὸν κασέλαβε 

ὀλίγον παπαυπονοῦνσα, ἀπεςσπέυεσαι σὴν ςτναναςσπουὴν σοτ καὶ ἐμποδίζει εἰρ σοῦσον 

καὶ ἐκείνην σᾸρ Λεψνϋπαρ· ἦσον σὸ ὅμοιον ὡςὰν νὰ ἢθελε σοῦ ἐπάπει κάθε ἰασπικὸν σᾸρ 

γιείαρ σοτ. Σὸ κακὸν αξάνει· ὁ δτςστφὴρ δὲν πομένει σὴν ςκληπὰν ἐκείνην διαυοπὰν 

σοῦ νὰ μὴ εἶναι δεκσϋρ ὅθεν ππῶσον ἐλασπεόεσο· υεόγει εἰρ ἄλλα μέπη: ὁ κϋςμορ ὅλορ 

εἶναι ςσενϋσασορ διὰ σοιοῦσον. σπέυει πάλιν ἐπψ|17μανὴρ ὅθεν ἦςαν αἱ ὡπαᾺαι σοτ 

υλϋγερ. Σϋσε ὁ Ἀλυϋνςορ ἠ ἔμαθε πεπιςςϋσεπον πεπὶ σᾸρ ἀδελυᾸρ σοτ,  ὁποία εἰρ σὴν 

ἀναφύπηςιν σοῦ ποθησοῦ σηρ δὲν δόνασο νὰ κπόχει σὴν πίκπαν σηρ, διασὶ σὸν γάπα 

καὶ ασὴ, δὲν ξεόπψ ἂν ὀλιγϋσεπον ἀπὸ σὴν καπδίαν σηρ, ἠ ὀπγιςθεὶρ διὰ σὴν ἐνσποπὴν 

σοῦ οἴκοτ, καθὼρ σὸ ππᾶγμα ἐθεασπίςθη, σὸν βάλλει εἰρ σὸ νοςοκομεᾺον καὶ δὲν 

ςτγφψπεᾺ σελείψρ σὴν ἔξοδον. Λέψν εἰρ σὰρ ἀλόςειρ, ὅσαν ἀνάχει ἀπὸ θτμὸν, δὲν ἐυάνη 

ποσὲ ὡςὰν ἐκεᾺνον σϋσε μὲ σϋςην ἀγανάκσηςιν. Ὡςσϋςον, ἔπεισα ἀπὸ ἑπσὰ φπϋνψν 

υτλακὴν, ἀπὸ μακπὰρ ἀππψςσίαρ, ἀπὸ παπεπιδημίαρ, ἀπὸ πσψφίαρ, ἀπὸ κασαδπομὰρ, 

ἀπὸ κἰνδόνοτρ, ἀπὸ ἔπψσα, εἰρ σὰ ὁποᾺα ὅλα σαῦσα πάνσοσε ἐςσιφοόπγει καὶ ἔγπαυεν 

ἐνανσίον ἐκείνψν ὁποὺ ἐκασηγϋπηςαν σὴν Ἰεποτςαλήμ σοτ, υαινϋμενορ ἀληθῶρ πῶρ ἔ-
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λαβε σὰρ μέπαρ ἀπὸ σὴν υόςιν ἵνα σὰρ ἀυιεπύςει εἰρ σὰρ Μοόςαρ, ἔλαβε σέλορ σὸ πλέον 

ἔνδοξον. 

   πικληθεὶρ εἰρ σὴν Ρύμην ὅπψρ λάβει σὸν δάυνινον ςσέυανον καὶ σὸν θπίαμβον εἰρ 

σὸ Καπισύλιον κασὰ σὴν παλαιὰν σῶν Ρψμαίψν ςτνήθειαν, ἢκοτςεν απὸ σὸν Κλήμενσα 

Πάπαν Ὄγδοον σοὺρ γλτκεᾺρ σοόσοτρ λϋγοτρ: «λθὲ, μεγάλε ποιησὰ, νὰ δεφθεᾺρ ἕνα 

ςσέυανον, σὸν ὁποᾺον σϋςον θέλειρ σιμήςειρ, ὅςον ασὸρ ἐσίμηςεν ἐκείνοτρ οἵσινερ σὸν 

ἐδέφθηςαν ππϋσεπϋν ςοτ». Ἀκολοόθψρ σοιμάςθη μία σϋςον λαμππὰ πομπὴ πεπὶ 

σοιαόσηρ σιμὴρ σοτ, ὥ|18ςσε ὀλίγοι ππϋσεπϋν σοτ ἔλαβον οὕσψρ καὶ ἴςψρ διὰ σὴν ὁποίαν 

ποσὲ κανεὶρ ὡςὰν σοῦσον ἔγινεν ἄξιορ. Ἀλλά σϋσε ἔπεςεν ὁ μακάπιορ εἰρ αἰυνίδιον καὶ 

φαλεπὴν ἀςθένειαν καὶ, ἀυ’ οὗ ὡρ καλὸρ φπιςσιανὸρ καὶ μὲ ςύαρ σὰρ υπέναρ 

μεσαλαμβάνει σὰ ἄφπανσα μτςσήπια σοῦ Θεοῦ, εἰρ ὀλίγαρ μέπαρ καὶ [εἰρ σοὺρ] 1595 

ἀυήνει σὸ ςῶμα εἰρ σὸν ἅγιον νοόυπιον καὶ πεσᾷ εἰρ σὰ οπάνια παλάσια νὰ λάβει σὸν 

ἄλλον ςσέυανον, σὸν ἀληθινὸν καὶ σὸν ἀμάπανσον. 
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 ᾨδὴ  ππύση 
 

               ς. 1             ᾍδψ σὰ ὅπλα σἀ ςεμνὰ καὶ ςσπασηγὸν ἐκεᾺνον127                        

 σὸν μέγαν σάυον ςύςανσα Φπιςσοῦ διὰ κινδόνψν. 

  ἔνδοξϋρ σοτ θπίαμβορ σὸν ἔκαμε νὰ ςσάξει 

 πολλοὺρ ἱδπῶσαρ καὶ χτφποὺρ ἐν λϋγῳ σε καὶ ππάξει. 

 Μασαίψρ ἐνψπλίςθηςαν  Ἀυπική κἰ Ἀςία                    5 

                                         κἰ ὅλορ ὁ ᾍδηρ κασ’ ασοῦ καὶ ἅπας’ ἐξοτςία. 

 Eἶν’ ἀνσιλήπσψπ ὁ Θεὸρ κ’ ἐνίκης’ ασὸρ πάνσα128  

 σὰ υοβεπϋσασα κακὰ καὶ σ’ ἄππησα ςτμβάνσα 

 καὶ εἰρ ςημαίαν ἱεπὰν ἕνψςε διὰ σάφοτρ129,  

 διαςπαπένσαρ ςτνοδοὺρ κ’ ἑσέποτρ σοτ ςτμμάφοτρ130.            10 

     Ὡ Μοῦςα, ὁποὺ σὸ λαμππὸν μέσψπον δὲν ςσολίζειρ 

 ἀπ’ λικῶνορ σῶν υθαπσῶν δαυνῶν κ’ οὕσψ υψσίζειρ, 

 ἀλλ’ ἔφειρ μεγαλοππεπῶρ εἰρ ἀοπάσοτρ ςυαίπαρ 

 ςσέμμα φπτςοῦν κ’αἰύνιον μ’ ἀειυεγγεᾺρ ἀςσέπαρ131,  

 ςὺ πνεῦςον μοι πολλὰ θεπμὰρ υψσίαρ νὰ μ’ ἀνάχοτν          15 

 κ’ εἰρ σὰρ ᾠδάρ μοτ φάπιν δὸρ νὰ λάμχοτν καὶ ν’ἀςσπάχοτν  

 καἰ ἄυερ, ἄυερ ἂν ἐγὼ ποσὲ ςοῦ παπαβαίνψ 

 κ’ εἰρ σὴν ἀλήθειαν ςσολὴν ἀλλοδαπᾸ υαίνψ132  

 ἠ μ’ δονὰρ ἄλληρ θεᾶρ σὸν πϋλεμον ςαλπίζψ 

              ς. 2       κἰ ασά μοτ σὰ πονήμασα καὶ ςσίφοτρ καλλψπίζψ.                       20   

 ὺ οἴδαρ πϋςον ὁ καθεὶρ διχᾶ νὰ δοκιμάζει 

 σὸ γλτκὺ μέλι σῶν ἐπῶν ὁποὺ σὸ ὄπορ ςσάζει133  

 κἰ ὅσ’  ἀλήθεια δοκεᾺ ’ρ εἰκϋν’ εμοπυoσάσην134,  

 πῶρ κασαπείθει σὴν χτφὴν σὴν πλέον κψυοσάσην. 

    Οὕσψρ εἰρ βπέυορ ἀςθενὲρ πποβάλλομεν πανθένσα135                  25 

 σὰ ἄκπ’ ἀγγείοτ μὲ σινὰ γλτκάςμασ’ ἐπιθένσα136  

 καὶ, πλανεμένον ἀπ’ ασὰ, σὸ υάπμακον πουίζει, 

 ἀλλὰ  πλάνη σὴν ζψήν κ’ γείαν σῷ φαπίζει. 

        Ἀλυϋνςε μεγαλϋκαπδε, ὁποὺ ἀπὸ σὰρ φείπαρ 

                                                 
127 Σπαγοτδάψ σὰ ςεβάςμια ἅπμασα κσ. 
128  Βοηθϋρ. 
129  Εἰρ μπανσιέπα. 
130  κοππιςμένοτρ ςτνσπϋυοτρ. 
131  σευάνι. 
132  Ξένην. 
133  Σῶν ςσίφψν. 
134  Υαίνεσαι. 
135  Ρανσιςμένα. 
136  πανψβαλμένα. 
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 μ’ ἁππάζειρ σᾸρ πολλὰ κακᾸρ καὶ μιςανσέαρ μοίπαρ,                       30 

  ἀπὸ σὸ μέςον σῶν ςκληπῶν καὶ σῶν κψυῶν κτμάσψν 

 καὶ σῶν ςκοπέλψν καὶ ζαλῶν σῶν πλέον υπικσοσάσψν, 

 σύπ’ ἀπ’ ἐδῶ, σύπ’ ἀπ’ ἐκεᾺ, πανσοῦ δεδιψγμένον 

 ὡςὰν κακοῦπγον καὶ ληςσὴν παπάνομον καὶ ξένον, 

 ἀπαόςσψρ κινδτνεόονσα κακῶρ νὰ ναταγήςψ                      35 

                                         καὶ ἄνψθεν καὶ κάσψθεν καὶ ππϋςψ καὶ ὀπίςψ, 

 ἂφ λτπηπὰ ἐνθόμηςιρ! πνιγμένορ ἢμοτν μᾶλλον137, 

 ὁ σάλανσορ καὶ δτςστφὴρ παπ’ ἄνθπψπον σιν’ ἄλλον 

 καὶ ςὺ, γενναᾺε βοηθὲ, ἐκ σῶν δεινῶν με ςῶςαρ 

 καὶ εἰρ λιμένα μ’ ἔυεπερ καὶ σὴν ζψήν μοι δῶςαρ,                           40 

 ασὰ μοτ σὰ ςτγγπάμμασα, ὦ ςῶσεπ, δέξοτ σύπα, 

 ὅσ’ ὡρ εφάρ σ’ ἀυιεπῶ κ’ εγνψμοςόνηρ δῶπα138.  

                             Ἴςψρ ἐγὼ ἕνα καιπὸν νὰ χάλλψ ππὸρ σιμάρ ςοτ 

 καὶ ἰδικάρ ςοτ ἀπεσὰρ καὶ δϋξαρ ἰδικάρ ςοτ, 

                            ἀνίςψρ, ὡρ ἐπιθτμῶ, δὲν λανθαςθῶ εἰρ κεᾺνο                                 45 

                            ὁποὺ σὴν ςήμεπον ἐγὼ πποβλέπψ καὶ πποκπίνψ:  

               ἂν εἰπηνεόςοτν οἱ πιςσοὶ καὶ ςσαθεπῶρ θελήςοτν 

                            διὰ θαλάςςηρ καὶ ξηπᾶρ σοὺρ Σοόπκοτρ νὰ κστπήςοτν                            

      ς. 3       καὶ ν’ ἀναπάποτν ἀπ’ασοὺρ σοὺρ ἅππαγαρ καὶ λόκοτρ 

               ὅλα σὰ ππῶσα σοτρ καλὰ καὶ ἱεποόρ σοτρ οἴκοτρ,                       50 

               σὶρ ἀξιϋσεπορ ὡρ ςὺ εἰρ σὸ σοιοῦσο ππᾶγμα 

 σὸ ςκᾸπσπον εἰρ σὴν δεξιὰν νὰ ἄπφειρ κάθε σάγμα; 

 ὲ, ςὲ πάνσερ ἐκλέγομεν γᾸρ κ’ ὕδασορ μονάπφην, 

 ςὲ, ςὲ πάνσερ βοτλϋμεθα ςσπασάπφην καὶ ςσολάπφην139.     

 Σοῦ Γοσιυποῦρ ςτνεπιςσὰ σύπ’ ἄκοτςον σὰ ἔπη                     55 

 κἰ ὡςσϋςον ἕσοιμορ γενοῦ εἰρ μάφην ὅπψρ ππέπει. 

        φεδὸν ἓξ ἔση ςσπέυονσο δψδεκαμηνιαᾺα 

 ὁποὺ ὁ ἱεπὸρ λαὸρ ἐν σοῦ Φπιςσοῦ ςημαίᾳ  

 διέβη κασ’ ἀνασολὰρ σὰ ϋλτμα νὰ ςύςει 

 κ’ εἰρ σοὺρ ἀπίςσοτρ θάνασον ποπυόπεον να δύςει                       60 

 κ’ ἢδ’ εἶφε διὰ εἰςβολᾸρ κ’ ἢδ’ εἶφε δι’ ἐυϋδοτ140 

 Νίκαιαν σὴν πολλ’ ἀκοτςσὴν εἰρ δϋξαν σᾸρ ςτνϋδοτ 

 κ’ ἢδη σὴν Ἀνσιϋφειαν διὰ ςσπασηγημάσψν 

 σὴν σεσπακοςιϋπτπγον κἰ ἄκπψν ὀφτπψμάσψν. 

 Εἶσα σὴν πεπάςπιςε κασὰ Πεπςῶν παμπϋλλψν141                       65 

                                                 
137 Μάλιςσα. 
138  Ὡρ σάμασα. 
139  Ὅλοι ςὲ θέλομεν αθένσην σῶν ςσπασετμάσψν σᾸρ γᾸρ καὶ θαλάςςηρ. 
140  Per assalto. 
141  Ἔπεισα. 
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 καὶ ἐξεπολιϋπκηςε σὴν Ὄπθψςιν μὲ μῶλον142.         

 Μ’ ὡρ ἦσον δτςθαλπὴρ φειμὼν, ςφϋλαςαν σοὺρ πολέμοτρ 

 καὶ ἔμενον ὥπαν καλὴν καὶ γλτκεποὺρ ἀνέμοτρ. 

        Ἦσον εἰρ σέλορ ὁ καιπὸρ ὅσ’ ὁ πασὴπ αἰύνψν  

 ’πίχε σὸ βλέμμα κασὰ γᾸν ἀπ’ οπανοῦ σὸν θπϋνον,                       70 

 θπϋνον σοςοῦσον χηλὸν ἐπάνψ σῶν ἀςσέπψν, 

 ὅςον ἀςσέπερ ἀπὸ γᾸρ βόθψν ἀειεςπέπψν, 

 κἰ ὡρ ἔνετς’, εἶδε σϋσ’ ὁμοῦ κ’ εἰρ ἓν ςτναθποιςμένα143  

 ὅλα σοῦ κϋςμοτ πανσελῶρ καὶ ἔπγα σοτ σὰ ξένα, 

 μ’ εἰρ σὴν τπίαν πεπιςςῶρ σὸ θεᾺον ππϋςεξ’ ὄμμα144                       75 

 ς. 4  ὄνσψν ππιγκίπψν παμπληθῶν εἰρ σᾸρ ασᾸρ σὸ φῶμα     

 καὶ μὲ σὸ νεόμα σοτ σ’ ὀξό ὁποὺ διαπεπάει 

 καὶ ἐγφψπεᾺσ’ εἰρ σὰρ χτφὰρ ὡρ θέλει κἰ ἀγαπάει 

 καὶ σ’ ἄδηλα καὶ κπόυια κείμεν’ ἐκεᾺ μανθάνει, 

 ὅλ’ ἀςκεπᾸ καὶ υανεπά κἰ οδέν ασὸν λανθάνει,                       80 

 εἶδε σὰ ἔςψ καθαπῶρ σοῦ μέγα Βοτλιϋνοτ, 

 ὁποὺ 'ρ ἀπίςσοτρ ἐθνικοὺρ μ’ ἄκπαν μελέσην πϋνοτ 

 θέλει νὰ δύςει διψγμὸν ἀπὸ σὴν θείαν πϋλιν 

 καὶ νὰ λτσπύςει σῶν πιςσῶν σὴν ἐκκληςίαν ὅλην 

 διὰ σὸν ζᾸλον σοῦ Θεοῦ εἰρ σπίμμασα μτπία            85 

 νὰ κϋπσει ςκᾸπσπα δτνασὰ ἐν ἄκπᾳ καπσεπίᾳ145,  

 σὰ ςσέυη νὰ κασαπασεᾺ, σὰ πλοόση νὰ ςκοππίζει146  

 καὶ πᾶςαν δϋξαν κοςμικὴν ἀέπα να νομίζει. 

 Εἶδε νὰ ἔφει υλογεπὰν δίχαν ὁ ΒαλδοβᾺνορ 

 διὰ σιμὰρ πποςψπινὰρ καὶ νὰ υπονεᾺ γηΐνψρ,                  90 

 εἶδε δι’ ἔπψσαν κψυὸν ν’ ἔφει ὁ Σακπίδηρ πϋνοτρ 

 καὶ σὴν ζψήν σοτ νὰ μιςεᾺ καὶ σοὺρ γλτκεᾺρ σοτ φπϋνοτρ, 

 εἶδε διὰ σ’ ἀπϋκσημα καινὸν Ἀνσιοφείαρ 

 σὸν Βοεμϋνδον, σὸν ἀπφὸν καὶ δοόκα Καλατπίαρ, 

 ὅλον καθϋλοτ ἀληθῶρ μὲ ςσοφαςμοὺρ ἐνδϋξοτρ,                       95 

 ἄνδπ’ ἀπὸ σοὺρ πολλ’ ἀγαθοὺρ κἰ ἀξίοτρ ὀπθοδϋξοτρ, 

 νϋμοτρ εθεᾺρ, ἢθη φπηςσὰ, σέφναρ λαμππὰρ ν’ἐμβάςει 

 κ’ ἐκεᾺ λασπείαν ἀληθοῦρ θεοῦ ν’ἀναβιβάςει, 

 μὰ ν’ εἶναι σϋςον ςσοφαςσὴρ εἰρ σὰρ σοιαόσαρ κπίςειρ, 

 ὥςσε δὲν ἔμελλε ποςῶρ δι’ ἄλλαρ ἐγφειπήςειρ,                    100 

 εἶδε Ρινάλδον ἔξοφον, σὸν Ἄπην σοῦ πολέμοτ147,  

                                                 
142 E Tortosa espugnata, παπμένη μὲ πϋλεμον. 
143 Ὡρ ἔςσπεχε σὸ νεῦμά σοτ. 
144  Μάσι. 
145  Δόναμιν. 
146  Le corone. 
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 μιςήςτφον καὶ κεπατνὸν πανσὸρ ἀνσιπολέμοτ148.  

 Δὲν ἀγαπᾷ σοῦσορ φπτςὸν, μήσ’ ἄπγτπον καὶ θπϋνοτρ, 

                            ς. 5       μ’ εἶναι δοξομανὴρ πολλὰ μὲ δπιμτσάσοτρ πϋνοτρ.                                     

 Γοτέλυορ, θεᾺορ σοῦ παιδὸρ, ἐπαίνει σοὺρ ἀνδπείοτρ                    105 

 κἰ ὁ νέορ ἐμιμεᾺσ’ ατσοὺρ μ’ πψωςμοὺρ ἀπείοτρ149.  

 Ἀλλ’ ὄσ’ ἐπεόνης’ ὁ Κπισὴρ καθένα κασὰ βάθορ 

 κ’ εἶδε σοῦ καθενὸρ σὸν νοῦν καὶ ἀπεσὴν καὶ πάθορ, 

 καλεᾺ σὸν θεᾺον Γαβπιὴλ ἀπ’ ἄςβεςσα σὰ υῶσα 

 ὁποῦ  ̓σ' ὁ δεόσεπορ ασὸρ εἰρ σάγμασα σὰ ππῶσα                      110 

 κ’ ἐξηγησὴρ πολλὰ καλὸρ, σεππνὸρ ἀγγελιύσηρ150  

 εἰρ μακαπίοτρ σοῦ θεοῦ κ’ ἰδί’  ἀξιϋσηρ. 

 Σὰ δϋγμασ’ οὗσορ σὰ ςεπσὰ κάσψθεν ἐδῶ υέπει151  

 καὶ ςσπέυεσ’ ἄνψθεν εθὺρ καὶ πποςετφὰρ πποςυέπει 

 καὶ εἶπεν: «Ἄγγελε, σαφὺ εἰρ πθψςίαν πέσα                     115 

 κ’ ἐκεᾺ επὲ σὸν ΓοσιυπᾸ κἰ ὠρ ἀνσ’ ἐμοῦ γ’ εἰπέ σα: 

 “ Ὠ ΓοσιυπᾸ, ἀπϋμαφορ πῶρ σύπ’ εἶςαι καὶ μένειρ152  

 καὶ ἔπατςεν ὁ πϋλεμορ ἐν σοᾺρ ἀνσικειμένοιρ153;  

 Πῶρ σὴν πομυαίαν ἔβαλερ εἰρ θήκην κἰ ἀππαξίαν 

 καὶ δὲν κἰνεᾺσαι κασ’ ἐφθπῶν δεινὴ καὶ μ’ εππαξίαν;               120 

  πϋλεμορ ὁ ἱεπὸρ πῶρ δὲν ἀνακαινεᾺσαι; 

 Πῶρ  ἁγία μοτ ιὼν βαπεᾺ ζτγῷ σε κεᾺσαι; 

               Εθέψρ κπάξον ςτμβοτλὴν ὅλοτρ σοὺρ γεμϋναρ 

 καὶ ςπεῦςον, ὅςον ἐμποπεᾺρ, εἰρ ὠυελεὶρ ἀγῶναρ. 

 Εἰπὲ πῶρ ςσπασηγὸν ασὸν ἐν οπανῷ ἐκλέγψ                       125 

 καὶ ἐν σᾹ γᾹ οἱ ςτνοδοὶ, καὶ υθάνει κἰ οὕσψρ λέγψ». 

    Ὡρ εἶπε, καὶ σὸ πνεῦμ’ εθὺρ εἰρ λϋγια σὰ θεᾺα 

 επίςκεσ’ ἐσοιμϋσασον κἰ ὅλον ἐν επειθείᾳ 

 καὶ σὴν οςίαν σὴν ςεπσὴν κἰ ἀϋπασϋν σοτ κείνην 

 μὲ σὸν ἀέπα καὶ μοπυὴν ἔνδτςεν ἀνθπψπίνην                      130 

                                         καὶ μέλη πήλια θνησὰ ὁ μὴ θνησὸρ λαμβάνει                                     

                  ς. 6 καὶ σὰ ςτνθέσει θατμαςσῶρ (κἰ ὁ  Ὢν ἀπολαμβάνει)154.  

 πᾸπε φπϋνοτρ μαλακοὺρ, πλοφμοὺρ φπτςᾶρ ἀκσᾺναρ155  

 κ’ ἐςσϋλιςε σὴν κευαλὴν μὲ εμοπυίαρ ξείναρ, 

                                                                                                                                                 
147 Σὸν θεὸν σᾸρ μάφηρ. 
148  Ἁςσποπελέκιν κάθε ἐφθποῦ. 
149  Μὲ ἔπγα σοῦ θεοῦ Ἄπεψρ. 
150  Φαποποιὸρ μηντσὴρ. 
151  I decreti. 
152  Σπαβιςμένορ ἔξψ ἀπὸ σὴν μάφην. 
153  νανσίον εἰρ σοὺρ ἐφθποὺρ. 
154  Καὶ ὁ Θεϋρ κάνει φάζι. Se la gode. 
155  Πλεξίδαρ. 



50 

 ’βάλ’ ἔπεισα λετκὰ πσεπὰ εἰρ σ’ ἄκπα φπτςψμένα,                     135 

 ἀκοόπαςσ’, ἄυθαςσ’, ἄυθαπσα, λαμππὰ, φαπισψμένα, 

 κἰ ἀνέμοτρ ςφίζει καὶ πεπᾷ ἐπὶ γαιῶν καὶ πϋνσψν156  

 πολτθαππῶρ καὶ βοηθεᾺ ὁ βαςιλεὺρ σῶν ζύνσψν. 

 Κἰ οὕσψρ κασέβη κ’ ἦλθ’ ἐκεᾺ εἰρ κϋςμοτ σ’ ἄκπον μέπορ 

 ὁ θεᾺορ ππέςβτρ οπανοῦ πάμπολλα σαφτπσέπψρ.                     140 

 Εἰρ σοῦ Λιβάνοτ σὸ βοτνὸν ἐπάνψ σῶν πσεπόγψν 

 ππῶσ’ ἰςοζτγωάζεσαι κἰ ἀπέμεινεν ὀλίγον. 

 Ὕςσεπον εἰρ σὴν Ὄπθψςιν πίπσεσαι κασ’εθεᾺαν 

 κ’ ἢδ’ ἔυθαςεν, ὅσι πεσᾷ μὲ βοηθείαν θείαν. 

 Μϋλιρ ἔυαιν’ ὁ ἡλιορ οφ ὅλορ ἐκβλημένορ,                      145 

 ἀλλ’ ἣμιςτρ 'ρ ὠκεανὸν ππὸρ σοόσοιρ κεκπτμμένορ, 

 ὁπϋπ’ ὁ Γάλλορ εἰρ Θεϋν, ὡρ εἶφε ςτνηθείαν,    

 σὴν πποςετφὴν γονασψδῶρ ἔλεγε μ’ επειθείαν. 

 Δό’ εἶδε υῶσα καθαπὰ, σὸ πνεῦμα καὶ υψςυϋπον157,  

 μὰ κεᾺνο πεπιςςϋσεπον ἐκ κείνοτ λαμππουϋπον,                      150 

 καὶ ππὸρ ασὸν, πῶρ ςσπασηγὸν ἔκλεξ’ ὁ θεᾺορ υίλορ, 

 εἰρ σοᾺον σπϋπον ὁπασῶρ λέγει ὁ ΓαβπιᾸλορ:    

    «Ὠ ΓοσιυπᾸ, ἀπϋμαφορ πῶρ σύπ’ εἶςαι καὶ μένειρ 

 καὶ ἔπατςεν ὁ πϋλεμορ ἐν σοᾺρ ἀνσικειμένοιρ; 

 Πῶρ σὴν πομυαίαν ἔβαλερ εἰρ θήκην κἰ ἀππαξίαν                     155 

 καὶ δὲν κινεᾺσαι κασ’ ἐφθπῶν δεινὴ καὶ μ’εππαξίαν; 

  πϋλεμορ ὁ ἱεπὸρ πῶρ δὲν ἀνακαινεᾺσαι; 

 Πῶρ  ιὼν σοῦ δτνασοῦ βαπεᾺ ζτγῷ σε κεᾺσαι; 

 Εθέψρ κπάξον ςτμβοτλήν ὅλοτρ σοὺρ γεμϋναρ   

 ς. 7  καὶ ςπεῦςον, ὅςον ἐμποπεᾺρ, εἰρ ὠυελεᾺρ ἀγῶναρ.                     160      

 ὲ ςσπασηγὸν ὁ βαςιλεὺρ ἐν οπανῷ ἐκλέγει 

 καὶ ἐν σᾹ γᾹ οἱ ςτνοδοὶ καὶ υθάνει κἰ οὕσψρ λέγει. 

 Ἄγγελορ εἶμαι σοῦ Θεοῦ καὶ σύπ’ εἰρ σ’ ὄνομά Σοτ 

 ἀνακαλόπσψ ςοι ςαυῶρ σὸ θεᾺον θέλημά Σοτ158.  

 Ὢ μάκαπ, ὦ πανεόδαιμον, πϋςον ν’ ἐλπίζειρ ππέπει!»                   165 

 Κἰ ἀναπεσᾷ 'ρ σὸν οπανὸν εθὺρ κἰ οδεὶρ σὸν βλέπει.  

    Εἰρ σὴν σοιαόσην ὅπαςιν ἔμεινε θαμβψμένορ 

 ὁ εςεβὴρ φπιςσιανὸρ κἰ ἄλαλορ, σαπαγμένορ, 

 μ’ ὡρ ἔλαβεν ἀναχτφὴν καὶ εἰρ μελέσην δϋθη 

 σὶρ ἦλθε, σὶρ ἐμίληςε, σὶ εἰρ ασὸν εἰπϋθη,                      170 

 σὸ πνεῦμα σοτ ἀγαλλιᾷ, ςκιπσᾷ σοτ  καπδία 

                                                 
156 Ἀπὸ σὴν γᾸν καὶ θάλαςςαν. 
157  Σὸν ἄγγελον καὶ σὸν ἣλιον. 
158  οῦ υανεπύνψ. 
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 κ’ ἕψρ ὀςσῶν διαπεπᾷ  δονὴ δεᾺα159.  

 Ἂν πποθτμίαν πεπιςςὴν σὸ ππὶν εἰρ μάφαρ εἶφε,  

 σὸ σύπα υλϋγαρ ὡρ Θεοῦ σᾸρ γνύμηρ ἐπεσόφε. 

 Οφὶ ἀνψυελὴρ φαπὰ ἐμπνετμασοᾺ σὸ ςσᾸθορ                  175 

 πῶρ πποσιμᾶσαι σῶν λοιπῶν κἰ ὁπίζει μϋνορ πλᾸθορ, 

 μ’  γνύμη σοτ μεγαλοτπγοῦ πῶρ 'ρ σὴν ασοῦ ἰςάζει, 

 καὶ, ὡρ ςπινθὴπ εἰρ μέγα πῦπ, αὔξει κ’ πεππτπάζει. 

    Οἱ ππίγκιπερ, λοιπὸν, εθὺρ πποςσάζει νὰ κπαφθῶςιν 

 ὄνσερ πεπὶ σὴν Ὄπθψςιν κ’ἐκεᾺ νὰ ςτναφθῶςιν.                     180 

 σέλλει γπαυὰρ ἐπὶ γπαυὰρ κἰ ἀγγέλοτρ ἐπ’ ἀγγέλοτρ 

 ν’ ἔλθοτν ἀυεόκσψρ, σαφινοὶ εἰρ δπϋμον καλοῦ σέλοτρ. 

 Εἰρ ὅςαρ ἔγπαυε βοτλὰρ, πάνσοσ’ εἰρ σὰρ ζησήςειρ 

 καὶ πειςσικὰρ κ’ εγενικὰρ ἕνψνε παπακλήςειρ160.  

 Σὸ μίαν δτνασὴν χτφὴν φαποποιεᾺ κ’ ἐγγίζει,                     185 

 σὸ μαλθακοᾺ  ἕνα σπαφὺν σὸ δάκπτ νὰ ςσπαγγίζει161  

 ς. 8  κἰ ὅ,σ’ ἐξτπνεᾺ σὴν ἀπεσὴν σὴν κασακοιμιςθεᾺςαν   

 κἰ ὅ,σ’ εἰρ σὴν υόςιν ἐμποπεᾺ σὴν εἰρ μᾶρ δοθεᾺςαν, 

 θατμαςσοσπϋπψρ ὅλ’ ασὰ ἐπινοεᾺ καὶ γπάυει, 

 ὥςσε βιάζει, μ’ἀπεςσεᾺ κἰ οδεὶρ 'ρ σὰ ζήσει ςσπάυει.                     190 

    Ἦλθον οἱ ππίγκιπερ, λοιπὸν, καὶ ὁ κάθ’ ἣπψρ ἦλθε162  

 κἰ ὁ Βοεμϋνδορ μοναφὸρ ἐνθάδεν ο ςτνᾸλθε, 

 ἄλλ’ εἰρ σὴν πϋλιν ἀπ’ ασῶν καὶ ἄλλ’ εἰρ σὰ φψπία 

 ἔλαβον κασαλόμασα ἐδῶ κ ‘ἐκεᾺ, μτπία163,  

 ὥςσ’ οἱ πληςίον κ’ οἱ μακπὰν κἰ ὅς’ εἰρ σὴν πεδιάδα          195 

 εἰρ σέλορ ὅλ’ ἑνύθηςαν εἰρ σὴν πθψςιάδα 

 κἰ εἰρ μίαν ὥπαν σϋσ’ ἐκεᾺ καιποῦ ἐοπσαςίμοτ, 

 ἔνθ’ ἔκαμον ςτνάθποιςιν βοτλᾸρ πολλ’ ἐπιςήμοτ164..  

                ΓοδευπεᾺδορ ὁ ςεμνὸρ μὲ ὄχιν ςεβαςμίαν 

 ὡρ εἰρ σὴν ςσπασιὰν ασοῦ λαλεᾺ σὴν ἐπαςμίαν:         200 

    «Ὠ ςσπασιῶσαι ἱεποί, ὁποὺ ἐκλελεγμένοι 

 ςεᾺρ εἶςθ’ ἀπὸ σὸν οπανὸν κἰ ασοῦ διοπιςμένοι 

 σὴν πίςσιν νὰ ςσηπίξεσε σὴν ἀληθᾸ καὶ μίαν 

 'ρ ὅλα σὰ πέπασα σᾸρ γᾸρ μὲ κπασεποθτμίαν 

 κἰ ὁποὺ ὡρ ΚεᾺνορ ἐπ’ασὸ μ’ ἀγάπην ἔκλεξέ ςαρ            205 

 ἀπ’ ἀναπίθμησα κακὰ πάνσοσ’ ἐυόλαξέ ςαρ, 

                                                 
159 Ἔψρ εἰρ σὰ κϋκκαλά σοτ  φαπὰ γλτκεᾺα. 
160  Persuadevoli preghi. 
161  κεᾺνο ὁποὺ ἁπαλόνει ἕνα ςκληπϋκαπδον. 
162  Κάθε λεβένσηρ. 
163  Κονάκια. 
164  τμβοόλιον ἔνδοξον. 
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 ἀπὸ πολέμοτρ κασὰ γᾸν καὶ θάλαςςαν κινδόνοτρ 

 κἰ ἀπὸ πλοκὰρ υίλψν κ’ ἐφθπῶν κἰ ὁλοῦθεν ἀκινδόνοτρ, 

 ναὶ κ’ ποσάξαμεν λαοὺρ πολλοὺρ ʼρ ὀλίγοτρ φπϋνοτρ 

 καὶ βαςιλέψν κπασαιῶν ἐπίξαμεν σοὺρ θπϋνοτρ.        210  

 Σϋς’ ἔθνη βάπβαπ’ ἀςεβᾸ ὁποὺ ἐνικηθᾸκαν, 

 σάφ’ ἄλλ’ ἀπὸ σὸ ςόμβολον ςσατποῦ ἐυοβηθᾸκαν; 

 Ἀλλ’  ὅμψρ δὲν ἀυήκαμεν διὰ υθαπσὴν ἐλπίδα 

 ὅ,σ’ ἔφομεν καὶ φαίπομεν εἰρ σὴν σεππνὴν πασπίδα: 

 σὰ υίλα σέκνα, σοὺρ γονεᾺρ σοὺρ πεπαλαιψμένοτρ,                     215 

 ς. 9  σὰρ μαλακὰρ γτναᾺκαρ μαρ κ’ οἴκοτρ μαρ ποθοτμένοτρ   

 (ἐνέφειπα γλτκόσασα εἰρ σοίαρ πεπιςσάςειρ), 

 ἔνθ’ ἔνθ’ ἐπφϋμενοι πανσοῦ ξηπᾶρ σε καὶ θαλάςςηρ165, 

 καὶ πολεμοῦμεν, θνήςκομεν μὲ σϋς’ ἄμεσπα πάθη 

 διὰ σιμὴν πποςψπινὴν, ὁποὺ ὡρ λάμχιρ 'φάθη.                      220 

 Ἂφ ςσπασιῶσαι σοῦ Θεοῦ! Καὶ ςσπέυεσ’ ἐκεᾺ βλέμμα; 

 Κ’ εἶν’ αὕση πληπψμὴ καλὴ εἰρ σϋςον φτθὲν αἷμα; 

 Ἀπευαςίςαμεν μεᾺρ μὲ ςσαθεπὰρ ἐννοίαρ 

 νὰ ςύςομεν σοὺρ ἀδελυοὺρ ἀπὸ σᾸρ στπαννίαρ 

 καὶ σὸν βαπόσασον ζτγϋν ἐν σᾹ σοιᾴδε φπεία                      225 

 μεᾺρ νὰ κασακϋχομεν εἰρ σπίμμασα μτπία 

 καὶ εἰρ σὴν ἱεπὰν ιὼν, μὰ δτςστφὴ κἰ ἀθλίαν, 

 νὰ ςσήςομεν θπϋνον λαμππὸν καὶ νέαν βαςιλείαν, 

 ἵνα καθέδπ’εἶναι ςσεππὰ εἰπήνηρ κ’ εςεβείαρ 

 καὶ ἀςυαλοὺρ κασαυτγᾸρ κ’ εθείαρ ελαβείαρ,                     230 

 ὁ ξένορ ν’ ἔπφεσ’ ἀδεὴρ ἀπὸ πανσοᾺον κλίμα, 

 νὰ ἀποδίδει σὰρ εφὰρ, νὰ πποςκτνεᾺ σὸ μνᾸμα. 

 Σὰ ὅςα ππάξαμεν μεᾺρ μ’ ἱδπῶσάρ μαρ καὶ κϋποτρ 

 κἰ ὅςα μέλλομεν ππάξομεν πποςέσ’ εἰρ ἄλλοτρ σϋποτρ 

 δι’ ἄλλαρ νίκαρ μεσ’ ασὰρ  μοίπ’ ὅθε μᾶρ υέπει         235 

 ςσπέχανσερ ὅπλψν σὴν ὁπμὴν εἰρ σῶν ἐφθπῶν σὰ μέπη, 

 ὦ υίλ’, εἰρ σὰ κακ’ ὅλ’ ασὰ, μικπὰ εἶν’  σιμή μαρ 

 καὶ δίφψρ κᾂν νὰ πληπψθοῦν μηδὲν οἱ ςσοφαςμοί μαρ. 

 Σὶ ὠυελεᾺ σὸ μεθ’ μῶν νὰ ἦλθ’ ὅλ’  Επύπη 

 ἐυοπλιςμένη κ’ ἰςφτπὰ νὰ υπίξοτν ὅλ’ οἱ σϋποι           240 

 καὶ σὸ ν’ ἀνάχαμεν μαφῶν πτπὰν υοβεποσάσην 

 εἰρ σὴν Ἀςίαν σὴν πσψφὴν καὶ σὴν θλιβεποσάσην, 

 ἂν δὲν ζησῶμεν πανσαφᾸ παπὰ δεινὰρ ςτγφόςειρ 

 ς. 10 κἰ ἀποθπονίςμασα κοινὰ καὶ αἱμάσψν πτκνὰρ φόςειρ                         

 καὶ ἀμελῶμεν νὰ κσιςθεᾺ ἁγία βαςιλεία,          245 

                                                 
165  δῶ κἰ ἐκεᾺ. 
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 ὥςσε δὲν λάμποτν εἰρ μᾶρ ἄυθαπσα μεγαλεᾺα; 

 Δὲν δόνασ’ ἀυ’ μῶν οδεὶρ ςσεππὰν ἀπφὴν νὰ ςσήςει 

 εἰρ ἕνα σϋπον ἔνθ’ οδὲν, οδὲν 'μποπεᾺ ν’ ἐλπίςει 

 κἰ οὖσ’ ἔφει μηδαμῶρ ἐκεᾺ ςτμπασπιύσαρ υίλοτρ, 

 μ’ εἶν' ἀπὸ ξένοτρ ςυαλιςσὸρ καὶ ἀλλοθπήςκοτρ ςκόλοτρ.         250 

 κόλοτρ ἠ λόκοτρ μάλιςσα κακοὺρ σϋςοτρ καὶ σϋςοτρ, 

 βαπβάποτρ, ἑσεπογενεᾺρ, ἀλλήθειρ, ἀλλογλύςςοτρ. 

 Κ’ ἔνθα δὲν ππέπει νὰ θαππεᾺ σὴν φεᾺπα σῶν λλήνψν166 

 κ’ εἶν’ ἐκ σῶν υίλψν σοτ μακπὰν σῶν δτσικῶν ἐκείνψν: 

 οἰκοδομεᾺ, μ’ οἰκοδομὴ κσιςμένη 'ρ ἅμμον, ςκάπσει                     255 

 ὁ ἴδιορ σὸν σάυον σοτ καὶ πίπσοτςα σὸν θάπσει. 

    δῶ μεᾺρ θψμανοὺρ νικῶμεν μεγαθόμοτρ, 

 ἐκεᾺ μεᾺρ ἈνσιοφεᾺρ ζτγοῦμεν πεπιυήμοτρ, 

 ἀλλϋθ’ μεᾺρ Πέπςαρ πολλοὶρ ςκοππίζομεν, φαλῶμεν 

 κἰ ὁλοῦθ’ μεᾺρ κἰ ὅλοτρ μεᾺρ κσείνομεν, ἀσιμῶμεν.            260 

 Ασὰ σ’ ἀνδπαγαθήμασα σὰ πολτδοξουϋπα 

 δὲν εἶν’ μῶν, δὲν εἶν’ μῶν, μ’ ἔπγα Θεοῦ καὶ δῶπα, 

 κἰ ἂν ἀλλοσέλψρ λάβομεν ὡρ ὁ δοσὴπ δὲν θέλει, 

 υοβοῦμαι φάνομεν ασὰ καὶ πλέον δὲν μᾶρ μέλει. 

 Ἂφ, σοᾺα δῶπα μὴ ποσὲ κανεὶρ ἀμνημονήςει                      265 

 καὶ σϋςψν κϋπψν σὸν καππὸν μᾶρ πάπει καὶ ςσεπήςει 

 κ’  υήμη μαρ, ὁ κπϋσορ μαρ, ὁ καθαπόρ μαρ βϋμβορ, 

 μῦθορ χετδὴρ κασαςσαθοῦν κἰ ὅλα φαθοῦν ὡρ ςσπϋμβορ167. 

 Εἰρ σὴν μεγάλην μαρ ἀπφὴν καὶ μέγα σέλορ ππέπει, 

  δϋξα δϋξαν νὰ γεννᾷ, κ’ εἰρ φάπιν νὰ σὴν σπέπει.                     270 

 Ἡ ἄνοιξιρ σύπ’ ἢκμαςε καὶ ὁ φειμὼν ’διύφθη 

 καὶ  διάβαςιρ ιὼν πολλ’ ὁμαλὴ ἀνύφθη. 

 Σὶ ἀναβάλλομεν λοιπὸν; ΠοᾺορ μᾶρ ἐμποδίζει 

 ς. 11 καὶ δὲν πεσῶμεν νὰ ςψθεᾺ, μὰ κλαίει, ςσοναφίζει;   

 Πϋλεμον υίλοι, πϋλεμον διὰ σὴν πίςσιν οὗλοι                          275 

 κ’ εἶν’ ἐνσποπή μαρ κ’ ἐμπαιγμὸρ νὰ μένει σύπα δοόλη! 

    Ππίγκιπερ, ςᾶρ δηλοποιῶ καὶ σὰρ δηλοποιήςειρ 

 ὁ παπὼν κϋςμορ κἰ ὁ ἀπὼν καὶ  καθϋλοτ υόςιρ 

 θέλει ἀκοόςει καὶ καλῶ μεγάλην μαπστπίαν 

 σὴν ἅπαςαν Ἀνασολὴν κἰ ἅπαςαν ςπεπίαν,                      280 

 ὅλοτρ σοὺρ ζῶνσαρ ἐπὶ γᾸρ, ὅλοτρ σοὺρ οπανίοτρ 

 σῶν ἀθανάσψν οἰκιῶν μὲ σοὺρ ἐπιφθονίοτρ168 

                                                 
166 Σὴν βοήθειαν. 
167  σποόυοτλαρ. 
168  Σοὺρ γηΐνοτρ. 
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 καὶ ππῶσ’ ἀπ’ οὗλ’ ἐγὼ καλῶ ν’ ἁκοόςει σὴν υψνήν μοτ 

 σὸν μέγαν Πανσοκπάσοπα, σὸν μέγαν ποιησήν μοτ. 

 Ἀκοόςασ` ὅλοι σὸ λοιπὸν, ὅλοι 'ρ ἐμὲ δϋσ’ ὦσα169,          285 

 διαμαπσόπομ’ ἐμυανῶρ εἰρ κάθ’ ἀκηκοϋσα, 

 ὅσι ἐπέςση  καλὴ κ’ ἰδιοσάση ὥπα 

 νὰ λτσπψθεᾺ, ν’ ἐξαππαφθεᾺ σοῦ Ἰηςοῦ  φύπα 

 κἰ ὅσ’ ὥπιμορ εἶν’ ὁ καιπὸρ σοιάςδ’ ἀνδπαγαθίαρ170 

 σὸ ἔπγον νὰ σελειψθεᾺ εἰρ σὰρ ἐπιποθίαρ                     290 

 καὶ, ὅςον πεπιςςϋσεπον μεᾺρ ἀπγοποποῦμεν, 

 σοςοῦσον ὀλιγϋσεπον ὠυέλειαν θαπποῦμεν 

 κἰ ἐκεᾺνο ὁποὺ ςήμεπον βέβαιον θεψποῦμεν 

 ἀβέβαιον νὰ εἴδομεν αὔπιον ἐμποποῦμεν. 

 Πποβλέπψ, ἂν δὲν ςπεόςομεν, ὅσ’ ὅλ’  Παλαιςσίνη                     295 

 ἔφει Αἰγόπσοτ σὴν ἰςφὺν μεγάλα νὰ θαππόνει171. 

 Πϋλεμον, υίλοι, πϋλεμον διὰ σὴν πίςσιν οὗλοι 

 κ’ εἶν’ ἐνσποπή μαρ κ’ ἐμπαιγμὸρ νὰ μένει σύπα δοόλη!». 
    Ἀυ’ οὗ σὰ εἶπ’ ὁ ΓοσιυπᾸρ, οἱ υίλ’ πουψνοῦςι172 

 καὶ υάνη πῶρ εἰρ ὅλ’ ασὰ οἱ ὅλοι ςτμυψνοῦςι,                300 

 σϋσε ὁ δοῦλορ σοῦ Θεοῦ, ὁ ἐπημίσηρ Πέσπορ, 

 ς. 12 καὶ θεᾺορ κ’ πεπάξιορ νὰ κελαδεᾺσ’ ἀμέσπψρ,      

 ὅςσιρ εἰρ σὴν ἐκςσπάσετςιν σῶν Ἱεποςολόμψν 

 πᾸπφεν ὁ ππψσαίσιορ ἀπ’ ὅλψν ὡρ ζηλήμψν173, 

 κάθησο ἰδιψσικῶρ μεσὰ σῶν σπανοσέπψν174                                   305 

 κ’ γέπθη κἰ οὕσψρ ὁμιλεᾺ εἰρ μέςον σῶν ἑσαίπψν:  

    «Ελογημένοι μαφησαὶ σοῦ μέγ’ ἀπγικεπαόνοτ 

 καὶ βαςιλέψρ χηλοῦ κἰ οφὶ γηΐνοτ, φαόνοτ, 

 ὃ,σ’ εἶπεν ὁ θεοςεβὴρ κόπιορ ΓοδευπεᾺδορ, 

 ἀλήθει’ εἶν’ ὡρ ὁ θεὸρ σᾸρ ἀγαθᾸρ ἐλπίδορ.                           310 

 Ἀλλ’, ἐπειδὴ εαπεςσεᾺ βλέπψ εἰρ σὰρ χτφὰρ ςαρ 

 ν’ εἴπψ κ’ ἐγὼ λϋγον σινὰ, δϋσε σὰρ πποςοφὰρ ςαρ. 

    Ὅσαν ςτνάχψ νοεπῶρ γνύμαρ σὰρ διαυϋποτρ 

 καὶ σὰρ αἰςφπὰρ διασπιβὰρ κἰ ἔφθπαρ σὰρ θτμοβϋποτρ, 

 σὰρ ἀνεσοίμοτρ κἰ ἀμελεᾺρ καὶ κεκομέναρ ππάξειρ                     315 

 καὶ πϋσε; ̕ κάλλιον καιπὸν καὶ καλτσέπαρ σάξειρ. 

 Δὲν ἀποδίδψ ἀυοπμὴν 'ρ ασὴν σὴν ἀσαξίαν 

                                                 
169  Ασία. 
170  Οὗπμορ ἠ ἁπμϋδιορ. 
171  Ἔφει σὰ ςσπασεόμασα σᾸρ Αἰγόπσοτ νὰ ἐλπίςει πολό. 
172  Μοτπμοτπίζοτν. 
173  Zηλψσήρ. 
174  Privatamente. 
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 παπὰ καθέναρ διασὶ μ’ ἴςην σιμὴν κἰ ἀξίαν 

 θέλει νὰ εἶν’ ασὸρ ἀπφὸρ φψπίρ σε ανψσέπψν 

 οδὲν ςτλλογιζϋμενορ σὸ ἑατσοῦ ςτμυέπον.                        320 

 Σοῦσ’ εἶν’ ὅλψν σὸ φείπιςσον εἰρ σὴν μῶν ςσπασείαν 

 καὶ υέπει σὴν λογοσπιβὴν καὶ σὴν πεπιπεσείαν. 

 Ὅλοι ’ςεᾺρ ἴςοι ἀπφηγοὶ μὲ ςσοφαςμοὺρ ἀνίςοτρ 

 ἀπαπαισήσψρ πίπσεσε εἰρ ςκοσεινὰρ ἀβόςςοτρ. 

 Ἔνθα δὲν εἶν’ εἷρ ἀπφηγὸρ σὸ πσαᾺςμα νὰ παιδεόει                     325 

 ἐξίςοτ καὶ σὴν ἀπεσὴν ἐξ ἴςοτ νὰ βπαβεόει175 

 καὶ δὲν πάπφοτν μεπιςσὰ σὰ ἔπγα καὶ σὰ φπέη, 

 εἶν’  κτβέπνηςιρ υθαπσὴ κἰ οδϋλψρ ἐπιππέει. 

 Αἲ, ςσήςασ’ ἕναν κοίπανον, ὅλ’ εἶςθε ’ςεᾺρ ἓν ςῶμα, 

 ἑσαᾺποι δὶ’ ἓν αἴσιον ὧδ’ εἰρ σὸ ξένον φῶμα.                      330 

 ς. 13  Ἕναρ ἂρ εἶναι κευαλὴ καὶ πάνσ’ ἂρ διετθόνει,                     

 σὸ ἔπγον νὰ σελειψθεᾺ κ’  δϋξα νὰ πληθόνει. 

 Αἲ, ςσήςασ’ ἕνα μϋναπφον, ἐκεᾺνορ μϋνορ ν’ ἄπφει 

 καὶ βαςιλεὺρ καθολικὸρ σῶν ὅλψν ἂρ πάπφει». 

    νθάδε ἔπατς’ ὁ ςεπσϋρ. Σύπ’, ὦ ἁγία λαῦπα,                     335 

 θεοληχία ἱεπὰ καὶ οπανία αὖπα176, 

 ποᾺα σπαφᾸ ςσήθη ποσὲ εἰρ ςὲ εἶναι κλειςμένα; 

 ὺ εἰρ σὸν γέπονσ’ ἔμπνετςαρ σοὺρ λϋγοτρ ἕνα κ’ ἕνα: 

 ςὺ εἰρ σὰ ςσήθη σῶν δοτκῶν πιζοᾺρ ὡρ σοὺρ ἐμβάλλειρ 

 κἰ ἀπὸ σὸν νοῦν σοῦ καθενὸρ κάθε ςκοπὸν ἐκβάλλειρ,                  340 

 κάθε ςκοπὸν στπαννικὸν σοῦ ἄπφειν σῶν ἑσέπψν 

 καὶ πποσιμᾶςθαι σῶν λοιπῶν κ’ εἶν’ ἐκ σῶν ἀνψσέπψν: 

 καὶ ςὺ σὴν υόςει καθενὸρ υίλην ἐλετθεπίαν 

 νὰ μὴ πϋκεισαι 'ρ σινὸρ σὴν δόναμιν κἰ ἀνδπείαν 

 διύκειρ ἐκ σῶν καπδιῶν καὶ σαπεινοὺρ φαπίζειρ                           345 

 καὶ ςύυποναρ σοὺρ λογιςμοὺρ κἰ ὡρ ππέπει ςὺ υψσίζειρ, 

 ὥςσ’ ὁ Γοτέλυορ παπετθὺρ κἰ ὁ Γοτλιέλμορ κπάζοτν 

 σὸν ΓοδευπεᾺδον ἀπφηγὸν οἱ ππῶσοι, κἰ ἀλαλάζοτν. 

 Σὴν χᾸυον οἱ λοιποὶ σιμοῦν καὶ σὸν ἐπετυημίζοτν 

 κόπιον γεμϋνα σοτρ, ὡρ ἱκανὸν γνψπίζοτν,                     350 

 καὶ ἐξοτςίαν πανσελᾸ δίδοτν ὅλοι ςτμυύνψρ 

 'ρ ἔπγα μεγάλα καὶ μικπὰ νὰ κτβεπνάει μϋνορ, 

 μονϋσασορ καὶ ςτγκποσεᾺ σὴν μάφην ὅπψρ θέλει177 

 κἰ ὅποτ ποθεᾺ κ’ εἰρ ὅποιον κἰ ὁπϋσ’ ασὸρ ἀγγέλει178 

                                                 
175 Ἴςια.  
176  Inspiratione divina. 
177  Dichiarar la guerra. 
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 κ’ εἰρ πάνσα σὸν νικϋμενον νϋμοτρ νὰ διοπίζει                        355 

 ὁποιοτςδήποσε ποθεᾺ καὶ δήποσε γνψπίζει 

 καὶ ππάσσει καθὼρ ἀγαπᾷ κἰ ὡρ ἢθελ’ ἀγαπήςει 

 καὶ ν’ εἶν ὅλ’ ποφεᾺπα σοτ κἰ ὡρ ππϋσεπον οκ ἴςοι. 

 Πέσασ’  υήμη πανσαφοῦ ἀπ’ ὦσ’ εἰρ ἄλλα ὦσα 

 ς. 14  κ’ ἐγκύμια πλέκει ςψποὺρ κἰ ἀπὸ σὰ ππῶσα ππῶσα.                    360 

    Εἰρ σοτρ ςσπασοόρ σοτ υαίνεσαι κἰ ἄξιορ υανεποῦσαι 

 σοῦ χηλοῦ σοόσοτ βαθμοῦ, ἔνθ’ ἀπ’ ασῶν χοῦσαι 

 καὶ δέφεσαι σοὺρ ἀςπαςμοὺρ ςεμνοππεπὴρ σὸ ςφᾸμα 

 καὶ κπϋσοτρ σῶν ςσπασιψσῶν, ὁποὺ καθεὶρ σὸν ’σίμα. 

 Βλέπει πολλὴν πακοὴν, κἰνήμασ’ ὅλα υίλα,                                 365 

 κἰ ὅλοτρ πεπετφαπιςσεᾺ μὲ γλτκὺ μέλ’ εἰρ φείλα. 

 Ἔπεισα δίδει πποςσαγὴν ππὸ ὀυθαλμῶν ἰδίψν 

 σὴν ἐυεξᾸρ ν’ ἐπιςκευθοῦν ὅλοι 'ρ πλασὺ πεδίον. 

     ΥοᾺβορ ἔςσπευ’ ἐκ δτςμῶν σὰρ ὁλοφπόςοτρ κείναρ 

 παπὰ ποσὲ σϋςον λαμππὰρ καὶ καθαπὰρ ἀκσᾺναρ,                           370 

 ὅσ’ εἰρ ἐκείνοτ σὴν αγὴν ὅλοι οἱ ςσπασιῶσαι 

 υάνηςαν ςκεταςάμενοι παπὰ μαφίμοτρ σϋσε179 

 πὸ σοὺρ ςσπασηγοὺρ ασῶν ἐν ὅπλοιρ καὶ ςτμβϋλοιρ 

 ̕ρ πλασὺ πεδίον καὶ μακπὸν σᾸρ εφπηςσίαρ ὅληρ180, 

 ππῶσ’ οἱ ἱππεᾺρ κ’ εἶσ’ οí πεζοὶ, εσάκσψρ κ’ εδαιμϋνψρ,             375 

 κ’ ἐπίςκεχιν ἐπέπαον ἔμπποςθεν γεμϋνορ181. 

    Ὠ μνήμη, εἰρ σὰ ππάγμασα  υόλαξ κ’ οἰκονϋμορ, 

 σᾸρ ἀμνηςίαρ  ἐφθπὰ, σᾸρ ἁμαπσίαρ σπϋμορ182, 

 ςὺ εἰρ σὸν νοῦν μοτ σύπ’ ἐλθὲ καὶ ὅλον υύσιςϋν μοτ, 

 κ’ ἐκ σῶν φπτςῶν ςοτ θηςατπῶν σὴν γλύςςαν ςσϋλιςϋν μοτ    380 

 διὰ νὰ εἴπψ ἀχετδῶρ ἐγὼ ὡρ μὲ διδάξειρ, 

 σὰ ἀκοτςσὰ ὀνϋμασα καὶ σὰρ ευήμοτρ ππάξειρ 

 κείνψν σῶν καθαπῶν ἀνδπῶν φπιςσιανῶν ππιγκίπψν, 

 σϋςον σε σῶν πεζετσικῶν, ὅςον σε σῶν ἐυ’ ἴππψν 

 ὁποὺ ςτνᾸλθον ἐπ’ ασὸ εἰρ σὴν ςσατπουοπίαν,                     385 

 διὰ σὸν ζᾸλον σοῦ Φπιςσοῦ εἰρ ἀδελυῶν σὴν φπείαν 

 καὶ ἐπιςκίας’ ὁ καιπὸρ εἰρ σὸ μακπϋν σοτ μάκπορ 

 ς. 15  κἰ ἂρ ἀναλάμχει  σιμὴ διαπανσὸρ κ’ ἐπάκπψρ.                   

    Οἱ Γάλλοι ππϋσεποι πεποῦν καὶ ἦςαν σοόσοι φίλι’  

 ἀπὸ Γαλλίαρ ἐκλεκσοὶ σὴν νᾸςον ὅλοι υίλοι,                     390 

                                                                                                                                                 
178  Ἤθελε υανεπύςει. 
179  νδεδτμένοι καλλιϋσεπα ἀπὸ κάθε ἄλλοτρ ςσπασιύσαρ. 
180  Campo di tutta comodita. 
181  Revista. 
182 Ἀληςμονηςίαρ. 
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 νᾸςον σεςςάπψν ποσαμῶν καὶ επτφψποσάσην, 

 εὔμοπυον σϋπον, καππεπὸν καὶ γᾸν εστφεςσάσην. 

  Οὔγψν ὥπιζεν ασοὺρ καὶ κείνοτ σεθνεῶσορ 

 ὁπίζει σύπ’ ὁ Κλοσαπεὺρ ἐν κευαλᾹ σε ππῶσορ 

 καὶ εἰρ ςημαίαν σπομεπὰν μὲ διαφπόςοτρ κπίνοτρ                         395 

 ἔξοφορ εἶναι ςσπασηγὸρ εἰρ σοὺρ μαφίμοτρ κείνοτρ. 

 Ἂν αἶμ’ ἀπὸ σὰρ υλέβαρ σοτ βαςιλικὸν δὲν σπέφει, 

 σὸν ἀγλαΐζοτν ἀπεσαὶ κἰ ασοῦ φπείαν δὲν ἔφει. 

    Ἀκολοτθοῦν οἱ Νοπμανοὶ ὄπιςθεν, ἄλλοι σϋςοι, 

 γαλλοειδεᾺρ κ’ ἐναλλαγὴν οδεὶρ ᾿μποπεᾺ νὰ δύςει183.                   400 

 Ἰςϋσησ’ ἔφοτςι πολλὴν εἰρ σὴν διδαςκαλίαν 

 καὶ υόςιν σοτρ καὶ ἢθη σοτρ καὶ κείνψν πανοπλίαν184. 

 Ροβέπσορ εἶν’ ἀπφὸρ ασῶν, ὁμϋυτλορ σὸ γένορ 

 καὶ ππίγκιχ γενησὸρ ἐκεᾺ κ’ ἐκεᾺ ἐκσεθπαμμένορ. 

     Γοτλιέλμορ ἔπεισα κἰ Ἀδέμαπορ μ’ ὁςίοτρ,                               405 

 δόο ποιμένερ σῶν λαῶν, παςεὶρ σεσπακοςίοτρ185. 

 Σοῦσ’ ἦςαν θεᾺ’ ἀπφιεπεᾺρ ᾿ρ θείαρ πηπεςίαρ 

 καὶ διὰ ζᾸλον ςσπάσετςαν εἰρ αἱμασεκφτςίαρ. 

 σευάναρ εἰρ σὰρ κευαλὰρ ἐυϋπεςαν βαπέαρ186 

 καὶ κπόπσοτν ἔςψθεν ασῶν σαρ κϋμαρ σὰρ μακπέαρ.                   410 

 Θύπακαρ βάλλοτν εἰρ χτφὰρ καὶ ςπάθαρ εἰρ μηποόρ σψν187 

 κ’ ἐνδόθηςαν σὰ μαφικὰ νὰ κστπηθοῦν μ’ ἐφθποόρ σψν. 

 Σὸν ἓν ασῶν ἐγέννηςεν  πϋλιρ Ἀπατςίψν, 

 σὸν ἄλλον  Ποδίοτ γᾸ κ΄εἶν’ ἶς’ ἐκ θατμαςίψν. 

 ς.16    Μ’ ἑκασονσάδαρ δύδεκα ἰδοὺ κἰ ὁ ΒαλδοβᾺνορ,            415 

 ὀπίςψ Βοτλλψνίοτρ σοτ ὁποίψν ἦπφε κεᾺνορ. 

  ΓοσιυπᾸρ ππῶσ’ εἶφ’ ασὸρ κ’ ἐκλελεγμένορ ἢδη 

 ἀπφὸρ ἁπάνσψν σῶν ἀπφῶν εἰρ ἀδελυϋν σοτ δίδει. 

    Εἶσ’ ἀκολοόθει κευαλὴ κασϋπι σῶν σοιοόσψν 

 ὁ ππϋφειπορ κἰ ὁ εὔβοτλορ ὁ κϋμηρ σῶν Καπνοόσψν                     420 

 μὲ εἰκοςάδαρ εἴκοςι κπασεπονόφψν ἵππψν, 

 σὸ σπίσον ὀλιγϋσεπον ἀπὸ σῶν ἐπιλοίπψν. 

    Σύπ’ ὁ Γοτέλυορ δὴ πεπᾷ ὁ ἐκβεβοημένορ 

 κἰ ἀπὸ σὴν σόφην κἰ ἀπεσὴν εἰρ σ’ ἄςσπ’ ἀνεβαςμένορ. 

 Αἱ φάπισέρ σοτ αἱ λαμππαὶ ᾿μποποῦν νὰ ςτγκπιθῶςιν                    425 

  ᾿ρ σὴν σόφην σὴν λαμππὰν ασοῦ κἰ ἄμυψ νὰ θατμαςθῶςιν. 

                                                 
183  μοιάζοτν σῶν Υπανσζέζψν καὶ διαυοπὰν κσ. 
184  Ἁπμασψςία. 
185  Καθέναρ εἶφε 400. 
186  Πεπικευαλαίαρ. 
187  ιδεποποτκάμιςα εἰρ σὰ ςσήθη. 
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 Οἱ ππϋπαπποί σοτ παλαιᾶρ πολλᾸρ εἶν’ εγενείαρ, 

 κ’ ἔνθα κασάγεσ’ ὁ σπανὸρ οἶκορ ςσοανίαρ188. 

 Εἶν’ ὁ Γοτέλυορ Ἰσαλὸρ, μὰ Γεπμανὸρ ἐκλήθη 

 διϋσ’ ἀπ’ ἄυνει’ ἀγαθὰ μεγάλψρ ὠυελήθη.                             430 

 Σὴν Καπινθίαν κτβεπνᾷ κἰ ὅ,σι σῷ καιπῷ κείνῳ 

 οἱ οτεό’ εἶφον κἰ οἱ Ραισοὶ παπ’ Οἴςσπῳ σε καὶ Ρήνῳ189. 

 Εἰρ σὰ μησπῷ’ ασὰ καλὰ πποςέθηκεν ἔσ’ ἄλλα 

 εδαίμον’ ἀποκσήμασα κ’ ἔνδοξα καὶ μεγάλα. 

 νσεῦθεν ἔκβαινε λαὸρ ὁποὺ παιγνίδι εἶφεν                                   435 

 πὸ ἀπφὸν νὰ πολεμᾹ,  ᾿ρ σὸν Φάπονσ’ ὅθε σόφεν. 

 Εἰρ Θεπμοὺρ Οἴκοτρ ςτγκεπνοῦν, σὰ κπό’ ὅσ’ ἀκοτάζοτν, 

 καὶ μὲ πποςκλήςειρ υιλικὰρ ςτμπϋςι’ ἑοπσάζοτν. 

 Μιςεόςανσερ ἀπὸ πασπῶν πενσάκιρ φίλοι γ’ ἦσον190, 

 μ’ οἱ Πέπς’ ἀναίπεςαν πολλοὺρ κ’ εἶναι μϋλιρ σὸ σπίσον191.          440 

    Ὕςσεπον σοόσψν κἰ ὁ ςσπασὸρ ἰδοὺ σῶν ξανθοκϋμψν 

 καὶ κασοικοόνσψν μεσαξὺ Γαλλογεπμάνψν ππϋμψν 

 ς. 17  καὶ σᾸρ θαλάςςηρ, ἔνθ’ ἐκεᾺ ὁ ΡᾸνορ σε κἰ ὁ Μύςαρ   

 ἀκασαπαόςσψρ πλημμτποῦν μὲ ἐκβολὰρ σὰρ σϋςαρ 

 φύμασα γᾸρ πολόβοςκα καὶ φϋπσ’ ὅλα μτπία                                   445 

 καὶ μ’ ἄγπι’ πέπ ἀπιθμὸν πάςηρ λογᾸρ θηπία. 

 κεᾺ οἱ δεξιϋσασοι κ’ ἔμπειποι νηςιῶσαι 

 ἐπγάςθηςαν ἀνσιυπαγμοὺρ νὰ ςύζονσ’ ασοὶ σϋσε, 

 ὁπϋσαν ὁ ὠκεανὸρ ἀπὸ θτμὸν ἀυπίζει 

 καὶ σ’ ἀγαθὰ σοῦ καθενὸρ πιπίζει κἰ ἀυανίζει,                     450 

  ὁ μολοβπὸρ ὠκεανὸρ, ὁποὺ μεσ’ εκολίαρ192 

 δὲν πίνει πλοᾺα μοναφὰ, μὰ φύπαρ, βαςιλείαρ. 

 ννεακϋςι’ ὅλ’ ασοὶ καὶ ἐκασὸν μεσποῦνσαι 

 κἰ πὸ Ροβέπσον ἕσεπον ςσπασεόοτν καὶ θψποῦνσαι. 

    Εἶσα πεπῶς’ οἱ Βπεσαννοὶ καὶ εἶν’ οἱ ασοὶ ὅλοι                          455 

 πεπςςϋσεπ’ ἔσ’ ἐπιποςὸν κ’ πέποφ’ ἑκηβϋλοι193. 

  Γοτλιέλμορ σοὺρ κπασεᾺ, τἱὸρ σοῦ βαςιλέψρ, 

 δετσεποσϋσοκορ τἱὸρ, εἰρ μάφην διχαλέορ, 

 καὶ μεσ’ ασῶν εἶναι σινὲρ δαςόσπιφερ, υπικύδειρ, 

 ἀπ’ Ἱβεπνίαρ σοὺρ δπτμοὺρ σοὺρ πλέον ἐπημύδειρ.                      460 

    Μὰ σὸν Σακπίδην ἴδεσε σὸν μαφησὴν σὸν δᾺον194, 

                                                 
188 La casa Estense. 
189  ιμὰ εἰρ σοόσοτρ σοὺρ δόο ποσαμοόρ. 
190  Ὅσαν ἐμίςετςαν ἀπὸ σὰρ πασπίδαρ σψν ἦσον 5.000. 
191  υϋνετςαν. 
192  Ἁδηυάγορ. 
193  αωσετσαὶ ἐξαίπεσοι. 
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 ὁποὺ μεσὰ σὸν ἔξοφον Ρινάλδον, σὸ παιδίον195, 

 δὲν εἶναι ἄλλορ ὡρ ασὸρ ἐκ σϋςψν ἐπφομένψν, 

 οὕσψρ εἰρ μάφην κπασαιὸρ κασ’ ἐπανιςσαμένψν196, 

 οὕσψρ εἰρ ὄχιν εειδὴρ, οὕσψρ φπηςσὸρ εἰρ σπϋποτρ,                    465 

 οὕσψρ γενναᾺορ εἰρ χτφὴν πὲπ σᾸρ γᾸρ ἀνθπύποτρ. 

 Σὰρ φάπισάρ σοτ ἂν ᾿μποπεᾺ ςυάλμα ν’ ἐπιςκιάζει, 

 ὁ Ἔπψρ εἶναι μοναφὸν κἰ , αθάδηρ, σὸν πασάζει. 

 Γεννήθη ᾿ρ πϋλεμον ασὸρ ἀπ’ ἓν καὶ μϋνον βλέμμα, 

 ὅθ’ ἀπὸ πάθη σπέυεσαι, ποσίζεσ’ ἀπὸ αἷμα                                   470 

 καὶ παίπνει δόναμιν καινήν κἰ ατξάνει καὶ πληθόνει 

 ς. 18 κ’ ἐπίζψςεν εἰρ σὴν χτφὴν καὶ θλίβει καὶ βαπόνει.   

 Λέγεσαι λϋγορ πῶρ ποσὲ ἐκείνην σὴν μέπαν, 

 ἔνθ’ ἐκ πιςσῶν νικήθηςαν οἱ Πέπς’ ὅλ’ ἐκεᾺ πέπαν, 

 ὅσ’ ὁ Σακπίδηρ νικησήρ κτνήγει σοὺρ υτγάδαρ                                475 

 κ’ ἐπάνσιζ’ ἀπ’ αἶμ’ ἀςεβὲρ πλασείαρ πεδιάδαρ, 

 ὁ σλήμψν σαλαιπψπηθεὶρ ἀπὸ σὸν ἄκπον κϋπον197 

 κἰ ἀπὸ σὴν δίχην σοτ κατθεὶρ μὲ πλέον θεπμὸν σπϋπον 

 πᾸγεν ἔνθ’ εἶδε ςκιὰρ δποςύδειρ κ’ ευποςόνοτρ 

 εἰρ μίαν βπόςιν κπτεπὰν μὲ καθεςμοὺρ ππαςίνοτρ                     480 

 νὰ ἀναπαόςει μικπονσὶ σὰ κοπψθένσα μέλη, 

 νὰ ςβέςει σὴν υψσίαν σοτ ὡρ πεπιςςῶρ ὠυέλει: 

 ἐκεᾺ μί’ ἔλαμχ’ εἰρ ασὸν ἐξαίυνηρ πποβαλμένη 

 ἀνδπεία κϋπη καὶ καλὴ κἰ ὅλη καθοπλιςμένη. 

 Ἄπιςσορ ἦσον ἐθνικὴ κἰ ὁμοίψρ νὰ ποσίςει                            485 

 σὴν δίχαν καὶ ν’ ἀναπατθᾹ, ἔνθ’ ἦλθε νὰ καθίςει. 

 Σὴν εἶδε κ’ ἔμειν’ ἔκθαμβορ εἰρ σὰ σεππνὰ σᾸρ κάλλη 

 καὶ  Ἥπα φπτςοπέδιλορ ἐυάνη 'ρ ασὸν ἄλλη.  

 Ὠ θαῦμα! Μϋλιρ ἔνοπλορ ὁ Ἔπψρ ἐγεννήθη, 

 πέσασαι μέγαρ εἰρ χτφὴν καὶ  χτφὴ νικήθη!                     490 

 Ἡ νέα σὴν ςσευάνην σηρ πποφειποσάση βάλλει, 

 κἰ ἀνίςψρ σϋσε στφηπῶρ δὲν ἢθελε πποβάλει198 

 ἓν ςσπάσετμα φπιςσιανὸν, σὸν κσόπει ἀνημέπψρ 

 νὰ σὸν νικήςει· κ’ ἢδ’ ασὸν εἶφ’ σσηθένσ’ ὁ Ἔπψρ199. 

 Σϋσ’ ἐξ ἀνάγκηρ ἔυτγε, μὰ διὰ μέγ’ ἀγῶνα                                   495 

 ἀυᾸς’ ὀπίςψ σὴν λαμππὰν καὶ μαφικὴν εἰκϋνα 

                                                                                                                                                 
194 ΘεᾺον. 
195  Ὕςσεπον ἀπὸ σὸν Ρινάλδον. 
196  νανσίον σῶν ἐφθπῶν. 
197   δτςστφὴρ κοτπαςμένορ. 
198  Κασὰ σόφην. 
199  Εἶφε νικημένον. Σὸ ἢδη καὶ διασὶ ἀκολοτθεᾺ υψνᾸεν. Ἤδ’ εἶναι σὸ gia σῶν ἰσαλῶν. 
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 σᾸρ ὡπαιϋσησορ ασᾸρ εἰρ ἐπαςσὴν εθέψρ200 

 κεφαπαγμένην ἐν χτφᾹ κασὰ πολλὰ βαθέψρ 

 καὶ πάνσοσ’ εἶναι ζψνσανὴ κἰ ἀπαόςσψρ ἀνακπάζει 

 ς. 19  σϋπον καὶ σπϋπον σᾸρ κτπᾶρ ὡρ εἶδε καὶ ςπαπάζει.        500 

 Ασοὶ οἱ μαλακοὶ ςκοποὶ, πληγαὶ σᾸρ ἐπψσίαρ, 

 δαμάζοτςί σον δτςστφῶρ κ’ εἶν’ ἴφνη σᾸρ υψσίαρ201. 

 Ὅςσιρ σοῦ ἴδει σὴν μοπυὴν, εθὺρ ἀναγινύςκει: 

 «μ’ ἔκατς’ ὁ Ἔπψρ, μ’ ἔκατςε καὶ ἐξψλῶρ σισπύςκει»202. 

 Οὕσψρ ὁ ἣπψρ ἔγινε πολτςσενάζψν ὅλψρ                                   505 

 καὶ μελαγφολικὸρ πολλὰ καὶ πολλ’ ὁλιγογϋλορ. 

 κσακοςίοτρ εἶφ’ ἱππεᾺρ ἀπὸ σὴν Καπανίαν203, 

 γᾸν σὴν πλοτςίαν πανσελῶρ εἰρ πάνσα μ’ ἀυθονίαν, 

 καὶ πεδιάδαρ καὶ βοτνὰ πολλ’ εσεππᾸ ἀυᾸςαν 

 καὶ σὸν σοιοῦσον ςσπασηγὸν μὲ ζᾸλον ἀκλοτθᾸςαν.                     510 

    Ἤπφονσ’ ὀπίςψ σῶν ασῶν Ἕλληνερ διακϋςι’, 

 ὅλοι γτμνίσ’ , ἵν’ εφεπῶρ κἰ ἀκϋπψρ πολεμῶςι204. 

 Καμπόλαρ ςπάθαρ ςτγκπεμοῦν κ’ φοῦν ἐπὶ σῶν ὤμψν205 

 σὰ σϋξα κ’ αἱ υαπέσπ’ ασῶν, ὁποὺ ἐμπνέοτν σπϋμον. 

 Σαφόδπομ’ ἔφοτν σ’ ἄλογα κἰ ἀκοόπαςσ’ εἰρ σὸν κϋπον                 515 

 κἰ ὀλιγαπκέ’ εἰρ σὴν βοςκὴν παςῶν γαιῶν καὶ σϋπψν206. 

 Εἰρ εἰςβολὴν εἶν’ ἀςσπαπαὶ, εἰρ ςτςσολὴν θηπία207, 

 κἰ ἄσακσοι μάφονσ’ ἀληθῶρ, μὰ υπίκη ῏ν  θψπία. 

 ΣασᾺνορ, Ἕλλην, σοὺρ κπασεᾺ καὶ σϋς’ ὀλίγοι μϋνον 

 μίφθηςαν μεσὰ δτσικῶν ἐκεινονὶ σὸν φπϋνον,                                520 

 ὡρ ςόμμαφοι μεπίςοτςι σὴν δϋξαν καὶ σὸ κλέορ 

 πῶρ πολεμοῦν δι’ ὄνομα σοῦ πάνσψν βαςιλέψρ. 

 Ὢ ἁμαπσία κ’ ἐνσποπή! λλὰρ πολλὰ ςιμά ςοτ 

 δὲν ἦςαν κεᾺν’ οἱ πϋλεμοι νὰ λόςειρ σὰ δεςμά ςοτ; 

 Πῶρ ςὺ θεάσπια λοιπὸν μὲ ἀδιαυοπίαν208                                   525 

 ἔμενερ σὴν ἐπίδοςιν κ’ ἢςοτν εἰρ ὀκνηπίαν209; 

 ς. 20 Σύπα ἀνίςψρ εἶςαι ςὺ βεβτθιςμένη οὕλη           

 εἰρ σὴν αἰςφπὴν κασαςσπουήν, ὡςὰν ἀφπεία δοόλη, 

                                                 
200 All’ amante. 
201  Ἴςκα. 
202  λεθπίψρ πληγύνει. 
203  Capua σᾸρ Ἰσαλίαρ. 
204  Γτμνίσαι λέγονσαι οἱ legermente armati. 
205  σπαβϋςπαθα. 
206  ποὺ φοπσαίνοτν μὲ ὀλίγον. 
207  Nell’ assalto, e nella ritirata. 
208  Spettatrice. 
209  Σὸ σέλορ. 
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 ἀυοπμὴ ἄκπ’ εἶν’ ὁ μικπὸρ ζᾸλορ ςοτ εἰρ σὴν φπείαν 

 διὰ σὴν θείαν πίςσιν ςοτ καὶ σὴν ἐλετθεπίαν.                  530 

 ὺ εἰρ λαιμϋν ςοτ σὸν ζτγὸν κπεμάςας’ αἰσί’ εἶςαι, 

 κασάπινε σὰ δάκπτα καὶ μὴ παπαπονεᾺςαι. 

    Ἰδοὺ ὁ ὕςσεπορ ςσπασὸρ ʼρ ἐπίςκεχιν καὶ σάξιν, 

 μὰ ππῶσορ εἰρ κπασαίψμα καὶ γόμναςιν καὶ ππᾶξιν. 

 Εἶν’ ασοκάλεςσορ ςσπασὸρ εἰρ σὰρ ἀνδποκσαςίαρ,                         535 

 ἀςσποπελέκωα Θεοῦ καὶ σπϋμορ σᾸρ Ἀςίαρ. 

 Σὰ ἔπγα σῶν Ἀπγονατσῶν κ’ ἐκεᾺνα σῶν ευήμψν 

 Ἀπσοῦρ, σοῦ Ἄγγλοτ σοῦ ἀπφοῦ, ἀνδπῶν παπεπιδήμψν210, 

 ἂρ παόςοτν ὅλ’ ὁλοσελῶρ κ’  υήμη σψν ἂρ εὕδει211, 

 διϋσ’ εἶν’ ὅλ’ ὁλοσελῶρ μτθολογίαι, χεόδη.                                   540 

 Ἀνδπαγαθίαι παλαιαὶ ππὸ σοόσψν δὲν ἀξίζοτν,  

 ὁποιαιςδήποσ’ εἶν’ ασαὶ, σὰρ βλάπσοτν, σὰρ ςκοσίζοτν. 

 Σύπα σοιοόσψν μαφησῶν ἀλκίμψν καὶ θπαςόνψν212, 

 σὶρ ἔςεσ’ ἄξιορ ἀπφὸρ ν’ ποσαφθοῦν εἰρ κεᾺνον; 

 Ἄξιοι ὅλοι ν’ εἶν ἀπφοὶ διὰ λαμππῶν αἱμάσψν,                  545 

 διὰ μεγάλψν ἀξιῶν καὶ ἀνδπαγαθημάσψν. 

 Δτςκϋλψρ ἔκλεξαν ἀπφὸν σὸν ςεβαςσὸν Δοτδϋνα 

 καὶ σὸν σιμῶςι κευαλὴν καὶ ὅλψν γεμϋνα, 

 διϋσι πλέον ἀπ’ ασῶν σῶν ὀνομασοκλόσψν 

 πολτωδὼν, πολτπαθὴρ καὶ πολτππάκσψπ ἦσον213                       550 

 καὶ, μολονϋσι γέπψν εἶν’ ὁ ἀγαθὸρ ἱππϋσηρ, 

 σὶρ νέορ σὸν ἰςοσιμᾷ, σὶρ εςθενὴρ νεϋσηρ; 

 Οἱ μάπστποι σῶν ἔπγψν σοτ εἶναι πληγῶν ςημεᾺα, 

 λαμππὰ σοῦ ςύμασορ ςσολὴ, λαμππὰ εδοκιμία. 

 ς. 21     Καὶ μεσαξὺ σοόσψν ασῶν σῶν ππύσψν ςσπασοπέδοτ               555 

 εἶν’ ὁ μικπὸρ Εςσάθειορ, ὁ ἀδελυὸρ Γουπέδοτ, 

 καὶ, ὡρ σοιοῦσορ, εἰρ ασὸν ὅλοι σιμὴν φαπίζοτν, 

 μὰ καὶ αἱ ἀπεσαὶ ασοῦ σὰ μάλιςσα ςσολίζοτν. 

 Εἶν’ ὁ Γεπνάνδορ μεσ’ ασῶν ἐκ σᾸρ Νοποτεγίαρ,  

 ὁπλίσηρ σοῦ Φπιςσοῦ κἰ ασὸρ καὶ μάφηρ σᾸρ ἁγίαρ,                      560 

 ἀλλ’ ὡρ βαςιλικὸρ τἱὸρ κ’ αἷμα ἀπὸ στπάννοτρ, 

 κατφᾶσαι πάνσοσε πολὺ σίσλοτρ, ςκᾸπσπα, ςσευάνοτρ, 

 εἶν’ ὁ γκεπλανὸρ ἐκεᾺ κἰ ὁ Ροτγιέπηρ ἅμα 

 ἀπὸ σὸ Οεπνϋλλιον, κλτσοᾺρ ἀπφαία υάμα214, 

                                                 
210  Erranti. 
211  Ἂρ κοιμᾶσαι. 
212  Δτνασῶν καὶ ἀνδπείψν. 
213  ποὺ εἶδε καὶ ἔπαθε καὶ ἔππαξε πεπιςςϋσεπα ππάγμασα. 
214  Μεσαξὺ σῶν ἐκλεκσῶν  παλαιὴ υήμη.Ditto famigliare del Poeta che ho voluto seguitare. 
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 εἶν’ ὁ Ροςμϋνδορ σοῦ λαμπποῦ δοτκάσοτ Λαγκαςσπίαρ        565 

 κληποῦφορ ὁ πολλ’ εστφὴρ κἰ ἄκπαρ εημεπίαρ, 

 εἶν’ εἷρ Γενσϋνιορ ἐκεᾺ καὶ δόο σῶν Γεπάπδψν, 

 Οβάλδορ εἷρ, Ραμβάλδορ εἷρ κἰ ὅλ’ ἐκ μεγαλοκάπδψν, 

 εἶναι ὁ Ὄβισορ ἐκεᾺ ὰπὸ σὴν σποτπίαν, 

 ἀείμνηςσορ κἰ ἀθάνασορ εἰρ ἀπεσὴν κἰ ἀνδπείαν,                           570 

 εἶν’ ὁ  σὼν, ὁποὺ κπασεᾺ ‘ρ ἀςπίδ’ ὄυιν γλτμμένον 

 κἰ αἱμοῦνσ’ ἀπὸ σὸν λάπτγγα παᾺδα γεγτμνψμένον215, 

 εἶναι ὁ υϋπσηρ κἰ Ἀφιλλεὺρ κἰ ὁ Παλαμήδηρ εἶναι, 

 σπεᾺρ Λογγοβάπδψν ἀδελυοὶ, σπεᾺρ 'ρ μίαν ἀνδποςόναι, 

 μήσε Ριδϋλυον ἀμνηςσῶ καὶ Γεπνιέπην μήσε216,                             575 

 ὅσι κἰ ὁ εἷρ κἰ ὁ ἕσεπορ ασῶν ςτναπιθμεᾺσαι 

 κἰ ὀπίςψ δὲν ἀυήνψ ‘γὼ σοὺρ δόο καλοὺρ Γοτΐδοτρ 

 καὶ βεπάπδον δὲν ςιγῶ κἰ ὅλ’ εἶν’ ἀπ’ Ἄποτ εἴδοτρ217. 

 Μὰ ποῦ μοῦ υεόγεσ’ ἐκ νοὸρ σοῦ σύπα κοτπαςμένοτ 

 εἰρ σϋςην ἐπαπίθμηςιν ἀνδπῶν θείοτ ἐπαίνοτ                                 580 

 Γιλδίππη κἰ δοάπδε ςὺ, νὰ μή ςᾶρ κασαλέξψ, 

 ς. 22 δικαίψρ νὰ ςᾶρ ευημῶ καὶ ςσέμμα νὰ ςᾶρ πλέξψ;              

 Ὠ υίλσασον ἀνδπϋγτνον, κ’ εἰρ μάφαρ ἅμα ζεᾺσε; 

 Δὲν ςᾶρ φψπίζει θάνασορ κἰ ἂν σὴν ζψὴν ἀυεᾺσε. 

 Εἰρ σὸ ςφολεᾺον σοῦ θεοῦ τἱοῦ σᾸρ Ἀυποδίσηρ                    585 

 σὶ δὲν μανθάνει ὁ καθεὶρ ν’ ἀξιψθεᾺ σεφνίσηρ; 

 Ἔνθ’ ἔμαθ’  καλὴ γτνὴ κασὰ σὴν πποθτμίαν 

 σὴν υοβεπὰν πολεμικὴν μὲ νοῦν καὶ μ’ εσολμίαν. 

 Πάνσοσε εἶν’ εἰρ σὴν πλετπὰν σοῦ ποθεινοῦ ἀνδπόρ σηρ 

 κἰ ὁ θάνασϋρ σοτ θάνασορ εἶναι ὁλϋκληπϋρ σηρ.         590 

 Κπεμῶνσ’ αἱ δόο σψν ζψαὶ ἀπ’ ἕνα λαφμὸν μϋνον218 

 κἰ ὅσαν ὁ μὲν ἔφει πληγὴν ὁ δ’ ἔλαβε σὸν πϋνον: 

 καὶ σϋςον εὔοπκορ πολλὰ  ἕνψςιρ ἐκείνη, 

 ὁποὺ, ἂν φάςει πνεῦμ’ ὁ εἷρ, ὁ ἄλλορ αἷμα φόνει. 

    Ἀλλ’ ἀπὸ σοῦσον σὸν ςσπασὸν σῶν μαφησῶν ἁπάνσψν              595 

 κἰ ἀπ’ ὅλοτρ σοὺρ ἀπείοναρ πλέον ἀνδπῶν ππουάνσψν 

 Ρινάλδορ εἶν’ ὁ πάμππψσορ δι’ ἔπγψν ἁωδίψν, 

 σὸ ξένον θέαμα σᾸρ γᾸρ κἰ ἀςόγκπισὸν παιδίον. 

 Μὲ θηπιῶδερ, μὰ γλτκὺ, παππηςιάςθη νεῦμα 

 καὶ ἣλκτςε καθ’  ὀυθαλμὸν κ’ ἔυπιξε κάθε πνεῦμα.                      600 

                                                 
215  ποὺ ξεπνάει. 
216  Ἀληςμονῶ. 
217  Κἰ ὅλοι εἶναι ἀπὸ σὸν θεὸν σοῦ πολέμοτ. 
218  Σόφην. 
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 Κἰ ἂν ὅμψρ δένδπον σπτυεπὸν μϋλιρ νὰ δείξει υόλλα, 

 ἔδειξεν ἄνθη καὶ καπποὺρ κἰ ἀμάπανσα σὰ μᾸλα. 

 Ἡ λάμχιρ σῶν ἐπγάσψν σοτ σὴν λικίαν ἅμα 

 καὶ σὴν ἐλπίδ’ ἐπέπαςε κ’ εἶν’ ὅλορ ἕνα θάμα. 

 Ἂν ἴδειρ σον νὰ πολεμεᾺ, σὸν λογιάζειρ Ἄπην,                               605 

 καὶ Ἔπψρ εἶν’ εἰρ καλλονὴν κἰ ἄγγελορ εἶν’ εἰρ φάπιν219. 

 Παπ’ ὄφθαρ σοῦ Ἀθέςεψρ  εὔσεκνορ ουία220, 

 ουί’  μήσηπ  φπτςᾸ κ’ ἰδία εμοπυία, 

 εἰρ σὸν Βεπσϋλδον σὸν δεινὸν, Βεπσϋλδον σὸν πασέπα, 

 ἀυποδιςίψρ παίζοτςα σοιϋνδ’ ἔυεπ’ ἀςσέπα.                                   610 

 ς. 23 Δὲν ἦσον ὰπογάλακσορ ὁποὺ  δαιμονία221     

 Μασίλδη σὸν θέληςεν ἐν πϋθῳ σε κ’ ενοίᾳ 

 κἰ ἀνάθπεχε βαςιλικῶρ καὶ ἔμαθέ σον πάνσα 

 σὰ ππέπονσ’ εἰρ καλὸν ἀπφὸν καὶ σὰ ππεπϋνσψρ ςσάνσα, 

 ἕψρ ὅσ’ ἄκοτςεν ασὸρ σὴν ςάλπιγγα μακπϋθεν                    615 

 σᾸρ μάφηρ σᾸρ ἈνασολᾸρ φήεςςαν πανσϋθεν. 

 Πένσε καὶ δέκα δὲν μεσπεᾺ φπϋνοτρ ἀκϋμ' ὁ νέορ, 

 ὁπϋσ’ ἐκ σᾸρ ασοῦ σπουοό ἐξέυτγε γενναίψρ 

 κἰ ὁδοὺρ ἀγνύςσοτρ καὶ πολλὰρ διᾸλθε κασαμϋναρ 

 ἵνα ππουθάςει σαφτνὸρ εἰρ μαφικοὺρ ἀγῶναρ.                        620 

 ΑἰγαᾺον πέλαγορ πεπᾷ καὶ αἰγιαλοὺρ λλάδορ 

 καὶ ἦλθ’ εἰρ σὸ ςσπασϋπεδον σοῦ Ἄπεψρ ὁ κλάδορ. 

 Υτγὴ λαμππὰ κ’ πψωκὴ καὶ μιμησεοσάση 

 ἀπ’ ἀπογϋνοτρ ἀγαςσοὺρ ἐν δϋξῃ σε καὶ κπάσει. 

 Σύπ’ εἶναι σπεᾺρ φπϋνοι Θεοῦ ὁποὺ ὡςὰν μαγνήσηρ                      625 

 ὁ πϋλεμορ σὸν ἐπιςπᾷ καὶ μϋλιρ πηνήσηρ222. 

    Ἀυοῦ  ἱππικὴ πεπᾷ καὶ  πεζὴ ἀπφίζει 

 καὶ ὁ Ρατμοῦνδορ παπετθὺρ ὁ κϋμηρ πποβαδίζει223. 

 Ἀπφὸρ Σολύςηρ εἶν’ ασὸρ μὲ ἔπγασα γενναᾺα 

 κἰ ἀπὸ Γαποόμνην ποσαμὸν κἰ ἀπ’ Ὄπη Πτπηναία                         630 

 διὰ σὸν πϋλεμον ασὸν ἐπ’ ὅλοτρ σᾸρ ἐφθποόρ σοτ 

 ἔκλεξε καὶ ςτνάθποιςε σοὺρ μαφικοὺρ πεζοόρ σοτ. 

 Σεσπακιςφίλι’ εἶν’ ασοὶ κἰ ὅλοι ἀνδπειομένοι, 

 εὔοπλοι καὶ παθησικοὶ καὶ επεπαιδετμένοι. 

 Καλὸρ λαὸρ κἰ οὔσ’ ἐμποπεᾺ νὰ ἄπφεσ’ ἀπ’ ἑσέποτ224                      635 

                                                 
219 Ἔπψσαρ εἰρ εμοπυίαν. 
220  Εἰρ σὴν παπαποσαμίαν σοῦ Ἄδιγε. 
221  Κτπά. 
222  Σὸν ςόπει. Καὶ μϋλιρ γενειάζει. 
223   κϋνσερ πηγαίνει ὀμππϋρ. 
224  Νὰ ἐξοτςιάζεσαι. 
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 πλέον πολόυπονορ ἀνδπὸρ καὶ καλλιςθενεςσέποτ225. 

     Ἔπεισ’ ἔπφεσ’ ὁ σέυανορ ἀπὸ σὴν Ἀμβακίαν 

 κἰ ἀπὸ Πλοτβήπιον καὶ Σοὺπρ μὲ πίςσιν κ’ εδοκίαν 

 ς. 24 εἰρ σοῦ πολέμοτ ὁδηγεᾺ κείναρ σὰρ πεδιάδαρ                            

 ςσατποςσολίσοτρ εςεβεᾺρ πενήνσ’ ἐκασονσάδαρ.                     640 

 Ασοὶ δὲν εἶναι δτνασοὶ εἰρ σὰ πολέμι’ ἴφνη, 

 μολονοποῦ υψσοβολοῦν ‘ρ σὰ ὅπλα σοτρ ὡρ λόφνοι. 

 Οὖςα ευπϋςτνορ  γᾸ γεννᾷ χτφὰρ ἀμάφοτρ, 

 εἰρ ξευανσύςειρ ἀπκεσὰρ μ’ οφὶ δι’ ἀνσιμάφοτρ. 

 Εἶν’ εἰρ σὰ ππῶσ’ ὁπμησικοὶ κἰ ὡςὰν στυλοὶ κστποῦςι,               645 

 ἀλλ’ εκολοκοτπάζονσαι κ’ εθὺρ λιποθτμοῦςι. 

    Σπίσασορ υαίνεσ’ Ἄλκαςσορ ὡρ ἄλλον ΚαπανᾸα 

 σϋσ’ εἰρ σὰ σείφη σῶν Θηβῶν ἐν σϋλμῃ καὶ μανίᾳ. 

 Ἕξ φιλιάδαρ π’ ασὸν εἶφ’ λοτωησίοτρ226 

 κἰ ἀπ’ Ἄλπειρ σοὺρ κληςίαςεν ἀγπίοτρ, σεπαςσίοτρ227.                650 

 Σὰ ἄποσπα κἰ ἀξίναρ σψν ὁποὺ ἐςκάπσον σπάυοτρ, 

 εἰρ ὅπλ’ ὅλα μεσήλλαξαν διὰ ἐφθπῶν σψν σάυοτρ. 

 Κἰ ὁ ἄγποικορ κεᾺνορ λαὸρ, ἂν ππῶσ’ ἔβοςκε φοίποτρ, 

 σύπα νὰ πίχει βαςιλεᾺρ σολμᾷ κλτσοὺρ κ’ εμοίποτρ. 

    Μ’  ὧδ’ ἀνεμίζει ὁ ςσατπὸρ, δϋξα εἰρ σ’ ὄνομά σοτ,                    655 

 ἅγιορ Πέσπορ μὲ σὰρ κλεᾺρ, μὲ σὸ διάδημά σοτ. 

 πσακἰςφίλι’ εἶν’ ασοὶ κ’ εἶν’ εἰρ σὰ ςσήθη κάςσπα 

 κ’ εἶν’ εἰρ σὰ ὅπλα κεπατνοὶ κ’ εἶν’ εἰρ σὴν λάμχιν ἄςσπα. 

 Κάμιλλορ εἶν’ ἐν κευαλᾹ κ’ ἔφει φαπὰν μεγάλην 

 πῶρ ξιύθη ν’ επεθεᾺ εἰρ σοῦ Θεοῦ σὴν πάλην228.                         660 

 Ὑπϋςφεσ’ εἰρ σὸ βλέμμα σοτ σοῦσορ ν’ ἐξαπεπάςει 

 Ρψμαίοτρ σοὺρ ππογϋνοτρ σοτ ἠ κᾂν νὰ σοὺρ ἰςάςει 

 κ’ οἱ παλαιοί σοτ, ἂν ποσὲ σοὺρ μεσαγενεςσέποτρ 

 ἐξέβηςαν κ’ ἐπικαλοῦν σοὺρ νῦν ποδεςσέποτρ, 

 νὰ δείξει πῶρ δὲν εἶν’ οἱ νῦν κασύσεποι ππογϋνψν                      665 

 κ’ ἠ οδὲν λείπει κ’ εἰρ σοὺρ νῦν ἠ  σακσικὴ σε μϋνον. 

    Ὅλα σὰ σάγμασα πεποῦν μεσ’ ἄκπαρ εππεπείαρ 

 κ’ ἦσον σὸ ὕςσεπον ασὸ σᾸρ πεζικᾸρ κ’ ἱππείαρ. 

 ς. 25  ΓοσιυπᾸρ σϋσε καλεᾺ σοὺρ ππύσοτρ κἰ ὡρ ὡμίλει:                                    

 «Ππέπει νὰ υόγψμεν εθὺρ σὴν αὔπιον, ὦ υίλοι.                          670 

 Ὅλ’ ἐσοιμάςθησε, λοιπὸν, φψπὶρ ἀπγοποπίαρ, 

                                                 
225 Καὶ πλέον δτνασοῦ. 
226  βίσζεποτρ. 
227  μάζψξε. 
228  Σὸν πϋλεμον. 
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 ν’ πάγομεν εἰρ σὴν ιὼν σαφεᾺρ κασὰ σὰρ φπείαρ. 

 Αἲ, ἂρ μᾶρ εἴδοτςιν ἐκεᾺ ἣπψαρ ἀνικήσοτρ 

 καὶ, ὅςον εἶναι δτνασὸν, πλέον ἀπποςδοκήσοτρ229. 

 Εἰρ πϋλεμον γίνεςθ’ ὀξεᾺρ κἰ ὅςον διὰ σὴν νίκην,                           675 

 θαπςεᾺσε κ’ ἐνικήςαμεν μ’ ἐφθπῶν μεγάλην υπίκην». 

    Σο εὔσολμον σοῦσο λαλεᾺν, διϋσ’ ἀπὸ μεσπίοτ 

 σοςοῦσον ἔκβαινεν ἀνδπὸρ, εἶν’ οἶςσπορ κάθ’ ἀνδπείοτ230, 

 κ’  ἰδοὺ, ὅλ’ ἑσοιμϋσασοι καὶ εἰρ ἀδημονίαν, 

 ὥςσ'  αγὴ νὰ δύςει υῶρ καὶ κπίνοτν αἰψνίαν.                       680 

  ΓοσιυπᾸρ ὁ πποβλεπσὴρ ἔφει σινὰ δειλίαν,  

 μ' ὡρ εἶναι γνψςσικὸρ πολλὰ, σὴν κπόπσει μ’ εκολίαν. 

 Μανθάνει (κ’ εἶν’  εἴδηςιρ διὰ νὰ ποπσεόςει) 

 πῶρ ὁ Αἰγόπσοτ βαςιλεὺρ σϋσ’ εἶφεν ἐκςσπασεόςει 

 ἐπὶ σὴν Γάζην, ἣσιρ εἶν’ ἄπκιορ γᾸ νὰ δύςει                                   685 

 τπίαρ πέπαμ’ εἰρ ασὸν ξένα νὰ κασοπθύςει231. 

 Μήσ’ ἐμποπεᾺ νὰ ςσοφαςθεᾺ πῶρ ζᾹ σύπ’ ὡρ εήθηρ 

 κ’ εἰρ ἀππαξίαν ὁ πανσὸρ εἰρ ἔπγ’ ὠμὰ ςτνήθηρ: 

 Ὅθεν υοβοόμενορ ασὸν ἐφθπὸν πὲπ καθᾸκον232, 

 εἰρ σὸν πιςσϋν σοτ ὁμιλεᾺ ἀπϋςσολον ππᾺκον:                     690 

    «πϋθοτν φάπιν ἀπὸ ςοῦ, ν’ ἔμβειρ εἰρ μικπὸν πλοᾺον 

 διὰ Κψνςσανσινοόπολιν καὶ μὴ βπαδόνειρ πλεᾺον. 

 Νὰ υθάςει ἔμελλεν ἐκεᾺ (οὕσψρ εἰδοποιεᾺ με 

 εἷρ ἀξιϋπιςσορ τἱὸρ καὶ πεπειςμένορ εἶμαι) 

 ὁ βένορ, νέορ δτνασὸρ καὶ μ’ χηλὰρ ἐννοίαρ,                              695 

 βαςιλικϋν σέκνον ασὸ ἄνακσορ σᾸρ Δανίαρ233 

 ς. 26 καὶ ςόμμαφορ, υέπει ’ρ μᾶρ ἄμεσπον ἕνα ςσϋλον   

 ἀπὸ σῶν πλέον κπτεπῶν πεπιοφῶν εἰρ Πϋλον. 

 Ἀλλ’  ὡρ εἰρ σὸν Ἀλέξιον σὸν Κομνηνὸν ἐκεᾺνον, 

 σὸν χεόςσην ασοκπάσοπα κἰ αθένσην σῶν λλήνψν,               700 

 ἔφψ κασὰ σὴν κευαλὴν μεγάλαρ ἀποπίαρ 

 εἰρ σὰρ ςτνήθειρ σοτ πλοκὰρ, ςτνήθειρ πονηπίαρ, 

 μήπψρ καὶ πείςει σύπ’ ασὸρ μὲ λϋγοτρ πολλὰ πλάνοτρ 

 σοὺρ μέλλονσαρ μαρ βοηθοὺρ εσολμοσάσοτρ Δάνοτρ 

 ὀπίςψ σὴν δεινὴν ὁπμὴν σῶν ὅπλψν νὰ γτπίςοτν                      705 

 ἠ ἐυοπμήςοτν ἀλλαφοῦ μακπὰν κ’ μᾶρ ἀυήςοτν, 

 ςὺ, ςόμβοτλε ἀληθινὲ κ’ ἔμπιςσε μηντσά μοτ, 

                                                 
229  Inaspettati. 
230  Παπακίνημα. 
231  Μεγάλα ππάγμασα νὰ κάμει. 
232  Πολλὰ μεγάλον. 
233  Βαςιλέψρ σᾸρ Δανιμάπκαρ. 
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 κίνηςον νὰ ἐκςσπασετθοῦν εἰρ σὰ ζησήμασά μοτ. 

 Εἰπὲ εἰρ σοῦσον σὸν τἱὸν ἀλλέψρ νὰ μὴ κάμει, 

 εἰμὴ εθὺρ μὲ σὸν λαὸν ἐδῶ ’ρ μᾶρ νὰ δπάμει.                        710 

 Εἰπὲ εἰρ σὴν πεπίςσαςιν ασὴν ὅσι σὸν κπάζει 

 σιμὴ καὶ κέπδορ μαρ κοινὸν, σὶ ἐπιφψπιάζει; 

 Εἰπὲ πῶρ  βπαδόσηρ σοτ…εἰπὲ μὲ πποπεσείαν234 

 σὸν ἀσιμάζει πεπιςςῶρ δι’ ἅπαςαν αἰσίαν. 

 ὺ δὲ μὴ ςσπέυοτ μεσ’ ασοῦ, εἰρ σὸν δεςπϋσην μεᾺνε                   715 

 κἰ ἀνάγκαςον να δύςει μαρ (ὡρ ππέπον πάμπολλ’ εἶναι) 

 σὰ ςτνεφῶρ πϋςφεσο καὶ σὰ κασὰ ςτνθήκην 

 καὶ σύπα δὲν μᾶρ βοηθεᾺ καὶ ππάσσει παπὰ δίκην»235. 

    Σἀρ πποςσαγὰρ κ’ ἐπιςσολάρ ἔδψς’ εὶρ σὸν ΑἱππᾸγον 

 κ’ ἐμίςετςε κἰ ὁ ςσπασηγὸρ ςόφαςεν ὀλίγον.                                 720 

 Σὴν ἐπακϋλοτθον αγὴν ὁλοῦθ’ εἶφον φήςοτν 

 σὰ σόμπανα κ’ αἱ ςάλπιγγερ διὰ ν’ ἀναφψπήςοτν. 

 Δεν εἶναι οὕσψρ ἀπεςσὴ ποσὲ βπονσὴ μεγάλη 

 καὶ ππομηνόοτςα βποφὰρ φοπσαςσικὰρ ν’ ἐκβάλει 

 εἰρ ἕνα σϋπον υλογεπὸν ὁποὺ κασαμαπάνθη,                                  725 

 καθὼρ σῶν ὅπλψν  ὁπμὴ, ἔνθ’ ὁ καθεὶρ ευπάνθη. 

 ς. 27  ξάπινα σὰ σοῦ ςσπασοῦ ςήμασα ἐυανᾸςαν236                   

 κ’ ἐξάπιν’ πὸ σῶν ἀπφῶν ὁλ’ ἕσοιμ’ επεθᾸςαν. 

 Ἰδοὺ, ἰδοὺ εἰρ ἓν ασῶν, σὸ κόπιον καὶ μεᾺζον237, 

 λάμπει ὁ θπιαμβετσικὸρ ςσατπϋρ μαρ ἀνεμίζψν.                             730 

    Ὡςσϋςον σϋσ’ ὁ  ἣλιορ ἐγίνεσο σϋσ’ ὅλορ 

 ὅςον ἀνάβαιν’ χηλῶρ, σϋςον ἀκσινοβϋλορ, 

 καὶ, ὡρ ἐυ’ ὅπλψν σοὺρ κστπεᾺ, σαῦθ’ οὕσψρ ςπινθηπίζοτν, 

 ὁποὺ ςφεδὸν πτππολιςμὸν υαίνεσαι εἰκονίζοτν. 

 Σὸ καθαπϋσασϋν σοτ υῶρ ὁποὺ πανσϋθ’ ἀςσπάπσει,                     735 

 ὅλα σὰ ὄμμασα θαμβεᾺ κ’  ἄκπα λάμχιρ βλάπσει. 

 Σῶν ἵππψν οἱ φπεμεσιςμοὶ, αἱ ἀλαλαὶ σῶν ὅλψν238, 

 ςμίγντνσο κἰ ἀνσιβϋαον ἀπ’ ἕν’ εἰρ ἄλλον πϋλον. 

    σέλλει ὁ ΓοσιυπᾸρ ἱππεᾺρ γτμνίσαρ νὰ ςκοπεόςοτν 

 ὁλοῦθεν μήπψρ πλανεπῶρ ἐκ λϋφψν κινδτνεόςοτν239,                 740 

 κ’ ἢδη πποέπεμχον ασὸρ πηξήνοπαρ μεγάλοτρ240 

                                                 
234 Σϋλμην. 
235  Ἄδικα. 
236  Εθὺρ οἱ μπανσιέπερ κσ. 
237  Εἰρ σὴν μεγαλόσεπη καὶ ππύση. 
238  Οἱ υψνὲρ ἑνὸρ ςσπασεόμασορ. 
239  Ἁπὸ μεσεπίζια posti. 
240  Quastatori. 
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 ν’ ἰςάζοτν κἰ ὁμαλίζοτςι δπϋμοτρ σοὺρ ἀνψμάλοτρ. 

 Μὰ μήσε ὅλ’ ἐφθποὶ σᾸρ γᾸρ, μήσε οδὲν ἐμπϋπει 

 νὰ ἐμποδίςει σοὺρ ποσὲ, δπιμοὶ, φείμαπποι, ὄπη241. 

 Ἰςα καὶ ὁ Ἡπιδανὸρ ὁπϋσ’ πεπογκύςει242,                                   745 

 σὰρ πεδιάδαρ πλημμτπεᾺ καὶ ἔπνιξ’  ὅθ’ ἁπλύςει: 

 μήσ’ εἶναι κασ’ ασοῦ ποσὲ ἐμποδιςμὸρ σὶ ππᾶγμα 

 κἰ οδὲν ἀπκοόνσψρ ἐμποπεᾺ ’ρ ασὸν νὰ βάλει υπάγμα. 

  βαςιλεὺρ Σπιπϋλεψρ διὰ σειφῶν εκσίσψν243 

 κἰ ὅπλψν πολλῶν καὶ θηςατπῶν ασοῦ ἀνεξανσλήσψν               750 

 ἴςψρ ἐμπϋπει μοναφὸρ κεᾺνορ νὰ σοὺρ βαπδόνει, 

 ἀλλά, δειλὸρ, δὲν σϋλμηςε σὴν μάφην νὰ πποκπίνει 

 ς. 28  κ’ ἐκλείςθη καὶ διάβημα γ’ ἔδψς’ ἐλετθεπίαρ                

 εἱρ σῶν πιςσῶν σὰρ ςσπασιὰρ κἰ ὄφλοτρ σᾸρ ςψσηπίαρ 

 κ’ ἔπεμχε ππέςβειρ πεπιςςοὺρ κ’ ἔπεμχ’ ὰγλαὰ δῶπα                    755 

 διὰ εἰπήνην καὶ νὰ ζᾸ ἀσάπαφορ  φύπα, 

 κλίναρ, ὡρ θέλον οἱ πιςσοὶ, ἐν βλαβεπαᾺρ ςτνθήκαιρ, 

 ὥςσ’ ἢκοτςε σὰ ἢπασα κακῶρ να πλήσσοτν ςυᾸκερ. 

    Ἀπὸ σὸ ὂπορ σὸ εῒπ ὁποὺ σε γεισονεόει 

 εἰρ πϋλιν κασ’ ἀνασολὰρ πολλὴ πληθὺρ κασέβη                             760 

 φπιςσιανῶν πάςηρ λογᾸρ καὶ φπϋνψν σε καὶ γένοτρ244 

 καὶ υθάνοτν ’ρ σὸ ςσπασϋπεδον μὲ δψπεὰρ κ’ ἐπαίνοτρ, 

 πποςυέπονσέρ σὰ ςεβαςσῶρ εἰρ νικησὴν σὸν Γάλλον, 

 κ’ ἔφαιπον νὰ ςτνομιλοῦν πεπὶ σῶν ἀνσιπάλψν245. 

 Εἰρ ὄχιν ἐζψγπάυιζον καθὼρ κ’ εἰρ σὴν υψνήν σοτρ               765 

 σὴν ζψνσανὴν ἐλπίδα σοτρ καὶ ἄκπαν δονήν σοτρ 

 καὶ ἐμαπσόποτν ἐν σ’ ασῷ σὸ θάμβορ σοῦ νοϋρ σοτρ 

 θψποῦνσερ σϋςοτρ ἀδελυοὺρ ξένοτρ, δεινοὺρ κἰ ἀγνύςσοτρ. 

     ςσπασηγὸρ ʼρ σὰ πϋθηςεν ἐπᾹπεν ὁδηγίαν 

 ἀπὸ ασοὺρ πολλ’ ἀςυαλᾸ κἰ ἀυᾸκαν εἶσ’ γείαν.                      770 

 κεᾺνορ σὰ ςσπασεόμασα πάνσοσε διετθόνει 

 ʼρ σὸ μέπορ σοῦ αἰγιαλοῦ, ἔνθ’ εἶν’ οἱ ςσϋλοι κεᾺνοι 

 σῶν ἐπιλοίπψν μαφησῶν καὶ πεπιςσπουαλίζοτν246, 

 σπουὰρ ’ρ σοὺρ ὄνσαρ σᾹ ξηπᾷ ελϋγψρ νὰ φαπίζοτν. 

 Ἀλλ’  ἔξψ κείνψν σῶν σπουῶν σῶν ςσϋλψν σῶν πλοτςίψν        775 

 δὲν εἶφε φπείαν ὁ ςσπασὸρ ἐκ σῶν ἐπιοτςίψν247. 

                                                 
241 Μήσε λϋγγοι, μή ποσάμια, μήσε βοτνά. 
242  Σὸ Po. 
243  Διασὶ εἶφε καλὰ σείφη καὶ σζ. 
244  D’ ogni età, e d’ ogni sesso. 
245  Σῶν ἐφθπῶν. 
246  Bordeggiano. 
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 Ἅπαςα νᾸςορ ἑλληνὶρ ὅ,σι σπτγᾷ θεπίζει, 

 Κπήση καὶ ΦᾺορ κ’ αἱ λοιπαὶ, ασὸρ σὸ ςτναθποίζει. 

 γέμιςε σὸ πέλαγορ ἀπὸ πιςσῶν σοὺρ ςσϋλοτρ 

 κἰ ὅλον ἐςσοναφίζεσο ἐπ’ ὤμψν ἔφον ὅλοτρ.                                   780 

 ς. 29 κλείςθη σὸ μεςϋγειον ἀπ’ οὕσψρ ἐφθποὺρ πλείςσοτρ                      

 καὶ θάνασορ  δίοδορ διὰ σοὺρ ἀβαπσίςσοτρ248. 

 κσὸρ ὁπϋςψν ἔςσειλαν ςσϋλψν πολλῶν ασάπκψρ249, 

 οἱ Λιγοτπίαρ κ’ νεσοί, Γεύπγιορ καὶ Μάπκορ250, 

 κἰ ἄλλοτρ   λλανδί’ ἐκεᾺ κἰ ἄλλοτρ Γαλλί’, Ἀγγλία                   785 

 κἰ ἄλλοτρ πποςέσ’  καππεπὰ καὶ πία ικελία251 

 κ’  ἑνοόμενοι διὰ δεςμῶν μονίμψν σε κἰ ἀλόσψν 

 κ’ ἔφονσερ ὅ,σ’ εἰρ σοὺρ ςσπασοὺρ διὰ ἀνάγκην ἦσον, 

 ἀνεμποδίςσψρ καὶ σαφεᾺρ πάγοτν εἰρ σὸν σϋπον 

 ἔνθ’ ἔλαβ’ ὁ Φπιςσὸρ ςσατπὸν δι’ ὄυελορ ἀνθπύπψν.                    790 

    Ἡ χετδαλήθηρ παπετθὺρ υήμη ἀδιαυϋπψρ 

 λέγοτςα χεόδη κἰ ἀληθᾸ ππϋδπαμε πσεπουϋπψρ 

 κ’ ἐκήπτξε πανσοῦ υπικσὴ ὅσ’ ὅλ’ οἱ ςσατπουϋποι 

 ἑνύθηςαν κ’ ἐκςσπάσετςαν καὶ ἦλθον νικηυϋποι. 

 Εἶπε σοὺρ θείοτρ μαφησὰρ κἰ ὀνϋμασα καὶ ππάξειρ                         795 

 καὶ σοῦ ςσπασεόμασορ πανσὸρ σοὺρ σπϋποτρ καὶ σὰρ σάξειρ. 

 Εἶπε πῶρ σϋς’ εἶν’ ὅλ’ ασοὶ, σϋςοι καὶ πάλι σϋςοι, 

 ὁποὺ μηδεὶρ, ὁποὺ μηδεὶρ ἐξεόπει ν’ εἴπει πϋςοι: 

 καὶ  ἀγπία σηρ υψνὴ ἀςπλάγφνψρ υοβεπίζει 

 σὸν ἅππαγα θείαρ ιὼν, ὁποὺ κακῶρ ὁπίζει.                800 

    τφνῶρ κακὸν σὶρ νοεπῶρ ὁπϋσαν δοκιμάζει 

 εἶναι φειπϋσεπον πανσὸρ καὶ ὄνσψρ σὸν σπομάζει. 

 Μεγάλη εἶν’  σαπαφὴ κ’  πϋλιρ ἄνψ κάσψ, 

 ςυαγμοὺρ, κατμοὺρ καὶ ςπαπαγμοὺρ σπομάζοτν ἐν θανάσῳ. 

 Σὰ ὦσα κλίνοτν εἰρ κακὸν καὶ αἱ χτφαὶ παγύνοτν                       805 

 κἰ ὅλ’ εἶφον σαπαγμοὺρ πολλοὺρ καὶ θπήνεον κ’ ἐπϋνοτν. 

 Μὰ πλέον ἀπ’ ἄλλοτ σινὸρ ἀγανακσεᾺ καὶ υπίσσει 

 ὁ βαςιλεὺρ σᾸρ πϋλεψρ  υήμη ʼρ σὰ κηπόσσει. 

 Εἶν’ ἈλαδᾺνορ σ’ ὄνομα καὶ υόςιν κακὸρ λέψν, 

 ς. 30 ςκληπϋσεπορ, κψυϋσεπορ ἁπάνσψν βαςιλέψν.                      810 

 Φπϋνοι ἀπάλτνον μικπὸν σὴν θηπιϋσησά σοτ, 

 ἀλλ’ εἶναι σέπαρ πάνσοσε εἰρ σ’ ἄςφημ’ ἕπγασά σοτ. 

                                                                                                                                                 
247 Δεν είφε φπείαν σο ςσπάσετμα σᾸρ γᾸρ απϋ υαγησά. 
248  Ἡ πεπαςία. 
249  Ξέφψπα. 
250  Γενοβέζοι καὶ Βενεσζιάνοι. 
251  Σαφειά. 
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 Πολλὴ δὲν εἶν’  ἐποφὴ ὁποὺ ασὴν ὁπίζει 

 καὶ κακοσπϋπψρ σὴν κπασεᾺ κἰ ἀγάπην δὲν γνψπίζει. 

 Ἀπαόςσψρ ππῶσ’ πϋπσετε σοὺρ πηκϋοτρ μϋνοτρ,                     815 

 σύπα υοβεᾺσ’ ασοὺρ κ’ ἐφθποὺρ κἰ ἀκοόει δπιμεᾺρ πϋνοτρ. 

    Ἔςψ σᾸρ Ἱεποτςαλὴμ ςτνάμα κασοικοῦςιν 

 λαοὶ Μψάμεθ καὶ Φπιςσοῦ, μ’ οἱ ππῶσ’ πεπσεποῦςιν252 

 εἰρ ἀπιθμὸν, κἰ ὁ βαςιλεὺρ ασὴν ὅσ’ εἶφε πάπει 

 πποςψπολείπσψρ σοὺρ ασοῦ ἐλάυπψς’ ἀπὸ βάπη                     820 

 καὶ σοὺρ ὰθλίοτρ σοῦ Φπιςσοῦ ἐυϋπσψς’ ἀπὸ υϋποτρ253 

 μὲ σπϋποτρ ἐνοφλησικοὺρ πολλὰ κἰ ἀντπουϋποτρ: 

 Ὅθεν σοιαῦσα κασὰ νοῦν ὡρ εἶφεν δημϋνει 

 κἰ ὅλορ ὀπγίζεσο κακῶρ καὶ ἄυπιζε κ’ ἐπϋνει. 

 Ἡ υτςικὴ ςκληπϋσηρ σοτ εἰρ σὴν ὠμὴν καπδίαν,                           825 

 σὸ κακὸν αἷμα σοτ θολοᾺ ὰπὸ θηπιψδίαν254. 

 Ἡ λικί’ ἀδτνασεᾺ νὰ ςβήςει σὸν θτμϋν σοτ 

 κἰ ὅλορ διχᾷ νὰ ποσιςθεᾺ εἰρ αἷμα σῶν ἐφθπῶν σοτ. 

 Ἰςα κἰ ὁ ὄυιρ ἀπεςσὸρ υαίνεσ’ εἰρ μέγα πάγορ, 

 ἀλλ’ εἰρ σὸ θέπορ παπετθὺρ ςσπέυεσ’ ἀνθπψπουάγορ.                   830 

 Πάσαξον λέονσα σινὰ οἰκιακὸν κἰ ἂν ζήςειρ, 

 ἂν εἶςαι κἰ ἄλλορ Δανιήλ, σϋσε νὰ μ’ ὁμιλήςειρ. 

    Ἔλεγ’ ὁ ςκόλορ: «Ἂφ, θψπῶ σοῦσ’ οἱ πήκοοί μοτ, 

 σοῦσ’ οἱ κτνϋμτιοι ςσατποῦ, ὅλ’ εἶν’ ἀνσίδικοί μοτ255. 

 Ζψγπαυημένη υανεπῶρ εἰρ ὅχιν  φαπά σοτρ                     835 

 καὶ  κοινὴ κασαςσπουὴ δὲν εἶναι ςτμυοπά σοτρ. 

 Εἰρ σὸν καθϋλοτ ὀδτπμὸν δὲν κλαίοτν, δὲν πονοῦςι 

 κ’ ἴςψρ πλοκὰρ σύπα κακὰρ γελῶνσερ ἐνεπγοῦςι. 

 ς. 31 Ὡρ εἶν’ ὁμϋπιςσ’ εἰρ ἐφθποὺρ, ἂφ, δόνανσαι νὰ δύςοτν                 

 κπτυίψρ εἴςοδον ’ρ ασοὺρ καὶ νὰ μὲ θανασύςοτν!                     840 

 Μὰ δὲν ἀυήνψ νὰ φαποῦν, ʼρ ὅλα θέλψ πποβλέχψ 

 καὶ διὰ σοὺρ ςκληποὺρ ςκοποὺρ σοὺρ στπαννῶ, σοὺρ ἕχψ256. 

 Ρομυαίαν ʼρ ἁπαξάπανσα, υψσίαν ἐγὼ βάλλψ 

 κ’ ἐνσϋςθι’ ἔξψ κ’ ἔνσεπα ἐκ καπδιῶν ἐκβάλλψ. 

 υαγὰρ μεγάλαρ καὶ πολλὰρ, ἐλεωνοὺρ θανάσοτρ,                     845 

 ἐλεωνοὺρ κάμνψ ’ρ ασοὺρ μ’ ἀνήκοτςσα δεινά σοτρ. 

 Σὰ βπέυη πάνσ’ ἀπὸ μησπὸρ ὡρ λόκορ διαςφίζψ, 

 σοὺρ οἴκοτρ σοὺρ καὶ σοὺρ ναοὺρ σοὺρ καίψ, σοὺρ υλογίζψ, 

                                                 
252  Εἶναι πεπιςςϋσεποι. 
253  Φαπάσζια. 
254  Θολύνει. 
255  κτλϋμτγερ φπιςσιανοὶ. 
256  Σοὺρ βπάζψ. 
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 καὶ ἄνψ σάυοτ μιαποῦ ὅλοτρ σοὺρ λασποφπίςσοτρ 

 ςτνθτςιάζψ μ’ ἐνσποπὰρ καὶ ππύσοτρ ἰεπεᾺρ σοτρ».                     850 

    Ὡρ ἐυοβέπιζ’ ὁ ςκληπὸρ ἐκείναρ σὰρ μέπαρ, 

 ἀλλ’ οἱ ςκοποὶ οἱ πονηποὶ δὲν ἔλαβον σὸ πέπαρ. 

 Ὅμψρ οἰ ἄπσαιςσοι λαοὶ ἀνίςψρ ςτγφψπῶνσαι,  

 δὲν ςτγφψποῦνσ’ ἀπ’ ἔλεορ (κ’ οἱ σόπαννοι δὲν φπῶνσαι), 

 μάλιςσ’ εἶν’ ἀποσέλεςμα σᾸρ θηπιϋσησϋρ σοτ,                      855 

 ὅσ΄ ἐυοβήθη ππὸρ ἐφθποὺρ μήπψρ υανεᾺ θτμϋρ σοτ 

 μία αἰσία δτνασὴ πολλὰ νὰ σοὺρ ςκληπόνει, 

 ὁποὺ νὰ μὴ ἔφει ποσὲ σϋπον μ’ αὺσοὺρ εἰπήνη: 

 ὅθ’ ἂν ὁ υϋβορ σὸν κινεᾺ εἰρ ἔπγασ’ ἀνομίαρ, 

  ποχία σοῦ κπασεᾺ σοίαρ ἐπιθτμίαρ.                                               860 

 ΝοεᾺ ὁ σόπαννορ λοιπὸν νὰ παόςει σὴν ὀπγήν σοτ 

 ἠ ἄλλψρ νὰ σὴν ἐπγαςθεᾺ κασὰ σὴν βοόληςίν σοτ 

 κ’ οἴκοτρ πεδίψν ὁ ὠμὸρ κπημνίζει καὶ φψπία 

 κ’ ἐκπήμνις’ ἱεποὺρ ναοὺρ νὰ υπίσσει  θψπία. 

 Οἰκήμασα πεπὶ ιὼν, ἂ πϋς’ ὁποὺ πιπίζει!                                         865 

 Ἀνάπσει υλϋγαρ χηλὰρ κ’ εἰρ κϋνιν σὰ γτπίζει! 

 Σὰ δένδπα καὶ σὰ ππὸρ σπουὴν ασϋθ’ επιςκομένα 

 θέπις’, ἔκατς’, υάνιςε κασὰ θτμὸν καὶ υπένα. 

 ς. 32 Σὰρ βπόςειρ ἐυαπμάκψςε κ’ ἐμϋλτνε σὸ πῶμα                        

 κἰ οκ εἶφεν ὁ πιςσὸρ σπουὴν κἰ οκ εἶφ’ ὁ πιςσὸρ ςσπῶμα.          870 

 Ὢ θηπιύδηρ ππϋβλεχιρ! Κἰ ὡςσϋςον σαφτσέπψρ 

 ἐνδτναμεᾺ σὰ ϋλτμα ππὸρ σοῦ βοππᾶ σὸ μέπορ. 

 Σὰ σπία ἄλλ’ εἶν’ ἀςυαλᾸ ἐξϋφψρ σοῦ βοπείοτ 

 καὶ σείφη ἢγειπεν ἐκεᾺ ἕψρ νευῶν Κτπίοτ 

 καὶ πλήθη πλήθη ςόναζε μεσὰ ςποτδᾸρ καὶ υπίκηρ,                      875 

 ποκειμένψν, μιςθψσῶν κ’ ἑσέπψν ἄνετ δίκηρ. 
 

 Σέλορ σᾸρ Ππύσηρ ᾨδᾸρ 
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 ᾨδὴ Δετσέπα 
 

 ς. 33       Ὅσ’ ὁ ἀπίςσψν βαςιλεὺρ ἐυπϋνσιζ’ εἰρ ἀγῶναρ,    

 ἦλθ’ ὁ Ἰςμένηρ ππὸρ ασὸν καὶ εὗπε κασαμϋναρ. 

 Ἰςμένηρ ὁ δτνάμενορ νεκπὸν νὰ ἀναςσήςει 

 καὶ νὰ σὸν κάμει παπετθὺρ νὰ πνεόςει, νὰ λαλήςει. 

 Ἰςμένηρ ὁποὺ σοὺρ χαλμοὺρ ὁπϋσαν χιθτπίζει              5 

 εἰρ ᾅδοτ σὰ βαςίλεια, σὸν Πλοόσψνα ςτγφίζει,  

 κἰ ὡρ ἀγαπᾷ, σὰ πνεόμασα εἰρ σ’ ἀςεβήμασά σοτ 

 δεςμεόονσαι καὶ λόονσαι κ’εἶν’ ὡρ αἰφμάλψσά σοτ. 

    Σοόσορ ὁ μάγορ σὸν Φπιςσὸν μίαν υοπὰν πποςκόνει 

 καὶ σὸν Μψάμεθ σὸ παπὸν κ’  πίςσιρ σοόσοτ κείνη,                       10 

 μ’ ὡρ  πποσέπ’ ἀπὸ σὸν νοῦν δὲν ἔυτγε σελείψρ, 

 μεσέφει καὶ σῶν δό’ ασῶν κἰ ἀνϋμψρ καὶ δολίψρ 

 κακομεσαφειπίζεσαι καὶ ἀςεβῶρ ςτγφίζει, 

 ὅσι καμμίαν ἀπ’ ασὰρ ὁ ςκόλορ δὲν γνψπίζει, 

 καὶ σύπ’ ἀπὸ σὰ ςπήλαια ἔνθα μακπὰν υψλεόει           15 

 ἀπ’ ὄφλοτρ καὶ γτμνάζεσαι πάνσοσε νὰ μαγεόει 

 ἔπφεσαι εἰρ σὸν πονηπὸν ἀπφϋν σοτ ἈλαδᾺνον, 

 ςόμβοτλορ πονηπϋσεπορ πεπὶ κοινῶν κινδόνψν, 

 καὶ ὡρ ὡμίλει: «Βαςιλεῦ, μεᾺρ σοὺρ δειλιῶμεν 

 νικησικοὺρ ἐφθποὺρ ςσπασοὺρ σαφὺ ν’ἔλθοτν óπῶμεν,          20 

 ἀλλ’ ἂρ μὴ λείχψμεν μεᾺρ οδὲν σῶν ὅ,σι φπήζει 

 εἰρ σὰρ χτφὰρ σὰρ δτνασὰρ ὁποὺ μηδὲν κλονίζει. 

 Ασὰρ ὁ Πλάςσηρ βοηθεᾺ καὶ ςὺ καλοῦ ςσπασάπφοτ 

 σὰ φπέη πλήπψςαρ ὁμοῦ μὲ κεᾺν’ ἑνὸρ μονάπφοτ. 

               ὺ ππϋβλεχαρ 'ρ ὅλα μακπὰν κἰ ἂν μιμηθεᾺρ κἰ ἀπ’ ἄλλψν,          25 

                      ς. 34       ασὴ  γᾸ εἶναι σαφὺ μνημεᾺον ἀνσιπάλψν257.              

             Ὅςον πεπὶ ἐμοῦ, ἀπφὲ, ἔπφομ’ ἐγὼ καὶ ςσέπγψ 

             νὰ βοηθῶ ςὲ υίλορ ςοτ ἐν λϋγῳ σε κ’ ἐν ἔπγῳ. 

             Σὰ μάγορ δόνασαι ποσὲ, σὰ γέπψν νὰ βοτλεόςει, 

               πϋςφομαι σὰ πάνσ’ ἐγὼ κἰ οδεὶρ μὴ ποπσεόςει.           30 

              Σοὺρ διψγμένοτρ δαίμοναρ ἀπὸ σοῦ Παπαδείςοτ 

              παπακινῶ νὰ βοηθοῦν εἰρ ςὲ κ’ εἶν’ ἰδικοί ςοτ. 

             Μὰ πϋθεν σὰρ μαγείαρ μοτ βοόλομ’ ἐγὼ ν’ἀπφίςψ 

             καὶ σίνι σπϋπῳ σύπ’ ἐδῶ, ἄκοτςον νὰ λαλήςψ. 

             Εἰρ σὴν κληςίαν σοῦ ςσατποῦ κεᾺσαι κασακπτμμένορ                    35 

             ἕναρ πϋγειορ ναὸρ, ἔνθ’ ἀυιεπψμένορ 

                                                 
257  

φθπῶν. 
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            εἶναι ὁ φαπακσὴπ κ’ εἰκὼν ἐκείνηρ ὁποὺ κπάζοτν 

           “μησέπα σοῦ μμανοτὴλ”  κἰ ὡρ θέαιναν δοξάζοτν. 

           Μὲ ἕν’  ἰςσὸν κεᾺσ’  εἰκὼν ἐκεᾺ ἐςκεπαςμένη258 

           καὶ ἀενάψρ ππὸ ασᾸρ λαμπὰρ εἶν’ ἀναμμένη                          40 

                                   καὶ αναθήμασα πολλὰ πεπὶ ασὴν κπεμῶνσαι, 

ςημεᾺα ελαβῶν χτφῶν ὁποὺ πεπσιμῶνσαι. 

Σ’ ἄγαλμα σοῦσο σύπα ςὺ ἐκεᾺθεν ἵν’ ἐκβάλειρ, 

ποθῶ δι’ ἰδίαρ ςοτ φειπὸρ κ’ εἰρ σὸ βψμϋν μαρ βάλειρ 

καὶ υτλαγμένον πποςεφῶρ ἐκεᾺ ἐκ κοτςσψδίαρ                     45 

καὶ μεσαφειπιζϋμενορ ἐγὼ σὰρ χαλμψδίαρ 

κ’ χηλοσάσαρ σέφναρ μοτ πϋςφομαι νὰ μείνειρ 

ἀκίνδτνορ καὶ νικησὴρ μεσ’ ἄκπαρ ευποςόνηρ». 

                Ὠρ είπε καὶ κασέπειςε κἰ ὁ βαςιλεὺρ εθέψρ 

 ἔσπεξ’ εἰρ οἶκον σοῦ Θεοῦ πολλ’ ἀςεβῶρ κἰ ἀθέψρ                     50 

 καὶ σοὺρ πιςσοὺρ μαρ ἱεπεᾺρ ἀνετλαβὴρ πασάζει 

 καὶ σὴν εἰκϋνα σὴν ςεπσὴν ἐκεᾺθεν καθαππάζει 

 κ’ εἰρ κείνοτ υέπει σὸν βψμὸν ἔνθα ςτφνῶρ ἐκείνῃ 

 σᾹ πποςκτνήςει σᾹ μψπᾷ σὸ θεᾺον παποξόνει. 

 Ἀλλ’ εἰρ σὸν ὄπθπον σᾸρ αγᾸρ σ’ ἄγαλμα κεᾺνο 'φάθη                    55 

                          ς. 35    καὶ ὁ καθεὶρ σῶν κοτςσψδῶν υοβήθη πολλὰ πάθη.            

 Ἔνθα καὶ ἔνθα σὸ ζησοῦν καὶ πανσαφοῦ μασαίψρ 

  καὶ σπέμονσερ εἰδοποιοῦν σὸν βαςιλέ’ εθέψρ. 

  ΚεᾺνορ ἐθόμψςε πολλὰ εἰρ σὸ σοιϋνδε νέον 

  κ’ ἐνϋμιςε φπιςσιανῶν ἔπγον ασὸ γενναᾺον.            60 

  Ἀλλ’ ἠ εἶν’ ἔπγον σῶν ασῶν ἠ ἱεπῶν σαγμάσψν 

  ὁποὺ εἰρ ἕν’ ἀνίεπον σϋπον ἁμαπσημάσψν 

   σὴν ἀναμάπσησον θψποῦν ὁμοίψςιν ἐκείνηρ 

   σᾸρ ςεβαςμίαρ σψν θεᾶρ καὶ χηλὴρ δεςποίνηρ 

   κ’ ἐπέσαξαν ἐξ οπανοῦ κἰ ασὴν ἐπᾹπαν ἅμα,                     65 

   σὸ ππᾶγμ’ εἶν’ ἔσ’ ἀμυίβολον ἂν σέφναςμ’ εἶν' ἠ θάμα. 

   Ἀλλ’ ὅςσιρ εἶναι ζηλψσὴρ εἰρ πίςσιν κ’ ἔφει πεᾺπαν, 

   νὰ εἴπει ππέπει: «Ἄγγελοι κἰ οκ ἄνθπψποι σὸ πᾹπαν». 

   Εἶν’ ἐξεσάςειρ υοβεπαὶ σοῦ βαςιλέψρ σύπα 

   εἰρ ἅπανσ’ οἶκον καὶ ναὸν καὶ σπέμει ὅλ’  φύπα.                     70 

   Εἶναι φαπίςμασα λαμππὰ νὰ μάθει σὶρ σ’ ἁππάξε 

   κ’ εἰρ σὸν ἁππάξανσα ποιναὶ, ὁποὺ καθεὶρ σπομάξε. 

   μάγορ μὲ σὰ μαγικὰ οδὲν ἀνακαλόπσει, 

  εἰρ ἐνσποπήν σοτ ὁ Θεὸρ σοῦσο σὸ ππᾶγμα κπόπσει. 

   βαςιλεὺρ ὁ δτςεβὴρ ὰπὸ θτμὸν ἀυπίζει                     75 

                                                 
258 Μ’ ἕνα πανί. 
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  κ’ ἐκδίκηςιν κασ’ εςεβῶν ςκληπὰν ἀπουαςίζει. 

             «Ἀποθανήσψ (λέγ’ ασὸρ) ὁ κλέπσηρ ὁ λαθπαᾺορ259 

εἰρ σὴν κοινὴν κασαςσπουὴν σῶν ἀςεβῶν βαπέψρ. 

Κάθε ἀθῶορ ἂρ φαθεᾺ ἵνα καὶ ὁ κακοῦπγορ, 

μὰ σὶρ ἀθῶορ ἐξ ασῶν; Καθεὶρ κακὸρ πανοῦπγορ.                          80 

Σὶρ ἐκ σοῦ ἔθνοτρ σψν ποσὲ μᾶρ ἔδειξε υιλίαν; 

Σύπα, ἂν ἄπσαιςσορ σὶρ εἶν’, εἶναι ἀπὸ δειλίαν. 

Ἁππάξσ’, ἁππάξσε σ’ ὅπλα ςαρ, πιςσοί μοτ, καὶ κστπεᾺςσε, 

υονεῦςσε, ςυάξσε, δείπασε, καόςασε, ἀυανίςσε». 

   Ὡρ εἶπ’ εἰρ σὸν λαὸν ασοῦ κ’ εθὺρ εἰδοποιοῦνσαι                    85 

                     ς. 36       οἱ δτςστφεᾺρ φπιςσιανοὶ καὶ σπέμοτν καὶ υοβοῦνσαι.            

Εἰρ ποᾺον νὰ ππουαςιςθοῦν; Ποῦ σϋσε νὰ κπτυθῶςι; 

Σὶρ νὰ πεπαςπίςει σοτρ; Πῶρ νὰ ἀνσιςσαθῶςι; 

Ἀλλ’ εἰρ σὴν ἀγψνίαν σοτρ, ὅθεν δὲν εἶφον θάππορ, 

πήνσηςαν βοήθειαν καὶ ἔυτγον σὸ βάπορ.                    90 

   Ἕνα κοπάςιον λαμππὸν, μία χτφὴ μεγάλη, 

μ’ χηλοσάσοτρ ςσοφαςμοὺρ καὶ μ’ Ἀυποδίσηρ κάλλη, 

πλάςμα ἀξιοθαόμαςσον μεσ’ ἀπεσῶν ἀππήσψν, 

μεσὰ σιμῶν ἀληθινῶν, μεσ’ ἀκπιβῶν φαπίσψν, 

μεσαξὺ κείνψν σῶν λαῶν επίςκεσ’ ἐκεᾺ σϋσε,           95 

’ρ σ’ ὁποᾺον ὅλ’ οἱ ἄνθπψποι μεγάλην δϋξαν δϋσε: 

ἀλλὰ σὰ κάλλη σοτ σ’ ασὰ δὲν λάσπετε κἰ ἀμέλει 

καὶ εἰρ ςψμασικὰρ ςσολὰρ ὁλοσελῶρ δὲν μέλει: 

διαπανσὸρ ἐυαίνεσο μ’ ἕνα σοιϋνδε σπϋπον 

ὡρ δόνασαι μί’ ἀπεσὴ αςσηποσέπ’ ἀνθπύπψν:                   100 

δὲν ἔξετπεν ἄλλην ςσολὴν καὶ ἄλλην εμοπυίαν 

παπὰ νὰ κπόπσει ὅλ’ ασὰ μὲ μέσπον κ’ ευτΐαν: 

ν’ ἀναφψπεᾺ ἀπ’ ἐπαςσὰρ, νὰ υεόγει σοὺρ ἐπαίνοτρ 

καὶ ςκάνδαλα σὰ ςαπκικὰ σοῦ ἀνθπψπίνοτ γένοτρ: 

ἐςκεπαςμένον πάνσοσε ὁλοῦθεν νὰ μονάζει                         105 

κἰ οδ’ ἄλλα εἰ σὰ σᾸρ χτφᾸρ πανσὸρ νὰ λογιάζει. 

Μ’ ὡρ πϋσε σϋςην καλλονήν ππέπει λοιπὸν νὰ μένει 

ἀπϋθησορ, ἀλάσπετσορ, ἀθαόμαςσορ, κπτμμένη; 

Μήσε καὶ ςὺ σῶν καπδιῶν ὁ νικησὴρ μαγνήσηρ 

ππᾶγμα σοιοῦσον ςτγφψπεᾺρ, τἱὲ σᾸρ Ἀυποδίσηρ,                   110 

μὰ σὴν πποβάλλειρ ὡρ θεὰν εἰρ ἕνα νεανίαν 

καὶ καίεσ’ ἀπὸ σῶν υλογῶν μὲ ἐπψσομανίαν, 

ςὺ ὁποὺ σύπ’ εἶςαι στυλὸρ δι’ ἄκπψν καλτμμάσψν 

καὶ Ἄπγορ σύπ’ ὀξτδεπκὴρ μεσὰ πολλῶν ὀμμάσψν. 

                                                 
259  κπτυϋρ. 
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Πϋςαιρ υοπαᾺρ εἰρ υτλακσοὺρ, εἰρ ἀποκπόυοτρ σϋποτρ                  115 

δὲν εἰςφψπήθηρ κ’ ἔκατςαρ πάςηρ λογᾸρ ἀνθπύποτρ; 

           ΚαλεᾺσ’  κϋπη ’ρ σ’ ὄνομα σὸ μέγα ΨΥΡΟΝΊΑ, 

           κἰ ο νέορ οὗσορ ΛΤΝΔΟ (φπηςσὴ θεοσεκνία!). 

             ς. 37              μϋπιςσ’, ὁμοπάσπιοι καὶ ςτνηλικιῶσαι,           

παπάδειγμα πολλὰ λαμππὸν ζήλοτ κἰ ἀγάπηρ σϋσε.                     120 

Ασὸρ σοςοῦσον σαπεινὸρ, ὅςον ὡπαί’  κϋπη, 

πολὺ ποθεᾺ, λίγον θαππεᾺ κἰ οδὲν νὰ εἴπει ’μπϋπει. 

Δὲν ἔξετπε σὰ πάθη σοτ ’ρ ασὴν νὰ υανεπύςει 

καὶ ἐπαςσήρ σηρ νὰ δειφθεᾺ, ἴςψρ νὰ σὸν λτσπύςει, 

ἠ δὲν σολμᾷ ὁποὺ θψπεᾺ εἰρ σὴν κτπάν σοτ κείνην                   125 

σοςαόσην μεσπιϋσησα, σοςαόσὴν ςψυποςόνην 

καὶ  παπθένορ παποπᾷ ἠ δὲν ὁπᾷ, δὲν κπίνει 

πϋςον ὁ νέορ δι΄ασὴν ζψὴν καὶ πνεῦμα ςβήνει: 

οὕσψρ σύπ’ ἐδοόλετςεν εἰρ Ἔπψσ’ ὁ θλιμμένορ 

ἠ ἄβλεπσορ ἠ ἄγνψςσορ ἠ μὴ πποειλημμένορ260.                   130 

   Μ’ ἀκοόεσαι σὸ θλιβεπὸν κήπτγμα σοῦ θανάσοτ 

κἰ, ὦ υϋβορ, σπϋμορ, δάκπτα κλήποτ δτςστφεςσάσοτ! 

Ἦλθε γενναᾺορ ςσοφαςμϋρ εἰρ νοῦν σᾸρ ψυπονίαρ, 

νὰ ςύςει σοὺρ ςτμυόσοτρ σηρ ἐκ σᾸρ υονομανίαρ261. 

Ἡ εχτφίαʼρ σὸν λαμππὸν ςκοπὸν παπακινεᾺ σην                   135 

κ’  παπθενία σηρ σιμὴ κ’  ἐνσποπὴ κπασεᾺ σην: 

 εχτφία σηρ νικᾷ, κ’ εἰρ ἐνσποπήν ἑνύνει 

δόναμιν ὁποὺ κάμνει σὴν νὰ μὴ σὴν υθείποτν φπϋνοι. 

κβαίνοι μϋνη ’ρ σὸν λαὸν φψπὶρ νὰ υανεπύςει 

πῶρ αγαπᾷ νὰ κπόπσεσαι ἠ ςκάνδαλον νὰ δύςει:                         140 

βάλλει σὰ ὄμμασ’ εἰρ σὴν γᾸν, σὸ πέπλον εἰρ σοὺρ ὤμοτρ 

κ’ εσϋλμψρ καὶ ςεμνοππεπῶρ πεπιπασεᾺ σοὺρ δπϋμοτρ. 

Νὰ κπίνψ δὲν εἶμαι καλὸρ πϋθεν επᾸκε κείνην 

σὴν σϋςην εμοπυίαν σηρ, σὴν θατμαςσὴν καὶ ξείνην, 

           ἂν ἀμελία ἠ ςσολὴ, ἂν σέφνη ἠ ςτμβάνσα                         145 

           ἔκαμε σϋσε νὰ υανεᾺ μία θεὰ ʼρ σὰ πάνσα: 

           Ἀλλ’ οἶδα πῶρ αἱ ποθησαὶ κεᾺν’ ἀπειποκαλίαι262 

                  ς. 38             Ἔπψσορ εἶναι κἰ οπανοῦ σέφναι, υιλοκαλίαι263.        

          Πεπᾷ κἰ οδένα δὲν θψπεᾺ  ὅλψν θψποτμένη, 

  ςεβαςμία πψΐρ κ’  κεφαπισψμένη264                   150 

                                                 
260  Μὴ καλὰ δεκσϋρ. 
261  μογενεᾺρ σηρ. 
262  Quelle sue negligenze nel far la toeletta. Ἤγοτν νὰ υσιαςθεᾺ. 
263  Eleganze. 
264  Eroina. 
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 κ’ εἰρ σὸν μονάπφην σὸν ςκληπὸν κεᾺνον παππηςιάςθη 

 νὰ εἴπει σὸ ἐνάπεσον χεῦδορ ὡρ ἐυανσάςθη: 

 σὸν εἶδε σίγπιν εἰρ ὀπγήν, μ’ οκ ἔςσπεχε σὸν πϋδα, 

    ἀλλ’ ἔδειξ’ ἄυοβον μοπυὴν μιγμένην μὲ σὰ πϋδα. 

    «Ἔπφομαι (λέγει), βαςιλεῦ, νὰ παόςψ σὴν ὀπγήν ςοτ,                  155 

νὰ φαλινύςψ σὸν λαὸν ὁποὺ φαλᾷ σὴν γᾸν ςοτ. 

Σὸν πσαίςσην ὁποὺ ς’ ἔβλαχε κ’ δίκηςέ ςε σϋςῳ, 

εἰρ φείπαρ μοτ σύπ’ ἔφψ ‘γὼ κ’ ἦλθον εἰρ ςὲ νὰ δύςψ». 

   Εἰρ σὴν αἰυνίδιον ςσπαπὴν σῶν ἀπεσῶν ἐκείνψν 

κ’ ἐκείνην εσολμίαν σηρ εἰρ ὄνειδορ κινδόνψν                   160 

ὁ βαςιλεὺρ σαπάςςεσαι, υπίσσει, ςτγκασανεόει 

καὶ σὴν ὀπγὴν σοτ φαλινεᾺ καὶ ὄχιν εἰπηνεόει. 

Ἂν ο σοςοῦσὸν αςσηπὰν ἐκείνην εἶφ’  πίςσιρ, 

κἰ ασὸρ δὲν ἦσον ὡρ κακὸρ, ἐγίνεσ’ ἐπαςσήρ σηρ. 

Μὰ εμοπυία ςοβαπὰ, μὰ ςοβαπὰ καπδία,                   165 

νὰ ἀπαλόνει σὴν κακὴν χτφὴν δὲν εἶν’ ἰδία: 

μήσε ἀνάπσει πανσελῶρ ἐπψσικὰρ υψσίαρ, 

οἱ σπϋπ’ εἶναι πποςάναμα ασᾸρ σᾸρ σπατμασίαρ265. 

Δὲν εἶναι ἔπψρ σὸ λοιπὸν κεᾺνο ὁποὺ ππαΰνει  

σὸν βαςιλέα σὸν ὠμὸν καὶ σὴν ὀπγὴν ἀυήνει:                   170 

θάμβορ καὶ πεπιέπγεια μεγαλοσάση εἶναι, 

καὶ «διηγήθησι (λαλεᾺ), λοιπὸν, σὰ πάνσ’, ὦ γόναι. 

Ἰδοὺ, εἰπήνην ἀγαπῶ εἰρ σοὺρ φπιςσοπονόμοτρ, 

σὸν κλέχανσα ςὺ σύπ’ εἰπὲ μὲ λϋγοτρ επισίμοτρ». 

Κείνη ἔδψς’ ἀπϋκπιςιν: «Σὸν κλέχανσ’ , ἈλαδᾺνε,                         175 

ςὺ ππὸ πποςύποτ θεψπεᾺρ κ’ ἐδῶ παπὼν σύπ’ εἶναι. 

 κλέπσηρ εἶμ’, αθένσ’, ἐγὼ ὁποὺ μ’ ασὴν σὴν φεᾺπα 

                    ς. 39      σᾸρ Πανσανάςςηρ σοῦ Θεοῦ κείνην εἰκϋν’ ἐπᾸπα.           

          Μὴ ζήσει ἄλλοτρ σὸ λοιπὸν ἀδίκψρ νὰ υονεόςειρ, 

μὲ μονοσάσην, βαςιλεῦ, ςὺ ππέπει νὰ παιδεόςειρ».                   180 

   Οὕσψρ πποςυέπει σὴν ζψὴν δι’ ἄλλψν ςψσηπίαν 

μὲ σϋςην γενναιϋσησα κ’ πψωκὴν ἀνδπείαν. 

Ὠ χεῦδορ θείαρ ἀπεσᾸρ καὶ χηλᾸρ εκλείαρ 

κ’ ἰασπικὸν υεπέςβιον δτςμοίποτ ἀπψλείαρ266! 

Σὶρ σύπ’ ἀλήθεια φπτςᾸ κἰ ὠπαία πϋσ’ ἐκείνη                   185 

ὁποὺ μποπεᾺ νὰ ςτγκπιθεᾺ κἰ ὁμϋσιμορ νὰ μείνει; 

Ἔπατς’ ὁ ἄναξ σὴν ὀπγὴν καὶ σὴν μψπὰν μανίαν267 

                                                 
265 ΣᾸρ πληγᾸρ. 
266  ποὺ υέπει ζψήν. 
267   βαςιλεὺρ. 
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κἰ ὡρ ὁμιλεᾺ εἴσ’ εἰρ ασὴν σὴν θείαν ψυπονίαν: 

   «Θέλψ νὰ μάθψ σὶρ ασὸρ (κ’ εἰπὲ εἰρ ὄυελϋρ ςοτ) 

ὁ ςτνεπγὸρ ὁ σολμηπὸρ κ’ ὁ ἄυπψν ςόμβοτλϋρ ςοτ».                  190 

Λέγει: «Δὲν ἢθελ’ οδαμῶρ σὴν δϋξαν νὰ μεπίςψ 

μὲ ςόμβοτλον καὶ ςτνεπγὸν κἰ οδένα νὰ γνψπίςψ. 

ςυπάγιςα σὰ φείλη μοτ ζήλοτ ἐμχτφψμένη 

μὲ σὴν ςυπαγίδα σᾸρ ςιγᾸρ ἀποκεφψπιςμένη 

καὶ δίφψρ ἀπεπγαςσικοῦ, δίφψρ σινὸρ ςτνέδποτ268,                   195 

μϋνη σὰ πάνσ’ ἔππαξ’ ἐγὼ ἐκ ςσήθοτρ πολτυαίδποτ». 

«Μϋνη (σὴν εἶπε) σὸ λοιπὸν ςήμεπον σὴν ὀπγήν μοτ 

ςὺ δοκιμάζειρ σὴν υπικσὴν καὶ ἐκδικησικήν μοτ». 

«Μάλιςσα (εἶπε σὸν κἰ ασὴ), εἰρ δϋξαν ἢμοτν μϋνη, 

κ’ εὶρ θάνασον οὕσψρ ποθῶ κἰ ἂρ εἶν' ὅς’ εἶν’οἱ πϋνοι».                  200 

Σϋσε ἐθόμψς’ ὁ κπισὴρ καὶ μὲ κακὸν ἀγῶνα 

λέγει: «Εἰπὲ ποῦ ἔκπτχαρ σὴν βδελτπὰν εἰκϋνα!». 

«Δὲν ἔκπτχα (σὸν εἶπ’ ασᾸ) ἐγὼ ποσὲ καμμίαν 

εἰκϋν’ ὡρ λέγειρ βδελτπὰν μὲ ἁμαπσοςσομίαν. 

Ἥλιον μέγαν ἔκατςα σᾸρ ἀοπάσοτ ςυαίπαρ,                   205 

ὅπψρ μὴ πλέον εἶν' ασὸρ εἰρ μολτςμέναρ φέπαρ. 

                         ς. 40      Μὰ σὸν εἰκονοκλέπσην ςὺ ἠ θέλειρ καὶ σὸ κλέμμα;           

Ασὸ δὲν θεψπεᾺρ ποσὲ, ασὸν ἔφειρ ππὸρ βλέμμα: 

ἄγκαλ’ ασὸ κλέμμα δὲν εἶν’,  κλέπσπια ποσ’ εἶμαι, 

ἐπᾹπα σὸ δτναςσικῶρ μᾶρ πᾹπσε καὶ πονεᾺ με                      210 

καὶ ςὺ εἶς’ ἱεπϋςτλορ, ςὺ εἶς’ εἰκοναππάκσηρ, 

ἐφθπὸρ σοῦ Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ κἰ ἄυοβορ πιςσολάκσηρ269». 

 σόπαννορ ὁ δόςσποπορ εἰρ σοὺρ σοιοόσοτρ λϋγοτρ 

ἐπιγελᾷ υαπμακεπῶρ κ΄ἔφει θτμοὺρ ἀλϋγοτρ. 

Ὠ μεγαλϋκαπδορ γτνὴ, ςύυπψν, ὡπαί’, χίνοτρ,                   215 

μέλλει νὰ κασαδικαςθεᾺρ εἰρ κολαςμοὺρ πτπίνοτρ 

καὶ πποςπαθεᾺ ἀνψυελῶρ εἰρ σὸν ὠμὸν ἐφθπὸν ςοτ 

ὁ Ἔπψρ μὲ σὰ κάλλη ςοτ νὰ κάμει θτπεϋν ςοτ270. 

 σόπαννορ ἐν σᾹ πτπᾷ ασὴν κασαδικάζει 

κἰ ὁ μιςθψσὸρ βαςανιςσὴρ εθὺρ σὴν καθαππάζει.                   220 

Σὸ πέπλον γίνεσ’ ἄυανσον κἰ ἀφπεία ποδοςσπάβη271 

σὴν μαλακὴν κ’ εγενικὴν ἀμέςψρ εἶφε λάβει. 

Ἡ δ’ ἐςιύπα κ’  χτφὴ δὲν ἦσον σπομαςμένη, 

                                                 
268  τνσπϋυοτ εἰρ σὸ ἔπγον καὶ ςτμβοόλοτ. 
269  Πιςσοκλοσζιςσὴρ. 
270  Sendo. Νὰ ςὲ λτσπύςει. 
271  Ὄπγανον ὁποὺ ςσπέυει πϋδαρ καὶ φεᾺπαρ. Ritorta. 
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μ’ ἐπιποςὸν σῷ δτνασῷ ςσήθει σηρ ςτγφτςμένη. 

Σὰ πϋδα σοῦ πποςύποτ σηρ μαπαίνονσ’ εἰρ ἓν φπῶμα,                225 

ὁποὺ ὠφπϋσηρ δὲν εἶναι, μὰ λετκαςμὸρ εἰρ σ’ ὄμμα. 

ΚοινολογεᾺσ’  ςτμυοπὰ κ’ ἐκεᾺ ἔσπεφε πλᾸθορ 

κἰ ὁ Ὄλτνδορ σῷ μεσαξὺ μὲ σπϋμον εἰρ σὸ ςσᾸθορ 

μήπψρ  ψυπονία σοτ  πολτποθοτμένη 

εἶν’ εἰρ σὸν θάνασον πτπᾶρ κασαδεδικαςμένη,                   230 

ὅσι καθεὶρ σϋσ’ ἔξετπε σὴν εἰκονοκλοπίαν, 

μ’ εἰκονοκλέπσην ὁ κανεὶρ καὶ δι’ αἰσίαν ποίαν. 

Δὲν ἐννοεᾺ κακοποιὸν ποσὲ σοιϋνδε πλάςμα 

καὶ ἱκανὴν νὰ κπημνιςθεᾺ εἰρ ἀσιμίαρ φάςμα, 

                    ς. 41      ἀλλ’  κακία  πολλὴ κείνοτ σοῦ βαςιλᾸορ                         235 

σὸν ἔκαμε νὰ υανσαςθεᾺ βαθέψρ καὶ ςφεσλίψρ. 

Υθάνει καὶ ποῦ εἶδεν ασὴν; ρ φείπαρ σῶν δημίψν! 

Βοᾷ καὶ ἢγεπν’  υψνὴ νεκπὸν ἀπὸ μνημείψν: 

   «Μονάπφα, δὲν εἶν’ ὁ κλοπεὺρ ατσὴ  ψυπονία, 

μψπία σὴν παπακινεᾺ, πιςσοκατφομανία.                   240 

Σοςοῦσον εὔσολμορ δὲν εἶν’, οδὲ ποςῶρ ἐμπϋπει 

ππᾶξιν σοιαόσην χηλὴν νὰ ἐννοήςει κϋπη, 

κϋπη δειλὴ κἰ ἀδϋκιμορ καὶ μοναφὴ κ’ εἰρ σϋπον 

υϋβοτ πολλοῦ καὶ πεπιςςῶν ὀμμάσψν σῶν ἀνθπύπψν. 

Πῶρ πλάνηςε σοὺρ κοτςσψδοὺρ κ’ ἐπᾹπε σὴν εἰκϋνα;                   245 

Ἂρ εἴπει, ἂρ διηγηθεᾺ, δὲν εἶν’ εἰρ σὸν αἰῶνα! 

γὼ, αθένσ’, ἔκλεχ’ ασὴν μὲ ἀληθολογίαν 

καὶ καῦςον με καὶ καίομαι διὰ σὴν Παναγίαν. 

Ἰδοὺ, μεγάλε βαςιλεῦ, ἰδοὺ πῶρ σϋσ’ ἐπᾹπα 

σὴν φάπιν σηρ ἐγὼ θπαςὺρ μὲ σαόσην μοτ σὴν φεᾺπα:                    250 

ἀπὸ θτπίδορ σοῦ βψμοῦ διὰ ντκσὸρ ἐμβᾸκα 

λαθπαᾺορ κ’ ἐπιδέξιορ, ὥςσ’ ὁποὺ σὴν επᾸκα 

κ’ εθὺρ ἁππάξαρ ἔυτγα πάνσοσε διὰ δπϋμψν 

δτςαναβάσψν καὶ κακῶν, μὰ μοίπαρ εἶμ’ εγνύμψν. 

’ ἐμὲ ἁπμϋζοτν μοναφὸν  δϋξα καὶ σὰ πάθη                         255 

κἰ ασὴ δὲν ππέπει, δὲν μποπεᾺ οδὲν, οδὲν νὰ πάθει». 

Ὠ δόναμιρ ποθησικὴ εἰρ ποθησὸν καὶ μήσε 

ἀπὸ σᾸρ ποθοτμένηρ σοτ ὁποὺ ποθεᾺ ποθεᾺσαι! 

   σπέυει σὸ ὄμμα  θεὰ ὡρ ἦσον εἰρ σὸ δέμα 

κἰ ασὸν σὸν νέον θεψπεᾺ μὲ εςπλαγφνίαρ βλέμμα.                       260 

   Λέγει: «Σὶ ἦλθερ σύπ’ ἐδῶ, ἀθῶε σεθλιμμένε; 

πλάγφνορ; πγή; Σἰ ςὲ κινεᾺ; Σὶ κίνημα σοῦσ’ ἔναι; 

Δὲν εἶμ’ ἐγὼ, λοιπὸν, καλὴ ππᾶγμ’ ἀνδπικὸν νὰ ππάξψ 
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φψπὶρ σινὸρ νοῦ καὶ φειπὸρ κἰ οδὲν νὰ μὴ σπομάξψ; 

Ἔφψ κ’ ἐγὼ ςσᾸθορ ὡρ ςὺ καὶ ἀπκεσὴν ἀνδπείαν                        265 

εἰρ σοῦ θανάσοτ σὴν μοπυὴν μὲ ἀδιαυοπίαν». 

   Οἱ λϋγοι κεᾺνοι μηδαμῶρ σὸν ἐπαςσὴν ἀλλάςςοτν, 

                       ς. 42     ὢ θαόμασα πολλὰ σπανὰ, ὁποὺ σὸν νοῦν σαπάςςοτν!           

ήμεπον εἶναι πϋλεμορ, λαμππὰ μονομαφία, 

μάφεσ’ ὁ Ἔπψρ ὁ θεὸρ κ’  μεγαλοχτφία.                  270 

 σποπαιοῦφορ νικησὴρ εἶν’  ὃρ σὴν ζήςιν ςβήςει 

κἰ ὁ νικημένορ ὃρ ασὴν ἀθέλησορ κεπδίςει. 

Σὸν θάνασον ὁ νικησὴρ λαμβάνει γ’ εἰρ βπαβεᾺον 

κἰ ὁ νικημένορ εἰρ ποινὴν καὶ πίκπαν σοτ σὸν βίον. 

ἈγανακσεᾺ ὁ βαςιλεὺρ, νομίζει μέγα ππάμα                   275 

σὸ ν’ ἰςφτπογνψμοῦν πολλὰ ν’ ἐγκαλεςθοῦν ςτνάμα. 

Ἡ ἀυοβία  ασὴ ’ρ σὰ κολαςσήπιά σοτ 

υαίνεσαι πῶρ ἐξοτθενεᾺ σὴν χηλϋσησά σοτ. 

   «Ἂρ σοὺρ πιςσεόςψ (εἶπ’ ασὸρ) κ’ οἱ δό’ ἂρ δοκιμάςοτν 

σὰ ποθησὰ μαπσόπια υοβοόμενοι μὴ φάςοτν».                    280 

νσεῦθεν δίδει πποςσαγὴν εἰρ ποτπγοὺρ ν’ πάγει 

κἰ ὁ Ὄλτνθορ εἰρ σὴν πτπὰν καὶ παπετθὺρ ἁππάγει. 

Ἰδοὺ κ’ οἱ δόο δτςστφῶρ ςιδηποπεδημένοι 

εἰρ ἕνα ςσόλον καὶ ασὸν ἐκεᾺ οἱ σεθλιμμένοι. 

Ὄχιρ εἰρ ὄχιν ςσπέυεσαι, ἐγγίζει ὦμορ ’ρ ὦμον                     285 

κ’  μία σὴν ἄλλην χτφὴν λτπεᾺσαι κ’ ἔφει σπϋμον. 

   Μ’ ἀνάπσει  ςκληπὴ πτπὰ κ’ ἑσοίμη νὰ σοὺρ καόςει 

ἄπφεσ’ ὁ νέορ δάκπτα σὴν μοᾺπαν σοτ νὰ κλαόςει. 

Μὲ θλιβεπὰ παπάπονα υψνεᾺ: «Εἶμαι ςιμά ςοτ, 

εμοπυοσάση μοτ κτπὰ, εἰρ σὸ ἀσόφημά ςοτ.                   290 

Σαῦσ’ εἶν’ ἐκεᾺνα σὰ δεςμὰ ὁποὺ ἐυανσαζϋμοτν 

νὰ μᾶρ δεςμεόοτν ζψνσανοὺρ κ’ εἰρ μάσην ευπαινϋμοτν; 

Ασὴ ἐκείνη  πτπὰ  ἀκπιβὴρ σοῦ κϋςμοτ 

ν’ ἀνάπσει μαρ εἰρ ἔπψσα, ὦ πνεῦμά μοτ καὶ υῶρ μοτ; 

σέπαρ υλϋγαρ καὶ δεςμὰ ἢλπιζα Ἔπψρ σάςςει                   295 

καὶ σύπα ἕσεπα ςκληπὰ  μοᾺπα μαρ υτλάςςει. 

Ὢ μοᾺπ’ ἀθέμισορ πολλὰ ὁποὺ κεφψπιςμένοτρ272 

                          ς. 43    μᾶρ εἶφε πάνσοσ’ εἰρ ζψὴν σοὺρ πολτσεθλιμμένοτρ           

καὶ σύπα μϋνον ςτγφψπεᾺρ ἀθλίψρ ν’ ἐνψθῶμεν, 

διϋσι ἦλθομεν ἐδῶ εἰρ υλϋγαρ νὰ φαθῶμεν.                      300 

Ὢ ὥπα καὶ πικπὸρ καιπὸρ, γλτκεᾺα ψυπονία,  

ὢ θάνασορ, ὢ ςσεναγμὸρ, ὢ ποία ἀςπλαγφνία! 

                                                 
272 Ἄδικη. 
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Μ’ ἂν ζῶνσορ μοτ δὲν ἔμελλε ν’ ἀξιψθῶ ἀνήπ ςοτ, 

ἂρ μὲ δεφθεᾺ θανοόςηρ ςοτ σὸ ἄφαπέρ μοτ πῦπ ςοτ, 

καὶ, ἂφ ὁ δτςστφὴρ ἐγὼ εἰρ ὅ,σι δοκιμάζψ,                   305 

δωὰ ςὲ μϋνον, δωὰ ςὲ, λιποθτμῶ, ςπαπάζψ! 

Ὅςον πεπὶ σᾸρ μοίπαρ μοτ, ἐγὼ παπηγοποῦμαι 

πῶρ ἀποπνέψ μεσὰ ςοῦ, πῶρ μεσὰ ςοῦ θψποῦμαι, 

παπηγοπίαν χηλὴν σοῦ δτςστφοῦρ ςοτ υϋνοτ, 

ὁποὺ σὴν σόφην μοτ νοῶ ἀξιοσάσην υθϋνοτ:                   310 

ναὶ, ψυπονία μοτ φπτςᾸ, μοι υαίνεσ’ ὅσ’ επίςκψ 

Παπάδειςον πολλὰ γλτκὺν ὁποὺ ὁμοῦ ςοτ θνήςκψ. 

Μ’ ὁ θάνασορ γλτκόσεπορ πῶρ ἢθελ’ εἶν ἀκϋμι 

ἂν ἄςσπ’ οφ οὕσψρ σόπαννα, ἂν εςπλαφνίαρ νϋμοι 

ςτγφύποτν νὰ θψποόμεθα ’ρ ἀγκάλην ἀμοιβαίαν                    315 

κἰ οφὶ εἰρ σϋςην ςτμυοπὰν μεγάλην καὶ υπικσέαν:  

κἰ ὁ κϋλπορ ςοτ ’ ρ σὸν κϋλπον μοτ καὶ σ’ ὄμμα ςοτ εἰρ σ’ ὄμμα 

νὰ ἀποπνεόςψ, κϋπη μοτ, εἰρ σὸ γλτκό ςοτ ςσϋμα 

καὶ ςὺ εἰρ σὸν ασὸν καιπὸν κ’ εἰρ ἓν καὶ σ’ ασὸ νεῦμα 

νὰ πνεόςειρ εἰρ σὸ ςσϋμα μοτ σὸ ὕςσεπϋν ςοτ πνεῦμα:                    320 

καὶ μ’ οὕσψρ εὔμοπυον πολλὰ ἀνσάλλαγμα χτφῶν μαρ 

νὰ σελειύςοτν αἱ ςσιγμαὶ σῶν ἀστφῶν ζψῶν μαρ: 

ἂφ, ἂφ, ζψή μοτ καὶ χτφὴ καὶ υῶρ μοτ καὶ κτπά μοτ, 

ςέν’  εἶφε σϋσ’ ὁμοίψμα εἰρ υόςιν  φαπά μοτ!» 

Οὕσψρ ὡμίλει κ’ ἔκλαιε κ’  ποθησὴ ἀπφίζει                         325 

ἁγίψρ νὰ παπηγοπεᾺ κἰ οὕσψρ νὰ ςψυπονίζει: 

   «Υίλε μοτ, ἄλλοτρ λογιςμοὺρ κἰ ἄλληρ λογᾸρ μεγάλα 

’ρ μᾶρ ἁπμϋζοτςι πολλὰ παπάπονα σύπ’ ἄλλα. 

Σὰρ ἁμαπσίαρ κασὰ νοῦν σὰρ πεππαγμέναρ βάλε 

καὶ πϋςον εἶναι ππὸ Θεοῦ δτςάπεςσοι, μεγάλαι,                         330 

                     ς. 44      καὶ σὰρ ποινάρ σοτ κἰ ἀμοιβὰρ σὰρ ἄκπαρ σύπα  κπᾺνε            

καὶ κάθε ἄλλορ λογιςμὸρ ἐξύνοορ ἂρ εἶναι273. 

Εἰρ σ’ ὄνομά σοτ σὸ ςεπσὸν ἀνδπίζοτ, ὦ παιδίον, 

κ’ εἶναι γλτκὺ κάθε πικπὸν ἀνδπῶν ςκληποκαπδίψν. 

Ἴδε σὸν μέγαν οπανὸν, σὴν κευαλήν ςοτ ςσπέχον                  335 

κἰ ασὰρ σὰρ εμοπυίαρ σοτ σὰρ ἀςτγκπίσοτρ βλέχον. 

Ἴδε σὸν υίλον ἣλιον ὁποὺ ζψοπτπεᾺ μαρ, 

υαίνεσαι πῶρ μαρ πποςκαλεᾺ καὶ πῶρ παπηγοπεᾺ μαρ». 

   δῶ κπτςσάλλψν δάκπτα ποσαμηδϋν ἐςσάζον 

ἄπιςσα ὄμμασα πολλὰ καὶ ςσήθεα ’ςσενάζον.                   340 

Κλαίοτν πικπῶρ κἰ ὄλ’ οἱ πιςσοὶ, ἀλλὰ πολλὰ κπτυίψρ, 

                                                 
273  Ἔξψ ὰπὸ σὸν νοῦν. 
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ὅσι σπομάζοτν σὴν ὀπγήν [σ’] ἀδίκοτ βαςιλᾸορ. 

Πλὴν εἰρ σοιαόσην ςτμυοπὰν σὸ ςιδηποῦν σοτ ςσᾸθορ 

δεᾺξ’ ἀπαλόνθη μικπονσὶ πὲπ σὴν υόςιν κ’ ἦθορ, 

ἀλλ’ ὡρ πανσὸρ ἐπιθτμεᾺ εἰρ ἀυιλανθπψπίαν                   345 

πολλ’ ἀναφύπιςσορ νὰ ζᾹ ὡρ ςῦρ εἰρ σὴν κποπίαν 

υοβεᾺσαι, μὴ ‘ρ σὸ θέαμα σὸν λάβει κανεὶρ πϋνορ, 

καὶ, ςσπέχαρ σὰ κακ’ ὄμμασα, ἐκεᾺθ’ ἔυτγε μϋνορ. 

Ὢ ψυπονία διὰ ςὲ ὅλοι θπηνοῦν καὶ μϋνον 

ςὺ δὲν δακπόειρ πανσελῶρ εἰρ σὸν καθϋλοτ πϋνον!                   350 

   Εἰρ σοῦσον σὸν κακὸν καιπὸν σῶν δόο δεδεμένψν, 

κϋποτ καὶ κϋπηρ δτςστφῶρ καὶ ἀπελπιζομένψν, 

ἰδοὺ μαφησὴρ ἄλκιμορ, ἰδοὺ ἔκπαγλορ ἣπψρ 

ὁποὺ σοιοόσψρ υαίνεσο πῶρ ἦσον ὁλοκλήπψρ 

εἰρ ὄχιν σοτ καὶ ὁπλα σοτ κ’ ἐνδόμασά σοτ ξένα                   355 

καὶ ἦλθεν ἀπὸ κλίμασα πολλὰ μεμηκιςμένα274. 

ΣᾸρ πεπικευαλαίαρ σοτ  σίγπιρ  μεγάλη, 

σὰ πλήθη ’ρ πεπιέπγειαν ποικιλοσάσην βάλλει. 

όνηθερ ςᾸμα εἶν’ ασὸ ὁποὺ Κλοπίνδη υϋπει 

κἰ ὅλοι σὸ ὄνομα υψνοῦν κ’ ἐμππάκσψρ εἶν’  κϋπη.                  360 

                    ς. 45      Ασὴ ἀπεξοτθένψςεν ἐξ ἀπαλῶν ὀνόφψν           

βελϋνην καὶ σὴν ἄσπακσον καὶ σὰ γτναᾺκερ εἶφον 

καὶ δὲν θέληςε ποσὲ νὰ βάλει μήσ’ ἐν πείπᾳ 

εἰρ ππάγμασα ςμικποππεπὴ σὴν χηλήν σηρ φεᾺπα. 

Ἔυτγε σὰ υοπέμασα σὰ μαλακὰ κἰ ἀφπεᾺα                   365 

κ’ ἐυϋπεςεν πψωκὰ καὶ ἔβαλ’ ὅπλ’ ἀνδπεᾺα, 

ἐςσϋλιςε σὸ ππϋςψπον μὲ βλέμμα θηπιῶδερ 

κ’ ἐυϋβιζεν ὡρ ἀνδπικὸν, εὔυπαιν’ ὡρ γτναικῶδερ, 

ἀυᾸκεν δονὰρ φψπῶν, ἀυᾸκε κλειςσοὺρ σϋποτρ 

κ’ εἰρ πεδιάδαρ ἔσπεξε νὰ ζήςει μ’ ἄλλοτρ σπϋποτρ.                   370 

Κοπίςκη ἔσι σπτυεπὰ μὲ φεᾺπα παιδιύδη, 

ἐδάμας’ ἵππον ἄγπιον κ’ πὲπ σινὰ υπικύδη, 

λϋγφην καὶ ςπάθην ἔπαιζε κ’ ἐγόμναζ’ ὡρ ὠυέλει 

εἰρ ἕπγασα παλαιςσπικὰ σὰ ἀπαλά σηρ μέλη. 

Ἔπεισ’ εἰρ σὰ μακπὰ βοτνὰ κ’ εἰρ σὰ ςκιύδη δάςη,                         375 

διὰ ν’ ἐναςμενίζεσαι ἐν σοᾺρ κινδόνοιρ πᾶςι275, 

ἄπκσοτρ καὶ λέονσαρ δεινοὺρ θηπεόοτς’ ἐυονεῦε 

κ’ ἐζήσει μάφαρ πάνσοσε κ’ εἰρ σὰ σοιαῦσ’ ἀθλεῦε276. 

                                                 
274  Μακπινὰ μέπη. 
275 Διὰ νὰ ξευανσύνει εἰρ κάθε κίνδτνον. 
276  γτμνάζεσο. 
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Εἰρ σοὺρ ἀνθπύποτρ δείκντε υπικσϋσασον θηπίον, 

εἰρ σὰ θηπία ἄνθπψπορ μεγαςθενὴρ κἰ ἀπείψν.                   380 

Ἦλθ’ ἐκ Πεπςίαρ σύπ’ ασὴ Φπιςσιανοὺρ νὰ βλάχει, 

ἣσιρ θαλάςςαρ καὶ ξηπὰρ πολλάκιρ εἶφε βάχει 

ἀπὸ σὸ αἶμα σῶν ασῶν νικήςας’ ἀμεσπήσοτρ 

καὶ πλέον κπασεπϋυποναρ κἰ ἀξιοθεψπήσοτρ. 

νσεῦθεν υθάνοτςα θψπεᾺ σοιάνδ’ ἐσοιμαςίαν                   385 

σᾸρ κασαδίκηρ δι’ ασῶν σῶν δόο σὴν θτςίαν. 

Πεπιεπγία σὴν κινεᾺ νὰ μάθει σὴν αἰσίαν 

κ’ εθὺρ σὸν ἵππον σηρ κενσεᾺ εἰρ κείνην σὴν υψσίαν. 

Παπαφψποῦςιν ὁ λαὸρ κἰ ασὴ σοὺρ ἐπαςμίοτρ 

μένει πληςίον καὶ θψπεᾺ ἀνηλεῶρ δεςμίοτρ.                         390 

                    ς. 46      ΘψπεᾺ σὴν μίαν νὰ ςιψπᾷ, σὸν δὲ ν’ ἀναςσενάζει,            

καὶ ςσεπποσέπαν σὴν χτφὴν  κϋπη νὰ βαςσάζει. 

 νέορ θπήνει λτπηπῶρ, μὰ υαίνεσο πῶρ θπήνει 

διὰ σὴν ποθοτμένην σοτ κἰ οδ’ ἦν ’ρ ασὸν εὶπήνη. 

Ἡ νέα σϋςον πποςφεὴρ σὸν οπανὸν ἐθύπει277                   395 

ὁποὺ ςτςςύμψρ ν’ ἀναβεᾺ ἐννϋειρ πῶρ ἐμπϋπει278. 

Ἄκοτς’  ξένη ςτνσπιβὴν πολλὴν κἰ ἀναςσενάζει 

δωὰ σῶν δόο σὰ δεινὰ καὶ δάκπτ σι ςσαλάζει, 

πλὴν πλέον βαπτςσέναξε διὰ σὴν ψυπονίαν 

ὁποὺ εἰρ σοᾺον κίνδτνον δὲν εἶφ’ ἀδημονίαν,                   400 

μὰ μ’ ὄχιν ἀδιάυοπον θάπςορ ἐνδεδτςμένη 

ἐπηπσημένον θάνασον καὶ πόπινον πποςμένει. 

ΠλεᾺον σὴν νίκης’  ςιγὴ σᾸρ δτνασᾸρ παπθένοτ 

παπὰ οἱ ἀναςσεναγμοί λόνδοτ σοῦ θλιμμένοτ. 

Δίφψρ λοιπὸν ἀναβολᾸρ σϋσε  ἀλκιμάφα,                   405 

εἰρ ἓνα γέπονσα λαλεᾺ διὰ νὰ μάθει σάφα: 

   «Εἰπὲ μοι, πάσεπ, ποᾺ’ ασοὶ κἰ ἂν ἔνοφ’ εἶν’ ἐμππάκσψρ 

ἠ ἔφθπα μοᾺπ’ ὧδ’ ὁδηγεᾺ ἀδίκψρ σε κἰ ἀσάκσψρ;» 

Ἀπϋκπιςιν ἔδψς’ ασὴν ὁ γεπαιὸρ ςτνσϋμψρ, 

μὰ μὲ σὴν ςτνσομίαν σοτ ασὴν εἶπεν ὅλ’ ὅμψρ.                         410 

Ἔυπιξε καὶ κασέλαβεν ἀθύοτρ ἀμυοσέποτρ 

καὶ νὰ σοὺρ ςύςει βάλ’ εἰρ νοῦν δι’ ἰδικοῦ σηρ μέποτρ: 

ἠ μὲ σὴν μϋνην πποςυοπὰν σῶν παπακαλεςμάσψν 

ἠ μὲ σὰ ὅπλα σὰ φπτςᾶ δι’ ἀνδπαγαθημάσψν. 

Σπέφει σαφὺ εἰρ σὴν πτπὰν καὶ κάμνει νὰ μὴ υλέγει         415 

ἑσοίμην ἢδη ν’ἀναυθεᾺ κ’ εἰρ πηπέσαρ λέγει: 

                                                 
277  Πποςεκσική. 
278  Μ’ ὅλον σὸ ςῶμα. 
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   «Ασὸ σὸ ἔπγον ἐξ μῶν οδεὶρ ἂρ μὴ ποιήςει,                    

ὁ βαςιλεὺρ ςαρ μεσ’ ἐμοῦ ἂν ππύσα δὲν λαλήςει. 

Οδεὶρ ’ρ ασὸ ςᾶρ ἐγκαλεὶ καὶ κάμεσ’ ὡρ ὁπίζψ, 

μὴ σπέμεσε ποινὴν σινὰ κ’ ἐγὼ τπεπαςπίζψ».                   420 

                       ς. 47    Ὑπήκοτςαν οἱ ποτπγοὶ ’ρ σὰ παπακίνηςέ σοτρ            

κ’  ὄχιρ  βαςιλικὴ ςέβαρ πολὺ πνεῦςέ σοτρ.                    

Εἰρ σὸν μονάπφην ἔπεισα εθόμψρ πποφψπᾸςεν 

ἐπφϋμενον ’ρ ἀπάνσηςιν κἰ ὡρ εἶδεν ὡρ λαλᾸςεν: 

   «Εἶμ’  Κλοπίνδη, βαςιλεῦ, κ’ ἐλπίζψ σ’ ὄνομά μοτ         425 

ἢκοτςαρ πεπιςςαᾺρ υοπαᾺρ καὶ σὸ κπασαίψμά μοτ. 

Ἔπφομαι σύπ’ ἐδῶ ππὸρ ςὲ διὰ ἀνσικειμένοτρ                    

ὁμοῦ νὰ πολεμῶ κ’ ἐγὼ, οὖςα ἀπ’ ἑνὸρ γένοτρ: 

ὧδ’ εἶμ’ εἰρ πεπάςπιςιν σοῦ χηλοῦ ςοτ θπϋνοτ 

καὶ σᾸρ κοινᾸρ θπηςκείαρ μαρ δι’ ὅςοτ μέγα πϋνοτ.                  430 

Ππϋςσαζ’, ἀπφὲ, καὶ ππϋφειπορ εἰρ ἔπγ’ εἶμαι μεγάλα, 

δὲν δειλιῶ σὰ χηλὰ, δὲν παποπῶ μήσ’ ἄλλα.                    

Μάφομ’ ὡρ θέλειρ καὶ ποθεᾺρ καὶ ὡρ πποςσαξαμένη 

ἠ εἰρ πεδίον ἀνοικσὸν ἠ ’ρ σείφη κεκλειςμένη». 

 βαςιλεὺρ: «Ὠ μαφικὴ, ὦ ἔνδοξορ παπθένε,          435 

αἱ ἀπεσαί ςοτ ποῦ καὶ ποῦ δὲν εἶν’ ἐγνψπιςμέναι; 

Εἰρ σίνα σϋπον μὲ σιμὰρ  υήμη δὲν ςὲ υέπει                    

ἔνθα ὁ ἣλιορ πεπᾷ καὶ γᾸρ ἔνθ’ εἶναι μέπη; 

Οφὶ, ἂν υοβεπὸρ ςσπασὸρ ’ρ ἐμὲ υίλορ ςτμμάφει, 

σοςοῦσον θάπςορ δίδε μοι ὡρ ςὺ σύπ’, ἀλκιμάφη.          440 

Ἤδ’ ἢδη υαίνεσ’ εἰρ ἐμὲ πῶρ βλέπψ σοὺρ ὰπίςσοτρ 

νενικημένοτρ ἀπὸ ςοῦ κ’ εἰρ πϋλεμον βπαδίςσοτρ.                    

Ὡδ’  Κλοπίνδη πανσελῶρ εἰρ μάφαρ κάθε σϋποτ 

δὲν θέλει λάβει πποςσαγὰρ ἐξ οδενὸρ ἀνθπύποτ, 

ἀλλὰ οἱ ὅλοι ἄνθπψποι ἐκ σᾸρ Κλοπίνδηρ ὅμψρ                   445 

θέλοτν λαμβάνοτν πποςσαγὰρ κ’  πᾶςα μία νϋμορ». 

Ασὴ εἰρ σὰ ἐγκύμια κ’ εἰρ σὴν σιμὴν ἐκείνην                   

ἀπέδιδ’ εφαπίςσηςιν μ’ ἄκπαν υιλουποςόνην. 

Ἀναλαμβάνει σὴν υψνήν: «Ἀπφέ, εἶναι παπ’ ὄπον 

ππὶν νὰ ςὲ δείξψ δοόλετςιν νὰ ςοῦ ζησήςψ δῶπον,         450 

μὰ πείθει μ’ ἀγαθϋσηρ ςοτ καὶ ςοῦ ζησῶ βπαβεᾺον 

σῶν μελλοτςῶν δοτλεόςεψν σῶν δό’ ασῶν σὸν βίον.                    

Ἂν εἶναι ἀθῶ’, εἶν’ ἄδικον νὰ μὴ ἐλετθεπύςειρ, 

  ς. 48       κἰ ἂν εἶναι πσαᾺςσαι, σοὺρ ζησῶ εἰρ φάπιν νὰ μὲ δύςειρ            

καὶ παόψ νὰ διηγηθῶ σὴν ἀθψϋσησά σοτρ          455 

διὰ ςημείψν υανεπῶν εἰρ σοὺρ δτςστφεςσάσοτρ. 
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Λέγψ δὲ μϋνον, ἀγκαλὰ ὅλοι κοινῶρ νομίζοτν                    

πῶρ ἔκλεχαν φπιςσιανοὶ σὸ ἄγαλμα κἰ ὁπίζοτν, 

ὅμψρ ποσὲ δὲν ςτμυψνῶ ἐγὼ ’ρ σὸ ππᾶγμ’ ἐκεᾺνο 

κἰ ἄλλψρ νοοῦςα κασ’ ἐμὲ ἀλϋγιςσορ δἐν κπίνψ.          460 

Δὲν ππέποτν εἰρ βψμοὺρ μῶν ποσὲ εἴδψλ’ εἰκϋνψν 

καὶ μάλιςσα σὰ εἴδψλα σῶν ἀλλοσπιουπϋνψν,                    

ὅθεν σοῦ μάγοτ  βοτλὴ ἔβλαχε σὴν θπηςκείαν 

σοῦ χηλοῦ ππουήσοτ μαρ μ’ ἄκπαν δτςαπεςκείαν 

καὶ σοῦ Μψάμεθ εἶν’ ασὸ, αθένσα, μέγα θαῦμα                   465 

κἰ οφὶ ἀνθπύπψν σὶρ κλοπὴ καὶ μεσὰ σαῦσα καῦμα: 

σὸ ἔκαμ’ ἐξεπίσηδερ νὰ μὴ μολόνει υίλον                    

κἰ ἀμϋλτνσον ασοὺ βψμὸν σὸ μολτςμένον ξόλον. 

Ἂρ ππάσσει καθὼρ ἀγαπᾷ ὁ μάνσηρ σὰρ μανσείαρ 

ὁποὺ ὡρ ὅπλα σὰρ κπασεᾺ κ’ ἐκδίκοτρ σοτ υψσίαρ:          470 

μεᾺρ δ’ ἂρ ἔφψμεν πανσὸρ σὰρ ςπάθαρ μῶν μϋναρ 

ἐλπίδα καὶ κπασαίψμα εὶρ ὅλοτρ σοὺρ ἀγῶναρ».                    

ιγᾷ: κἰ ὁ βαςιλεὺρ ασὸρ μϋλον ὀπγίλορ ὅλορ 

καὶ μολονϋσι πείθεσαι κασὰ πολλὰ δτςκϋλψρ, 

ὅμψρ, ὡρ ἢπες’ εἰρ ασὸν νὰ σὴν εφαπιςσήςει          475 

(κ’ ἢδ’ ἔπειςε μὲ λϋγοτρ σηρ ‘ρ σὰ εἶφε παπαςσήςει), 

λέγει: «Ἂρ ἔφοτν σὴν ζψὴν καὶ σὴν ἐλετθεπίαν                   

καὶ ποᾺορ δόνασαι ποσὲ διὰ καμμίαν φπείαν 

εἰρ σοᾺον ἀξιοππεπᾸ ἱκέσην νὰ μὴν κλίνει 

καὶ ν’ ἀπνηθεᾺ σὴν φάπισα καὶ ἀπειθὴρ νὰ μείνει;          480 

Ἂν εἶν’ ἀθῶοι, ςύζψ σοτρ κασὰ δικαιοςόνην, 

ἂν εἶναι πσαᾺςσαι, ςτγφψπῶ κασὰ εςπλαγφνοςόνην                    

καὶ, ὅπψρ εἶναι, κϋπη μοτ, μεσὰ φαπὰρ ὁπίζψ 

καὶ διὰ σὴν ἀγάπην ςοτ εἰρ φεᾺπαρ ςοτ δψπίζψ». 

   Σοιοόσψρ οἱ γενναᾺ’ ασοὶ ςτνελετθεπψθήςαν          485 

                    ς. 49      κἰ ἀπὸ σὸν ᾍδην ἔυτγον ὅσε ςφεδὸν μές’ ἦςαν.           

Εδαιμονέςσασορ πολλὰ εἰρ ἔπψσορ σὰ πάθη                     

δωὰ σὴν υίλην σόφην σοτ ὁ Ὄλτνδορ ἐςσάθη: 

ὅσ’ ἀυ’ οὗ δῶκε δοκιμὴν κείνοτ σοῦ πϋθοτ σϋςον 

εἰρ σὴν καλὴν σοτ ποθησὴν, ὢ σϋσ’ ἐκείνη πϋςον          490 

ἄναχεν ἔπψσ’ ἀγαθὸν δι’ ἐπαςσὴν σοιοῦσον 

κἰ ἢκοτςε υλϋγα δτνασὴν ἐπψμανὴρ ὁποὺ’ ῏σον!                    

Σπέφοτςιν ἄμυψ παπετθὺρ  νέα μεσὰ νέοτ 

ἀπὸ πτπὰν εἰρ θάλαμον γλτκέψρ μεναίοτ: 

μήσε δτνήθη νὰ μὴ ζᾸ μὲ κεᾺνον ὁποὺ θέλει                   495 

να καόςει δι’ ἀγάπην σηρ εἰρ σην πτπὰν σὰ μέλη. 
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   Μ’ ὁ ὕποπσϋρ σψν βαςιλεὺρ ἔκπινε κινδτνύδειρ                   

εἰρ φύπαν σοτ σοίαρ χτφὰρ μ’ ὡρ ἀπεσὰρ ἀνδπύδειρ 

καὶ μεσὰ σαῦσα σϋσ’ εθὺρ εἰρ σὴν ςσιγμὴν ἐκείνην 

σοὺρ ἐξοςσπάκιςε μακπὰν ὰπὸ σὴν Παλαιςσίνην.                   500 

Μ’ , ὡρ ἀπκεσὸν εἰρ σοὺρ ςκληποὺρ ςκοποόρ σοτ δὲν ἐδϋκει, 

κ’ ἐκεᾺθ’ ἑσέποτρ πεπιςςοὺρ φπιςσιανοὺρ διύκει.                    

Ὢ, σϋσε πῶρ ἀυήνοτςι σὰ βπέυη γ’ εἰρ οδόναρ 

σοὺρ παλαιοὺρ πασέπαρ σψν καὶ σῶν ντμυῶν σὰρ κλίναρ! 

Ὢ, ἀναφψπιςμὸρ πικπόρ! Διύκει μϋνοτρ κείνοτρ         505 

σοὺρ εἰρ σὸ πνεῦμα δτνασοὺρ, κἰ ἀυϋβοτρ εἰρ κινδόνοτρ: 

σοὺρ δὲ ἀμάφοτρ γέπονσαρ καὶ σοὺρ νψθποὺρ κἰ ἀπείποτρ279    

καὶ σοὺρ τἱοὺρ σοὺρ σπτυεποὺρ καὶ υιλομεμχιμοίποτρ280 

καὶ ὅλον σὸ ἀπϋλεμον καὶ ππᾷον θᾸλτ γένορ, 

ὡρ εἰρ ἐνέφειπον κπασεᾺ ὁ πεπονηπετμένορ281.          510 

   Σὶρ σϋσ’ ἐδῶ, σὶρ σϋσ’ ἐκεᾺ, ὁλοῦθεν πολλοὶ υῦγον 

καὶ πεπιςςοὶ ὁποὺ σὸ ζᾹν ἐμίςοτν οκ ὀλίγον                    

βεβαπτμένον π’ ἀπφοῦ οδὲν ασοὺρ πονοῦνσορ, 

εἶν’ ασουϋνσ’ ἀπὸ θτμοῦ ἀπελπιςμένοι οὔνσψρ282. 

                   ς. 50       Ἀποςσασοῦςιν ἕσεποι καὶ κασὰ σοόσοτ βάλον                   515 

ὅπλα πολτυιλαίμονα ἀςπϋνδψν ἀνσιπάλψν. 

Σοῦσοι ποπεόονσ’ εἰρ ςσπασοὺρ σῶν ςσατπουϋπψν πέπα                    

ἐμβάνσψν εἰρ σὴν μμαοὺρ ἐν σᾹ ασᾹ μέπᾳ. 

Ἡ μμαοὺρ εἶναι μακπὰν ἀπὸ ιὼν σὴν θείαν 

διάςσημα σπιῶν ὡπῶν σοῦ δπϋμοτ κασ’ εθεᾺαν.          520 

Σοὺρ δέφονσ’ οἱ ςτναδελυοὶ μὲ ἀνοικσὰρ ἀγκάλαρ 

καὶ θλίβονσ’ εἰρ σὰρ ςτμυοπὰρ ασὰρ σψν σὰρ μεγάλαρ.                    

Ἀνακαινίζεσ’ ὁ θτμὸρ ασῶν ἐπ’ ἀλλοπίςσοτρ 

κἰ, ἀδημονοῦνσερ, ἀγαποῦν πολέμοτρ πανσαφίςσοτρ. 

   Ὡςσϋςον, ὅσ’ ὁ ἣλιορ ὁ υψσοδϋσηρ δίνει,          525 

ὁ Γοσιυπίδορ σὰρ ςκηνὰρ εἰρ μμαοὺρ ἐκσείνει 

καὶ μϋλιρ ὁ λαμππὸρ ἁςσὴπ ’ρ ὠκεανὸν ἐκπόυθη                   

κἰ ἀπὸ σὸ ππϋςψπον σᾸρ γᾸρ ἔυτγε κἰ ἀνελείυθη, 

δόο δτνάςσαι υάνηςαν σϋσε γνοημένοι 

καὶ μ’ ἱππηλάσαρ κ’ ποτπγοὺρ πολλοὺρ ςτνοδετμένοι,        530 

ἀλλ’  ἐνδτμαςία σοὺρ κἰ ὁ σπϋπορ σοτρ ἐδήλει 

πῶρ ἔπφονσ’ εἰρ σὸν ςσπασηγὸν σὸν Γάλλον ὡςὰν υίλοι.                   

                                                 
279 Σοὺρ νσεμπέληδερ καὶ ἄσεφνοτρ. 
280  Σὰ κλαχοόδικα παιδιά. 
281  Ἀμανάσι. 
282  Ασουονεόονσαι. 
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 σᾸρ Αἰγόπσοτ βαςιλεὺρ ἐκεᾺ ππέςβειρ σοὺρ ςσέλλει 

εἰπήνην νὰ ζησήςοτςιν, ὁποὺ πολλὰ σὸν μέλει. 

Ἁλέσηρ ὁ εἷρ λέγεσαι, γενέςεψρ ἀφπείαρ,           535 

μὰ μὲ σὰρ εφειπίαρ σοτ καὶ μὲ σὰρ πονηπίαρ 

ἀνέβη εἰρ κασὰ πολλὰ βαθμοὺρ χηλοσέποτρ                   

ἀξιψμάσψν αλικῶν πὲπ πολλοὺρ ἑσέποτρ. 

Εὔγλψσσορ ἦσον κ’ ευπαδὴρ ὥςσ' ἀπκεσὸρ νὰ πείςει 

καὶ ἕσοιμορ ν’ ποκπιθεᾺ κἰ ἀγφίνοτρ νὰ πλανήςει,          540 

εσπεπσοήθηρ κἰ ἄςσασορ κἰ οὕσψρ μηφανοπλϋκορ 

μεγάλψν ςτκουανσιῶν καὶ κϋλαξ σε καὶ μῶκορ,                    

ὁποὺ ς’ βπίζει πληκσικῶρ καὶ ςὺ μήσ’ ἀμυιβάλλειρ, 

μάλιςσα ςὲ σιμᾷ νοεᾺρ μεσὰ σιμᾸρ μεγάληρ. 

 ἄλλορ εἶν’ ὁ ἀκοτςσὸρ εἰρ αἱμασοφτςίαν          545 

Ἀπγάνσηρ, ὁ πολεμιςσὴρ ἀπὸ σὴν Κιπκαςςίαν: 

ἄγπιορ, ἀντπϋμονορ, ἄςπλαγφνορ, θηπιύδηρ,                    

                   ς. 51       ἀκοόπαςσορ, ἀνίκησορ, σπομακσικὸρ, υπικύδηρ.            

’ Ξοτθενησὴρ κάθε θεοῦ, διύκσηρ κάθε νϋμοτ, 

διαςφιςσὴρ κάθ’ ἐνσολᾸρ φψπὶρ οδενὸρ σπϋμοτ.                   550 

Εἰρ σὴν ξινὴν πομυαίαν σοτ  πίςσιρ σοτ κπεμᾶσαι 

κἰ οδ’ ἐνθτμεᾺσαι σὴν χτφὴν, ’ρ ὕπνον βαθὺν κοιμᾶσαι!                     

Ἦλθ’ εἰρ Αἰγόπσοτ σὴν αλὴν κ’ εἰρ μάφαρ ςμεπδαλέορ283, 

εἷρ εἶναι σύπα ςασπαπῶν πληςίον βαςιλέψρ 

κ’ εἰρ ςσπασιψσικοὺρ βαθμοὺρ σοὺρ πλέον δοξοδϋσαρ,         555 

ςημειψμένορ μὲ σιμὰρ καὶ πολείχειρ ππύσαρ. 

Σοῦσ’ οἱ ἀπϋςσολοι, λοιπὸν, εἰρ σὸν ἀπφὸν ἐμβᾸκαν                    

κ’ εἰρ μίαν ποσαπὴν ςσολὴν καθήμενον επᾸκαν 

μεσὰ ἑσέπψν ἀπφηγῶν, μ’ ἄπλαςσορ δϋξα υαίνει 

ἀυ’ ἑατσᾸρ διαπανσὸρ, μ’ ὅλον ἀμελημένη:          560 

μήσ’ ἔφει φπείαν μηδαμῶρ ἀπὸ σῶν ἐνδτμάσψν 

σᾸρ ἐξψσεπικᾸρ πομπᾸρ κἰ ἀπὸ καινῶν ππαγμάσψν.                    

Μικπὸν ςημεᾺον ἀςπαςμοῦ ἔκαμεν ὁ ςασπάπηρ 

κἰ ὡρ μέγαν ὁποὺ παποπᾷ πάνσα φψπὶρ ἀγάπηρ, 

μ’ Ἀλέσηρ ὁ πολισικὸρ σὴν φεᾺπ’ ἔβαλ’ εἰρ ςσᾸθορ                   565 

κ’ ἔκλινε καὶ σὴν κευαλὴν κασ’ ἐθνικϋν σοτ ἦθορ 

καὶ σὸν ἐσίμηςε πολλὰ μὲ πᾶςαν εμενείαν                  

κ’ ἔπεισ’ ἀπφίζει ν’ ὁμιλεᾺ διὰ σὴν ἁπμονίαν. 

ΣᾸρ εγλψσσίαρ ποσαμοὶ σοῦ 'πέον ἀπὸ ςσϋμα 

γλτκόσεποι σοῦ μέλισορ κἰ ὡρ σοῦ Διϋρ σὸ πῶμα          570 

κἰ, ὡρ ἔμαθον οἱ σοῦ ςσατποῦ σὴν γλύςςαν σᾸρ τπίαρ, 

                                                 
283 Υοβεπϋρ. 
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σὰ εἶπ’ εκϋλψρ νϋηςαν φψπὶρ ἀπγοποπίαρ:                    

   «Ὠ μϋνε ἄξι’ ἀπφηγὲ πύψν πεπιυήμψν, 

ςὺ νὰ ππψσεόειρ καὶ κπασεᾺρ ὁ δτνασὸρ κἰ ἀμόμψν: 

ἐκ σᾸρ ἀνδπειοςόνηρ ςοτ κ’ ἐκ σᾸρ ὀπθοβοτλίαρ           575 

σϋςαρ γνψπίζοτςιν ασοὶ νίκαρ καὶ βαςιλείαρ. 

Σὸ ὄνομά ςοτ, ΓοσιυπᾸ, φησικὸν μακπϋθεν                    

                     ς. 52       καὶ πέπαν σόλψν Ἡπακλοῦρ καὶ ὅθεν γᾸ πανσϋθεν            

ἔυεπε κ’ εἰρ σὴν Αἴγτπσὸν υήμη πολλὰ μεγάλη 

καὶ ς’ ἐπαινοῦν, θατμάζοτςι, υπίσσοτν μικποὶ μεγάλοι,        580 

μ’ ἀπ’ ὅλψν πεπιςςϋσεπον ὁ βαςιλεὺρ μοτ πάνσα 

σὰ ἄκπα ςοτ θατμάςια καὶ σ’ ἄππησα ςτμβάνσα                    

ἔφει μὲ θάμβορ εἰρ σὸν νοῦν κἰ ο μϋνον σὰ θατμάζει, 

μὰ καὶ νὰ διηγεᾺσ’ ασὰ ςτφνῶρ ἔσ’ ἀγαπάζει. 

Ὅ,σι ςοτ ἔπγον υοβεπὸν εἰρ σοὺρ λοιποὺρ ζηλίαν          585 

καὶ υθϋνον πεπιςςὸν κινεᾺ καὶ υϋβον καὶ δειλίαν, 

σὸ ἐνανσίον εἰρ ασὸν καὶ ςὲ ποθεᾺ ἀδϋλψρ,                    

ὅσ’ εἶν’ πύυιλορ πολλὰ, ὅσ’ εἶναι υίλορ ὅλορ284. 

Νὰ ἑνψθεᾺσε ςοῦ ζησεᾺ, κἰ οφὶ ἂν εἰρ θπηςκείαν, 

εἰρ υιλοςόνην μ’ ἀπεσᾸρ δέςμετςιν σὴν γλτκεᾺαν.          590 

ΚινεᾺσ’ ἀπὸ νοήμασα πολλᾸρ ἀγαθοςόνηρ 

κ’ ἔςσειλ’ μᾶρ σύπα ππὸρ ςὲ ἀγγέλοτρ σᾸρ εἰπήνηρ                   

κἰ ὡρ σὰ υπονεᾺρ δὲν ἀγνοεᾺ εἰρ σὸ ν’ ἀποθπονίςειρ 

σὸν ἈλαδᾺνον υίλον σοτ ςοὶ πέμπει σὰρ εἰδήςειρ 

ππὶν ἕσεπον κακὸν ςσαθᾹ νὰ μάθειρ σίνι σπϋπῳ          595 

ἐπιθτμεᾺ ςε υίλον σοτ καλὸν πανσοίῳ σϋπῳ. 

   ΖησεᾺ εἰρ σοὺρ θπιάμβοτρ ςοτ εφάπιςσορ νὰ μείνειρ                    

καὶ νὰ ςιγήςειρ σὴν οπγὴν σᾸρ μαφικᾸρ ὀδόνηρ: 

οὔσ’ Ἰοτδαίαν εἰρ ἐξᾸρ, οὔσ’ ἄλλο νὰ θελήςειρ 

μέπορ καὶ σϋπον σοῦ ασοῦ ποσὲ νὰ ἐνοφλήςειρ          600 

σὸ κεᾺσ’ εἰρ ἐπαπφίαρ σοτ ὅ,σ’ ἄκπον, ὅ,σ’ ὀλίγον 

καὶ ὅ,σι ςύζεσ’ π’ ασοῦ σᾸρ ςκέπηρ σῶν πσεπόγψν.                    

 δ’ πιςφνεᾺσαι νὰ σηπεᾺ σὴν κτπιϋσησά ςοτ 

εἰρ ὅλα ςοτ σα κσήμασα σὰ μὴ ἔσι ςσεππά ςοτ. 

Ἂν μ’ ἕνψςιν σοὺρ δό’ μᾶρ οἱ ἄνθπψποι γνψπίζοτν,         605 

οἱ Σοτπκοπέπςαι πῶρ ποσὲ ἐκδίκηςιν ἐλπίζοτν; 

                     ς. 53        Μεγάλα ππάγμασ’ ἔππαξερ, ἀπφὲ, εἰρ μικπὸν φπϋνον                         

ὁποὺ δὲν ςβένονσαι ποσὲ αἰῶναρ σῶν αἰύνψν. 

Βιαίοτρ πολιοπκιςμοὺρ κπασαιπικῶν πολέψν, 

κλατςσοὺρ ὰποθπονιαςμοὺρ ἐνδϋξψν βαςιλέψν,          610 

                                                 
284 Ἀγαπᾷ σὰ παλικάπια. 
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σελείοτρ ἐξολοθπετμοὺρ ςσπασῶν ἀκασαμάφψν, 

ἀκασαπνεόςσοτρ διψγμοὺρ καθ’ ὅλψν ἀνσιμάφψν,                         

καὶ πεπέβηρ, νίκηςαρ, δπϋμοτρ, κακοπαθείαρ, 

ἀγῶναρ, ππάγμασα υπικσὰ, υπικσὰ ἐπ’ ἀληθείαρ. 

Ὅλ’ ἐπαπφίαι σοῦ Θεοῦ, πϋλειρ καὶ σὰ πεδία          615 

καὶ κάθε σϋπορ ςὲ σιμᾷ, ςὲ πποςκτνεᾺ ὡρ Δία, 

ὥςσ’ ἕσεπα βαςίλεια ἂν ςσέπξειρ ν’ ἀποκσήςειρ                    

ἑσέπαρ δϋξαρ καὶ σιμὰρ οκέσι μὴν ἐλπίςειρ. 

Ἦλθ’  σιμὴ εἰρ σὴν ἀκμὴν κ’ εἰρ σὸ ἐξᾸρ πποςήκει 

σοὺρ ἀμυιβϋλοτρ μαφιςμοὺρ  υπϋνηςιρ ν’ ἀυήκει.          620 

Σὶ κέπδιςερ ἂν ἕνψςερ εἰρ σ’ ἄλλα κέπδη κἰ ἄλλα 

φψπὶρ αξήςεψρ σιμᾸρ καὶ μὲ κακὰ μεγάλα;                    

Μ’ ἂν φάςειρ σ’ ἀποκσήμασα, αθένσα, δὲν σὸ βλέπειρ; 

Ὅλαρ σὰρ δϋξαρ καὶ σιμὰρ εἰρ ὕβπιν μεσασπέπειρ. 

Διὰ μικπὸν κἰ ἀβέβαιον νὰ κινδτνεόςει ἕναρ          625 

καὶ σὸ πολὺ καὶ βέβαιον εἶν’ ἀςθενὴρ σὰρ υπέναρ. 

Ἀλλ’ ἴςψρ ςὺ κασανοεᾺρ πῶρ ἐπειδή σιρ μοᾺπα                    

ἕψρ σοῦ νῦν δὲν ἔβαλεν εἰρ ςὲ βαπεᾺαν φεᾺπα, 

διασηπεᾺρ σὰ κέπδη ςοτ ’ρ διαμονὰρ ἀκλϋνοτρ 

κἰ ἀδάμαςσορ πάνσοσε ςὺ εἰρ ἐπιυθϋποτρ πϋνοτρ          630 

κ’ ἐκ σῶν ὁπμῶν σηρ σῶν ςσπαβῶν καὶ σῶν εμεσασπέπσψν 

ἀπὸ ςσιγμὴν εἰρ σὴν ςσιγμὴν καὶ πάνσοσ’ ἀπποςκέπσψν                    

ὁ ἀμεσάσπεπσορ ςὺ ζᾹρ κἰ ἀπάσακσορ καθϋλοτ 

καὶ πποςκοπέειρ καὶ νικᾷρ σοῦ κϋςμοτ σὰ πάνσ’ ὅλοτ: 

κ’ ἴςψρ οἱ σίσλ’ οἱ χηλοὶ μεγάλψν νικησϋπψν                   635 

ἀνάπσοτςι υλϋγαρ μακπὰρ ‘ρ χτφὰρ σποπαιουϋπψν  

ὅσαν θψποῦν πὸ ποδῶν ποσελεᾺρ καὶ δοόλοτρ                         

σοὺρ ἐπιλοίποτρ σῶν ἀνδπῶν ὡρ ἀγενεᾺρ κ’ ἀβοόλοτρ 

καὶ κάμνοτν ς’ πεπήυανον νὰ υεόγειρ σὴν εἰπήνην, 

                  ς. 54        ὅπψρ οἰ ἄλλοι υεόγοτςι μάφην, πολεμοςόνην.                     640 

Ασὰ σὰ αἴσι’ ἐμποποῦν νὰ ς’ ὁδηγοῦν εἰρ πϋποτρ285 

ὁποὺ  σόφη διὰ ςὲ ἄνοιξεν επτφύποτρ                    

καὶ νὰ μὴ βάλειρ πανσελῶρ σὴν μάφαιπαν εἰρ θήκην 

εἰρ σᾸρ ὁποίαρ σὴν μοπυὴν βεβαίαν ἔφειρ νίκην. 

Ἕψρ ὀποῦ σοῦ υοβεποῦ Μψάμεθ θεᾺοι δϋμοι286          645 

μένοτν ἀκασαπάσησοι κἰ ἄςφιςσ’ οἱ κείνοτ νϋμοι: 

ἕψρ ὁποὺ ὁ βαςιλεὺρ δὲν βλέπει σὴν Ἀςίαν                    

ἐπήμην ὅλην ἀπὸ ςοῦ κ’ εἰρ σὴν αἰφμαλψςίαν 

                                                 
285  Δπϋμοτρ. 
286  Σὰ σζαμία. 



 

88 

ἀπολαμβάνειρ σὰρ σιμὰρ καὶ σ’ ἀποκσήμασά ςοτ 

κ’  μάφη εἶν’ ἕψρ ἐδῶ γλτκεᾺ’ εἰρ ἔπγασά ςοτ.                     650 

Μ’ ἀνίςψρ ἔφειρ ςσοφαςμοὺρ ἐκ σοόσψν διαυϋποτρ 

ἀνσίοτρ ’ρ ἐπαπφίαρ σοτ, ἀνσίοτρ ’ρ θείοτρ ὅποτρ,                    

πλανᾶςαι καθ’ πεπβολὴν καὶ πὲπ ἄλλον ςυάλλειρ, 

εἶν’ ἀποπίςψ ππάγμασα κασαςσπουᾸρ μεγάληρ. 

ὰν  ἔφθπα καθ’ μῶν ςκέπορ εἰρ ςὲ δὲν δύςει          655 

καὶ σὸ σοῦ λϋγοτ σοῦ ὁπθοῦ υῶρ κεᾺνο δὲν ςκοσύςει, 

ςὺ θέλειρ εἴδειρ ἐμυανῶρ σὴν μάφην ὅθ’ ἀπφίςειρ                    

πῶρ δόναςαι νὰ υοβηθεᾺρ φψπὶρ οδὲν ν’ ἐλπίςειρ. 

Ἡ σόφη πάνσοσ’ ὡρ σποφϋρ ἀναβοκασεβαίνει 

καὶ διαυέπει πάνσοσε κἰ οδϋλψρ διαμένει:          660 

καὶ ἂν ευπαίνει πεπιςςῶρ καὶ πλοτςιοπαπϋφψρ, 

θλίβει μ’ πεππεπίςςετμα ἀλληλοδιαδϋφψρ.                    

Σύπ’ εἶναι υίλη, σύπ’ ἐφθπὰ ἐν σοᾺρ ἀνθπύποιρ πᾶςι, 

ἔπφεσαι, υέπει, ἀυαιπεᾺ, υεόγει, πάνσοσ’ ἀλλάςςει 

κἰ ἀπὸ πεσάμασ’ χηλὰ καὶ ππάξειρ κινδτνύδειρ          665 

ςτφνῶρ γεννῶνσαι κπημνιςμοὶ ππϋςπαιοι καὶ υπικύδειρ287. 

Εἰπὲ μοι ἂν  Αἴγτπσορ, εἰπὲ μοι παππηςίᾳ,                    

γᾸ εἰρ σὰ ὅπλα καὶ βοτλὴν καὶ θηςατποὺρ πλοτςία 

δι’ ἄλλην μάφην ἑνψθεᾺ μ’ θψμανοὺρ καὶ Πέπςαρ 

                      ς. 55        κ’ ἔνθ’ ὁ τἱὸρ καὶ Καςςανοῦ ἄνδπαρ πολλοὺρ ἐγέπςαρ,                670 

σὶρ δόναμιρ εἶν’ ἀπκεσὴ εἰρ σὸν θτμὸν ἐκεᾺνον; 

Ποὺ εὕπειρ κασαυόγιον σῶν σϋςψν ςοτ κινδόνψν;                    

Σάφα βοήθειαν θαππεᾺρ ὁ βαςιλεὺρ νὰ ςσείλει 

σᾸρ Κψνςσανσινοτπϋλεψρ ποςφεθεὶρ ὡρ υίλοι; 

Σὶρ σῶν λλήνψν ἀγνοεᾺ σὴν ἀπιςσίαν κείνην,          675 

σὰρ σϋςαρ πποδοςίαρ σψν καὶ σὴν δοτλουποςόνην; 

Σὸ γένορ σὸ υιλάπγτπον πϋςαιρ υοπαᾺρ καὶ πϋςαιρ                    

πλοκὰρ δεν ἔπλεξε κακὰρ ἔνθα ςὺ πίςσιν ’δῶςερ; 

Ἀπὸ ασὰρ σὶ εἶν’ ασοὶ κἰ ασὸρ ςήμεπον μάθε 

καὶ σὰ῎παθερ ἂν δὲν ἀπκοῦν, πποςέσι κἰ ἄλλα πάθε.         680 

ΚεᾺνορ ὁποὺ σὸ πέπαμα πολλὰ εἶφ’ ἐμποδίςει, 

σύπ’ πὲπ ςοτ εἶν’ ἔσοιμορ καὶ σὴν ζψὴν νὰ θόςει;                    

Σάφα ἐλπίζειρ πανσελῶρ εἰρ σὰ ςσπασεόμασά ςοτ 

ὁποὺ ςὲ πεπιυέποτςιν εἰρ σὰ πποςσάγμασά ςοτ; 

Σάφ’ ὅςοτρ ἔκσειναρ, θαππεᾺρ λαοὺρ διαςπαπένσαρ          685 

ἶςα καὶ σύπα σοὺρ ασοὺρ νὰ κσείνειρ ἑνψθένσαρ; 

Ἀπὸ πολέμοτρ οἱ ςσπασοὶ κἰ ἀπὸ κακοπαθείαρ                    

                                                 
287 Αἰυνίδιοι. 
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υόπαςαν, ὀλιγύθηςαν, υαίνεσ’ ἐπ’ ἀληθείαρ. 

σοφάςθησι πῶρ πολεμεᾺρ σύπα κασ’ ἐνανσίψν 

ὅλψν ὁμοῦ, θψμανῶν, Πεπςῶν καὶ Αἰγτπσίψν.          690 

   Ἀλλ’ ὅςον κπίνειρ καὶ νοεᾺρ ἀδάμαςσορ πῶρ εἶςαι 

καὶ πῶρ σὸ ςίδηπον καὶ πῦπ δὲν σπέμειρ, δὲν υοβεᾺςαι;                    

μουψνῶ: καὶ οπανοῦ ἂρ εἶναι δῶπα κεᾺνα, 

μὰ σὸ θηπίον ςὲ νικᾷ σὸ υοβεπὸν,  πεᾺνα. 

ΠοᾺον ἀνσίδοσον ασοῦ καὶ πποςυτγὴν επίςκειρ          695 

ὁποὺ οδὲν ἔξψ σπουᾸρ κἰ ἂν λείχει ἀποθνήςκειρ; 

Μὰ σὴν πομυαίαν σϋσε ςὺ σπάβηςον ἐκ σᾸρ θήκηρ                    

καὶ ςυάξ’ σο καὶ κατφήθησι ὕςσεπον ἔπγον νίκηρ. 

Μάθ’ ὅσ’ εἰρ σϋπον εἰςφψπεᾺρ ὁποὺ οἱ σῶν κασοίκψν, 

σὴν μάφην ςοτ πποβλέχανσερ εθὺρ κασὰ καθᾸκον288         700 

                  ς. 56        σὰ πέπιξ ὅλα πανσελῶρ οἴκοτρ, δένδπεα, βπόςειρ            

κασέκατςαν κ’ υάνιςαν, οδὲν νὰ μὴ επίςειρ,                    

καὶ ππὶν ἐδῶ ἔλθεσε ςεᾺρ ἐπὶ οἰκονομίᾳ 

ἐυόλαξαν κάθε καππὸν εἰρ ἀςυαλᾸ σαμεᾺα. 

ὺ ὁποὺ ἦλθερ πεποιθὼρ εἰρ δόναμιν κ’ ἐλπίδα289,          705 

πῶρ θέλειρ θπέχειρ σοὺρ ἱππεᾺρ καὶ σοὺρ πεζοὺρ; Οκ οἶδα! 

Λέγειρ: “υπονσίζει δι’ ασοὺρ ὁ σᾸρ θαλάςςηρ ςσϋλορ”.                    

Λοιπὸν ἐκ σῶν ἀνέμψν ζᾸρ κ’ ἐκεᾺθεν κπεμᾶς’ ὅλορ; 

Ἡ θάλαςςα ὁποὺ κψυὴ εἶν’ εἰρ σὰρ παπακλήςειρ 

εἰρ ἰδικάρ ςοτ πποςσαγὰρ σπέπεσ’ ὅπψρ θελήςειρ;          710 

Ἢ δὲν ἀπκεᾺ, ἂν ἀςθενοῦν σὰ υτςικὰ ςσοιφεᾺα, 

εἰρ πλοᾺα ςοτ ν’ ἀνσιψθεᾺ ζετκσὴ πολομαφία;                    

Οἱ Πέπςαι, οἱ Αἰγόπσιοι, οἱ Θπάκερ εἶναι σϋςοι 

ὁποὺ εκϋλψρ δόνανσαι πικποὶ νὰ ςὲ υανῶςι. 

Φπειάζεςαι κασὰ πολλὰ ἵν’ ὡρ ποθεᾺρ κεπδίςειρ          715 

δι’ ἄλμηρ καὶ διὰ ξηπὰρ δισσῶρ νὰ μᾶρ νικήςειρ290. 

Μία θαλάςςηρ ςτμυοπὰ, μία γᾸρ ἀκεπδία,                    

πολλὴν ζημίαν κ’ ἐνσποπὴν υέπει ππὸρ ςὲ, μὰ Δία: 

ὅσι, ἂν φάςειρ εἰρ ξηπὰν, σὶ ὡυελεᾺ ὁ ςσϋλορ; 

Κἰ ἂν εἰρ σὴν ἄλμην ἐκ λιμοῦ ἔθνηξ’ ὁ ςσπασὸρ ὅλορ.         720 

Σύπ’ ἂν ἀπνεᾺςαι, δέςποσα, νὰ δύςειρ εἰρ Ἀςίαν 

εἰπήνην πολτζήσησον, υίλην ὁπλοςσαςίαν,                    

σοᾺα βοτλὴ (ςτγφύπηςον) δὲν εἶν’ ὡρ σὰρ εθείαρ 

ἐκείναρ ἄλλαρ ςοτ βοτλὰρ, οφὶ ἐπ’ ἀληθείαρ. 

                                                 
288 Κασὰ ππέπον. 
289  Persuaso. 
290  Κασἀ δόο υοπέρ ἠ σπϋποτρ. 
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Ἀλλ’ εἴθ’ ὁ θεᾺορ οπανὸρ σὰρ γνύμαρ ςοτ ν’ ἀλλάξει,         725 

ἂν εἶναι αὖσαι μαφικαὶ, κ’ εἰπηνικὰρ υτλάξει. 

Δὸρ εἰρ Ἀςίαν, δέςποσα, σὴν ποθησὴν εἰπήνην,                  

ν’ ἀναπατθεᾺ μίαν υοπὰν ἀπὸ σὴν υλογοςόνην, 

νὰ παόςοτςιν οἱ πϋνοι σηρ, σὸ κλαῦμα νὰ ςυογγίςει, 

καὶ σῶν νικῶν ςοτ σοὺρ καπποὺρ οδεὶρ, οδεὶρ ἐγγίςει.        730 

                     ς. 57        Καὶ ςεᾺρ, μεγάθτμ’ ἣπψερ, ὁποὺ ςτγκοινψνεᾺσε                

καὶ σῶν καλῶν καὶ σῶν κακῶν σᾸρ μάφηρ καὶ ςτζεᾺσε,                    

μὴ, μὴ εἰρ ἔπιδαρ καινὰρ πλανήςει σόφηρ φάπιρ, 

ὅσι δἐν εἶναι πάνσοσε γλτκὺρ ὁ θεὸρ Ἄπηρ291.   

Μιμήθησε σὸν ππακσικὸν κ’ εὔνοτν ναόκληπον κεᾺνον        735 

ὅςσιρ, ἀγκαλὰ κ’ ἔυτγε θαλάςςηρ σῶν κινδόνψν 

καὶ ἔβπεξε σὴν ἄγκτπαν εἰρ εὔοπμον λιμένα                    

κἰ ἄκπαν γαλήνην θεψπεᾺ, κόμασ’ μεπψμένα, 

δὲν παπαβάλλεσ’ εφεπῶρ εἰρ νέαρ πάλιν ἄλλαρ 

πολλὰ ἀςπϋνδοτ καὶ ςκληπᾶρ θαλάςςηρ κακὰρ ζάλαρ».        740 

   Ὡρ ὁ Ἀλέσηρ ἔπατςεν οἱ δοόκερ μοπμτπίςαν 

εἰρ σπϋπον ὁποὺ υάνηςαν πῶρ κασεθτμψθᾸςαν.                    

Σπὶρ καὶ σεσπάκιρ ὁ ἀπφὸρ ςσπέυει σοὺρ ὀυθαλμοόρ σοτ 

καὶ εἰρ σὸ ππϋςψπον θψπεᾺ ἄνδπαρ σοὺρ ἰδικούρ σοτ. 

Ἔπεισα σοὺρ πποςήλψςεν εἰρ σοῦσον σὸν Ἀλέσην          745 

ἀπϋκπιςιν πποςμένονσα κἰ ὡρ εἶπε μὲ μελέσην: 

   «Ππέςβτ, ἀκοόψ πῶρ λαλεᾺρ, ἀκοόψ πῶρ ππουέπειρ292,                    

πᾹ μὲν υιλικὸρ υέπεςαι, πᾹ δὲ ἀπειλὰρ υέπειρ. 

 βαςιλεὺρ ἂν μ’ ἀγαπᾷ καὶ μὲ ἐγκψμιάζει, 

εἶν’ ἀγαθὸρ κ’ εὺφαπιςσῶ πολλὰ κἰ ἂρ μὲ πποςσάζει.         750 

Πεπὶ σᾸρ μάφηρ δὲ ασᾸρ ἠ σᾸρ πολτμαφίαρ 

ὁποὺ υοβίζειρ καθ’ μῶν μεγάλαρ δτςστφίαρ,                    

σοὺρ ἐλετθέποτρ μοτ ςκοποὺρ μὲ λϋγοτρ ἀπλοτςσάσοτρ 

σύπ’ ὁμιλῶ ὡρ πάνσοσε ἔφψ ςτνηθεςσάσοτρ. 

Γίνψςκε, ὅς’ ἐπάθομεν κακὰ πὸ σᾸρ ςυαίπαρ          755 

δωὰ ξηπᾶρ καὶ δι’ γπᾶρ, δωὰ ντκσὸρ κ’ μέπαρ, 

δι’ ἄλλο αἴσιον, δὲν εἶν’ εἰρ κϋποτρ μαρ καὶ μϋφθοτρ                    

παπὰ ν’ ἀνοίξομεν μεᾺρ σοὺρ δπϋμοτρ καὶ σοὺρ ὄφθοτρ 

σᾸρ ςεβαςμίαρ κ’ ἱεπᾶρ ιὼν κ’ ἐκ σῶν δεςμῶν σηρ 

ἐλετθεπύςομεν μεᾺρ σϋςψν ςκληπῶν κἰ ὠμῶν σηρ.         760 

                     ς. 58      Σοῦσορ ὁ κϋςμορ ὁ χετδὴρ διὰ σοιοῦσον σέλορ,            

ὅ,σ’ ἔφει, θτςιάζομεν κἰ ασὸ, φαπὰ καὶ γέλψρ.                    

                                                 
291  πϋλεμορ. 
292  Ambasciadore. 
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Δὲν ἦλθομεν μεᾺρ ἐδῶ εἰρ σὴν ςσατπουοπίαν 

δωὰ καπνοὺρ δϋξηρ υθαπσᾸρ, δωὰ υιλαπγτπίαν. 

 ἐποτπάνιορ πασὴπ σὴν σέσοιαν πανύλην293          765 

ἀπὸ σὰ ςσήθη μαρ μακπὰν ἂρ ἐκδιύξει ὅλην. 

Ἀνίςψρ κασοικεᾺ ποσέ εἰρ μαφησὴν κνένα                    

κἰ ἂρ μὴ ποθεᾺ, παπακαλῶ, κασὰ θτμὸν καὶ υπένα 

ασὸ σὸ γλτκὺ υάπμακον ἐδῶθε νὰ υψλεόει, 

ὁποὺ μολόνει σὰρ χτφὰρ καὶ μ’ δονὴν υονεόει.          770 

Φάπιρ μᾶρ ἔμπνετςε Θεοῦ δἰ ἕπγον κ’ ἢγειπέ μαρ 

καὶ ἀβλαβεᾺρ πάνσψν κακῶν ἕψρ ἐδῶ 'υεπέ μαρ.                    

Ασὴ ἰςάζει σὰ βοτνὰ, σοὺρ ποσαμοὺρ ξηπαίνει, 

θάλπει φειμῶνορ παγεσοὺρ, θέποτρ καόμασ’ γπαίνει, 

σὰ σαπαφύδη κόμασα θαλάςςηρ εἰπηνεόει          775 

καὶ σῶν ἀνέμψν σὰ πσεπὰ ἠ λόει ἠ δεςμεόει. 

Ἔνθα οἱ ἀςσεποεγγεᾺρ πόπγοι κασαφαλῶνσαι,                    

ἔνθα σὰ πλήθη ςσπασιῶν ςκοππίζονσαι, νικῶνσαι, 

ἔνθα γεννᾶσαι  ἐλπὶρ, ἔνθα  ἀυοβία, 

ἔνθα κπεμῶνσαι κ’ ἴςσανσαι σὰ πάνσ’ ἐν ἀκπιβείᾳ          780 

κἰ οδὲν ἐκ σῶν υθαπσῶν μῶν ἰςφόψν κασοπθοῦσαι   

φψπὶρ ασᾸρ σᾸρ φάπισορ ὁποὺ πεπτχοῦσαι.                        

Μήσε λπίζομεν μεᾺρ υθοπὰν κάθε δτνάςσοτ 

ἂν βοηθὸν δὲν εἴφομεν σὴν δεξιὰν σοῦ Πλάςσοτ, 

υέπονσερ κ’ ἔσι μεθ’ μῶν ὅλα σὰ ὅπλ’ λλήνψν          785 

καὶ ὅλοτρ σοὺρ φπιςσιανοὺρ σοῦ κϋςμοτ μεσ’ ἐκείνψν. 

Υθάνει ἐκείνη μοναφὴ νὰ μὴ μᾶρ ἀπολείχει                         

καὶ δὲν υπονσίζομεν οδὲν ἂν ἕσεπορ μᾶρ λείχει: 

ὅςσιρ ἐξεόπει ποᾺ’ ασᾸρ εἶναι  βοηθεία, 

ποσὲ ἑσέπαν δὲν ζησεᾺ ἐν σᾹ κακοπαθείᾳ.           790 

                  ς. 59        Ἀλλ’ ὅσ’ ἀυήςει μαρ ασὴ εἰρ πάςαρ ςσεπήςειρ           

δι’ ἁμαπσίαρ μαρ πολλὰρ ἠ δι’ ἀγνύςσοτρ κπίςειρ,                    

σὶρ εἶναι ὁποὺ δεν ποθεᾺ νὰ κηδετθεᾺ εἰρ φῶμα 

ἔνθ’ ἐκηδεόθη σοῦ Φπιςσοῦ σὸ θεᾺον κεᾺνο ςῶμα; 

Θνήςκομεν, μήσε ζψνσανοὺρ μεᾺρ ποςῶρ υθονοῦμεν,         795 

θνήςκομεν, μ’ ἐκδικοόμεθα καὶ ζήςιν δὲν πονοῦμεν. 

Καὶ ἂν εἰρ πϋλεμον ἐφθπὸρ ποσὲ σὶρ μᾶρ φαλάςει,                    

πϋσ’  Ἀςία μὴ θαππεᾺρ πῶρ ἔφει νὰ γελάςει. 

Θνήςκομεν, ναὶ, μίαν υοπὰν, μ’ ἐν κπασεποθτμίᾳ 

καὶ βλέπεσε, μὰ σὸν ςσατπὸν, σέπασα καὶ ςημεᾺα.          800 

Μὴ ὅμψρ ἔφε κασὰ νοῦν ὅσι μεᾺρ μιςοῦμεν 

                                                 
293 Πανοόκλα. 
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εἰπήνην καὶ ππᾳϋσησα καὶ πϋλεμον ποθοῦμεν.                    

ΕαπεςσεᾺ μαρ πεπιςςῶρ σοῦ ἀπφηγοῦ ςοτ σοόσοτ 

σᾸρ υιλοςόνηρ ὁ δεςμὸρ, ςκοπὸρ καλὸρ σοῦ νοῦ σοτ, 

μὰ ςὺ ἐξεόπειρ ἂν ασῷ πϋκεισ’ Ἰοτδαία,          805 

μὲ σὶ δικαίψμα, λοιπὸν, εἶναι σοιᾴδ’ ἰδέα; 

Πῶρ διὰ ξένα ππάγμασα νὰ ἐμποδίςει θέλει;                         

Ππάγμασ’ ὁποὺ δὲν ἔππεπε νὰ μέλει κἰ ὅμψρ μέλει; 

Ἂρ κτβεπνᾷ σοὺρ π’ ασοῦ μὲ δονὴν κ’ εἰπήνην 

καὶ ἂρ ἀυήςει σοὺρ λοιποὺρ εἰρ ἐλετθεποςόνην».          810 

    Σοιάνδ’ ἔδψς’ ἀπϋκπιςιν, ἀλλ’ ὁ Ἀπγάνσηρ βλάυθη 

κἰ ὅλορ ὡρ κάμινορ πτπὰ πολλᾸρ ὀπγᾸρ ἀνάυθη:                    

μήσ’ ἐκπασήθη σοῦ θτμοῦ, μὰ μὲ παφέα φείλη 

πληςίας’ εἰρ σὸν ςσπασηγὸν κἰ ἀυπίζψν ὡρ ὡμίλει: 

« Ὅςσιρ σὰρ μάφαρ ἀγαπᾷ κ’ ἐφθπαίνει σὰρ εἰπήναρ          815 

ἂρ ἔφει μάφαρ κἰ ἂρ σπτυᾷ υιλϋμαφορ εἰρ κείναρ: 

ἀπὸ ἀνθπύποτρ ἀυοπμὴ ποσὲ μαφῶν δὲν λείπει                    

καὶ βλέχομεν, μιςείπηνε, σίνορ ἔςεσ’  λόπη294 ».  

Ἔπεισ’ ἀναςτπάμενορ εθὺρ ἀπὸ κπαςπέδοτ295 

                          ς. 60      ἐκεᾺνον σὸν φισῶνα σοτ ἔμπποςθεν σοῦ Γουπέδοτ,                  820 

ἔκαμ’ ὡρ πήπαν καὶ μ’ ὀπγὴν πλείον’ ἀπὸ σὸ ππῶσον 

σοιοτσοσπϋπψρ ὁμιλεᾺ μὲ σαπαφὴν καὶ κϋσον296:                    

« Ὠ μέγα κασαυπονησὰ σᾸρ πλέον ἐφθπᾶρ μοίπαρ, 

μάφην κ’ εἰπήνην υέπψ ςοι ἔςψθ’ ασᾸρ σᾸρ πήπαρ. 

Ἔκλεξον μίαν σῶν ασῶν σὴν ςὺ ποθεᾺρ ν’ ἐκβάλειρ,         825 

μὰ κάμ’ ασὴν σὴν ἐκλογὴν φψπίρ σε ν’ ἀναβάλειρ». 

   Σὸ θηπιῶδερ ςφᾸμα σοτ καὶ σοῦ λαλεᾺν ὁ σπϋπορ                    

κίνηςε πάνσαρ σοῦ ςσατποῦ μάφην ν’ εἴποτν εκϋπψρ 

καὶ δίφψρ νὰ πποςμείνοτςι κᾂν σὸν ασῶν ςσπασάπφην 

ὅλοι ςτμυύνψρ μεσ’ ασοῦ λαλοόν: «Ναὶ, ναὶ, σὴν μάφην».       830 

Ἀπγάνσηρ σϋσ’ ὁ ἀδεὴρ ὰπύλτςε σὴν πήπαν 

κ’ οἱ ἀγπιϋσεποι θτμοὶ σὸν ἄναχαν κ’ ἐπᾹπαν                    

καὶ μὲ κπατγὴν βπονσοειδᾸ βοᾷ ὁ αἱμοβϋπορ: 

   «Εἰρ μάφην ςᾶρ καλῶ, λοιπὸν, ὅλοτρ θανασηυϋπψρ». 

Σὸ εἶπε μὲ σϋςην ἱςφὺν καὶ ςφᾸμα ὠμοῦ στπάννοτ,                   835 

ὁποὺ ἐυάνη ὁ ναὸρ ἄνοιξε σοῦ Ἰάνοτ. 

υάνη καθῶρ ἔςειςεν κείνην σοτ σὴν φλαμόδα,                    

ὀπγὴ μψπὰ κ’ ἔφθπα κακὴ ἔνθ’ ἔκβαινε κ’ ἐπήδα: 

                                                 
294  ποὺ μιςεᾺρ εἰπήνην. 
295  Ἀςηκύνονσαρ ἀπὸ σὴν ἄκπη σὸ ποῦφο σοτ σὸ ἔκαμε ὡςὰ ςακκοῦλι. 
296  Ἔφθπαν. 
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κ’  σαπσαπία Μέγαιπα κ’  Ἀληκσὼ πῶρ ἅπσοτν 

σὰρ υοβεπὰρ λαμπάδαρ σψν ’ρ ὄμμασ’ ασοῦ κἰ ἀςσπάπσοτν.        840 

Σοιοῦσορ ἦσον κἰ ὁ θπαςὺρ γίγαρ σὸν πάλ’ αἰῶνα 

ὁποὺ σὸν πόπγον θέληςε ν’ χύςει ’ρ Βαβτλῶνα                          

κ’ ἐπαναςσάσηρ Οπανοῦ μ’ ἄκπαν ἀςτνεςίαν 

να υοβεπίςει σϋλμηςε σὴν ἀςσεποθεςίαν. 

   Μεσέειπεν ὁ ΓοσιυπᾸρ: « Εἴπασε μὲ σὰ φείλη          845 

σύπ’ εἰρ σὸν βαςιλέα ςαρ ὅσ’ εἴμεθ’ ἐφθποὶ δᾸλοι297 

καὶ ἐκδεφϋμεθ’ ἐκ χτφᾸρ μάφην θανασηυϋπον                    

ὁποὺ μᾶρ υοβεπίζεσε μὲ λϋγοτρ πὲπ ὅπον. 

Ἂρ ἔλθει σὸ λοιπὸν σαφὺρ μεσὰ μαφίμψν υίλψν 

                       ς. 61         ἠ, ἂν βπαδόνει, σϋσ’ μᾶρ ἂρ μένει γ’ εἰρ σὸν ΝεᾺλον».                  850 

νσαῦθ’ ἀποφαιπέσηςε σὸν ἕνα καὶ σὸν ἄλλον 

μὲ κείνην σὴν εγένειαν σὴν υτςικὴν σῶν Γάλλψν.                          

Εἰρ σὸν Ἀλέσην ἔδψςε πλοτςιοσάσην κϋπτν298, 

ἣν εἶφε μ’ ἄλλα λάυτπα ἀπὸ Νικαίαρ φύπην. 

Εἰρ σὸν Ἀπγάνσην ἔδψςε διάλιθον πομυαίαν299          855 

κ’ πεπβπιθᾸ ἀπὸ φπτςὸν μὲ κύπην πολλ’ ὡπαίαν300, 

μὰ σϋςον ἦσον σεφνικὴ κείνηρ  ἐπγαςία,                          

ὥςσ’ πεπβάλλεσ’ ἐξ ασᾸρ  ὕλιρ  πλοτςία. 

Σὴν δέφεσ’ ὁ αππακινὸρ φψπὶρ ν’ ἐπιπποςέξει 

κἰ οὕσψρ σὴν εφαπίςσηςιν εἰρ κεᾺνον εἶφε λέξει:          860 

«Ασὸ σὸ δῶπον, ςσπασηγέ, ὁποὺ ππὸρ μὲ ςὺ δίδειρ, 

πῶρ θέλψ μεσαφειπιςθῶ σαφέψρ θέλειρ εἴδειρ».                         

Σϋσε μιςεόοτν κ’ ὁμιλεᾺ σοιοόσψρ εἰρ Ἀλέσην, 

σὸν υίλον σοτ καὶ ςτνοδὸν καὶ δαιμονουειλέσην301: 

«ὺ σὴν αγὴν εἰρ Αἴγτπσον ὕπαγε, υίλ’ Ἀλέσα,          865 

καὶ ςὺ σὰρ ἀποκπίςειρ δὸρ καὶ ἄλλο μὴ μελέσα. 

γὼ εἰρ Ἱεποτςαλὴμ πάγψ κ’ ἐν ἑςπέπᾳ                          

φπείαν δὲν ἔφειρ ἀπ’ ἐμὲ νὰ πάπειρ ἐκεᾺ πέπα. 

Ὅθ’ εἶναι πϋλεμορ ἐγὼ ἐπιθτμῶ νὰ μείνψ 

καὶ νᾸςσιρ ἀπ’ αἵμασ’ ἐφθπῶν, μὰ Δία, δὲν μακπόνψ».         870 

   Σοιοόσψρ ἔμεινεν ἐφθπὸρ ὁ μαφικὸρ ςασπάπηρ, 

γενϋμενορ ππὸρ σοῦ ςσατποῦ ἄγγελορ σᾸρ ἀγάπηρ,                         

μ’ ὁ σπϋπορ ὁποὺ υέπεσαι ἂν ἀππεπὴρ δὲν μέλει, 

ππάσσει καλῶρ, ππάσσει κακῶρ, ν’ ἐξεόπει δὲν ἐθέλει. 

                                                 
297 Υανεποί. 
298  Πεπικευαλαία, ὁποὺ εἶφε μὲ ἄλλα κοόπςη. 
299  Gemmata spada. 
300  ΒαπεᾺαν ἀπὸ φπτςάυι μὲ λαβὴν ἠ μανίκι κσ. 
301  ποὺ φπεψςσεᾺ σὴν χτφή σοτ σοῦ Διαβϋλοτ. 
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ἈναφψπεᾺ ἐκ ςτνοδοῦ φψπὶρ ν’ ἀποκπιθεᾺ σον          875 

καὶ νόκσ’ πάγει ππὸρ ιὼν κἰ ὅλορ θτμύδηρ ἦσον. 

Ἔμειν’ Ἀλέσηρ, μὰ κἰ ασὸρ μ’ ὀπγὴν κἰ ἀντπομϋνψρ                         

                   ς. 62       νὰ υέπει σὴν ἀπϋκπιςιν ’ρ εἴδηςιν γεμϋνορ.           

Σϋσ’ ἦσον μεςονόκσιον, ὅσε σεππνὴν εἰπήνην 

ἔφοτν σὰ κόμασα Θεοῦ κ’ οἱ ἄνεμοι γαλήνην302          880 

κἰ ὁ κϋςμορ υαίνεσ’ ἄλαλορ καὶ εἶν’ ἀναπατμένα 

κασὰ ςπηλαίψν καὶ μανδπῶν σὰ ζῶα κοτπαςμένα                    

καὶ σὰ πσηνὰ σοῦ οπανοῦ κ’ ἰφθόερ σᾸρ θαλάςςηρ 

καὶ ὄλα σὰ θνησὰ σᾸρ γᾸρ φαίποτν ἀγαλλιάςειρ 

καὶ υαίνεσ’ εἰρ σὸν μαλακὸν κϋλπον σοτ πῶρ σπαβίζει         885 

ὁ ὕπνορ ὁ μελιειδὴρ καὶ σὰ ἀποκοιμίζει. 

   Μ’ ὁ Γοδευπίδορ κ’ οἱ λοιποὶ πολλὰ ἐννοιαςμένοι                    

ἀπὸ σοῦ ὕπνοτ σὰρ σπτυὰρ δὲν εἶναι νικημένοι. 

Ἀδημονοῦν νὰ ἔλθει υῶρ σὸν δπϋμον νὰ θψπήςοτν 

σᾸρ θείαρ Ἱεποτςαλὴμ, σὸν πϋδα νὰ κινήςοτν.          890 

Ἀπαόςσψρ εἰρ σὸν οπανὸν ςημεᾺ’ αγᾸρ ζησοῦςι 

κ’ αἰῶνα πολτήμεπον σὴν νόκσ’ ασὴν νοοῦςι.                    

 

                 Σέλορ σᾸρ Δετσέπαρ ᾨδᾸρ 

 

 

 

 

 

                                                 
302  Ὅλα σὰ ππάγμασα εἶναι σοῦ Θεοῦ. 
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ΚΡΙΣΙΚΟ  ΤΠΟΜΝΗΜΑ 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ 
                  

18  καὶ 1095 : καὶ [εὶρ σοὺρ] 1095    

 

ΨΔΗ ΠΡΨΣΗ 

    

16  ν’ ἀςσπάχοτν    : νὰ λάμχοτν καὶ ν’ἀςσπάχοτν   (errata)  

70  πίχε  : 'πίχε      

90  ἔφῃ Σαγπίδηρ πϋνοτρ: ἔφει ὁ Σακπίδηρ πϋνοτρ    

91  Σαγπίδηρ : Σακπίδηρ (πάνσοσε)    (errata)   

100   ὁποὺ νὰ κσ. : ὥςσε δεν ἔμελλε    (errata)   

110  ὁποὺ  ὁ  : ὁποὺ  ̓σο      

113  μελακοὺρ : μαλακοὺρ303    

147  ὁποὺ ὁ Γάλλορ : ὁπϋπ’ὁ Γάλλορ     (errata)   

190  ὁποὺ  : ὥςσε      (errata)  

210   ἐππήξαμεν : ἐπίξαμεν304     

220  φάθη  : 'φάθη  

321  σῶν  : σὸ         

406  δόψ  : δόο (πάνσα)       

460   σὴρ  : σοὺρ305      

488  καὶ ὡρ Ἥπα : καὶ Ἥπα     (errata)   

518  μὰ υπὶκη  θψπία: μὰ υπίκη ῏ν’  θψπία    (errata)  

571   σὼν   (Ὃθψν λέγεσαι ὀπθϋσεπον)   (errata) 

577  Γβίδοτρ  : Γοτΐδοτρ (πάνσοσε)    (errata)   

615  ἕψρ ὁποὺ ἄκοτς’: ἕψρ ὅσ’ ἄκοτςεν   (errata)   

617  σϋσ’ ἔση ἔσ’ : φπϋνοτρ ἀκϋμ’    (errata)   

618  ὁποὺ  : ὁπὸσ’     (errata)   

631  σᾸρ  : σοὺρ      

666  ἠ  σακσικὴ : ἠ σακσική σ[ε]    (errata)   

                                                 
303 «πήπε φπϋνοτρ μαλακοὺρ».Ο Απφάγγελορ Γαβπιήλ ςσον ςσίφο ατσϋ δηλύνεσαι ϋσι ενδόθηκε σην 
εμυάνιςη ενϋρ νεαποό,  ενϋρ «μαλακοὺ» ςσα φπϋνια ανθπύποτ. Είναι ένα επίθεσο ποτ ςσην  μεσάυπαςη 
σοτ Γοτζέλη ςτνδέεσαι και με σιρ γτναίκερ, ϋπψρ ςσον ςσίφο 216 (“σὰρ μαλακὰρ γτναίκαρ μαρ”). Τπάπφει 
ϋμψρ και αλλοό πποκειμένοτ να πεπιγπάχει σον φαπακσήπα ενϋρ ανθπύποτ, σοτ Βαλδοβίνοτ 
ςτγκεκπιμένα, ψρ επψμανή (ςελ. 98, 4η Ψδή, ςσίφορ 341: “ὁ νέορ σϋσ' ὁ μαλακὸρ”).  
  Σο ππψσϋστπο κείμενο, δηλαδή εκείνο σηρ XIII stanza σοτ Canto I,  έφει: “Tra giovane e fanciullo età 
confine”(Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata, ed. Lanfranco Caretti, Giulio Einaudi, Σοπίνο 1971, p. 17 
και note 7: “Tra giovene ec: assunse un' età confinante (confineè aggetivo) tra la giovinezza e la 
fanciulezza”). Άπα θα ππέπει να δοόμε σην λέξη «μαλακοὺρ» ψρ αναυοπά ςσην νεαπή ηλικία. 
  O Εdward Fairfax, ςσην απϋδοςη σοτ έπγοτ ςσα αγγλικά ψρ Jerusalem Delivered (1600) μεσαυέπει σο 
νϋημα σψν ςτγκεκπιμένψν λέξεψν ψρ εξήρ:“A stripling seemed he thrive five winters old”. Είναι, λοιπϋν, 
πιο ςτγκεκπιμένορ, μιλάει για παιδί ηλικίαρ 5 εσύν, “πένσε φειμύνψν ςε ηλικία” (“five winters old”).  
(http:||omacl.org|Tasso|1book.html και http:||www2.hn.psu.edu|faculty|jmanis|tasso|tasso_jd.pdf).  
304 Γπάυψ «ἐπίξαμεν» και ϋφι «ἐπήξαμεν» καθύρ θεψπύ πψρ η λέξη πποέπφεσαι απϋ σο πήμα «πίπσψ»  και 
ϋφι απϋ σο «πηγνόψ» (=ςπάψ).  
305Εννοεί “σοτρ πλέον επημύδειρ δπτμοόρ σηρ Ιβεπνίαρ” και ϋφι ϋσι η Ιβεπνία είναι επημύδηρ. σην 
σελετσαία πεπίπσψςη θα έππεπε η λέξη να γπαυσεί ψρ «ἐπημύδοτρ», ππάγμα ποτ θα αλλοίψνε σην πίμα. 

http://omacl.org/Tasso/1book.html
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/tasso/tasso_jd.pdf
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675  γενέςθ’  : γίνεςθ’        

780   κείνοτρ ὅλοτρ : ἔφον ὅλοτρ (ἔφονσαρ)     (errata   

867  κἰ ὅ,σι ππὸρ : καὶ σὰ ππὸρ     (errata)   

 
 

ΨΔΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 
 

      

118  Ὄλτνθορ : Ὄλτνδορ (πάνσοσε)    (errata)  

208  εἶφε  : εἶφερ     (errata)   

342  ἀδίκοτ  : σ' ἀδίκοτ306     

347  λόπηρ πϋνορ : κανεὶρ πϋνορ     (errata)  

430  σὰ ἄλλα. : μήσ’ ἄλλα     (errata)   

447  ὄπον  : ὅπον (κανϋνα)     (errata)   

484  ὁποὺ  : ὅσε      (errata)   

577  ἐδῶ υήμη : υήμη πολλὰ μεγάλη   (errata)   

637  ὁποὺ  : ὅσαν      

659    σόφη κσ. :  σόφη πάνσοσ’ ὡρ σποφϋρ  (errata)   

801   μὴ ὅπψρ : μὴ ὅμψρ                (errata)  

835  φλαμίδα : φλαμόδα (ἐπανψυϋπεμα307)  (errata)  

839   σασαπία :  σαπσαπία (σοῦ ᾅδοτ)   (errata)   

853  κϋπιν  : κϋπτν ([] θεὰ)    (errata)   

879     ὁποὺ  : ὅσε     (errata)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
306 Βάζψ σο οπιςσικϋ άπθπο «σ'» μπποςσά απϋ σο «ἀδίκοτ βαςιλᾸορ», διϋσι ππϋκεισαι για ςτγκεκπιμένο 
ππϋςψπο. 
307Γπάυψ «ἐπανψυϋπεμα» και ϋφι «ἐπανουϋπεμα», αυοό ϋλα σα επιππήμασα, ϋσαν φπηςιμοποιοόνσαι ςσην 
ςόνθεςη λέξεψν, κπασάνε σο -ψ σηρ κασάληξηρ σοτρ αναλλοίψσο και δεν δέφονσαι σο ενψσικϋ «ο». Βλ. 
«πανψυϋπι», «ανύυλι», «κασύυλι» κ.ο.κ. 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 
Α 
ἀγλαΐζοτν (1.398)= ομοπυαίνοτν, ςσολίζοτν, κοςμοόν, λαμππαίνοτν.  
ἀειεςπέπψν (1.72)= ποτ ςκοσεινιάζοτν ςτνεφύρ, διαπκύρ  
ἀειυεγγεᾺρ (1.14)= ανέςπεποτρ, ποτ λάμποτν διαπκύρ  
ἀκασαπνεόςσοτρ (2.610)= ακασάπατςσοτρ  
ἀκλϋνοτρ (2.627)= ςσαθεποόρ, ακλϋνησοτρ  
ἄλκιμορ (2.353)= δτνασϋρ, γενναίορ. 
ἀλληλοδιαδϋφψρ (2.660)= άλληλορ+διαδοφή  
ἀλλοσπιουπϋνψν (2.460)=  αλλϋπιςσψν, ἀλλϋσπιορ+υπὴν. (υπὴν=πίςση, άποχη)  
ἁμαπσοςσομία (2.204)=  αμαπσία σοτ ςσϋμασορ, χέμα  
ἀμόμψν (2.572)= ϋμοπυορ, άχογορ, βλ. και νόμυη Ἀμτμϋνη. 
ἀναφψπιςμὸρ(2.503) = αποφψπιςμϋρ, αναφύπηςη  
ἀνδπίζοτ (2.733)= λάβαινε θάππορ, γίνε άνδπαρ, πποςσακσική σοτ πήμασορ ἀνδπίζψ. 
ἀνσιλήπσψπ (1.7)= βοηθϋρ, ςόμμαφορ  
ἀνσιπολέμοτ (1.102)= εφθποό  
ἀξιοθεψπήσοτρ (2.384)= αξιοππϋςεκσοτρ  
ἀπάσακσορ (2.631)= αντπϋσακσορ 
ἀπεπγασικὸρ (2.195)= βοηθϋρ, ςτνεπγάσηρ  
ἀποθπονίςειρ (2.591)= εκθπονίςειρ (και ψρ ἀποθπονίςμασα ςσο 1.244) 
ἀπποςκέπσψν (2.630)=  ανϋησψν, επιπϋλαιψν  
ἀπγικεπαόνοτ (1.307)= ποτ εκσοξεόει κεπατνοόρ. Απφαιοελληνικϋ επίθεσο σοτ Δία. 
ἀςσεποεγγεᾺρ (2.775)= ποτ υσάνοτν ψρ σα αςσέπια  
ασουϋνσα (2.512)= ατσϋφειπαρ  
 
Β 
βπονσοειδ (2.832)= βπονσεπή, απϋ σο οτςιαςσικϋ  βπονσή. 

  
Δ 
δαιμονουειλέση (2.862)= ετεπγεσήθενσα απϋ σοτρ δαίμονερ 
διάλιθον (2.853)= πέσπινη  
δοξοδϋσηρ (2.553)= ατσϋρ ποτ δίδει δϋξα 
δπιμτσάσοτρ (1.104)= πολό δτνασοόρ, ςυοδποόρ. Τπεπθεσικϋρ σοτ επιθέσοτ ὁ δπιμὺρ,  
δπιμεᾺα, σὸ δπιμὺ. 
δτςθαλπὴρ (1.67)= ποτ θάλπει με δτςκολία, ο πολό κπόορ, ομηπικϋ επίθεσο για σον 
φειμύνα, ϋπψρ ακπιβύρ φπηςιμοποιείσαι ςσην μεσάυπαςη σοτ Γοτζέλη.  
δτςμῶν (ἐκ) (1.371)= δτσικά (απϋ)  
 
Ε 
εἰκοναππάκσηρ (2.211)=αππάκσηρ σηρ εικϋναρ, ο κλέυσηρ σηρ εικϋναρ 
ἐμπνετμασοᾺ (1.175)= εμχτφύνει, ενθαππόνει 
ἐναςμενίζεσαι (2.374)= ετφαπιςσιέσαι, σέππεσαι 
ἐξύνοορ (2.332)= αδιανϋησορ 
εκλείαρ (2.183)= σιμήρ, δϋξαρ 
εδοκιμία (1.554)= ετδοκίμηςη, άνθηςη  
εκσίσψν (1.749)= καλουσιαγμένψν 
εσπεπσοήθηρ (2.539)= εὔσπεπσορ+ήθορ, ετμεσάβλησορ ψρ ππορ σο ήθορ ή φαπακσήπα 
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Η 
πύυιλορ (2.586)= ήπψρ+υίλορ  

 
Κ 
κασαμϋναρ (2.2)= μϋνο σοτ, αςτνσπϋυετσο  

κϋμαρ (1.410)= μαλλιά  
κοπάςιον (2.91)= κοπέλα μικπήρ ηλικίαρ, κοπίσςι  
κοτςσψδία (2.45)= υποτπά  
κπάςπεδο (2.818)= άκπη υοπέμασορ ποτ υσάνει ψρ σο πάσψμα, και, ςτνεκδοφικά, σο 
δάπεδο  
κπασαιῶν(1.210)= ιςφτπύν|κπασαιπικῶν (2.607)= δτνασύν, ιςφτπύν 
κπασαίψμα (2.424)= επικπάσηςη 
κπασεποθτμίᾳ (2.797)= με ιςφτπογνψμοςόνη 
κπασεπϋυπψν (2.384)= με ιςφτπϋ πνεόμα, γενναίορ (κπασεπϋρ+υπᾸν) 
κποπία (2.346)= λάςπη, απϋ σο οτςιαςσικϋ η κοππία με ανσιμεσάθεςη γπαμμάσψν. 
κτνϋμτγερ (1.834)= μόγερ ποτ πάνε ςε ςκόλοτρ  

 
Λ 
λασποφπίςσοτρ (1.849)= λάσπειρ σοτ Φπιςσοό, φπιςσολάσπερ  
λετκαςμὸρ (2.226)= λεόκανςη 
 
Μ 
μηφανοπλϋκορ (2.539)= παδιοόπγορ (πλέκψ+μηφανέρ) 
μιςανσέαρ (1.30)= εφθπικήρ, αδτςύπησηρ, ενάνσιαρ  
μονϋσασορ (1.352)= ενσελύρ μϋνορ  
μῶκορ (2.540)= φλεταςσήρ 

μῶλον (1.66)=(ὁ μῶλορ) η οπμή 

 
Ο 
ὀνομασοκλόσψν(1.549)= ονομαςσύν, υημιςμένψν, ξακοτςσύν. Απϋ σο επίθεσο σηρ 
απφαίαρ ελληνικήρ κλτσϋρ-ή-ϋν.  
 
Π 
πεπισπαφήλοτ (2.285)= πεπιλαίμιοτ, γόπψ απϋ σον λαιμϋ. 
πιςσοκατφομανία (2.240)= πίςση+καόφηςιρ+μανία, η αλαζονεία λϋγψ τχηλήρ πίςσηρ  
πιςσολάκσηρ (2.212) = απνηςίθπηςκορ, απϋ σο πίςσιρ+λάξ 
ποδοςσπάβη (2.221)= ϋπγανο βαςανιςμοό, υάλαγγα.  
πολτωδών(1.550)= πολτγνύςσηρ, πολόξεπορ.  
πολόυαιδπορ (2.196)= ποτ πποκαλεί πολλή υαιδπϋσησα;, λαμππϋρ.  
πϋποτρ (2.638)= δπϋμοτρ (βλ. τπ. 160) 

ποπυόπεον (1.60)= ποπυτπϋρ, βαθτκϋκκινορ. Επίθεσο ποτ ςτνδέεσαι με σον θάνασο, 
ϋπψρ ςσον μηπο. 

ππεπψδέςσασον (Ππ. 5)= πιο σαιπιαςσϋ.  
ππϋοχιν (Ἀυ. 2)= ππϋςοχιν.  
ππϋςπαιοι (2.664)= ξαυνικοί (βλ. τπ. ςσίφοτ). 

  

 
ςιδηποπεδημένοι (2.283)= ςιδηποδέςμιοι, δεμένοι με ςίδεπα  
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ςμεπδαλέορ (2.551)= δεινϋρ, υοβεπϋρ  (βλ. τπ. ). τνήθψρ για κσήνη και τπεπυτςικά 
ϋνσα. 

ςσεππὰ (1.229)= ςσεπεή, πτκνή, ςτμπαγήρ.  

ςσέυη (1.87)= ςσευάνια. 

ςσοναφίζει (1.274)= θπηνεί. Απϋ σο απφαιοελληνικϋ οτςιαςσικϋ ὁ ςσϋνορ=θπήνορ, 
ςσεναγμϋρ. 

ςσπϋμβορ (1.268)= ανεμοςσπϋβιλορ (βλ. τπ. )  
ςτνεπιςσὰ (1.55)= μαζεμένα, απϋ σο πήμα σηρ απφαίαρ ελληνικήρ ςτνεπίζψ= ενύνψ, 
υέπνψ μαζί. 
ςφεσλίψρ (2.236)= δόςκολα (επίππημα).  

  

Σ 
σάλανσορ (1.38)= βαςανιςμένορ. Απϋ σο απφαίο ελληνικϋ επίθεσο ὁ σάλαρ,  σάλαινα, σὸ 
σάλαν. 
σαφινοὶ (1.182)= γπήγοποι, με σαφόσησα. 
σπίμμασα (1.85, 1.226)= ςτνσπίμμια, κομμάσια, σμήμασα  

 

Τ 
πεπβπιθὴ (2.854)= τπεπβολικά γεμάσο. 
πεππεπίςςετμα (2.660)=  πὲπ+πεπίςςετμα, τπεπ-πλεϋναςμα.  

 
Υ 
υεπέςβιον= ζψογϋνο, ποτ υέπει ζψή (1.284) 
υιλομεμχιμοίποτρ (2.506)= υιλύ+μεμχίμοιπορ (=μέμυομαι+μοίπα), οι ςτνεφύρ 
παπαπονοόμενοι  

 
Φ 
φαλινὸρ (3.10)= φαλινάπι, ηνίο 
φαῦνορ (1.308)= κενϋρ, κτπιολεκσικά και μσυ. φαμηλήρ τποςσάθμηρ, άθλιορ.  
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ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ  ΚΤΡΙΨΝ,  ΕΘΝΙΚΨΝ ΟΝΟΜΑΣΨΝ  ΚΑΙ ΣΟΠΨΝΤΜΙΨΝ 
 

ημείψςη: Με σην ςτνσομογπαυία «Ἀυ.» αναυέπομαι ςσην Αυιέπψςη σοτ Γοτζέλη ςσον 
Ναπολέονσα Α΄. Με σην ςτνσομογπαυία «Ππ.» αναυέπομαι ανσίςσοιφα ςσον Ππϋλογο 
ποτ πποσάςςει ο μεσαυπαςσήρ ςσο ποίημα σοτ, δηλαδή ςσα γπαυϋμενά σοτ ςφεσικά με 
σιρ σατπουοπίερ, σον Βίο και σο έπγο σοτ Σοπκοτάσο Σάςςο. Με σην ςτνσομογπαυία 
«π.» αναυέπομαι ςσιρ τποςημειύςειρ σοτ ίδιοτ σοτ Γοτζέλη.  
 
Α 
Ἀγγλία: 1.785 
Ἄγγλοτ: 1.538 
Ἅγιορ Πέσπορ: 1.656 
Ἀδέμαπορ: 1.405 
Ἀθέςεψρ: 1.607 
Αἱ πσὰ Ἡμέπαι σᾸρ Πλάςεψρ σοῦ Κϋςμοτ: Ππ. 14 
ΑἰγαᾺον Πέλαγορ: 1.621 
Αἰγόπσιοι: 2.711 Αἰγτπσίψν: 2.688 
Αἴγτπσον: 2.577, 2.863 Αἴγτπσορ:  2.665 Αἰγόπσοτ: 1.296, 1.684, 2.531, 2.551 
ΑἱππᾸγον: 1.719  
ἈλαδᾺνε: 2.175 ἈλαδᾺνον: 2.592 ἈλαδᾺνορ: 1.810 Ἀλαδίνοτ: 2.17 
Ἀλέξανδπορ: (Μέγαρ) Ἀυ. 3 
Ἀλέξιον Κομνηνὸν: 1.699 
Ἀλέσα: 2.863 
Ἀλέσην: 2.743, 2.851, 2.861 Ἀλέσηρ: 2.875, 2.533, 2.563, 2.739 
Ἀληκσὼ: 2.837 
Ἄλπειρ: 1.649 
Ἀλυϋνςε: 1.29 Ἀλυϋνςορ: Ππ. 14, Ππ. 16, Ππ. 17 
Ἀλψνάπηρ: Ππ. 5 
Ἀμβακίαν: 1.637 
Ἀμόνσαρ(=Aminta): Ππ. 14 
Ἀνασολὰρ: 1.760, 3.511 ἈνασολᾸρ: 1.616 
Ἀνσιϋφειαν: 1.63, 3.103  Ἀνσιοφείαρ: 1.93 
ἈνσιοφεᾺρ: 1.258 
Ἀπατςίψν: 1.413 
Ἀπγάνσην: 2.853  Ἀπγάνσηρ: 2.544, 2.809 
Ἀπγονατσῶν: 1.537 
Ἄπγορ: 2.114 
Ἄπην: 1.101, 1.604 Ἄπηρ: 2.732 Ἄποτ(ον.Ἄπηρ): 1.578 
Ἀπιςσοσέληρ: Ππ. 14 
Ἁπμίδα: Ππ. 9 
Ἀπσοῦρ (=Ἀπθοόποτ): 1.538 Ἀςία: 1.5 Ἀςίαν: 1.242, 2.719, 2.725 Ἀςίαρ: 1.536 
Ἀυπικὴ: 1.5 
Ἀυποδίσηρ: 1.585, 2.92, 2.110 
Ἀφιλλεὺρ: 1.573 
 
Β 
Βαβτλῶνα: 2.840 
ΒαλδοβᾺνορ: Ππ. 5, 1.89, 1.415 
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Βέπγεμον, Βέπγομον, Βέπγαμον: Ππ. 13 
Βεπνάνδοτ Σάςςοτ: Ππ. 13 
Βεπσϋλδον: 1.609-διρ 
Βοεμϋνδον: 1.94 
Βοππᾶ: 1.872 
Βοτλιϋνοτ: 1.81 
Βοτλλψνίοτρ: 1.416 
Βπεσαννοὶ: 1.455 
 
Γ 
Γαβπιὴλ: 1.109 ΓαβπιᾸλορ: 1.152 
Γαλλί’[α]: 1.785 Γαλλία: Ππ. 13 Γαλλίαρ: 1.390 
Γαλλογεπμάνψν: 1.442 
Γαλλοειδεὶρ: 1.400 
Γάλλοι: 1.389 Γάλλψν: 2.850 
Γάλλον: 1.763, 2.530 Γάλλοτ: 1.147, 2.530 
Γαποόμνην: 1.630 
Γενσϋνιορ: 1.567 
Γεπάπδψν: 1.567 
Γεπμανία: Ππ. 4 
Γεπμανὸρ: 1.429 
Γεπνάνδον: 3.373 Γεπνάνδορ: 1.559 
Γεπνιέπην: 1.575 
Γεύπγιορ, 1.784 
Γιλδίππη: 1.580  
ΓοδευπεᾺδον: 1.348, 5.420, ΓοδευπεᾺδορ: 1.199, 1.309, 2.885,  ΓοσιυπᾸ: 1.116, 1.117, 1.153, 
2.575 
ΓοσιυπᾸρ: Ἀυ. 3, Ππ. 4, 5, 1.299, 1.417, 1.669, 1.681, 1.739, 2.843, Γοσιυπίδορ: 2.524 
Γουπέδον: 1.556 Γουπέδοτ: 2.818 
Γοτέλυορ: 1.347, 1.423, 1.429 
Γοτεπίνορ: Ππ. 14 
Γοτΐδοτρ: 1.577 
Γοτλιέλμορ: 1.347, 1.405, 1.457 (=Βπεσαννίαρ), 3.558 (=Βπεσαννίαρ) 
 
Δ 
Δανίαρ: 1.695 
Δανιὴλ: 1.832 
Δία: 2.868 
Δοτδϋνα: 1.547, 5.12  
Δτσικῶν: 1.520 
 
Ε 
βεπάπδον: 1.578 
γκεπλανὸρ: 1.563 
λικῶνορ: 1.12 
λιςςὸρ: Ἀυ. 3 
λλάδορ: 1.621 λλὰρ: Ἀυ. 2, 1.524 
Ἕλλην: 1.519 Ἕλληνερ: Ππ. 5, 10, 1.511 λλήνψν: 1.700, 2.673, 2.783 
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λοτωησίοτρ: 1.649  
μμανοτὴλ: 2.38 
μμαοὺρ(): 2.516, 2.517, 2.523 
νεσοὶ: 1.784 
ππᾺκον: 1.690 
Ἔπψρ: 1.468, 1.490, 1.494, 1.504, 1.605, 2.169, 2.218, 2.270, 2.295 Ἔπψσα: 2.294, Ἔπψσορ: 
2.148, 2.485 
ςσοανία: Ππ. 14, Ππ. 16, Ππ. 17 ςσοανίαρ: 1.428 
σποτπίαν: 1.569 
Επύπη: 1.239 Επύπηρ: Ἀυ. 4 
Επύσαρ: Ἀυ. 3 
Εςσάθειορ: Ππ. 4 (=Κϋμηρ, πασέπαρ Γοδευπίδοτ), 1.556  
 
Η 
Ἥπα: 1.488 
Ἠπιδανὸρ: 1.745 
 
Θ 
Θεμιςσοκλέψν: Ἀυ. 3 
Θεὸν: 1.147, 3.638 Θεὸρ: 1.7, 1.85, 2.74, 2.270 Θεοῦ: 1.301, 1.536, 1.625, 1.661, 2.50, 2.330, 
2.178, 2.613, 2.769, 2.878  
Θηβῶν: 1.648 
Θπάκερ: 2.711 
 
Ι 
Ἰάνοτ: 2.834 
Ἰβεπνίαρ: 1.460 
Ἰένα: Ἀυ. 3 
Ἱεποςολόμψν: 1.303 
Ἱεποτςαλὴμ: Ἀυ. 2, Ππ. 3, Ππ. 5, Ππ. 14-διρ, 1.817, 2.865, 2.888, Ἱεποτςαλὴμ 
ἈπελετθεπψθεᾺςαν: Ππ. 14 Ἱεποτςαλὴμ Ἀποκσημένην: Ππ. 14 
Ἰηςοῦ: 1.288,  Ἰηςοῦ Φπιςσοῦ: 2.212 
ἸοτδαᾺα: 2.803 Ἰοτδαίαν: 2.597 
Ἰςμένηρ: 2.2 
Ἰσαλία: Ἀυ. 2, Ππ. 5 
Ἰσαλὸρ: 1.429 
Ἰψάννηρ Βαπσιςσὴρ Μαπφέςιορ: Ππ. 13 
 
Κ 
Κα[μ]πανίαν: 1.507 
Καλατπίαρ: 1.94 
Κάμιλλορ: 1.659 
ΚαπανᾸα: 1.647 
Καπισύλιο: Ππ. 18 
Καπδινάλιρ Ἀλοτΐςιορ: Ππ. 14 
Καπινθίαν: 1.431 
Καπνοόσψν: 1.420= Κϋμηρ 
Καςςανοῦ: 2.668 
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Κιπκαςςίαν: 2.544 
Κλοπίνδη: 2.359, 2.424, 2.441, Κλοπίνδηρ: 2.443  
Κλοσαπεὺρ: 1.394 
Κποόςκα (=Ἀκαδημία): Ππ. 5, Ππ. 14 
Κτπίοτ: 1.874 
Κψνςσανσινοτπϋλεψρ: 2.672 Κψνςσανσινοόπολιν: 1.692 
 
Λ 
Λαγκαςσπίαρ: 1.565 
Λεψνίδερ: Ἀυ. 3 
Λεψνϋπαν: Ππ. 15 
Λιβάνοτ: 1.141 
Λιγοτπίαρ: 1.784 
Λοθαπιγγία: Ππ. 4 
 
Μ 
Μακεδονία: Ἀυ.3 
Μαπέγκοτ: Ἀυ. 3 
Μάπκορ: 1.784 
Μασίλδη: 1.611 
Μέγαιπα: 2.837 
Μοῦςα: 1.11 Μοόςαρ: Ππ. 17 
Μψάμεθ: 1.818, 2.10, 2.463, 2.643 
Μύςαρ: 1.443 
 
Ν 
Ναπολέψν: Ἀυ.  1 
Νεαπϋλεψρ: Ππ. 13 Νεάπολιν: Ππ. 16 
ΝεᾺλον: 2.848 
Νίκαιαν: 1.62 Νίκαιαρ: 2.852 
Νοπμανοὶ: 1.399 
Νοποτεγίαρ (=Νοπβηγίαρ): 1.559 
 
Ο 
Ὄβισορ: 1.569 
θψμανοὺρ: 1.257, 2.667, θψμανῶν: 2.688 
Οἴςσπῳ: 1.432 
λλανδί’(α): 1.7856 
Ὄλτνδορ: 2.118, 2.228, 2.283, 2.486 λόνδοτ: 2.404 
Ὅμηπορ: Ἀυ. 4, Ππ. 9, Ππ. 14 
πθψςιάδα: 1.196 πθψςίαν: 1.115Ὄπθψςιν: 1.66, 1.143, 1.180 
 Ὄπορ: 1.22 
Ὄπορ εΐπ: 1.759 
ςσεπλίσζ: Ἀυ. 3 
σὼν (Ὄθψν): 1.571 
Οβάλδορ: Ππ. 9, 1.568 
Οὔγψν: 1.393 
Οεπνϋλλιον: 1.564 
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Οὔλμη: Ἀυ. 3 
Οπανοῦ (=Θεοῦ) 2.148, 2.691 
 
Π 
Παλαιςσίνη: 1.295 Παλαιςσίνην: 2.498 
Παλαμίδηρ: 1.573 
Παναγίαν: 2.248 
Πανσανάςςηρ: 2.178, 
Πανσοκπάσοπα: 1.284 
Πάπαρ: Ππ. 4 Πάπαρ Κλήμηρ: Ππ. 17 Πάπαρ Οπβανὸρ: Ππ. 3 
Παπαδείςοτ: 2.31 
Πασάτωο: Ππ. 13 
Πασπιάπφηρ ίμψναρ: Ππ. 3, Ππ. 4 
Πέπς’ (αι): 1.474 Πέπςαι:  2.711 Πέπςαρ: 1.259, 2.667Πεπςῶν: 1.65, 2.688 
Πεπςίαρ: 2.381 
Πλάςσηρ: 2.23 Πλάςσοτ: 2.782 
Πλίνιορ: Ππ. 13 
Πλοτβήπιον: 1.638 
Πλοόσψνα: 2.6 
Ποδίοτ: 1.414 
Πϋλον: 1.698 
ΠτπηναᾺα Ὄπη: 1.630 
 
Ρ 
Ραισοὶ: 1.432 
Ραμβάλδορ: 1.568, 
Ρατμοῦνδορ (Σολύςηρ): 1.628, 3.533 
ΡᾸνορ: 1.443 Ρήνῳ: 1.432 
Ριδϋλυον: 1.575 
Ρινάλδε: 3.480 Ρινάλδον: 1.101, 1.462 Ρινάλδορ: Ἀυ. 3, Ππ. 9,  Ππ. 14 (=ὁμύντμο ἔπγο 
Σάςςο) 1.587, 
Ροβέπσον: 1.454 (=Υλάνδπαρ) Ροβέπσορ: 1.403 (=Νοπμανδίαρ) 
Ροςμϋνδορ: 1. 565 
Ροτγιέπηρ: 1.563 
ΡψμαᾺοι: Ππ. 17 Ρψμαίοτρ: 1.662 
Ρύμη: Ππ. 17 

 

 
αππακινὸρ: 2.857 
βένορ: 1.695 
ειπήνερ: Ππ. 13 
ικελία: 1.786 
ιὼν:  Ππ. 4, 1.122, 1.158, 1.227, 1.272,  ,1.672, 1.800, 1.865, 2.517, 2.757, 2.874 
ϋλτμα:  Ππ. 3, 1.59, 1.872 
οπένσον, οτππενσινὸν: Ππ. 13 
οτεό’(οι) (οτηβοὶ): 1.432 
ουία: 1.607, 1.608 
σέυανορ: 1.637 



 

105 

σόλψν Ἡπακλοῦρ: 2.576 
τπία: 3.354 τπίαν: 1.75 τπίαρ: 1.686, 2.569 τπιακῶν: 17.34 
υϋπσηρ: 1.573 
ψυπονία: 2.117, 2.229, 2.239, 2.301, 2.311, 2.350 ψυπονίαν: 2.188, 2.399 ψυπονίαρ: 
2.133 

 

Σ 
Σακπίδηρ: 1.91, 1.461, 1.475,  Σακπίδοτ:  Ἀυ. 3 
Σάςςορ: Ἀυ. 2, Ἀυ. 4, Ππ. 3, Ππ. 5, Ππ. 7, Ππ. 8, Ππ. 9, Ππ. 10, Ππ. 13, Ππ. 14, Ππ. 15-
σεσπάκιρ, Ππ.16 
ΣασᾺνορ: 1.519 
Σολύςηρ: 1.628 
Σοπιςμϋνδοτ: (=Il Re Torrismondo) Ππ. 14 
Σοπκοτάσορ: (=Σάςςορ) Ππ. 9, 15 
Σοτπκοπέπςαι: 2.604 
Σοόπκοτρ: 1.48 
Σοὺπρ: 1.638 
Σπιπϋλεψρ: 1.749 
 
Υ 
Υεππαπία: Ππ. 14, Ππ. 15 
ΥοᾺβορ: 1.369 
Υπιεδλὰν: Ἀυ. 3 
 
Φ 
ΦᾺορ: 1.778 
Φπιςσὸν: 2.9 Φπιςσὸρ: 1.790, Φπιςσοῦ: 1.2, 1.58, 1.386, 1.560, 1.818, 1.821, 2.792 
 
ΚΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΑ Ε ΑΛΛΕ ΓΛΨΕ 
 
Abbé Ladvocat, Docteur , Ππ. 2 
Pastor Fido, Πιςσὸρ Βοςκὸρ, Ππ. 14 
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308 Δεν μπϋπεςα να ςτμβοτλετσύ σο άπθπο ατσϋ. Σο παπαθέσψ για ϋποιον ενδιαυέπεσαι να αςφοληθεί 
πεπαισέπψ πάνψ ςσο ζήσημα σψν επιδπάςεψν σοτ Σάςςο ςσην νεοελληνική λογοσεφνία. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 
Σο 1807 ο Ζακτνθινϋρ Δημήσπιορ Γοτζέληρ, ςτγγπαυέαρ σηρ διάςημηρ κψμψδίαρ «Ο 
Φάςηρ», εκδίδει ςσην Βενεσία μία έμμεσπη μεσάυπαςη σηρ Gerusalemme Liberata σοτ 
Torquato Tasso με σίσλο «Η Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένη». Ο Γοτζέληρ ακολοτθεί ςσην 
μεσάυπαςη ατσή σιρ γλψςςικέρ θεψπίερ σοτ Κοπαή και φπηςιμοποιεί όυορ απφαΐζψν. Σο 
κείμενο είναι έψρ σύπα γνψςσϋ μονάφα ςε μία έκδοςη. Οι πεπιςςϋσεποι κπισικοί σηρ 
λογοσεφνίαρ θεψποόν αποστφημένη ή κακή σην μεσάυπαςη ατσή. Ίςψρ δεν είναι 
αςόνδεσο ατσϋ σο γεγονϋρ με σην γλύςςα σηρ μεσάυπαςηρ. 
   Ψςσϋςο ο Γοτζέληρ είναι έναρ καλϋρ αγψγϋρ σηρ πποεπαναςσασικήρ παιδείαρ, 
ςτνδέεσαι με σοτρ αποκαλοόμενοτρ πποςολψμικοόρ. σο έπγο σοτ τπάπφει ένα 
ολϋκληπο σμήμα απϋ ανέκδοση μεσάυπαςη σοτ ίδιοτ έπγοτ απϋ σον Ανσύνιο Μαπσελάο, 
ςημανσικοό λογίοτ σοτ 18οτ αιύνα, ςφϋλια γλψςςολογικοό πεπιεφομένοτ, αυιέπψςη ςσο 
Ναπολέονσα Α΄ , καθύρ και έναρ ππϋλογορ για ση ζψή και σο έπγο σοτ Tasso, ποτ μαρ 
υέπνοτν άμεςα ςσο κλίμα σοτ Ρομανσιςμοό.  
   Θεψπύ λοιπϋν ϋσι ππέπει να εξεσάςοτμε σην μεσάυπαςη ατσή και μέςα ςσην εποφή 
ςσην οποία εκδϋθηκε και ϋφι απλά με αιςθησικά κπισήπια, ππάγμα ποτ επιφειπύ ςσην 
επγαςία ατσή. Επιπλέον εκδίδψ σιρ δόο ππύσερ ψδέρ σοτ έπγοτ, σην αυιέπψςη ςσο 
Ναπολέονσα Α΄ και σον ππϋλογο σοτ Γοτζέλη. Έφψ πποςθέςει κπισικϋ τπϋμνημα, 
λεξιλϋγιο και ετπεσήπιο ονομάσψν. 
 

 
ABSTRACT 

 
In 1807 Demetrius Gouzelis from Zante, author of the famous comedy “Ο Φάςηρ” 
publishes at Venice one translation in verses of Torquato Tasso’s Gerusalemme Liberata 
as «Η Ιεποτςαλήμ Ελετθεπψμένη». Gouzelis followed in this translation Korai’s 
linguistic theories and used an archaic language. His text is known until now in one 
edition. The most literary critics consider this translation as unsuccessful or bad.  
Maybe this fact is not irrelevant with the language of the translation. 
   However, Gouzelis had a good level of knowledge as a scholar that lived before the 
national revolution of Greeks in 1821, he is connected with the cycle of the authors 
before Dionysios Solomos («πποςολψμικοί»). At his text there is a part of one 
unpublished translation of the same poem by Antonios Martelaos, one respectful 
scholar of the 18th century, some notes about linguistic theories, a dedication to 
Napoleon I and also a prologue about the life and works of Tasso that brings us to the 
atmosphere of Romanticism.  
  From my side I consider that we have to examine this translation through the period it 
had been published, not only with aesthetic criteria. I examine this aspect of the 
translation in my work. Furthermore I publish the first two “Odes” or “Cantos”, the 
dedication to Napoleon I and Gouzeli’s prologue. I have added an apparatus criticus, 
glossary and an index of proper names. 
 
 




