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Πρόλογος 

 

Το 1801 ένας νεαρός Φαναριώτης παραδίδει στο τυπογραφείο το ελαφρύ πόνημά 

του. Οι προσδοκίες του δεν πρέπει να ήταν και πολύ μεγάλες, καθώς ακόμα και 

σήμερα δε γνωρίζουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, ως γνήσιος νεαρός και 

φέρελπις  λόγιος  της  εποχής  του,  έκανε  το  καθήκον  του  να  επιδείξει  την 

πολυμάθειά  του  και  τα  χρηστά  του  ήθη  μέσα  από  το  μικρό  αυτό  βιβλιαράκι. 

Κανείς δεν μπορεί να του προσάψει την κατηγορία πως δε στάθηκε «ωφέλιμος». 

Μάλιστα,  στάθηκε  τόσο  «ωφέλιμος»  στο  να  τέρψει  τις  φιλόμουσες  συντροφιές 

του  άστεως,  οι  οποίες  θα  αποτελούνταν  από  νεαρά  αγόρια  (υποψήφιους 

εραστές)  και  λιγοστά  κορίτσια  (επαρκείς  μούσες),  λάτρεις  των  «ηδονικών 

αναγνωσμάτων», ώστε το έργο του να επανεκδοθεί αμέσως το 1802. Προφανώς 

τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης είχαν εξαντληθεί. 

  Ο  Κωνσταντίνος  Μάνος  έγραψε  ένα  ευπώλητο  ποιμενικό  ειδύλλιο,  Τα 

κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην,  πόνημα  ποιμενικόν,  το  οποίο  γνώρισε  τέσσερις 

εκδόσεις (1801, 1802, 1811 και 1836). Παρ’ όλη τη μεγάλη επιτυχία του έργου κατά 

την  πρώτη  τριακονταετία  του  19ου  αιώνα,  σήμερα  είναι  πλήρως  λησμονημένο. 

Ακόμα  και  ο  πολυγραφότατος  βιβλιοδίφης Κ. Θ.  Δημαράς  δεν  αναφέρεται  στο 

ειδύλλιο  του Μάνου,  παρ’  όλο  που  αντίτυπο  του  έργου  (εκδ.  1811)  εντοπίζεται 

στη  βιβλιοθήκη  του.1  Σίγουρα  το  έργο  δε  γοητεύει  τον  σημερινό  αναγνώστη, 

αλλά στέκει ως αδιάσειστο λογοτεχνικό τεκμήριο του ελληνισμού των αρχών του 

19ου αιώνα.  

Όταν μιλάμε για ένα λογοτεχνικό τεκμήριο στα χρόνια του Διαφωτισμού, 

καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι η γραμμή που χωρίζει το μέσο αναγνώστη της 

εποχής  από  το  συγγραφέα  είναι  σχετικά  λεπτή,  όσον  αφορά  το  λόγο  που 

διαβάζει ο πρώτος και την πρόθεση του δεύτερου. Όταν δε, έχουμε να κάνουμε 

με  ένα  νεαρό  λόγιο  συγγραφέα  όπως  ο  Κωνσταντίνος Μάνος,  τότε  η  γραμμή 

είναι  ακόμα  λεπτότερη.  Ένας  μέσος  αστός  αναγνώστης  και  ένας  συγγραφέας 

εκείνη την εποχή  (ήδη από το 1770 στη φωτισμένη Ευρώπη)  δε στέκονται πολύ 

μακριά όσον αφορά στο εξής: Ο πρώτος διαβάζει για να διδαχθεί, ενώ ο δεύτερος 

γράφει  για  να  διδάξει,  αφού  έχει  διαβάσει  για  να  διδαχθεί.  Και  οι  δύο  είναι 

φορείς  της  αστικής  ανεξαρτησίας,  η  οποία  προϋποθέτει  ένα  υποκείμενο  που 

διψά  για  επικοινωνία  και  για  γνώση,  «ώστε  να  πλουτίσει  τον  περιορισμένο 

εμπειρικό  του  κόσμο».2  Στην  περίπτωση  του Μάνου  διαφαίνεται  η  εικόνα  του 

λόγιου, ο οποίος έχει αποκομίσει ωφέλιμες γνώσεις από τα βιβλία και τώρα έχει 

έρθει η σειρά του να προσφέρει τα κατάλληλα εχέγγυα στον αναγνώστη για την 

ηθική και διανοητική διαμόρφωση του τελευταίου.   

Στην  παρούσα  εργασία  εξετάζεται  ένα  ελαφρύ  ποιμενικό  ειδύλλιο  και 

αυτό  συνεπάγεται  τη  διερεύνηση  ενός  φαινομένου,  το  οποίο  πήρε  σημαντικές 

διαστάσεις  στη  Δυτική  και  Βόρεια  Ευρώπη  στις  τελευταίες  δεκαετίες  του  18ου 

αιώνα, ενώ έγινε αισθητό στον ελληνισμό μόλις την τελευταία δεκαετία του 18ου 

                                                      
1 Βλ. εδώ «Η Έντυπη Παράδοση», σ. 8. 
2 Reinhard Wittmann, «Μια επανάσταση της ανάγνωσης στα τέλη του 18ου αιώνα;», μτφρ. 

Μίλτος Καρκαζής,  Ιστορία  της  Ανάγνωσης  στον Δυτικό  Κόσμο,  επιμ. Guglielmo Cavallo, 

Roger Chartier, Αθήνα 2006, σ. 352. 
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αιώνα.  Πρόκειται  για  τη  μανιώδη  κατανάλωση  «ηδονικών  αναγνωσμάτων»  με 

σκοπό την αισθηματική αγωγή του αναγνώστη. Αυτή η αγωγή είναι αποτέλεσμα 

και  της  τέρψης  που  θα  προκαλέσει  το  ανάγνωσμα  στον  αποδέκτη  του.  Στην 

περίπτωση  των  ηδονικών  αναγνωσμάτων  της  εποχής,  η  περιβόητη  σχέση  του 

«τέρπειν» και του «ωφελείν» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ωφέλεια του 

αναγνώσματος προκύπτει  όχι μόνο από τα ηθικά διδάγματα, αλλά και από  το 

γεγονός  ότι  το  ανάγνωσμα  προκαλεί  την  τέρψη.  Η  τέρψη,  καθ’  αυτή,  είναι 

ωφέλιμη. Η  επιδίωξη  της  ευδαιμονίας  για  τον  αστό  των αρχών  του  19ου  αιώνα 

είναι πλέον αυτονόητη, ενώ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ιδεολογίας του.  

Η  μόδα  των  ηδονικών  αναγνωσμάτων,  που  ήρθε  από  τη  Γαλλία  των 

φώτων, κυριάρχησε και στο νεαρό αναγνωστικό κοινό της Κωνσταντινούπολης 

και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. Επομένως το έργο του Μάνου δεν μπορεί 

να  ειδωθεί  ξέχωρα από  έργα όπως  το Σχολείο Ντελικάτων Εραστών  (1791) του 

Ρήγα  ή  το  Έρωτος  Αποτελέσματα  (1792)  του  Ιωάννη  Καρατζά.  Η  αγωγή  των 

αισθηματικών νέων εντάσσεται στο πλαίσιο της ηθικής του συναισθήματος και 

συμπλέει με τα, νεοεισαχθέντα στον ελληνισμό, ιδεώδη του Διαφωτισμού.  

Πέραν  όμως  της «σχηματικής»  ασφάλειας  των σχημάτων,  δεν παύει  να 

βρισκόμαστε μπροστά  σε  ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό  έργο.  Το  γεγονός  ότι  το 

συγκεκριμένο έργο δε σχετίζεται με μία αποκλειστικά λογοτεχνική πηγή, αλλά 

συνδιαλέγεται με πολλά έργα, λογοτεχνικά και μη, υποχρεώνει τον ερευνητή να 

αναδείξει  τον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  του  ειδυλλίου,  ανεξαρτήτως  πλαισίων  και 

γενικεύσεων. Παρ’ όλα αυτά ο αναγνωστικός ορίζοντας του συγγραφέα μπορεί 

να  λειτουργήσει,  με  κάποια  σχετική  ασφάλεια,  ως  ενδεικτικός  κι 

αντιπροσωπευτικός ενός φιλελεύθερου Φαναριώτη λόγιου, ο οποίες έχει έρθει σε 

επαφή με τις νεωτεριστικές ιδέες του Διαφωτισμού.   

Το  «ηδονικό  ανάγνωσμα»  κατείχε  σημαντική  θέση  στην  καρδιά  των 

αναγνωστών  και  ένα  από  αυτά  τα  έργα  είναι  και  Τα  κατά  Κλεάνθην  και 

Αβροκόμην  του  Κωνσταντίνου  Μάνου.  Η  απήχηση  του  έργου,  σύμφωνα  με  τα 

λίγα  τεκμήρια  που  κατέχουμε,  ήταν  σημαντική  και  πολυδιάστατη,  καθώς 

αφενός  στίχοι  του  έργου πέρασαν στο  στόμα  του  λαού ως  τραγούδι,  αφετέρου 

μεταγενέστεροι  ποιητές,  όπως  ο  Σολωμός,  επηρεάστηκαν  από  το  ειδύλλιο  του 

Μάνου.  

Η  παρούσα  εργασία  έχει  σκοπό  την  ανάδειξη  ενός  λησμονημένου 

κειμένου,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  ακόμα  λιθαράκι  στο  λειψό  οικοδόμημα  της 

ελληνικής  λογοτεχνίας  των  τελών  του  18ου  αιώνα  και  των  αρχών  του  19ου. 

Αναφέρομαι  σε  λειψό  οικοδόμημα,  καθώς  οριστική απάντηση στο  ερώτημα  «τι 

ήταν λογοτεχνία για τον ελληνισμό της εποχής» δεν έχει δοθεί. Η εξέταση του 

ειδυλλίου του Μάνου δίνει μια αφορμή για επαναπραγμάτευση του ζητήματος, 

καθώς  το  έργο  αποτελεί  γνήσιο  τέκνο  της  εποχής  του˙  της  μόδας  της,  του 

πνεύματός της και της ανατρεπτικότητάς της.  

* 
Από  εδώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τον  καθηγητή  μου  Στέφανο  Κακλαμάνη,  που 

βρισκόταν  εξαρχής  δίπλα  μου  στο  κάθε  βήμα  και  χωρίς  τη  στοργική  του  καθοδήγηση 

αυτή η εργασία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ τον Αλέξη Πολίτη για 

την  ευεργετική  επιμονή  και  υπομονή  του  και  φυσικά  την  καθοδήγησή  του.  Τέλος 

ευχαριστώ  τον  Δημήτρη  Πολυχρονάκη  για  τις  καίριες  συζητήσεις  πάνω  σε  διάφορα 

ζητήματα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία.  
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Το εξώφυλλο της έκδοσης του 1801. 

 

 

 

 

 

 
 
Το εξώφυλλο της έκδοσης του 1802. 
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Η έντυπη παράδοση 

 

Το  ποιμενικό  ειδύλλιο  Τα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην  του  Κωνσταντίνου 

Μάνου  τυπώθηκε  πρώτη  φορά  στη  Βούδα  το  1801  από  το  τυπογραφείο  του 

βασιλικού Πανδιδακτηρίου.  

 

ΤΑ  �ΚΑΤΑ  �  |  ΚΛΕΑ  �ΝΘΗΝ  |  ΚΑΙ  �|  ‛ΑΒΡΟΚΟ  �ΜΗΝ|  ΠΟ  �ΝΗΜΑ 
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ �Ν | 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ �ΝΟΥ ΜΑ �ΝΟΥ | ’Αναλώμασί τε και� σπουδη� | προ�ς τέρψιν 
τω�ν φίλων ε̉κδοθέν  ◌۠ | [τυπογραφικό κόσμημα] | [τυπογραφική γραμμή] | ’ΕΝ 
ΒΟΥ �ΔΑ | Τύποις του� κατ’ Ου ̉γκαρίαν Βασιλικου� Πανδιδακτηρίου.3 
 

Σχήμα 8ο μικρό. Διαστάσεις 17,5 cm. × 12 cm. Διάταξη τευχών: Α‐Ε8. Φύλλα 80. Το 

κείμενο  ξεκινά  στο φύλλο  2v  και  τελειώνει  στο  39v  (78  σελίδες).  Στο φύλλο  2r 

υπάρχει ως motto η φράση του Λουκιανού: «Οὐχ ὁ Ἔρως ἀδικεῖ μερόπων Γένος 

ἀλλὰ ἀκολάστοις ψυχαῖς ἀνθρώπων Ἐσθ’ ὁ Ἔρως πρόφασις. Mortales non laedit 

Amor, mens  crimen amori  Impingit Sceleris  luxuriosa Sui».4    Το  τελευταίο φύλλο 

(40)  είναι  λευκό.  Στην  κάτω  δεξιά  άκρη  της  κάθε  σελίδας,  εκτός  της  σ.  19, 

υπάρχουν  παραπεμπτικές  λέξεις  ή  συλλαβές  λέξεων,  που  καταδεικνύουν  την 

αρχή του κειμένου της επόμενης σελίδας. Συγκεκριμένα: σ. 3 Το�, σ. 4 Δε�ν, σ. 5 
Τοι�‐, σ. 6 ’Αρε‐, σ. 7 ’Όθεν, σ. 8 ΠΡΟ‐, σ. 9 ‛Ο, σ. 10 ‛Οι, σ. 11 ’Εκει�, σ. 12 Φύ‐, σ. 

13 ’Εκει�‐, σ. 14 ’Η̃χον, σ. 15 Το�ν, σ. 16 ‛Ως, σ. 17 Τη�ν, σ. 18 ‛Όπου, σ. 20 ’Ειπε�, σ. 
21 ’Άχριον [sic], σ. 22 ‛Οπο�-, σ. 23 ΜΕ΄-, σ. 24 Το�, σ. 25 Ζωΰ-, σ. 26 ‛Ο, σ. 27 ΜΕ΄-, σ. 
28 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 29 ‛Ο,  σ.  30  Ποι�ος,  σ.  31  Δε�ν,  σ.  32  Πω�ς,  σ.  33 ΜΕ΄-, σ. 34 
ΚΛΕΑ΄Ν-,  σ. 35 ’Όθεν,  σ.  36 ΜΕ΄-, σ. 37 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 38 ΜΕ΄-, σ. 39 Και�, σ. 40 
’Εσυ�, σ. 41 ’Άχ!, σ. 42 ‛Η, σ. 43 ΜΕ΄-, σ. 44 Πα-, σ. 45 ΜΕ΄-, σ. 46 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 47 
’Αυτο�, σ. 48 ΜΕ΄-, σ. 49 ’Άχ!,     σ. 50 Τη�ν, σ. 51 ΜΕ΄-, σ. 52 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 53 Ζη-, σ. 54 
πω�ς, σ. 55 ΜΕ΄-, σ. 56 ‛Ο, σ. 57 Τα�, σ. 58 ‛ΑΒΡΟ‐, σ. 59 ‛Όταν, σ. 60 Τη�ν, σ. 61 
ΜΕ΄-, σ. 62 ‛Όμως, σ. 63 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 64 Τι�, σ. 65 ‛ΑΒΡΟ‐,  σ.  66 ΚΛΕΑ΄Ν-, σ. 67 
‛Οπου�, σ. 68 ‛ΑΒΡΟ‐, σ. 69 Δια�, σ. 70 Τα�, σ. 71 ΜΕ΄-, σ. 72 ‛Ο, σ. 73 Πλη�ν, σ. 74 
Και�, σ. 75 Το�ν, σ. 76 ‛Ο, σ. 77 ’Ενα‐.            

Τα  ομοιοκατάληκτα  δίστιχα,  σε  ιαμβικό  δεκαπεντασύλλαβο, 

παρουσιάζονται  πάντοτε  με  είσθεση  του  δεύτερου  στίχου.  Ξυλογραφίες  και 

τυπογραφικά  κοσμήματα,  τα  οποία  σχετίζονται  με  τη θεματική  του  έρωτα  και 

της μουσικής υπάρχουν στις εξής σελίδες: φύλλο 1r και σσ. 8, 19, 23, 27, 33, 43, 61, 

71, 78. 
 

                                                      
3 Το αντίτυπο που περιγράφεται και βάσει αυτού πραγματοποιήθηκε η έκδοση του έργου 

είναι το αντίτυπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας με κωδικό Ν. Φ. 747α . 
4 Ο Μάνος δεν παραλλάσσει το επίγραμμα. Όμως η απόδοση στη λατινική γλώσσα 

φαίνεται να είναι δική του. Βλ. τη δίγλωσση έκδοση Gilberti CognatinNozereni, Ioannis 

Sambuci, Luciani Samosatensis, Opera quae quidam exant omnia Graece & Latine, T. IV, Βασιλεία 

1563, σ. 569, όπου η απόδοση διαφέρει.   
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Αντίτυπα5:  1801.  Αθήνα,    Εθνική  Βιβλιοθήκη,  Ν.  Φ.  747α.  –  Αθήνα,  Οικογενειακή 

Βιβλιοθήκη  Μαρίνου  Σιγούρου  (τουλάχιστον  μέχρι  το  1957).  –  Κέρκυρα,  Δημόσια 

Βιβλιοθήκη  –  Κοζάνη,  Κοβεντάριος  Δημοτική  Βιβλιοθήκη.  –  Τεργέστη,  Βιβλιοθήκη  της 

ελληνικής  κοινότητας.  –  Αυστρία,  Βιβλιοθήκη  της  Ελληνικής  Σχολής  Βιέννης.  – 

Βουκουρέστι, Biblioteca Academiei Romane, ΙΙ 268605. 

 

Η  άμεση  επιτυχία  της  πρώτης  έκδοσης  οδηγεί  σε  μια  δεύτερη  έκδοση  τον 

επόμενο χρόνο, αυτή τη φορά στην Τεργέστη από το τυπογραφείο του Γάσπαρ 

Βάις.  Η  διάρθρωση  της  έκδοσης  του  1802  είναι  ακριβώς  η  ίδια  με  αυτήν  της 

πρώτης.  Οι  παραπεμπτικές  λέξεις  αυτής  της  έκδοσης  είναι  ίδιες  με  αυτές  της 

πρώτης έκδοσης. Τα ορθογραφικά λάθη είναι περισσότερα, λόγω αβλεψίας του 

τυπογράφου.  Αυτό  σημαίνει  πως  ο  συγγραφέας  δεν  ήταν  παρόν  κατά  την 

εκτύπωση.  Μόνη  εξαίρεση  στον  παραπάνω  κανόνα  αποτελεί  η  διόρθωση  της 

λέξης  «χρησμός»  [1801]  σε  «κνησμός»  [1802,  1811,  1836]  στο  στίχο  Ζ  11  ,  όπου 

είναι και η σωστή.6  

Επομένως  η  δεύτερη  έκδοση  αποτελεί  πιστή  ανατύπωση  της  πρώτης 

χωρίς παρέμβαση του συγγραφέα ή του στοιχειοθέτη, όπως αποδεικνύεται από 

τα πολλά αποκλειστικά ορθογραφικά σφάλματα.    
 
ΤΑ � ΚΑΤΑ � | ΚΛΕΑ �ΝΘΗΝ | ΚΑΙ � | ‛ΑΒRΟΚΟ �ΜΗΝ [sic] | ΠΟ �ΝΗΜΑ 
ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ �Ν |ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ �ΝΟΥ ΜΑ �ΝΟΥ | ΣΠΟΥΔΗ | των ε ̉νταυ�θα 
δέ τιμίων πραματευτω�ν Συνδρομη� | προ�ς χρη�σιν τω�ν φίλων εκδοθε�ν. | 
[ξυλογραφία που απεικονίζει το νεαρό θεό έρωτα να αναπαύεται κρατώντας ένα 

στεφάνι] | [τυπογραφική γραμμή] | ’Εν Τριεστίω. | ’Εν τη τυπογραφεία Βάϊς 1802.7 
 

Παρατηρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο χαρακτηρισμός «Σπουδή» έχει τονιστεί 

σε  σχέση  με  την  πρώτη  έκδοση.  Ίσως  το  κύρος  που  προσδίδει  στο  έργο  μια 

δεύτερη έκδοση, έπαιξε ρόλο στον τονισμό της λέξης «Σπουδή» με την έννοια της 

εμβρίθειας.  Δηλαδή  ότι  το  πόνημα  του  Μάνου  είναι  αποτέλεσμα  επιμελούς 

φροντίδας και σοβαρής μελέτης πάνω στο ζήτημα του ηθικού έρωτα.   

Δεύτερον,  ο  συγγραφέας  ή  ο  εκδότης  μνημονεύει  στη  σελίδα  τίτλου  όχι 

μόνο το μικρό κύκλο των «φίλων», για τους οποίους προορίζεται το ανάγνωσμα, 

αλλά  και  τους  «τίμιους»  εμπόρους  χάρη  στη  συνδρομή  των  οποίων 

πραγματοποιήθηκε η δεύτερη έκδοση.  

   
Αντίτυπα:  1802.  Αθήνα,    Εθνική  Βιβλιοθήκη,  Ν.  Φ.  747κ  .  –  Αθήνα,  Βιβλιοθήκη  Γ. 

Μαυροκορδάτου.  –  Αθήνα,  Σπουδαστήριο  Βυζαντινής  και  Νεοελληνικής  Φιλολογίας. 

Αθήνα,  Βιβλιοθήκη  Λάμπρου  και  Μάγδας  Κωστακιώτη.  –  Αθήνα,  Βιβλιοθήκη  Μάνου 

Χαριτάτου.  –  Ηράκλειο  Κρήτης,  Βικελαία  Βιβλιοθήκη.  Ρέθυμνο,  Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου  Κρήτης.  –  Ιωάννινα,  Ζωσιμαία  Βιβλιοθήκη.  –  Αίγυπτος,  Μονή  Σινά.  – 

Βενετία, Βιβλιοθήκη Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας. – Βουκουρέστι, Biblioteca Academiei 

Romane, Ι 76940. – Cambridge, British Library, S706. d. 80. 16. 

                                                      
5 Για τη συγκέντρωση των αντιτύπων βλ. Φίλιππος Ηλιού, Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, 

Βιβλία‐Φυλλάδια, ό.π., σσ. 22, 49, 314 ‐315, με λίγες δικές μου προσθήκες.  
6 Βλ. εδώ «Σημειώσεις‐Σχόλια», σ. 144.  
7 Το αντίτυπο που περιγράφεται είναι το αντίτυπο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 

με κωδικό Ν. Φ. 747κ . 
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Το  έργο  επανεκδίδεται  το  1811,  μάλλον  στην  Κωνσταντινούπολη,  καθώς  δεν 

αναγράφεται  τόπος  έκδοσης.  Σε  αυτό  το  συμπέρασμα  έχουν  καταλήξει  ο 

Φίλιππος  Ηλιού  και  ο  Κώστας  Στάικος  μετά  από  εξέταση  των  τυπογραφικών 

στοιχείων.8 Η  έκδοση  είναι μικρότερου σχήματος,  συγκεκριμένα 12ου. Η  έκδοση 

αυτή είναι πιο φτωχή, καθώς ο αναγνώστης δε συναντά ξυλογραφίες, όπως στις 

δύο  προηγούμενες  εκδόσεις  ενώ  υπάρχουν  και  πολλές  αβλεψίες  του 

τυπογράφου,  οι  οποίες  οφείλονται  στη  λανθασμένη  τοποθέτηση  των 

τυπογραφικών στοιχείων. Οι  αριθμημένες  σελίδες  της  έκδοσης παραμένουν  78 

όμως  η  διάρθρωση  είναι  διαφορετική,  όπως  αποδεικνύεται  και  από  τις 

διαφορετικές παραπεμπτικές λέξεις, σε σχέση με τις εκδόσεις του 1801 και 1802. 

 

ΤΑ  ΚΑΤΑ  |  ΚΛΕΑΝΘΗΝ  |  ΚΑΙ  |  ΑΒΡΟΚΟΜΗΝ  |  ΠΟΝΗΜΑ  ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ 

|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΑΝΟΥ  |  ΣΠΟΥΔΗ,  | [τυπογραφική  γραμμή]  |  ’Έν  ’έτει 
18119  

 

Πέραν των αβλεψιών υπάρχουν και πολλές διορθώσεις. Αυτές  ίσως οφείλονται 

στον  ίδιο  τον  συγγραφέα,  ο  οποίος  θα μπορούσε  να  είναι  παρόν  στην  έκδοση, 

καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Όμως 

μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  κι  ενός  πιο  προσεκτικού  στοιχειοθέτη. 

.Συγκεκριμένα, στον στίχο Π 65 ο λάθος τύπος «ποιμαίνων» αποκαθίσταται σε 

«ποιμένων».10 Παρακάτω διορθώνεται ο  τύπος «α̉λάζει»  (Π 145)  σε «α̉λλάζει».11 

Τέλος,  στον  στίχο  ΙΑ  30  αποκαθίσταται  ο  τύπος  «κονιορκτο�ν»  σε 
«κονιορτο�ν».12  Αξίζει  να  προστεθεί  πως  στην  παρούσα  έκδοση  και  μόνο 
απουσιάζει η κατακλείδα του έργου «Τέλος και� τῇ Αφροδίτῃ κλέος».  
   
Αντίτυπα: 1811. Αθήνα,  Εθνική  Βιβλιοθήκη, Ν.  Φ. 748. – Αθήνα,  Βιβλιοθήκη Βουλής  ΙΔ 

4.776. – Αθήνα, Βιβλιοθήκη Κ. Θ. Δημαρά. – Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 

Τρικ.  6707,  Δωρεά  Τρικόγλου.  –  Παρίσι,  Bibliotheque  Interuniversitaire  des  Langues 

Orientales. – Ιάσιο, Biblioteca Societati de Medici si Νaturalisti, I 311. Βουκουρέστι, Biblioteca 

Academiei Romane, Ι 15534.   

 

Η  τελευταία  έκδοση  του  έργου  πραγματοποιείται  στην  Αθήνα  το  1836  από  το 

τυπογραφείο του Άγγελου Αγγελίδη.  

 

ΤÀ  ΚΑΤÀ  |  ΚΛΕΑΝΘΗΝ  |  ΚΑÌ  |  ΑΒΡΟΚΟΜΗΝ.  |  ΠÓΝΗΜΑ  ΠΟΜΕΝΙΚÒΝ  | 
ΚΩΝΣΤΑΝΤÍΝΟΥ ΜÁΝΟΥ  | ΣΠΟΥΔΗ ̃ι  | [τυπογραφική γραμμή]  | Τρίτον τύποις 
ἐκδίδεται  |  Συνδρομη�  τω�ν  ἐνταυ�θα  τιμίων  Ε ̉μπόρων  |  καὶ  πρὸς  χρη�σιν 
τω�ν  φίλων.  |  [ξυλογραφία  όπου  απεικονίζεται  ο  φτερωτός  θεός  Έρωτας  να 

                                                      
8 Φίλιππος Ηλιού, Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, Βιβλία‐Φυλλάδια, ό.π., σσ. 314‐315 και 

Κώστας Π. Στάικος: Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 

Αθήνα 1998, σσ. 130‐132. 
9 Το αντίτυπο που περιγράφεται είναι της ΕΒΕ, Ν. Φ. 748. 
10 1801, 1802, 1836 [ποιμαίνων]. 
11 1801, 1802, 1836 [α̉λάζει]. 
12 1801, 1802, 1811 [κονιορκτο�ν]. 
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παίζει  τον  αυλό]  |  ΕΝ  ΑΘΗΝΑΙΣ,  |  Ε ̉Κ  ΤΗ ̃Σ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ�ΑΣ  Α ̉ΓΓΕ�ΛΟΥ 
Α ̉ΓΓΕΛΙ�ΔΟΥ | Ὁδος Αἰόλου | 1836.13   
 

Το σχήμα είναι μικρό 8ο. Στην παρούσα έκδοση το κείμενο εκτυλίσσεται σε 106 

σελίδες, επομένως η σελιδαρίθμηση και η διάρθρωση της έκδοσης δεν έχει καμία 

σχέση με τις τρεις προηγούμενες. Παραπεμπτικές λέξεις δε συναντάμε σε καμία 

σελίδα. Μετά  τη σελίδα 106  ο  εκδότης  έχει  ανθολογήσει  έξι  ερωτικά ποιήματα 

του  Παναγιώτη  Σούτσου,  κάτω  από  τον  τίτλο:  ΕΡΩΤΙΚΑ  |  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
ΣΟΥΤΣΟΥ  (σσ.  107‐112).  Το  τελευταίο  ποίημα  έχει  τίτλο  «Το  Φίλημα»,  ενώ  τα 

υπόλοιπα ανθολογούνται άτιτλα, όπως και εκδόθηκαν στη συλλογή Ποιήσεις το 

1831. 14  

  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  παρατηρούμε  πως  η  έκδοση  του  Αγγελίδη 

είναι απολύτως χρηστική,  καθώς αυτό που ενδιέφερε τον εκδότη ήταν να ρίξει 

στην  αγορά  ένα  βιβλίο  τσέπης,  το  οποίο  προοριζόταν  αποκλειστικά  για  την 

τέρψη  των  νεαρών,  κατά  βάση,  αναγνωστών.  Ένα  γνωστό,  επιτυχημένο  και 

πολυτραγουδισμένο  ειδύλλιο  της  προεπαναστατικής  ελληνικής  λογοτεχνικής 

παραγωγής  εκδίδεται  διανθισμένο  με  ερωτικά  ποιήματα  του  διάσημου,  την 

εποχή  εκείνη,  Παναγιώτη  Σούτσου.  Η  χρηστική  αυτή  έκδοση  δε  διαφέρει  από 

αυτές των επιτυχημένων εκδοτικά ανθολογιών, που κυκλοφορούσαν ευρέως την 

εποχή εκείνη. 15  

  Ο  Αγγελίδης  την  ίδια  χρονιά  εκδίδει  και  μια  πεζή  μετάφραση  της 

βουκολικής μυθιστορίας Εστέλλη του Jean‐Pierre Claris de Florian (1755‐1794) από 

τον  Μ.  Κροκιδά˙  ένα  βιβλίο  σχήματος  μικρού  8ου.16  Επομένως,  κρίνοντας  τις 

εκδοτικές  προσπάθειες  του  Αγγελίδη  το  1836,  συμπεραίνουμε  πως  ο  εκδότης 

απέβλεπε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ένα ορισμένο  target group˙ τους 

αναγνώστες  «ηδονικών»  και  εύπεπτων  αναγνωσμάτων  όχι  μόνο  ερωτικού 

περιεχομένου,  αλλά  και  βουκολικού.  Η  βουκολική  λογοτεχνία,  ο  συμβατικός 

χαρακτήρας17  της οποίας και η θεματική της φύσεως και του παιγνιώδη έρωτα, 

την καθιστούσαν ανέκαθεν είδος αγαπητό. Όμως από τα τέλη του 18ου αιώνα και 

μετά  τοποθετείται  και  σε  ένα  νέο  πλαίσιο˙  αυτό  των  ευπώλητων  «ηδονικών» 

                                                      
13 Το αντίτυπο που περιγράφεται είναι του Πανεπιστημίου Κρήτης, ΠΟΛ 205375.  
14 Τα ερωτικά ποιήματα του Σούτσου ανήκουν στα «Ερωτικά» από τη συλλογή: 

Παναγιώτου Σούτσου, Ποιήσεις. Τόμος πρώτος, Ναύπλιο 1831, σσ. 83‐108. Τα ποιήματα 

που ανθολογεί ο Αγγελίδης βρίσκονται στις σσ. 83, 86, 87, 88‐89, 99 και 102.  
15 Η πρώτη ανθολογία που εμφανίζεται στην Ελλάδα είναι αυτή του Ηλία Χριστοφίδη 

Στίχοι Ηρωικοί και Ερωτικοί, η οποία τυπώνεται από τον Ανδρέα Κορομηλά το 1834. Το 

1835 ο Κορομηλάς τυπώνει την ίδια ουσιαστικά ανθολογία παραλείποντας κάθε 

αναφορά στον Χριστοφίδη, έχοντας αλλάξει τον πρόλογο και με τίτλο Ανθολογία ή 

Συλλογή Ασμάτων Ηρωικών και Ερωτικών, Μέρος Πρώτον, Αθήνα 1835. Να θυμηθούμε 

και την ανθολογία του Ουαλέριου Καλλίγερου (επιμ.‐ εκδ.), Ο Αυλός Ήτοι Απάνθισμα εξ 

Ανεκδότων και Τινών Άλλων, Σμύρνη 1838. 
16 ΕΣΤΕΛΛΗ | ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ | ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ | ΦΛΩΡΙΑΝΟΥ | [τυπογραφική 
γραμμή] | ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | ΥΠΟ | Μ. ΚΡΟΚΙΔΑ | [τυπογραφική γραμμή] | 
[ξυλογραφία βουκολικού τοπίου] | ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, | [τυπογραφική γραμμή] | ΕΚ ΤΗΣ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | Α. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | [τυπογραφική γραμμή] | 1836. 
17 Charles Segal, Poetry and Myth in Ancient Pastoral. Essays on Theocritus and Virgil, Princeton 

1981, σ. 3. 
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αναγνωσμάτων,  τα  οποία  οι  νέοι  της  αστικής  τάξης  διάβαζαν  ή  καλύτερα 

κατανάλωναν μετά μανίας. Σε αυτό το πλαίσιο επέλεξε να εκδώσει το ποιμενικό 

ειδύλλιο του Μάνου στο νεότευκτο ελλαδικό κράτος.  

Όπως  διαπιστώνουμε  από  το  εξώφυλλο  της,  ο  Αγγελίδης  θεωρεί  πως 

εκδίδει  το  έργο  για  τρίτη  φορά  («Τρίτον  τύποις  ἐκδίδεται»).  Κάποια  έκδοση 

αγνοεί. Αυτή είναι η έκδοση του 1811. Ο Αγγελίδης, κατά πάσα πιθανότητα, έχει 

ως πρότυπο την έκδοση του 1802, καθώς, πέραν των δικών του χαρακτηριστικών 

λαθών,  αναπαράγει  αποκλειστικά  και  χαρακτηριστικά  λάθη  της  έκδοσης  του 

1802. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο τύπος στον στίχο ΙΓ 105 «νυμφείουνταν» 

(1802,  1836)  αντί  για  «νυμφεύεται»  (1801).18  Επίσης  αναπαράγει  τους 

λανθασμένους  τύπους  «α̉λάζει»  (Π  145)  και  «ποιμαίνων»  (Π  65),  οι  οποίοι 

αποτελούν αποκλειστικά λάθη των δύο πρώτων εκδόσεων, ενώ αποκαθίστανται 

στην  τρίτη έκδοση.19  Εφόσον ο Αγγελίδης δε γνωρίζει για  την  έκδοση του 1811, 

είναι  λογικό  να  χρησιμοποιήσει  την  αμέσως  προηγούμενη˙  στην  προκειμένη, 

αυτή του 1802.   

  Τέλος αξίζει να αναφερθεί και μια περίπτωση δυναμικής παρέμβασης του 

τυπογράφου.  Στον  στίχο  Ζ  58  ο  εκδότης  όχι  μόνο  διορθώνει,  αλλά  και 

εκσυγχρονίζει τον τύπο «διώρησον» [sic] σε «διόρισε», αλλάζοντας κατάληξη.20 

* 
Αντίτυπα:  1836.  Αθήνα,  Γεννάδιος  Βιβλιοθήκη  ΓΜ  2735.  –  Ρέθυμνο,  Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, ΠΟΛ 205375.     

 

 

Το εξώφυλλο της έκδοσης του 1836.

                                                      
18 1811 [νυμφεύουνταν]. 
19 Βλ. παραπάνω υποσημ. 8 και 9.  
20 1801, 1802, 1811 [διώρησον]. 
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Ο συγγραφέας 
 

Η  οικογένεια  των Μάνων,  στην  οποία ανήκει  ο ποιητής  του  ειδυλλίου,  υπήρξε 

μία από τις σημαντικότερες οικογένειες του ελληνισμού της διασποράς κατά τον 

18ο  και  19ο  αιώνα.  Η  οικογένεια  των  Μάνων,  σύμφωνα  με  τον  Ευγένιο  Ρίζο 

Ραγκαβή,  ίσως  έχει  τις  ρίζες  της  στη  Σικελία  του  13ου  αιώνα  με  τα  μέλη  της 

(Manno  ή Mannini)  να  κατέχουν  υψηλά  αξιώματα  μέχρι  και  τον  19ο  αιώνα  σε 

διάφορες περιοχές της Ιταλίας.21 Όμως αυτή η μαρτυρία σώζεται μονάχα από τον 

Ευγένιο  Ρίζο  Ραγκαβή.  Ο  Κωνσταντίνος  Γ.  Μάνος  στο  βιβλίο  του  (1907) 

προσπάθησε  να  συγκεντρώσει  τεκμήρια  για  την  ιστορία  της  οικογένειας  και 

θεωρεί  πως  ο  κλάδος  των  Μάνων  που  εγκαταστάθηκε  στο  Φανάρι,  από  τον 

οποίον  κατάγεται  και  ο  συγγραφέας  του  ειδυλλίου  που  εξετάζουμε,  δε 

σχετίζεται με τους Manno ή Mannini.22    

Ο κλάδος της οικογένειας που μας ενδιαφέρει εντοπίζεται στις αρχές του 

17ου  αιώνα  στην  Καστοριά,  όπου  είχε  αναπτύξει  ένα  μεγάλο  δίκτυο  εμπορίου 

γούνας.23 Η εγκατάσταση αυτού του κλάδου της οικογένειας στο Φανάρι24  λίγο 

αργότερα  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  στενών  σχέσεων  με  το 

Πατριαρχείο,  καθώς  η  έντονη  εμπορική  δραστηριότητα  και  η  ενασχόληση  της 

οικογένειας με την ανάπτυξη των γραμμάτων συντέλεσαν στην καλλιέργεια της 

παραπάνω  σχέσης.  Ένας  Μανουήλ  Μάνος  (γ.  1610)  υπήρξε  ο  ιδρυτής  της 

Ακαδημίας  της  Κωνσταντινούπολης  ενώ  ίδρυσε  χριστιανικές  σχολές  στην 

Καστοριά και την Άρτα. Στα μέσα του 18ου αιώνα απόγονοι του Μανουήλ Μάνου 

κατέλαβαν  διάφορα  πολιτικά  και  θρησκευτικά  αξιώματα  στην 

Κωνσταντινούπολη και  τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.  25 Οι  νευραλγικές αυτές 

θέσεις έδωσαν την ευκαιρία σε διάφορα μέλη της οικογένειας να λειτουργούν ως 

δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Υψηλής Πύλης, του Πατριαρχείου αλλά και της 

Δύσης.  Αυτά  τα  αξιώματα  σε  συνδυασμό  με  την  εμπορική  δραστηριότητα 

ορισμένων  μελών,  κατέστησαν  την  οικογένεια  των  Μάνων  μία  εκ  των 

επιφανέστερων  στο  Φανάρι  και  στις  Παραδουνάβιες  Ηγεμονίες.  Τα  μεγάλα 

αρχοντικά  του  Αλέξανδρου  Μάνου  και  του  Δημήτριου  Μάνου  στη  Θεράπεια 

ήταν ενδεικτικά του πλούτου και του κύρους της οικογένειας.26         

                                                      
21 Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote en Grèce, en Roumainie, en 

Russie et en Turquie, Athenes 1892, σσ. 61‐62. 
22 Constantine George Mano, Documente din Secolele al XVI‐XIX privatoare la familia Mano, 

Βουκουρέστι 1907, σσ. XI‐XIII.  
23 Ό.π., σ.  
24 Βλ. και Νικόλαος Βασιλειάδης, Από το Φανάρι, Αθήνα, χ.χ., σ. 5, όπου: «Ο Καστοριανός 

γουναρέμπορος τσελεμπή Μανωλάκης είχε μεγάλη επιρροή και δύναμι στην εποχή του». 

Πρόκειται για τον Μανουήλ Μάνο (1670‐1755) 
25 Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, 

d’ Albanie et de Constantinople, Paris 1983, σ. 314 , Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la 

Noblesse Phanariote…, ό.π., σ. 62 και Constantine George Mano, Documente din Secolele al XVI‐

XIX privatoare la familia Mano, ό.π., σσ. XI‐XIII. 
26 Βλ. Gonda Van Steen, «Rehearsing Revolution: Aeschylus’ Persians and the Greek War of 

Independence», Γ’ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 

Βουκουρέστι 2006, http://www.eens‐congress.eu/?  

main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=127, 
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  Οι  επιγαμίες  με  διάφορα  μέλη  σημαντικών  οικογενειών  της 

Κωνσταντινούπολης, της Βλαχίας και της Μολδαβίας όπως οι Γκίκες, οι Σούτσοι, 

οι Καρατζάδες και σημαντικές ρουμάνικες οικογένειες όπως των Cuzi, Filipescu, 

Dudesku, Sturdza, ήταν αυτονόητη. Ένας κλάδος της οικογένειας, όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα παρακάτω,  ενεπλάκη στην Επανάσταση του 1821  και αυτό  είχε 

ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της οικογένειας, κυρίως λόγω των διώξεων 

που υπέστησαν.  

* 

 

Οι  πληροφορίες  που  έχουμε  για  τον  Κωνσταντίνο  Μάνο,  συγγραφέα  του 

ειδυλλίου  Τα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην,  είναι  ελάχιστες  και  καθόλου 

διαφωτιστικές. Οι πηγές δεν οδηγούν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, σχετικά με 

το πρόσωπο του συγγραφέα, καθώς προκύπτουν,  τελικά,  δύο πρόσωπα που θα 

μπορούσαν να είναι οι συγγραφείς του ειδυλλίου. Από εδώ θα προσπαθήσουμε 

να φωτίσουμε, όσο καλύτερα γίνεται, τα δύο αυτά πρόσωπα.  

Πρώτη  πηγή  είναι  το  βιβλίο  του  Κωνσταντίνου  Γεωργίου  Μάνου.  Στη 

δίγλωσση εισαγωγή του (γαλλικά και ρουμάνικα) ο ερευνητής υποστηρίζει πως ο 

συγγραφέας του ειδυλλίου είναι ο Κωνσταντίνος Μάνος, γεννημένος το 1777 και 

νυμφευμένος με την Αικατερίνη Cuzi. Παρακάτω αναφέρει πως ο Κωνσταντίνος 

Μάνος  ήταν  συγγραφέας  πολλών  μυθιστορημάτων  (romans)  και  νουβελών 

(nouvelles),  μεταξύ  των  οποίων  και Τα  Κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην.27  Μέχρι 

σήμερα,  όσο  γνωρίζουμε,  δεν  έχει  εντοπιστεί  άλλο  έργο  του  ίδιου  συγγραφέα. 

Πέραν  αυτής  της  αναφοράς  δεν  υπάρχει  κάποια  άλλη  πληροφορία  που  να 

συνδέει  αυτόν  τον  Κωνσταντίνο  Μάνο  με  το  ειδύλλιο  που  εξετάζουμε.  Ο 

ερευνητής,  παρακάτω,  παραθέτει  αυτολεξεί  το  λήμμα,  σχετικό  με  το  ειδύλλιο, 

από τη βιβλιογραφία του Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού.28  

Ο Κωνσταντίνος Μάνος, γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου του 1777, ήταν ο 

γιος του Σκαρλάτου Μάνου και της Αικατερίνης Σούτσου.29 Απέκτησαν συνολικά 

δεκαέξι  παιδιά  μέσα  στα  χρόνια  1775‐1798.30  Ο  Σκαρλάτος  Μάνος  (1752‐1804) 

ανελίχθηκε  με  τρόπο  εντυπωσιακό  στο  πολιτικό  γίγνεσθαι,  καταλαμβάνοντας 

πολλά και σημαντικά αξιώματα (Κομισάριος, Ποστέλνικος) ανάμεσα στα χρόνια 

1776‐1796. Το 1788 είχε εξοριστεί στη Ραιδεστό από το βεζίρη Ισούφ‐Πασά, για να 

επιστρέψει  τελικά  μετά  την  καθαίρεση  του  τελευταίου.  Το  1796  λαμβάνει  το 

                                                                                                                                                        
όπου στο αρχοντικό του ποστέλνικου Δημήτριου Μάνου πραγματοποιείται, την 

παραμονή της επανάστασης (1820), μια ανάγνωση των Περσών του Αισχύλου και του 

Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, Απομνημονεύματα, Τ. Α‐Β, Αθήνα 1999, σσ. 33‐38 όπου 

περιγράφεται γλαφυρά αλλά και μυθιστορηματικά η πυρκαγιά στο αρχοντικό του 

Μεγάλου Λογοθέτη Αλέξανδρου Μάνου, που κόστισε τη ζωή σε δεκαεπτά άτομα.  
27 Ό.π., σ. XXIII και XXIV, όπου «[…] auteur de romans et de nouvelles» και «[…] autor al 

mai multor romane si nuvele (Cleanthe si Abrocome)».  
28 Βλ. Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι Κατάλογος των από 

Πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι Εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας, 

Τ. Β΄, Αθήνα 1857, σ. 119, αρ. 328 και εδώ Παράρτημα Ι, σ. 152.  
29 Constantine George Mano, «Geneologia Famil lei Mano» ό.π. Βλ. επίσης εδώ Παράρτημα 

Ι, σ. 152.  
30 Βλ. αναλυτικά ό.π., σσ. 282‐284 και σ. 339. 
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ανώτατο  αξίωμα  του  Μεγάλου  Λογοθέτη  στη  Μολδαβία.31  Ο  αδερφός  του 

Αλέξανδρος  Μάνος  (γ.  1755)  ήταν  νυμφευμένος  με  τη  Ραλού  Υψηλάντη  και 

υπήρξε και ο  ίδιος Μεγάλος Λογοθέτης. Το αρχοντικό του στη Θεράπεια κάηκε 

το 1818 όπως αναφέραμε. Ο γιος του Αλέξανδρου Μάνο και επομένως ξάδερφος 

του Κωνσταντίνου,  Γεώργιος Μάνος θα λάβει  ενεργά μέρος στην Επανάσταση 

στο πλευρό του ξαδέρφου του Αλέξανδρου Υψηλάντη.32 Αξίζει να αναφερθεί πως 

ο  Γεώργιος  Μάνος  είχε  συγγράψει  ένα  πολεμικό  σύγγραμμα  εναντίον  της 

Οθωμανικής πολιτικής με τίτλο L’ Orient rendu à lui même.33 

Ο  Κωνσταντίνος  Σ.  Μάνος  περιστοιχίζεται  από  ανθρώπους  με  έντονη 

πολιτική δράση, ενώ το κύρος και η ευμάρεια της οικογένειάς του προϋποθέτουν, 

αν μη  τι  άλλο,  την καλλιέργεια  των γραμμάτων στον κύκλο  της.  Για  τον  ίδιον 

γνωρίζουμε  ελάχιστα  πράγματα.  Παντρεύτηκε  το  180734  την  Αικατερίνη  Cuzi, 

γόνο της φημισμένης ρουμάνικης οικογένειας και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, 

την  Ευφροσύνη  Μάνου  (γ.  1811),  την  Σμαράγδα  Μάνου  (γ.  1813)  και  τον 

Κωνσταντίνο  Μάνο  (γ.  1815).35  Ο  Ευγένιος  Ρίζος  Ραγκαβής  τον  αναφέρει  ως 

«Poëte  et  Avocat».36  Είναι  σημαντική  η  πληροφορία  του  Ραγκαβή,  καθώς 

αναφέρει  πως  ο  Κωνσταντίνος  Σ.  Μάνος  είναι  ποιητής  χωρίς  να  αναφέρει 

πουθενά το έργο του.   

Ο Κωνσταντίνος Σ. Μάνος ασχολήθηκε με τα πολιτικά πράγματα, καθώς 

κατείχε  το  αξίωμα  του  Χάτμανου37,  πράγμα που  συνάδει  και  με  την  άλλη  του 

ιδιότητα, αυτή του δικηγόρου, καθώς ο Χάτμανος ασκεί κατά βάση νομικό έργο. 

To  1819  ο  «άρχων  Χάτμανος  Κ.  Κωνσταντίνος  Μάνος»,  ανάμεσα  σε  άλλα 

επιφανή  πρόσωπα,  δωρίζει  70  γρόσια  στη  δημόσια  σχολή  της  Χίου.38  Η  πράξη 

αυτή, πέραν της πολιτικής χροιάς που αναγκαστικά φέρει, αποτελεί πράξη ενός 

ανθρώπου  που  επιθυμεί  να  συνεισφέρει  και  να  διατηρήσει  την  καλύτερη 

λειτουργία  ενός  σημαντικού  πνευματικού  κι  εκπαιδευτικού  κέντρου  της 

προεπαναστατικής Ελλάδας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από τρία 

χρόνια.  

Ένα γράμμα στα γαλλικά με ημερομηνία αποστολής «26 Μαρτίου 1832»39, 

απευθυνόμενο  στον  Κωνσταντίνο  Σ.  Μάνο,  σώζει,  μεταξύ  άλλων,  την 

πληροφορία πως εκείνη τη χρονιά ο Μάνος διαμένει στο Βουκουρέστι και κατέχει 

                                                      
31 Βλ. ό.π, σσ. 277‐278 και Αθανάσιος Κομνηνός Υψηλάντης, Τα Μετά την Άλωσιν (1453‐

1789), Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 703. Το αξίωμα του Μεγάλου Λογοθέτη ήταν 

εξαιρετικά σημαντικό, καθώς ο Μεγάλος Λογοθέτης ήταν ο επίσημος μεσάζοντας 

μεταξύ του Πατριαρχείου και της Υψηλής Πύλης, ενώ κατείχε νομοθετική κι εκτελεστική 

εξουσία.   
32 Constantine George Mano, Documente…, ό.π, σ. XXVII. 
33 Ό.π., σ. XXVII.  
34 Βλ. γενεαλογικό δέντρο στο Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique 

des Grandes Familles de Grèce…, ό.π., σ. 313 και Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la 

Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 63.  
35 Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 67. 
36 Ό.π., σ. 63. 
37 Constantine George Mano, Documente…, ό.π, σ. 339. 
38 Ερμής ο Λόγιος Τ. Θ΄ 1819, Αθήνα 1990, σ. 677. 
39 Constantine George Mano, Νο. 211, «Procura data de George si Ioan Mano varului lor 

Constantin Mano, in procesul lor cu Doamna Safta Ipsilanti», Documente…, ό.π, σ. 363‐364.   
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το αξίωμα του Μεγάλου Καμινάρη της Βλαχίας. Είναι υπεύθυνος δηλαδή για τη 

φορολογία  των  καπνών.  Το  γράμμα  υπογράφεται  από  τον  Γεώργιο Μάνο  του 

Αλεξάνδρου  και  τον  Ιωάννη  Μάνο  του  Αλεξάνδρου,  πρώτα  ξαδέρφια  του 

Κωνσταντίνου Σ. Μάνου. Τα δύο ξαδέρφια του Μάνου, που κατοικούν στο Ιάσιο, 

ζητούν  από  τον  τελευταίο,  έχοντας  υπογράψει  πληρεξούσιο,  να  μεριμνήσει 

νομικά  για  μια  οικογενειακή  υπόθεση.  Το  μοναστήρι  της  Marcoutza  και  τα 

μετόχια του στην περιοχή του Hylfov40,  τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των 

Μάνων, έχουν περιέλθει σε δυσμένεια και μοιάζουν σχεδόν εγκαταλελειμμένα. 

Οι γόνοι του Αλέξανδρου Μάνου δεν μπορούν να επέμβουν, καθώς βρίσκονται 

στο Ιάσιο, όπου αναγκάστηκαν να καταφύγουν μετά την Επανάσταση του 1821. 

Ζητούν  από  τον  ξάδερφό  τους  και  υψηλά  ιστάμενο  λειτουργό  της  Βλαχίας  να 

μεριμνήσει,  έχοντας  τα  κατάλληλα  έγγραφα  στα  χέρια  του,  που  οι  ίδιοι  του 

αποστέλλουν, για την ανακαίνιση του μοναστηριού. 

                Ίσως  η  διαρκής  ενασχόλησή  του  Κωνσταντίνου  Σ.  Μάνου  με  την 

πολιτική  τον  απέτρεψε  να  αφιερωθεί  ολοκληρωτικά  στη  συγγραφή,  καθώς  δε 

γνωρίζουμε  άλλο  έργο  του.  Το  γεγονός  ότι  ο  ίδιος  δε  διασφάλισε  την 

υστεροφημία  του ως  λογοτέχνη,  ίσως  να  δείχνει  πως  η  ενασχόλησή  του  με  τη 

λογοτεχνική παραγωγή να μην ήταν το βασικό του μέλημα. Ας μην ξεχνάμε και 

ένα  χαρακτηριστικό  φαινόμενο  της  ελληνικής  λογιοσύνης  της  εποχής:  Την 

απουσία  λογοτεχνικής  συνείδησης  των  λογίων,  καθώς  αφενός  στιχουργία  και 

ποίηση δε διαφέρουν στη συνείδηση του λόγιου ή του αναγνώστη, και αφετέρου, 

ιδιαίτερα στον κύκλο των Φαναριωτών, η ποίηση ήταν ένα σύνηθες πάρεργο˙ ο 

καθένας  στιχουργούσε  με  μεγάλη  ευκολία  για  να  διασκεδάσει,  αλλά  και  να 

ασκηθεί. Από την άλλη,   η εκδοτική επιτυχία του ειδυλλίου και η μεγάλη φήμη 

του  ποιητή,  όπως  θα  δούμε  παρακάτω,  έρχεται  να  αντικρούσει,  εν  μέρει,  την 

υπόθεση  ότι  ο  συγγραφέας  του  ειδυλλίου  θεωρούσε  την  ποίηση  απλώς  ως 

πάρεργο.  

* 

Μια άλλη,  λιγότερο αξιόπιστη πηγή,  μας φέρνει  μπροστά  σε  έναν  «homme de 

lettres»,  ο  οποίος  ως  φαίνεται,  από  τα  ελάχιστα  στοιχεία  που  διαθέτουμε  για 

αυτόν,  επίσης  συμμετείχε  στην  πολιτική  ζωή,  αυτή  τη  φορά  στην 

Κωνσταντινούπολη.  Ο  Marcellus  μας  πληροφορεί,  σύμφωνα  με  αυτά  που 

άκουσε, πως: «Και ενώ ο Κωνσταντίνος Μάνος συνέθετε στα κρυφά, προς τιμήν 

της  αρραβωνιαστικιάς  του  Ευφροσύνης  Αργυροπούλου,  το  ερωτικό‐βουκολικό 

ποίημα του με τον τίτλο Κλεάνθης και Αβροκόμη,  εκείνη μετέφραζε μια  ιστορία 

της  Ελλάδας  που  είχε  εκδοθεί  πρόσφατα  στην  Αγγλία»  41.  Η  μαρτυρία  του 

Marcellus μας οδηγεί στον Κωνσταντίνο Μάνο, γιο του Δημήτριου Μάνου και της 

Μαριόρα Καρατζά,  ο  οποίος  γεννήθηκε  στο Φανάρι  το  1784  και  απεβίωσε  στις 

                                                      
40 Πρόκειται για το σημερινό Ilfov, μεγάλο προάστιο του Βουκουρεστίου, το οποίο 

απλώνεται περιμετρικά της πόλης.   
41 Marcellus, Épisodes littéraires en Orient, I, Παρίσι 1851, σ. 162. «Et pendant que Constantin 

Manos composait mysterieusement, en l’honneur de sa fiancée Euphrosine Argyropoulo, son 

poème amoureux et bucolique, intitule Κleanthis et Abrocome, celle si traduisait une histoire 

de la Grèce récemment publiée en Angleterre».  
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04/11/1835  στην  Αθήνα.42  Αυτός  ο  Κωνσταντίνος  Μάνος  χαρακτηρίζεται  ως 

«άνθρωπος  των  γραμμάτων»  και  ήταν  παντρεμένος  με  τη  Σεβαστία 

Αργυροπούλου.43 Το πιο πιθανό είναι πως ο Marcellus μεταφέρει λανθασμένα το 

όνομα  της  αρραβωνιαστικιάς  του  Κωνσταντίνου  Μάνου.  Όπως  και  να  έχει,  ο 

μόνος  Κωνσταντίνος  Μάνος  που  είναι  αρραβωνιασμένος  με  κάποια  από  την 

οικογένεια Αργυροπούλου είναι ο γιος του Δημήτριου Μάνου.          

Ο  Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος  κατείχε  το  αξίωμα  του  Συμβούλου  της 

ελληνικής  πρεσβείας  στην Κωνσταντινούπολη44,  ένα  αν  μη  τι  άλλο  σημαντικό 

αξίωμα που τον τοποθετούσε αμέσως σε νευραλγική διπλωματική θέση. Με τη 

σύζυγό του απέκτησε πέντε παιδιά: Την Μαρία Μάνου (1828‐1880), τον Δημήτριο 

Μάνο (1830‐1845), τον Αλέξανδρο Μάνο (1833‐1845), την Καλλιόπη Μάνου (1833‐

1902)  και  τον  Θρασύβουλο  Μάνο  (1835‐1922).45  Υπάρχει  η  πληροφορία  πως  ο 

Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος  πραγματοποίησε  και  ένα  δεύτερο  γάμο  με  κάποια 

Σοφία Gerassimo.46      

Πριν  προχωρήσουμε  αξίζει  να  αναφερθούμε  στη  Σεβαστία 

Αργυροπούλου‐Μάνου  (1798‐1883).  Κατ’  αρχάς,  σύμφωνα  με  την  ημερομηνία 

γέννησής  της,  αποκλείεται  ο  Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος  να  έγραψε  το  ειδύλλιο 

προς  τιμήν  της,  καθώς  το  1801  η  Σεβαστία  Αργυροπούλου  θα  ήταν  2  ετών. 

Επομένως, η πληροφορία του Marcellus είναι αποκύημα της φαντασίας του ή της 

σύγχυσής  του. Όμως τα λεγόμενα του Marcellus, που αφορούν στη μετάφραση 

μιας  αγγλικής  ιστορίας  της  Ελλάδας  από  τη  Σεβαστία  Μάνου,  μάλλον 

ευσταθούν.  Η  γυναίκα  του  Κωνσταντίνου Μάνου  ήταν  όχι  μόνο  μία  ιδιαίτερα 

μορφωμένη γυναίκα της εποχής, αλλά υπήρξε και μία από τις σημαντικότερες 

γυναικείες παρουσίες στο χώρο  της  εκπαίδευσης,  καθώς διετέλεσε  διευθύντρια 

της  Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρίας  της  Αθήνας  το  1842:  «Το  1842  αναλαμβάνει  τη 

διεύθυνση  του σχολείου  της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας η Σεβαστή Μάνου από 

την  Κωνσταντινούπολη,  η  οποία  εγνώριζε  άριστα  αρχαία  ελληνικά,  γαλλικά, 

τούρκικα, περσικά,  ήταν  ιστορικός αλλά  είχε και μεγάλα διοικητικά προσόντα. 

Έβαλε  τις  βάσεις  της  κλασικής  παιδείας  στο  Αρσάκειο  στην  αρχή  της  πρώτης 

100ετίας».47 

                                                      
42 Constantine George Mano, Documente…, ό.π, σ. ΧΧΙΧ και «Geneologia Famil lei Mano» και 

Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce…, 

ό.π., σ. 316. Βλ. εδώ «Παράρτημα Ι», σ. 153.  
43 Constantine George Mano, Documente…o, ό.π, σ. ΧΧΙΧ, όπου «Constantine Mano, homme 

de lettres, mari à Sevastia Argyropoulo, fille de Jacques Argyropoulo, Grand‐Dragoman de la 

Sublime‐Porte».   
44 Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 66 και Constantine 

George Mano «Geneologia Famil lei Mano», Documente…, ό.π.    
45 Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 70 και Constantine 

George Mano «Geneologia Famil lei Mano», Documente…, ό.π.   
46 Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 66 και Mihail‐

Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce…, ό.π., σ. 

315. Όμως το βιβλίο του Constantin George Mano, Documente… δεν σώζει την παραπάνω 

πληροφορία.    
47 Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αρσάκεια‐Τοσίτσεια Σχολεία 1836‐1996, Εκατόν 

εξήντα χρόνια παιδείας, Αθήνα 1996, σσ. 310‐311. Βλ. και Κούλα Ξηραδάκη, 
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Όπως  και  με  την περίπτωση  του Κωνσταντίνου Σ. Μάνου,  έτσι  και  εδώ 

έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το κοντινό περιβάλλον του Κωνσταντίνου 

Δ.  Μάνου,  παρά  για  τον  ίδιον.  Η  εξέταση  αυτού  του  περιβάλλοντος,  που 

ακολουθεί,  είναι  και  η  μόνη  δυνατότητα  που  μας  δίνεται  προκειμένου  να 

ψυχανεμιστούμε  την  περιρρέουσα  ατμόσφαιρα,  η  οποία,  σε  συνδυασμό  με  το 

τεκμήριο  του  ποιμενικού  ειδυλλίου,  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  για  την 

προσωπικότητα  του  λόγιου  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου  και  του  πνευματικού  του 

ορίζοντα.  

Ο  πατέρας  του  Κωνσταντίνου,  Δημήτριος  Μάνος  (1754‐1825), 

αναρριχήθηκε  με  επιτυχία  στο  πολύπλοκο  πολιτικό  σύστημα  των  Ηγεμονιών. 

Από το 1792 ως το 1793 κατείχε το αξίωμα του Κομισάριου. Τα έτη 1793‐1794 και 

1799‐1800  του  δόθηκε  το  σημαντικό  αξίωμα  του Ποστέλνικου  στη  Βλαχία,  ενώ 

διατήρησε αυτό το αξίωμα και στη Μολδαβία από το 1804 ως το 1821, οπόταν και 

έγινε Καϊμακάμης.48 Ανάμεσα στα 1794‐1799  κατείχε και  τη θέση του Σπαθάρη 

για δύο χρόνια (1794‐1796).49 Πέραν της σημαντικής πολιτικής του σταδιοδρομίας, 

ο Δημήτριος Μάνος ήταν και ένας από τους εξέχοντες και σεβάσμιους λόγιους 

της εποχής.  

Ο  Νικόλαος  Καρατζάς,  γαμπρός  του  Δημητρίου  Μάνου,  αρχίζει  να 

μεταφράζει  το  1776  το  Δοκίμιο  περί  των  ηθών  του  Βολταίρου.  Τελικά  τη 

μετάφραση του έργου, σύμφωνα με σημείωση του Παναγιώτη Κοδρικά, συνέχισε 

και  τελείωσε  ο  Δημήτριος  Μάνος.50  Η  βιβλιοθήκη  του  Δημήτριου Μάνου  ήταν 

ξακουστή κι αξιοζήλευτη για τον πλούτο της στον κύκλο των λογίων.51 Εφόσον 

ήταν εξαιρετικά φιλομαθής και φιλαναγνώστης, τον συναντάμε συχνά σε λίστες 

συνδρομητών:  Στοιχεία  Αλγέβρας  του  Δημήτριου  Γοβδελά,52  στην 

υπομνηματισμένη  έκδοση  της  φιλοσοφίας  του  Σοάβιου  από  τον  Γρηγόριο 

Κωνσταντά53  και  στην  έκδοση  των  Απάντων  του  Ιωάννη  του  Χρυσόστομου.54 

Όσον  αφορά  στην  έκδοση  του  τελευταίου  έργου,  υπήρξε  και  ένας  από  τους 

                                                                                                                                                        
Φαναριώτισσες, Η συμβολή τους στα Γράμματα, στις Τέχνες και στην Κοινωνική Πρόνοια, 

Αθήνα 1999, σ. 120.       
48 Βασικός εκπρόσωπος του αυθέντη.  
49 Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de 

Grèce…, ό.π., σ. 315. 
50 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Σημειώσεις για την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα», 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα 20079, σ. 173 και σ. 485. 
51 Βλ. Constantin George Mano, Documente…, ό.π, σ. XXIX και Νικόλαος 

Βασιλειάδης, Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, Αθήνα 1910, σ. 110, όπου 

«Ἤσαν ὀνομασταὶ τότε καὶ πλούσιαι αἰ βιβλιοθῆκαι τοῦ Δημητρίου Μάνου καὶ τοῦ 

Κωστάκη Μουρούζη».   
52 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔΟΥ ׀ ΤΟΥ ׀ ΓΟΒΔΕΛΑ ׀ Δόκτορος των ελευθέρων Τεχνών 
και της ׀ Φιλοσοφίας ׀ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ׀ [τυπογραφική γραμμή] ΟΔΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ׀ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ׀ [τυπογραφικό κόσμημα] ׀ [τυπογραφική γραμμή] 
 ׀ ,Τύποις Φρειδερ. Αυγουστ. Γρουνερτιανοίς Πατρικοίς ׀ .Εν άλλη τη Μαγδεβουργική ׀
αωστ. 1806 ׀., σ. 777.  
53 Ariadna Camariano‐Cioran, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs Professeurs, 

Thessaloniki 1974, σ. 318 υποσ. 23. 
54 Ερμής ο Λόγιος, Τ. Ι΄ 1820, Αθήνα 1990, σ. 80. 
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βασικούς  χρηματοδότες.55  Ανήκε,  τέλος,  στους  επιφανείς  λόγιους  που  ήταν 

υπεύθυνοι για τη διόρθωση και τον εμπλουτισμό του λεξικού‐ορόσημου για την 

εποχή, Κιβωτός.56 Επρόκειτο για ένα φιλόδοξο εγχείρημα, όπου μέλη της σχολής 

του Κουρουτσεσμέ της Κωνσταντινούπολης, τοπικοί άρχοντες και οι Ζωσιμάδες 

συνέβαλαν για τη δημιουργία και έκδοση ενός λεξικού της ελληνικής γλώσσας. 

Το εγχείρημα έμεινε ημιτελές, καθώς εκδόθηκε μόνο ο πρώτος τόμος το 1819. 

Ο  Δημήτριος  Μάνος  είναι  δύσκολο  να  μη  γνώριζε  τον  γραμματέα  του 

γαμπρού  του  Νικολάου  Καρατζά  στη  Βλαχία,  Στέφανο  Δημητριάδη.  Ο 

τελευταίος  μετέφρασε  αποσπάσματα  από  το  ρηξικέλευθο  έργο  του  Louis 

Sébastien Mercier L’ An deux mille quatre cent quarante. Rêve s’  il  fut  jamais, το οποίο 

κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1770. Η μετάφραση του Δημητριάδη κυκλοφόρησε 

το  1797  από  το  τυπογραφείο  των  Πούλιων.57  Πρόκειται  για  ένα  έργο 

επιστημονικής  φαντασίας  που  εκτυλίσσεται  στο  μέλλον  και  ανήκει  στη 

κατηγορία  των  έργων σχετικών με  την Ουτοπία.  Στο  έργο παρουσιάζονται,  με 

τρόπο  όχι  μόνο  πρωτότυπο,  αλλά  και  προγραμματικό,  οι  επαναστατικές  ιδέες 

των Φιλοσόφων του Διαφωτισμού.58 Ο Δημητριάδης επιλέγει τα ωφέλιμα, κατά 

τον  ίδιον,  προς  τον  αναγνώστη  κομμάτια  και  τα  μεταφράζει  στην  απλή 

διάλεκτο. Πρόκειται  για μια  ζωντανή γλώσσα,  στην οποία  όμως  διαφαίνεται  η 

τάση του μεταφραστή να καθαρεύει.59 Το γεγονός ότι ο Έλληνας λόγιος επιλέγει 

και  μεταφράζει  αυτό  το  ιδιαίτερο,  από  πολλές  απόψεις  (μορφής  και 

περιεχομένου), έργο καταδεικνύει τη γόνιμη συνδιαλλαγή του με τη Γαλλία των 

φώτων και τις νεοτερικές ιδέες που εκπορεύτηκαν από εκεί.  

Ο  στενός  κύκλος  του  Νικόλαου  Καρατζά,  στον  οποίον  ανήκει  και  ο 

Δημήτριος  Μάνος,  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  υπεύθυνος  για  την  εισροή 

φιλελεύθερων ιδεών από τη φωτισμένη Γαλλία στην ελληνική λογιοσύνη.           

Στο  ίδιο  πλαίσιο  πρέπει  να  γίνει  μνεία  και  σε  μια  άλλη  εξέχουσα 

προσωπικότητα της ελληνικής λογιοσύνης και των γραμμάτων της εποχής, τον 

Ιάκωβο  Αργυρόπουλο,  πεθερό  του  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου.  Κατείχε  τη 

νευραλγική  θέση  του  Μεγάλου  Διερμηνέα  της  Πύλης.60  Συμμετείχε  και  αυτός 

ενεργά, προσφέροντας χρήματα, για την έκδοση της Κιβωτού. Ο «δεφενσόρος της 

παιδείας»61  Ιάκωβος  Αργυρόπουλος  μνημονεύεται,  επίσης,  ως  ένας  εκ  των 

σημαντικών  παρουσιών  που  παρευρέθηκε  στην  έναρξη  της  ακαδημαϊκής 

                                                      
55 Constantin George Mano, Documente…, ό.π, σ. 306, No. 164.   
56 Ερμής ο Λόγιος, Τ. Ζ΄ 1817, Αθήνα 1989, σ. 46. 
57 Α᾿ΠΑΝΘΙ´ΣΜΑΤΑ | ῎ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΒΙΒΛΙ´ΟΥ ῾ΕΤΕΡΟΓΛΩ´ΣΣΟΥ ΣΥΛΛΕΧ‐ | ΘΕ´ΝΤΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕ´ΝΤΑ ΤΕ ΚΑΙ` ΜΕΤΑ‐ | ΦΡΑΣΘΕ´ΝΤΑ ΕΙ᾿Σ ΤΗ`Ν ῾ΗΜΕΤΕ´ΡΑΝ | 

῾ΑΠΛΗ῀Ν ΔΙΑ´ΛΕΚΤΟΝ. | [τυπογραφική γραμμή] | ΠΑΡΑ` | ΤΟΥ῀ ᾿ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑ´ΤΟΥ 

ΚΑΙ` ΛΙ´ΑΝ ΦΙΛΟΓΕΝΟΥ῀Σ | ΣΤΕΦΑ´ΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ´ΔΟΥ | ΤΟΥ῀ Ε᾿Κ ΝΗ´ΣΟΥ 

ΣΚΙΑ´ΘΟΥ. | [ξυλογραφία] | [τυπογραφική γραμμή] | Ε᾿Ν ΒΙΕ´ΝΝΗ 1797. | ΤΥ´ΠΟΙΣ 

ΜΑΡΚ. ΠΟΥ´ΛΙΟΥ.   
58 Για μια σύντομη παρουσίαση του ζητήματος βλ. Henri Tonnet, «Σχετικά με μια παλαιά 

μετάφραση‐διασκευή στη νέα ελληνική του Louis Sébastien Mercier», Μελέτες για τη 

νεοελληνική πεζογραφία, μτφρ. Φωτεινή Βλαχοπούλου, Αθήνα 2009, σσ. 133‐154.   
59 Βλ. ό.π., σ. 151. Όπως θα δούμε παρακάτω, η πρόθεση του Δημητριάδη, όσον αφορά στη 

γλωσσική του επιλογή, δε διαφέρει πολύ από του ποιητή του ειδυλλίου που εξετάζουμε.  
60 Κάτι αντίστοιχο, θα λέγαμε, με το σημερινό αξίωμα του υπουργού των Εξωτερικών.   
61 Βλ. Ερμής ο Λόγιος, Τ. ΣΤ΄ 1816, Αθήνα 1989, σ. 52‐53. 
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χρονιάς στη σχολή του Κουρουτσεσμέ την πρώτη Σεπτεμβρίου του 1814.62 Πέραν 

όμως από το κύρος που του προσέδιδε η πολιτική του θέση, ο ίδιος συνδιαλέγεται 

δυναμικά  με  τη  σύγχρονη  διανόηση  της  Ευρώπης.  Σώζεται  η  πληροφορία  πως 

είχε ξεκινήσει να μεταφράζει το Πνεύμα των Νόμων  του Μοντεσκιέ και τον Βίο 

της Αικατερίνης.63            

Ο Κωνσταντίνος Δ. Μάνος, καθώς όλα δείχνουν, μεγάλωσε δίπλα σε ένα 

«μαικήνα των γραμμάτων», τον Δημήτριο Μάνο, η ενασχόληση του οποίου με τη 

λογιοσύνη και σε συνδυασμό με την πλουσιότατη βιβλιοθήκη του, αποτέλεσαν 

το κατάλληλο περιβάλλον για ένα φιλομαθή και εύπορο νέο, ώστε να πορευτεί 

με άνεση στον κόσμο των γραμμάτων. Αν προσθέσουμε και την περίπτωση του 

Ιάκωβου Αργυρόπουλου, πεθερού του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου,  τότε μπορούμε 

να συμπεράνουμε με ασφάλεια πως  το  κοντινό περιβάλλον  του ποιητή  έπαιξε 

σημαντικό  ρόλο  στη  γαλούχησή  του  στις  νεότερες  ιδέες  του  Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού,  πράγμα  που  επιβεβαιώνεται  και  από  Τα  κατά  Κλεάνθην  και 

Αβροκόμην. 

Σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Σ. Μάνο,  για τον οποίο δε διαθέτουμε 

ενδείξεις πως συνέχισε να κινείται στο χώρο της λογοτεχνίας, ο Κωνσταντίνος Δ. 

Μάνος εμφανίζεται ξανά στα γράμματα, αυτή τη φορά ως μεταφραστής. Το 1817 

ο  Μανουήλ  Βερνάρδος  ο  Κρης  γράφει  ενθουσιασμένος  προς  τον  Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο τον Φιραρή προτρέποντάς τον να αποκτήσει τη μετάφραση του 

Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου  στο  Νέο  Ανάχαρση,  διανθισμένη  με  σχόλια  του 

«πολυμαθούς  και  φιλολόγου»  πατέρα  του  μεταφραστή,  Δημητρίου  Μάνου. 

Δεσμεύεται  στον  Αλέξανδρο:  «ἂν  στείλεις  αὐτὴν  εἰς  Ἰάσιον,  σοῖ  ὑπόσχομαι 

ἄκραν  τὴν  ἐπιμέλειαν  τῆς  ἐκδόσεως».64  Η  έκδοση  θα  πραγματοποιούνταν  με 

έξοδα  του  Αλέξανδρου  Κουμπάρη,  διαπρεπή  εμπόρου  και  μέλους  της  Φιλικής 

Εταιρίας. Όμως η έκδοση ματαιώθηκε, καθώς υπήρξε κάποιου είδους διαφωνία 

με  τον  Κουροπαλάτη,  η  οποία  δε  διασαφηνίζεται.  Το  χειρόγραφο  της 

μετάφρασης χάθηκε στα γεγονότα του 1821.65  

                                                      
62 Ερμής ο Λόγιος, Τ. Δ΄ 1814, Αθήνα 1989, σ. 124. 
63 Βλ. Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., σ. 3 και Νικόλαος 

Βασιλειάδης, Από το Φανάρι, Αθήνα, σ. 12. Όσον αφορά στο βιβλίο για τη ζωή της 

Αικατερίνης Β΄ ίσως πρόκειται για το έργο του Jean‐Henri Castéra, Vie de Catherine II, 

imperatrice de Russie, Paris 1797.  
64 Ό.π., σ. 596.  
65 Βλ. Constantin George Mano, Documente…, ό.π, σ. 329, όπου παρατίθεται απόσπασμα 

από τον Karl Iken, Leukothea Vol. I, Λειψία 1825, σ. 200,   

«Konstantinos Manos, Sohn des angesehenen Archonten und Grosspostelnikʹs Demetrios 

Manos in Konstantinopel hatte schon 1817 ebenfalls den neuen Anacharsis völlig zu Ende 

übersetzt und mit vielen Anmerkungen seines kenntnisvollen Vaters bereichert, dessen 

grosse und auserlesene Bibliothek gerühmt wird. Ein sehr geschätzer patriotischer Kaufmann 

Alexander Koumparis in Odessa, aus Stadt Mesembria am Schwarzen Meer, hatte bereits am 

Anfang des Jahrs 1817 die Kosten zum Druck dieses Werks ausgesetzt, allein die 

Unternehmung scheint durch die Kollision mit Kouroupalatas unterbrochen zu sein.» Ο Iken 

θησαυρίζει την εξαγγελία της έκδοσης, η οποία έγινε στο Φιλολογικό Τηλέγραφο, αρ. 48, 

10 Δεκεμβρίου 1818, σ. 209‐216. Βλ. Πόπη Πολέμη (επιμ.), Δια του Γένους τον Φωτισμόν. 

Αγγελίες Προεπαναστατικών Εντύπων (1734‐1821), Αθήνα 2008, σ. 280, αρ. 199.  



  17

  Ο  στενός  κύκλος  του  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου  διακατέχεται  από  την 

«ελευθεριάζουσα και βολταιρική πνοή» 66 που διέτρεχε μέρος της λογιοσύνης και 

της ηγεσίας των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών της εποχής. Η παραπάνω τάση δεν 

αντανακλάται απλώς μέσα από τα έργα και τα βιβλία που αναφέρθηκαν, αλλά 

σχετίζεται και με το χώρο της πολιτικής δράσης: Η έκδοση της μετάφρασης του 

Νέου Ανάχαρση67 θα πραγματοποιούνταν με τη χορηγία ενός επιφανή εμπόρου 

και  φιλικού  ενώ  ο  γνωστός  λόγιος  και  επίσης  φιλικός  Μανουήλ  Βερνάρδος 

συμβουλεύει  τον  αυτοεξόριστο  και  κυνηγημένο,  επίσης  για  το  φιλελεύθερο 

πνεύμα  του,  ηγέτη  Αλέξανδρο  Μαυροκορδάτο.  Η  μετάφραση  του  Στέφανου 

Δημητριάδη εκδίδεται το 1797 στο τυπογραφείο των αδελφών Πούλιων, όπου την 

ίδια  χρονιά  αρχίζει  το  εκδοτικό  πρόγραμμα  του  Ρήγα  με  σκοπό  την  αφύπνιση 

αλλά και τον φωτισμό του Γένους. Τέλος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου 

ήταν πρέσβης στη Γαλλία, πράγμα που σημαίνει πως η επαφή με τη Δύση ήταν 

ακόμα  ευκολότερη  κι  αμεσότερη.  Τα  πολιτικά  συμφραζόμενα  είναι  ξεκάθαρα. 

Αυτός  ο  κλάδος  της  οικογένειας  των  Μάνων  αποτελεί  γνήσιο  τέκνο  της 

ιδεολογίας, που, κάτω από την επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, οδήγησε 

στην Επανάσταση του 1821.  

Δύο στοιχεία, που αφορούν στον Κωνσταντίνο Δ. Μάνο,  επιβεβαιώνουν, 

ως ένα βαθμό, την παραπάνω διαπίστωση. Ανάμεσα σε μια λίστα ονομάτων «ἐκ 

τῶν  ἀποκεφαλισθέντων  καὶ  κρεμασθέντων  ἐν  Κωνσταντινουπόλει»  στις  8 

Μαρτίου  του  1821,  εμφανίζονται  τα  ονόματα  του  μεγάλου  Δραγουμάνου 

Ιακωβάκη  Αργυρόπουλου  (πατέρα  της  Σεβαστίας  Αργυροπούλου)  και  του 

γαμπρού  του  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου.  Όμως  οι  δυο  τους  γλίτωσαν  (είτε 

πληρώνοντας,  είτε  δραπετεύοντας),  όπως  αποδεικνύεται  από  ένα  γράμμα  που 

στέλνει  ο Νικόλαος Μάνος  (1788‐1825)68, αδερφός  του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου, 

στη μητέρα του Μαριόρα Μάνου (Καρατζά).69 Ο Νικόλαος γράφει στη μητέρα του 

από το Παρίσι, όπου διατελούσε πρέσβης της Υψηλής Πύλης, στις 28 Νοεμβρίου 

1824. Ευχαριστεί τη μητέρα του διότι η τελευταία του προωθεί ένα γράμμα, που 

είχε λάβει από τον εξόριστο γιο της Κωνσταντίνο. Από αυτό πληροφορούμαστε 

πως  ο  Κωνσταντίνος  Δ. Μάνος  βρίσκεται  εξόριστος  στην Προύσα  μαζί  με  τον 

πεθερό του Ιακωβάκη Αργυρόπουλο.  

Ο Νικόλαος γράφει φανερά συγκινημένος που επιτέλους έμαθε νέα για 

τον αδερφό του και οικτίρει την τούρκικη σκληρότητα. Έχει καταστρώσει σχέδιο 

διάσωσης  του  αδερφού  του,  ως  φαίνεται,  επιθυμώντας  να  τον  μεταφέρει  στη 

Μασσαλία. Όμως θεωρεί πως «η γενναία και ηρωική ψυχή»  του Κωνσταντίνου 

δεν  θα  του  επιτρέψει  να  εγκαταλείψει  τον  πεθερό  του.  Μέσα  από  το  γράμμα 

                                                      
66 Κ. Θ. Δημαράς, «Σημειώσεις για την παρουσία του Βολταίρου στην Ελλάδα», 

Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 173. 
67 Αξίζει να αναφερθεί, παρενθετικά, πως ο Νικόλαος Βασιλειάδης, γερός γνώστης της 

ιστορίας των Φαναριωτων, θεωρεί, έχοντας όμως ως μόνη πηγή τον Marcellus όπως 

φαίνεται, τον συγγραφέα του Τα Κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην και το μεταφραστή του 

Νέου Ανάχαρση το ίδιο πρόσωπο. Βλ. Νικόλαος Βασιλειάδης, Εικόνες 

Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, ό.π., σ. 111. 
68 Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de 

Grèce…, ό.π., σ. 316. 
69 Constantin George Mano, Documente…, ό.π., σσ. 333‐338. Βλ. εδώ «Παράρτημα ΙΙ», σσ. 

154‐156.    
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διαφαίνεται  και  η  λογιοσύνη  του  Νικολάου  Μάνου.  Ο  Όμηρος,  η  γαλλική 

παιδεία κι αξίες του Διαφωτισμού  (ας προσέξουμε την έννοια του «μέτρου» και 

της «φιλοσοφίας») σε συνδυασμό με τη χριστιανική αρετή συνυπάρχουν μες στις 

αράδες, διαγράφοντας το επίπεδο καλλιέργειας των μελών της οικογένειας, ενώ 

ταυτόχρονα  αποτελούν  και  τυπικό  δείγμα  της  λογιοσύνης  των  φιλελεύθερων 

Φαναριωτών της εποχής. 

Ο  Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος,  σύμφωνα  με  το  γενεαλογικό  δέντρο  του 

Sturdza και τις πληροφορίες του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή πέρασε τα τελευταία 

χρόνια  του  (1828‐1835)  στο  νεότευκτο  ελλαδικό  κράτος,  καθώς  τέσσερα από  τα 

πέντε παιδιά του γεννήθηκαν στην Αίγινα, την Αθήνα και την Τρίπολη.70 Ας μην 

ξεχνάμε και τη μετέπειτα καριέρα της συζύγου του στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία 

της Αθήνας.   Η τελευταία έκδοση του ειδυλλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε το 

1836  στην  Αθήνα,  μπορεί  να  συσχετισθεί  με  την  παρουσία  Κωνσταντίνου  Δ. 

Μάνου, από το 1830 και μετά, και το θάνατό του το 1835 στην Αθήνα.    

* 

 

Ο ερευνητής δεν μπορεί να δώσει μια τελεσίδικη απάντηση στο ερώτημα, ποιος 

από τους δύο λόγιους ήταν τελικά ο συγγραφέας του ειδυλλίου που εξετάζουμε. 

Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Σ. Μάνου οι πηγές είναι πιο αξιόπιστες, σε 

σχέση με τη μαρτυρία του Marcellus. Επιπρόσθετα, η μαρτυρία του εμπόρου και 

περιηγητή  John  Galt  (1779‐1839),  όταν  περιηγούνταν  τη  Μύκονο  το  1810, 

επιβεβαιώνει  πως  ο  διάσημος  ποιητής  Κωνσταντίνος  Μάνος  κατοικούσε  στη 

Βλαχία.71 Αυτή η μαρτυρία μας φέρνει πιο κοντά στον Κωνσταντίνο Σ. Μάνο, ο 

οποίος  κατοικούσε,  όπως  είδαμε,  στη  Βλαχία,  ενώ  ο  Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος 

κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το 1824 τουλάχιστον, που τον βρίσκει 

εξόριστο στην Προύσα. Η πιθανή απουσία του Κωνσταντίνου Σ. Μάνου από τα 

γράμματα, στη συνέχεια,  ίσως να σχετίζεται με την αφοσίωσή του σε πολιτικά 

ζητήματα.  

  Από  την άλλη,  η περίπτωση  του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου μοιάζει  η πιο 

πιθανή.  Μεγαλωμένος  ανάμεσα  σε  σημαντικούς  λόγιους  και  έχοντας  στη 

διάθεσή  του  μια  αξιοθαύμαστη  βιβλιοθήκη,  γαλουχήθηκε  στον  κόσμο  των 

γραμμάτων.  Ας  μην  ξεχνάμε  πως  το  ειδύλλιο  αποτελεί  και  μια  σπουδή  του 

ποιητή αφενός μεν πάνω σε ό,τι έχει διαβάσει, και αφετέρου πάνω στη σύνθεση 

πρωτότυπης  ποίησης.  Αυτή  η  παράθεση  γνώσεων  μέσα  στο  ποίημα,  η  οποία 

φτάνει  στα  όρια  της  επιδειξιμανίας,  μας  φανερώνει  το  νεαρό  της  ηλικίας  του 

ποιητή.  72  Το  γεγονός  ότι  ο Κωνσταντίνος Δ. Μάνος  θα  ήταν μόλις  17  χρόνων, 

όταν  εκδόθηκε  για  πρώτη  φορά  το  ειδύλλιο  (1801),  δεν  πρέπει  να  μας 

παραξενεύει. Θα ήταν ένας φέρελπις νεαρός,  ο οποίος μόλις  είχε  τελειώσει  τις 

                                                      
70 Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de 

Grèce…, ό.π., σ. 316. και Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., 

σ. 70. Βλ. εδώ «Παράρτημα I», σ. 147.  
71 «Galt’s Letters from the Levant», The Monthly Review or Literary Journal, V. LXXV, London 

1814, σ. 178, όπου «Constantin Mano, who resides in Wallachia, is said by the Greeks, with 

their characteristic hyperboles, to rival Homer in spirit and genius». Βλ. εδώ αναλυτικά 

«Τύχες» σ. 72.   
72 Βλ. εδώ αναλυτικά «Ερμηνεία‐Ιδεολογικά» σσ. 50‐55.  
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σπουδές  του  και  θα  επιθυμούσε  να  αναμετρηθεί  με  τις  ικανότητές  του  στην 

ποίηση.  Ας  προσθέσουμε,  τέλος,  πως  η  επανεμφάνιση  του  Κωνσταντίνου  Δ. 

Μάνου στα γράμματα με την ανέκδοτη τελικά μετάφραση στον Νέο Ανάχαρση, 

καταδεικνύει  μια  συνέχεια,  έστω  και  ισχνή,  του  λόγιου  στο  χώρο  της 

λογοτεχνίας. 

  Επιπλέον η τυπογραφική ιστορία του ειδυλλίου μας φέρνει πιο κοντά στο 

πρόσωπο  του  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου.  Οι  πρώτες  τρεις  εκδόσεις  του  έργου 

χαρτογραφούν το κέντρο του Φαναριωτισμού, την Κωνσταντινούπολη, αλλά και 

χώρους‐κέντρα  του  απόδημου  ελληνισμού  (Βούδα‐Τεργέστη).  Ας  μην  ξεχνάμε 

και  την  ιδιότητα  του  Κωνσταντίνου  Δ.  Μάνου  ως  συμβούλου  της  ελληνικής 

πρεσβείας  στην  Κωνσταντινούπολη.  Αργότερα,  μετά  το  1830,  τον  συναντάμε 

στην  Αθήνα,  στο  νεότευκτο  ελλαδικό  κράτος,  όπου  πλέον  πολλοί  Φαναριώτες 

έχουν  μετοικήσει.  Το  1836,  ένα  χρόνο  μετά  το  θάνατο  του  Κωνσταντίνου  Δ. 

Μάνου,  τυπώνεται  το  ειδύλλιο  στην  Αθήνα.  Ίσως  ο  συγγραφέας  να  είχε 

δρομολογήσει  την  έκδοση  πριν  το  θάνατό  του.  Ο  τάφος  του  βρίσκεται  στο  Α’ 

Νεκροταφείο Αθηνών.73        

  Ωστόσο, η πιστοποίηση της ταυτότητας του ποιητή δεν είναι τελικά εκείνο 

που  καταξιώνει  την  παρούσα  έρευνα.  Η  διερεύνηση  της  τύχης  και  των 

πεπραγμένων  μερικών  από  τα  μέλη  της  οικογένειας  των  Μάνων  στα  χρόνια 

1780‐1820  γύρω  από  ένα  λησμονημένο  πια  best  seller  αποδίδει  άλλου  είδους 

καρπούς:  Φωτίζεται  μια  περίπτωση  η  οποία  στέκει  ως  παράδειγμα  για  τα 

ιδεολογικά  και  εν  γένει  ποιοτικά  πλέγματα  συσχετισμών  που  προκύπτουν 

ανάμεσα  στη  λογοτεχνία  της  εποχής,  την  ελληνική  λογιοσύνη  των 

Παραδουνάβιων  Ηγεμονιών  και  τις  νεοτερικές  ιδέες  του  Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού. 

 

                                                      
73 Βλ. εδώ «Παράρτημα Ι» σ. 153. 
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Δύο παραλλαγές του οικόσημου της οικογένειας Μάνου. 
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∆ομή – Ανάλυση 

Δομή 

 

Η  πλοκή  του  Τα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην  εκτυλίσσεται  σε  δώδεκα 

κεφάλαια.  Προηγούνται  μια  αφιέρωση  στην  θεά  Αφροδίτη,  «Γαληνοτάτη  καὶ 

Κραταιοτάτη  Βασίλισσα,  Κυρία,  Κυρία  Ἀφροδίτη,  Θεὰ  καὶ  Αὐτοκρατόρισσα 

Πάσης  Καλλονῆς»,  το  κεφάλαιο  «Τοῖς  Εντευξομένοις»  και  ένας  εκτενής 

πρόλογος τριακοσίων περίπου στίχων με τίτλο «Προοίμιον ήτοι Εαρολογία». Το 

τελευταίο κεφάλαιο  (ΙΓ΄) λειτουργεί ως επίλογος, όπου ο ποιητής παραθέτει τις 

απόψεις του για τον έρωτα και τα ήθη της εποχής του με διάθεση να νουθετήσει.  

  Στα δώδεκα μέρη περιγράφεται η προσπάθεια του ποιμένα Κλεάνθη να 

πείσει  την  αγνή  βοσκοπούλα  Αβροκόμη  για  τα  αληθινά  συναισθήματα  που 

τρέφει. Μετά από την άρνηση της βοσκοπούλας, τα παράπονα, την επιμονή και 

τους  στοχασμούς  του  Κλεάνθη  πάνω  στον  έρωτα,  επέρχεται  η  πολυπόθητη 

ένωση με τον ηθικότερο τρόπο. Η υποτυπώδης πλοκή του έργου ξεδιπλώνεται με 

δύο  τρόπους:  Είτε  μέσω  του  ποιητή,  ο  οποίος,  έχοντας  το  ρόλο  του  αφηγητή, 

προωθεί  την  πλοκή,  είτε  μέσω  στιχομυθίας  μεταξύ  των  δύο  μοναδικών 

προσώπων  του  έργου. Ο ποιητής,  ως παντογνώστης  αφηγητής που προλογίζει 

και  σχολιάζει  το  περιεχόμενο  κάθε  κεφαλαίου,  εμφανίζεται  σε  όλα  τα  μέρη 

εκτός  του  Α΄.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  ο  ποιητής  έχει  παρουσιάσει  ήδη  τους  δύο 

πρωταγωνιστές  και  έχει  στήσει  το  σκηνικό  για  τη  συνάντησή  τους  από  το 

προηγούμενο κεφάλαιο, «Προοίμιον ήτοι Εαρολογία» στους στίχους Π 293‐300. 

  Παρ’ όλη τη φαινομενικά θεατρική μορφή του κειμένου, δεν μπορούμε να 

μιλάμε για θεατρικό έργο. Ορισμένο σκηνικό δεν υφίσταται,  ενώ και ο χρόνος, 

στον  οποίον  εκτυλίσσεται  η  πλοκή,  είναι  χαλαρός.  Δίνεται  η  εντύπωση  στον 

αναγνώστη πως κάθε ένα από τα δώδεκα κεφάλαια αρχίζει με το ξημέρωμα και 

τελειώνει  με  τη  δύση  του  ηλίου.  Όμως  κάτι  τέτοιο  είναι  πλασματικό,  καθώς  ο 

ποιητής  στον  στίχο  ΙΒ  94  ενημερώνει  τον  αναγνώστη  πως  οι  προσπάθειες  του 

υπομονετικού  βοσκού  να  πείσει  την  Αβροκόμη  για  την  αγνή  αγάπη  του, 

διήρκεσαν  τρία  χρόνια.  Επίσης  ο  διάλογος  μεταξύ  των  δύο  προσώπων  είναι 

χαλαρός, καθώς πρόκειται περισσότερο για μονολόγους, με τον Κλεάνθη να έχει 

τη μερίδα του λέοντος των στίχων  (43%), με εξαίρεση τα σύντομα κεφάλαια Ζ΄ 

και  Θ΄,  όπου  μονολογεί  η  Αβροκόμη.  Το  μόνο  κεφάλαιο,  στο  οποίο  υπάρχει 

έντονη στιχομυθία μεταξύ των δύο προσώπων, είναι το ΙΒ΄, το οποίο είναι και το 

δεύτερο  μεγαλύτερο  μετά  το  Προοίμιο  (250  στίχοι).  Σε  αυτό  σκιαγραφείται  η 

κορύφωση της σύγκρουσης των ερωτευμένων και τελικά η ευτυχής ένωσή τους. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  και  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  πως  το  έργο  δε 

γράφτηκε  για  να  παρασταθεί74,  αλλά  περισσότερο  για  να  διαβαστεί  από  τον 

κύκλο  των Φαναριωτών  είτε ως  ιδιωτικό  ανάγνωσμα  τσέπης,  είτε φωναχτά  σε 

                                                      
74 Άλλωστε ο ίδιος ο συγγραφέας, με διάθεση ελαφριά, στους στίχους ΣΤ 31‐32 δε θεωρεί 
το θέατρο κατάλληλο μέσο για την παράσταση ενός τέτοιου ερωτικού πάθους: «Ἐφηῦρε 

μὲν τὸ θέατρον , ὁ Θέσπις ἄνευ λάθους, \ πλὴν ὄχι πρὸς παράστασιν, αὐτοῦ τοῦ θείου 

πάθους ˙»  
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κάποια σύναξη προς τέρψη των θαμώνων,  δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για 

θεατρικό έργο. 

  Τα  έντεκα  από  τα  δώδεκα  κεφάλαια,  στα  οποία  εκτυλίσσεται  η  πλοκή, 

κλείνουν  με  πρωτότυπα  φαναριώτικα  τραγούδια,  τα  οποία  παρουσιάζουν 

μετρική ποικιλία. Σε αυτά  τα  τραγούδια ο νεαρός Μάνος πειραματίζεται με  το 

μέτρο, ενώ προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό της Κωνσταντινούπολης και των 

Παραδουνάβιων Ηγεμονιών πρωτότυπα τραγούδια   ◌۠    ένα αγαπημένο ποιητικό 
είδος  του  κοινού  αυτού,  το  οποίο  κυκλοφορούσε  ευρέως  σε  χειρόγραφες 

ανθολογίες,  τις  μισμαγιές.  Μόνο  το  κεφάλαιο  Ε΄,  το  οποίο  είναι  και  το 

συντομότερο (52 στίχοι), δεν κλείνει με τραγούδι.         

* 

Περιεχόμενο 

 

Η διάρθρωση σε στίχους έχει ως εξής: 
 

 

Γαληνοτάτη καὶ Κραταιοτάτη Βασίλισσα,   1‐78 

Κυρία Κυρία Ἀφροδίτη, Θεὰ 

 καὶ Αυτοκρατόρισσα Πάσης Καλλονῆς           

 

Τοῖς Εντευξομένοις  1‐70   

   

Προοίμιον ήτοι Ἐαρολογία    1‐300 

 

Μέρος Α΄   1‐86 

 

Μέρος Β΄  1‐100 

 

Μέρος Γ΄  1‐152 

 

Μέρος Δ΄  1‐84 

 

Μέρος Ε΄   1‐52 

 

Μέρος Στ΄  1‐122 

 

Μέρος Ζ΄  1‐58 

 

Μέρος Η΄  1‐75 

 

Μέρος Θ΄  1‐80 

 

Μέρος Ι΄  1‐108 

 

Μέρος ΙΑ΄  1‐146 

 

Μέρος ΙΒ΄  1‐251 

 

Μέρος ΙΓ΄  1‐184 
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1.  1‐78:  Το  βιβλίο  ανοίγει  με  την  αφιέρωση  του  ποιητή  στη  θεά Αφροδίτη.  Στο 

πρώτο κεφάλαιο ο Μάνος πλέκει το εγκώμιο της θεάς, η οποία αντιπροσωπεύει 

τον  ηθικό,  υψηλό  έρωτα  και  εφόσον  καμία  θνητή  γυναίκα  δεν  είναι  άξια  να 

συλλάβει  την  υψηλή  ιδέα  του  έρωτα,  ο  ποιητής  στρέφεται  στη  θεά.  Το  βασικό 

επιχείρημα για την παραπάνω άποψη, ο ποιητής το αντλεί από τον Leibniz και 

τον Wolff,  τη  φιλοσοφία  των  οποίων  γνώρισε  μέσα  από  το  έργο  του  Ευγένιου 

Βούλγαρη Λογική.75 Τίποτα στον κόσμο δεν έχει απόλυτο όμοιό του. Έτσι και η 

Αφροδίτη είναι η μοναδική γυναίκα, θεά ούσα, η οποία μπορεί να κατανοήσει το 

υψηλό φρόνημα και τη γενναία ιδέα του ποιητή.  

 

2. 1‐70: Στο παρόν κεφάλαιο, «Τοῖς Εντευξομένοις», ο Μάνος ξεκινά εκθέτοντας 

την κεντρική ιδέα, θα λέγαμε, του ειδυλλίου (2. 7‐10). Πρόθεση του ποιητή είναι 

να διδάξει τον ηθικό έρωτα, με άλλα λόγια, να πλάσει μια ιστορία, μέσα απ’ την 

οποία ο αναγνώστης θα διδαχθεί, διασκεδάζοντας, να αγαπά και να αγαπιέται. 

Παρακάτω ο ποιητής παραθέτει τις απόψεις του για την ελληνική γλώσσα στη 

λογοτεχνία  εν  πρώτοις  και  στη  συνέχεια  συγκεκριμενοποιεί  το  λόγο  του  στο 

ποίημα. Κρατάει ίσες αποστάσεις από τα άκρα, δηλαδή την αρχαΐζουσα και την 

ιδιωματική γλώσσα, επιλέγοντας να γράψει σε γλώσσα που «ξεύρει και φρονεὶ» 

(2. 25). Ο Μάνος επιλέγει μια μικτή και δύστροπη λόγια γλώσσα.76  

 

Π 1‐300: Η «Εαρολογία» του Μάνου είναι ένα εκτενές κεφάλαιο, όπου ο ποιητής 

υμνολογεί  τις  χάρες  της  Άνοιξης,  κατά  το  σύνηθες  λογοτεχνικό  πρότυπο.  Η 

Άνοιξη ζωογονεί ολόκληρη τη φύση, ξεκινώντας από την βλάστηση και τα ζώα 

για  να  καταλήξει  στους  ερωτόληπτους  ποιμένες.  Τα  φορμουλαϊκά  στοιχεία, 

όπως  αυτά  έχουν  αποκρυσταλλωθεί  μέσα  από  τη  μακρόχρονη  παράδοση  της 

ποιμενικής ποίησης,  είναι πολλά. Ο πολυτραγουδισμένος Ζέφυρος77,  πανταχού 

παρόν, δίνει ζωή στη βλάστηση. Ο ποιητής στους στίχους Π 25‐42 επιδεικνύει τις 

γνώσεις του σχετικά με τη φυτολογία. Ακολουθούν τυπολογικά στοιχεία, όπως η 

αναλογία της επίγειας ομορφιάς με τα «Ηλύσια Πεδία»  (Π 43),  η αναφορά στο 

«Χρυσό Αιώνα»  (Π  105‐106),  η  περιγραφή αγροτικών  εργασιών  (Π  121‐160)  και, 

τέλος,  το ξύπνημα του έρωτα στους ποιμένες, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με το 

τραγούδι  (Π  191‐204).  Στους  επόμενους  92  στίχους  ο  ποιητής  παρουσιάζει  τους 

δύο πρωταγωνιστές του ειδυλλίου, προετοιμάζοντας παράλληλα το σκηνικό για 

την πρώτη τους συνάντηση.  

 

Α 1‐86: Στο σύντομο πρώτο μέρος ο Κλεάνθης εξομολογείται τον έρωτά του στην 

Αβροκόμη.  Εκείνη  αποφεύγει  να  σχολιάσει  τα  λόγια  του  ερωτευμένου  βοσκού 

και  ζητά  να  μάθει  νέα  από  τη  χώρα,  από  την  οποία  μόλις  είχε  επιστρέψει  ο 

Κλεάνθης.  Ο Μάνος,  παρ’  όλη  τη  συχνή  χρήση  τυπολογικών  στοιχείων,  ρέπει 

προς  μια  πιο  ρεαλιστική  απεικόνιση,  καθώς  γίνεται  αντιληπτό  από  τον 

αναγνώστη πως οι ποιμένες κι οι αγρότες του χωριού εμπορεύονται τα προϊόντα 

                                                      
75 Βλ. εδώ «Ερμηνεία‐Ιδεολογικά», σ. 52  
76 Βλ. εδώ «Γλώσσα‐Στιχουργία», σσ. 67‐69 
77 Απαντάται τέσσερις φορές μέσα στους 300 στίχους του Προοιμίου. 
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τους (Α 25). Το κεφάλαιο κλείνει με ένα τραγούδι από τον ερωτόληπτο ποιμένα 

(Α 34‐86). Εδώ ο ποιητής χρησιμοποιεί το μοτίβο της φύσης, η οποία συμπάσχει 

με τον Κλεάνθη, χάνοντας τη ζωτικότητά της, με τον πόνο του Κλεάνθη για τον 

ανεκπλήρωτο  έρωτά  του.  Ο  βοσκός  καλεί  τη  φύση  να  πάψει  τη  ζωογόνο 

λειτουργία της και η Αβροκόμη φεύγει το σούρουπο.       

 

Β 1‐100: Το δεύτερο μέρος ξεκινά με την αυγή της επόμενης μέρας, οπόταν και ο 

Κλεάνθης  περιμένει  τη  νέα  στο  ίδιο  σημείο.  Στους  στίχους  Β  9‐20  ο  ποιητής 

περιγράφει  τη  βίαιη  εξουσία  του  έρωτα  πάνω  στον  Κλεάνθη.  Ακολουθεί 

μονόλογος  του Κλεάνθη  (Β 21‐52),  όπου αναπτύσσεται διεξοδικότερα το μοτίβο 

της «μαυροφορεμένης» φύσης που συναντήσαμε στο τραγούδι του Α΄ μέρους. Το 

κεφάλαιο  κλείνει  με  τραγούδι  του  βοσκού  (Β  53‐100),  στο  οποίο  διαγράφεται  η 

σκληρότητα  και  η  παραδοξότητα  του  έρωτα.  Ο  ποιητής  προκειμένου  να 

σκιαγραφήσει  τον  παράδοξο  χαρακτήρα  του  έρωτα,  προχωρά  σε  χρήση 

οξύμωρων σχημάτων (συνεχείς αντιθέσεις) σε επτά από τα δεκαέξι τρίστιχα του 

τραγουδιού.  

 

Γ 1‐152: Ο ποιητής περιγράφει την αδυναμία του ερωτευμένου να κοιμηθεί (Γ 5‐

20), ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της «αρρώστιας» του έρωτα, μοτίβο το οποίο 

επανέρχεται συχνά στο  έργο. Στη συνέχεια ο Κλεάνθης ξεκινά για  το χωράφι. 

Εκεί συναντά την Αβροκόμη και αρχίζει να υμνεί, με χαρακτηριστική υπερβολή, 

την  ομορφιά  της  νέας  (Γ  29‐68).  Η  Αβροκόμη  ανθίσταται  στη  στιχομυθία  που 

ακολουθεί,  με  τον  Κλεάνθη  να  παρουσιάζει  τον  έρωτα  ως  θεολογία,  κατά  τα 

πρότυπα  της  Σαπφούς  (Γ  85‐120).  Εμφανίζεται  για  πρώτη  φορά  η  απαξιωτική 

διάθεση  του  ποιητή  απέναντι  στο  θεσμό  του  γάμου,  μοτίβο  το  οποίο  κατέχει 

κεντρική θέση στο τέλος του έργου (Γ 125‐126). Το σύντομο τραγούδι που κλείνει 

το  κεφάλαιο  αφορά στην πίστη  του Κλεάνθη προς  την αγαπημένη  του  (Γ  127‐

152). 

 

Δ 1‐84: Στους στίχους Δ 1‐28 ο Μάνος επιχειρηματολογεί, με ρητορική δεινότητα, 

υπέρ ενός αξιώματος: Ό,τι αξίζει αποκτάται με κόπο, αναφερόμενος στα βάσανα 

του ερωτευμένου βοσκού. Ακολουθεί συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών, όπου 

ο  Κλεάνθης  συνεχίζει  να  αποζητά  τον  έρωτα  της  νέας.  Όμως  η  Αβροκόμη 

ανθίσταται,  ως  σώφρων  νέα.  Ο  Κλεάνθης  απειλεί  να  αυτοκτονήσει,  όπως 

συνηθίζεται  στους  απελπισμένους  από  τον  έρωτα  βοσκούς,  σύμφωνα  με  την 

παράδοση της βουκολικής λογοτεχνίας. Στο τέλος ο Κλεάνθης τραγουδά για τη 

χαρμολύπη του έρωτα (Δ 61‐84). 

 

Ε  1‐152:  Στο  συντομότερο  μέρος  του  έργου,  μόλις  52  στίχων,  ο  ποιητής  ξεκινά 

παρομοιάζοντας  τον  έρωτα  με  πόλεμο  (Ε  1‐26)˙  ένα  μοτίβο  που  θα 

ξανασυναντήσουμε.  Ο  Κλεάνθης  είναι  οπλισμένος  με  τις  βασικές  αρετές  του 

ερωτευμένου: Την πίστη, την επιμονή και τη σταθερότητα˙ θεμελιώδεις έννοιες 

στην  ερωτική  λογοτεχνία.  Ο  Κλεάνθης  αναλογίζεται  πως  πρέπει  να  επιμείνει 

και αποφασίζει να ξανασυναντήσει την Αβροκόμη.   

 

ΣΤ 1‐122: Στους πρώτους στίχους του έκτου μέρους (ΣΤ 1‐8) ο ποιητής επικαλείται 

τις  αυθεντίες  του  Πλάτωνα  και  του  Αριστοτέλη  προκειμένου  να  υπενθυμίσει 
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πως  ο  έρωτας  είναι  ένα  συναίσθημα  που  καλλιεργείται  και  δεν  προκύπτει 

αβασάνιστα,  πράγμα που  έχει  αναφερθεί  στο Μέρος Δ΄. Ουσιαστικά  ο Μάνος, 

ιδιαίτερα στους στίχους ΣΤ 25‐30, προετοιμάζει τη μεταστροφή των αισθημάτων 

της Αβροκόμης στο κεφάλαιο που έπεται. Παρακάτω ο Κλεάνθης συναντά την 

Αβροκόμη και  την παρομοιάζει με τα επτά θαύματα του κόσμου,  τα οποία και 

παραθέτει  ο  νεαρός  ποιητής.  Η  Αβροκόμη  είναι,  φυσικά,  το  όγδοο  (ΣΤ  47‐56). 

Ακολουθεί η περιφρόνηση της Αβροκόμης προς τα λόγια του Κλεάνθη, ο οποίος 

στη συνέχεια, απτόητος, τραγουδά τον έρωτά του στη βοσκοπούλα (ΣΤ 83‐122). Η 

βοσκοπούλα νιώθει προσβεβλημένη από την υπερβολική κολακεία του Κλεάνθη.   

 

Ζ 1‐58: Στο σύντομο αυτό κεφάλαιο ξεκινά η μεταστροφή της Αβροκόμης, όπως 

μας  ενημερώνει  και  ο  ποιητής  στους  τέσσερις  πρώτους  στίχους  (Ζ  1‐4).  Η 

Αβροκόμη  μονολογεί  και  τραγουδά  για  το  βάσανο  του  έρωτα,  ο  οποίος 

παρομοιάζεται  για  άλλη  μια  φορά  με  αρρώστια.  Ο  Μάνος  διαμορφώνει  το 

λεξιλόγιό  του σύμφωνα με  ιατρικούς όρους. Μέσα σε 48  στίχους συναντάμε 26 

λέξεις  που  σχετίζονται  με  την  ιατρική  ορολογία  (Ζ  11‐58).  Η  Αβροκόμη  είναι 

ερωτευμένη, αλλά ακόμα προσπαθεί να αντισταθεί. 

 

Η 1‐75: Ο ποιητής υποστηρίζει πως ο έρωτας δύναται να γεννηθεί μόνο ανάμεσα 

σε δύο ανθρώπους με κοινό ήθος (Η 1‐28). Ακολουθεί στιχομυθία μεταξύ των δύο 

πρωταγωνιστών, όπου συγκρούονται, καθώς η Αβροκόμη δεν μπορεί να ανεχθεί 

πως έχει αρχίσει να ερωτεύεται τον ευγενικό βοσκό. Στο τραγούδι που κλείνει το 

κεφάλαιο, ο Κλεάνθης, με πίστη και ορθολογική διάθεση, διαβεβαιώνει για την 

ευτυχή κατάληξη του ειδυλλίου (Η 73‐75).  

 

Θ  1‐80:  Στους  πρώτους  στίχους  ο  ποιητής  προλογίζει  το  μονόλογο  της 

Αβροκόμης  που  έπεται  και  μιλά  για  τον  «νεοτεχθή»  έρωτα,  που  ξύπνησε  στα 

στήθη  της  βοσκοπούλας  (Θ  1‐20).  Στη  συνέχεια  η  Αβροκόμη,  πλήρως 

συνειδητοποιημένη  πλέον  για  τον  έρωτά  της,  αντιδρά  με  φόβο  απέναντι  στο 

πρωτοφανές συναίσθημα. Στο τραγούδι που ακολουθεί γίνεται παραλληλισμός 

με  διάφορες  παθήσεις  των  φυτών,  όπου  ο Μάνος  επαναφέρει  τις  γνώσεις  του 

πάνω στη φυτολογία (Θ 41‐70). Στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού η Αβροκόμη 

τραγουδά για τις καταστροφικές διαθέσεις του μικρού φτερωτού θεού (Θ 71‐80). 

 

Ι  1‐108:  Το  δέκατο  μέρος  του  έργου  ξεκινά  με  νουθεσίες  του  ποιητή.  Στους 

στίχους Ι 1‐10 ο Μάνος υπενθυμίζει πως μόνο ο «Φιλόσοφος», δηλαδή ο φρόνιμος 

και ηθικός νέος, μπορεί να αποφύγει τις καταστροφικές συνέπειες του έρωτα με 

τη  δύναμη  του  νου  και  τις  αρετές  του  ήθους.  Ακολουθεί  στιχομυθία,  όπου  η 

αντίσταση  της  Αβροκόμης  απέναντι  στα  λόγια  του  Κλεάνθη  δεν  είναι  πια 

σθεναρή  (Ι  37‐42).  Στο  τραγούδι  του  βοσκού,  που  κλείνει  το  κεφάλαιο, 

επανέρχεται το μοτίβο της παρομοίωσης του έρωτα με πόλεμο (Ι 77‐108). 

 

ΙΑ  1‐146:  Ο  ποιητής  προλογίζοντας  τη  στιχομυθία  που  ακολουθεί,  επαναφέρει 

βασικά  μοτίβα  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στο  έργο,  όπως  είναι  η  παρομοίωση 

του  χωρισμού  με  αιρετικό  σχίσμα,  αλλά  και  το  μοτίβο  της  μαυροφορεμένης 

φύσης. Ο Ουρανός έχει σκοτεινιάσει και οι  δύο νέοι βλέπουν την καταιγίδα να 

πλησιάζει.  Το  σκηνικό  έχει  στηθεί  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  δημιουργηθεί  μια 
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απειλητική  ατμόσφαιρα,  η  οποία  αφενός  προοικονομεί  την  τελική  σύγκρουση 

των  δύο  ερωτευμένων  στο  επόμενο  κεφάλαιο  (τελευταίο  της  πλοκής),  και 

αφετέρου δίνει λαβή στον ποιητή να μιλήσει με όρους «μετεωρολογικούς» για το 

«φαινόμενο» Αβροκόμη στο τραγούδι που κλείνει  το κεφάλαιο  (ΙΑ 29‐38  και  ΙΑ 

99‐146).  Έχει  προηγηθεί  στιχομυθία  μεταξύ  των  δύο  νέων,  όπου  ο  Κλεάνθης 

παρομοιάζει τον έρωτα με τους νόμους και το «φυσικο δίκαιο». Ο νεαρός ποιητής 

επιδεικνύει, για άλλη μια φορά, την πολυμάθειά του˙ αυτή τη φορά διαχειρίζεται 

ζητήματα που αφορούν στη φιλοσοφία του Νόμου (ΙΑ 42‐70).  

ΙΒ  1‐249:  Το  εν  λόγω  κεφάλαιο  αποτελεί  το  τελευταίο  της  πλοκής  και  είναι  το 

εκτενέστερο του έργου μετά το «Προοίμιο». Ο ποιητής, αρχικά, εξυμνεί τον ηθικό 

έρωτα  και,  γενικά,  την  αξία  της  χρηστοήθειας,  με  σκοπό  να  νουθετήσει  τους 

αναγνώστες του  (ΙΒ 1‐34). Ακολουθεί η  εντονότερη στιχομυθία μεταξύ των δύο 

πρωταγωνιστών.  Ο Μάνος  «παίζει»  με  τη  μορφή  του  δεκαπεντασύλλαβου  μες 

στη  στιχομυθία  (ΙΒ  108‐129).  Η  σύγκρουση  των  δύο  νέων  είναι  σφοδρή  και 

παθιασμένη,  για  να  καταλήξει  στην  πολυπόθητη  ένωση.  Οι  δυο  τους 

ανταλλάζουν  φιλοφρονήσεις  και  όρκους  πίστης.  Το  κεφάλαιο  κλείνει  με  ένα 

χαρμόσυνο τραγούδι σε ύφος υψηλόφωνο. Πρόκειται για εξύμνηση των βασικών 

αρετών  του  χρηστοήθη  νέου  εραστή:  πίστη,  υπομονή  και  σταθερότητα  (ΙΒ  196‐

249).  

ΙΓ  1‐184:  Το  τελευταίο  κεφάλαιο  έχει  το  ρόλο  του  επιλόγου,  στον  οποίον  ο 

αναγνώστης  μπορεί  να  διακρίνει  ξεκάθαρα  την  ιδεολογία  του  Κωνσταντίνου 

Μάνου,  γνήσιου  τέκνου  της  μερίδας  φιλελεύθερων  Φαναριωτών  λογίων  της 

γενιάς  1780‐1810.  Οι  στίχοι  ΙΒ  29‐34  αποτελούν,  θα  λέγαμε,  το  ιδεολογικό 

επιστέγασμα  του  ποιητή  πάνω  στο  ζήτημα  του  έρωτα.  Στη  συνέχεια  ο  νεαρός 

ποιητής καταθέτει τις απόψεις του περί γάμου. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα 

από  τη  μυθολογική  αρχαιότητα,  όπως  συνηθιζόταν,  αλλά  και  από 

«υποανάπτυκτους»  λαούς  της  Ανατολής  (ΙΓ  51‐54  και  ΙΓ  111‐114)  συνθέτει  ένα 

δριμύ «κατηγορώ»  εναντίον του γάμου  (ΙΓ 85‐120),  ο οποίος,  εάν δεν προκύπτει 

με βασικό γνώμονα τον έρωτα, αποτελεί πηγή μεγάλης δυστυχίας. Η αναφορά 

στο  φαναριώτικο  σύστημα  επιγαμιών  είναι  άμεση.  Το  έργο  κλείνει  με  ένα 

τραγούδι,  στο  οποίο  συνοψίζεται  η  ιδεολογία  του  ποιητή,  όπως  αυτή 

ξεδιπλώθηκε στους παραπάνω στίχους του ΙΓ΄ μέρους (ΙΓ 121‐184).  
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Η βουκολική λογοτεχνία στα τέλη του 18ου και στον 19ο αιώνα 

και Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 

 

Η  ανελλιπής  παρουσία  της  βουκολικής  λογοτεχνίας  από  τη  γέννησή  της 

(Θεόκριτος 2ος ‐3ος αιώνας π. Χ.) μέχρι τον 19ο αιώνα (με εξαίρεση τον Μεσαιωνικό 

κόσμο,  όπου  η  παρουσία  της  είναι  αποσπασματική)  αποδεικνύει  αφενός  τη 

σημασία  του  «ελάσσονος»  αυτού  είδους  στον  κόσμο  των  γραμμάτων  και  των 

ιδεών,  αφετέρου  πείθει  τον  ερευνητή  για  την  προσαρμοστικότητα  των  κοινών 

βουκολικών τύπων και τόπων σε κάθε εποχή. Άλλωστε, η συμβατική φύση του 

είδους  (πληθώρα  τυπολογικών  στοιχείων)  επιτρέπει  την  εύκολη  κι  αβίαστη 

χρήση  στοιχείων  από  παλαιότερα  λογοτεχνικά  έργα,  καθιστώντας  τη 

διαχωριστική  γραμμή  μεταξύ  πρωτότυπης  δημιουργίας  και  μίμησης  αρκετά 

λεπτή.78  Ο  συμβατικός  αυτός  χαρακτήρας,  σε  συνδυασμό  με  την  ελκυστική 

θεματολογία  του  έρωτα,  της  συναισθηματικής  υπερβολής  και  της  τερπνής 

φύσης,  είναι  ορισμένοι  λόγοι  διάδοσης  του  είδους.  Θεωρώ  πως  μια  μικρή 

επισκόπηση  της  αρκαδικής  λογοτεχνίας  και  των  συμβόλων  της  είναι 

απαραίτητη, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει, στη συνέχεια, την ειδική θέση 

του έργου που εξετάζουμε μέσα στη διαχρονία.         

Από τότε που η φαντασία του Βιργιλίου «ανακάλυψε» την «Αρκαδία» το 

42  ή  41  π.Χ.,  η  τελευταία  εδραιώθηκε  ως  συντεταγμένος  χώρος  ποίησης  και 

ποιητικής στο έργο του.79 Αργότερα η «Αρκαδία» θα εμπλουτιστεί εννοιολογικά, 

ενώ θα καταστεί σύμβολο αθωότητας, επιστροφής στις αρετές της φύσης και της 

ελευθερίας.  Θα  ενταχθεί  στο  πλαίσιο  της  ποιητικής  ουτοπίας.  Η  «Αρκαδία» 

εκφράζει  την  αναγωγή  σ’  ένα  χρόνο  απαλλαγμένο  από  κοινωνικούς 

περιορισμούς.  Αποτελεί  την  εξιδανικευμένη  διάσταση  μιας  διαφορετικής 

πραγματικότητας στην οποία το άτομο κυριαρχεί ως προσωπική ύπαρξη κι όπου 

η ζωή του τείνει να εναρμονιστεί με τον ρυθμό της φυσικής μεταβολής80. Μέχρι 

όμως  και  την  εποχή  της  Αναγέννησης,  η  Αρκαδία  θα  είναι  περιορισμένη  σε 

σύμβολο βουκολικής ευτοπίας.  

Το  1504  στην  Ιταλία,  ο  Τζιάκοπο  Σανατσάρο  γράφει  την  Αρκαδία,  ένα 

σπονδυλωτό  έργο  μέσα  από  το  οποίο  επαναπροσδιορίζεται  ο  συμβολικός 

χαρακτήρας  της  Αρκαδίας  και  ανάγεται  σε  ουτοπία.  Το  έργο  του  Σανατσάρο 

επηρέασε βαθύτατα τους καλλιτέχνες έως και τον 17ο αιώνα. Πολλά έργα τέχνης 

εμφανίστηκαν  με  κεντρικό  μοτίβο  την  «Αρκαδία»,  όπως  για  παράδειγμα  σε 

πίνακες  των  Τζορτζόνε,  Λοραίν,  Πουσσέν  τον  16ο  και  17ο  αιώνα.  Πλέον,  η 

«Αρκαδία»  προσδιορίζεται  ως  ο  τερπνός  τόπος,  στον  οποίο  αγνοί  ποιμένες 

συνδιαλέγονται, συμπάσχουν χωρίς ηθικές αναστολές, περιβεβλημένοι απ’  την 

αδιαμφισβήτητη ομορφιά του ορεινού αρκαδικού τοπίου. Μυούνται στα μυστήρια 

                                                      
78 Βλ. Charles Segal, Poetry and Myth in Ancient Pastoral. Essays on Theocritus and Virgil, ό.π., 

σσ. 3‐5. 
79 Βλ. M. Owen Lee, Death and Rebirth in Virgil’s Arcadia, New York 1989, σ. 33 και Θεόδωρος 

Παπαγγελής, Από την Βουκολική Ευτοπία στην Πολιτική Ουτοπία, Αθήνα 1995, σ. 80, 

υποσ. 49. 
80 Θ. Γραμματάς, «Ο Αρκαδισμός στο Ελληνικό Θέατρο. Από την Ουτοπία στη Φύση», 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 19, Αθήνα 1984, σ. 57. 
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του έρωτα, ενώ στοχάζονται πάνω στην απώλεια και στο θάνατο. Η «Αρκαδία» 

μέσα  από  αυτά  τα  έργα  τέχνης,  και  ιδιαίτερα  του  Πουσσέν,  εμπλουτίζεται 

μεταξύ  άλλων  και  με  την  έννοια  του memento mori.  Χαρακτηριστική  είναι  η 

νοσταλγία για τη «Χρυσή Εποχή», η οποία πέραν της ησιόδειας καταγωγής της 

και  της  σύνδεσής  της  με  ένα  εξιδανικευμένο  και  μυθιστορηματικό  παρελθόν, 

αποτελεί ταυτόχρονα και μελλοντική υπόσχεση ◌۟ ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν 
σε    ουτοπίες,  όπως  αυτά  του  Τόμας  Μορ,  του  Καμπανέλλα  ή  του  Φράνσις 

Μπέικον.81  

Απορρίπτονται  οι  κοινωνικές  δομές,  επιβεβλημένες  από  τη φεουδαρχία, 

αλλά και η ηθική κατάπτωση του άστεως. Ήδη από τις Εκλογές του Βιργιλίου το 

πολιτικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το έργο αρχίζει με την προβολή ενός κόσμου 

ισοπεδωμένου από τον πόλεμο. Ο Βιργίλιος ανοίγει το δρόμο για την εισχώρηση 

της  ιστορίας  μέσα  στον  τερπνό  κόσμο  της  βουκολικής  ποίησης.  Η  εύστοχη 

παρατήρηση  του  Segal  πως  «στην  αρχαιότητα,  τουλάχιστον,  η  βουκολική 

λογοτεχνία ανθεί σε περιόδους πολιτικής και κοινωνικής κρίσης»82, ευσταθεί και 

για τα μεταγενέστερα χρόνια και συγκεκριμένα για την όψιμη Αναγέννηση. Αν 

αναλογιστούμε  τη  δύναμη  και  την  απολυταρχία  της  εκκλησιαστικής  εξουσίας 

του 16ου και 17ου αιώνα θα διαπιστώσουμε πως οι ιδέες που εκπορεύονταν από τη 

βουκολική  λογοτεχνία  ήταν  προκλητικές  ή  ακόμα  και  αιρετικές83.  Η 

ελευθεριότητα του συναισθήματος και του έρωτα όπως αυτή προβάλλεται μέσα 

από τον Πιστικό Βοσκό του Γκουαρίνι για παράδειγμα –  έργο σταθμός για την 

εποχή  του84  –  ενοχλούσε  και  σκανδάλιζε  τις  συντηρητικές  δυνάμεις,  οι  οποίες 

εκφράζονταν στο πρόσωπο της καθολικής εκκλησίας.     

   Περίπου  έναν  αιώνα  μετά,  το  1789,  ξεσπά  η  Γαλλική  Επανάσταση  κι  ο 

Μπλέικ γράφει τη συλλογή ποιημάτων Τραγούδια της Αθωότητας, διαποτισμένη 

απ’  το  Αρκαδικό  ιδεώδες85.  Είχε  έρθει  η  ώρα  των  ρομαντικών  ποιητών  να 

ανακαλύψουν την «Αρκαδία».  Ο Γκαίτε στο ημερολόγιό του γράφει: «Auch ich in 

Arkadia»  (μετάφραση  του  «Et  in Arcadia  Εgo»).  Ο Μίλτον,  ο Ποπ,  ο  Κόλριτζ,  ο 

Σίλλερ  είναι  μερικοί  απ’  αυτούς  που  επηρεάστηκαν  βαθύτατα  από  την 

«Αρκαδία»  του  16ου‐17ου  αιώνα.  Η  αντίληψη  της  επιστροφής  στη  φύση,  την 

απλότητα  και  την  αθωότητα  είχε  γίνει  κοινός  τόπος  και  επιταγή  των 

                                                      
81 Thomas More (1478‐1535) Utopia (1516), Tommaso Campanella (1568‐1639) La città del sole 

(1623), Francis Bacon(1561‐1626) Nova Atlantis (1627).  
82 Charles Segal, Poetry and Myth in Ancient Pastoral, ό.π., σ. 7. Απόδοση δική μου. 
83 Ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο από τη Φεράρα, για παράδειγμα, εξομολογήθηκε στον 

Γκουαρίνι πως ο Πιστικός Βοσκός του αναστάτωσε τη χριστιανοσύνη περισσότερο και 

από τον Λούθηρο. Βλ. Πέδρο Ολάγια, Ευδαίμων Αρκαδία, μτφρ. Μάιρα Φουρνάρη, Αθήνα 

2005, σ. 266.   
84 Βλ. Nicolas J. Perella, The critical fortune of Battista Guarini’s “Il Pastor Fido”, Florence 1973, σ. 

43, όπου: «Pastor Fido had become the “Bible” of Europe. 
85 Ο Μπλέικ είχε πει «The Nature of my work is Visionary and Imaginative; it is an 

Endeavour to restore what the Ancients call’d the Golden Age». Ήταν ένθερμος 

υποστηρικτής της Γαλλικής Επανάστασης (και της Αμερικανικής). Σε αυτές τις 

επαναστάσεις έβλεπε τα σημάδια της Νέας Εποχής, όπως ήταν η υπερπήδηση των 

παλαιών συστημάτων και η  απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος, δηλαδή του 

«θεού εντός μας». Βλ. William Blake, «Notebook», Poems and Prophecies, New York 1991, σσ. 

91‐92.  
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Ρομαντικών  ποιητών.  Η  περιφρόνηση  του  άστεως,  η  μεταμόρφωσης  της 

Γαλλικής Επανάστασης από σύμβολο της ελευθερίας σε στυγνή τρομοκρατία, η 

αντίληψη  του  κόσμου  πλέον  ως  κάτι  το  εχθρικό  και  κακό,  ανάγκασε  τους 

Ρομαντικούς  ποιητές  να  εμβαθύνουν  στο  Αρκαδικό  ιδεώδες  και  να  το 

μετατρέψουν σε σύμβολο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του ανέφικτου. Η 

«Αρκαδία»  είναι  πλέον  ένας  χαμένος  ιδεατός  κόσμος,  ένας  ου‐τόπος  μες  στην 

αχρονία  του.  Είναι  το  ανέφικτο  της  τελειότητας  της  ποίησης,  του  κόσμου·  η 

χίμαιρα της απόλυτης ομορφιάς. 

* 

Παράλληλα, όμως, με τη ρομαντική πρόσληψη του συμβόλου της «Αρκαδίας», η 

βουκολική  λογοτεχνία  στα  χέρια  ή  καλύτερα  στην  πένα  των  λόγιων  του 

Διαφωτισμού απέκτησε νέα χαρακτηριστικά. Επίδοξοι νεαροί ποιητές ασκούνται 

στη μετρική ποικιλία  του  είδους,  ενώ  οι  χαρακτήρες‐τύποι  των  έργων γίνονται 

φορείς  της  ιδεολογίας  του  κάθε  ποιητή.  Η  ηθική  διδασκαλία  των  νεαρών 

αναγνωστών είναι το βασικό ζητούμενο.       

Το  είδος  της  ποιμενικής  λογοτεχνίας,  ενταγμένο  στο  προαναφερθέν 

πλαίσιο, γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία και στον ελληνισμό κατά τα τέλη του 

18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου. Ενδεικτικά αναφέρω:  

 
Ήδη από το 1775 έχει μεταφραστεί το ποιμενικό δράμα του Τορκουάντο Τάσσο Αμύντας. 

Στον  Ηθικό  Τρίποδα  του  1797  ο  Ρήγας  μεταφράζει  τη  Βοσκοπούλα  των  Άλπεων  του 

Μαρμοντέλ. Ένα χρόνο πριν εκδόθηκε η ποιμενική μυθιστορία86 του Jean‐Pierre Claris de 

Florian (1755‐1794) Γαλάτεια, σε μετάφραση του Α. Κορωνιού. Η διασκευή του Φαναριώτη 

Γ. Ν. Σούτσου στον Πιστικό Βοσκό του Γκουαρίνι εκδίδεται το 1804. Το 1836 εκδίδεται από 

το τυπογραφείο του Άγγελου Αγγελίδη στην Αθήνα, όπου εκδόθηκε για τελευταία φορά 

το έργο του Κωνσταντίνου Μάνου την ίδια χρονιά, η μετάφραση του Μ. Κροκιδά σε άλλο 

ένα  έργο  του  Florian,  τη  βουκολική  μυθιστορία  Εστέλλη.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  το 

πρωτότυπο  ποιμενικό  δράμα  του  Θεόδωρου  Ι.  Γρυπάρη Η  Βοσκοπούλα  του  Αιγαίου,  το 

οποίο εκδίδεται το 1838 και αριθμεί περίπου 500 συνδρομητές. Τέλος αξίζει να γίνει μνεία 

και στα Βουκολικά  του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 

1874  στον  πρώτο  τόμο  των  Απάντων87.  Ο  ίδιος  μας  ενημερώνει  πως  είναι  από  τα 

παλαιότερα έργα του και  τα  εκδίδει αναθεωρημένα.  88 Υποθέτουμε πως γράφτηκαν τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830, καθώς το πέμπτο ειδύλλιο αναφέρεται ξεκάθαρα 

στον Όθωνα και την έλευσή του (1833). Ο ποιητής θα ήταν περίπου 21 ετών. 

  Τέλος,  αξίζει  να  γίνει  μνεία  σε  δύο  λανθάνουσες  εκδόσεις.  Ο  Βοσκός  της 

Αργολίδας του Αλέξανδρου Σούτσου εκδίδεται το 1833. Πρόκειται για ένα μικρό ποίημα 

(μονόφυλλο), στο οποίο ένας βοσκός τραγουδά χαρούμενα για τον ερχομό του Βασιλιά 

Όθωνα89.  Το  έργο,  προφανώς,  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των  πάρα  πολλών  κειμένων, 

γραμμένα προς  τιμήν  του  ερχομού του Όθωνα το 1833, μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας και 

ελπίδας. Ο Αλέξανδρος Σούτσος, παρ’ όλο που γρήγορα στράφηκε εναντίον του θεσμού 

της μοναρχίας και συγκεκριμένα εναντίον των Βαυαρών, συνεπώς και του Όθωνα, δεν 

                                                      
86 Για τον χαρακτηρισμό βλ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος (επιμ), «Εισαγωγή» στο  

Ρήγας Βελεστινλής, Ο Ηθικός Τρίπους, Αθήνα 2001, σ. μζ΄, υποσ. 67.  
87 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Άπαντα Τα Φιλολογικά, Τόμος Α΄ Λυρική Ποίησις, Αθήνα 

1874, σ. 269‐320. 
88 Βλ. ό.π, «Τοῖς Εντευξομένοις», σ. ζ΄. 
89 Δημητρίου Σ. Γκίνη, Βαλερίου Γ. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800‐1863,Τ. Γ΄, Αθήνα 

1957, βλ. λήμμα 10.266, σ. 447.  
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παρέλειψε να αφήσει  έστω και  ένα μικρό  δείγμα δουλειάς στον κύκλο των ποιημάτων 

που γράφτηκαν προς τιμήν του Όθωνα. Το έργο βρισκόταν στο folio Φ69 (1) στη Γεννάδιο 

Βιβλιοθήκη, όμως έχει εκπέσει.  

  Η δεύτερη λανθάνουσα έκδοση είναι αυτή του ποιμενικού ειδυλλίου Εύανδρος και 

Αλκμήνη. Πρόκειται για μετάφραση γαλλικού έργου από τους Δημήτριο Ευσταθίου και 

Δημήτριο Πέτρου. Εκδόθηκε στη Σμύρνη το 1838.90  

 

Η  συνεχής  παρουσία  βουκολικής  λογοτεχνίας  εκείνα  τα  χρόνια  δεν  αποτελεί 

έκπληξη, ενώ τίθεται και σε ένα καινούριο πλαίσιο, χαρακτηριστικό της εποχής. 

Οι  νέοι  της  Πόλης,  ένα  αναγνωστικό  κοινό  «αισθαντικό»,  καταβρόχθιζαν  τα 

γαλλικά  ρομάντζα  που  σχετίζονταν  με  τον  έρωτα.  Με  εξαίρεση  τον  Ηθικό 

Τρίποδα,  όλα  τα  προαναφερθέντα  αναγνώσματα  εκδόθηκαν  σε  μικρό  σχήμα 

(μικρό 8ο ή 12ο). Η ποιμενική λογοτεχνία της εποχής είχε μπει στην υπηρεσία των 

«ηδονικών»  αναγνωσμάτων,  καθώς  τηρούσε  όλες  τις  προϋποθέσεις.  Η 

παντοδυναμία  του  έρωτα,  το  ειδυλλιακό  σκηνικό  και  οι  ερωτόληπτοι,  αλλά 

πάντα  πιστοί  κι  ηθικοί,  ποιμένες  αποτελούσαν  τα  ιδανικά  συστατικά  για  την 

κατασκευή  των  «λαοφιλέστατων»  αυτών  αναγνωσμάτων.  Επιπλέον,  βασικό 

μέλημα  των  παραπάνω  συγγραφέων‐μεταφραστών,  με  πρωτοστάτη  τον  Ρήγα, 

ήταν να  διδάξουν αφενός  τον  έρωτα,  όπως  εκείνος  είχε αποκρυσταλλωθεί  στη 

φιλοσοφία των Διαφωτιστών λογίων στη Γαλλία και στην Ελλάδα, αφετέρου τις 

νέες  ιδέες  της  αστικής  τάξης,  εν  γένει.  Επομένως,  οι  πιστοί  ποιμένες 

μεταμορφώθηκαν  σε  εκπροσώπους  της  νέας  ηθικής  και  οι  νεαροί  αναγνώστες 

διδασκόντουσαν από αυτούς για τον έρωτα, ή τουλάχιστον έτσι επιθυμούσαν οι 

συγγραφείς. 

Πέραν  όμως  της  επιρροής  από  τη  «φωτισμένη  Ευρώπη»91,  αξίζει  να 

αναφερθούμε  και  σε  ένα  άλλο  στοιχείο,  το  οποίο  ελάχιστα  έχει  μελετηθεί  και 

αφορά άμεσα και τον νεαρό Κωνσταντίνο Μάνο. Από τον 17ο αιώνα και μετά σε 

μεγάλη  συχνότητα  νεαροί,  κατά  βάση,  ποιητές  δοκιμάζονται  στη  βουκολική 

ποίηση. Ας θυμηθούμε τους νεαρούς Μίλτον, Γκαίτε, Μπλέικ, Γουόρντσγουορθ, 

τον πρώιμο Ραγκαβή ή τον «αρκαδικό» Σολωμό της ζακυνθινής νιότης του92 με 

έργα όπως η Αβροκόμη, Ο Θάνατος της Ορφανής, και Ο Θάνατος του Βοσκού. Κατ’ 

αρχάς  μπορούμε  να  υποθέσουμε  πως  η  νεανική  τους  ορμή  θα  έβρισκε  ένα 

τερπνό καταφύγιο στη βουκολική ποίηση, καθώς η θεματική του έρωτα και της 

φύσης,  η  αφέλεια  συνδυασμένη  με  την  αίσθηση  του  παιχνιδιού  αλλά  και  η 

μετρική  ποικιλία  και  ελευθεριότητα  (δακτυλικό  εξάμετρο,  οκτασύλλαβος, 

τερτσίνες,  δεκαπεντασύλλαβος)  είναι  χαρακτηριστικά  που  θα  γοήτευαν  τους 

νεαρούς  ποιητές.  Διαφωτιστική  είναι  η  παρατήρηση  του Highet:  «Τα  έργα  του 

είδους προορίζονταν για νέους ή για όσους ήθελαν να μείνουν νέοι […] Εδώ [στη 

                                                      
90  Δημητρίου  Σ.  Γκίνη,  Βαλερίου  Γ.  Μέξα, Ελληνική  Βιβλιογραφία  1800‐1863,  Τ.  Α΄,  ό.π, 
λήμμα  2.966.  Βλ.  και  Αλέξης  Πολίτης  (επιστ.  υπευθ.),  Παναγιώτης  Αντωνόπουλος, 

Βασιλική  Παλαιοχώρη,  Αλέξης  Πολίτης,  Ηρώ  Βαμβακίδου  (συντ.),  Παρουσιολόγιο 

Νεοελληνικής  Ποίησης,  1801‐1850,  Ινστιτούτο Μεσογειακών  Σπουδών,  2008,  σ.  172.  Δεν 

μπόρεσα  να  βρω  περισσότερες  πληροφορίες,  καθώς  το  έργο  έχει  χαθεί  όπως  με 

ενημέρωσαν στη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, στην οποία και βρισκόταν.  
91 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Το Σχήμα του Διαφωτισμού», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π. σσ. 

35‐36. 
92 Γιώργος Βελουδής, Κριτικά στο Σολωμό, Αθήνα 2000, σ. 230. 
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βουκολική  ποίηση]  η  νεανικότητα  αντανακλάται  ακόμα  και  στο  ύφος,  γιατί  τα 

πιο συνηθισμένα υφολογικά τεχνάσματα είναι η αντίθεση και το οξύμωρο. Για 

τους  νέους  τα  πάντα  είναι  μαύρα  ή  άσπρα,  και  με  το  τέχνασμα  αυτό 

αναπαρίσταται  η  βίαιη  σύγκρουση  και  ο  παράδοξος  συνδυασμός  των 

αντιθέτων».93 

Σε  δεύτερο  επίπεδο  πρέπει  να  στρέψουμε  το  βλέμμα  μας  και  στα 

εκπαιδευτικά  εγχειρίδια,  τα  οποία  μελετούσαν  οι  νεαροί  ποιητές,  προκειμένου 

να ασκηθούν πάνω στην τέχνη τους. Είναι γνωστό πως ήδη από τον 15ο αιώνα 

τουλάχιστον, οι Εκλογές του Βιργιλίου αποτελούσαν βασικό σχολικό εγχειρίδιο94 

στις Ευρωπαϊκές χώρες.  Επίσης,  τα ανθολόγια, «βιβλία ηθικά»  95, αποτελούσαν 

σημαντικό κεφάλαιο στην εκπαίδευση των νέων, είτε αφορούσε στην εκμάθηση 

ξένων γλωσσών, είτε στην επαφή τους με τη λογοτεχνία.96 Στην Ελλάδα του 19ου 

αιώνα  ένα  από  τα  βασικά  φιλολογικά  εγχειρίδια  ήταν  η  Εγκυκλοπαίδεια 

Φιλολογική του Ιωάννη Πατουσά, στην οποία περιλαμβάνονται δύο ειδύλλια του 

Θεόκριτου97. Επίσης, το κεφάλαιο «Ποιητικής Τμήμα Δ΄» του θεμελιώδους έργου 

του Κωνσταντίνου Οικονόμου Γραμματικών ή Εγκύκλιον Παιδευμάτων Βιβλία Δ’ 

αφορά  αποκλειστικά  σε  βουκολικούς  ποιητές.  Ο  Θεόκριτος,  ο  Μόσχος  και  ο 

Βίωνας πρέπει να είναι «πάντοτε τῶν νέων βουκολιστῶν τὰ πρωτότυπα»98. Στα 

τέσσερα κεφάλαια, που αφιερώνει ο Οικονόμος στη βουκολική ποίηση αναλύει, 

μεταξύ άλλων, τους ιδανικούς χαρακτήρες της βουκολικής ποίησης, το ήθος τους 

αλλά  και  το  λεξιλόγιο  που  πρέπει  να  χρησιμοποιεί  ένας  επίδοξος  βουκολικός 

ποιητής.  Στο  τέλος  παρατίθενται  και  ονόματα  ποιητών,  οι  οποίοι  με  τη  σειρά 

τους  ασχολήθηκαν  με  το  συγκεκριμένο  είδος  ποίησης,  όπως  ο  Βιργίλιος,  ο 

Γκέσνερ, ο Ποπ, ο Τάσσο, ο Γκουαρίνι και άλλοι. 

Μπορούμε  τώρα  πιο  εύκολα  να  υποθέσουμε  πως  ορισμένοι  επίδοξοι 

Έλληνες ποιητές έγραφαν, κατά τη νεότητά τους, βουκολική ποίηση, μιμούμενοι 

τα  πρότυπά  τους,  ώστε  να  ασκηθούν  πάνω  στην  ποιητική  τέχνη.  Σίγουρα, 

πάντως, οι έλληνες ποιητές του 19ου είχαν έρθει σε επαφή, από νεαρή ηλικία, με 

τη  βουκολική  ποίηση,  καθώς  η  τελευταία  αποτελούσε  ξεχωριστό  κεφάλαιο  σε 

σχολικά εγχειρίδια.  

Αποκορύφωμα  και  απόδειξη  της  μεγάλης  διάδοσης  της  βουκολικής 

λογοτεχνίας  αποτελούν  τα  Λυρικά  (1811)  του  «νέου  Ανακρέοντος»,  του 

                                                      
93 Gilbert Highet, Η Κλασική Παράδοση, Ελληνικές και Ρωμαϊκές επιδράσεις στη 

λογοτεχνία της Δύσης, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη, Αθήνα 20002, σ. 245. Η υπογράμμιση 

δική μου. 
94 Βλ. Craig  Kallendorf, A bibliography of Venetian editions of Virgil 1470‐1599, Φλωρεντία 1991. 
95 Βλ. Λ. Βρανούσης, «Η  Άνοιξη του Βηλαρά και το Ιταλικό Πρότυπο. Από την Ιταλική 

Αρκαδία του Metastasio και του Parini στην Ήπειρο του Bηλαρά και στα Επτάνησα του 

Μάτεση.», Ερανιστής, 11, 1974, σ. 640 και υποσ. 14 για την περίπτωση αντίστοιχου 

ιταλικού ανθολόγιου.  
96 Βλ. Γιώργος Βελουδής, «Η Παρουσία του Salomon Gessner στη Λογοτεχνία του 

Ελληνικού Διαφωτισμού», ό.π., σ. 23‐24 για την περίπτωση της 13χρονης Ρωξάνης 

Σαμουρκάση, η οποία μετέφρασε Γκέσνερ ως άσκηση κατά το μάθημα των γερμανικών.   
97 «Θύρσις ή Ωδή» και «Εις Νεκρόν Άδωνιν», βλ. Ιωάννης Πατούσας, Εγκυκλοπαίδεια 

Φιλολογική, Τ. Δ΄, Βενετία 1704, σ. 272‐279. 
98 Κωνσταντίνος Οικονόμος, Γραμματικών ή Εγκύκλιον Παιδευμάτων Βιβλία Δ΄, Τ. Α΄, 

Βιέννη 1817, σ. 447. 
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Αθανάσιου  Χριστόπουλου.  Τα  Λυρικά  αγαπήθηκαν  ιδιαίτερα  και  γνώρισαν 

έντεκα  εκδόσεις.99  Η  επιτυχία  των  ελαφρών  «αρκαδικών»  ποιημάτων  του 

Χριστόπουλου  είναι  δηλωτική  της  μεγάλης  διάδοσης  που  γνώρισε  η  αρκαδική 

λογοτεχνία στην πρώτη πεντηκονταετία του 19ου αιώνα.   

* 

Το  ειδύλλιο  που  εξετάζουμε  είναι  γραμμένο  από  έναν  νεαρό  ποιητή.  Το  έργο 

παρουσιάζεται  ως  «Σπουδή»,  χαρακτηρισμός  ο  οποίος  δεν  μπορεί  νομίζω  να 

ιδωθεί  χωριστά  από  την  έννοια  της  άσκησης.  Ο  νεαρός  Κωνσταντίνος  Μάνος 

ασκείται  πάνω  σε  ένα  «συμβατικό»  είδος.  Η  μικτή  και  δύστροπη  γλώσσα,  η 

μετρική  ποικιλία  και  η  επίδειξη  γνώσεων  αποτελούν  στοιχεία  λογοτεχνικής 

πρωϊμότητας και καταδεικνύουν το νεαρό της ηλικίας του ποιητή.  

Ο Κωνσταντίνος Μάνος δεν αντλεί τη θεματική του μόνο από την αρχαία 

ή  νεότερη  βουκολική  ποίηση.  Δεν  τον  ενδιαφέρει  τόσο  η  αρκαδική,  βουκολική 

παράδοση,  με  εξαίρεση  ίσως  την  «Εαρολογία»,  όπου  αναπτύσσει,  κάπως  πιο 

ελεύθερα,  μια ποιητική  της «Άνοιξης».  Το  ειδύλλιο  του Μάνου δε  διέπεται από 

τυπολογική  πληρότητα,  αλλά  ο  ποιητής  επιλέγει  κατά  το  δοκούν  ορισμένους 

τύπους.  Επέλεξε  να  χρησιμοποιήσει  το  είδος  και  ορισμένους  τύπους  του 

ποιμενικού  ειδυλλίου,  απλώς για  να  τους μετατρέψει  σε φορείς  της  ιδεολογίας 

του.  Αυτός  είναι  και  ένας  από  τους  λόγους  για  τους  οποίους  η  πλοκή  είναι 

υποτυπώδης  και  δεν  υπάρχουν,  ουσιαστικά,  χαρακτήρες.  Επιπρόσθετα,  το 

ειδύλλιο δε διαδραματίζεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.    

Η  διαλογική  μορφή  του  ειδυλλίου  σαφώς  και  παραπέμπει  στους 

διάλογους  των  βοσκών  που  «δημιούργησε  ο  Θεόκριτος  και  εξαΰλωσε  ο 

Βιργίλιος».100 Λίγα, όμως, είναι τα στοιχεία που ο ποιητής αντλεί κατευθείαν από 

την αρχαία βουκολική ποίηση και αυτά αφορούν περισσότερο στη γλαφυρότερη 

περιγραφή της βουκολικής ευτοπίας.   Στον Ύμνο για την Άνοιξη («Εαρολογία») 

απαντώνται  διάφοροι  τύποι  και  συμβάσεις,  ως  επί  το  πλείστον  από  την 

Αρχαιότητα.  Ο  επίγειος  παράδεισος  (Ηλύσια  Πεδία),  οι  Μούσες,  οι  υγιείς 

αισθήσεις,  οι  οποίες  βακχεύονται  από  τους  Σάτυρους  είναι  μερικά 

παραδείγματα.  Συμπληρώνοντας  το  αρκαδικό  περιβάλλον,  οι  ποιμένες 

τραγουδούν, χορεύουν και απολαμβάνουν τα αγαθά της φύσης, μιμούμενοι τον 

Πάνα,  κοντά  στα  γνωστά  σπήλαιά  τους.  Η  «Αρκαδία»  στο  έργο  δεν  αποτελεί 

ιδεολογία ούτε καν σκηνικό. Πρόκειται, απλώς, για άλλον έναν αναγκαίο τύπο, ο 

οποίος συμβαδίζει με το είδος του ειδυλλίου. Η αναφορά στην Αρκαδία άλλωστε 

εξαντλείται σε ένα δίστιχο  (Θ 13). Η «Αρκαδία» χαρακτηρίζεται για τη μουσική 

υπεροχή της˙ μοτίβο καθιερωμένο πριν από τον Βιργίλιο.101  

Ο  Μάνος  χρησιμοποιεί  συχνά  το  κλασικό  μοτίβο  της  φύσης  που 

συμπάσχει με τον ερωτόληπτο ποιμένα. Η φύση «μαυροφορείται» και πρέπει να 

                                                      
99 Ελένη Τσαντσάνογλου, «Ο Χριστόπουλος και το έργο του», Αθανάσιος Χριστόπουλος 

Λυρικά, Αθήνα 2006 3, σ. 28. 
100 Gilbert Highet, Η Κλασική Παράδοση, ό.π., σ. 212. 
101 Βλ. Παπαγγελής, Από την Βουκολική Ευτοπία στην Πολιτική Ουτοπία, ό.π., σ. 80, υποσ. 

49. 
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αναστείλει τη ζωογόνο λειτουργία της και να θρηνήσει μαζί με τον Κλεάνθη (Γ 

57‐68, ΙΑ 27‐40).102  

Ο  Μάνος  φαίνεται  να  ακολουθεί  τον  Θεόκριτο  και  τον  Βιργίλιο  όταν 

καταπιάνεται  με  τη περιγραφή  της φύσης,  η  οποία  ζωογονείται  κάτω από  την 

επιρροή  της  Άνοιξης.  Πέραν  των  πρόδηλων  γνώσεων  του  ποιητή  πάνω  στη 

φυτολογία,  δεν  αποκλείεται  να  ακολουθεί  και  τους  δύο  κλασικούς  ποιητές. 

Συνολικά οι 300  στίχοι  του Προοιμίου φέρνουν στο  νου  το  τραγούδι  του Δάφνι 

από το ειδύλλιο του Θεόκριτου Βουκολιασταί  (β΄), Δάφνις και Μενάλκας  (στ. 45‐

48).103  Αναφορές  στην  κύπειρο  και  στον  κρόκο  (Π  36‐37)  ή  στην  κιννάβαριν  (Π 

246)  απηχούν  ίσως  τις  αντίστοιχες  αναφορές  στο  έργο  του  Θεόκριτου  και  του 

Βιργιλίου.104  Στους  στίχους  του  τραγουδιού  Θ  41‐80  ο  Μάνος  μοιάζει  να  έχει 

επηρεαστεί άμεσα από το ειδύλλιο του Θεόκριτου Βουκολιασταί  (β΄), Δάφνις και 

Μενάλκας  (στ.  57‐62).105  Και  στις  δύο  περιπτώσεις  οι  καταστροφικές  συνέπειες 

του έρωτα έρχονται σε αντιστοιχία με φυσιολογικές καταστροφές της χλωρίδας 

και της πανίδας.       

Στο δίστιχο Α 25‐26 του ειδυλλίου που εξετάζουμε πραγματοποιείται μια 

αινιγματική  αναφορά  σε  μια  «πολλά  συλλογισμένη»  αρχόντισσα,  η  οποία 

προσμένει  φράουλες.  Στην  4η  Εκλογή  (στ.  92‐93)  του  Βιργιλίου  συναντάμε  τον 

ακόλουθο στίχο: 

 
Ε σεις που φράουλες μαζεύετε από χάμω και λουλούδια, 

μακριά από κει, παιδιά, φίδι ψυχρό κρύβεται στο χορτάρι.106 

   

Ο παραπάνω στίχος αποτελεί ένα σχόλιο ποιητικής του Βιργιλίου, κατά το οποίο 

σχολιάζονται  η  αντίθεση  μεταξύ  της  πρώτης  αρχαϊκής  ποίησης  των  Ρωμαίων 

και  της  Νεότερης  Ποίησης,  βασικός  εκπρόσωπος  της  οποίας  είναι  και  ο 

Βιργίλιος.107  Στο  δίστιχο  του  Μάνου  δεν  υπάρχει  κάτι  τέτοιο.  Ίσως  απλώς 

υπονοείται  μια  υποτυπώδης  εμπορική  σχέση  μεταξύ  του  αγροτικού  οικισμού, 

όπου  διαδραματίζεται  το  ειδύλλιο,  και  μιας  μεγαλύτερης  πόλης.108  Όμως  δεν 

μπορούμε  να  παραβλέψουμε  την  κοινή,  και  στα  δύο  δίστιχα,  αντίθεση  μεταξύ 

                                                      
102 Για το μοτίβο αυτό στον Θεόκριτο βλ. «Θύρσις ή Ωδή» στ. 131‐145, Θεόκριτος, Μόσχος 

και Βίωνας. Βουκολική ποίηση της Ελληνιστικής Περιόδου, επιμ.‐μτφρ. Θεόδωρος Γ. 

Μαυρόπουλος, Αθήνα 2007, σσ. 79‐80. Για το μοτίβο αυτό στον Βιργίλιο βλ. Παπαγγελής, 

Από την Βουκολική Ευτοπία στην Πολιτική Ουτοπία, σσ. 230‐232. 
103 Θεόκριτος, Μόσχος και Βίωνας. Βουκολική ποίηση της Ελληνιστικής Περιόδου, ό.π., σ. 

155.  
104 Βλ. «Αιπολικόν και Ποιμενικόν» στ. 45‐46 στο Θεόκριτος, Μόσχος και Βίωνας. 

Βουκολική ποίηση της Ελληνιστικής Περιόδου, ό.π., σ. 117 και την 4η Εκλογή του Βιργιλίου 

στ. 44‐45 στο Παπαγγελής, Από την Βουκολική Ευτοπία στην Πολιτική Ουτοπία, σσ. 268‐

269.  
105 Θεόκριτος, Μόσχος και Βίωνας. Βουκολική ποίηση της Ελληνιστικής Περιόδου, ό.π., σ. 

157.  
106 Για την απόδοση στα Ελληνικά βλ. Παπαγγελής, Από την Βουκολική Ευτοπία στην 

Πολιτική Ουτοπία, σ. 274. 
107 Ό.π., σ. 274. 
108 Βλ. εδώ «Ερμηνεία‐Ιδεολογικά» σ.62. Για μια άλλη ερμηνεία βλ. εδώ «Σημειώσεις‐

Σχόλια» σ. 143.   
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του συμβολικού φρούτου και μιας απειλητικής ατμόσφαιρας. Μετά την αναφορά 

στις φράουλες στους πρώτους στίχους των δίστιχων, ακολουθεί το «φίδι ψυχρό» 

στον Βιργίλιο και η «συλλογισμένη αρχόντισσα» στον Μάνο. Συμπερασματικά, 

παρατηρούμε  πως  ο  Μάνος  δε  συνδιαλέγεται  ουσιαστικά  με  την  αρχαία 

βουκολική, παρ’ όλο που ίσως αντλεί από εκεί κάποιους τύπους και μοτίβα.       

Πέραν  όμως  των  τύπων,  ο  Μάνος  πραγματοποιεί,  παραδόξως,  μια 

γλαφυρή περιγραφή των αγροτικών εργασιών (Π 95‐102, 125‐160). Θεωρώ πως η 

περιγραφή αυτή  είναι  ασυνήθιστη,  διότι  στη  βουκολική ποίηση αποφεύγεται  η 

ρεαλιστική  περιγραφή  των  αγροτικών  εργασιών,  καθώς  κάτι  τέτοιο  θα 

κατέστρεφε  την  εξιδανικευμένη  βουκολική  ευτοπία  που  το  είδος  προωθεί.  «Οι 

γεωργοί  και  γενικά  οι  εργάτες  της  γης  δεν  εμφανίζονται  πουθενά  [στη 

βουκολική ποίηση], γιατί η ζωή τους είναι σκληρή και βρώμικη».109  

Φυσικά,  στην  περίπτωση  του  Μάνου,  δεν  μπορούμε  να  μιλήσουμε  για 

ηθογραφική  περιγραφή  με  διάθεση  ρεαλιστική.  Απλώς,  παρατηρούμε  τη 

συνύπαρξη  τύπων  της  βουκολικής  ποίησης  με  στοιχεία  από  την  αγροτική  ζωή 

της εποχής του Μάνου, τα οποία αποσκοπούν σε μια πιο πειστική περιγραφή. Ο 

Μάνος  δεν  επιθυμεί  να  εντάξει  το  έργο  του  πλήρως  στη  σφαίρα  του 

φανταστικού και του απίθανου ή να επιδείξει τυπολογική πληρότητα απέναντι 

στα πρότυπά του, καθώς κάτι τέτοιο θα απέβαινε μοιραίο για τον ηθικοδιδακτικό 

χαρακτήρα  του  ποιήματος.  Και  η  ηθική  διαπαιδαγώγηση  του  αναγνώστη 

αποτελεί  ένα  από  τα  βασικά  μελήματα  του  Μάνου.  Αυτό  που  πετυχαίνει  ο 

ποιητής  με  την  περιγραφή  των  αγροτικών  εργασιών  είναι  η  διατήρηση  της 

αίσθησης του πραγματικού προς όφελος του ηθικοδιδακτισμού.     

Άλλωστε έχει καταρριφθεί η άποψη, κατά την οποία η βουκολική ποίηση 

αποτελεί  «φυγή»  από  την  πραγματικότητα.  Πρόκειται  για  έναν  τρόπο 

αντιμετώπισης  της  πραγματικότητας.110  Ήδη  από  τον  Βιργίλιο  η  ιστορική 

πραγματικότητα  διεισδύει  στην  εξιδανικευμένη  βουκολική  ευτοπία.  Εάν 

επιθυμούμε  να  μιλήσουμε  για  «φυγή»,  τότε  πρέπει  να  αποδεχθούμε  πως  η 

ποιμενική ποίηση σήμαινε «φυγή» από λογοτεχνικούς κανόνες και ηθικές αρχές 

της  κάθε  εποχής,  κατά  την  οποία  το  είδος  άκμαζε.111  Τίποτα,  λοιπόν,  δεν 

εμποδίζει  τον  Μάνο  να  εντάξει  στοιχεία  της  αγροτικής  ζωής  της  εποχής  του 

μέσα στο ειδύλλιό του. Αυτά τα στοιχεία φυσικά δεν τον καθιστούν τον «πρώτο 

νεοέλληνα  λαογράφο»112,  καθώς  όπως  είδαμε  δεν  τίθεται  ζήτημα  ρεαλιστικής 

απεικόνισης ή ηθογραφίας.  

     Ο  Μάνος  χρησιμοποιεί  το  μοτίβο  της  «Χρυσής  Εποχής»,  η  οποία 

απαντάται  πολύ  συχνά  στη  βουκολική  λογοτεχνία.  Η  «Χρυσή  Εποχή»  έχει 

ησιόδεια  καταγωγή,  ενώ  ο  Βιργίλιος  όχι  μόνο  εδραιώνει  τη  θέση  της  στη 

βουκολική  λογοτεχνία  (3η  και  4η  Εκλογή),  αλλά  την  επεξεργάζεται  με  τέτοιο 

τρόπο,  ώστε  να  αναχθεί  σε  ένα  διπολικό  σύμβολο  νοσταλγίας\θύμησης  – 

                                                      
109 Gilbert Highet, Η Κλασική Παράδοση, ό.π., σ. 241. 
110 Βλ. Charles Segal, Poetry and Myth in Ancient Pastoral, ό.π., σσ. 6‐7. 
111 Βλ. Nicolas J. Perella, The critical fortune of Battista Guarini’s “Il Pastor Fido”, ό.π, σ. 15.  
112 Γιώργος Βαλέτας, «Το προανάκρουσμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού», Νέα Εστία 
1307, έτος ΝΕ΄, Αθήνα Χριστούγεννα 1981, σ. 277. 
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προσδοκίας\μελλοντικής  υπόσχεσης.113  Ο  Μάνος  δεν  επεξεργάζεται  το 

φιλοσοφικό  υπόβαθρο  της  «Χρυσής  Εποχής»,  όπως  αυτό  καλλιεργήθηκε  και 

εμπλουτίστηκε  μες  στη  βουκολική  λογοτεχνία.  Πρόκειται  για  απλή  αναφορά, 

στο  πλαίσιο  αφενός  της  χρήσης  φορμουλαϊκών  στοιχείων  από  τη  βουκολική 

λογοτεχνία, και αφετέρου της επίδειξης γνώσεων(Π 106, Γ 111‐112).      

Αξίζει,  τέλος,  να  αναφερθούμε  στην  εξίσωση  του  έρωτα  με  αρρώστια, 

όπου ο ποιητής χρησιμοποιεί ιατρική ορολογία (Ζ 11‐58). Πρόκειται για άλλο ένα 

συνηθισμένο  μοτίβο  στην  ερωτική  λογοτεχνία,  σύμφωνα  με  το  οποίο  ο 

ερωτευμένος πάσχει από διάφορα δεινά όπως αϋπνία, σπασμούς ή αυτοκτονικές 

τάσεις,  για  τα  οποία,  δυστυχώς,  οι  προτεινόμενες  θεραπείες  δεν  είναι 

αποτελεσματικές (Β 35‐38). 114  

* 

Ο  Μάνος  κάνει  χρήση,  όπως  είδαμε,  πολλών  φορμουλαϊκών  στοιχείων  της 

βουκολικής  λογοτεχνίας.  Εύλογα αναρωτιέται  κανείς  εάν,  πέρα  των  κλασικών 

μοτίβων,  μπορούν  να  εντοπιστούν  στο  έργο  εμβόλιμα  «νεοτερικά»  στοιχεία.  Ο 

αναγνώστης βρίσκεται προ εκπλήξεως μόλις αντιληφθεί πως ο Κλεάνθης, αντί 

να παρουσιάζεται ως ένας αμόρφωτος μα αγαθός βοσκός,  όπως είθισται,  είναι 

καθ’  όλα  λόγιος˙  ένα  στοιχείο,  αν  μη  τι  άλλο,  καινοφανές.  Κάτι  παρεμφερές 

συμβαίνει και στη Βοσκοπούλα των Άλπεων του Μαρμοντέλ, όπου η Αδελαΐς δεν 

είναι  μια  βοσκοπούλα  ταπεινής  καταγωγής,  αλλά  μια  ευγενής  υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, η τραγική μοίρα της οποίας την οδήγησε στην τωρινή της 

κατάσταση. Όπως σχολιάζουμε σε άλλο κεφάλαιο, η μετάφραση του ειδυλλίου 

του Μαρμοντέλ από τον Ρήγα αποτέλεσε και ένα από τα άμεσα διακείμενα του 

Μάνου. 

Παραδοσιακά,  κεντρικά πρόσωπα  σε  έργα  της  βουκολικής  λογοτεχνίας, 

αποδεικνύεται  εκ  των  υστέρων  πως  έχουν  ευγενική  καταγωγή.  Στο  έργο  του 

Μάνου  η  σπουδαιότητα  των  προσώπων,  και  συγκεκριμένα  του  Κλεάνθη,  δεν 

έγκειται στη «υψηλή» καταγωγή του, αλλά στην καλλιέργειά του, συνέπεια της 

εκπαίδευσής του στη «λαμπρή» Αθήνα. Εάν θεωρήσουμε το έργο γνήσιο καρπό 

των  νέων  ιδεών  που  έπνεαν  στην  Ευρώπη,  οι  οποίες  ήταν  απόρροια  του 

Διαφωτισμού,  τότε  η  επιλογή  του  Μάνου  φαντάζει  λογική.  Η  αστική  τάξη 

χλεύαζε  τα  κληρονομικά  δικαιώματα  των  ευγενών,  καθώς  θεωρούσε  πως  η 

κοινωνική  ανέλιξη  ήταν  άμεσα  συνυφασμένη  με  την  εργασία.  Οι  τίτλοι 

ευγενείας, όπως ακριβώς και η «ελέω Θεού» βασιλεία, έπρεπε να πάψουν, καθώς 

αποτελούσαν  ιδεολογικά  και  πρακτικά  εμπόδια  στις  επιταγές  της  νέας  τάξης. 

                                                      
113 Δύο ενδεικτικά παραδείγματα από την κρητική λογοτεχνία της Αναγέννησης: Ο 

Γεώργιος Χορτάτσης στην Πανώρια χρησιμοποιεί τη Χρυσή Εποχή όταν θέλει να μιλήσει 

για το συμβολικό χαρακτήρα της Ίδης ως βουκολικής ευτοπίας, ως τόπου ανέγγιχτου απʹ 

τον άνθρωπο, μακρινού και αγνού. Η περιγραφή του Χορτάτση ενέχει το στοιχείο της 

νοσταλγίας ενός μυθικού κόσμου μες στην αχρονία του. Ο Αντώνιος Πάντιμος απʹ την 

άλλη στο πιο πολιτικοποιημένο έργο Amorosa Fede, ταυτίζει τη Χρυσή Εποχή με την 

ελευθερία της Κρήτης, δηλαδή με μια μελλοντική προσδοκία. Βλ. Μάρθα Αποσκίτη, «Το 

Πρόβλημα του Εθνικού Χαρακτήρα της Amorosa Fede», Κρητολογικά, Αθήνα 2003, σ. 123 

και υποσημ. 14.  
114 Πρβλ. Massimo Peri, Του πόθου αρρωστημένος. Ιατρική και Ποίηση στον Ερωτόκριτο, 

μτφρ. Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Ηράκλειο 1999, ιδιαίτερα σσ. 61‐72, όπου αριθμούνται 

οι ενδεχόμενες «θεραπείες». 
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Αυτό  το  πρόταγμα  για  αξιοκρατία  μοιάζει  αυτονόητο  για  την  αστική  τάξη, 

καθώς η τελευταία πριμοδοτεί και αποζητά την κινητικότητα σε επίπεδο ταξικό, 

φιλοσοφικό αλλά και πρακτικό. 

Επομένως,  η  επιλογή  του  Μάνου  να  αντικαταστήσει  την  ευγενική 

καταγωγή με τη λογιοσύνη και την καλλιέργεια, στο πλαίσιο της εξύψωσης του 

βοσκού Κλεάνθη, είναι ενδεικτική της ιδεολογίας του αλλά και της εποχής του. 

Όμως  η  επιλογή  του  Μάνου  καταδεικνύει  και  κάτι  άλλο.  Η  αγνή  φύση,  η 

«αριστεία  της  ευτοπίας»115,  που  αποτελεί  και  βασική  προϋπόθεση  για  τη 

βουκολική λογοτεχνία, δε μοιάζει αρκετά ικανή για την ηθική διαπαιδαγώγηση 

των ανθρώπων. Χρειάζεται και η εκπαίδευση.                

Ο Παναγιώτης Κονδύλης χρησιμοποιεί τα παραδείγματα του Ρουσσώ και 

του  Helvetius  για  να  πραγματευτεί  την  ενδεχόμενη  αντίθεση,  σε  επίπεδο 

φιλοσοφικό,  μεταξύ  της  φύσης,  ως  αποκλειστικού  μέσου  ηθικής 

διαπαιδαγώγησης,  και  της  επίσημης αγωγής.116 Ο  Ρουσσώ θεωρεί  την αγκαλιά 

της  φύσης  ικανότατο  «σχολείο»  για  να  διαπαιδαγωγηθεί  σωστά  ο  άνθρωπος, 

ενώ  ο  Helvetius  θεωρεί  πως  η  ηθική  διαμόρφωση  του  «άπειρα  πλαστικού» 

ανθρώπου  είναι αποτέλεσμα  του συνδυασμού μιας  έμφυτης φιλαυτίας  και  της 

αγωγής.117  Κοινώς,  ο  δεύτερος  δεν  εμπιστεύεται  απόλυτα  την  παιδευτική 

ιδιότητα της φύσης, καθώς χρειάζεται και η κατάλληλη εκπαίδευση από κάποιον 

παιδαγωγό,  με  αποτέλεσμα  να  καλλιεργείται,  ως  ένα  σημείο,  η  «κανονιστική 

έννοια της αγωγής».118 Το πόνημα του Μάνου ανταποκρίνεται στην παραπάνω 

συλλογιστική,  εάν  αναλογιστούμε  την  προσπάθεια  του  ποιητή  να  εντάξει  τη 

λογιοσύνη  μέσα  στη  φύση.  Πρόκειται  για  παράλληλη  εξύμνηση  της  ενάρετης 

φύσης,  αλλά  και  της  λογιοσύνης.  Μόνο  ο  σπουδαγμένος  «εἰς  τὰς  λαμπρᾶς 

Ἀθήνας» βοσκός είναι ικανός να νιώσει τον αληθινό, ηθικό έρωτα, ο οποίος πολύ 

διαφέρει  από  τον  ελαφρύ  έρωτα  «τῶν  ποιμένων»  (Π  207).  Επομένως,  ο  νεαρός 

Κωνσταντινουπολίτης ποιητής δείχνει μια κάποια πίστη στο «φυσικό» άνθρωπο, 

αλλά πάνω απ’  όλα πιστεύει  σε μια  κοινωνία αγωγής που  διαμορφώνει  ηθικά 

τους  νέους  της.  Το  είδος  του  ποιμενικού  ειδυλλίου  φαντάζει  ιδανικό  για  την 

προβολή  του  ανθρώπου  εκείνου,  η  ηθική  του  οποίου  έχει  γαλουχηθεί  αφενός 

από την ενάρετη φύση (αξία ορμέμφυτου), αφετέρου από μια κοινωνική αγωγή 

(αξία εκπαίδευσης).             

* 

   

Συνοψίζοντας,  η  ποιητική  σύνθεση  του Μάνου  ανήκει,  αναντίρρητα,  στο  είδος 

της  βουκολικής  ποίησης.  Όμως  πολλά  είναι  τα  ετερόκλητα  στοιχεία,  όπως  θα 

δούμε  και  παρακάτω,  που  προσπαθεί  να  συνδυάσει  ο  ποιητής.  Απ’  τη  μία  το 

νεαρό  της  ηλικίας  ωθεί  τον  Μάνο  σε  επίδειξη  των  πολλών  και  διαφορετικών 

διαβασμάτων  του  κι  απ’  την  άλλη  η  διδακτική  του  διάθεση,  αποτέλεσμα  της 

συνδιαλλαγής  του  με  τη  Δύση  «των  φώτων»,  τον  αναγκάζει  να 

αποστασιοποιηθεί αρκετά από συμβάσεις του ανάλαφρου χαρακτήρα του είδους. 

Ο  ποιητής,  ως  γνήσιος  Φαναριώτης  της  γενιάς  1780‐1810,  ακολουθεί  το 

                                                      
115 Παπαγγελής, Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία, σ. 270. 
116 Βλ. Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Τ. Β΄, Αθήνα 19932 , σσ. 202‐210. 
117 Βλ. ό.π, σσ. 204‐205. 
118 Ό.π, σ. 207. 
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«ανακαινιστικό  πνεύμα  που  επικρατούσε  τότε  στις  ηγεμονίες»119.  Εισάγει  στο 

ποιμενικό  του  ειδύλλιο  βασικά  χαρακτηριστικά  της  φαναριώτικης  λογιοσύνης 

της  εποχής  και  την  προσωπική  του  αναγνωστική  εμπειρία,  όπως  αυτή  έχει 

διαμορφωθεί  μέσα  από  την  επαφή  του  με  σύγχρονες  τάσεις  και  κλασικά 

κείμενα. 

 

 

 

 

Nicola Poussin, Οι Βοσκοί της Αρκαδίας (Et in Arcadia Ego) 1637‐1638. 

                                                      
119 Κ. Θ. Δημαράς, «Περί Φαναριωτών», Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 2004, σ. 227. 
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Η Βοσκοπούλα των Άλπεων 

και Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην 

 

Όταν ο Ρήγας ταξιδεύει τον Αύγουστο του 1796 από το Βουκουρέστι στη Βιέννη, 

φέρνει  μαζί  του  τις  μεταφράσεις  του  στα  Ολύμπια  (L’  Olympiad)  του  Ιταλού 

Μεταστάσιου  (Pietro Metastasio 1698‐1792)  και στη Βοσκοπούλα των Άλπεων  (La 

bergère des Alpes) του Γάλλου Μαρμοντέλ (Jean‐Francois Marmontel 1723‐1799).120 

Το 1797, και ενώ άλλες ασχολίες σχετικές με την αφύπνιση και απελευθέρωση 

του  Γένους  αποτελούν  προτεραιότητα  για  τον  Ρήγα,  εκδίδεται  ο  Ηθικός 

Τρίπους.121  Στο  έργο  περιλαμβάνεται  εκτός  από  τις  δύο  μεταφράσεις  που 

αναφέραμε,  και  μια  μετάφραση  του  φίλου  του  Ρήγα,  Αντώνιου  Κορωνιού,  στο 

έργο του Γερμανού Γκέσνερ (Salomon Gessner 1730‐1788), Ο Πρώτος Ναύτης (Der 

erste Schiffer). 

  Ο  Ηθικός  Τρίπους  επανεκδίδεται  το  1815,  ενώ  το  αναγνωστικό  κοινό 

φαίνεται  να  αγάπησε  τη  Βοσκοπούλα  των  Άλπεων,  καθώς  επανεκδίδεται 

αυτοτελώς πολλές φορές. Συγκεκριμένα, η έμμετρη απόδοση του Ρήγα στο πεζό 

αφήγημα  του  Μαρμοντέλ,  η  οποία  συμπεριλήφθηκε  στον  Ηθικό  Τρίποδα, 

επανεκδίδεται το 1811 στην Πέστη μαζί με το πρωτότυπο γαλλικό κείμενο.122 Το 

έργο  επανεκδίδεται  στη  Βιέννη  το  1822.  Το  συγκεκριμένο  βιβλίο  περιλαμβάνει 

μια πεζή μετάφραση του έργου του Μαρμοντέλ, αλλά και την έμμετρη απόδοση 

του  Ρήγα.  Στο  βιβλίο  συμπεριλαμβάνεται  και  η  μετάφραση  του  έργο  του 

Μαρμοντέλ, Λαύσος  και  Λυδία.123  Πολύ  αργότερα,  το  1884,  κυκλοφορεί  μια  νέα 

πεζή μετάφραση του έργου. Η εποχή δεν μπορούσε να ανεχθεί, και ιδιαίτερα για 

ένα  έργο  τόσο  ηθικό  και  εύληπτο,  το  «χυδαίο»  τύπο  «Βοσκοπούλα»,  οπότε  η 

τελευταία  έγινε  «Ποιμενίς».124  Τέλος  πρέπει  να  επισημανθεί  πως  το  έργο  του 

Μαρμοντέλ που κυκλοφόρησε περισσότερο στα ρουμάνικα και στα σέρβικα ήταν 

Η Βοσκοπούλα των Άλπεων.125 

                                                      
120 Βλ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας και Marmontel. Ανάτυπο από τον τόμο Ελληνογαλλικά, Αθήνα 

1990, σ. 128. 
121 Για μια πλήρη επισκόπηση των εκδοτικών ζητημάτων του έργου και τα πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προκύπτουν βλ. ό.π., σσ. 131‐132.  
122 LA BERGERE | DES | ALPES | TIRÉE DES CONTES MORAUX | DE | MONSIEUR 

MARMONTEL | DE L’ ACADEMIE FRANÇOISE | ET TRADUITE EN VERS EN GREC 
ACTUEL. | [τυπογραφική γραμμή] | Dedié aux amateurs de la Litterature | Grecque 
moderne. | [ξυλογραφία] | [τυπογραφική γραμμή] | PESTH | chez MATHIAS TRATTNER, | 
Imprimeur privilégié | MDCCCXI.  
123 Ἠ | ΒΟΣΚΟΠΟÝΛΑ | ΤΩΝ | ἊΛΠΕΩΝ | εἰς διπλᾶς μορφάς. | [τυπογραφική γραμμή] | 
Ἠθικὸν διήγημα | ἐκ τῶν τοῦ κλεινοῦ Μαρμοντέλη, | ᾧ προστέθη | καὶ ἓτερον τοῦ αυτοῦ 
Συγγραφέως καλούμενον, | ΛΑῩΣΟΣ ΚΑῚ ΛΥΔΊΑ | [τυπογραφική γραμμή] | Ἀμφότερα 
ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ μεταγλωττισθέντα. [τυπογραφική γραμμή] | Ἐν Βιέννῃ τῆς Αυστρίας. | 
Ἐν τῷ Τυπογραφείῳ τοῦ Δ. Δαβιδοβίκη. | 1822. 
124 Η ΠΟΙΜΕΝΙΣ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ | ΤΕΡΠΝΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ | υπο | Κ. Α., Γ. Χ. | [τυπογραφικό 
κόσμημα] | ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΡΟΥ | ΤΥΠΟΙΣ «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» | [τυπογραφικά γραμμή] 
| 1884. 
125 Βλ. Λ. Βρανούσης, Ρήγας και Marmontel, ό.π., σ. 135. 
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  Πολλές φορές αναρωτήθηκαν οι ερευνητές γιατί ο Ρήγας εξέδωσε το 1797 

αυτές τις μεταφράσεις,  εφόσον είχε ήδη αρχίσει να συνθέτει τους Θούριους και 

να  προωθεί  τα  επαναστατικά  του  σχέδια.  Παρόμοια  αμηχανία  είχε  προκληθεί 

και  με  τις  μεταφράσεις  του  στο  Σχολείον  των  Ντελικάτων  Εραστών.126  Πώς 

γίνεται να ενδιαφέρει τον εθνομάρτυρα του Γένους, και δη το 1797 λίγο πριν το 

μαρτυρικό  του  θάνατο,  η  μετάφραση  ενός  ξεπερασμένου  πλέον  για  την 

Ευρώπη127 ηθικοδιδακτικού έργου; 

  Κατ’  αρχάς,  ο  Μαρμοντέλ  βρισκόταν  εκείνη  την  εποχή  στην 

επικαιρότητα128, καθώς αποτελούσε το παράδειγμα προς μίμηση για κάθε λόγιο. 

Για  τον  Ρήγα  τουλάχιστον  θα  φάνταζε  αξιοθαύμαστος  ο  συνδυασμός  της 

διανόησης  με  το  πατριωτικό  αίσθημα.  Ο  πρόλογός  του  στη  Βοσκοπούλα  των 

Άλπεων  το  αποδεικνύει:  «Ὁ  Πολίτης  Μαρμοντὲλ  περίφημός  τοῦ  παρόντος 

αἰῶνος  φιλόσοφος,  ἀφοῦ  ἐκόσμησεν  ἐκ  νεότητός  του  ὡς  πρῶτον  μέλος  τὴν 

ἀκαδημίαν τῆς Γαλλίας πατρίδος του,  ἐκλέχθη καὶ ἑβδομηκοτούντης μέλος τῆς 

τῶν γερόντων τῶδε τῷ ἔτει. ἐν τῷ εἰσέρχεσθαι εἰς τὸ σεπτὸν αὐτὸ τάγμα, μεταξὺ 

ἄλλων  ἀρίστων  γνωμῶν,  εἶπε  καὶ  ταύτην.  Ο  ΙΕΡΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΔΟΣ  ΕΡΩΣ 

ΕΜΦΟΛΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ, ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΔΕΝ ΓΗΡΑΣΚΕΙ ΠΟΤΕ».129 Η 

πρόθεση  του  Ρήγα  είναι  ξεκάθαρη.  Πέραν  της  ηθικοδιδακτικής  διάθεσης  του 

έργου,  ο  μεταφραστής  θεωρεί  απαραίτητο  να  τονίσει  στον  πρόλογό  του  τη 

φιλοπατρία του Μαρμοντέλ.130  

Επιπρόσθετα,  το  αφήγημα Bergère  des Alpes  ήταν  εκείνο  που  άνοιγε  την 

πολυδιαβασμένη  συλλογή  του  Μαρμοντέλ  Contes  moraux,  τα  αφηγήματα  της 

οποίας συγκεντρώθηκαν σε τρεις τόμους το 1765. Η συλλογή αυτή αποτελούνταν 

από  αφελή  ποιμενικά  ειδύλλια  και  ιστορίες  με  έντονο  το  τυπολογικό  στοιχείο 

(ήρωες και ηρωίδες στο δρόμο της Αρετής ή της Κακίας,  ιστορικές περιπέτειες). 

Το  γεγονός  ότι  αυτή  η  συλλογή  είχε  μεγάλη  απήχηση  στο  ελληνικό 

αναγνωστικό κοινό δεν αφορά απλώς στον ηθικοδιδακτικό, άρα και «ωφέλιμο», 

χαρακτήρα  της  συλλογής.  Η  συλλογή  διαβαζόταν  από  νέους  με  σκοπό  να 

τελειοποιήσουν τα γαλλικά τους.131     

  Δεύτερον  οι  Άλπεις,  όπου  διαδραματίζεται  η  ιστορία  της  βοσκοπούλας, 

ήταν  επίσης  στην  επικαιρότητα,  καθώς  ολόκληρη  η  Ευρώπη  συζητούσε  τα 

κατορθώματα  του  Ναπολέοντα,  ο  οποίος  πρόσφατα  είχε  διαβεί  νικηφόρα  τις 

Άλπεις  με  τις  στρατιές  του.132 Όμως  υπάρχει,  νομίζω,  και  ένας  τρίτος  λόγος,  ο 

οποίος δεν έχει συζητηθεί επαρκώς, για τον οποίον ο Ρήγας επιλέγει να στείλει 

τη μετάφρασή του στο τυπογραφείο τη δεδομένη στιγμή.  

Πριν αυτός σχολιαστεί πρέπει να δούμε την υπόθεση του έργου:  

                                                      
126 Βλ. Π. Σ. Πίστας, «Το Νεανικό Έργο Ενός Εθνομάρτυρα. Το Σχολείον του Ρήγα και τα 

Προβλήματά του», ως Εισαγωγή στο Ρήγας, Σχολείον ντελικάτων Εραστών, Αθήνα 1994, 

σσ. λθ΄‐μδ΄. 
127 Ό.π., σ. 132. 
128 Ό.π., σ. 130. 
129 Ο Ηθικός Τρίπους, Βιέννη 1797, επιμ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Αθήνα 2001, σ. 118. 

Στο εξής κάθε παραπομπή στο έργο γίνεται σε αυτήν τη φωτοαναστατική έκδοση.  
130 Για το ζήτημα της άντλησης των λεγομένων του Μαρμοντέλ από τον Ρήγα βλ. Λ. 

Βρανούσης, Ρήγας και Marmontel, ό.π., σσ. 139‐143.   
131 Βλ. ό.π., σσ. 121‐122.  
132 Ό.π., σ. 130.  
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Ένα αρχοντικό ζεύγος, ο Μαρκής του Φονρόζ και η σύζυγός του, ενώ ταξιδεύουν από τη 

Γαλλία προς την Ιταλία, σπάει ο τροχός της αμάξης τους και ξεμένουν στην ερημιά. Εκεί 

ακούν  το  θλιμμένο  τραγούδι  μιας  νεαρής  βοσκοπούλας.  Μόλις  τη  συναντούν  μένουν 

έκπληκτοι από  την  ευγενική φυσιογνωμία  της και  ρωτούν να μάθουν  την  ιστορία  της, 

καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν πως μια τέτοια ευγενική και καλλιεργημένη κοπέλα 

ξέπεσε στα βοσκοτόπια. Η Αδελαΐς δεν τους δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση, παρά τους 

οδηγεί στην ταπεινή καλύβα όπου διαμένει μαζί με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βοσκών, οι 

οποίοι της προσέφεραν στέγη κι εργασία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ της φέρονται 

σαν να ήταν κόρη τους. Ούτε οι  ίδιοι γνωρίζουν τι οδήγησε την ευγενική νέα σε αυτόν 

τον έρημο τόπο. Ο Μαρκής και η σύζυγός του προτείνουν στους ηλικιωμένους προστάτες 

της Αδελαϊδας να  την πάρουν μαζί  τους στο Τουρίνο,  όπου  διαμένουν πλουσιοπάροχα 

μαζί  με  τον  όμορφο  και  καλλιεργημένο  γιο  τους,  προκειμένου  να  ευτυχήσει  ξανά  η 

άτυχη  κοπέλα.  Ο  γέρος  και  η  γριά  συμφωνούν,  καθώς  αγαπούν  ανιδιοτελώς  την 

Αδελαϊδα.  Όμως  η  τελευταία  δε  δέχεται  την  πρόταση  των  ευγενών  και  προτιμά  να 

υπομείνει καρτερικά τη μυστηριώδη μοίρα της. 
  Το  αρχοντικό  ζεύγος  επιστρέφει  στο  Τουρίνο  και  διηγείται  την  ιστορία  στον 

μοναχογιό  τους  Φονρόζ.  Ο  τελευταίος,  όντας  «αισθηματικός»  νεαρός  με  έντονη 

φαντασία,  εντυπωσιάζεται  από  τα  λεγόμενα  των  γονιών  και  αποφασίζει  να  κινήσει, 

κρυφά από τους δικούς του, προς τα χωριά της Σαβόγιας,  όπου κατοικεί η Αδελαΐς. Οι 

γονείς  του  τον  έχουν για νεκρό και θρηνούν. Ο Φονρόζ απενδύεται  την αρχοντική  του 

φορεσιά  και  αποφασίζει  να περιπλανηθεί  στα  αφιλόξενα  βουνά,  ντυμένος ως  βοσκός, 

μέχρι να βρει τη βοσκοπούλα. Ξάφνου ακούει το γλυκό τραγούδι της βοσκοπούλας και 

την  ερωτεύεται  ευθύς  αμέσως.  Την  επόμενη  μέρα  ακολουθεί  την  Αδελαΐδα  και  αφού 

κάθεται κοντά της, χωρίς όμως εκείνη να μπορεί να τον δει μήπως και τρομάξει, αρχίζει 

να παίζει με περίσσια τέχνη το νεϊ, ένα είδος φλογέρας. Η Αδελαΐς εντυπωσιάζεται από 

τη μουσική του βοσκού και είναι πεπεισμένη για την υψηλή καταγωγή του, καθώς δεν 

είναι  δυνατόν  η  συγκεκριμένη  μουσική  να  παράγεται  χωρίς  την  κατάλληλη  μουσική 

παιδεία. Η βοσκοπούλα πλησιάζει και ο Φονρόζ εντυπωσιάζεται από τα κάλλη της, ενώ 

και η ίδια θαυμάζει την ευγενική φυσιογνωμία του βοσκού.  

  Την  επόμενη  μέρα  η  Αδελαΐς,  ως  σώφρων  και  ηθική  κοπέλα,  αποφεύγει 

συστηματικά  τον  Φονρόζ.  Εκείνος  τραγουδά  λυπημένος.  Την  επόμενη  μέρα  ο  νεαρός 

αδιαφορεί  και  είναι  η  σειρά  της  βοσκοπούλας  να  πέσει  σε  βαριά  θλίψη.  Αυτό  έχει 

αποτέλεσμα  οι  δύο  νέοι  αρχίζουν  δειλά  να μιλάνε  και  αναπτύσσεται  μεταξύ  τους  ένα 

δυνατό αίσθημα φιλίας αλλά και ο έρωτας. Ο Φονρόζ τελικά μαθαίνει τη θλιβερή ιστορία 

της βοσκοπούλας.  

  Η  τελευταία κατάγεται από μια πλούσια και  ευγενική οικογένεια  της Γαλλίας. 

Υπήρξε παντρεμένη με έναν άνδρα  (Δορεστάν),  ο οποίος πήγε να πολεμήσει κοντά σε 

αυτά  τα  βουνά.  Εκείνη,  ως  πιστή  σύζυγος,  τον  ακολούθησε.  Περιμένοντας  μια  μέρα, 

μόνη και θλιμμένη, ο άνδρας επέστρεψε. Είχε εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης χάριν της 

γυναίκας του. Περνούν μια υπέροχη νύχτα μαζί και εκείνος αυτοκτονεί το πρωί, καθώς 

είχε προδώσει την πίστη του για την πατρίδα, εξαιτίας του έρωτα. Η Αδελαΐς, αφού τον 

έθαψε, ορκίστηκε έκτοτε να μην εγκαταλείψει ποτέ το μνήμα του άνδρα της και αυτός 

είναι ο λόγος που περιπλανιέται σε αυτά τα βουνά.  

  Ο Φονρόζ εντυπωσιασμένος από το ήθος της κοπέλας,  της  εκμυστηρεύεται  τον 

απελπισμένο  έρωτά  του  και  προσπαθεί  να  την  πείσει  να  έρθει  μαζί  του  στο  Τουρίνο, 

αφού της αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα. Η Αδελαΐς ταράζεται και ανθίσταται. 

Τρέχει  στην  καλύβα  και  παρακαλεί  το  γέρο  να  πάει  στο  Τουρίνο  προκειμένου  να 

ενημερώσει  τους γονείς  του Φονρόζ πως  ο  τελευταίος  είναι  ζωντανός. Μόλις  οι  γονείς 

μαθαίνουν για το γιο τους, ξεκινούν προς τα βουνά της Σαβόγιας. Εκεί συναντούν τον 

γιο τους συγκινημένοι, ενώ η Αδελαΐς αποκαλύπτει σε όλους τη θλιβερή της ιστορία. Οι 



  41

γονείς του Φονρόζ παρακαλούν ξανά τη βοσκοπούλα να τους ακολουθήσει στο Τουρίνο, 

καθώς ο γιος τους είναι σφόδρα ερωτευμένος μαζί της. 

  Στον  επίλογο  ο  συγγραφέας  μας  ενημερώνει  πως  η  Αδελαΐς  δέχτηκε  να 

παντρευτεί τον Φονρόζ και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι στο Τουρίνο, χωρίς όμως η πιστή 

βοσκοπούλα να ξεχάσει τον άνδρα της. Εκεί που ήταν θαμμένος ο τελευταίος, χτίστηκε 

ένα λαμπρό μαυσωλείο. 

 

Εάν  εξετάσουμε  προσεκτικά  το  έργο,  θα  διαπιστώσουμε  πως  ο  Μαρμοντέλ 

προωθεί,  μέσα  από  το  αφελές  και  «ελαφρύ»  έργο  του,  τις  φιλελεύθερες  και 

νεοτερικές απόψεις της τάξης του. Ας μην ξεχνάμε πως ο Μαρμοντέλ ήταν από 

τις εξέχουσες μορφές της Γαλλίας των «φώτων». Γνωστή είναι η φιλία του με τον 

Βολταίρο.  Υπήρξε  διάδοχος  του Ντ’ Αλαμπέρ στη θέση  του  secrétaire perpetual 

της Ακαδημίας, ενώ έγινε στόχος των θεολόγων της Σορβόννης λόγω του έργου 

του Βελισάριος (1767).133   

Η φύση, η οποία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη βουκολική λογοτεχνία, εδώ 

υπονομεύεται ως αξία. Το έργο, παραδόξως, δεν προωθεί μια βουκολική ευτοπία. 

Λέει ο Μαρκής στη βοσκοπούλα:  

 
Ἔλα πλέον καὶ εἰπέ μας τύχης ποιὰ καταδρομή; 

Ποιὰ περίστασις θρηνώδης, ποιὰ τάχα ἀφορμή, 

σὲ κατέστησεν εἰς τέτοιον ἀξιόδακρυν βαθμόν, 

εἰς χαμέρπειαν τοσαύτην ἐπαξίαν στεναγμῶν; 

(σσ. 124‐125)  

 

Ή παρακάτω ο Φονρόζ:  

 
Κλίμα ἄγριόν τοῦ τόπου καὶ τροφαὶ χοντροειδεῖς, 

ἄχυρον ἀντὶς γιὰ στρῶμα, ὢ θεοί μου ἀψευδεῖς 

(σ. 146) 

 

Η  παραπάνω  αντίληψη,  κατά  την  οποία  η  αντίθεση  φύση  –  πολιτισμός 

διαγράφεται έντονα και μάλιστα η πρώτη σκιαγραφείται αρνητικά σε σχέση με 

τη δεύτερη, συμπλέει με την εξύμνηση της ευγενικής καταγωγής, αλλά και της 

καλλιέργειας των δύο ηρώων. Οι μουσικές γνώσεις του Φονρόζ είναι αξιέπαινες, 

όχι λόγω κάποιας φυσικής κλίσης για τη μουσική, αλλά επειδή είναι αποτέλεσμα 

συστηματικής εκπαίδευσης.  

 
Χωρὶς δεῖξιν διδασκάλου εἶν’ ἀπίθανον αὐτό, 

(ἡ Ἀδελαΐς τὸν λέγει), ἐγὼ δὲν ἀναισθητῶ. 
(σ. 154) 

 

Το μοτίβο του καλλιεργημένου βοσκού με την ευγενική καταγωγή επανέρχεται 

συχνά στο έργο του Μαρμοντέλ. Η φύση μοιάζει να υστερεί μπροστά στο άστυ, 

όπου  ο  άνθρωπος,  με  την  κατάλληλη  αγωγή,  μπορεί  να  καλλιεργηθεί  και  να 

γίνει  ωφέλιμος  για  την  κοινωνία.  Η  καλλιέργεια  του  ήθους  είναι  ζήτημα 

                                                      
133 Βλ. ό.π., σ. 121.  
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εκπαίδευσης  και  όχι  αποτέλεσμα  κάποιας  φυσικής  κλίσης  ή  διάθεσης.  Το  ίδιο 

μοτίβο συναντάμε και στο ποιμενικό ειδύλλιο του Κωνσταντίνου Μάνου. 

  Ενδεικτικό  της  ιδεολογίας  όχι  μόνο  του  Μαρμοντέλ,  αλλά  και  του 

πνεύματος της εποχής στη Γαλλία των «φώτων», αποτελεί το παρακάτω δίστιχο, 

που απαντάται στην αρχή του έργου: 
 

Πλὴν ἐκεῖνο τὸ ὀλίγον, πού μας δώσῃ ὁ θεός, 

θέλομεν τὸ μοιρασθοῦμεν ἴσια καὶ ἀνενδεῶς. 

(σ. 125) 

 

Επίσης,  το  τέλος  της  ιστορίας  αποτελεί  έκπληξη  για  τον  αναγνώστη.  Η  πιστή 

Αδελαΐς  όχι  μόνο  δεν  παραμένει  στα  όρη  της  Σαβόγιας  να  θρηνεί  τον  νεκρό 

άνδρα  της,  αλλά  ακολουθεί  τον  Φονρόζ  στο  Τουρίνο  ως  σύζυγός  του.  Ο 

Μαρμοντέλ  (και  ο  Ρήγας)  διαχειρίζεται  την αντιφατική αυτή  κατάληξη με  ένα 

διφορούμενο, μα εξαιρετικά ενδιαφέρον δίστιχο: 

 
Ἐπειδὴ μέχρι τῆς τόσης ἀπιστίας τὴς αὐτή, 

πάλιν φάνηκε τῳόντι ὅσον ἔπρεπε πιστή. 

(σ. 187) 

 

Ναι  μεν μέσα στο  έργο  εξυμνούνται  αξίες  όπως  το  καθήκον  και  η πίστη στην 

πατρίδα  (θάνατος Δορεστάν),  η  συζυγική πίστη  (Αδελαΐς)  και  η  ερωτική πίστη 

(Φονρόζ),  αλλά  δικαιολογείται  εξίσου  ένας  δεύτερος  γάμος.  Η  ευδαιμονία  του 

ανθρώπου αποτέλεσε μία από  τις  σημαντικότερες  έννοιας  στην  ιδεολογία  των 

Διαφωτιστών,  καθώς  εκείνη  είναι  η  κινητήριος  δύναμη  των  ανθρώπινων 

πράξεων  και  ταυτόχρονα  ο  σκοπός  τους.  Το  ημιστίχιο  «ὅσον  ἔπρεπε  πιστή» 

αποτελεί τη φράση‐κλειδί για τη δικαιολόγηση του δεύτερου γάμου. Η Αδελαΐς 

έχει  αποδείξει  τη  σωφροσύνη  της  και  την  πίστη  της,  οπότε  της  αξίζει  μια 

καλύτερη  και  ευτυχέστερη  ζωή.  Υποβόσκει  όμως  και  κάτι  άλλο. Ο Μαρμοντέλ 

επικρίνει έμμεσα το θεσμό του συνοικεσίου (σ. 159), όπως κάνει και ο Μάνος στο 

έργο  του.  Ο  γάμος  της  Αδελαϊδας  με  τον  Φονρόζ  δεν  είναι  αποτέλεσμα 

συνοικεσίου,  αλλά  μια  φυσική  εξέλιξη  του  αμοιβαίου  έρωτα  μεταξύ  των  δύο 

νέων.  Ας  θυμηθούμε  τις  απόψεις  αρκετών  λόγιων  του  Διαφωτισμού,  ανάμεσά 

τους και ο Ρήγας του Σχολείου των Ντελικάτων Εραστών, σχετικά με το θεσμό 

του  γάμου,  όπως  αυτός  είχε  καθιερωθεί  σε  προγενέστερα  συντηρητικά 

καθεστώτα. Θεωρώ πως η ιδεολογία που εκπορεύεται από το έργο διακατέχεται 

από  το  φιλελεύθερο  πνεύμα  που  έθρεψε  τη  νέα  Ηθική  του  ανθρώπου  των 

«φώτων».   

  Επομένως,  οι  τρεις  αυτοί  λόγοι  επαρκούν  για  να  δικαιολογήσουν  την 

επιλογή του Ρήγα να τυπώσει τη μετάφρασή του, ή καλύτερα ελεύθερη απόδοση, 

στο  έργο  του Μαρμοντέλ.  Άλλωστε  ο  επίλογος  του  Ρήγα  (Τοῦ Στιχουργοῦ,  σσ. 

187‐188) φανερώνει τη σύνδεση που πραγματοποιεί ο  ίδιος μεταξύ του αφελούς 

έργου  του  Μαρμοντέλ  και  τη  νέα  Ηθική  που  αναφέραμε,  αλλά  και  τον 

προγραμματικό  χαρακτήρα  του  συνόλου  των  έργων  του  Ρήγα.  Η  εμμονή  στη 

«φιλία» και συγκεκριμένα η επίθεση στον προδότη αυτής δεν μπορεί να  ιδωθεί 

χωριστά από το φιλελεύθερο αίσθημα, το οποίο ο Ρήγας θέλει να καλλιεργήσει 

με τα υπόλοιπα έργα του, με σκοπό το φωτισμό του Γένους.   
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* 

 

Τα Κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην  του Κωνσταντίνου Μάνου δεν  έχουν κάποια 

άμεση  λογοτεχνική  πηγή.  Ο  ποιητής,  όπως  είδαμε,  χρησιμοποιεί  τη  διαλογική 

μορφή  και  τα  τραγούδια,  βασικά  χαρακτηριστικά  του  είδους  του  ποιμενικού 

ειδυλλίου,  χωρίς  όμως  να  απηχεί  κάποιο  συγκεκριμένο  έργο.  Όμως  η  έμμετρη 

μετάφραση του Ρήγα στη Βοσκοπούλα των Άλπεων  του Μαρμοντέλ, μοιάζει να 

έχει επηρεάσει άμεσα το νεαρό Μάνο στη συγγραφή του δικού του ειδυλλίου. 

  Κατ’ αρχάς ο Ρήγας μετατρέπει ένα πεζό αφήγημα σε έμμετρο (τροχαϊκός 

ομοιοκατάληκτος  δεκαπεντασύλλαβος),  ενώ  διανθίζει  το  έργο  με  λυρικά 

τραγούδια  που  φέρνουν  στο  νου  τα  φαναριώτικα  τραγούδια.  Η  μορφή  της 

Βοσκοπούλας  των  Άλπεων  θυμίζει  πάρα  πολύ  το  ειδύλλιο  του  Μάνου,  καθώς 

αυτό  είναι  γραμμένο,  ως  επί  το  πλείστον,  σε  ιαμβικό  ομοιοκατάληκτο 

δεκαπεντασύλλαβο  (εκτός από το κεφάλαιο «Τοῖς Ἐντευξομένοις» που είναι σε 

τροχαϊκό),  ενώ  τα λυρικά  τραγούδια καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος  του  έργου. 

Επιπλέον  ο Μάνος  επιλέγει  τη  διαλογική  μορφή με  έναν ποιητή‐αφηγητή που 

σχολιάζει,  αλλά  και  προωθεί  την  υποτυπώδη  πλοκή,  όπως  ακριβώς  και  στη 

μετάφραση  του  Ρήγα.  Επίσης,  και  τα  δύο  έργα  κλείνουν  με  έναν  επίλογο  του 

συγγραφέα,  στον  οποίον παρατίθενται  τα  συμπεράσματά  τους  σχετικά με  την 

ιδεολογία  που  διέπει  το  έργο.  Πέραν  αυτών  των  ομοιοτήτων,  υπάρχουν  και 

εσωτερικά τεκμήρια, τα οποία αποδεικνύουν την άμεση ιδεολογική και μορφική 

σχέση των δύο έργων. 

  Ο  πρόλογος  του  Ρήγα  στη  Βοσκοπούλα  των  Άλπεων  κλείνει  ως  εξής: 

«Τοιούτου  ἀνδρὸς  ποίημα  εἶναι  ἡ  Ἠθικὴ  διήγησις  αὐτή,  ἐν  ἢ  ὡς  ἔσοπτρον 

εἰκονίζεται  ἡ  γυναικεία  σωφροσύνη,  ὅθεν  καὶ  μετεφράσθη  εἰς  τὴν  ἡμετέραν 

ἁπλῆν διάλεκτον.» (σ. 118). Η διαγραφή της γυναικείας σωφροσύνης και η ηθική 

διαπαιδαγώγηση,  λοιπόν,  είναι  τα  ζητούμενα,  όπως  ακριβώς  και  στον  Μάνο 

όπου:  

 
Δὲν θέλω κάλλος ἔντεχνον ποὺ ὁ λαὸς θαυμάζει, 

ἀλλ’ οὔτε ζητῶ γύναιον νὰ ἀφροδισιάζη. 

Θέλω γενναῖον φρόνημα καὶ ἐπιβάλλον πνεῦμα. 

Νὰ νοιώθη τὴν Ἰδέαν μου μὲ μόνον ἕνα νεῦμα. 

(1. 53‐56) 

 

Ενώ σκοπός του έργου είναι να: 

 
Παρασταίνει καὶ διδάσκει Ἔρωτα τὸν ἠθικὸν 

καὶ καταδικάζει πάλιν τὸν κοινὸν καὶ φυσικὸν. 

(2. 7‐8) 

 

Η ηθικοδιδακτική διάθεση των δύο έργων αφορά στον ηθικό έρωτα, τη γυναικεία 

σωφροσύνη  και  σταθερότητα.  Αυτός  είναι  ο  λόγος,  για  τον  οποίον  ο  Ρήγας 

επιλέγει  την  απλή  διάλεκτο.  Επιθυμεί  να  διδάξει  και  να  ωφελήσει  τον 

αναγνώστη˙ και αυτό θα το πετύχει με μια γλώσσα κατανοητή. Από την άλλη ο 

Μάνος  καταθέτει  τη  δική  του  γλωσσική  πρόταση  πολύ  πιο  αναλυτικά  στο 
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κεφάλαιο  «Τοῖς  Ἐντευξομένοις».  Η  πρόθεση  είναι  κοινή,  αλλά  το  αποτέλεσμα 

διαφορετικό, καθώς ο Μάνος γράφει σε μια μικτή, λόγια και δύστροπη γλώσσα.   

Όσον  αφορά  στους  πρωταγωνιστές  των  δύο  έργων  (Κλεάνθης  και 

Φονρόζ),  παρόλο  που  παρουσιάζονται  ως  βουκόλοι,  στην  ουσία  είναι 

καλλιεργημένοι νέοι, οι οποίοι έχουν λάβει την εκπαίδευσή τους σε μια μεγάλη 

πόλη (σε μια ιδεώδη Αθήνα ο Κλεάνθης, στο Τουρίνο ο Φονρόζ). Η μόρφωση και 

η  καλλιέργεια  είναι  τα  απαραίτητα  εχέγγυα  του  ηθικού  νέου,  ώστε  να  γίνει 

κοινωνός του αληθινού και ηθικού έρωτα. Ωστόσο ο Μάνος δε μιλά πουθενά για 

ευγενική  καταγωγή  των  πρωταγωνιστών  του,  εν  αντιθέσει  με  τους 

πρωταγωνιστές  του  Μαρμοντέλ,  οι  οποίοι  κατάγονται  από  σημαντικές 

οικογένειες μεγάλων πόλεων της Ευρώπης. Ο Φαναριώτης ποιητής φαίνεται να 

μη  συζητά  καθόλου  το  ζήτημα  της  καταγωγής,  διότι  δε  συμπλέει  με  τη 

φιλελεύθερη ιδεολογία του, ούτε με το πνεύμα της εποχής. Μην ξεχνάμε πως ο 

Μαρμοντέλ,  παρόλο  που  τάσσεται  στο  πλευρό  των  φιλελεύθερων  γράφει  το 

έργο πριν το 1765,  ενώ ο Μάνος αρκετά μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οπόταν 

και  τα  αιτήματα  της  αστικής  τάξης  σχετικά  με  την  τάξη  των  ευγενών  και  τα 

κληρονομικά τους δικαιώματα έχουν πλέον αποκρυσταλλωθεί. 

  Πέραν όμως των ιδεολογικών συγκλίσεων, ο Μάνος φαίνεται να γνώριζε 

τη μετάφραση του Ρήγα πολύ καλά και να επηρεάστηκε από τους στίχους του. 

Η περιγραφή της πρώτης συνάντησης του Κλεάνθη και της Αβροκόμης απηχεί 

αυτήν του Φονρόζ και της Αδελαϊδας. Γράφει ο Μάνος στο τέλος του Προοιμίου: 

 
Κλεάνθης λοιπὸν ἔβοσκε τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης 

εἰς ἓν τερπνὸν ἐπίπεδον πλησίον μίας λίμνης, 

ὁποὺ αὐτὴ ἐσύχναζεν ἡ νέα Ἁβροκόμη, 

τῶν δυὸ δὲ συνέπιπτον σταυροειδῶς οἱ δρόμοι. 

 (Π 293‐296) 

 

Και ο Ρήγας: 

 
Ἔνθα καὶ τῶν δυὸ οἱ δρόμοι ἔσμιγαν σταυροειδῶς 

καὶ ἐγίνονταν στοὺς νέους μιὰ ξεχωριστῆ ὁδός.   

(σ. 144) 

 

Όταν  ο  Μάνος  περιγράφει  την  ομορφιά  της  Αβροκόμης  χρησιμοποιεί 

παρεμφερείς παρομοιώσεις και μεταφορές με τον Ρήγα, ο οποίος περιγράφει την 

Αδελαϊδα. Το τετράστιχο του Μάνου: 
 

Τὸ δὲ κορμὶ λεπτότητος τῷ ὄντι ἀπιθάνου, 

ὡς κέδρος ἡ εὐλύγιστος τοῦ Ὅρους τοῦ Λιβάνου. 

Ἔθελγε καὶ τὰ ἄψυχα ὅταν ἐπεριπάτη, 

εἰς τόσον κατ’ ἀκρίβειαν ἦτον ὡραιοτάτη. 
 (Π 253‐256) 

 

απηχεί το τετράστιχο του Ρήγα: 
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Τοῦ κορμιοῦ ἡ νοστιμάδα ἡ λεπτὴ περπατησιὰ, 

ὁποὺ ἔστραπταν σ’ ἐκείνην, τὴν βουνίσιαν φορεσιὰ. 

Εἰς τὸ λύγισμα τῶν τέτοιων κινημάτων ζωηρῶν 

νόμιζε τινὰς πὼς βλέπει ἕναν κέδρον νεαρὸν. 

(σ. 145) 

 

Στο τραγούδι του Μέρους Α΄ η φύση συμπάσχει με τον ερωτόληπτο Κλεάνθη. Η 

περιγραφή  του Μάνου φέρνει  στο  νου  το αντίστοιχο  χωρίο από  τη μετάφραση 

του  Ρήγα,  όπου  και  εκεί  χρησιμοποιείται  το  κλασικό  αυτό  μοτίβο  για  τον 

ερωτευμένο Φονρόζ. Μέρος του τραγουδιού έχει ως εξής: 

 
Κοῦκοι καὶ Τρυγόνες 

καὶ αἳ Ἀηδόνες, 

ὅλα τὰ πτηνά, 

 

θλιβερῶς γογγύζουν 

καὶ μὲ ταλανίζουν 

μέσα στὰ βουνά. 

 

Ρύαξ δὲν κινεῖται 

στὸ νὰ μὲ μιμεῖται 

εἰς τοὺς στεναγμούς. 

 

Τὸ νερὸν ποὺ τρέχει 

καὶ τὰ χόρτα βρέχει 

ὡσὰν μὲ κλαυθμούς, 

 

πίπτει ἀπὸ βράχους, 

μετὰ πολλοῦ τάχους 

ἐπὶ τῶν φυτῶν. 

 

Καὶ εἰς ἕνα χάος 

ρέει ἀεννάως 

μὲ μουρμουρητόν. 

 

Καὶ ἀπὸ τὸ βάθος 

ἡ Ἠχὼ μὲ πάθος 

μὲ ἀντιλαλεῖ. 

 

Ὁπόταν στενάζω 

τὴν ἐνθουσιάζω 

καὶ μὲ προσκαλεῖ. 

 

Ἡ σκιά μου δείχνει 

τὰ λαμπρά σου ἴχνη 

πῶς ρινηλατεῖ. 

 

Νὰ καταφιλήση 

ἂν καὶ τὰ γνωρίση 

ἐνῶ περπατεῖ. 
(Α 57‐74) 



  46

 

Ο Ρήγας, πιο συμπυκνωμένα, γράφει σε αντίστοιχο τραγούδι του Φονρόζ: 

 
Καὶ οἱ ζέφυροι μουρμουρίζουν, 

μὲς στὰ φύλλα αὐτὰ γογγύζουν, 

σὰν νὰ κλαίγουν ποὺ δυστυχῶ. 

 

Καὶ μιμεῖται ἐδῶ ἡσύχως, 

τῶν χειμάρρων αὐτὸς ὁ ἦχος, 

τοὺς δικούς μου στεναγμοὺς. 

 

Βεβαιώνω τὸ κάθε ἕνα, 

πὼς κ’ ἐκεῖνοι διὰ ἐμένα, 

χύνουν δάκρυα καὶ κλαυθμοὺς. 

(σ. 149) 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει πως ο Μάνος γνωρίζει καλά την απόδοση 

του  Ρήγα  στη  Βοσκοπούλα  των  Άλπεων  και  είναι  να  επηρεάστηκε  από  αυτήν. 

Καθώς το έργο του Μαρμοντέλ ήταν πεζό αφήγημα, η ανάπτυξη κι εξέλιξη της 

πλοκής  κατέχει  σημαντικότερη  θέση  από  τις  εξαντλητικές  περιγραφές  και  το 

στιχουργικό  πειραματισμό,  βασικά  χαρακτηριστικά  του  ποιήματος  του Μάνου. 

Όμως  τα  σημεία  σύγκλισης  των  δύο  έργων  είναι  ενδεικτικά  και  δεν 

περιορίζονται απλώς σε ομοιότητες στη μορφή ή στην πρόθεση του συγγραφέα. 

Όπως  εξετάσαμε  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο,  στο  έργο  του Μάνου  εντοπίσαμε 

αρκετά  στοιχεία  που  διαγράφουν  την  ιδεολογική  τοποθέτηση  του  ποιητή.  Η 

τελευταία δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή του Ρήγα, αλλά και των φιλελεύθερων 

λογίων  του  Ευρωπαϊκού  Διαφωτισμού,  ένας  εκ  των  οποίων  ήταν  και  ο 

Μαρμοντέλ.   
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Ερμηνεία-Ιδεολογικά 

Αρχαιότητα και Γαλλικός Διαφωτισμός 

 

Ο  Κωνσταντίνος Μάνος  επιθυμεί,  μέσω  του  πονήματός  του,  να  προβάλλει  τη 

λογιοσύνη  του,  παρουσιάζοντας  τον  εαυτό  του περισσότερο ως  ένα λόγιο,  που 

τώρα  κάνει  τα πρώτα  του  δειλά  βήματα με  διάθεση  να  διδάξει,  παρά ως  έναν 

ποιητή˙  πράγμα  σύνηθες  για  Έλληνες  ποιητές  της  εποχής.  Η  επίδειξη 

πολυμάθειας που διατρέχει όλο το έργο όχι μόνο είναι ενδεικτική της νεότητάς 

του  Μάνου134,  αλλά  και  η  προσεκτική  παρατήρηση  και  παράθεση  των 

διαβασμάτων  του  ποιητή,  είναι  εξαιρετικά  χρήσιμη,  ως  προς  την  ιδεολογική 

τοποθέτησή του στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.  

  Ως  γνήσιο  τέκνο  της  φαναριώτικης  παιδείας  η  αρχαιομάθεια  και  η 

γαλλομάθεια  του  ποιητή  θεωρούνται  δεδομένες.  Ας  ξεκινήσουμε  με  τον  τίτλο 

του ποιήματος και συγκεκριμένα με τα ονόματα. Τα δύο ονόματα αποδεικνύουν 

πως ο ποιητής πατάει με  το  ένα πόδι στα «καλά γράμματα»135  των αρχαίων κι 

απ’  την  άλλη  στη  Γαλλία  των  φώτων.  Άλλωστε,  «η  ανάμνηση  του  αρχαίου 

κόσμου  διαστίζεται  με  συστατικά  από  τη  Γαλλική  Επανάσταση»136.  Την 

παραπάνω  παρατήρηση  του  Δημαρά  επιβεβαιώνει  η  συνύπαρξη  του  Κλεάνθη 

και  της  Αβροκόμης.  Το  αρχαιοπρεπές  όνομα  «Αβροκόμη»  παραπέμπει  άμεσα 

στον ομώνυμο ήρωα του Ξενοφώντος του Εφέσιου στο έργο του «Τα κατ’ Ανθίαν 

και  Αβροκόμην»,  χωρίς  να  υπάρχει  κάποια  επιπλέον  σχέση  μεταξύ  των  δύο 

έργων. Η μόνη σχέση που  ενδεχομένως να  υπάρχει αφορά σε μερικά σταθερά 

μοτίβα της ερωτικής λογοτεχνίας, όπως αυτά του πιστού εραστή ή την ανάγκη 

των  ερωτευμένων  να  βλέπονται  καθημερινά,  η  οποία  αποτελεί  και  βασική 

προϋπόθεση ώστε να καλλιεργηθεί ο έρωτας. Αξίζει να αναφερθεί πως το έργο 

του  Ξενοφώντος  του  Εφέσιου  εκδόθηκε  το  1793  στη  Βιέννη137  και  αποτελεί 

απόδοση της ιταλικής μετάφρασης που είχε πραγματοποιήσει ο Antonio Salvini 

το 1726.138  

  Όσον αφορά στο  όνομα «Κλεάνθης»,  μου φαίνεται πολύ πιθανό,  πέραν 

από  την  αναφορά  στον  στωικό  άρα  και  «υπομονετικό»  φιλόσοφο,  ο Μάνος  να 

επέλεξε το συγκεκριμένο,  επίσης αρχαιοπρεπές, όνομα,  επηρεασμένος από τον 

Μολιέρο.  Το  όνομα  «Κλεάνθης»  απαντάται  σε  διάφορα  έργα  του  Γάλλου 

                                                      
134 Είτε αυτός είναι 17 χρόνων (Κωνσταντίνος Δ. Μάνος), είτε 24 (Κωνσταντίνος Σ. 

Μάνος). 
135 Κ. Θ. Δημαράς, «Η Ελληνική Σκέψη και το Θέμα του Ρωμαντισμού στα Χρόνια 1829‐

1839», Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π, σ. 143. 
136 Κ. Θ. Δημαράς, «Το Σχήμα του Διαφωτισμού», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 58. 
137 Henri Tonnet, Ιστορία του Νεοελληνικού Μυθιστορήματος, μτφρ. Μαρίνα Καραμάνου, 

Αθήνα 2001, σ. 82. Πρόκειται για Τα κατά την Ανθίαν και Αβροκόμην : Νυν πρώτον 

ελληνιστί μετά της ιταλικής μεταφράσεως του Antonio Salvini, τυπωθέντα δια φιλοτίμου 

δαπάνης του Παναγιώτου Δημητρ. Χ. Νίκου του εξ Ιωαννίνων, Βιέννη 1793. Βλ. Θωμάς Ι. 

Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466‐1800), Τ. Α΄, Αθήνα 1984, σ. 449, αρ. 5954. 
138 Charles Anthon, A Classical Dictionary Containing the Principle Proper Names Mentioned in 

Ancient Authors, New York 1842, σ. 1399.  
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δραματουργού.139 Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον ερωτευμένο, πιστό νεαρό στον 

Κατά Φαντασίαν Ασθενή (1673). Ας μην ξεχνάμε πως οι μεταφράσεις των έργων 

του Μολιέρου, που κυκλοφορούσαν ως το 1780, ήταν πολλές, ενώ στις αρχές του 

19ου  αιώνα  ο  Μολιέρος  είχε  γίνει  αντικείμενο  εκθέσεων  και  ομιλιών  και  στα 

ρουμάνικα  σχολεία.140  Οι  μορφωμένες  φαναριώτισες  της  εποχής,  ανάμεσα  σε 

διάφορα  έργα  που  παράσταιναν  στα  πολυτελή  αρχοντικά  τους,  ανέβαζαν  και 

έργα  του Μολιέρου.141  Όμως  δεν  είναι  μόνο  τα  ονόματα  που  αναδεικνύουν  τη 

σχέση Αρχαιότητας και Γαλλικού Διαφωτισμού μέσα στο ποίημα.  

  Ο  ποιητής  χρησιμοποιεί  ως motto  στην  αρχή  του  έργου  ένα  επίγραμμα 

του  «άθεου»  142  Λουκιανού.  Ο  Λουκιανός  είχε  εξισωθεί,  ιδεολογικά,  με  τον 

Βολταίρο  από  τους  συντηρητικούς  εκπροσώπους  του  Πατριαρχείου  της 

Κωνσταντινούπολης,  οι οποίοι  τον αποδοκίμαζαν όποτε τους δινόταν ευκαιρία. 

Ήταν ανησυχητική η έντονη παρουσία του προκλητικού Λουκιανού στα σχολικά 

εγχειρίδια  από  το  1770  και  μετά.143  Οι  συντηρητικοί  φαίνεται  να  ενοχλούνταν 

περισσότερο από τη σχέση του Βολταίρου με το έργο του Λουκιανού, παρά με το 

έργο του Σύρου ποιητή καθ’ αυτό.  

Οι  συντηρητικές  δυνάμεις  της  Εκκλησίας  εναντιώνονταν  στο  δίπτυχο 

Αρχαιότητα‐Γαλλικός Διαφωτισμός. Ο Αθανάσιος Πάριος,  για παράδειγμα,  όχι 

μόνο επιτίθεται στον Βολταίρο στο έργο του Χριστιανική Απολογία (1798, 1800 και 

1805),  αλλά  και  στα  διδάγματα  των  αρχαίων  Ελλήνων φιλοσόφων,  όπως  αυτά 

προσλαμβάνονταν  από  τους  Διαφωτιστές,  μερικά  χρόνια  αργότερα  στο  έργο 

Αντιφώνησις  προς  τον  παράλογον  ζήλον  των  από  της  Ευρώπης  ερχομένων 

φιλοσόφων  (1802).144  Εφόσον  ο  «σοφώτατος  Βολταὶρ»,  πηγή  όλων  των  κακών, 

θαύμαζε  τον  «περιβόητο Λουκιανὸ»145,  ο  τελευταίος  μεταμορφώθηκε  σε  μαύρο 

πρόβατο. 

                                                      
139 Βλ. Ταρτούφος (1664), Αμφιτρύων (1668) και Φιλάργυρος (1668). Στην εισαγωγή της 

μετάφρασης του Ταρτούφου από τον Κοκκινάκη Κ. (1815) μαθαίνουμε πως ο Nicolas 

Boileau‐Despreaux (1636‐1711) θεωρεί πως ο Κλεάνθης είναι το σημαντικότερο πρόσωπο 

στην κωμωδία, καθώς αυτός εκφράζει την αρετή, τη σωφροσύνη και επιτίθεται στη 

δεισιδαιμονία του Φιλίππου. Βλ. Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, «Προλεγόμενα» στην 

μετάφραση της κωμωδίας του Μολιέρου, Ο Ταρτούφος, Βιέννη 1815, σ. 26. Ας μην 

ξεχνάμε πως ο Μάνος ήξερα καλά το έργο του Boileau. Επίσης, το πρόσωπο του Κλεάνθη 

στο Φιλάργυρο (ο ερωτευμένος και πιστός γιος του Εξηνταβελώνη) και τον Αμφιτρύωνα 

(ο αγαθός υπηρέτης) είναι ένα θετικό πρόσωπο.       
140 Βλ. Άννα Ταμπάκη, «Ο Μολιέρος στην Ελλάδα», Η Νεοελληνική Δραματουργία και οι 

Δυτικές της Επιδράσεις (18ος‐19ος Αιώνας), Αθήνα 2002, σσ. 150‐151 και σ. 161 και 

Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, «Μεταφράσεις έργων του Μολιέρου στη βιβλιοθήκη του 

Νικολάου Καρατζά», Για τους Φαναριώτες, Αθήνα 2003, σσ. 199‐208. 
141 Βλ. Νικόλαος Βασιλειάδης, Από το Φανάρι, ό.π., σ. 13.  
142 Άλκης Αγγέλου, «Το λαϊκό ανάγνωσμα. Ποιο λαϊκό ανάγνωσμα;» στο Giulio Cesare 

dalla Croce, Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, ό.π, σ. 69. 
143 Βλ. ενδεικτικά Κ. Θ. Δημαράς, «Δημήτριος Καταρτζής», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 

ό.π., σσ. 235‐236. 
144 Βλ. ό.π, σ. 5 και σ. 90. 
145 Οι ειρωνικοί χαρακτηρισμοί ανήκουν στον Αθανάσιο Πάριο. Βλ. Χριστιανική Απολογία, 

Κωνσταντινούπολη 1798, σ. 38 και σ. 94. 
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  Πέραν  του Λουκιανού,  η Αρχαιότητα,  εν γένει,  αποτελεί για  τον ποιητή 

μια βαθιά στέρνα, στην οποία επιστρέφει διψασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ποιήματος. Όμως το νερό, στην προκειμένη περίπτωση, είναι στάσιμο. Ο Μάνος 

καταφεύγει  σε  απλή  παράθεση  τύπων  από  την  Ελληνική,  Αιγυπτιακή  και 

Μεσοποταμιακή  Αρχαιότητα  χρησιμοποιώντας  είτε  τη  μέθοδο  της  αναλογίας, 

είτε αυτή της αυθεντίας, με αποτέλεσμα ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ 

ποιητή και Αρχαιότητας να μην αποδίδει καρπούς. Ο Έρωτας, για παράδειγμα, 

καταδυναστεύει τους δύο πρωταγωνιστές όπως και τις «θαυμαστές» Σεμίραμις, 

Διδώ,  Κλεοπάτρα,  Κλυταιμνήστρα  και  Τώμυρις  (Γ  121‐124).  Προκειμένου  να 

επιτεθεί  στο  θεσμό  του  γάμου,  ο  ποιητής  αναφέρεται  στις  αιμομικτικές  τάσεις 

των  Τατάρων,  των  Περσών  και  των  Αιγύπτιων  (ΙΓ  111‐114).  Η  υπεροχή  της 

Αφροδίτης θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο εάν συνέπρατταν οι κορωνίδες των 

Τεχνών,  οι  οποίες,  φυσικά,  βρίσκονται  στην Αρχαία  Ελλάδα  και  συγκεκριμένα 

στα πρόσωπα του Απελλή, του Πραξιτέλη, του Δημοσθένη και του Ομήρου (1. 27‐

28).  Η  αυθεντία  του  Ιπποκράτη  επίσης  επιστρατεύεται  και  σε  ζητήματα  του 

έρωτα (ΙΓ 83).  

Η Κλασική Αρχαιότητα για τον ποιητή παρέχει όλες τις λύσεις, καθώς σε 

αυτήν γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η  ιδέα της υπεροχής του νου απέναντι στο 

φυσικό  κόσμο  και  αυτή  την  υπεροχή,  όπως  θα  δούμε  και  παρακάτω,  την 

ασπάζεται ο νεαρός Μάνος. Άλλωστε από την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα οι 

Έλληνες λόγιοι φέρουν το βάρος της αρχαίας κληρονομιάς, ενώ έχει αρχίσει να 

καλλιεργείται και η ιδέα της άμεσης καταγωγής από τους αρχαίους Έλληνες.146 

Η ιδέα της καταγωγής δεν προέκυψε μόνο για να ικανοποιήσει το διακαή πόθο 

της συνέχειας. Η  επιστροφή  των νεοελλήνων στην Αρχαιότητα μαρτυρούσε  το 

ενδιαφέρον τους σε ζητήματα ηθικής και φιλοσοφίας και βέβαια την αναζήτηση 

ενός  πρότυπου  πολιτικού  συστήματος.147  Η  κλασική  γραμματεία  μοιάζει  να 

παρέχει όλες τις απαντήσεις.    

Ο Μοντεσκιέ έγραψε: «Όταν ανακάλεσα στη μνήμη μου την αρχαιότητα, 

ζήτησα να συλλάβω το πνεύμα της, ώστε να μην θεωρώ σαν όμοιες, πραγματικά 

διαφορετικές  περιπτώσεις,  και  να  μην  μου  διαφύγουν  οι  διαφορές  στις 

περιπτώσεις, που φαίνονται όμοιες».148 Για τον Γάλλο φιλόσοφο η κριτική ματιά, 

θεμελιώδες  πρόταγμα  του  Γαλλικού  Διαφωτισμού,  θεωρείται  αυτονόητη  και 

κρίνεται  απαραίτητη,  ώστε  να  μην  προκληθούν  λανθασμένες  ταυτολογίες.  Ο 

Μοντεσκιέ παρόλο που ξεκινά με διάθεση να «φωτίσει», δηλαδή διάθεση καθαρά 

διδακτική,  κοιτά  με  κριτικό‐επιστημονικό  βλέμμα  την  Αρχαιότητα,  όχι  για  να 

εντοπίσει αναγκαστικά κάποια αναλογία με  το παρόν,  αλλά για  να μελετήσει 

ακριβώς τις  ιδιαιτερότητες κάθε εποχής. Αντίθετα πολλοί Έλληνες ποιητές και 

λόγιοι της εποχής, όπως και ο Μάνος, δεν καλλιέργησαν την κριτική ματιά στο 

παρελθόν. Έβλεπαν την Αρχαιότητα σαν ένα μυθοποιημένο και εξιδανικευμένο 

πρότυπο που έστεκε ασάλευτο μες στην αχρονία του. Η μεταφυσική αυτή οπτική 

θα  θρέψει  τις  επόμενες  δεκαετίες,  με  αποκορύφωμα  τα  χρόνια  της  ακμής  του 

                                                      
146 Αθηνά Γεωργαντά, «Διάλογος για το Παρόν της Νέας Ελλάδας», Αιών Βυρωνομάνης, 

Αθήνα 1992, σ. 26. 
147 Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π, σσ. 104‐113. 
148 Montesquieu, Το Πνεύμα των Νόμων, μτφρ. Γρ. Λιόνης, επιμ. Κ. Μετρινού, Αθήνα χ.χ. σ. 

25. 
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ελληνικού  Ρομαντισμού,  την  ιδέα  της  συνέχειας,  δηλαδή  την άμεση  καταγωγή 

των «Ρωμιών»  από  τους Αρχαίους Έλληνες. Η  διδακτική  διάθεση  των ποιητών 

της εποχής μετατρέπεται σε παιδαγωγική αφέλεια149 και αυτός είναι άλλος ένας 

λόγος  για  τον  οποίον  το  παρελθόν  εξιδανικεύεται,  πόσο  μάλλον  η  σπουδαία 

κλασική  Ελλάδα.  Βεβαίως  υπάρχουν  και  παραδείγματα  που  αποδεικνύουν  το 

αντίθετο, όπως ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ ή ο Δανιήλ Φιλιππίδης, το κριτικό πνεύμα 

των  οποίων  είναι  καταφανές  και  δεν  πάσχουν  από  «αρχαιοπληξία».  Η  σχέση 

των λογίων με  τις  «αυθεντίες»  και  ιδιαίτερα αυτές  της Αρχαίας  Ελλάδας  είναι 

ζήτημα προσωπικό και δεν μπορεί να μπει σε ένα απόλυτο σχήμα. 150   

          Πριν  μιλήσουμε  εκτενέστερα  για  τις  φιλοσοφικές  αναφορές,  στις  οποίες 

πρέπει  να  γίνει  ιδιαίτερη  μνεία,  καθώς  τοποθετούνται  σε  διαφορετικό  πλαίσιο 

από  το  παραπάνω,  αξίζει  να  σχολιαστεί  μια  αναφορά,  ώστε  να  κλείσει  και  η 

μελέτη  της  σχέσης  Αρχαιότητας‐Γαλλικού  Διαφωτισμού  μέσα  στο  έργο.  Ο 

Κωνσταντίνος  Μάνος  στους  στίχους  2.  67‐70  από  το  κεφάλαιο  «Τοῖς 

Εντευξομένοις»  παραθέτει  στο  πρωτότυπο  και  σε  δική  του  μετάφραση  ένα 

δίστιχο από  την  ένατη Σάτιρα  του  Γάλλου θεωρητικού  της ποίησης και ποιητή 

Nicolas Boileau‐Despreaux  (1636‐1711).151 Ο Μάνος, πέραν του ότι αποδεικνύεται 

πολύ  καλός  γνώστης  της  Γαλλικής  γραμματείας,  χρησιμοποιεί  στίχους  ακόμα 

ενός  προκλητικού,  αυτή  τη  φορά  Γάλλου  ποιητή,  ώστε  να  υποστηρίξει,  με 

διάθεση ξεκάθαρα φιλελεύθερη,  το δικαίωμα του καθενός να γράφει ελεύθερα 

ό,τι  επιθυμεί.  Η  παραπομπή  του  Μάνου  ίσως  είναι  ενδεικτική  όχι  μόνο  των 

αναγνωσμάτων του, αλλά και της ιδεολογίας του. 

 

Ο Φιλελεύθερος Μαθητής 

 

«Το  άτομο  μέσα  από  το  ανάγνωσμα  επιζητεί  να πληροφορηθεί  για  τον  κόσμο 

γύρω του». 152  Ο αφορισμός αυτός περιγράφει τον αναγνώστη των τελών του 18ου 

αιώνα είτε τον μη εξειδικευμένο, είτε το μαθητευόμενο λόγιο, ο οποίος κάτω από 

την  πνοή  των  νέων  ιδεών  θέλει  να  έρθει  σε  επαφή  με  διάφορα  γνωστικά 

αντικείμενα  ώστε  να  γνωρίσει  τον  κόσμο  και  τη  θέση  του  ανθρώπου  μέσα  σε 

αυτόν.  Επομένως,  η  επιστήμη  της  Φιλοσοφίας  κατέχει  πρωτεύοντα  ρόλο  στα 

αναγνώσματα των λογίων αλλά και στην επίσημη παιδεία.  

 Πέρα όμως από την επίσημη εκπαίδευση, πολλοί διδάσκαλοι παρέδιδαν 

μαθήματα  κατ’  οίκον  σε  γόνους  πλούσιων  οικογενειών  της  Πόλης  και  των 

                                                      
149 Βλ. Michel Delon, Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων, μτφρ. Άννα 

Ταμπάκη, Αθήνα 2004, σ. 25 όπου: «Από την άλλη πλευρά η παιδαγωγική ή στρατευμένη 

αφέλεια αφομοιώνει το παρελθόν με το παρόν, προβάλλει τις τωρινές έμμονες ιδέες μας 

στα παλαιά ντοκουμέντα και επιτρέπει να ανασύρουμε από αυτά ό,τι ζητούσαμε σε μια 

τέλεια ταυτολογία.» 
150 Βλ. Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, 

Αθήνα 2005, σσ. 148‐150.    
151 Oeuvres completes de Boileau Despreaux, avec des notes explicatives, Paris 1838, σ. 77. 
152 Άλκης Αγγέλου, «Το λαϊκό ανάγνωσμα. Ποιο λαϊκό ανάγνωσμα;» στο Giulio Cesare 

dalla Croce, Ο Μπερτόλδος και ο Μπερτολδίνος, ό.π, σ. 199. 



  51

Παραδουνάβιων  Ηγεμονιών,  όπως  για  παράδειγμα  ο  Νεόφυτος  Δούκας153  ή  ο 

Στέφανος  Δούγκας.  Κάτι  αντίστοιχο  υποθέτουμε  πως  θα  συνέβαινε  και  στα 

αρχοντικά του Αλέξανδρου Μάνου και του Δημήτριου Μάνου στην Θεράπεια.   

Ο Ρήγας, στον πρόλογο του έργου του Απάνθισμα Φυσικής γράφει: «Κάθε 

νουνεχὴς  φιλόπατρις  λυπεῖται  βλέποντας  τοὺς  δυστυχεῖς  ἀπογόνους  τῶν 

εὐκλεεστάτων Ἀριστοτέλους καὶ Πλάτωνος,  γεγυμνωμένους ἀπὸ τὴν  ἰδέαν τῆς 

φιλοσοφίας».154 Η ανησυχία του Ρήγα καταδεικνύει τη θέση της φιλοσοφίας στη 

συνείδηση των λογίων την εποχή εκείνη. Η Φιλοσοφία στα τέλη του 18ου αιώνα 

όμως δεν αποτελούσε μια αυστηρά ορισμένη  επιστήμη,  όπως σήμερα. «Με τον 

περιληπτικό  όρο  φιλοσοφία  νοείται  η  υψηλότερου  βαθμού  μάθηση  των 

επιστημών  και  των  τεχνών»,  η  οποία  εντασσόταν  μάλιστα  και  στο  ωρολόγιο 

πρόγραμμα διδασκαλίας των ελληνικών σχολών της εποχής.155  

Επιπλέον, το τέλος του 18ου αιώνα χαρακτηρίζεται από μια «ροπή προς τις 

φυσικές  επιστήμες,  μελετημένες  σύμφωνα  με  το  πνεύμα  των  δυτικών 

ερευνών».156 Σε αυτή την παρατήρηση του Δημαρά να προσθέσουμε πως υπάρχει 

η  τάση  εκλαΐκευσης  της  επιστήμης  προς  όφελος  του  γένους.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της τάσης αυτής είναι το Απάνθισμα Φυσικής  του Ρήγα. Επιπλέον, 

την  εποχή  εκείνη  δεν  μπορούμε  να  μιλάμε  για  επιστήμη  της  Φυσικής  με 

σημερινούς όρους, καθώς ο θετικισμός δεν ήταν απόλυτα κυρίαρχος κι έτσι δεν 

είχε  πραγματοποιηθεί  πλήρης  διαχωρισμός  μεταξύ  Φυσικής  και  Φυσικής 

Φιλοσοφίας.  Επιπρόσθετα,  η  Φυσική  αποκτά  και  μια  άλλη  ιδιότητα  στην  καθ’ 

ημάς Ανατολή,  αυτή  τη φορά σε  καθαρά  ιδεολογικό  επίπεδο.  Είναι  όπλο  κατά 

της  δεισιδαιμονίας  και  του  σκοταδισμού.157  Δεν  πρέπει,  συνεπώς,  να 

παραξενευτεί  ο  αναγνώστης  όταν  συναντά  συχνά  στο  ποίημα  του  Μάνου 

μεταφορές  και  παρομοιώσεις  με  τον  «ηλεκτρισμό»  (2.  61,  Β  58,  ΣΤ  37),  ενώ  δε 

λείπουν οι αναφορές με όρους ειδικούς σε φυσικά φαινόμενα (ΙΑ 29‐38 και ΙΑ 99‐

146). Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά στο μικροσκόπιο (ΙΒ 168).    

* 

 

Ο Κωνσταντίνος Μάνος, κοινωνός των νέων ιδεών, πλέκει το εγκώμιο του νέου 

τύπου  ανθρώπου,  όπως  αυτός  διαμορφώθηκε  στη  σκέψη  της  φιλελεύθερης 

δυτικής  και  ελληνικής  λογιοσύνης  της  εποχής.  Αυτός  δεν  είναι  άλλος  από  τον 

«Φιλόσοφο» (Ι 1‐10), ο οποίος θέτει πιο ψηλά από οποιοδήποτε αγαθό τη γνώση. 

Οι Philosophes  έχουν  το χρέος να προειδοποιούν με  τους νόμους  της ηθικής  τον 

                                                      
153 Βλ. Ariadna Camariano‐Cioran, Les Academies Princieres de Bucarest et de Jassy et leurs 

Professeurs, Thessaloniki 1974, σ. 5. 
154 Ρήγας, Φυσικής Απάνθισμα για τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας,  
Αθήνα 1991, σ. 1. 
155 Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, ό.π, σ. 

80. 
156 Κ. Θ. Δημαράς, «Δέκα Χρόνια Ελληνικής Παιδείας Στην Ιστορική τους Προοπτική 

(1791‐1800)», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 259. 
157 Γιάννης Καράς, Θεόφιλος Καΐρης. Κωνσταντίνος Μ. Κούμας. Δύο Πρωτοπόροι Δάσκαλοι 

του Γένους, Αθήνα 1977, σ. 22. 
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ξεστρατισμένο  από  την  αμάθεια  άνθρωπο158  και  η  αμάθεια  εξισωνόταν, 

σύμφωνα με την οπτική των Διαφωτιστών, με τη βαρβαρότητα.159  

Πιο  πάνω  ο  ποιητής  επικαλείται  τις  αυθεντίες  του  Πλάτωνα  και  του 

Αριστοτέλη, προκειμένου να θέσει τις αισθήσεις στην υπηρεσία της λογικής και 

του  ορθολογισμού  (ΣΤ  1‐8).  Όμως  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα  η  κυριαρχία  των 

σχολιαστών  του  Αριστοτέλη  στην  επίσημη  εκπαίδευση  είχε  αρχίσει  να  φθίνει, 

καθώς  η  επιστήμη  της  Φυσικής160  αλλά  και  νεότερα  φιλοσοφικά  ρεύματα 

κατείχαν  σημαντική  θέση  στην  παιδεία  των  νέων.  Η  υποχώρηση  του 

σχολαστικού αριστοτελισμού ήταν το αποτέλεσμα αφενός της ενασχόλησης των 

φιλοσόφων του Διαφωτισμού με νεότερα φιλοσοφικά ρεύματα, και αφετέρου του 

κανονιστικού  χαρακτήρα  που  είχε  αποκτήσει  το  πρόταγμα  για  κριτική  και 

ελεύθερη σκέψη.161   

Ο Δημήτριος Καταρτζής στα Δοκίμιά του, τα οποία λειτουργούν σαν ένας 

κατατοπιστικότατος χάρτης της παιδείας που λάμβαναν οι Φαναριώτες στα τέλη 

του  18ου  αιώνα,  γράφει  σχετικά  με  τη  διδασκαλία  της  φιλοσοφίας:  «Στην 

παράδοσι  των  φιλοσοφικών  μαθημάτων  σφάλλουν  γιατί  παραδίδουν  τα 

υπομνήματα,  κι  όχι  το  κείμενο ή  το ανάλογο ◌۠ ».162 Κάπως  έτσι μάλλον ήρθε  ο 
Κωνσταντίνος  Μάνος  σε  επαφή  με  τον  Leibniz  και  τον  Wolff,  οι  οποίοι 

μνημονεύονται στους στίχους 1. 19‐20, προκειμένου να μιλήσει ο ποιητής για τη 

μοναδικότητα  κάθε  πράγματος  στη  φύση.  Ο  Μάνος  γνώρισε  τους  Γερμανούς 

φιλόσοφους,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  μέσα  από  τη  Λογική  του  Ευγένιου 

Βούλγαρη163, η οποία αποτελούσε βασικό φιλοσοφικό εγχειρίδιο της εποχής και 

διδασκόταν συστηματικά.164 Ο Βούλγαρης, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κούμα, 

ήταν  και  ο  βασικός  εισηγητής  της  φιλοσοφίας  του  Leibniz  και  του Wolff  στην 

Ελλάδα165, ενώ τα έργα του Wolff είχαν απασχολήσει την ελληνική διανόηση ήδη 

από το 1729,  όπως φαίνεται και από το έργο του Δαμιανού Παρασκευά από τη 

Σινώπη της Μικράς Ασίας Defensio Phlosophiae Wolfianae.166 Επίσης, το ενδιαφέρον 

για τον Leibniz είχε αναζωπυρωθεί στην Ευρώπη  κατά τα τέλη του 1780 και καθ’ 

                                                      
158 Βλ. Montesquieu, Το Πνεύμα των Νόμων, ό.π, σ. 34. 
159 Βλ. Larry Wolff, Ο Διαφωτισμός και ο Ορθόδοξος Κόσμος, μτφρ. Μαρία‐Χριστίνα 

Χατζηϊωάννου, Αθήνα 2001, σσ. 65‐66. 
160 Κ. Θ. Δημαράς, «Δέκα Χρόνια Ελληνικής Παιδείας Στην Ιστορική τους Προοπτική 

(1791‐1800)», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 258‐259. 
161 Πρβλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και 

κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 20003 , σ. 15 και Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός 

Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, ό.π, σ. 62, όπου γίνεται λόγος για τη μετατροπή 

μιας έδρας αριστοτελικής φιλοσοφίας της Universita degli Artisti στην Πάδοβα σε έδρα 

«πειραματικής φιλοσοφίας». 
162 Δ. Καταρτζής, Δοκίμια, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, Αθήνα 1974, σ. 31‐32. 
163 Βλ. Ευγένιος Βούλγαρης, Η Λογική, Λειψία 1766, ιδιαίτερα σσ. 123‐126 για τον Wolff και 

σ. 149 για  τον Leibniz.   
164 Βλ. ό.π, σ. 31. 
165 Κωνσταντίνος Κούμας, Σύνταγμα Φιλοσοφίας, Τ. Α΄, Βιέννη 1818, σ. ή. 
166 Βλ. Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, ό.π, 

σσ. 62‐65. 
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όλη τη δεκαετία του 1790,167 οπόταν και ο μαθητής Μάνος ήρθε σε επαφή με τον 

Γερμανό φιλόσοφο.  

Αναφέρει  ο  Καταρτζής:  «Ο  φιλόσοφος,  λοιπόν,  πέρνει,  ναι,  απτης 

αισθήσες  της  ιδέαις  του   ◌۠    δε  στέκεται  όμως μόνε  σ’  αυταίς,  αλλά  δέχεται  και 
ιδέαις  απτα  νοήματα  τα  δικά  του».168  Ο  νεαρός  ποιητής,  όπως  φαίνεται,  δεν 

είναι  σε  θέση  να  επεξεργαστεί  δυναμικά  το  υλικό  που  μελετάει,  τουλάχιστον 

όπως προκύπτει  από  το  συγκεκριμένο  «ελαφρύ»  πόνημα,  οπότε  αρκείται  στην 

απλή παράθεση. Απ’ την άλλη βεβαίως μπορούμε να διακρίνουμε πως ο Μάνος 

όχι  μόνο  είχε  έρθει  σε  επαφή  με  τις  νεότερες  φιλοσοφικές  ιδέες,  αλλά  και 

επιθυμούσε να τις προβάλλει μέσα στο ειδύλλιό του.  

Στους  στίχους ΣΤ  27,  ΙΒ  4‐5  και  ΙΓ  145‐146  ο  ποιητής  υποστηρίζει  πως  ο 

έρωτας προκύπτει, αρχικά, μέσω των αισθήσεων και συγκεκριμένα της όρασης. 

Αυτή η άποψη, που επαναλαμβάνεται τρεις φορές, μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι ο ποιητής θεωρεί πως η βασική πηγή γνώσης του κόσμου είναι οι αισθήσεις. 

Είναι επίφοβο, ίσως, να εντάξουμε την αισθησιαρχική άποψη του Μάνου για τον 

έρωτα  σε  ένα  γενικότερο  πλαίσιο  κατανόησης  του  κόσμου,  παρόλο  που  το 

γνωστικό  του  περιβάλλον,  όπως  το  εξετάσαμε,  μας  το  επιτρέπει.  Άλλωστε  η 

αισθησιαρχία, είτε οδηγεί στον υλισμό, είτε στον ιδεαλισμό, αποτελούσε βασικό 

φιλοσοφικό  ρεύμα  του  18ου  αιώνα  με  κύριους  εκπροσώπους  τον  Ντιντερό,  τον 

Λοκ, τον Μπέρκλι και τον Χιουμ.169 

Στο  ίδιο  πλαίσιο  αξίζει  να  μνημονευτούν  οι  στίχοι  ΙΑ  9‐10  και  ΙΑ  49‐50, 

στους  οποίους  βρίσκουν  απήχηση  οι  αντιλήψεις  του  Ρουσσώ  αλλά  και  του 

Σωκράτη περί έμφυτης, φυσικής καλοσύνης και μιας φυσικής προδιάθεσης προς 

τη δικαιοσύνη.  

Τέλος,  πρέπει  να  σχολιαστεί  μια  εξαιρετικού  ενδιαφέροντος  αναφορά. 

Στους  στίχους  Γ  81‐82  ο  ποιητής  βάζει  στο  στόμα  της  Αβροκόμης  λόγια  του 

φιλοσόφου Τόμας Χόμπς (1588‐1679) προκειμένου να εκφράσει τη διττή φύση του 

ανθρώπου. Γράφει ο Χομπς στον πρόλογο του έργου του De Cive  (1651)170: «[…] 

both sayings are very true: Man to Man is a kind of God; and that Man to Man is an 

arrant Wolfe».  Αυτός  ο  αφορισμός  αφορά  στη  σχέση  των πολιτών  μεταξύ  τους 

και κατ’ επέκταση στη σχέση των πόλεων μεταξύ τους. Ο Άγγλος φιλόσοφος δεν 

ενδιαφέρεται  τόσο  για  την  ηθική  διάσταση  που  μπορεί  να  πάρει  το  γνωμικό, 

αλλά  του  προσδίδει  πολιτική  χροιά,  καθώς  το  έργο  του  είναι  πολιτικού 

ενδιαφέροντος. Ο «Λύκος» είναι αφενός το μη πολιτικό όν, και αφετέρου η έχθρα 

μεταξύ των πολιτειών.  

Ο  νεαρός  ποιητής  πατά  με  το  ένα  πόδι  στην  ελληνική  γραμματεία  της 

Αρχαιότητας  και  με  το  άλλο  στα  σύγχρονα  φιλοσοφικά  ρεύματα  της 

εμπειριοκρατίας  και  αισθησιοκρατίας.  Οι  νεότερες  φιλοσοφικές  ιδέες  που  είτε 

                                                      
167 Βλ. The Cambridge Companion to Leibniz, Nicholas Jolley (επιμ.), Cambridge University 

Press, σσ. 462‐469. 
168 Δ. Καταρτζής, Δοκίμια, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, ό.π, σ. 75. Η υπογράμμιση δική μου.  
169 Βλ. ενδεικτικά Γιάννης Καράς, Θεόφιλος Καΐρης. Κωνσταντίνος Μ. Κούμας. Δύο 

Πρωτοπόροι Δάσκαλοι του Γένους, ό.π, σ. 56.  
170 The collected English works of Thomas Hobbes V. II, επιμ. Sir William Molesworth, Λονδίνο 

1997, σ. ii. Ο πρόλογος είναι μια επιστολή του φιλόσοφου προς τον William κόμη του 

Devonshire.  
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γεννήθηκαν,  είτε  επαναπροσδιορίστηκαν  από  τους  φιλοσόφους  του 

Διαφωτισμού  είναι  παρούσες,  έστω  και  ως  απλές  αναφορές,  στο  ποίημα  του 

Μάνου.  

* 

          

Σε  παρατήρησή  του  για  τον  Σκαρλάτο  Βυζάντιο,  ο  Νικόλαος  Βασιλειάδης 

επισημαίνει:  «Πολλὴν  εὐφυίαν,  περισσοτέραν  πολυμάθειαν,  ἀλλὰ  καμία 

ἔμπνευσιν».171  Ο  Βασιλειάδης,  νομίζω,  περιγράφει  έτσι  μια  σημαντική  μερίδα 

Φαναριωτών  ποιητών.  Ο  νεαρός  Μάνος  δε  διστάζει  να  ξεδιπλώνει  τις 

εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Οι γεωπονικές και 

γεωλογικές του γνώσεις, προερχόμενες ασφαλώς από σχετικά εγχειρίδια, όπως 

η  Γεωγραφία  Νεωτερική  (1791)  και  η  Εγκυκλοπαίδεια  Φιλολογική  του  Ιωάννη 

Πατούσα (1752), παρά από προσωπική εμπειρία, είναι εντυπωσιακές (Π 25‐42, Θ 

41‐70). 

  Οι γνώσεις περί γεωγραφίας είναι, επίσης, έκδηλες και εντάσσονται στη 

γενικότερη τάση των λογίων της εποχής να στραφούν στον «εξωτερικό κόσμο», 

δηλαδή σε οτιδήποτε ξένο ή μακρινό. Το «ξένο» μεταφράζεται τόσο σε διάφορα 

γεωγραφικά και  ιστορικά συγγράμματα όσο και σε συγγράμματα φυσικής.172 Ο 

κοσμοπολιτισμός  και  το  «άνοιγμα»  προς  το  ξένο  αποτελούν  βασικά 

χαρακτηριστικά  της  συνείδησης  των  διαφωτιστών  και  αφορούν  αφενός  στην 

ανάγκη  για  γνώση  του  κόσμου,  και  αφετέρου,  πιο  συγκεκριμένα,  στη  θέληση 

των  δυτικών  να  γνωρίσουν  την  «διαφορετική»  Ανατολή.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη 

της ταξιδιωτικής φιλολογίας είναι ενδεικτική των παραπάνω.  

Στο  έργο  του  Μάνου  το  «εξωτικό»  στοιχείο  είναι  έντονο:  Αμερικάνοι, 

Άφροι  και  Ασσύριοι  (Γ  33),  Λάπωνες,  Σαμογέδοι  (Γ  29)  και  Τάρταροι  (ΙΓ  111), 

κέδρος από το όρος του Λιβάνου (Π 254), εξωτικά ζώα όπως η τίγρης, το λιοντάρι, 

η ύαινα και η λεοπάρδαλη (Δ 57), αναφορά στην Ινδία  (Β 56), την Τενερίφη  (ΣΤ 

75) αλλά και σε ηφαίστεια (Ε 34‐35). 

  Το  σχετικό  δίστιχο  για  τους  Λάπωνες  και  τους  Σαμογέδους  (Γ  29‐30) 

φαίνεται  να  το  εμπνεύστηκε  ο  Μάνος  από  μια  σχετική  αναφορά  του  Δανιήλ 

Φιλιππίδη και  του  Γρηγορίου Κωνσταντά στο  έργο  τους Γεωγραφία Νεωτερική. 

Διαφαίνεται  μάλιστα  η  προσπάθεια  του  ποιητή  να  αποδώσει  σε  στίχο  την 

ακόλουθη αναφορά: «[…]  ἐπειδὴ οἱ Λάπονες καὶ οἱ Σαμογέδοι,  οἱ περισσότεροι 

εἶναι Εἰδωλολάτραι ἀκόμι. Εἰς τὴν Περσία τὸ παλαιὸ καιρὸ ἐλάτρευαν τὸν ἥλιο 

καὶ τὴ φωτιὰ».173  

Όπως αναμένεται αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και στον Βολταίρο. Ο 

Γάλλος  φιλόσοφος  αναφέρει  τους  Ταρτάρους174  και  τους  Σαμογέδους  ως 

παραδείγματα  αμάθειας  και  τους  εξισώνει  με  τους  ορθόδοξους  χριστιανούς, 

                                                      
171 Νικόλαος Βασιλειάδης, Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, ό.π., σ. 115. 
172 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Το Σχήμα του Διαφωτισμού», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 

69.  
173 Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. 

Κουμαριανού, Αθήνα 1988, σ. 75. 
174 Ο Βολταίρος γράφει «Tartares», ενώ στην ελληνική γραμματεία ο τύπος που 

απαντάται είναι «Τάταροι». Ο Μάνος στο κείμενό του γράφει «Τάρταροι», πράγμα που 

ίσως καταδεικνύει μια πιο άμεση σχέση με το κείμενο του Βολταίρου.  



  55

ώστε  να  επιτεθεί  όχι μόνο στον  τελετουργικό χαρακτήρα  της θρησκείας,  αλλά 

στην  ίδια τη θρησκεία.175 Ο Μάνος δεν κάνει κάτι αντίστοιχο,  όμως η αναφορά 

στα διεφθαρμένα ήθη των Τατάρων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίθεσης 

του ποιητή στα ήθη του γάμου. Έχει ενδιαφέρον πάντως η κοινή χρήση των δύο 

«ξένων» λαών ως παραδείγματα προς αποφυγή.   

  Η  ιατρική παίζει σημαντικό ρόλο στο έργο, καθώς η εξίσωση του έρωτα 

με  νόσο  αποτελεί  σύνηθες  μοτίβο  στην  ερωτική  λογοτεχνία  εν  γένει.  Ο 

μονόλογος της Αβροκόμης στο μέρος Ζ΄, όπως αναφέραμε, είναι διανθισμένος με 

πολλούς  ιατρικούς όρους  (Ζ 11‐58),  οι οποίοι καταδεικνύουν τις  ειδικές γνώσεις 

του  ποιητή.  Παρακάτω  συναντάμε  ξανά  ιατρική  φρασεολογία,  η  οποία  όμως 

συνδυάζεται  με  φυσικά  φαινόμενα  (ΙΑ  29‐38  και  ΙΑ  99‐146).  Η  γνώση  των 

φυσικών  φαινομένων  αποδεικνύει  την  τριβή  του  ποιητή  με  αναγνώσματα 

σχετικά με τη φυσική επιστήμη και φιλοσοφία. Αξίζει να αναφερθεί πως το έργο  

του Αράτου του Σολέως Φαινόμενα ήταν διαδεδομένο ήδη στην Αναγέννηση, ενώ 

χρησιμοποιούνταν και στις σχολές.176   

  Κλείνοντας  τη  σύντομη  αυτή  επισκόπηση  των  διαβασμάτων  του 

πολυμαθή ποιητή, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το ποίημα, αξίζει να γίνει 

μνεία  στις  ελάχιστες  αναφορές  στη  χριστιανική  γραμματεία.  Συγκεκριμένα 

εντοπίζουμε  μία  αναφορά  στον Νώε  (1.  45)  και  μία  στον Απόστολο Παύλο  (ΙΓ 

115).  Πράγμα  λογικό,  εάν  αναλογιστούμε  πως  οι  «κουριόζοι»  Φαναριώτες  της 

εποχής  είχαν  γοητευτεί  από  τις  φιλελεύθερες  ιδέες  του  Διαφωτισμού  και  η 

γοητεία που ασκεί το Νέο είναι μεγάλη. Πόσο μάλλον για έναν φιλοπερίεργο και 

φιλομαθή  λόγιο.  Η  χριστιανική  γραμματεία,  δεσπόζουσα  στα  ελληνικά 

γράμματα  για  αιώνες,  χάνει  κάτι  λίγο  από  την  ισχύ  της,  καθώς  εμφανίζονται 

πολλά  επιστημονικά  και  λογοτεχνικά    συγγράμματα,  εμποτισμένα  με  το 

πνεύμα του Διαφωτισμού. Η ροπή προς αυτά τα συγγράμματα και ιδιαίτερα τα 

επιστημονικά δηλώνει μια σχετική απομάκρυνση από το θρησκευτικό βίωμα.177 

Ο Μάνος στους στίχους Π 281‐284 υπενθυμίζει την ανωτερότητα του ανθρώπου 

σε  σχέση  με  τα  υπόλοιπα  δημιουργήματα  του  Θεού.  Ο  άνθρωπος  είναι  «τοῦ 

σύμπαντος κορῶνα», εφόσον «ἐπλάσθη κατ’ Εἰκόνα, / Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν». 

Το επιχείρημα αυτό του ποιητή προωθεί, ουσιαστικά, την εξίσωση του ανθρώπου 

με  το δημιουργό του˙  μια άποψη που εκπορεύεται περισσότερο από το πνεύμα 

του Διαφωτισμού, παρά από τις χριστιανικές διδαχές, καθώς για το χριστιανισμό 

ο δημιουργός στέκεται ψηλότερα από τον άνθρωπο.      

* 

 

                                                      
175 Voltaire, «Histoire de Charles XII», Oeuvres Historiques, επιμ. René Pomeau, Βέλγιο 1978, 

σσ. 69‐71.  
176 Ας θυμηθούμε τις χειρόγραφες σημειώσεις του Ρήγα, μαθητής ακόμα στη Σχολή της 

Ζαγόρας, πάνω σε ένα αντίτυπο του συγκεκριμένου έργου του Αράτου (εκδ. Βασιλεία 

1561). Βλ. Λ. Βρανούσης «Άγνωστα Νεανικά Χειρόγραφα», Υπέρεια Τ. 2., Πρακτικά Β΄ 

Συνεδρίου «Φεραί‐Βελεστίνο‐Ρήγας», Αθήνα 1994, σ. 573. 
177 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Δ. Καταρτζής» ως Εισαγωγή στο Δ. Καταρτζής, Δοκίμια, ό.π, σ. ξζ΄.   



  56

Η Νέα Ηθική 

 

Η χρηστοήθεια είναι μια βασική αρετή που προβάλλεται στο έργο του Μάνου και 

εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  νέας  ηθικής  που  προωθούν  αρκετοί  λόγιοι  και 

ποιητές  του  ελληνισμού˙   ενός  νέου  τύπου  ηθικού  διδακτισμού,  ο  οποίος 
πρεσβεύει  ένα  μοντέλο  ζωής.178  Η  έννοια  της  Ηθικής  εμφανίζεται  σε  πολλά 

συγγράμματα της εποχής και αντιπροσωπεύει το ηθικό χρέος που αισθάνονταν 

οι  λόγιοι179,  το  οποίο,  επιπλέον,  αποτελεί  συνειδητή  επιλογή  της  νέας  και 

ανερχομένης τάξης, που εκπροσωπούν οι λόγιοι αυτοί. Όμως μέχρι τότε η έννοια 

της Ηθικής αποτελούσε ισχυρό όπλο στα χέρια των συντηρητικών δυνάμεων που 

αντιμάχονταν τα ιδεώδη του Διαφωτισμού.  

Αξίζει  να αναφερθούμε με συντομία στο  έργο  του Αντώνιου Βυζαντίου, 

Χρηστοήθεια,  το  οποίο  είχε  καθιερωθεί  ως  σχολικό  εγχειρίδιο  από  το  1780.180 

Πρόκειται για ένα έργο που όχι μόνο εκδίδεται επανειλημμένα και διδάσκεται181, 

αλλά διαμόρφωσε, ως ενός σημείου, την ελληνική κοινωνία της εποχής.182 Όπως 

προϊδεάζει και ο τίτλος το έργο περιέχει ηθικά διδάγματα και οδηγίες για κόσμια 

κοινωνική  συμπεριφορά.183  Η  Ηθική  και  η  Ελληνικότητα,  άλλο  βασικό 

χαρακτηριστικό  της  ελληνικής  ποίησης  του  19ου  αιώνα,  λειτούργησαν 

ανασταλτικά ως προς τη δημιουργικότητα της νεοελληνικής ποίησης για πολλές 

δεκαετίες και η έμμεση αυτή «λογοκρισία του στοχασμού» απέβη τελικά μοιραία 

για τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. 184   

Προς  τι  όμως  αυτή  η  «μανία»  της  ευρωπαϊκής,  και  κατ’  επέκταση 

ελληνικής,  λογιοσύνης  με  την  Ηθική;  Η  έννοια  της  Ηθικής,  μέχρι  στιγμής, 

περιοριζόταν στο χριστιανικό πλαίσιο. Η χριστιανική ηθική πλαισίωνε πλείστα 

λογοτεχνικά ή φιλοσοφικά συγγράμματα του Ελληνισμού, λόγω της εξάπλωσης 

του χριστιανικού ουμανισμού από τον 17ο αιώνα και μετά. 

 Η  νέα  ηθική  που  πρεσβεύουν  οι  φιλελεύθεροι  Φαναριώτες  λόγιοι,  την 

οποία  διδάσκονται  από  τη  Γαλλία  των  φώτων,  αφορά  σε  έναν  νέο  τύπο 

ανθρώπου  και  στέκεται  πολύ  μακριά από  τη  χριστιανική φιλοσοφία. Ο  ηθικός 

άνθρωπος  είναι ο «Φιλόσοφος»  (Philosophe) που θα ωφελήσει  τον πλησίον  του 

και  θα  τον  γαλουχήσει  με  τα  ιδανικά  της  ελευθερίας,  της  ισότητας  και  της 

χρηστοήθειας.  

                                                      
178 Άντεια Φραντζή, «Εισαγωγή», Μισμαγιά. Ανθολόγιο Φαναριώτικης Ποίησης κατά την 

Έκδοση του Ζήση Δαούτη (1818), Αθήνα 1993, σ. 14‐15. 
179 Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Πηγές της Έμπνευσης του Κάλβου» και «Σημειώσεις», Ελληνικός 

Ρωμαντισμός, ό.π, σ. 89 και σ. 514, 89 11 Δαούτη.  
180 Αγγελική Σκαρβέλη‐Νικολοπούλου, Τα Μαθηματάρια των Ελληνικών Σχολείων της 

Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1993, σ. 75. 
181 Ό.π, σ. 74. 
182 Κ. Θ. Δημαράς, «Δέκα Χρόνια Ελληνικής Παιδείας. Στην Ιστορική τους Προοπτική 

(1791‐1800)», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 253. 
183 Αγγελική Σκαρβέλη‐Νικολοπούλου, Τα Μαθηματάρια των Ελληνικών Σχολείων της 

Τουρκοκρατίας, ό.π, σ. 71. 
184 Αλέξης Πολίτης, «Αναζητώντας τις Διαστρωματώσεις του Ελληνικού Κοινού. Η 

μαρτυρία του βιβλιοπώλη – εκδότη Εμμ. Γεωργίου.», Το έντυπο ελληνικό βιβλίο, 15ος‐19ος 

αιώνας. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί 16‐20 Μαΐου 2001, Αθήνα 2004. σ. 559.  
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Απώτερος  σκοπός  είναι  «η  ανθρώπινη  ευδαιμονία  και  το  άκρο  μας 

όφελος».185 Η Ηθική δεν αφορά πλέον μόνο στην αρετή, αλλά εμπλουτίζεται ως 

έννοια καθώς σχετίζεται με την ευτυχία. Η τελευταία μάλιστα μετατρέπεται σε 

αυτοσκοπό  για  τον  σύγχρονο  αστό  φιλόσοφο˙  είναι  αυτοπραγμάτωση.186 

Πρόκειται,  ουσιαστικά,  για  μια  αντιασκητική  φιλοσοφία,  εφόσον  το  κύρος  της 

ευδαιμονίας εξισώθηκε με αυτό της αρετής και αυτή η εξίσωση βρίσκεται πολύ 

μακριά από μια χριστιανική θεώρηση των πραγμάτων.        

Δεν  είναι  τυχαίο  το  γεγονός  ότι  η  αντίδραση  της  Εκκλησίας  και  των 

συντηρητικών  δυνάμεων  επικεντρώθηκε  στη  ρητορική  της  Ηθικής.  Ας 

θυμηθούμε  την  Ηθική  Στιχουργία  του  Αλέξανδρου  Κάλφογλου  (1794),  τη 

Χριστιανική Απολογία του Αθανάσιου Πάριου (1798, 1800 και 1805) ή το Πηδάλιον 

(1800). Στο τελευταίο, για παράδειγμα, καταδικάζονται, μεταξύ άλλων, «Ερωτικά 

βιβλία»  όπως  η Βοσκοπούλα  ή  ο Ερωτόκριτος.  Τα  «λαϊκά  αναγνώσματα»  όπως 

ακριβώς και τα λαοφιλέστατα «ρομάτζα» ήταν καταδικαστέα από την Εκκλησία, 

καθώς  δεν  καλλιεργούσαν  τη  θρησκευτική  συνείδηση  των  αναγνωστών  τους, 

πράγμα  απαραίτητο  για  ένα  σωστό  ποίμνιο,  ενώ  τα  δεύτερα  ήταν  έργα 

γεννημένα  από  τις  «φραμασονικές»  και  φιλελεύθερες  ιδέες  του  Γαλλικού 

Διαφωτισμού. Ναι μεν μερίδα της λογιοσύνης και της ηγεσίας των Φαναριωτών 

της  εποχής  1780‐1800  διακατέχεται  από  φιλελεύθερες  ιδέες  του  Διαφωτισμού, 

αλλά  δεν  μπορούμε  να  εξάγουμε  συμπεράσματα  μανιχαϊστικού  χαρακτήρα. 

Δηλαδή  να  πούμε  με  σιγουριά  πως  ο  τάδε  είναι  φιλελεύθερος  ή  ο  δείνα  είναι 

συντηρητικός.     

Για να φέρουμε ένα παράδειγμα,  ενδιαφέρουσα όσο και ενδεικτική είναι 

και  η  περίπτωση  της  κωμωδίας Αλεξανδροβόδας  ο  Ασυνείδητος  του  Φαναριώτη 

Γεώργιου Ν. Σούτσου.187 Η σάτιρα του Σούτσου έχει στόχο  την ηθική ορθότητα 

του  «λιμπερτίνου»  Αλέξανδρου  Μαυροκορδάτου  του  Φιραρή.  Ο  συγγραφέας  

φαίνεται  αρχικά  να  εκφράζει  συντηρητικές  απόψεις.  Ωστόσο,  η  πολιτική 

σκοπιμότητα  του  έργου σε συνδυασμό με  το στοιχείο  της σατιρικής υπερβολής 

και  του  προσωπικού  σκώμματος,  λόγω  πολιτικών  συμφερόντων,  δεν  μας 

επιτρέπει  να  εντάξουμε με  ασφάλεια  το  συγκεκριμένο Φαναριώτη ποιητή  στις 

συντηρητικές δυνάμεις.  

Στις  περιπτώσεις  των  Φαναριωτών  λογίων,  δύσκολα  μπορούμε  να 

διαμορφώσουμε  ένα ασφαλές σχήμα σχετικά με  το  ιδεολογικό  τους  υπόβαθρο, 

καθώς στα έργα και τη ζωή τους τα χριστιανικά διδάγματα συνυπάρχουν με τις 

νέες  ιδέες  του  Διαφωτισμού.  Η  παραπάνω  συνύπαρξη  ίσως  να  μην  είναι  τόσο 

παράδοξη τελικά για δύο λόγους.  

Κατ’ αρχάς ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού ορθόδοξου κλήρου είναι 

υπεύθυνο  για  τη  διάδοση  διαφωτιστικών  ιδεών.  Ας  θυμίσουμε  πως  ο  Ευγένιος 

Βούλγαρης,  βασικός  εισηγητής  του  Βολταίρου  στην  Ελλάδα,  ο  Ιώσηππος 

Μοισιόδαξ,  οποίος  μελέτησε  εις  βάθος  το  έργο  του  Νεύτωνα,  και  ο  Δανιήλ 

Φιλιππίδης,  γοητευμένος  από  την  επαναστατική  Γαλλία  και  συγγραφέας  του 

                                                      
185 Δ. Καταρτζής, Δοκίμια, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, ό.π, σ. 41. 
186 Βλ. Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Τ. Β΄, ό.π, σσ. 81‐86. 
187 Γεώργιος Ν. Σούτσος, Αλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος. Κωμωδία συντεθείσα εν έτει 

αψπε’: 1785. Σχολιασμένη έκδοση και συνοδευτική μελέτη Φαναριώτικη Κοινωνία και 

Σάτιρα, επιμ. Δημήτρης Σπάθης, Αθήνα 1995. 
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ριζοσπαστικού,  για  την  εποχή,  έργου  Γεωγραφία  Νεωτερική,  ανήκαν  στον 

κλήρο.188  Το  χριστιανικό  αίσθημα  των παραπάνω κληρικών  δεν  είχε  κλονιστεί, 

ως φαίνεται,  από  τις  καινούριες  ιδέες,  οι  οποίες  δεν ήταν φιλικά προσκείμενες 

προς τη θρησκεία εν γένει. Αντιθέτως, φαίνεται πως η ανάγκη για γνώση προς 

όφελος  του  ανθρώπινου  γένους,  ώστε  να  πολεμηθεί  η  αμάθεια  κι  η 

δεισιδαιμονία,  έδωσε  την  ευκαιρία  στους  συγκεκριμένους  ανθρώπους  να 

υπερπηδήσουν  τα  εμπόδια  που  δημιουργούσε  η  σύγκρουση  Διαφωτισμός‐

Θρησκεία. Ας μην ξεχνάμε πως οι ελάχιστοι αθεΐστές καταπολεμούνται από την 

πλειοψηφία  των  διαφωτιστών,  ελλήνων  και  ευρωπαίων.189  Η  φύση  είναι 

δημιούργημα,  άρα  κάπου  πρέπει  να  βρίσκεται  και  ο  δημιουργός.  Ας 

προσθέσουμε εδώ πως οι Γάλλοι διαφωτιστές δε δέχτηκαν ισχυρή επίδραση από 

τον στοχασμό των Πατέρων της Εκκλησίας, έστω στο πλαίσιο μιας αντιθετικής 

σχέσης. Η ενασχόλησή τους με τον Πατερικό στοχασμό είναι συμπτωματική και 

υπαγορεύεται από μια πρόσκαιρη σκοπιμότητα, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε 

για επίδραση ή έστω για ουσιαστική ενασχόληση.190   

Δεύτερον,  σε  ότι  αφορά  τους Φαναριώτες,  που  μας  ενδιαφέρουν  άμεσα, 

και ιδιαίτερα τους αυθέντες και τους υποτελείς τους (δραγουμάνοι, ποστέλνικοι, 

σπαθάρηδες χάτμανοι κ.α.) είναι σαφές ότι έπρεπε, μεταξύ άλλων, να τηρούν τις 

θρησκευτικές υποχρεώσεις τους, καθώς οι καλές σχέσεις με το Πατριαρχείο ήταν 

απαραίτητες. Η Εκκλησία όχι μόνο ήταν υποτελής στην Πύλη, αλλά έπαιζε  το 

ρόλο  του  διαμεσολαβητή  μεταξύ  του Σουλτάνου  και  των  χριστιανών  υπηκόων 

του.191  Οι  υπεύθυνοι  για  αυτήν  τη  μεσολάβηση  ήταν  οι  προαναφερθέντες 

αξιωματούχοι.  Επομένως,  η  διπλωματική  συμπεριφορά  των  Φαναριωτών 

απέναντι  στην  Εκκλησία  κρινόταν  καθοριστική.  Άλλωστε  η  τριβή  των 

Φαναριωτών με τη διπλωματία λόγω αφενός της ευρωπαϊκής τους παιδείας, και 

αφετέρου των νευραλγικών θέσεων που κατείχαν μέσα στο Οθωμανικό πολιτικό 

σύστημα,  ήταν  μεγάλη.  Αυτή  η  τριβή  ήταν  και  ένα  από  τα  δυνατά  τους  όπλα 

απέναντι στους Τούρκους, καθώς οι τελευταίοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις της 

διπλωματίας  και  της  αποτελεσματικότητάς  της  στο  ευρωπαϊκό  πολιτικό 

γίγνεσθαι της εποχής.192 

Στην  περίπτωση  ορισμένων  Φαναριωτών  λογίων  ίσως  το  χριστιανικό 

αίσθημα  προβαλλόταν  και  για  διπλωματικούς  λόγους.  Η  ρευστότητα  των 

πολιτικών πραγμάτων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες δεν άφηνε το περιθώριο 

στους  Φαναριώτες  για  μονομερή  ένταξη  στα  φιλελεύθερα  ρεύματα,  καθώς 

ελλόχευε ο κίνδυνος της καθαίρεσης ή ακόμα και της θανάτωσης˙ η κατηγορία 

κάποιου  για  αθεΐα  ή  για  αμέλεια  των  θρησκευτικών  του  καθηκόντων 

αποτελούσε μια καλή αφορμή.                         

* 

 

                                                      
188 Βλ. Larry Wolff, Ο Διαφωτισμός και ο Ορθόδοξος Κόσμος, ό.π, σ. 79.   
189 Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός Τ. Β΄, ό.π, σ. 15. 
190 Βλ. Αύγουστος Μπαγιονάς, Η Ιστορικότητα της Συνείδησης στη Φιλοσοφία του 

Γαλλικού Διαφωτισμού, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 55. 
191 Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 26‐27. 
192 Βλ. Άλκης Αγγέλου, «Ο Ελευθεροτεκτονισμός», Των Φώτων, Αθήνα 2000, σ. 95.  
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Κάτι παραπάνω από φανερώματα της νέας Ηθικής εντοπίζονται στο ποιμενικό 

ειδύλλιο του Κωνσταντίνου Μάνου. Το ποίημα είναι ενδεικτικό ενός λογίου του 

Διαφωτισμού,  σκοπός  του  οποίου  είναι  αρχικά  να  διδάξει  μέσα  από  ένα 

ποιμενικό  ποίημα  τις  αξίες  του  ιδανικού  έρωτα  και  κατά  δεύτερον  να  εκθέσει 

στον  αναγνώστη  τις  απόψεις  του  περί  Αρχαιότητας,  γλώσσας  και  ηθικής.  Το 

έργο είναι ένα ηδονικό ανάγνωσμα με κοινωνικούς στόχους.   

Όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω193, αναφορικά με το ζήτημα της 

γλώσσας, ο Μάνος δεν ενστερνίζεται ούτε την άποψη του Καταρτζή, όπως αυτή 

εκφράζεται στα Δοκίμιά του, καθώς «τὸ στενὸν τῆς διαλέκτου,  ἰδέας δὲν χωρεῖ» 

(2. 38), αλλά ούτε τάσσεται υπέρ της αρχαΐζουσας. Επιθυμεί να δοκιμαστεί στη 

«μακαρίτραν […] Ελληνικήν» (2. 39), έχοντας στο νου του όμως πως η επιστροφή 

στην αρχαία ελληνική δεν αποδίδει καρπούς. Ο Μάνος,  νομίζω, πως γλωσσικά 

στέκεται  κοντά  στον  Ρήγα,  δηλαδή  χρησιμοποιεί  «ένα  διάμεσο  τύπο  ανάμεσα 

στη  λαϊκή  και  στην  αρχαΐζουσα  λόγια  γλώσσα  της  εποχής  του».194  Βεβαίως  ο 

Μάνος προτιμά να μη χρησιμοποιεί  ξένους  τύπους,  όπως κάνει  ο Ρήγας, παρά 

προτιμά τους αποκλειστικά ελληνικούς. Επίσης καθαρεύει τη γλώσσα του πολύ 

περισσότερο  απ’  ότι  ο  Ρήγας.  Γλωσσικά,  λοιπόν,  ο  ποιητής  προσπαθεί  να 

χαράξει  έναν  δικό  του  δρόμο,  πράγμα  αναμενόμενο,  καθώς  πολλοί 

υποστηρικτές  της  μεσότητας  στη  γλώσσα,  εκείνη  την  εποχή,  προσπαθούν  να 

κατασκευάσουν τη δική τους συνταγή.195   

   Έχει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  να  σχολιαστεί  με  ποιον  τρόπο  ο  Μάνος 

σκιαγραφεί  την προσωπικότητα του βοσκού Κλεάνθη. Εκεί που θα περιμέναμε 

να  εμφανιστεί  η  κλασική αντίθεση μεταξύ φύσης  και  άστεως,  καθ’  ότι  μιλάμε 

για ποιμενικό ειδύλλιο, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ της πρώτης, συμβαίνει 

ακριβώς  το  αντίθετο.  Ο  ορφανός,  κατά  το  σύνηθες  μοτίβο  της  βουκολικής 

παράδοσης, Κλεάνθης κάθε άλλο παρά αμόρφωτος βοσκός είναι, μεγαλωμένος 

στην αγκαλιά της φύσης. Πρόκειται για ένα λόγιο «ποιμένα», ο οποίος έλαβε τη 

μόρφωσή του σε μια ιδεατή κλασική Αθήνα, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τους 

λόγιους «των φώτων».  Το μοτίβο  του μορφωμένου βοσκού παραπέμπει άμεσα, 

όπως  αναφέραμε,  στους  καλλιεργημένους  νέους  Φονρόζ  και  Αδελαΐδα  από  τη 

Βοσκοπούλα  των  Άλπεων  του  Μαρμοντέλ.  Μόνο  ένας  μορφωμένος  και  ηθικός 

λόγιος έχει το δικαίωμα και την ικανότητα να αισθανθεί τον αληθινό έρωτα. Και 

τι είναι ο έρωτας για ένα λόγιο, του οποίου η πίστη στις αξίες του Διαφωτισμού 

είναι έκδηλη; 

   Για τον Μάνο, ο έρωτας δεν είναι ούτε σαρκικός, ούτε μια άφταστη ιδέα. 

Ο ποιητής δεν αναφέρεται στον αρκαδικό, παιγνιώδη έρωτα, μα ούτε στο βαθύ κι 

απόλυτο συναίσθημα των Ρομαντικών. Ο  έρωτας  είναι μια φυσική δύναμη και 

ως τέτοια υποτάσσεται πλήρως στην παντοδυναμία του νου, άρα και της ηθικής, 

καθώς οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες για τον ποιητή. Μόνο οι ενάρετοι, 

λόγιοι  νέοι  μπορούν  να  ζήσουν  τον  αληθινό  έρωτα  (Ι  1‐20,  ΙΒ  19). Με  τον  ίδιο 

τρόπο  ο  ποιητής  σκιαγραφεί  την  Αβροκόμη.  Είναι  η  αυστηρή,  ηθική  και 

                                                      
193 Βλ. εδώ « Γλώσσα και Στιχουργία» σσ. 65‐72. 
194 Π. Σ. Πίστας, «Το Νεανικό Έργο Ενός Εθνομάρτυρα. Το Σχολείον του Ρήγα και τα 

Προβλήματά του», ό.π, σ. λδ΄.   
195 Κ. Θ. Δημαράς, «Το Σχήμα του Διαφωτισμού», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 64‐

65. 
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καρτερική  βοσκοπούλα,  η  οποία  πρεσβεύει  τέλεια  το  «γενναίο  φρόνημα»  που 

υμνεί ο Μάνος (1. 55) και τη χρηστοήθεια (ΙΓ 77).  

  Ο Παλαμάς επιθυμώντας να μιλήσει για το πώς βλέπει ο Χριστόπουλος 

τον έρωτα, αναφέρει τα λόγια του Σπυρίδωνα Λάμπρου: «Ο νέος Ανακρέων δεν 

παθαίνεται από τον έρωτα  […] αλλά  […] χαριεντίζεται με κείνον».196 Αντίθετα, 

το  ειδύλλιο  του  Μάνου  δεν  αποπνέει  καμία  παιγνιώδη  διάθεση,  όσον  αφορά 

στον έρωτα. Ο ποιητής, με όπλο του τη ρητορεία και την πολυμάθεια, επιθυμεί 

αρχικά  να  αναλύσει  το  ίδιο  το  συναίσθημα  –  αν  γίνεται  κάτι  τέτοιο  –  και  στη 

συνέχεια να το τιθασεύσει, εκλογικεύοντάς το.   

Η παραπάνω αντίληψη για τον έρωτα εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα 

της  ηθικής  του  συναισθήματος,  χαρακτηριστικό  των  φιλοσόφων  του 

Διαφωτισμού,  όπου  ο  ειλικρινής  έρωτας  γίνεται  απόλυτη  αξία.197  Γράφει  ο 

Μάνος: 

 
Τερπνὸν λέγω τὸν ἔρωτα, τὸν ἠθικὸν καὶ θεῖον, 

τὸν μονολάτριν, ἔμπιστον, σεμνὸν κατὰ τὸν βίον. 

(ΙΓ 31‐32) 

  

Οι διαφωτιστές διδάσκουν πως ο σκοπός του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία και 

ένα από τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι ο έρωτας.198 Ο τελευταίος δεν 

ανήκει  πλέον  στη  σφαίρα  της  μεταφυσικής,  ώστε  να  παρουσιάζεται  ως  μια 

ακατανόητη  θεϊκή  δύναμη.  Πρόκειται  για  νεότευκτη  αξία  στην  υπηρεσία  της 

Ηθικής  που  πρεσβεύει  η  συνειδητοποιημένη  πλέον  λόγια  μερίδα  της  αστικής 

τάξης. Επομένως, ο Μάνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «προδρομικός βάρδος του 

νεοελληνικού Ρομαντισμού»199, καθώς η έννοια και η ποιητική του Έρωτα, όπως 

αυτή αναπτύσσεται στο έργο, απέχει παρασάγκας από μια ρομαντική ποιητική 

του Έρωτα, η οποία συνδέεται άμεσα με το θάνατο και τη μεταφυσική.     

   Στο  σύνολο  του  έργου  ο  Μάνος  πλάθει  ένα  λόγιο  εραστή,  ο  οποίος 

καταφέρνει  να υποτάξει  το  δαιμόνιο  του  έρωτα με όπλο  του  τον ορθό λόγο. Η 

«ηθική  του  συναισθήματος»  είναι  το  ζητούμενο  και  ο  Μάνος  σαν  καλός 

«μαθητής» και ενημερωμένος αναγνώστης παραπέμπει άμεσα σε ένα χωρίο από 

το έργο Έρωτος Αποτελέσματα (1792). Γράφει ο Μάνος για τον Κλεάνθη: 

 
Δὲν ἀγαπᾶ ποτὲ τινὰς ἂν δὲν ἀνταγαπᾶται, 

τουλάχιστον πολὺν καιρόν αὐτὸς δὲν ἀπατᾶται. 

(Π 287‐288) 

 

                                                      
196 Κωστής Παλαμάς, «Λίγα λόγια για τον Βηλαρά» ως Πρόλογος στο Ιωάννου Βηλαρά 

Άπαντα, Αθήνα χ.χ., σ. 7. 
197 Henri Tonnet, Ιστορία του Νεοελληνικού Μυθιστορήματος, μτφρ. Μαρίνα Καραμάνου, 

Αθήνα 2001, σ. 86. 
198 Βλ. Π. Σ. Πίστας, «Το Νεανικό Έργο Ενός Εθνομάρτυρα. Το Σχολείον του Ρήγα και τα 

Προβλήματά του», ό.π, σ. νβ΄. 
199 Γιώργος Βαλέτας, «Το προανάκρουσμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού», ό.π., σ. 277. 
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Ο Ι. Καρατζάς, επιθυμώντας να συμβουλέψει τους αισθαντικούς νέους και 

υποψήφιους εραστές της Πόλης, γράφει πως ο εραστής δεν είναι φρόνιμος: 

 
Δεύτερον δε, αν ερά και δεν αντεράται.200 

 

  Επομένως,  δε  μοιάζει  παράταιρη  η  επίθεση  του  Μάνου  στο  θεσμό  του 

γάμου  (ΙΓ  85‐120). Όταν  ο  αποκλειστικός  σκοπός  του  γάμου  είναι  η προώθηση 

οικογενειακών συμφερόντων και η διαιώνιση του είδους, τότε πρόκειται για ένα 

θεσμό  διεφθαρμένο. Η άποψη  του  Ρήγα  επί  του  θέματος  είναι  ακριβώς  η  ίδια. 

Όπως αυτός  στο Σχολείο  των Ντελικάτων Εραστών  έτσι  και  ο Μάνος αποζητά 

την  «απελευθέρωση  των  συναισθημάτων  από  την  καταπίεση  των  κοινωνικών 

συμβάσεων»201  και  μία  εξ  αυτών  είναι  ο  θεσμός  του  γάμου.  Ο  γάμος  για  τον 

Παναγιώτη  Κοδρικά,  ενδεικτική  μορφή  λόγιου  και  φιλελεύθερου  Φαναριώτη, 

είναι «τὸ ἀσχημότερον  τέρας  τοῦ  κόσμου».202 Η  επίθεση  του Μάνου στο θεσμό 

του γάμου μπορεί να αιτιολογηθεί.    

Πρώτον  αποτελεί  απόρροια  της  νέας  ηθικής  της  «φωτισμένης»  αστικής 

τάξης,  καθώς  η  τελευταία  εναντιώνεται  σε  ό,τι  δεν  προάγει  την  ελεύθερη 

βούληση.  Εφόσον  οι  επιγαμίες  την  εποχή  εκείνη,  λόγω  οικονομικών 

συμφερόντων, ήταν εξαιρετικά συχνές και δεν ανταποκρίνονταν στα ιδεώδη του 

έρωτα και της ηθικής αγάπης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τους φιλοσόφους 

του Διαφωτισμού,  ο γάμος  εξέπεσε στη συνείδηση των τελευταίων. Σε  δεύτερο 

επίπεδο η στάση του νεαρού Μάνου μπορεί να δικαιολογηθεί  εάν  εξεταστεί  το 

κοντινό  του περιβάλλον. Οι  επιγαμίες  μεταξύ  των Φαναριώτικων  οικογενειών, 

ώστε  να  προαχθούν  συγκεκριμένα  πολιτικά  και  οικονομικά  συμφέροντα, 

εξυπακούονταν.  Εάν  ο  ποιητής  του  ειδυλλίου  είναι  ο  Κωνσταντίνος  Δ.  Μάνος 

τότε  υπάρχει  και  η πιθανότητα  ενός  δεύτερου γάμου,  σύμφωνα με  τον Mihail‐

Dimitri Sturdza και τον Ευγένιο Ρίζο Ραγκαβή.203  

Να ξεκαθαρίσουμε πως η επίθεση του ποιητή στο θεσμό του γάμου δεν 

είναι ολοκληρωτική. Στους στίχους ΙΓ 70‐72 επισημαίνεται μια βασική αρετή του 

γάμου. Η βασική προϋπόθεση για τη διαιώνιση του είδους είναι ο γάμος, καθώς 

χωρίς  αυτόν  η  ανθρωπότητα  θα  είχε  εξαλειφθεί.  Με  αυτή  τη  νύξη  ο  Μάνος 

πετυχαίνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν έρχεται σε πλήρη ρήξη με τις διδαχές 

του  χριστιανισμού,  για  τον  οποίον  ο  θεσμός  του  γάμου  είναι  ιερός.  Ο  νεαρός 

ποιητής αποφεύγει την ολοκληρωτική σύγκρουση με τη θρησκεία του. Εάν αυτή 

η κίνηση χαρακτηρίζεται από ευλάβεια ή από διπλωματική διάθεση, δεν είμαστε 

σε θέση να γνωρίζουμε.      

* 

                                                      
200 Ι. Κ., Έρωτος Αποτελέσματα, επιμ. Mario Vitti, Αθήνα 1989, σ. 154. 
201 Έτσι μιλάει για το «ριζοσπαστικότερο έργο» του Ρήγα, το Σχολείο Ντελικάτων 

Εραστών ο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Ρήγας Βελεστινλής, ο οραματιστής της 

Ελληνικής Δημοκρατίας», Τα Νέα, σειρά: Ιστορική Βιβλιοθήκη. Οι ιδρυτές της Νεότερης 

Ελλάδας, Αθήνα 2009, σ. 29.  
202 Παναγιώτης Κοδρικάς, Εφημερίδες, επιμ. Άλκης Αγγέλου, Αθήνα 1991, σ. 94. 
203 Mihail‐Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de 

Grèce…, ό.π., σ. 316 και Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, Livre d’ or de la Noblesse Phanariote… ό.π., 

σ. 66. Βλ. εδώ «Ο Συγγραφέας», σ. 13. 
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Τέλος, αξίζει να σχολιαστούν δύο νύξεις του ποιητή,  οι οποίες αφορούν σε ένα 

από  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  τάξης  των  Φαναριωτών˙  το  εμπόριο.  Στον 

στίχο Π 23 μαθαίνουμε πως ο «αμαξάρης» μεταπωλεί τα προϊόντα του. Επιπλέον 

στον  στίχο  Α  25  ο  Κλεάνθης,  ο  οποίος  μόλις  έχει  γυρίσει  από  τη  «χώρα»204, 

ενημερώνει  την  Αβροκόμη  πως  η  «αρχόντισσα»  προσμένει  φράουλες. 

Υπονοείται, ίσως, πως ο αγροτικός οικισμός εμπορεύεται τα αγαθά που παράγει 

με μια μεγαλύτερη πόλη. Ίσως και να πρόκειται για καταβολή φέουδου.   

Για  μία  ακόμα  φορά  ο  Μάνος  μπολιάζει  το  ποιμενικό  του  ειδύλλιο  με 

νεωτεριστικά στοιχεία, ενδεικτικά της τάξης του και των συνηθειών της. Πολλοί 

ήταν  οι  έμποροι  που  προώθησαν  λογίους,  χρηματοδοτώντας  τα  έργα  τους,  ή 

ήταν  και  οι  ίδιοι  λόγιοι.  Όπως  και  να  έχει  οι  έμποροι,  ιδιαίτερα  σε  εμπορικά 

ανεπτυγμένες  περιοχές  όπως  τα  Ιωάννινα,  η  Θεσσαλονίκη  ή  η  Μοσχόπολη, 

έπαιξαν  μεγάλο  ρόλο  στη  διάδοση  των  νέων  ρευμάτων  κοινωνικής  και 

πολιτισμικής  αλλαγής.205  Το  εμπόριο  προϋποθέτει  ταξίδια.  Τα  ταξίδια,  με  τη 

σειρά  τους,  αποτελούν  ευκαιρία  για  γνωριμία  με  το  «ξένο»  στοιχείο,  με 

αποτέλεσμα  τη  διαμόρφωση  μιας  κοσμοπολίτικης  συνείδησης,  βασικό 

χαρακτηριστικό  της  ιδεολογίας  του  Διαφωτισμού.  Η  ανάπτυξη  της  εμπορικής 

συνείδησης  των  Ελλήνων  δεν  μπορεί  να  νοηθεί  ξέχωρα  από  την  πνευματική 

εξέλιξη  των  λογίων  της  εποχής,  καθώς  η  πρώτη  προωθεί  την  επαφή  των 

τελευταίων  με  τις  νεωτεριστικές  ιδέες  του  Διαφωτισμού.  Ας  μη  ξεχνάμε  πως 

μερικές  γενιές  πριν  ο  κλάδος  της  οικογένειας  των  Μάνων,  ο  οποίος 

εγκαταστάθηκε  στο  Φανάρι  και  από  τον  οποίον  κατάγεται  ο  Κωνσταντίνος 

Μάνος, είχε αποκτήσει πλούτο και δύναμη λόγω του εμπορίου γούνας.     

«Ἐντρεπόμουν καὶ ἐγὼ νὰ κάθομαι χωρὶς δουλειὰ […] Ὅθεν ἐπήγαινα εἰς 

τὸν πραματευτὴν […] καὶ τὸν ἐβοηθοῦσα»206 λέει χαρακτηριστικά ο Βονζιάν στο 

πρώτο διήγημα του Σχολείου των Ντελικάτων Εραστών. Η εργασία και μάλιστα 

αυτή  του  εμπόρου  είναι  άξια  επαίνου  σε  αντίθεση  με  την  απραγία  της 

φθίνουσας  τάξης  των  ευγενών  φεουδαρχών,  καθώς  «το  πνεύμα  του  εμπορίου 

παράγει  στους  ανθρώπους  ένα  ορισμένο  αίσθημα  ορθής  δικαιοσύνης».207  Η 

άποψη του Μοντεσκιέ αφορά σε ολόκληρη την τάξη του και είναι ενδεικτική του 

πνεύματος της εποχής.  

* 

     

Συμπερασματικά,  παρατηρούμε  πως  ο  Μάνος  χρησιμοποιεί  τους  τύπους  του 

ποιμενικού ειδυλλίου χωρίς να αντλεί από κάποια συγκεκριμένη εποχή· δηλαδή, 

είτε από τα ελληνιστικά ή ρωμαϊκά χρόνια, είτε από μεταγενέστερες επιβιώσεις 

του είδους. Απώτερος σκοπός του είναι,  κατ’ αρχάς,  να διδάξει στους νέους τις 

αρετές του αληθινού έρωτα και κατά δεύτερον να διασκεδάσει τον αναγνώστη, 

δημιουργώντας  του  μια  αίσθηση  ελαφρότητας  και  παιχνιδιού.  Φυσικό 

                                                      
204 Εννοείται, προφανώς, μια μεγαλύτερη πόλη που βρίσκεται κοντά στην ύπαιθρο των 

αγροτών και των ποιμένων, όπου διαδραματίζεται το έργο.  
205 Βλ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σσ. 47‐49. 
206 Ρήγας, «Ο Νέος Εξωμερίτης», Σχολείον Ντελικάτων Εραστών, επιμ. Παναγιώτης Σ. 

Πίστας, ό.π, σ. 27. 
207 Montesquieu, Το Πνεύμα των Νόμων, ό.π, σ. 211. 
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επακόλουθο είναι να ενισχύεται η χρήση ιδεοτύπων. Για τον Μάνο, το ειδύλλιο 

αποτελεί  μια  ιδανική  επιφάνεια,  πάνω  στην  οποία  μπορεί  να  στήσει  τους 

υποτυπώδεις  χαρακτήρες  του.  Χαρακτήρες  που  λειτουργούν  ως  φορείς 

συγκεκριμένων  αξιών  και  πόρρω  απέχουν  από  το  να  αποτελούν  ζωντανά 

πρόσωπα.  Στο  θεμελιώδες  έργο  του  Οικονόμου  Γραμματικών  του  1817 

αναφέρεται σχετικά με τα ποιμενικά ειδύλλια: «Εἰς τὰ βουκολικὰ ἤθη πρέπει νὰ 

ὑποτίθηται πάντοτε ἡ χρηστότις,  καὶ ἡ  ἔμφυτος  εὐγένεια τῆς προαιρέσεως,  διὰ 

νὰ φαίνονται ἄξιοι κάτοικοι τοῦ ἀδιάφθορου καὶ ἁπλοϊκοῦ τοῦ κόσμου».208  

Ο Μπαχτίν εξηγεί πως το στυλιζάρισμα έγκειται στην πεισματική άρνηση 

των ειδών ή των έργων, να έρθουν σε άμεση επαφή με την εποχή τους.209 Στην 

περίπτωση  του  ειδυλλίου  που  εξετάζουμε,  δεν  έχουμε  να  κάνουμε  με  έναν 

ποιητή  που  δεν  αξιοποιεί  τις  προσλαμβάνουσές  του.  Οι  αξίες  και  τα  ήθη  της 

εποχής  είναι  χαραγμένα  μέσα  στο  ποίημα.  Όμως  ο  Μάνος  δεν  αξιοποιεί  τα 

νεοτερικά λογοτεχνικά στοιχεία της εποχής του (για παράδειγμα το ευρωπαϊκό 

μυθιστόρημα, το κατεξοχήν νεοτερικό είδος) και νομίζω πως αυτό υπονοεί και ο 

Μπαχτίν όταν μιλά για άμεση επαφή των έργων με την εποχή τους.  

Επιπρόσθετα,  όταν  η  ηθικοδιδαδικτική  διάσταση  ενός  έργου  επισκιάζει 

την  ποιητικότητά  του,  αυτό  εκπίπτει  στο  στυλιζάρισμα  και  στην  τυπολογία. 

Αδυνατεί να σταθεί καθ’ αυτό, δηλαδή σε πλήρη αυταξία, μέσα στο λογοτεχνικό 

γίγνεσθαι.  Από  την  άλλη,  οι  επανεκδόσεις  του  έργου  μαρτυρούν  πως  και  το 

κοινό απολάμβανε τον ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα του έργου, τις αναφορές στην 

«υψηλή»  Αρχαιότητα  και  την  εξύμνηση  του  ηθικού  έρωτα·  όλα  ντυμένα  στο 

ευχάριστο και ελαφρύ περιτύλιγμα του ειδυλλίου. 

Η έλλειψη άλλων έργων του Κωνσταντίνου Μάνου, από όσο γνωρίζουμε 

μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με το ότι δε γνωρίζουμε την ακριβή ταυτότητά του, 

μας  επιτρέπει  να κάνουμε μια  υπόθεση. Ο Μάνος,  ίσως,  να μην  ενδιαφερόταν 

για την υστεροφημία του ως ποιητή. Για τον λόγιο Φαναριώτη, άρα και ποιητή, 

Κωνσταντίνο Μάνο περισσότερο θα προείχαν τα πολιτικά του καθήκοντα και η 

ενασχόλησή  του  με  τα  «καλά  γράμματα»  των  Αρχαίων  ή  τη  λογιοσύνη  της 

φωτισμένης Ευρώπης. Η παραγωγή πρωτότυπης ποίησης δεν ήταν, ως φαίνεται, 

το  πρώτο  του  μέλημα,  αλλιώς  θα  είχε  φροντίσει  για  την  υστεροφημία  του.  Ο 

Μάνος έγραψε το ειδύλλιο πρωτίστως για να διασκεδάσει  τον κύκλο του,  κατά 

δεύτερον  για  να  ασκηθεί  πάνω  στην ποιητική  τέχνη,  όντας  νεαρός,  και  τρίτον 

για  να  καταθέσει  την  άποψή  του  πάνω  σε  ζητήματα  γλώσσας,  ποίησης  και 

ηθικής.  

Ο  ποιητής  ανήκει  στη  σωρεία  των  Φαναριωτών  λογίων,  όπως  διάφορα 

μέλη των οικογενειών των Μαυροκορδάτων ή των Σούτσων, για παράδειγμα, οι 

οποίοι  στιχουργούσαν,  πάντα  έμμετρα,  με  περίσσια  ευκολία.  Δεν  είχε 

καλλιεργηθεί  ακόμα  η  συνείδηση  της  ποιητικής  αυταξίας,  πράγμα  που 

εγκαθιδρύεται στα χρόνια του Ρομαντισμού, καθώς δεν είχε δοθεί μια ξεκάθαρη 

απάντηση στο ερώτημα «τι είναι λογοτεχνία». Η ενασχόληση με την ποίηση είχε 

ακόμα  το  χαρακτήρα  του  πάρεργου  ή  του  παιχνιδιού,  ενώ  αποτελούσε  απλώς 

                                                      
208 Κωνσταντίνος Οικονόμος, Γραμματικών ή Εγκύκλιον Παιδευμάτων Βιβλία Δ΄, Τόμος Α΄, 

Βιέννη 1817, σ. 449. 
209 Μιχαήλ Μπαχτίν, Έπος και Μυθιστόρημα, μτφρ. Γιάννης Κιουρτσάκης, Αθήνα 1995, σ. 

24. 
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απόδειξη λογιοσύνης. Άλλωστε ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου ως «ανθρώπου 

των γραμμάτων»  (homme de  lettres)210  είναι πολύ πιο συνηθισμένος  την  εποχή 

εκείνη από το χαρακτηρισμό του ως «ποιητή». Η πρώτη έννοια περικλείει και τη 

δεύτερη, καθώς η δεύτερη δεν έχει κερδίσει ακόμα την αυτονομία της.      

Πέραν  όμως  της  όποιας  λογοτεχνικής  αξίας  του  έργου  βρισκόμαστε 

μπροστά  σε  ένα  πρωτότυπο  έργο,  γνήσιο  τέκνο  της  «κοσμικής  διανόησης  του 

Διαφωτισμού»211.  Ο  Μάνος  μαθήτευσε  καλά  πάνω  στις  νέες  ιδέες  του 

Διαφωτισμού,  όπως  αυτές  προσλήφθηκαν  από  την  ελληνική  λογιοσύνη  της 

εποχής  και  μας  παραδίδει  ένα  έργο,  από  το  οποίο  μπορούμε  να  αντλήσουμε 

χρήσιμα  στοιχεία  για  την  υπό  διαμόρφωση  νέα  ηθική  της  εποχής  και  την 

αξιοποίηση της φαναριώτικης παιδείας. Εν τέλει μας επιτρέπει να προσθέσουμε 

μία  ακόμη  ψηφίδα  στο  μωσαϊκό  που  απεικονίζει,  έστω  και  χωρίς  μεγάλη 

ακρίβεια ακόμα, για το τι ήταν λογοτεχνία για τον ελληνισμό την εποχή αυτή. 

                                                      
210 Βλ. τον χαρακτηρισμό για τον Κωνσταντίνο Δ. Μάνο στο Constantine George Mano, 

Documente din Secolele al XVI‐XIX privatoare la familia Mano, ό.π, σ. XXIX. 
211 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 78. 
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Γλώσσα και Στιχουργία 

Η ποίηση ως γλωσσική πρόταση  
 

Η μελέτη της γλώσσας και της στιχουργίας ενός ελληνικού έμμετρου ποιήματος, 

γραμμένο  στις  αρχές  του  19ου  αιώνα  μας  φέρνει  αντιμέτωπους  με  πολλά 

ερωτήματα, η φύση των οποίων ξεπερνά τα, εκ των πραγμάτων, στενότερα όρια 

της  αυστηρής  φιλολογίας.  Τα  Κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην  είναι  μέρος  της 

ιδιαίτερης  λογοτεχνικής παραγωγής  του  ελληνισμού  της  εποχής,  που  όχι μόνο 

επηρέασε την ίδια, αλλά και το λόγο περί αυτής.   

  Είναι  γεγονός  πως  η  λογοτεχνία  διαμορφώνει,  με  τρόπο  δραστικό,  το 

ζωντανό  γλωσσικό  όργανο  της  εποχής  της212,  τουλάχιστον  μέχρι  και  τις  αρχές 

του 20ου αιώνα. Ας αναλογιστούμε πως οι διάφορες εκφάνσεις της ομιλούμενης 

ελληνικής  γλώσσας,  την  εποχή που  εξετάζουμε,  επηρέαζαν  ελάχιστα,  έως  και 

καθόλου,  τα  γραπτά  τεκμήρια,  χειρόγραφα  ή  έντυπα  της  λογιοσύνης.  Όταν 

λοιπόν η τελευταία είναι,  ουσιαστικά, υπεύθυνη για την ανάπτυξη και εξέλιξη 

των  ιδεών  και  κατ’  επέκταση  για  τη  διαμόρφωση  του  πνεύματος  της  εποχής 

(Zeitgeist),  μπορούμε  να  κατανοήσουμε  πως  αυτά  τα  γραπτά  τεκμήρια 

(εκκλησιαστική  γραμματεία,  γραμματικά  και  γραμματολογικά  έργα,  κοσμική 

λογοτεχνία,  επιστημονικά  συγγράμματα  εμπορικά  κατάστιχα,  πολιτικά 

συγγράμματα και τεκμήρια) αποτελούν τους κύριους διαμορφωτές της γλώσσας. 

Κατά συνέπεια,  οι γραπτοί  τύποι μιας ομάδας με κοινωνικό κύρος    είναι αυτοί 

που,  κατά  κανόνα,  ευνοούνται213  (στην  προκειμένη  μια  λόγια  ελίτ  και  οι 

έμποροι).   

  Ο  μελετητής  της  ελληνικής  λογοτεχνίας  των  αρχών  του  19ου  αιώνα 

έρχεται αντιμέτωπος με ένα σημαντικό εμπόδιο. Στο ερώτημα «τι ήταν ποίηση 

για  τους  λόγιους,  λογοτέχνες  και  αναγνώστες  της  εποχής»  δεν  έχει  δοθεί  μια 

σαφής απάντηση. Αυτός ο δισταγμός έχει πολλές αιτίες. Μία από αυτές, που μας 

ενδιαφέρει άμεσα στο παρόν κεφάλαιο,  είναι πως πολλοί Έλληνες ποιητές της 

εποχής  δημιουργούσαν  ποίηση  για  να  διαμορφώσουν  γλώσσα.  Σε  προλόγους 

διαφόρων  έργων,  ο  χαρακτήρας  των  οποίων  είναι  προγραμματικός  και 

κανονιστικός,  πολύ  συχνά  οι  ποιητές  αναφέρονται  στα  κριτήρια  επιλογής 

γλώσσας και  ύφους,  ενώ  εξίσου συχνά αναφέρονται  και στα πιστεύω τους για 

την ελληνική γλώσσα και την τύχη της εν γένει. Το πρόβλημα είναι προφανές. 

Το  γεγονός  ότι  η  λογοτεχνία  διαμορφώνει  τη  γλώσσα  της  εποχής,  αποκτά  για 

την ελληνική λογιοσύνη εκείνη τη στιγμή κανονιστικό χαρακτήρα: Η λογοτεχνία 

επωμίζεται  τον  άχαρο  ρόλο  να  διαμορφώσει  μια  δεσπόζουσα  γλώσσα.  Το 

γλωσσικό  ζήτημα,  που  έχει  προκύψει,  αποτελεί  την  «κυριότερη  εστία  των 

ιδεολογικών  συγκρούσεων  στα  ελληνικά  πολιτικά  πράγματα  της 

προεπαναστατικής περιόδου».214 Ο Ελληνισμός ακολουθούσε το παράδειγμα της 

                                                      
212 Βλ. Άλκης Αγγέλου, «Μια διερευνητική περιπλάνηση στους χώρους της Νεοελληνικής 

γλωσσικής παιδείας», Των Φώτων Β΄, Αθήνα 1999, σ. 311. 
213 Βλ. Jean Aitchison, Γιατί αλλάζει η γλώσσα. Πρόοδος ή Παρακμή, μτφρ. Νίκος Βέργης, 

Αθήνα 2006, σ. 23. 
214 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σ. 399. 
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Ευρώπης  του  18ου  αιώνα,  στα  μέσα  του  οποίου  αναπτύχθηκε  ένας  «γλωσσικός 

ζήλος» 215 άνευ προηγούμενου. Βεβαίως, σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία, η 

Γαλλία ή η Ιταλία το γλωσσικό ζήτημα όχι μόνο είχε λυθεί πολύ νωρίτερα, αλλά 

είχε  τεθεί  και σε  ένα  τελείως  διαφορετικό πλαίσιο. Οι προαναφερθείσες χώρες 

είχαν να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό corpus λογοτεχνικών, και όχι 

μόνο, κειμένων, το οποίο χαρακτηριζόταν από ποικιλία και αδιάκοπη συνέχεια. 

Αυτό  το  corpus  λειτούργησε  καταλυτικά,  στην  παγίωση  μιας  δεσπόζουσας 

«εθνικής»  γλώσσας.  Αντίθετα,  στον  ελληνισμό  δεν  παρουσιάζεται  μια 

αντίστοιχη πορεία, ενώ δεν υφίσταται ένα αντίστοιχο corpus ακόμα και στα τέλη 

του 19ου αιώνα.    

  Για να επιστρέψουμε, όταν ένα λογοτεχνικό έργο μπαίνει, συνειδητά και 

με  χαρακτήρα  κανονιστικό,  στην  υπηρεσία  της  διαμόρφωσης  γλώσσας  τότε 

δύσκολα  μπορεί  να  σταθεί  με  αυταξία  στο  πνευματικό  γίγνεσθαι,  καθώς  η 

λογοτεχνικότητα θυσιάζεται στο βωμό ενός συγκεκριμένου, άρα περιοριστικού, 

προτάγματος. Αυτό εξηγεί και το χαμηλό αισθητικό αποτέλεσμα, δηλωτικό όμως 

των προτιμήσεων,  άρα  και  του  χαρακτήρα,  ενός  συγκεκριμένου αναγνωστικού 

κοινού. 

Ας  πάρουμε  για  παράδειγμα  τον  Κωνσταντίνο  Μάνο,  ο  οποίος 

χαρακτηρίζει το ελαφρύ ποιμενικό ειδύλλιό του ως «παίγνιον τῆς ὀκνηρίας, καὶ 

σπουδῆς  ἀστεϊσμὸς»  (2.  62).  Ο  Μάνος,  όπως  και  άλλοι  Φαναριώτες  ποιητές, 

παρόλο  που  έγραφαν  ποίηση,  δεν  είχαν  εκείνη  στο  μυαλό  τους.  Μεγαλύτερη 

ήταν η βαρύτητα που έδιναν αφενός στη γλώσσα του ποιήματος, ως γλωσσική 

πρόταση,  και  αφετέρου  στις  «ηθικές  και  εύληπτες»  ιδέες  που  θα  εξέφραζε  η 

γλώσσα αυτή. Με τη σειρά τους οι  ιδέες αυτές προορίζονταν να παρασταίνουν 

και  να  διδάσκουν  τον  «Ἔρωτα  τὸν  ἠθικὸν»  (2.  7).  Κοινώς,  να  διδάσκουν  στους 

αναγνώστες  ορισμένες  ηθικές  αξίες,  τέρποντάς  τους,  το  κατά  δύναμη. 

Διαπιστώνουμε πως ποίηση, στην προκειμένη περίπτωση, σημαίνει ο στόχος της 

ποίησης.  Αυτός  ο  παράδοξος  «ορισμός»  περιορίζει  την  ποίηση  από  τη  μία  σε 

γλωσσική πρόταση και από την άλλη σε μέσο διδαχής.  

Κλείνοντας  τη  μικρή  αυτή  εισαγωγή,  πρέπει  να  αναφερθούμε  και  στην 

επιλογή  του Μάνου  να  γράψει  σε  έμμετρο  λόγο.  Ο Μάνος,  ακολουθώντας  τις 

επιταγές  της  ελληνικής  διανόησης  της  εποχής  δεν  έγραψε  σε  πεζό  λόγο.  Η 

λογοτεχνία  ταυτιζόταν  με  τον  έμμετρο  λόγο,  καθώς  ο  πεζός  ήταν  στόχος 

σκληρών  επικρίσεων.  Δεν  μπορούσε  να  αναδειχτεί  τόσο  εύκολα  η  συνύπαρξη 

του  τερπνού  με  το  ωφέλιμο.216  Ήταν  κοινός  τόπος  πως  «τὸ  ὁμοικατάληκτον 

καταθέλγει ὄλας τὰς ψυχᾶς, καὶ αὐτὰς τῶν Εὐρωπαίων».217 Αυτά γράφει ακόμα 

και  στα  1817,  μεταξύ  άλλων,  ο  Παναγιώτης  Ιωαννίδης  όταν  εξαγγέλλει  σε 

προκήρυξη την έμμετρη μετάφρασή του στα Κατά Δάφνιν και Χλόην του Λόγγου 

και στα Αιθιοπικά του Ηλιόδωρου. Άλλωστε το αντιπροσωπευτικότερο είδος του 

πεζού  λόγου,  το  μυθιστόρημα,  είναι  μέχρι  και  το  1840  είδος  περιθωριακό,  όχι 

                                                      
215 Πρβλ. Jean Aitchison, Γιατί αλλάζει η γλώσσα. Πρόοδος ή Παρακμή, ό.π, σσ. 21‐22.  
216 Βλ. Αλέξης Πολίτης, «Αναζητώντας την πεζογραφία και τους πεζογράφους», Ο 
ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453‐1981, T. Α΄, Αθήνα  1999, σ. 85‐

96. 
217 Πόπη Πολέμη (επιμ.), Δια του Γένους τον Φωτισμόν. Αγγελίες Προεπαναστατικών 

Εντύπων (1734‐1821), ό.π, σ. 284, αρ. 201. 
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μόνο  για  το  συγγραφέα,  αλλά  και  για  τον  εκδότη.218  Εάν  συνοψίσουμε  τα 

παραπάνω  παρατηρούμε  πως,  στην  περίπτωση  των  Φαναριωτών  στιχουργών‐

ποιητών, η κυριαρχία του έμμετρου λόγου στη δεν οδήγησε και σε μια κυρίαρχη 

ποίηση.  

* 

Η θέση του Κωνσταντίνου Μάνου 

 

Στο  κεφάλαιο  «Τοῖς  Εντευξομένοις»  ο  Κωνσταντίνος Μάνος  διατυπώνει 

τις  αρχές  που  ακολούθησε,  όσον  αφορά  στη  γλώσσα  του  ποιήματος.  Το 

συγκεκριμένο  κεφάλαιο  αποτελεί  έναν  πρόλογο  με  «θέση»,  όπως  έχει 

επικρατήσει.219 Κρίνοντας, εν πρώτοις, τα λεγόμενά του (2. 13‐16), διαπιστώνουμε 

πως ο Μάνος επιθυμεί να γράψει στην Κοινή γλώσσα ως «ποιητὴς Ρωμαῖος, ὄχι 

Ἕλλην ἀλαζών» (2. 13). Για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα ορολογίας ας 

καταφύγουμε στον Παναγιώτη Κοδρικά: «Τὴν δὲ καθ’ ἡμᾶς [γλώσσα], ἢ Ἁπλὴν ἢ 

Ρωμαίϊκην λέγομεν. Αὐτὴ ἡ Ἐθνικὴ ἐπωνυμία, ἤτις Νόμῳ πολιτογραφίας ἐδόθη 

εἰς  τὸ  Ἑλληνικὸν  Γένος.  ἀφ’  ὅτου  ὑπὸ  τὴν  Ρωμαϊκὴν  Κυριαρχίαν  πολιτικῶς 

συμπεριλήφθη,  κατήντησε  μία  ἀδιόριστος  ὁμωνυμία  τοῦ  Ρωμαῖος,  καὶ  Ἕλλην, 

ὥστε  καὶ  αὐτὴ  ἡ  δημοτικὴ  τῶν  Ἑλλήνων  Διάλεκτος,  δι’  αὐτῆς  τῆς  Ἐθνικῆς 

ὁμωνυμίας,  ἀπὸ  τὴν  Ἑλληνικὴν  διεκρίθη.  […]  Αὐτὴ  δὲ  ἐπίσης  [η  Ελληνική 

Διάλεκτος]  μετωνομάσθη  Ρωμαϊκὴ».220  Πιο  ξεκάθαρα  τίθεται  το  ζήτημα  στη 

Γεωγραφία Νεωτερική, ένα έργο που όπως είδαμε γνώριζε ο Μάνος: «Ἡ Ρωμέϊκη 

γλώσσα, ἡ ἀλόγως καὶ ἀμαθέστατα καταφρονουμένη ἀπὸ μερικούς, ἔχει μεγάλη 

συγγένεια  μὲ  τὴν  Ἑλληνική,  καὶ  εἶναι  μιὰ  θυγατέρα  τὴς  ὁποὺ  σχεδὸν  τὴν 

ὁμοιάζει».221  

  Ο Μάνος θεωρεί πως η «Απλήν ή Ρωμαίϊκην» είναι η γλώσσα στην οποία 

πρέπει να γράψει το ειδύλλιό του, ενώ δεν επιθυμεί να καταφύγει στην Αρχαία 

Ελληνική,  καθώς  δεν  είναι  «Ἕλλην  ἀλαζών».  Γνωρίζει  όμως  τις  δυσκολίες  της 

Κοινής:  

 
Ἐπειδὴ ἡ κοινὴ γλώσσα, εἶναι φύραμα μικτὸν, 

καὶ αἱ λέξεις αἱ συνήθεις, μόλις εἶναι ἑκατὸν˙ 

(2. 23‐24). 

 

Η  άποψη  αυτή  έχει  αποκρυσταλλωθεί  στην  ελληνική  συνείδηση  των  λογίων, 

καθώς παρατηρούμε  τον Κοδρικά,  μιλώντας  για  το  λεξικό  του Δανού  Johannes 

Meursius  (1579‐1639),  να  λέει:  «Ἀπὸ  τᾶς  πέντε  χιλιάδας  τετρακοσίας 

Γραικοβαρβαρικὰς λέξεις ὁποὺ περιέχει ἡ πολύμοχθος συλλογὴ τοῦ Μεουρσίου, 

                                                      
218 Άλκης Αγγέλου (επιμ.), «Το Ρομάντσο του ρομαντικού μυθιστορήματος» στο 

Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής, Αθήνα 1989, σ. 77. 
219 Για αυτόν τον χαρακτηρισμό βλ. Π. Δ. Μαστροδημήτρης, Πρόλογοι Νεοελληνικών 

Μυθιστορημάτων (1830‐1930), Αθήνα 1984 2 , σσ. 24‐36.   
220 Παναγιώτης Κοδρικάς, «Προλεγόμενα», Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου, 

Παρίσι 1818, σ. ια΄.  
221 Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία Νεωτερική, επιμ. Αικ. 

Κουμαριανού, ό.π., σ. 87. 
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σώζονται εἰσέτι ἐν χρήσει κοινὴ ἑκατὸν».222 Ο Μάνος,  επομένως, προτρέπει τον 

αναγνώστη του να καταφύγει σε βοήθεια, εάν δε γνωρίζει κάποια λέξη, καθώς ο 

ίδιος επιθυμεί να γράφει μόνο ό,τι «ξεύρει και φρονεὶ» (2. 25).  

Επιλέγει  συνειδητά  την  Κοινή  γλώσσα,  καθώς  το  έργο  με  το  οποίο 

καταπιάνεται δεν είναι ούτε επιστημονικό, ούτε φιλοσοφικό (βλ. 2. 49‐52), οπότε 

και θα χρειαζόταν μια πιο αυστηρή μορφή της. Η παραπάνω επιλογή φυσικά δε 

γίνεται ποτέ, καθώς οι ιδέες που διέπουν το έργο, σύμφωνα με τον ποιητή, κάθε 

άλλο παρά ευτελείς είναι. Πρόκειται για  ιδέες «υψηλές», όπως για παράδειγμα 

είναι ο ηθικός έρωτας, και ο ποιητής θεωρεί πως «τὸ στενὸν τῆς διαλέκτου, ἰδέας 

δὲν χωρεῖ» (2. 38). Επομένως, ο Μάνος προσπαθεί να καθαρίσει τη γλώσσα του, ή 

κατά τα λεγόμενά του:  
 

Ὅθεν εἰς τὴν μακαρίτραν γλώσσαν τὴν Ἑλληνικὴν, 

πρέπει πλέον νὰ προσδράμω καθ’ ὃ μεταδοτικὴν. 
(2. 39‐40) 

 

Ο ποιητής δεν εμπιστεύεται τύπους της Κοινής Ελληνικής και οδηγείται σε μια 

λογιότερη αλλά μικτή γλώσσα, φοβούμενος μάλιστα πως θα κατακριθεί για τη 

γλωσσική  του  ασυναρτησία223  (2.  41‐42).  Αξίζει  να  παραθέσουμε  ορισμένα 

χαρακτηριστικά  παραδείγματα.  Ανάμεσα  στους  πολλούς  λόγιους  τύπους  και 

αρχαϊσμούς συναντάμε δίστιχα όπως: 
 

Στὴν βρύσιν ποὺ ποτίζεται χορεύει τὸ ἀρνάκι, 

καὶ βλέπει τὴν εἰκόνα του στὸ καθαρὸ νεράκι. 

(Π 71‐72) 

  

Παρακάτω,  απαντώνται  τύποι  της  καθομιλουμένης  και  ιδιωματισμοί  όπως: 

τυλίζει (Π 99), γαργαλίζῃ (Π 163)224, αβράμηλα (Π 147), γρόθον (Π 193), αγάπιζες (Γ 

80), τριγύρου  (ΙΑ 85), ξυπάζεσαι  (ΙΑ 87). Οι  ξενικοί  τύποι  είναι  ελάχιστοι,  όπως 

για  παράδειγμα:  στόφφαις  (<  stoffa)  (Π  160)  υφάσματα,  μέριτον  (Α  31),  με  την 

έννοια  της «ανταμοιβής».  Είναι  έκδηλη η προσπάθεια  του ποιητή να αποφύγει 

ξενικούς τύπους, μια επιταγή η οποία ήταν κοινός τόπος για πολλούς Έλληνες 

λόγιους  της  εποχής.  Αυτή  η  γλωσσική  «ασυναρτησία»  ή  καλύτερα  αμηχανία 

εκφράζεται και μέσα από νέους τύπους που προκύπτουν μέσα από το έργο του 

Μάνου, όπως για παράδειγμα ο τύπος αδιαλάλητος (Δ 59) ή ο τύπος δύσγνωμος 

(ΙΑ 7). Οι τύποι σώζονται και στη Συναγωγή Νέων Λέξεων  (1900)  του Στέφανου 

Κουμανούδη, ο οποίος τους αποδίδει στον Κωνσταντίνο Μάνο.225       

                                                      
222 Ό.π, σ. ιη΄. 
223 Βλ. και Γιώργος Βαλέτας, «Το προανάκρουσμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού», Νέα 
Εστία 1307, έτος ΝΕ΄, Αθήνα Χριστούγεννα 1981, σ. 276. 
224 Λίγο πιο πάνω ο ποιητής χρησιμοποιεί τον τύπο γαργαλεύει (Π 84). Αλλάζει την 

κατάληξη χάριν της ρίμας, με αποτέλεσμα να προκύψει ο ασυνήθιστος αυτός τύπος, ενώ 

ο τύπος που απαντάται σε παλαιότερα κείμενα, εάν τελικά ο Μάνος είχε στο νου του και 

έναν πιο λόγιο τύπο, είναι γαγγαλίζω.    
225 Στέφανος Αθ. Κουμανούδης, Συναγωγή Νέων Λέξεων Τ. Α΄, Αθήνα 1900, σ. 13 και σ. 

310. 
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Ο Μάνος κρατάει τις αποστάσεις του αφενός από τους υποστηρικτές της 

αυστηρής  αρχαΐζουσας,  και  αφετέρου  από  τις  γλωσσικές  προτάσεις  του 

Καταρτζή. Διαλέγει μια μέση οδό, που θυμίζει τις επιλογές του Ρήγα, αρκετά πιο 

προσωπική  και  λογιότροπη,  καθώς  αποφεύγει  ξενικούς  τύπους  και  προσπαθεί 

να καθαρίσει τη γλώσσα του.   

* 

Στιχουργία‐Μετρική 

 

Ο Άγγλος φιλέλληνας William Martin Leake, ο οποίος είχε αποκτήσει το έργο σε 

χειρόγραφη μορφή σημειώνει, μεταξύ άλλων: «This production serves to show the 

richness,  flexibility,  harmony,  and  great  variety  of  poetical  metre,  of  which  the 

modern  dialect  is  capable».226  Η  ματιά  του  Leake227  αναγνωρίζει  με  μιας  το 

προφανές: Τη μετρική ποικιλία του έργου και τους ποικίλους συνδυασμούς των 

στίχων  σε  στροφές.  Ο  Μάνος  νιώθει  την  ελευθερία  να  πειραματιστεί  με  τους 

στίχους του. Το, έτσι κι αλλιώς, ελαφρύ είδος του ποιμενικού ειδυλλίου, το νεαρό 

της ηλικίας  του ποιητή και η  τριβή  του με  την αστική,  επίσης  ελαφριά, ποίηση 

της  Κωνσταντινούπολης,  που  γνωρίζουμε  μέσα  από  τις  μισμαγιές,  αποτελούν 

τρεις  ικανοποιητικούς λόγους,  οι  οποίοι  δικαιολογούν το «παιχνίδι»  του ποιητή 

με τους στίχους.  

  Οι  περισσότεροι  στίχοι  του  ποιήματος  είναι  γραμμένοι  σε 

ομοιοκατάληκτο  ιαμβικό  δεκαπεντασύλλαβο  (65%).  Ο  ποιητής  χρησιμοποιεί  το 

συγκεκριμένο  μέτρο  σε  τρεις  περιπτώσεις:  Στα  «παρακειμενικά»  κεφάλαια,  με 

εξαίρεση  το  «Τοῖς  Εντευξομένοις»,  όταν  έχει  το  ρόλο  του  αφηγητή  και  στους 

μονολόγους  ή  τις  στιχομυθίες  μεταξύ  των  προσώπων.  Το  κεφάλαιο  «Τοῖς 

Εντευξομένοις»  είναι  γραμμένο  σε  ομοιοκατάληκτο  τροχαϊκό 

δεκαπεντασύλλαβο.  Η  επιλογή  αυτή  του  ποιητή  δικαιολογείται,  πιθανώς,  εάν 

λάβουμε  υπόψη  μας  τον  προγραμματικό  χαρακτήρα  του  εν  λόγω  κεφαλαίου. 

Εδώ ο Μάνος εκφράζει τις απόψεις του περί ηθικής, γλώσσας και συγγραφής εν 

γένει,  οπότε  το  κεφάλαιο  στέκει  αρκετά  παράταιρο  ως  προς  την  πλοκή  του 

έργου.  Ο  ποιητής  επιθυμεί  να  διαφοροποιήσει  και  μετρικά  το  κεφάλαιο.  Ο 

τροχαϊκός στίχος, παραδοσιακά, απαντάται περισσότερο σε βυζαντινά σατιρικά 

κείμενα  και  αποκριάτικα  βωμολοχικά  τραγούδια,  ενώ  ο  τροχαϊκός 

δεκαπεντασύλλαβος  των  Φαναριωτών  θεωρείται  ότι  έχει  αραβική  καταγωγή, 

λόγω  της  επιρροής  που  δέχτηκαν  οι  Φαναριώτες  από  την  τούρκικη  μουσική.228  

Ίσως ο Μάνος θεώρησε κατάλληλο τον επιθετικό βηματισμό του συγκεκριμένου 

μέτρου, λόγω του μόνιμου τονισμού της έβδομης και της τελευταίας συλλαβής, 

αλλά  και  του  τροχαίου  ρυθμού  εν  γένει,  για  έναν  πρόλογο  με  χαρακτήρα 

προγραμματικό. 

                                                      
226 William Martin Leake, Researches in Greece, London 1814, σ. 131. Βλ. και «(Ακολουθία της 

κρίσεως του συγγράμματος του Άγγλου Leake)», Ερμής ο Λόγιος, Τ. ΣΤ΄, 1816, Αθήνα 

1989, σ. 400. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για χειρόγραφο αντιγραμμένο από το 

έντυπο. 
227 Για ολόκληρο το χωρίο βλ. εδώ «Κρίσεις‐Αναφορές», σ. 151. 
228 Βλ. Samuel Baud‐Bovy, «Ένας Φαναριώτικος Στίχος: Ο Τροχαϊκός 

Δεκαπεντασύλλαβος», Νέα Εστία 1980, τ. 1276, σ. 1225‐1226. 
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Στον  δεκαπεντασύλλαβο  του  έργου  η  τομή  γίνεται  μετά  την  όγδοη 

συλλαβή. Διασκελισμοί  δεν υπάρχουν,  καθώς ο Μάνος προτιμά  την  ισομετρία. 

Βασικό  χαρακτηριστικό  στη  στιχουργία  του  ποιητή  είναι  η  προτίμησή  του  στη 

χασμωδία,  κατά  βάση  λόγω  των  πολλών  αρχαϊσμών.  Η  προτίμηση  αυτή 

αποτρέπει  τον  ποιητή  από  το  να  χρησιμοποιεί  συνιζήσεις,  χωρίς  αυτό  να 

σημαίνει πως οι τελευταίες απουσιάζουν. Ενδεικτικά παραδείγματα χασμωδίας 

βλέπουμε παρακάτω:     
ὀποῦ τὰ‐ἄστρα ἔθελξας, ὁποὺ ἡ γῆ σὲ φρίττει ‐ 

Εἰς ποὶαν ἄλλην ἔπρεπε, κατὰ‐ἀναλογίαν ‐ 

Ἐπειδὴ‐ἡ κοινὴ γλώσσα, εἶναι φύραμα μικτὸν ‐ 

Αἱ ροδοδάφναι ἤνθησαν, χλοάζουν αἱ μηλέ‐αι, 

ἀμέσως ἐπρασίνησαν, ἀειθαλεῖς ἐλέ‐αι˙ ‐  

Εἶναι‐Ἐδὲμ ἡ εὔοσμος, ὅπου ἐγὼ μεθύω ‐ 

 

Ας έχουμε στο νου μας πως ο φαναριώτικος δεκαπεντασύλλαβος έχει στενή 

σχέση με τον βυζαντινό δεκαπεντασύλλαβο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

χασμωδίες και πλατειάζει.229 Ο στίχος του Μάνου είναι δύσκαμπτος. Πολλές 

φορές η φυσική σειρά των λέξεων παραβιάζεται, ενώ ο ρυθμικός βηματισμός του 

στίχου διακόπτεται λόγω του ιδιαίτερου τονισμού και των υπέρμετρων ή 

ελλιπών κατά μία συλλαβή στίχων. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την 

έλλειψη ευλυγισίας του στίχου. Μερικά παραδείγματα στον δεκαπεντασύλλαβο 

είναι τα παρακάτω:  

 
Τοῦτο μὲν ἤθελεν εἶναι, ἀναγκαῖον καὶ καλὸν ‐ 

ἀλλὰ καὶ πάντῃ ἄγρυπνον, καὶ πρὶν, καὶ μετὰ δεῖπνον ‐ 

Ποιὸς σὲ ὑπαγόρευσεν αὐτά, σ’ αὐτοὺς τοὺς τόπους; ‐ 

ἢ ἀποθνήσκω βέβαια, ἢ πρέπει νὰ ἀπέχω; ‐ 

Τῆς ζωῆς μου μιαιφόνος, εἰς τὸ πᾶν νέα ζῇ μία 

πρὸς ταὶς ἄλλαις συμφοραῖς μου, καὶ αὐτὴ νέα ζημία – 

 

Επίσης,  μερικά  από  τα  λυρικά  τραγούδια  παρουσιάζουν  τα  παραπάνω 

ελαττώματα, όπως για παράδειγμα οι στίχοι ΣΤ 83‐122 και ΙΓ 121‐184.  

  Όμως ο ποιητής καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια να αποφύγει τον κακό 

ρυθμικό βηματισμό του στίχου, όπως αποδεικνύεται από τις πολλές περιπτώσεις 

χασοτονίσματος  (π.χ.  1.  16,  2.  52,  Π  113,  Β15,  Β  41,  Γ  47,  Ε  8,  Ε  19,  Ι  19). 

Χαρακτηριστικό  της  στιχουργίας  του  Μάνου  είναι  η  σχετική  ποικιλία  στην 

ομοιοκαταληξία.  Υπάρχουν  πολλές  αδεξιότητες  στη  ρίμα,  καθώς  αρκετές 

μονότονες  ομοιοκαταληξίες  δρουν  μνημοτεχνικά,  όπως  για  παράδειγμα  στα 

λυρικά τραγούδια, όμως συνολικά η στιχουργία του διακρίνεται για την ποικιλία 

στην ομοιοκαταληξία, απόρροια μιας παιγνιώδους διάθεσης. Ας μη ξεχνάμε πως 

βασικό του μέλημα αποτελεί η τέρψη του αναγνωστικού του κοινού. 

  Τέλος, συχνά ο ποιητής προβαίνει σε παρατονισμό λέξεων ώστε να 

εξυπηρετηθεί ο μετρικός ρυθμός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν 

λανθασμένοι τύποι όπως για παράδειγμα: 2. 2 φιλολόγε (< φιλόλογε), Π 133 

δίκελλα (< δικέλλα), Ζ 34 γαγγραίνα (< γάγγραινα) και ΙΓ 22 ἀναισθήτει 

(<ἀναισθητεῖ). Άλλο ένα στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την ανεπάρκεια του 

                                                      
229 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, Θεσσαλονίκη, χ.χ., σ. 36. 
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Μάνου ως στιχουργού και διαγράφει την αμηχανία του απέναντι στην ανάπτυξη 

ιδεών σε έμμετρο λόγο. Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά της νεότητας 

του ποιητή, ο οποίος δεν έχει διαμορφώσει ακόμα την ποιητική του και στέκεται 

αμήχανα απέναντι στη γλώσσα και τον έντεχνο λόγο.       

* 
 

Για να επιβεβαιωθούν, ως ένα βαθμό,  τα λεγόμενα του Leake, όσον αφορά στη 

μετρική  ποικιλία  και  τη  ποικιλία  στιχουργικών  συνδυασμών  μες  στις  στροφές, 

πρέπει  να  παρουσιαστούν  αναλυτικά  τα  λυρικά  τραγούδια  του  ειδυλλίου.  Να 

σημειώσουμε πως δεν παρατηρείται,  ουσιαστικά, μεγάλη μετρική ποικιλία,  όσο 

πολλοί  στιχουργικοί  συνδυασμοί  σε  στροφές  και  ποικιλία  στον  τρόπο 

ομοιοκαταληξίας.230 
 

Μέρος  Α΄  (Α  33‐86):  18  τρίστιχες  στροφές.  Οι  πρώτοι  δύο  στίχοι  είναι  τροχαϊκοί 

εξασύλλαβοι  και  ομοιοκαταληκτούν  ζευγαρωτά,  ενώ  ο  τρίτος  στίχος  (τροχαϊκός 

πεντασύλλαβος)  των  μονών  στροφών  ομοιοκαταληκτεί  με  τον  τρίτο  στίχο  των  ζυγών 

στροφών. Μέρος Β΄  (Β 54‐100): 16  τρίστιχες στροφές. Οι πρώτοι δύο στίχοι στα τρίστιχα 

(ιαμβικοί  επτασύλλαβοι)  ομοιοκαταληκτούν ζευγαρωτά. Ξανά ο  τρίτος στίχος, αυτή  τη 

φορά  ιαμβικός  εξασύλλαβος,  των μονών στροφών ομοιοκαταληκτεί με  τον  τρίτο στίχο 

των ζυγών στροφών. Μέρος Γ΄ (Γ 129‐152): Εδώ ο ποιητής παίζει με τη μορφή του δίστιχου 

τροχαϊκού  ομοιοκατάληκτου  δεκαπεντασύλλαβου.  Κατ’  αρχάς  χωρίζει  το 

δεκαπεντασύλλαβο  στα  δύο  ημιστίχιά  του  (τροχαϊκό  οχτασύλλαβο  και  τροχαϊκό 

επτασύλλαβο),  απομακρύνοντας,  πάντα στην  ίδια αράδα,  το  δεύτερο  ημιστίχιο  από  το 

πρώτο. Υπάρχει παρεμβολή ενός τροχαϊκού οχτασύλλαβου ανάμεσα στους δύο στίχους 

του  δίστιχου  δεκαπεντασύλλαβου,  ο  οποίος  ομοιοκαταληκτεί  ζευγαρωτά  με  τα  πρώτα 

ημιστίχια των δύο δεκαπεντασύλλαβων στίχων. Μέρος Δ΄ (Δ 61‐84): 8 τρίστιχες στροφές 

Οι  δύο  πρώτοι  στίχοι  (ιαμβικοί  οχτασύλλαβοι)  ομοιοκαταληκτούν  ζευγαρωτά,  ενώ  ο 

τρίτος  στίχος  (ιαμβικός  επτασύλλαβος)  των  μονών  στροφών  ομοιοκαταληκτεί  με  τον 

τρίτο  στίχο  των  ζυγών  στροφών.  Μέρος  ΣΤ΄  (ΣΤ  83‐122):  8  πεντάστιχες  στροφές.  Ο 

πρώτος,  ο  τρίτος  και  ο  τέταρτος  στίχος  είναι  παροξύτονοι  δεκασύλλαβοι  και 

ομοιοκαταληκτούν.  Δεν μπορούμε,  νομίζω,  να  μιλάμε  για  τροχαϊκό  δεκασύλλαβο.  Δεν 

αρκεί  μόνο  ο  τονισμός  της  ένατης  συλλαβής  για  να  θεωρηθεί  τροχαϊκός,  καθώς 

πρόκειται  για αρκετά μεγάλο στίχο. Θα  έπρεπε  να  τονίζεται  σταθερά και  στη πέμπτη 

συλλαβή,  ενώ  εδώ  ο  Μάνος  τονίζει  σταθερά  την  τέταρτη.  Ο  δεύτερος  και  ο  πέμπτος 

στίχος  (οξύτονος  εννεασύλλαβος)  ομοιοκαταληκτούν  σταυρωτά.  Μέρος  Ζ΄  (Ζ  11‐58):  8 

εξάστιχες στροφές. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τέταρτος και ο πέμπτος στίχος είναι ιαμβικοί 

οχτασύλλαβοι. Ο τρίτος και ο έκτος στίχος είναι  ιαμβικοί επτασύλλαβοι. Ο Μάνος εδώ 

κάνει  χρήση  της  ζευγαροπλεκτής  ομοιοκαταληξίας  (ααβγγβ).  Μέρος  Η΄  (Η  55‐75):  7 

τρίστιχες στροφές. Ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος είναι  ιαμβικοί εφτασύλλαβοι, ενώ ο 

τρίτος  είναι  δεκατετρασύλλαβος.  Όσον  αφορά  στον  τρίτο  στίχο,  μπορούμε  να  μιλάμε 

επίσης για δύο ιαμβικούς εφτασύλλαβους. Και οι τρεις στίχοι ομοιοκαταληκτούν. Μέρος 

Θ΄  (Θ 39‐80): 8  πεντάστιχες στροφές. Ο πρώτος,  ο  δεύτερος και  ο πέμπτος στίχος  είναι 

παροξύτονοι δωδεκασύλλαβοι. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο τροχαϊκούς εξασύλλαβους. 

Ο  τρίτος  και  ο  τέταρτος  στίχος  είναι  τροχαϊκοί  εξασύλλαβοι  με  ζευγαρωτή 

ομοιοκαταληξία. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος ομοιοκαταληκτούν. Μέρος 

Ι΄  (Ι  77‐108):  8  τετράστιχες  στροφές,  οι  οποίες  απαρτίζονται  από  τροχαϊκούς 

                                                      
230 Βλ. και Αλέξης Πολίτης (επιστ. υπευθ.), Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βασιλική 

Παλαιοχώρη, Αλέξης Πολίτης, Ηρώ Βαμβακίδου (συντ.), Παρουσιολόγιο Νεοελληνικής 

Ποίησης, 1801‐1850, ό.π., σ. 150.  
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οχτασύλλαβους. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τέταρτος στίχος ομοιοκαταληκτούν,  ενώ ο 

τρίτος  στίχος  είναι  ανομοιοκατάληκτος. Μέρος  ΙΑ΄  (ΙΑ  99‐146):  8  εξάστιχες  στροφές.  Ο 

πρώτος,  ο  δεύτερος,  ο  τέταρτος και  ο πέμπτος στίχος  είναι  τροχαϊκοί  οχτασύλλαβοι. Ο 

τρίτος  και  ο  έκτος  είναι  τροχαϊκός  επτασύλλαβος.  Ο Μάνος  χρησιμοποιεί  για  δεύτερη 

φορά  ζευγαροπλεκτή  ομοιοκαταληξία.  Μέρος  ΙΒ΄  (ΙΒ  196‐249):  18  τρίστιχες  στροφές.  Ο 

πρώτος και ο δεύτερος στίχος είναι παροξύτονοι εννεασύλλαβοι και ομοιοκαταληκτούν 

ζευγαρωτά.  Ο  τρίτος  στίχος  των  μονών  στροφών,  οξύτονος  οχτασύλλαβος, 

ομοιοκαταληκτεί  με  τον  τρίτο  στίχο  των  ζυγών  στροφών.  Μέρος  ΙΓ΄  (ΙΓ  121‐184):  16 

τετράστιχες  στροφές.  Ο  πρώτος,  ο  δεύτερος  και  ο  τρίτος  στίχος  είναι  παροξύτονος 

εννεασύλλαβος. Ο τέταρτος είναι οξύτονος οχτασύλλαβος. Ο πρώτος και ο τρίτος στίχος 

ομοιοκαταληκτούν (πλεκτή ομοιοκαταληξία), ενώ ο δεύτερος στίχος των μονών στροφών 

ομοιοκαταληκτεί με τον δεύτερο στίχο των ζυγών στροφών όπως και ο τέταρτος στίχος 

των μονών στροφών ομοιοκαταληκτεί με τον τέταρτο στίχο των ζυγών στροφών. 

 

Ο  Μάνος  ξεφεύγει  κατά  πολύ  από  τα  πρότυπά  του,  όσον  αφορά  στους 

στιχουργικούς  συνδυασμούς  σε  στροφές  και  στα  μέτρα  των  στίχων.  Η  άμεση 

επιρροή  για  τα  λυρικά  τραγούδια  του  έργου  είναι  τα  φαναριώτικα  τραγούδια. 

Είναι  γνωστό  πως  τα  φαναριώτικα  τραγούδια,  ανθολογημένα  στις  μισμαγιές, 

παρουσιάζουν  στιχουργική  πολυσυλλεκτικότητα,  η  οποία,  κατά  την  Φραντζή 

τουλάχιστον,  «προαναγγέλλει  τη  διαμόρφωση  της  έντεχνης  νεοελληνικής 

στιχουργίας».231  Όμως  ο  Μάνος  απομακρύνεται  αρκετά  όχι  μόνο  από  τα 

συνηθισμένα μέτρα των φαναριώτικων τραγουδιών232, αλλά και μορφικά, όπως 

διακρίνουμε  από  την  παραπάνω  ανάλυση.  Ιδιαίτερα  περιπτώσεις  όπως  αυτές 

των στίχων Γ 129‐152 και ΙΓ 121‐184 αποτελούν, όπως φαίνεται, καινοτομίες του 

ποιητή.  Ο Μάνος  προσπαθεί  να  καταπιαστεί  με  πιο  πολύπλοκους  στροφικούς 

συνδυασμούς και μετρική ποικιλία, σε σχέση με τα φαναριώτικα τραγούδια.  

Από  όσα  αναφέρθηκαν  καταδεικνύεται  η  πρόθεση  του  ποιητή  να 

ξεπεράσει  τα πρότυπά του και να αποδείξει  τη λογιοσύνη του. Το ειδύλλιό του 

ναι  μεν  έχει ως  βασικό  σκοπό  την  τέρψη  των αναγνωστών  του,  όπως ακριβώς 

συνέβαινε  με  τις  μισμαγιές,  αλλά  δεν  παύει  να  αποτελεί  ταυτόχρονα  ένα 

τεκμήριο λογιοσύνης του δημιουργού του και ένα «ἔργον ὑψηλὸν» (2. 54). 

                                                      
231 Άντεια Φραντζή, «Εισαγωγή», Μισμαγιά. Ανθολόγιο Φαναριώτικης Ποίησης κατά την 

Έκδοση του Ζήση Δαούτη (1818), ό.π, σ. 16.  
232 Βλ. ό.π, «Παράρτημα I», σσ. 247‐253.  
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Τύχες 

 

Οι πολλαπλές εκδόσεις του έργου μαρτυρούν την απήχησή του σε ένα ευρύτερο 

αναγνωστικό  κοινό.  Το  ευπώλητο  είδος  του  ποιμενικού  ειδυλλίου,  καθώς  ήταν 

εξαιρετικά  ψυχαγωγικό,  σε  συνδυασμό  με  τον  κοινωνικό  περίγυρο  του 

Κωνσταντίνου  Μάνου  και  τις  κοινωνικές  συνθήκες,  που  κατέστησαν  τέτοιου 

είδους  έργα  να  είναι  ιδιαίτερα  αγαπητά,  έκαναν  το  έργο  ανάρπαστο.  Όμως 

πέραν  της  μαζικής  επιτυχίας  του  ειδυλλίου,  φαίνεται  πως  το  έργο  αποτέλεσε 

πηγή έμπνευσης και για άλλους λόγιους μεταγενέστερα. 

  Όλα  δείχνουν  πως  ο  Διονύσιος  Σολωμός,  όχι  μόνο  γνώριζε  καλά  το 

ειδύλλιο του Μάνου, αλλά επέλεξε τη βοσκοπούλα Αβροκόμη για το ποίημά του 

«Ευρυκόμη»,  όπως  τελικά  επικράτησε μέσω  της  έκδοσης  του Πολυλά. Όμως  τι 

έγραψε  τελικά  ο  ζακυνθινός  ποιητής;  Στο  ερώτημα  αυτό  δεν  μπορεί  να  δοθεί 

οριστική  απάντηση,  αλλά  μπορούμε  να  ιχνηλατήσουμε,  με  όσα  στοιχεία 

διαθέτουμε, την ιστορία του ποιήματος του Σολωμού. 

  Το  ποίημα  «Ευρυκόμη»  ή  «Αβροκόμη»  δεν  έχει  σωθεί  σε  χειρόγραφη 

μορφή233,  άρα  δεν  μπορούμε  να  εξάγουμε  κάποιο  ασφαλές  συμπέρασμα,  όσον 

αφορά στον αρχικό τίτλο ή και τη μορφή του ποιήματος. Άλλωστε πρόκειται για 

ένα  μικρό  ποίημα  σε  δεκαπεντασύλλαβο,  καμωμένο  από  τον  νεαρό  Σολωμό 

(1821‐1822), το οποίο διασώθηκε, κατά βάση, μέσω της προφορικής παράδοσης. Ο 

Πολυλάς  το  εκδίδει  κάτω  από  τον  εξελληνισμένο234  και,  φαινομενικά  πιο 

αρχαιοπρεπή τίτλο «Ευρυκόμη», με αποτέλεσμα αυτός ο τίτλος να είναι και ο πιο 

διαδεδομένος.  Όμως  το  ποίημα  έχει  δημοσιευτεί  σε  πολλές  ανθολογίες  με  τον 

τίτλο Αβροκόμη235.  Ο  Σπυρίδων  Ζαμπέλιος,  ο  οποίος  διατηρούσε  στα  νιάτα  του 

φιλικές σχέσεις με τον Σολωμό, αναφέρει επίσης τον τίτλο «Αβροκόμη».236 

  Αρχικά, να επισημάνουμε πως η λέξη «Ευρυκόμη», είτε ως όνομα, είτε ως 

επίθετο,  δεν  εμφανίζεται  πουθενά,  από  όσο  γνωρίζουμε,  στην  Αρχαία 

Γραμματεία.  Άλλωστε  και  μια  πρόχειρη  ετυμολογική  ανάλυση  δεν  μας  οδηγεί 

κάπου.  Αντίθετα,  συναντάμε  το  επίθετο  «αβροκόμης»,  το  οποίο  αποδίδεται  σε 

κάποιον  με  πλούσια  και  όμορφα  μαλλιά237,  όπως  επίσης  και  σε  ένα 

                                                      
233 Βλ., μεταξύ άλλων, Ν. Β. Τωμαδάκης (επιμ.), Εκδόσεις και χειρόγραφα του ποιητού 

Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα 1935, σ. 30. 
234 Γιώργος Βαλέτας, «Το προανάκρουσμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού», ό.π., Αθήνα 

Χριστούγεννα 1981, σ. 275. 
235 Εφ. Αιών, φ. 945 (5. 3. 1849), Η Λύρα του Απόλλωνος (Ανθολογία), Ζάκυνθος 1851, σ. 71, 

Κ. Ρωσσόλιμος, Συλλογή των γνωστών ποιημάτων του Ιππότ. Διονυσίου Κομ. Σολωμού, 

Ζάκυνθος 1857, σ. 100 (χωρίς τίτλο. Incip. Θάλασσα πότε θε να ιδώ την εύμορφη 

Αβρηκόμη;), Ε. Μαντσαβίνος, Α. Γ Δαλλαπόρτας (εκδ.), Ποιήματα του Σολωμού και Ωδή εις 

τον θάνατόν του, Αθήνα 1857, σ. 79 (χωρίς τίτλο), Στ. Αναγνώστου‐Ν. Βλαχάκη , Η Λεσβία 

Σαπφώ, 1869, σ. 70‐71, Ανθολογία αρχαίων τε και νεωτέρων ασμάτων, 1869 (με τίτλο Η 

Αυροκόμη), Ανέστης Κωνσταντινίδης, Ελληνική Ανθολογία, ήτοι Συλλογή των Ελληνικών 

Ασμάτων, Αθήνα 1879, σ. 172. Βλ. και Γ. Βελουδής (επιμ.), «Σημειώσεις‐Σχόλια», Διονύσιος 

Σολωμός, Ποιήματα και Πεζά, Αθήνα 2008, σ. 368.    
236 Σπ. Ζαμπέλιος, Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; Σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως, 

Αθήνα 1859, σ. 63. 
237 H. Liddell, R. Scott (comp.), A Greek English Lexicon, Oxford 1977, σ. 3. 
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«καλλίφυλλο»  ή  «ευθαλές»  φυτό.238  Όμως  το  βασικότερο  επιχείρημα,  ώστε  να 

υποστηριχθεί ο τίτλος «Αβροκόμη»,  είναι το έργο του Κωνσταντίνου Μάνου Τα 

Κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην.  

Δε διαθέτουμε κάποιο στοιχείο που να μας αποδεικνύει πως ο Σολωμός 

είχε  διαβάσει  το  έργο,  όμως  η  μεγάλη  επιτυχία  και  διάδοσή  του  (ακόμα  και 

μεταεπαναστατικά  στο  νεότευκτο  ελλαδικό  κράτος)  δεν  αποκλείει  την 

παραπάνω  υπόθεση.  Επίσης,  δεν  μπορούμε  να  αγνοήσουμε  την  υπόθεση  του 

Μαρίνου  Σιγούρου,  ο  οποίος  ενδιαφέρθηκε  για  την  εγκυρότητα  του  τίτλου 

«Ευρυκόμη»: «Ἄλλως  τὲ στοὺς φιλαναγνῶστες  τῆς  ἐποχῆς ἦταν γνωστὸ καὶ  τὸ 

ἀκόλουθο  ἔργο  ποὺ  σώζεται  στὴν  οἰκογενειακή  μας  βιβλιοθήκη:  Τὰ  κατὰ 

Κλεάνθην  καὶ  Ἁβροκόμην,  πόνημα  ποιμενικὸν  Κωνσταντίνου  Μάνου,  ἐν  Βούδᾳ 

1801. Ἴσως νὰ τὸ εἶχε ἰδεῖ καὶ ὁ Σολωμὸς ποὺ ἦταν φίλος μὲ τὸν πάππου μου.»239 

 Επίσης  το  ποίημα  του  Σολωμού  εντάσσεται  στην  αρκαδική‐βουκολική 

θεματική  της  ζακυνθινής  του  νιότης  (Ο  Θάνατος  του  Βοσκού,  Ο  Θάνατος  της 

Ορφανής κ.α.), επομένως θα μπορούσε, και από αυτήν τη σκοπιά το ειδύλλιο του 

Μάνου,  να αποτελεί  το άμεσο διακείμενο. Ο Θύρσις στο ποίημα  του Σολωμού, 

αρχετυπική  βουκολική  φιγούρα,  περιμένει  καρτερικά  να  ανταμώσει  με  την 

Αβροκόμη,  αλλά  μάταια,  καθώς  εκείνη  έχει  τη  θάλασσα  «για  θάνατο  και 

μνήμα».  Το  περιεχόμενο  του  ποιήματος  δε  σχετίζεται  με  την  πλοκή  του 

ειδυλλίου του Μάνου, αλλά αυτό δεν αποκλείει τον συσχετισμό μεταξύ των δύο 

μορφών,  καθώς  και  οι  δύο  εντάσσονται  μέσα  στην  αρκαδική  θεματολογία.  Ο 

Σολωμός  προσπαθεί  να  φέρει  κοντά  δύο  διάσημες  μορφές  της  βουκολικής 

λογοτεχνίας˙  την αρχετυπική μορφή του Θύρση και  την ηρωΐδα ενός best‐seller 

της εποχής του, η οποία έχει αποκρυσταλλωθεί στη συνείδηση των αναγνωστών 

«ηδονικών αναγνωσμάτων» κι έχει εξισωθεί με την ηθική και πιστή γυναίκα.    

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  δεν  μπορούμε  να  αποκλείσουμε  την 

πιθανότητα ο Σολωμός να έγραψε για την «Αβροκόμη» τελικά  (και όχι για την 

«Ευρυκόμη»),  επηρεασμένος  από  το  δημοφιλές  ειδύλλιο  του  Κωνσταντίνου 

Μάνου. Ίσως λοιπόν, ο τίτλος «Αβροκόμη» να είναι πιο έγκυρος.   

* 

 

Όταν ο  John Galt  (1779‐1839) πέρασε από το νησί της Μυκόνου στα τέλη Μαΐου 

του  1810,  άκουσε  τα  παρακάτω,  όπως  μαθαίνουμε  από  ένα  γράμμα  του: 

«Constantin  Mano,  who  resides  in Wallachia,  is  said  by  the  Greeks,  with  their 

characteristic  hyperboles,  to  rival  Homer  in  spirit  and  genius.  He  has  however 

composed hexameters, on heroic subject, with great splendor of fancy and energy of 

expression».240 Πέραν  της αντικειμενικής  υπερβολής,  ο  συσχετισμός  του Μάνου 

με  τον  Όμηρο  απηχεί,  αν  μη  τι  άλλο,  τη  μεγάλη  φήμη  του.  Παράλληλα, 

σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο διάσημος ποιητής Μάνος έχει συνθέσει ηρωϊκά 

εξάμετρα, τα οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής δε σώζονται.    

                                                      
238 Βλ. το αντίστοιχο λήμμα στο Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, 

Αθήνα 1895, σ. 3. 
239 Μαρίνος Σιγούρος (επιμ.), Δ. Σολωμός, Άπαντα Ποιήματα και Πεζά, Αθήνα 1957, σ. 587 

σημείωση στη σ. 324. 
240 «Galt’s Letters from the Levant», The Monthly Review or Literary Journal, V. LXXV, London 

1814, σσ. 178‐179. 
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Εικοσιοχτώ  χρόνια  μετά  τη  μαρτυρία  του  Galt,  ο  Μυκονιάτης  ποιητής 

Θεόδωρος Ι. Γρυπάρης παρουσιάζει το έμμετρο ποιμενικό δράμα Η Βοσκοπούλα 

του Αιγαίου.241 Το έργο του Γρυπάρη, όσον αφορά στην πλοκή ή στη γλώσσα δε 

φαίνεται  να  σχετίζεται  με  το  ειδύλλιο  του Μάνου. Η  Βοσκοπούλα  του  Αιγαίου 

είναι  ένα  ποιμενικό  θεατρικό  ειδύλλιο  γραμμένο  στη  δημοτική  γλώσσα  με 

πολλούς Μυκονιάτικους  ιδιωματισμούς. Μόνο τα περικείμενικά κεφάλαια είναι 

γραμμένα σε πιο λόγια γλώσσα. Όσον αφορά στη δομή, είναι χωρισμένο σε δέκα 

«Αυγές», ενώ η πλοκή είναι υποτυπώδης.  

Ο  βοσκός  Αλεξανδρής  είναι  παράφορα  ερωτευμένος  με  την  ηθική,  άρα 

και σκληρή, βοσκοπούλα Φροσύνη. Πιστός συμπαραστάτης στον πόνο του είναι 

ο φίλος  του Θεοχάρης  αλλά  και  ο  αγαθός  γέρος Αντωνίνης. Όμως  ο  ενάρετος 

βοσκός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του αντεραστή του Στεφανή, ο οποίος έχει στο 

πλευρό  του  τη  φθονερή  αντεράστρια  της  Φροσύνης,  Μαρουσώ.  Ο  Αλεξανδρής 

προσπαθεί  με  ποιμενικά  λυρικά  τραγούδια,  παρακάλια  κι  επικλήσεις  στην 

παντοδυναμία του έρωτα, να κερδίσει τη συμπάθεια της Φροσύνης μέχρι και την 

όγδοη  «Αυγή».  Τότε  η  Φροσύνη  ενδίδει  και  οι  δύο  νέοι  συναντιούνται  στο 

πανηγύρι.  Την  επόμενη  «Αυγή»  ο  Αλεξανδρής  εκμυστηρεύεται  στον  φίλο  την 

ανησυχία  του,  λόγω  ενός  ονείρου  που  είδε.  Ενώ  λαμβάνουν  χώρα  οι 

προετοιμασίες για το γάμο, το ίδιο βράδυ, ο Στεφανής προσπαθεί, αποτυχημένα, 

να κλέψει την Φροσύνη. Την δέκατη και τελευταία «Αυγή» πραγματοποιείται ο 

γάμος. Εκτός από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, στο έργο, εμφανίζονται κάποια 

πρόσωπα,  χωρίς να παίζουν κάποιον  ιδιαίτερο ρόλο στη δράση,  όπως οι γονείς 

της  Φροσύνης,  μια  γριά  προξενήτρα,  ένας  νοτάριος  και  χοροί  αγοριών  και 

κοριτσιών  στο  πανηγύρι.  Η  πλοκή,  όπως  παρατηρούμε,  είναι  υποτυπώδης  και 

άτσαλη,  όπως  για  παράδειγμα  η,  ορμώμενη  από  το  πουθενά,  προσπάθεια  του 

Στεφανή  να  κλέψει  τη  Φροσύνη  ενώ  τα  πρόσωπα  λειτουργούν  ως  ιδεότυποι, 

καθώς η διαγραφή τους είναι επιφανειακή. 

Ο Γρυπάρης χαρακτηρίζει  το  έργο «παίγνιον»  ενώ θέτει ως σκηνικό την 

Ανωμερά της Μυκόνου. Παρ’ όλα αυτά το έργο δεν είναι χωρισμένο σε πράξεις ή 

σκηνές.  Σκηνικές  οδηγίες  ή  συγκεκριμένο  σκηνικό  (το  χωριό  της Μυκόνου  δεν 

μπορεί  να  θεωρηθεί  θεατρικό  σκηνικό)  δεν  υπάρχουν,  ενώ  οι  παρεμβολές  του 

συγγραφέα  μέσα  σε  παρενθέσεις,  πριν  μιλήσουν  τα  πρόσωπα,  δεν  αποτελούν 

σκηνοθετικές  οδηγίες,  αλλά  εξυπηρετούν  τη  ζωντανότερη  περιγραφή  των 

καταστάσεων, χάριν αληθοφάνειας˙ ένα ζήτημα που απασχολεί τόσο πολύ τον 

Γρυπάρη,  ώστε  δικαιούμαστε  να  μιλήσουμε  για  την  ύπαρξη  πολλών 

ηθογραφικών στοιχείων.   

 Ο  Μυκονιάτης  ποιητής  φαίνεται  να  είχε  μονίμως  δίπλα  του  Τα  κατά 

Κλεάνθην και Αβροκόμην, ενώ έγραφε τη Βοσκοπούλα του Αιγαίου. Το motto του 

έργου είναι ένα χαρακτηριστικό δίστιχο από το ειδύλλιο του Μάνου (ΙΓ 29‐30).  

                                                      
241 Η | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ | ΤΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ | ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ | ΥΠΟ | Θ. Ι. 

ΓΡΥΠΑΡΗ | ΜΥΚΟΝΙΟΥ | [τυπογραφική γραμμή] | [ξυλογραφία του φτερωτού θεού 

Έρωτα να παίζει λύρα καθισμένος σε ένα βράχο] | [τυπογραφική γραμμή] | ΕΝ 

ΠΕΙΡΑΙΕΙ. | ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΗΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ | Η ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ | 

[τυπογραφική γραμμή] | 1838. Το έργο έχει «αναστυλωθεί» από τον Γ. Βαλέτα. Βλ. 

Θεόδωρου Ιω. Γρυπάρη, Η Βοσκοπούλα του Αιγαίου, επιμ. Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1981. Εφεξής 

παραπέμπω μόνο στην έκδοση του 1838. 
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Ὁ ἔρως εἶναι ἔντιμόν της ἡδονῆς σχολεῖον, 

  ὄχι τῆς καταχρήσεως δυσῶδες καπηλεὶον. 242 

 

Αυτός  άλλωστε  είναι  και  ένας  από  τους  κεντρικούς  άξονες  του  ποιμενικού 

δράματος.  

Παρακάτω, στο κεφάλαιο «Για τους Αναγνώστες» γράφει ο Γρυπάρης: 

 
Ὡς φίλοι της ποιήσεως καὶ τῶν καλῶν ἀκόμη, 

  τὴν Βοσκοπούλαν μ’ ἄφετε ὡς ἄλλην Ἁβροκόμη  ‐243  

 

Ο Γρυπάρης συγκρίνει τη βοσκοπούλα του με τη γνωστή, στους αναγνώστες και 

όχι μόνο, Αβροκόμη. Η βοσκοπούλα  του Μάνου  έχει  γίνει  εξαιρετικά αγαπητή 

στο ευρύ κοινό και ο Γρυπάρης την επικαλείται, ώστε να προσδώσει κύρος στη 

δική  του  βοσκοπούλα.  Οι  επιδράσεις  δε  σταματούν  εδώ.  Στο  τέλος  του  ίδιου 

κεφαλαίου  ο  Γρυπάρης  χρησιμοποιεί  το  ίδιο  επιχείρημα  με  τον  Μάνο,  όσον 

αφορά  την  ελευθερία  του  καθενός  να  γράφει  ό,τι  επιθυμεί.  Στην  ουσία  ο 

Γρυπάρης  παραφράζει,  παίζοντας  και  με  ύφος  σατιρικό,  τη  μετάφραση  του 

Μάνου στο χωρίο του Nicolas Boileau‐Despreaux. 

 
Μὲ πολύ μου καλυτέρους πολλοὺς ἄλλους ἀοιδοῦς 

θὰ τὸν στείλω στὴν Μελάνην – θὰ τὸν εἰπῶ μετ’ αἰδοῦς, 

Νὰ μὴ σπάνη τη χολήν του καὶ ἂν ἦναι κάτι τὶ, 

ἂς συγγράψῃ…καὶ εὑρίσκει καὶ μελάνην καὶ χαρτὶ 244 

* 

 

Το  ειδύλλιο  του Μάνου  δεν  είχε  απήχηση μόνο σε  διάφορους  λόγιους  κύκλους 

του  ελληνισμού  της  εποχής,  μέσα  από  τους  οποίους  θα  εμφανιζόταν  ένας 

ποιητής,  που  θα  ανέπτυσσε  μια  δυναμική  σχέση  με  το  κείμενο  και  θα 

συνδιαλεγόταν μαζί του, στο πλαίσιο του δικού του πρωτότυπου έργου. Ο Μάνος 

γνωρίζει  πως  το  βιβλίο  του  έχει,  πρωτίστως,  χρηστικό  χαρακτήρα  και  θα 

καταναλωθεί ως ανάγνωσμα «προς τέρψιν» μιας ευχάριστης και «φιλόμουσης» 

συνάθροισης, γι’ αυτό και το διάνθισε με πολλά λυρικά τραγούδια, τα οποία, ως 

γνήσιος  Κωνσταντινουπολίτης,  κατείχε  από  γεννησιμιού  του.  Τα  τελευταία, 

όμως, πέραν ότι ακολουθούν το δρόμο της προφορικής παράδοσης, νοθεύονται 

όταν  φιλέρευνοι  φιλόλογοι  και  λόγιοι  του  19ου  αιώνα  προσπαθούν  να  τα 

καταγράψουν.  Όπως  διαπιστώνει  και  ο  Αλέξης  Πολίτης:  «Δεν  υπάρχει 

καταγραφή, ακόμα και η πιστότερη, που να μη νοθεύει κατά κάποιον τρόπο την 

ίδια  την  υφή  του  δημοτικού  τραγουδιού,  αφού  μετατρέπει  μια  προφορική 

                                                      
242 Βλ. ό.π, φύλλο 2v. Δυστυχώς δεν μπορώ να εξηγήσω την αινιγματική διευκρίνιση του 

Γρυπάρη, που ακολουθεί το motto: «(Μαυροκορδάτος εις Αβροκόμην)». Είναι απίθανο να 

νόμιζε ο Γρυπάρης πως ο συγγραφέας του ειδυλλίου ήταν κάποιος από την οικογένεια 

των Μαυροκορδάτων, εκτός εάν πρόκειται για λάθος του τυπογράφου.  
243 Ό.π., «Προς τους Αναγνώστες», σ. στ΄. 
244 Ό.π., σ. θ΄. 
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παράσταση  σε  κείμενο,  που  το  αποσπά,  ταυτόχρονα,  από  το  φυσικό  του 

περιβάλλον».245     

Ο B. Nicolaidy,  ενώ  ταξίδευε  με  τη  συντροφιά  του προς  τη Κοζάνη,  μας 

σώζει μια πολύτιμη πληροφορία. Η παρέα του λόγιου στρατιωτικού αποτελείται 

από τον Έλληνα οδηγό τους από την Κοζάνη246, έναν Τούρκο ονόματι Ισμαήλ και 

έναν  γάλλο  γιατρό,  φίλο  του  Nicolaidy.  Οι  δύο  πρώτοι  μετά  από  αρκετή 

οινοποσία  αρχίζουν  να  τραγουδούν  και  να  χορεύουν  με  μόνη  μουσική 

υπόκρουση τις «αγριοφωνάρες» τους, προς δυσαρέσκεια του Nicolaidy. Ένα από 

τα  τραγούδια  που  ακούγονται,  από  το  στόμα  του  Έλληνα  αγωγιάτη 

συγκεκριμένα, και που κατέγραψε ο Γάλλος περιηγητής, είναι το εξής: 

 
Δέχου μεσίτην ἐπιτηδείαν˙ 

τοῦ ἔρωτός μου τὴν ἀρετήν, 

καὶ τὴν ζωὴν μου πρέσβιν ἰδίαν, 

καὶ ὡς ἐνέχειρον τὴν καρδίαν, 

    τὸν θάνατόν μου ἐγγυητὴν˙  247 

 

Αυτό το τραγουδάκι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι στίχοι ΣΤ 88‐92 από Τα Κατά 

Κλεάνθην και Αβροκόμην. Όπως φαίνεται,  τα  τραγουδάκια από  το  ειδύλλιο  του 

Μάνου έχουν περάσει στο στόμα του λαού.  

  Κάτι  ακόμα  που  επιβεβαιώνει  την  παραπάνω  διαπίστωση  είναι  η 

ανθολόγηση στίχων του ειδυλλίου από τον Theodor Kind στην ανθολογία του.248 

Ο  Kind  ανθολογεί  ανακατεμένους  στίχους  από  το  κεφάλαιο  «Προοίμιον  ήτοι 

Εαρολογία»  του  ειδυλλίου  του  Μάνου.  Μας  ενημερώνει  πως  απέκτησε  το 

τραγούδι  γραμμένο  από  κάποιον  Έλληνα  στη  Σμύρνη  και  το  εκδίδει  χωρίς  να 

αλλάξει την ορθογραφία.249  Πιο συγκεκριμένα:  

 

                                                      
245 Αλέξης Πολίτης, «Για μια ιστορία της νοθείας των δημοτικών τραγουδιών», Όψεις της 

λαϊκής και της λόγιας λογοτεχνίας: 5η επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στον Γιάννη 

Αποστολάκη, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 93. 
246 Ας έχουμε στο νου μας πως η καταγωγή των Μάνων είναι από την Κοζάνη. 
247 B. Nicolaidy, Les Turcs et la Turquie Contemporaine T. 2., Paris 1859, σσ. 259‐260. Παραθέτω: 

«Un poěte ture pour sang – Pendant que nous causons, notre guide (en Grec de Cojani) à 

donné de fréquentes accolades a sa tzotra (grosse gourde de bois), notre cavasse Ismael s’ est 

associe à ses libations. Tous les deux, pris de vin, sans avoir pour cela perdu la raison, nous 

donnent sur la piace le spectacle d’ une danse albanaise, n’ ayant pour toute musique que 

leurs propres voix discordantes et enrouees. La danse fatigue; bientôt nos deux gaillardes 

viennent s’ asseoir sans facon auprès de la haie qui ferme notre closerie; ils nous demandent 

si nous sommes satisfaits du divertissement qu’ il nous ont donné. Le Docteur les prie de 

nous chanter quelque chose, et le Grec entonne bien vite une ballade tirée d’ un drame 

populaire : «Avrocome et Cleanthès»: Δέχου μεσίτην ἐπιτηδείαν  ◌۠ \ τοῦ ἔρωτός μου τὴν 
ἀρετήν, \  καὶ τὴν ζωὴν μου πρέσβιν ἰδίαν, \  καὶ ὡς ἐνέχειρον τὴν καρδίαν, \ τὸν 

θάνατόν μου ἐγγυητὴν˙Ce qui signifie mot à mot : «Acceptez...comme un gage propice la 

vertu de \  mon amour; Ma vie s’ envole auprès de vous; \  Que mon coer avec vous comme 

un gage; \  Que ma mort soil la preuve et la garantie de mon \  amour».            
248 Karl Theodor Kind, Τραγώδια των νεωτέρων Ελλήνων, Neugriechische Volkslieder, Grimma 

1827, σσ. 38‐39 με σχόλια στις σσ. 75‐76.    
249 Ό.π., σ. 75. 
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Ὢ ζωογόνε ἄνοιξις, χαριεστάτη ὥρα, 

νεότης τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῆς φύσεως ὀπώρα[!] 

Οἱ εὐκραεῖς σου Ζέφυροι, ὡς ἐκλεκτοὶ ζωγράφοι, 

πολυειδὸς ἐποίκιλαν, τὸ δροσερὸν χωράφι˙ 

Μοσχοβολεῖ [ἡ δύοσμος], βασιλικὸς μυρίζει, 

εἰς τὸν ἀέρα φέρεται, καὶ τὸν ἀρωματίζει˙ 

Ὁ οὐρανὸς ἐγέλασεν, ἡ θάλασσα ἐχάρη, 

θεία φαιδρότης πρόδηλος, εἰς ὅλα ἐνεσπάρη 

Οἱ ναῦται εἰς [τὰ πλοῖα τῶν] τὴν ἄγκυραν ἐπῆραν, 

     καὶ [εὐτυχῶς] ἀρμενίζοντας, ἀσμένως παίζουν λύραν. 

 

Όλοι  οι  στίχοι προέρχονται από  το  ίδιο  κεφάλαιο,  όπως αναφέραμε. Πρόκειται 

για τα δίστιχα Π. 1‐2, 15‐16, 31‐32, 17‐18 και 19‐20. Τα στοιχεία σημειωμένα με [ ] 

είναι  οι  αλλαγές  που  παρουσιάζουν  οι  στίχοι  που  έσωσε  ο Kind,  σε  σχέση  με 

αυτούς του Μάνου.250  

Οι  στίχοι  του  Μάνου  φαίνεται  να  επιβιώνουν  και  στα  μεταγενέστερα 

χρόνια,  αυτή  τη  φορά  σε  λογοτεχνικά  περιοδικά.  Το  παραπάνω  απόσπασμα, 

αντλημένο  προφανώς  από  την  ανθολογία  του Kind,  απαντάται  στα  περιοδικά 

Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων (1839) και Εφημερίς των Παίδων (1880).251   

  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το ειδύλλιο είχε αποκτηθεί και διαβαστεί 

από τον άγγλο φιλέλληνα Leake. Στο έργο του Researches in Greece (1814), ο Leake 

μας  ενημερώνει  πως  στην προσπάθειά  του  να μελετήσει  την  ελληνική ποίηση 

που  διαβαζόταν  εκείνη  την  εποχή,  απέκτησε  το  ειδύλλιο  του  Μάνου  σε 

χειρόγραφη μορφή.252 Ο Leake, μαζί με τον Ερωτόκριτο και την Ερωφίλη, αποκτά 

και Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη 

διάδοση  του  έργου.  Όσον  αφορά  στο  έργο,  αναφέρεται,  μεταξύ  άλλων,  στην 

ποικιλομορφία του μέτρου αλλά και στην «υπερβολή» και στο «κακό γούστο».253 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ειδύλλιο του Μάνου είχε απήχηση σε δύο 

τελείως  διαφορετικά  πεδία.  Από  τη  μία  έχουμε  ποιητές,  και  μάλιστα  του 

μεγέθους ενός Σολωμού, να συνδιαλέγονται με το έργο του Μάνου και από την 

άλλη,  στίχοι  του  έργου  ενσωματώθηκαν  στη  λαϊκή  προφορική  παράδοση  των 

δημοτικών τραγουδιών. Η πένα του ζακυνθινού ποιητή συναντά το «παράφωνο» 

τραγούδι ενός αγωγιάτη από την Κοζάνη. Όπως και να έχει, ο Μάνος όχι μόνο 

επηρέασε  τη  λεγόμενη  ελληνική  αρκαδική  λογοτεχνία  των  αρχών  του  19ου 

αιώνα, έστω και με αυτά τα λίγα τεκμήρια που διαθέτουμε, αλλά θεωρείτο ένας 

από τους πιο διαδεδομένους ποιητές της εποχής του, όπως φανερώνουν αφενός 

οι  πολλαπλές  εκδόσεις  του  έργου,  και  αφετέρου  οι  μαρτυρίες  του  Galt,  του 

Nicolaidy και του Leake. 

                                                      
250 Μάνος 1801: [ ∙],[ ἡδύοσμος], [τὸ πλοῖον τους], [τώρα]. 
251 Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων Τ. 3, αρ. 32, 1839, σ. 125 και Η Εφημερίς των Παίδων Τ. 

13, αρ. 150 1880, σ. 911. Στην Εφημερίδα των Παίδων ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού 

παραλλάσσεται ως εξής: «καὶ [ἑτοίμως] ἀρμενίζοντας, ἀσμένως παίζουν λύραν.».    
252 William Martin Leake, Researches in Greece, London 1814, σ. 131. Βλ. και «(Ακολουθία της 

κρίσεως του συγγράμματος του Άγγλου Leake)», Ερμής ο Λόγιος, Τ. ΣΤ΄, 1816, Αθήνα 

1989, σ. 400. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για χειρόγραφο αντιγραμμένο από το 

έντυπο.     
253 Βλ. εδώ «Παράρτημα ΙΙΙ», σ. 157.  
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Η παρούσα έκδοση 

 

Η  παρούσα  έκδοση  στηρίζεται  στην  πρώτη  έκδοση  του  έργου  (1801)  και 

συμβουλεύτηκα το αντίτυπο της ΕΒΕ με αριθμό Ν. Φ. 747α. Η αντιπαραβολή με 

τις επόμενες τρεις εκδόσεις θεωρείται αυτονόητη.254 Από αυτήν προκύπτει πως οι 

εκδότες δεν πραγματοποίησαν καμία ουσιαστική αλλαγή στο έργο. Είμαστε σε 

θέση να εντοπίσουμε μόνο τυπογραφικές αβλεψίες και αυτός ήταν ο λόγος που 

δεν  χρειάστηκε  η  παράθεση  υπομνήματος.  Μία  και  μοναδική  δυναμική 

παρέμβαση του εκδότη του 1836 μνημονεύεται και σχολιάζεται στο κεφάλαιο «Η 

έντυπη παράδοση» και στο κεφάλαιο «Σημειώσεις‐Σχόλια».  

  Τα ορθογραφικά λάθη και οι τυπογραφικές αβλεψίες αποκαταστάθηκαν. 

Αναφορικά  με  τη  μορφή  του  κειμένου,  οι  επεμβάσεις  ήταν  περισσότερες.  Οι 

παρατονισμοί  ορισμένων  λέξεων,  προς  όφελος  του  μετρικού  ρυθμού, 

διατηρήθηκαν  κι  ας  προκύπτουν  λανθασμένοι  τύποι255,  καθώς  είναι  δηλωτικοί 

της ποιητικής του Μάνου. Εκσυγχρονίστηκαν οι τύποι: ὃς τὶς→ὅστις, ἐν ᾧ→ἐνῶ, 
δύω→δύο, ακόμι→ακόμα, μαζή→μαζί. 

Οι  στιχομυθίες  προσαρμόστηκαν  στις  σύγχρόνες  εκδοτικές  φόρμες.  Δε 

διατηρήθηκαν οι εισθέσεις στο δεύτερο στίχο των δεκαπεντασύλλαβων δίστιχων 

και σε στίχους των λυρικών τραγουδιών. Τέλος, προτίμησα να στιχαριθμήσω το 

κείμενο κατά κεφάλαιο, καθώς έτσι είναι ευκολότερη η παραβολή του κειμένου 

στην Εισαγωγή,  στις Σημειώσεις  και  στο  Γλωσσάριο. Άλλωστε  ο  χωρισμός  του 

ποιήματος σε κεφάλαια από τον συγγραφέα καταδεικνύει πως το κάθε κεφάλαιο 

μπορεί να λειτουργεί και ως μια ξεχωριστή ιδεολογική ενότητα.     

    

                                                      
254 Για τα αντίτυπα που χρησιμοποιήθηκαν βλ. εδώ «Η έντυπη Παράδοση» σσ. 4‐8. 
255 Βλ. εδώ «Γλώσσα‐Στιχουργία» σσ. 69‐70. 
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Η πρώτη σελίδα της έκδοσης του 1801. 
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ΤΑ ΚΑΤΑ 

ΚΛΕΑΝΘΗΝ 
ΚΑΙ 

ΑΒΡΟΚΟΜΗΝ 
 

ΠΟΝΗΜΑ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΟΥ 
 

’Αναλώμασί τε και� σπουδη� 
προ�ς τέρψιν τω�ν φίλων ἐκδοθέν  ◌۠ 

 

[τυπογραφικό κόσμημα] 

 

 

ΕΝ ΒΟΥΔΑ 
Τύποις του� κατ’ Οὐγκαρίαν Βασιλικου� Πανδιδακτηρίου. 

1801. 
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Οὐχ ὁ Ἔρως ἀδικεῖ μερόπων Γένος ἀλλὰ ἀκολάστοις  

   ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐσθ’ ὁ Ἔρως πρόφασις. 

   Mortales non laedit Amor, mens crimen amori  

         Impingit Sceleris luxuriosa Sui. 
 

Λουκιανὸς ἐν Επιγράμμασι˙ 
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Γαληνοτάτη καὶ Κραταιοτάτη Βασίλισσα Κυρία, 

Κυρία Ἀφροδίτη, Θεὰ καὶ Αὐτοκρατόρισσα πάσης καλλονῆς. 

 

Ὅστις κανένα πόνημα ἀφ’ ἑαυτοῦ συγγράψη 

ἢ μεταφράση ἄλλοθεν καὶ τεχνικῶς συνάψη, 

ἐκεῖνος, πρὶν ὡς πρόσφατον εἰς πάντας τὸ ἐκδώση, 

πρέπει εἰς ἕνα πρόσωπον νὰ τὸ ἀφιερώση. 

Ὅπου καὶ ἀνατίθεται αὐτὸ καὶ προσφωνεῖται        5 

καθ’ ὅ,τι καλλωπίζεται καὶ δι’ αὐτοῦ κοσμεῖται. 

Λοιπὸν κι ἐγώ, ἀθάνατε θεά μου Ἀφροδίτη, 

ὁποὺ τὰ ἄστρα ἔθελξας, ὁποὺ ἡ γῆ σὲ φρίττει, 

εἰς ποίαν ἄλλην ἔπρεπε, κατὰ ἀναλογίαν, 

αὐτὴν τὴν νεοσύνθετον νὰ στείλω στιχουργίαν;        10 

Τοιαύτης ὕλης πόνημα εἰς ποίαν νὰ προσφέρω; 

Ποίαν γυναίκαν σήμερον ἄλλην ἐγὼ γεραίρω; 

Ἡ φύσις δὲν ὑπόσχεται ἑτέραν σου ὁμοίαν. 

τὴν Ἀφροδίτην ἔπλασε, μοναδικὴν καὶ μίαν. 

Ἐὰν δὲν διακρίνονται ὅμοια δύο ὄντα,          15 

καθ’ ὅ,τι πρὸς ὑπόστασιν αὐτὰ ἔχουν προσόντα, 

τουτέστιν ὕλην, ἔκτασιν καὶ βάθος, σχῆμα, χρῶμα, 

ἐκεῖνα ὁμοιότατα ὁμολογεῖ τὸ στόμα. 

Πλὴν δύο ὁμοιότατα πὼς δὲν ἔχει ἡ φύσις, 

εἶπεν ὁ Λεϊβνίτζιος καὶ Βόλφιος ἐπίσης.          20 

Θεὸς καὶ φύσις πώποτε δὲν ἐνεργεῖ εἰς μάτην  

ἀλλ’ οὔτε ἄλλην ἔπλασε πρὸς σὲ ὁμοιοτάτην. 

Τὸ κάλλος σου ταυτίζεται καὶ εἰς γυναίκαν ἄλλην; 

Ὄχι. Ἀλλὰ φαντάζομαι τὴν Ἀφροδίτην πάλιν. 

Δὲν εἶμαι κὰν ἀλλοίθωρος ὁποὺ ἂν σὲ κοιτάζω,        25 

τὴν ἀπαραδειγμάτιστον νὰ σὲ διπλασιάζω. 

Ὅθεν γραφὶς τοῦ Ἀπελλοῦς, τοῦ Πραξιτέλους σμίλη, 

τοῦ Δημοσθένους ἡ πειθώ, Ὁμήρου τὸ κονδύλι, 

ἂν ὅλα ὁμοθυμαδὸν εἰς ἄνθρωπον συντρέξουν, 

τῆς κορυφῆς σου στέφανον δὲν ἠμποροῦν νὰ πλέξουν.      30 

Ὁ μύθος γχειρας, ἑκατοντακεφάλους 

καὶ πανοφθάλμους ἔπλασεν καὶ γίγαντας μεγάλους, 

πλὴν εἰς τοιαῦτα τέρατα, κὰν μεταξὺ εἰς τόσους, 

νὰ πλαστουργήση ἔπρεπε καὶ ἑκατονταγλώσσους, 

ὥστε νὰ μὴν κουράζονται νὰ σὲ ἐγκωμιάζουν        35 

γιατί τὰ ἄλλα στόματα εἰς μάτην κοπιάζουν. 

Δὲν ἐπαινεῖ ὡς ἔπρεπεν ὁ λάτρης σου ἐσένα. 

Σπανίως εἰς τὸν ἄνθρωπον ἢ μᾶλλον εἰς οὐδένα, 
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προαίρεσις καὶ δύναμις ἐν τῷ αὐτῷ συντρέχει 

γιατί ἑνὸς ἐλλείπεται ὅταν τὸ ἄλλο ἔχη.          40 

Λοιπὸν αὐτὸ τὸ σύγγραμμα, ὡς ἐν βιβλιοθήκῃ, 

εἰς τὸν ὡραῖον κόλπον σου τὸν ἄσυλον ἀνήκει. 

Νέαν ἐγὼ εὐαίσθητον καμία δὲν εὑρίσκω 

ὅθεν ἀργός, ἀνέραστος, γηράσκων ἀποθνήσκω. 

Πολλάκις ὡς περιστερὰ τοῦ Νῶε ἐπ’ ἀέρος        45 

ἐκ τῆς πλευστῆς καρδίας μου ἐξῆλθε μὲν ὁ Ἔρως. 

Πλὴν τόπον ἀναπαύσεως καθόλου μὴν εὑρίσκων 

εἰς τὸν στενὸν ἐπέστρεψεν τῆς κιβωτοῦ οἰκίσκον. 

Δὲν εἶμαι μὲν αὐτάρεσκος ὡς ὁ Ἀλκιβιάδης, 

ἀλλ’ οὔτε ἀνυπόμονος, θηλυμανής, αὐθάδης,        50 

πλὴν Ἔρωτος κατάχρησις σὲ μένα εἶν’ παιδεία. 

Εἰς ἄκρον εἶναι εὔθραυστος ἡ ἔνθους μου καρδία. 

Δὲν θέλω κάλλος ἔντεχνον ποὺ ὁ λαὸς θαυμάζει, 

ἀλλ’ οὔτε ζητῶ γύναιον νὰ ἀφροδισιάζη. 

Θέλω γενναῖον φρόνημα καὶ ἐπιβάλλον πνεῦμα,       55 

νὰ νοιώθη τὴν Ἰδέαν μου μὲ μόνον ἕνα νεῦμα, 

ἀλληγορίαν Ἔρωτος εὐθὺς νὰ συλλαμβάνη, 

μεταφορὰ τῆς λέξεως αὐτὴ νὰ μὴν λανθάνη. 

Ὁ Ἔρως ἔχει καθ’ αὐτὸ διάλεκτον ἰδίαν, 

ὡσὰν ἱερογλυφικὰ λαλεῖ μὲ τὴν καρδίαν.          60 

Ἔχει δεινὰ αἰνίγματα,ῥητά, νοηματώδη, 

καὶ ἀπαιτεῖ ἀγχίνοιαν, νοῦν θέλει πνευματώδη. 

Μίαν τοιαύτην εὑρέ μοι καὶ θέλω τὴν λατρεύει 

καὶ εἰς αἰώνα ἅπαντα θὲ νὰ μὲ κυριεύη. 

Ὅμως γυναίκα ἤξευρε τοιαύτην ὡς ἓν τέρας,        65 

ὡς ἕνα δυσθεώρητον φαινόμενον τῆς σφαίρας. 

Τὴν βλέπεις σπανιότερα αὐτὴν στὸν γυναικίτην 

παρὰ εἰς τὸ Στερέωμα ἕνα λαμπρὸν Κομήτην. 

Ποίαν λοιπὸν ὁ ἄθλιος νὰ ἀγαπήσω νέαν; 

Ὦ Ἀφροδίτη δεῖξον μοι ἐσὺ μίαν γενναίαν.        70 

Δὲν ἠμπορεῖς τὸ ἔγκλημα ἐκ μέρους μου νὰ εὕρης 

καὶ τοῦ παιδός σου ἄξιος πὼς εἶμαι τὸ ἠξεύρεις 

καὶ ὅτι ἡ καρδίαν μου δυσεύρετον εἶν’ πράγμα 

καὶ ὡσὰν ἕνα ἕρμαιον εἰς τῶν ἀνδρῶν τὸ τάγμα. 

Λοιπὸν νὰ μὴν μὲ μέμφησαι ἐὰν δὲν ἀγαπήσω,        75 

καθ’ ὅτι ἀπεφάσισα ἀνέραστος νὰ ζήσω, 

καὶ εἰς ἐσένα ἔκδοτος, τὴν μόνη μου κυρίαν, 

ἀφιερῶ τὸ πόνημα μὲ σέβας καὶ λατρείαν. 

Ἐλάχιστος λάτρης ὁ ποιητής 
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Τοῖς Ἐντευξομένοις 

 

Ἄρα ἔχουν τί ἀστεῖον τὰ πονήματα αὐτά, 

φιλολόγε ἀναγνῶστα, ἔμπειρε ἀκροατά; 

Ταχ’ αὐτὸ τὸ ἀνὰ χείρας σύγγραμμα ποιμενικὸν 

προσοχῆς ἄξιον εἶναι, τάχα εἶναι ἠθικόν; 

Ναί, ὑπόσχομαι, ὦ φίλε, πὼς μὲ δικαιολογεῖς,        5 

ἐπειδὴ θέλει σὲ τέρπει, ἂν καὶ τὸ φυλλολογῆς.  

Παρασταίνει καὶ διδάσκει Ἔρωτα τὸν ἠθικόν 

καὶ καταδικάζει πάλιν τὸν κοινὸν καὶ φυσικόν. 

Καὶ φρονήματα γενναῖα καὶ ἰδέας ἐξηγεῖ  

ὡς προπαίδεια καρδίας, Ἔρωτος εἰσαγωγή.        10 

Τῆς ἀργίας μ’ εἶναι τέκνον καὶ μελέτημα φρενός, 

τῆς μεσημβρινῆς σπουδῆς μου καὶ τοῦ ὕπνου χαλινός. 

Πλὴν ὡς ποιητὴς Ρωμαῖος, ὄχι Ἕλλην ἀλαζών, 

μιξοβάρβαρον τὴν φράσιν καὶ τὸ ὕφος μου πεζόν, 

ἐξεπίτηδες εἰς τοῦτο ἐμελέτησα ἐγώ,          15 

ὅθεν θέλεις ἐννοήσει ὅσα πλέον στιχουργῶ. 

Καὶ ἂν λέξις σὲ λανθάνη, ἐσὺ μὴν ἀδημονεῖς,  

μήτε νὰ τὴν παραδράμης καὶ νὰ τὴν περιφρονῆς. 

Καταδέχου καὶ ἐρῶτα τοὺς λοιποὺς ἀκροατάς, 

ἐπειδὴ τόσον μανθάνεις ὅσο πλέον ἐρωτᾶς.        20 

Ὅ,τι γράψει ὁ καθένας, δηλαδὴ ρωμαϊστί, 

μὴν φρονῆς πὼς διὰ ὅλους νὰ τὸ γράψη χρεωστεῖ. 

Ἐπειδὴ ἡ κοινὴ γλώσσα εἶναι φύραμα μικτὸν 

καὶ αἱ λέξεις αἱ συνήθεις μόλις εἶναι ἑκατόν. 

Ἀγαπῶ λοιπὸν νὰ γράφω ὅ,τι ξεύρω καὶ φρονῶ,        25 

ἐπειδὴ ἀναμφιβόλως τὸ καλόν μου δὲν φθονῶ. 

Ἀρεταὶ καὶ ἐπιστῆμαι καὶ φρονήματα ὀρθά, 

ὅλ’ αὐτὰ ἐν ἐνὶ λόγῳ τῆς ψυχῆς τὰ ἀγαθά, 

ἂν μεταδοθοῦν εἰς ἄλλον, πάλιν μένουν ἀμερή, 

τίποτα δὲν ἐλαττοῦται, ἀλλὰ μᾶλλον πλημμυρεῖ,         30 

ἂν τὸ τάλαντον δὲν κρύπτη, ὅστις τὸ ἐνασχολεῖ   

καὶ τὸ πολυπλασιάζει καὶ ἑτέρους ὠφελεῖ. 

Ἀληθοῦς μὲν θεωρία, πράξις δὲ τοῦ ἀγαθοῦ 

εἶναι γνώσεως σημεῖον καὶ φρονήματος ὀρθοῦ. 

Τῶν δὲ ἀγαθῶν ὁ ζῆλος, καθ’ ὃ ἅμιλλα καλεῖ,        35 

τὸ ζηλούμενον μὴ βλάπτων, τὸν ζηλοῦντα ὠφελεῖ. 

Ἀγαπῶ λοιπὸν νὰ γράφω, πλὴν ὁ Νοῦς μου θεωρεῖ, 

τὸ στενὸν τῆς διαλέκτου πὼς Ἰδέας δὲν χωρεῖ. 
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Ὅθεν εἰς τὴν μακαρίτραν γλώσσαν τὴν Ἑλληνικὴν 

πρέπει πλέον νὰ προσδράμω, καθ’ ὃ μεταδοτικήν.      40 

Τότε ὅμως οἱ δακνώδεις ἰοβόλοι ἀμαθεῖς 

καὶ τὸ πόνημα χλευάζουν καὶ μὲ μέμφονται εὐθύς. 

Φεῦ! Τί ἄκρα ἀθλιότης, τί κατάστασις οἰκτρά; 

Νὰ θαρροῦμεν τὰς ἁλύσεις, ὅτι εἶναι χρυσὴ τρά! 

Ἂς συντρίψομε τὸ κλεῖστρον, ὁποὺ μας περικρατεῖ.      45 

Ὁ ἡρωϊσμός, ὦ φίλοι, γίγαντας δὲν ἀπαιτεῖ. 

Ἐν τοσούτῳ, ἀναγνῶστα, ἄλλο πρόκειται ἐδῶ. 

Ἂν οἱ στίχοι σὲ ἀρέσουν, τοῦτο θέλω νὰ ἰδῶ. 

Δὲν φρονῶ πὼς περιέχουν πραγματείαν Φυσικῆς 

ἢ Δυναμικῆς ἰδέας ἢ τῆς Μαθηματικῆς          50 

ἢ ἀρχὰς Φιλοσοφίας, δόξας περὶ τοῦ κενοῦ 

ἢ πολιτικὰς ἐννοίας κανενὸς ἔμφρονος νοῦ. 

Τοῦτο μὲν ἤθελεν εἶναι ἀναγκαῖον καὶ καλόν, 

πλὴν ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀκόμη εἶναι ἔργον ὑψηλόν.  

Καὶ τὰ ἐξησθενισμένα πνεύματα ρωμαϊκά        55 

ἰδεῶν ἔτι τοιούτων δὲν εἶν’ ἐπιδεκτικά.  

Ὅθεν ἤθελες γελάσει καὶ πρὶν κὰν νὰ τοὺς ἰδῆς, 

ἤθελες εἰπεῖ πὼς πλήττεις καὶ πὼς εἶναι ἀηδεῖς. 

Διὰ τοῦτο σὲ προσφέρω πόνημα ποιμενικόν, 

ὁποὺ εἶναι εἰς καθένα εὔληπτον καὶ ἠθικόν.        60 

Τοῦ καλάμου μου ἀκόνη, πνεύματος ἠλεκτρισμός, 

παίγνιον τῆς ὀκνηρίας καὶ σπουδῆς ἀστεϊσμός. 

Δέξαι το, λοιπόν, ὦ φίλε, καὶ μὴν τὸ περιφρονῆς. 

Μάλιστα πὼς κάτι γράφει πρέπει νὰ εὐγνωμονῆς. 

Ἐὰν ὅμως τὸ χλευάσης τάχα ὡς συνοπτικόν,        65 

πρὸς ἀνθίστασίν σου λέγω ἕνα στίχον γαλλικόν:  

Ecrire qui voudra chacun à ce métier, 

peut prendre impunement de l’ ancre et du papier.  

Ἂς συγγράψη ὅστις θέλει, πᾶς τί ἀτιμωριτί,  

εἰς αὐτὴν τὴν τέχνην ἔχει καὶ μελάνην καὶ χαρτί.       70 
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Προοίμιον Ἤτοι Ἐαρολογία 

 

Ὦ ζωογόνε ἄνοιξις, χαριεστάτη ὥρα, 

νεότης τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῆς φύσεως ὀπώρα. 

Ὦ ἀνθηφόρε Μάιε καὶ τῶν μηνῶν κορώνα, 

τοῦ ἔτους τὸ ὡράϊσμα, τοῦ ἔαρος κολώνα. 

Ἐσὺ τῆς νηπιότητος ὁ πρῶτος τροφοδότης,        5 

πρὶν σαρκοφάγον ὄρνεον γένη ἡ ἀνθρωπότης. 

Μᾶς δίδει καρπούς, βότανα καὶ βούτυρον καὶ γάλα   

καὶ τῆς ψυχῆς διάχυσιν καὶ τόσα καλὰ ἄλλα.  

Ἐσὺ καὶ νοῦν εὐαίσθητον εἰς τὴν ψυχὴν χαρίζεις 

καὶ εἰς καρδίαν Ἔρωτα ἀργὸν ἀνακαινίζεις.        10 

Τὴν ὅρασίν μας ἔθελξες εὐθὺς ὁποὺ ἐφάνης, 

τὰ δένδρα ἐζαχάρωσες ἄνευ τινὸς δαπάνης. 

Ἐσὺ τὴν γῆν ἐσμάλτωσας, ἐχρύσωσας τὰ ὄρη, 

τῶν ποταμῶν ἐκέντησας τὸ ἄκρον περιθώρι.  

Οἱ εὐκραεῖς σου Ζέφυροι ὡς ἐκλεκτοὶ ζωγράφοι        15 

Πολυειδὼς ἐποίκιλαν τὸ δροσερὸν χωράφι.  

Ὁ οὐρανὸς ἐγέλασεν, ἡ θάλασσα ἐχάρη, 

μία φαιδρότης πρόδηλος εἰς ὅλα ἐνεσπάρη. 

Οἱ ναῦται εἰς τὸ πλοῖον τους τὴν ἄγκυραν ἐπῆραν 

καὶ τώρα ἀρμενίζοντας ἀσμένως παίζουν λύραν.       20 

Οἱ γεωργοὶ κατέλιπον τὰ χαῦνα καπηλεῖα 

καὶ εἰς τοὺς ὤμους ἔλαβον τῆς γῆς τὰ ἐργαλεῖα. 

Μεταπωλεῖ τὰ πρώϊμα φυτὰ ὁ ἁμαξάρης, 

ὅσα προοιμιάζεται τοῦ Ἔαρος ἡ χάρις.  

Ὁ κηπουρὸς ἐξέθηκεν εἰς τῆς νυκτὸς τὰ ἄστρα,        25 

τὰ δένδρα τὰ φιλάσθενα, ὅσα χωρεῖ ἡ γλάστρα. 

Αἰ ροδοδάφναι ἤνθησαν, χλοάζουν αἱ μηλέαι, 

ἀμέσως ἐπρασίνισαν ἀειθαλεῖς ἐλέαι. 

Ὑάκινθοι καὶ νάρκισσοι καὶ ὅσα τῶν εὐόσμων, 

ἀέρα ἀρωμάτισαν καὶ ἔθελξαν τὸν κόσμον.        30 

Μοσχοβολεῖ ἡ δύοσμος, βασιλικὸς μυρίζει, 

εἰς τὸν ἀέρα φέρεται καὶ τὸν ἀρωματίζει. 

Βλησκούνι καὶ ὀρίγανος, ἀμάραντος καὶ θύμος, 

δάφναι καὶ δενδρολίβανον χλοάζουν φιλοτίμως. 

Κόστος καὶ μελισσόχορτον παντοῦ εὐωδιάζει,        35 

ζοχὸς ἐκεῖ καὶ λάδανος καὶ κύπειρος ἀκμάζει.  

Ἐτάφη ὁ φυσίζωος εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ κόκκος, 

ἐσπάρησαν τὰ ὄσπρια, ἐφύτρωσεν ὁ κρόκος. 



 88

Σπαράγγια καὶ τὰ κάρδαμα καὶ ἄνηθος καὶ θύμος 

καὶ κάππαρις καὶ μάλαθρον ἐφύτρωσαν προθύμως.      40 

Τοὺς κάμπους δὲ ποικίλλουσι τριφύλλι καὶ τὰ σπάρτα, 

ὥστε τῷ ὄντι φαίνεται ζωγραφισμένη χάρτα. 

Παράδεισος ἐπίγειος, Ἠλύσιον πεδίον 

καὶ ὄρος Ἐλικώνειον καὶ τῶν Μουςῶν χωρίον. 

Ζωογονεῖ τὴν ὄσφρησιν ἡ ἄκρα εὐωδία          45 

καὶ ἡ ψυχὴ ἀγάλλεται, ἀνοίγει ἡ καρδία. 

Ἀέρα ζωοπάροχον τὸ στῆθος ἀναπνέει 

καὶ βάλσαμον τοῦ πνεύμονος ἐκεῖνος ἐπιχέει.  

Ὁ νοῦς ἐνθουσιάζεται καὶ ὑγιεῖς αἰσθήσεις  

βακχεύονται καὶ τέρπονται καὶ θέλγονται ἐπίσης.      50 

 Αἱ πεταλοῦδες νέμονται ὡς Μοῦσαι πιερίδες, 

Πηδῶσιν ὡσὰν Σάτυροι αἱ ἀβλαβεῖς ἀκρίδες. 

Ἀνθολογεῖ ἡ μέλισσα, ὁ μύρμηξ θησαυρίζει, 

ὁ βάτραχος ὁ φλύαρος τὴν λίμνην ἀρμενίζει.   

Οἱ κάνθαροι ἐργάζονται μετὰ χαρᾶς αὐθάδους         55 

καὶ ψάλλουσιν οἱ τέττιγες εἰς τοὺς δενδρώδεις κλάδους. 

Εἰς φωλέαν ἀλλότριον ὁ κοῦκος ἐμφωλεύει, 

κελαϊδεῖ χαρμόσυνος, τὰ ἄνθη ἀποκρεύει. 

Εἰς τὸ χωράφι νέμεται κορυδαλλὸς ὁ λάλος  

καὶ χαίρεται τὴν ἄνοιξιν, τῆς ἐξοχῆς τὸ κάλλος.        60 

Αἰ χελιδόνες ψάλτριαι τὸ ἔαρ προμηνύουν 

καὶ τῆς αὐγῆς προάγγελοι τὸ λυκαυγὲς δεικνύουν. 

Κελαϊδοῦν μουσόληπτοι τοῦ δάσους ἀηδόνες, 

περιστεραὶ φιλέρωτες, φιλέρημοι τρυγόνες. 

Ἐκεῖ ἀγροίκων ἄσματα, ἐκεῖ ποιμένων ὕμνοι,        65 

αὐλούς, φλογέρας, σύριγγας, εὐφραίνεται ἡ ποίμνη. 

Καὶ μόσχοι οἱ ἀρτίτοκοι, λησταὶ τῆς πρασινάδος, 

ὑπὸ χαρᾶς χορεύουσιν ἐπὶ τῆς πεδιάδος. 

Καὶ ἀναμηρυκίζονται τὰ χόρτα καὶ τὴν πόαν, 

ὁποὺ ἡ φύσις ἔρανεν τὴν δρόσον τὴν ἐώαν.        70 

Στὴν βρύσιν ποὺ ποτίζεται χορεύει τὸ ἀρνάκι 

καὶ βλέπει τὴν εἰκόνα του στὸ καθαρὸ νεράκι. 

Τοὺς στάχεις ἐνδεικνύουσιν οἱ σμαραγδώδεις κάμποι 

καὶ ρόδον τὸ γλυκύπνοον εἰς τὰς ἀκάνθας λάμπει, 

τὸ δὲ κρυστάλλινον νερὸν στοὺς βράχους ἀποστάζει       75 

μὲ ἦχον τὸν ὑπνωτικόν, ὁποὺ τινὰς νυστάζει. 

Καὶ ἐκ τοῦ ὕψους πίπτουσιν ὀρμητικαὶ ρανίδες, 

στοὺς καταράκτας γίνονται ἀφροὶ καὶ φουσκαλίδες. 
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Καὶ τότε ἑλικοειδῶς ἐπὶ τῶν χόρτων ἕρπει, 

ὅθεν δροσίζει τὰ σπαρτά, τὴν πρασινάδα τέρπει.        80 

Κατασταλάζει ἔπειτα στῶν ποταμῶν τὰ χείλη 

καὶ διὰ τῶν ρευμάτων του γυρίζουσιν οἱ μύλοι. 

Ἐκεῖ τὴν ἐπιφάνειαν ὁ Ζέφυρος χαϊδεύει 

καὶ τὸ ποτάμι ἄγρυπνον τὰς ὄχθας γαργαλεύει. 

Ἐκεῖ καὶ νυκτερεύουσιν οἱ ἄγραυλοι ποιμένες,        85 

ἐκεῖ καὶ συλλαμβάνουσι τὸν ἔρωτα αἱ φρένες. 

Ὅθεν παρθένοι, ἔγκυοι, ἐρωτοτρόφου πάθους, 

συνάζουν τὰ χαμαίμηλα εἰς τοὺς πλεκτοὺς καλάθους. 

Δάφνην, κισσόν, ἀμάραντον, βλησκούνι καὶ βαλάνους 

συλλέγουν ὡσὰν μέλισσαι καὶ πλέκουσι στεφάνους.      90 

Περικοσμοῦν τὸ σπήλαιον ὡς νυμφικήν τους κλίνην,  

τὰς κεφαλὰς των στέφουσι μὲ ρόδα καὶ μυρσίνην. 

Ὡς Νηρηΐδες λούονται εἰς τὸ ρηχὸν ποτάμι 

καὶ τὸ νερὸν βιάζεται μὲ τέρψιν νὰ συνδράμη. 

Καὶ ἄλλη πλέκει κάνιστρα, καλάθους τοὺς ψαθίνους,      95 

ἄλλη μαζώνει φράγουλες εἰς τοὺς πλεκτοὺς κοφίνους. 

Ἄλλη ἀλεύρι κρίθινον στὴν σκάφην κοσκινίζει  

καὶ ἄλλη κλώθει νήματα καὶ ἄλλη ροδανίζει. 

Ἄλλη τυλίζει πάσματα, ἄλλη λινάρι ξαίνει 

κι ἄλλη μαλλιὰ ἐργάζεται, κι ἄλλη πανιὰ λευκαίνει      100 

Ζητεῖς τὸ γάλα ἄδολον καὶ δὲν τὸ καπηλεύει,   

ὅλα πλουσιοπάροχα σοι ἐπιδαψιλεύει. 

Ἐκεῖ ἁπλότης φαίνεται, ἀκμάζει ἀκακία 

καὶ βασιλεύει ἄγνοια καὶ θάλλει ἀγροικία. 

Ἐπικρατεῖ ὁμόνοια δὲν κυριεύει φθόνος,          105 

βλέπεις τὴν ἐπανάκαμψιν τοῦ πρὶν Χρυσοῦ Αἰῶνος. 

Βλέπεις εἰς ἀνακαίνισιν τὴν φύσιν μειδιῶσαν,  

μὲ μόσχον βλέπεις δάμαλιν καὶ μὲ πουλιὰ τὴν κλώσαν. 

Θεᾶσαι τὰ τετράποδα νεοτεχθέντα ζῶα, 

τὰ ἄκακα ἐρίφια, ἀρνία τὰ ἀθῶα.            110 

Ὡς Λάδογα καὶ Ὄνεγα, ἐκτεταμέναι λίμναι, 

εἰς πεδιάδας φαίνονται γαλακτοφόροι ποῖμναι. 

Εὑρίσκεις αὐγά, βούτυρον καὶ γάλα καὶ μυζήθραν 

καὶ τῆς ἀναγεννήσεως δευτέραν κολυμβήθραν. 

Φύσεως γονιμότατα ἐκεῖ θέλεις συνάξεις           115 

καὶ ὅλα τὰ παράσημα αὐτῆς καὶ παρατάξεις.   

Παρατηρεῖς ὑπέργηρον ἐκεῖ τὸν ἐρημίτην, 

βλέπεις ἀνανεούμενον τὸν ἀσθενὴ πρεσβύτην. 
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Τὸν νέον δὲ γηράσκοντα παρατηρεῖς πρὸς τούτοις 

καὶ πὼς ὁ πρώην ἄνθρωπος βοσκὸς ἑκατοντούτης,      120 

τῶν θυγατέρων παίγνιον καὶ κούκλα τῶν παιδίων, 

διώκει τοὺς ἐμπαίζοντας μὲ τὸ στραβὸν ραβδίον. 

Βλέπεις ἐκεῖ τὴν εὔτακτον τῆς γῆς ἀνωμαλίαν, 

παρατηρεῖς τῆς φύσεως τὴν ἄκραν ποικιλίαν. 

Πὼς εἰς ζυγοὺς ἐδέσμευσαν τοὺς βόας οἱ ζευγίται,      125 

εἰς γῆς τὴν καλλιέργειαν πὼς ἦρθαν οἱ πολίται. 

Πῶς ἕνας κρατεῖ ἄροτρον καὶ βούκεντρον εἰς χείρας, 

ἄλλος ραντίζει ὄσπρια μὲ ὅλον του τὸ γῆρας. 

Ἄλλος τρυγᾶ ζιζάνια καὶ δράγματα συλλέγει, 

ἄλλος εἰς τὸ καμψάκιον τὴν δάμαλιν ἀρμέγει.        130 

Ὁ ἄλλος παίζει σύριγγα μιμούμενος τὸν Πάνα, 

ἄλλος κοιμᾶται ἥσυχα ὑπὸ καμίαν δράνα. 

Ὁ λίσγος καὶ ἡ δίκελλα, τὸ πτύον, ἡ ἀξίνη,  

γίνονται καὶ προσκέφαλα καὶ ἡσυχίας κλίνη. 

Δάση τὰ μελαγχολικὰ βοσκοὺς ἀποκοιμίζουν        135 

καὶ αὔλακες ὑπνωτικοὶ ἐργάτας νανουρίζουν. 

Ἄλλος εἰς τὸ μελίσσιον καθαίρει τοὺς κοφίνους, 

σκουπίζει τὰ καθάρματα ὡς βλαπτικὰ τοῦ σμήνους. 

Ἕτερος κόπτει κύλισμα, ἄλλος φυτὰ κλαδεύει, 

ἄλλος μετρᾶ τὸ ποίμνιον καὶ πρόβατα κουρεύει.        140 

Ἄλλος τὸ δενδρολίβανον συμμέτρως ψαλιδίζει 

καὶ τὸ ἀμβλὺ τὸ δρέπανον ὁ ἄλλος ἀκονίζει. 

Καὶ ἄλλος νεοθέριστον χορτάρι θημωνιάζει 

καὶ ἄλλος εἰς τὸν ἥλιον πουκάμισον ἀλλάζει. 

Ἐκεῖνος πλέκει δίκτυα καὶ τὰ πτηνὰ θηρεύει        145 

καὶ εἰς τὸ δένδρον ἕτερος πηδᾶ διὰ ν’ ἀνέβη. 

Ἀβράμηλα, δαμάσκηνα, κεράσια τινάζει 

καὶ κάτωθεν ὁ ἕτερος τὰ ὥριμα συνάζει. 

Ἄλλος μὲ βόλταν πέστροφες στὸν ποταμὸν ψαρεύει 

καὶ ἄλλος ἐκεῖ ἔπλυνε τὰ τυροδόχα σκεύη.        150 

Ἄλλος σφάζει πρόβατον, φυσᾶ καὶ τὸ ἐκδέρει, 

τυλίζει τὰ ἐντόσθια, τὸ κρέας του καθαίρει. 

Τὰ σπλάγχνα του ἐχώρισε καὶ τὴν κοιλίαν ράπτει, 

ἄλλος τὰ ξύλα ἔκοψε καὶ τὴν φωτιὰν ἀνάπτει. 

Τὴν βέργαν ἐπελέκησεν διὰ νὰ γένη σούβλα,         155 

γωνίαν κατασκεύασεν μὲ πέντε ἕξι τοῦβλα. 

Καὶ ἄλλος ἐκεῖ ἔστησε τὸ χαμερπὲς τραπέζι 

καὶ βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας γελᾶ καὶ περιπαίζει. 
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Καὶ ὅλοι εἰς καθίσματα λαμβάνουσιν ἐπίσης, 

τὲς στόφες ὁποὺ ἔστρωσεν ἡ παντεχνήμων Φύσις.      160 

Πολλάκις δὲ ἐμβαίνουσιν εἰς τὰς καλύβας ὅλοι, 

ὅταν βροχὴν μαντεύονται οἱ ἀστροφόροι πόλοι. 

Καὶ τὸ νερὸν ὁ Ζέφυρος ἡσύχως γαργαλίζει 

κι ὁ οὐρανὸς κατάστερος ρανίδας ψιχαλίζει. 

Καὶ μὲ αὐγῆς τὰ δάκρυα καὶ νεφελῶν ἱδρώτα,         165 

μὲ νέκταρ τὰ σμαράγδινα ποτίζει τῆς γῆς νῶτα. 

Δροσίζει δὲ τὰ ὄσπρια, τὰ χόρτα ἀναψύχει, 

ὅσα ὡς ἀδιάκριτος ὁ καύσων κατατρύχει. 

Κι ἀφοῦ τὰ χόρτα ἔνιψεν ἡ φύσις ὡσὰν πλύστρα, 

μὲ χρώματα ἐθώργιασεν τὴν γῆν ὡσὰν κεντήστρα.      170 

Τὴν χλαίναν τῆς ἀνοίξεως ὁποὺ ποικίλως βάφει, 

ὡς προίκαν τὴν ἐκέντησεν μὲ τρᾶν καὶ μὲ χρυσάφι. 

Τότε εἰς ὄχθας κάθηνται τοῦ ποταμοῦ ποιμένες, 

ὁποὺ καρδίαι τέρπονται καὶ θέλγονται αἱ φρένες. 

Ἦχον ἐκεῖ ὑπνωτικὸν ὁ ρύαξ μουρμουρίζει,        175 

ὁποὺ τὸν καθ’ αἰσθητικὸν εὐθὺς ἀποκοιμίζει. 

Καὶ αἱ ἀκτίνες παίζουσαι εἰς τὸ ρηχὸν νεράκι, 

ὡσὰν κολῶναι στράπτουσι χρυσαὶ ἀπὸ βαράκι. 

Εἰς τὸ ἐκεῖ δὲ κάτοπτρον τὰ πάντα ἀνατρέπει, 

δένδρα, καλύβες, σπήλαια, ἀνάποδα τὰ βλέπει.        180 

Ἐκεῖ καταποντίζονται καὶ κολυμβοῦν αἱ χῆνες 

καὶ μετὰ μέλους λούονται ὡς μυθικαὶ Σειρῆνες. 

Τον δὲ βοσκὸν ὁ Ζέφυρος ἐκεῖ ἐνθουσιάζει 

καὶ σπήλαιον λιθόγλυπτον ὁ πλάτανος σκιάζει. 

Καὶ ὡς ἀδιαχώρητος ἐκ τῶν λαμπρῶν ἀκτίνων        185 

δροσίζει ἀκατάπαυστα τὸν ὑπνηλὸν ἐκεῖνον, 

ὁποὺ γλυκὰ κοιμώμενος βαθέως ροχαλίζει 

καὶ τὸ τερπνόν του ὄνειρον τὸν βίον εἰκονίζει. 

Ἐκεῖ ὡς ἔνθους ἔκστασις ὁ ὕπνος θεωρεῖται, 

ἔρωτος ἀποκάλυψις ἐκεῖ θεολογεῖται.          190 

Ἐκεῖ βοσκοὶ φιλέραστοι συνθέτουσιν ἐπαίνους 

διὰ τὰς ἁπαλόχροας καὶ εὐειδεῖς παρθένους. 

Καὶ ἄλλος τὰ καρύδια τζακίζει μὲ τὸν γρόθον 

καὶ τὰ προσφέρει ἕτοιμα, καὶ ἄλλος ἀπὸ πόθον 

τῆς ἐρωμένης τ’ ὄνομα χαράττει εἰς τὴν φλούδαν       195 

καὶ ἄλλος ὡς ἐνέχειρον φυλάττει τὴν πλεξούδαν. 

Συνάζονται στὸν κλύδωνα αἱ στιχουργοὶ παρθένοι  

καὶ καθεμία δι’ ἔρωτα τὸν στίχο της ὑφαίνει. 
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Ἡ μία ἔχει λόξιγκα καὶ λέγει: μ’ ἐνθυμεῖται 

ἐκεῖνος ὁποὺ ἔφθασε νὰ μ’ οἰκειοποιεῖται.         200 

Ἄλλη ὁποὺ πτερνίζεται βλέπουσα τὰς ἀκτίνας  

λέγει: Ἄχ! Ἔχει βέβαια τὸ ὄνομα μ’ ὁ δείνας. 

Ρίπτουν λαχνὸν τοῦ ἔρωτος, παίρνουν ἰδιοχείρως, 

παρατηροῦν μὲ ἔννοιαν εἰς ποίαν πίπτ’ ὁ κλῆρος. 

Τὸν ἐραστήν της ἔβαλον ἡ μία εἰς τὸν λότον,        205 

ἡ ἄλλη τὸν ἐκέρδισεν καὶ κάμνει μέγα κρότον. 

Τοιοῦτος εἶναι βέβαια ὁ Ἔρως τῶν ποιμένων, 

Τοιαῦτα καὶ τὰ παίγνια τῶν τρυφερῶν παρθένων. 

Καθὼς καὶ ἐχρημάτισαν ποτὲ δύο ποιμένες 

ὅταν αὐτῶν ἐξ ἔρωτος ἐτρώθησαν αἱ φρένες.        210 

Ὁ μὲν λοιπὸν ἐλέγετο Κλεάνθης κοινὴ γνώμη, 

ἡ δὲ ἐπωνομάζετο κυρίως Ἁβροκόμη. 

Τὸν μέν, ἀφοῦ ὀρφάνευσε στοὺς κάμπους τῆς πατρίδος  

καὶ ἔμεινεν ἀνήλικος ἄνευ τινὸς φροντίδος, 

ὁ θεῖος του τὸν ἔστειλεν εἰς τὰς λαμπρὰς Ἀθήνας,      215 

ὁποὺ αὐτὸς ἐγνώρισεν ἡλίου τὰς ἀκτίνας. 

Καὶ ὁπωσοῦν ἐσπούδαξε, καὶ μετὰ πέντε χρόνους 

εἰς συγγενεῖς ἐπέστρεψε, βοσκοὺς καὶ γεωπόνους. 

Εὑρίσκει εἰς τὰ ἔσχατα τὸν θεῖον, γηραλαῖον, 

τὴν ποίμνην του ἀδέσποτον, λοιπὸν τί ποιητέον;        220 

Κλεάνθης ὡς φιλόστοργος πρὸς ὥραν ἀποθνήσκει, 

ὅμως τερπνὸν μετέπειτα τὸν βίον του εὑρίσκει. 

Βλέπει εἰς τὰ περίχωρα βοσκῶν τὰς θυγατέρας, 

πρὸ πάντων δὲ τὸν φαίνεται ἡ Ἁβροκόμην τέρας. 

Ἦτον δὲ νέον βλάστημα μίας ἰνδικτιῶνος,         225 

πλὴν τόσον κάλλος πώποτε δὲν ἦλθεν ἀπ’ αἰῶνος. 

Ἡ φύσις κατ’ ἐπίδειξιν καὶ μὲ φιλοτιμίαν 

ἐκείνη ἀνεβλάστησεν μοναδικὴν καὶ μίαν. 

Γιατί δὲν ἦτον βέβαια ἐπιτετηδευμένον, 

τὸ κάλλος της ἀντάξιον ἦτον πολλῶν ἐπαίνων.        230 

Τὰ ἀνθρωπάρεσκα κανεὶς κάλλη δὲν ἐκθειάζει, 

ἀλλὰ τὰ ἀνεπίπλαστα λατρεύει καὶ θαυμάζει. 

Οἱ ὀφθαλμοί της μέλανες, φωστήρων αἱ εἰκόνες,  

τῶν καρδιῶν οἱ κόλακες, γλυκεῖς ἀπατεῶνες, 

ὡς βέλη ἐσφενδόνιζον κατὰ τῶν ἀναισθήτων,         235 

τὰ μαγικά της βλέμματα τόσον ὡραῖα ἦτον. 

Τὰ δὲ ὀξέα βλέφαρα, τῆς κόρης δορυφόροι, 

ὡς ἄκανθαι ἐκέντριζον καρδίας περιθώρι. 
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Καὶ τὸ στιλπνόν της μέτωπον, ἡ τῶν φρυδιῶν ὀρχήστρα, 

καὶ τῶν μαλλιῶν ἀνώμαλος ἐπέστραπτε χωρίστρα.      240 

Ὡς τόξα θριαμβευτικὰ ἐκεῖ τὰ δυό της φρύδια, 

συνέπαιζων καὶ ἔτερπον, τὰ ἄλλα της μυσείδια. 

Τὰ ἀνθηρά της χρώματα καὶ αἱ τερπναί της ὄψεις 

ἦτον ὡς ρόδα πρόσφατα ὅταν στὸν κῆπο κόψης. 

Μία ὑφὲν ἐφαίνετο τὸ δροσερόν της στόμα         245 

γραμμένη μὲ κιννάβαριν εἰς ἁλουργίδος χρῶμα. 

Τὸ στῆθος της ὡς ἄμπελος, ὡς σταφυλαὶ αἱ ρῶγες 

ἐφαίνοντο ὡς πρώϊμα καὶ ἔλαμπον ὡς φλόγες. 

Νεοθαλὴ καὶ ἄγουρα, δύο εὐώδη μῆλα 

στὸν κόλπον της ἀπέκρυβεν περισκεπῆ μὲ φύλλα.      250 

Ὁποὺ τὴν ἁπλοχέρησεν ὡς κηπουρὸς ἡ ἥβη, 

πλὴν τώρα ἡ σεμνότης της καὶ ἡ αἰδὼς τὰ κρύβει. 

Τὸ δὲ κορμὶ λεπτότητος τῷ ὄντι ἀπιθάνου, 

ὡς κέδρος ἡ εὐλύγιστος τοῦ Ὅρους τοῦ Λιβάνου. 

Ἔθελγε καὶ τὰ ἄψυχα ὅταν ἐπεριπάτη,          255 

εἰς τόσον κατ’ ἀκρίβειαν ἦτον ὡραιοτάτη. 

Ὅθεν καὶ Ἔρως βίαιος εἰς τὸν βοσκὸν ἐτράφη, 

ἀφ’ ὅτου τὴν ἐγνώρισε καὶ τὴν συνανεστράφη. 

Κλεάνθης λοιπὸν ἔπασχε καὶ μετὰ δύο χρόνους, 

ὁμολογεῖ τὸ πάθος του καὶ τοὺς σφοδρούς του πόνους,      260 

καθ’ ὅτι ἡ συμβίωσις, ἡ καθ’ ἡμέραν θέα 

εἶναι τροφὴ τοῦ Ἔρωτος ἡ πλέον ἀναγκαία. 

Καὶ τέλος πάντων εὔτολμον τὸν ἄνδρα καταστήνει, 

καὶ πείθει τὸ ποθούμενον εἰς ἀμοιβὴν νὰ κλίνη. 

Τὴν πέτραν ἡ συνέχεια τῶν σταλαγμῶν κοιλαίνει      265 

καὶ τὴν καρδίαν ὅρασις ἡ συνεχὴς κερδαίνει. 

Ὁ λόγος εἴτε ἔγγραφος ἢ μὲ φωνὴν καὶ γλώσσαν, 

ἴσως οὐσίαν ἄψυχον πείθει, οὐ μόνον ζῶσαν. 

Ὁ λόγος εἶναι ἄροτρον καὶ γεωργὸς ὁ Ἔρως 

καὶ ἡ καρδία ἄρουρα καὶ ὁ καιρὸς τὸ θέρος.        270 

Εἰς ἄλλο στῆθος Ἔρωτα τινὰς γιὰ νὰ ἐνσπείρη, 

ἀπὸ τριβόλους πρότερον πρέπει νὰ τὸ καθήρη. 

Νὰ κόψη τὰ ζιζάνια μὲ δρέπανον τῆς γλώσσης, 

νὰ τὸ ποτίση ὕστερον μὲ τῆς φωνῆς τῆς ζώσης. 

Πλην θέλει δεξιὸν καιρόν, ἀνέφαλον ἡμέραν,        275 

νὰ μὴν φοβῆται παντελῶς ἀπὸ τὴν ἀτμοσφαίραν. 

Αὐτὴν τὴν καλλιέργειαν ὅταν τινὰς πασχίση 

καὶ τοὺς καρποὺς τῶν κόπων του ἐλπίζει νὰ τρυγήση. 
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Τί πράγμα εἰς τὸν ἄνθρωπον εὐάλωτον δὲν εἶναι, 

μόνο ἂν ἀποφασισθοῦν καὶ κόποι καὶ ὀδύναι;        280 

Ὅλα τὰ ηὖρεν ἕτοιμα ὁ ἄνθρωπος τὰ ὄντα, 

καὶ δι’ ἐκεῖνον ἔγιναν καὶ ἄψυχα καὶ ζῶντα, 

διότι καθὼς ἄδεται, ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα 

Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, τοῦ σύμπαντος κορώνα. 

Ὅθεν ὁ ἐρωτόληπτος Κλεάνθης εἰς τὰ δάση        285 

τοὺς κόπους τῆς ἀγάπης του ποτὲ δὲν θέλει χάσει. 

Δὲν ἀγαπᾶ ποτὲ τινὰς ἂν δὲν ἀνταγαπᾶται, 

τουλάχιστον πολὺν καιρὸν αὐτὸς δὲν ἀπατᾶται. 

Τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἄποικος, τῆς γῆς ὁ μετανάστης, 

τῶν καρδιῶν ὁ τύραννος καὶ τῶν ψυχῶν δυνάστης,      290 

δὲν ἀπατᾶται εὔκολα, εἶναι καρδιογνώστης 

καὶ εἰς τὰ δύο ἄτομα ἀνταμοιβῆς χρεώστης. 

Κλεάνθης λοιπὸν ἔβοσκε τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης 

εἰς ἓν τερπνὸν ἐπίπεδον πλησίον μίας λίμνης, 

ὁποὺ αὐτὴ ἐσύχναζεν ἡ νέα Ἁβροκόμη,          295 

τῶν δύο δὲ συνέπιπτον σταυροειδῶς οἱ δρόμοι. 

Ἡ νέα αὐτὴ ἔρχεται ἐκεῖ μίαν ἡμέραν, 

εὑρίσκει αὐτὸν παίζοντα ποιμενικὴν φλογέραν. 

Καὶ λέγει πὼς τὴν ἔθελξεν αὐτὴ ἡ μελωδία,  

τότε λοιπὸν ἐκφράζεται Κλεάνθους ἡ καρδία.        300 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΚΛΕ:  Ψυχὴν αὐτὸ ἐπεξηγεῖ, παρηγορεῖ τὸ σῶμα 

  ὡς ὄργανον παθητικὸν καὶ τῆς καρδίας στόμα. 

  Αὐτὸ μὲ ἐξομολογεῖ, τὸν νοῦν μου μεταφράζει, 

  τὴν λύπην μου παρηγορεῖ καὶ τὴν διασκεδάζει. 

  Ὅ,τι λοιπὸν αἰσθάνομαι εἰς τοῦτο τὸ ἐμπνέω,      5 

  στενάζω διὰ μέσου του καὶ δι’ ἐκείνου κλαίω. 

  Μινίστρος εἶν’ αἰσθήσεως καὶ ἑρμηνεὺς καρδίας, 

  ἐπικαλοῦμαι οὐρανὸν διὰ τῆς μελωδίας. 

  Στὲς πέτρες ἐνεσπάρησαν τοῦ στήθους μου οἱ φθόγγοι, 

  τὸ ὄνομά σου ἔμαθον τὰ δάση καὶ οἱ λόγγοι.      10 

  Οἱ βράχοι ἀπεστήθησαν τὴν λέξιν Ἁβροκόμην, 

  κάμποι, βουνὰ καὶ σπήλαια παρακαλοῦν συγγνώμην, 

  καθ’ ὅτι τὸ μουσόληπτον μελωδικὸν καλάμι 

  καὶ τὴν Ἠχὼ ἐδίδαξεν εἰς τοῦτο νὰ συνδράμη. 

 

ΑΒΡ:   Στὲς πολιτεῖες ὁ καθεὶς εὑρίσκει τρελὸν ἄνδρα,      15 

  πλὴν τέτοιον δὲν ἤξευρα πὼς ἔχει καὶ ἡ μάνδρα. 

 

ΚΛΕ:  Ἄχ! Μὴν μὲ λέγης ἄνθρωπον, μὴν μ’ ὀνομάζης ἄνδρα, 

  μᾶλλον ἐγὼ ἂς λέγωμαι εὐλόγως Σαλαμάνδρα, 

  καθ’ ὅτι ζῶ εἰς τὴν φωτιὰν τοῦ Ἔρωτός σου χρόνους, 

  δὲν ἀποθνήσκω παρευθύς, πλὴν δοκιμάζω πόνους.    20 

 

ΑΒΡ: (κατ’ ἰδίαν) Στοῦ Ἔρωτός μου τὴν φωτιὰν ζεῖ χρόνους, τί σημαίνει; 

  Ἔτζι αὐτὸς μὲ ἀγαπᾶ… καὶ τί λοιπὸν κερδαίνει; 

  Εἰπέ μοι, ἐχθές, σήμερον ἐπῆγες εἰς τὴν χώραν; 

 

ΚΛΕ:   Ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέστρεψα, δὲν ἔχω μίαν ὥραν. 

  Μοι εἶπεν ἡ ἀρχόντισσα πὼς φράγουλες προσμένει,    25  

  πλὴν ἦτον εἰς τὴν κόγχην της πολλὰ συλλογισμένη. 

 

ΑΒΡ:  Τί ἄλλο ἐκεῖ ἔμαθες; 

 

ΚΛΕ:  Ἔμαθα πὼς πεθαίνω, 

    ἂν δὲν σὲ βλέπω πάντοτε καὶ δὲν σὲ συντυχαίνω. 

    Δὲν ἠμπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ποτὲ του νὰ γνωρίση 

    ὑγείας τὸ προτέρημα ἐὰν δὲν ἀρρωστήση.     30 

    Μήτε γνωρίζει μέριτον ἀφοῦ κανένας φθάσει 

    νὰ μάθη ἕναν ἄνθρωπο, πάρεξ ἀφοῦ τὸν χάσει. 
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  Μὲ ψυχὴν βραδείαν 

  μὲ τυφλὴν καρδίαν 

  καὶ μὲ νοῦν θολόν.              35 

 

  Ἂν μαζὶ δὲν μένω 

  ὅπου κι ἂν πηγαίνω 

  μὲ θαρροῦν τρελό. 

 

  Τοῦ καιροῦ φαιδρότης 

  ἐξοχῆς λαμπρότης              40 

  κάθε ἡδονή. 

 

  Σ’ ἕναν ὅπου πλήττει 

  ἀηδίαν τίκτει 

  λύπην προξενεῖ. 

 

  Κάθε λοιπὸν τόπος              45 

  εἰς ἐμένα τρόπος 

  εἶναι διωγμοῦ. 

 

  Ἄγριον τὸ δάσος 

  ὡσὰν ἀντιθάσσος 

  τρίζει κατ’ ἐμοῦ.              50 

 

  Πλάτανοι καὶ ἄλλα 

  δένδρα τὰ μεγάλα 

  ἅμα τὰ μικρά, 

 

  κλίνουν τὸν αὐχένα 

  ὅλα εἰς ἐμένα               55 

  φαίνονται νεκρά. 

 

  Κοῦκοι καὶ τρυγόνες 

  καὶ αἱ ἀηδόνες, 

  ὅλα τὰ πτηνά, 

 

  θλιβερῶς γογγύζουν             60 

  καὶ μὲ ταλανίζουν 

  μέσα στὰ βουνά. 

 



 97

  Ρύαξ δὲν κινεῖται 

  στὸ νὰ μὲ μιμεῖται 

  εἰς τοὺς στεναγμούς.             65 

 

  Τὸ νερὸν ποὺ τρέχει 

  καὶ τὰ χόρτα βρέχει 

  ὡσὰν μὲ κλαυθμούς, 

  πίπτει ἀπὸ βράχους, 

  μετὰ πολλοῦ τάχους             70 

  ἐπὶ τῶν φυτῶν. 

 

  Καὶ εἰς ἕνα χάος 

  ρέει ἀενάως 

  μὲ μουρμουρητόν. 

 

  Καὶ ἀπὸ τὸ βάθος              75 

  ἡ Ἠχὼ μὲ πάθος 

  μὲ ἀντιλαλεῖ. 

 

  Ὁπόταν στενάζω 

  τὴν ἐνθουσιάζω 

  καὶ μὲ προσκαλεῖ.              80 

 

  Ἡ σκιά μου δείχνει 

  τὰ λαμπρά σου ἴχνη 

  πῶς ρινηλατεῖ. 

 

  Νὰ καταφιλήση 

  ἂν καὶ τὰ γνωρίση              85 

  ἐνῶ περπατεῖ. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

Ἡ Ἁβροκόμη ἔφυγεν ἐκεῖθεν πρὸς ἑσπέρας, 

ὅπου ὁ νέος ἔρχεται τὴν μετ’ αὐτὴν ἡμέραν. 

Εἰς τὸ εὐῶδες ἔδαφος τὰ πρόβατα ποιμένει, 

τῆς νέας τὴν ἐμφάνισιν μετὰ χαρᾶς προσμένει. 

Ὅμως τὴν φαντασίαν του ματαίως κολακεύει        5 

καὶ ἕως εἰς τὰς δώδεκα ἐκεῖ διημερεύει. 

Ὅστις μεθᾶ ἐξ Ἔρωτος, εἰς πλάνην ἐξωκέλλει 

καὶ ὅταν δύη ὁ ἥλιος, θαρρεῖ πὼς ἀνατέλλει. 

Ὁ Ἔρως εἶναι τύραννος καρδίας καὶ δυνάστης 

κι ἡ φαντασία πάντοτε εἶναι τοῦ ψεύδους πλάστης      10 

καὶ τὰ μὲν ὄντα πολλαχῶς τὰ μετασχηματίζει 

καὶ πάλιν τὰ ἀνύπαρκτα τὰ πλάττει, τὰ ρυθμίζει. 

Καὶ ἀπατᾶ τὸν ἄνθρωπον ὄχι μόνον καθ’ ὕπνον, 

ἀλλὰ καὶ πάντῃ ἄγρυπνον καὶ πρὶν καὶ μετὰ δεῖπνον. 

Ἀπὸ αὐτὴν στὸν ἄνθρωπον γεννᾶται ἡ ἀπάτη,        15 

καθ’ ὅτι τὰ ἀνύπαρκτα ποικίλως ἀναπλάττει. 

Ἡ φαντασία ἐνεργεῖ πολλὰ ἡ πλανεμένη 

καὶ ὑγιεῖς μὲν ἀρρωστεῖ, νοσοῦντας ὑγιαίνει. 

Κλεάνθης λοιπὸν ἔπασχε καὶ ἀπὸ ψυχῆς πόνον 

τοιούτους λόγους ἔπλαττε καὶ ἔλεγε μὲ τόνον.        20 

 

ΚΛΕ:  Τὴν Ἁβροκόμην δεῖξόν μοι, ὦ Ἥλιε, ἀπόψε 

  ἢ τὴν ψυχήν μου ἔπαρε καὶ τὴν ζωήν μου κόψε. 

  Ποῦ εἶναι, ποῦ εὑρίσκεται τῆς ἐξοχῆς τὸ ἅλας, 

  ὁποὺ τὴν ὑποδέχεται μὲ ἀνοικτὰς ἀγκάλας; 

  Βαβαί! Πῶς ἐσκυθρώπησεν ἡ τεθλιμένη φύσις;      25 

  καὶ πῶς ἐμαυροφόρεσεν Ἀνατολὴ καὶ Δύσις; 

  Τὸ ἀηδόνι κρύπτεται καὶ πάσχει γλωσσοδέτην 

  καθ’ ὅτι δὲν αἰσθάνεται ἐδῶ τὸν εὐεργέτην. 

  Καὶ ἐθολώθη ὁ ἀήρ, ὁ ρύαξ μουρμουρίζει, 

  ὡσὰν μὲ δάκρυα τὴν γῆν ὁ οὐρανὸς ραντίζει.      30 

  Μὲ κλαίει εἰς τὰ σύννεφα τὸ ἀμυδρὸν φεγγάρι, 

  μὲ ταλανίζει εἰς τὴν γῆν τὸ θλιβερὸ κλοξάρι 

  καὶ ἡ Ἠχὼ ποὺ κατοικεῖ τοὺς βράχους καὶ τοὺς λόγγους, 

  περιπαθῶς ἀντιλαλεῖ τοὺς θλιβερούς μου φθόγγους. 

  Τί πάθος πολυποίκιλον εἶναι αὐτὸς ὁ Ἔρως;      35 

  Δὲν τὸν δαμάζει δίαιτα οὐτ’ ἀλλαγὴ ἀέρος. 

  Σήμερον ἰατρεύεται ἡ χθεσινή μου μέθη, 

  ἰατρικὸν δὲ Ἔρωτος δὲν λέγουν πὼς εὑρέθη. 
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  Ὀλίγον καίει ἥλιος δύων ὑπὸ τὴν σφαίραν, 

  ἐγὼ δὲ καταφλέγομαι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν.      40 

  Φύγετε, γλυκεῖς Ζέφυροι, φέρετ’ ἐπὶ πτερύγων! 

  Τοὺς στεναγμοὺς τοῦ στήθους μου σκορπίσατε ὀλίγον! 

  Εἰς ἀκοὰς ἐμπνεύσατε αὐτοὺς τῆς Ἁβροκόμης 

  νὰ μάθη πὼς εἶμ’ ἄθλιος καὶ ἄξιος συγγνώμης. 

  Ἀντιλαλεῖτε σπήλαια καὶ φάραγγες καὶ λόγγοι      45 

  ὅσα αὐτοῦ τοῦ Ἔρωτος εἶναι φλογώδεις φθόγγοι. 

  Αὐτὸς ὁ τρισκατάρατος κάθε καρδίαν καίει, 

  τὸν πλέον ἀνδρειότερον τὸν καταντᾶ νὰ κλαίη. 

  Τίγρην θηριοδέστερον δὲν ἔχει Ὑρκανία 

  καὶ λέοντα σκληρότερον δὲν ἔχει ἡ Λυβία.       50 

  Ὡσὰν ἀκρὶς τὰ ὄσπρια καὶ τὰ σπαρτὰ ὁ βροῦχος 

  μαραίνει τὴν καρδίαν μου αὐτὸς ὁ τροπαιοῦχος. 

 

  Ὦ νήπιον ἀνδρεῖον, 

  ἀμφίβιον θηρίον, 

  ἐπίκοινε Πανθήρ!              55 

 

  Ζωΰφιον Ἰνδίας, 

  ζιζάνιον καρδίας, 

  ἠλεκτρικὲ σπινθήρ! 

 

  Ἑκούσιόν μου πάθος 

  καὶ ἄφευκτόν μου λάθος            60 

  ἀκόρεστε τρυφή! 

 

  Γλυκεία μου ἀπάτη, 

  φροντίς μου τερπνοτάτη, 

  ὑπόθεσις κρυφή. 

   

  Τερπνὴ ἀνησυχία,              65 

  εὐδαίμων δυστυχία, 

  εὐκταία συμφορά! 

 

  Ἡδονικὴ παιδεία, 

  γλυκεία ἀηδία, 

  ἐπώδυνε χαρά!              70 
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Ἀργή μου ἀσχολία, 

  ἐλεύθερη δουλεία, 

  νοός μου τιμωρέ! 

  Χαροποιά μου λύπη, 

  τερπνόν μου καρδιοκτύπι            75 

  καὶ φόβε τολμηρέ! 

 

  Φλογώδης εἶσαι δρόσος 

  καὶ ζωηφόρος νόσος, 

  ὑγεία ἀσθενής! 

 

  Ὑπέρπλουτος πενία              80 

  καὶ φρόνιμος μωρία, 

  τύραννος εὐμενής! 

 

  Ἐσὺ εἶσαι τὸ ρόδον, 

  ὀρθῶν καὶ ἀντιπόδων 

  ὡς ἄνθος φυσικόν.              85 

 

  Ὁ ἐπαινέτης ψόγος, 

  ὁ πνευματώδης λόγος 

  ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. 

 

  Τὴν κορυφήν μας στέφεις, 

  τὴν αἴσθησίν μας τρέφεις,            90 

  τὰ σπλάγχνα ψηλαφεῖς! 

 

  Καὶ τὴν καρδίαν φλέγεις, 

  τὸ αἷμα της ἀρμέγεις, 

  ὡς βδέλλα τὸ ροφεῖς! 

 

  Ὅ,τι καλὸν γιγνώσκεις            95 

  ἀφεύκτως ἐκεῖ βόσκεις, 

  πλὴν δὲν τὸ ἀδικεῖς. 

 

  Γιατί ὅλα τὰ ὄντα 

  καὶ ἄψυχα καὶ ζῶντα 

  ἐσὺ τὰ διοικεῖς!              100 
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ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

Ἀφοῦ ἐφάνη Ἄρτεμις, τὸ τοῦ αἰθέρος ὄμμα 

καὶ τῆς νυκτὸς ἐξέλιπε τὸ ὀμιχλῶδες χρῶμα. 

Τουτέστιν ἀφοῦ ἔλαμψε Σελήνην εἰς τὰ νέφη 

τότε εἰς τὴν καλύβαν του Κλεάνθης ἐπιστρέφει. 

Ὅμως ὁ Ἔρως ἄγρυπνος τὸν ὕπνον φυγαδεύει,        5 

ἀνύστακτα τὰ βλέφαρα κρατεῖ καὶ νυκτερεύει. 

Εἰς τὸν ἐρῶντα φαίνεται ἀκάνθινος ἡ κλίνη 

καὶ μεσημβρίας Ἥλιος ἡ τῆς νυκτὸς Σελήνη. 

Ὅθεν ὡσὰν νὰ ψήνεται ἐπάνω εἰς ἐσχάραν, 

ὡς θύμα πρὸς τὸν Ἔρωτα διὰ τινὰ κατάραν        10 

τελεῖται ἡ καρδία του ὡς μία ἑκατόμβη 

καὶ ὅλως ὁλοκαύτωμα τοῦ αἵματός του θρόμβοι. 

Λοιπὸν Κλεάνθης ἄγρυπνος ἐξάπαντος μὲ πόνον 

δι’ ὅλου ἐφαντάζετο τὴν Ἁβροκόμην μόνον. 

Ἐστέναζεν, ὀδύρετο, ἐλεεινολογεῖτο,          15 

τὸν ὕπνον δὲ μετέπειτα θερμῶς ἐπικαλεῖτο. 

Ὕπνε θεὲ ἀνέσεως, παθῶν ἡ θεραπεία, 

τί φεύγεις εἰς φιλήδονα καὶ χαῦνα κωνωπεία; 

Πῶς μᾶλλον σὲ ἐξαγριεῖ τῶν δυστυχῶν ὁ φθόγγος; 

Τελείως δὲν σὲ δυσωπεῖ τοῦ πάθους τῶν ὁ ὄγκος;       20 

Ἀφοῦ δὲ διαγέλασεν ἐπὶ τῆς ἀτμοσφαίρας 

τὸ Λυκαυγὲς, ὁ πρόδρομος τῆς αὔριον ἡμέρας 

καὶ ἐπὶ τὸν Ὁρίζοντα ὁ ἥλιος ἐφάνη 

καὶ νύκτα ἐπανέλαβον γυμνοὶ Ἀμερικάνοι, 

τότε λοιπὸν ὁ ἄθλιος εἰς τὸ χωράφι τρέχει         25 

καὶ τὸ εὐῶδες ἔδαφος μὲ δάκρυά του βρέχει. 

Καὶ μετ’ ὀλίγον ἔξαφνα τὴν Ἁβροκόμην βλέπει, 

εὐθὺς εἰς λόγον ἕτερον καιρὸν δὲν ἐπιτρέπει. 

 

ΚΛΕ:  Εἰδωλολάτραι Λάπωνες ὁμοῦ καὶ Σαμογέδοι, 

  τί προσκυνεῖτε ἥλιον ὁποὺ πολλάκις ἔδυ;        30 

  Κὰν πρόσωπον λατρεύσατε ὁποὺ εἰς τὴν Εὐρώπην 

  πρώτην φορὰν ἀνέτειλεν ἀπ’ τὴν θεὰν κατόπιν. 

  Ὦ Ἄφροι καὶ Ἀσσύριοι καὶ οἱ Ἀμερικάνοι, 

  τάχα τοιοῦτον ἄτομον σ’ ἐσᾶς ποτὲ ἐφάνη; 

  Ὡς φῶς τῆς τεθλιμμένης μου ζωῆς ἡ εὐτυχία,      35 

  ἀνέλπιστη στὸν δοῦλον σου ἦτον ἡ εὐστοχία. 

  Ἦλθον ἐχθὲς ὁ ἄθλιος, ἐπρόσμεναν ἓξ ὥρας 

  καὶ ἔφυγα περίλυπος τὸ βράδυ πολλὰ ξώρας. 
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  Τὸ στρῶμα μου κατάντησεν ὡς μία κολυμβήθρα 

  ὅπου ἀνεβαπτίσθηκα στὰ τῶν δακρύων ρεῖθρα.      40 

  Τὸ στῆθος μου ὡς κάμινος τῶν στεναγμῶν δακρύζει, 

  τὸ «ἄχ» ποὺ ἐξατμίζεται τὴν ὀροφὴν μαυρίζει. 

  Την νύκτα τὴν εἰκόνα σου ὁ ὕπνος σχεδιάζει, 

  ἡμέραν ἡ ἐπίνοια μὲ τὴν παρρησιάζει. 

  Ὕπνος ἐχθὲς μὲ ἔφευγε, ὁ τοῦ θανάτου γείτων      45 

  καὶ τῆς μορφῆς σου κάτοπτρον τὸ ὄνειρόν μου ἦτον. 

  Ἀνάγκη λοιπὸν ἔγινε ἀπαύστως νὰ σὲ βλέπω, 

  ὅθεν τῆς ἀπουσίας σου καιρὸν δὲν ἐπιτρέπω. 

  Τὸ κάλλος σου τὸ ἄπορον, τῆς φύσεως τὸ δῶρον, 

  στοὺς ὀφθαλμούς μου πώποτε δὲν ἐπιτρέπει κόρον.    50 

  Ὅταν σὲ βλέπω, χαίρομαι, λυποῦμαι καὶ ἐλπίζω, 

  διστάζω, καταπλήττομαι, θαρρεύομαι, σαπίζω. 

  Ὅμως ἡ ἀπουσία σου, ἄχ, πόσον μὲ κοστίζει! 

  Μὲ πύρινά μου δάκρυα τὸ στῆθος μου ποτίζει. 

  Ἐχθὲς ὁποὺ ἡ ἔκλειψις τοῦ κάλλους σου ἐφάνη,      55 

  τὰ πάντα εὐθὺς ἔβαψε μία θομπὴ μελάνη. 

  Ὁ οὐρανὸς εἶν’ σκυθρωπός, ἡ φύσις μαυροφόρος 

  καὶ ἔκλαιγε τὸ ἔδαφος, ἐστέναζε τὸ ὄρος. 

  Τὸ πᾶν μὲ ἐταλάνιζε καὶ μοὶ συνελυπεῖτο, 

  τὸν ἦχον τῶν δακρύων μου ὁ ρύαξ ἐμιμεῖτο.      60 

  Ὅταν λοιπὸν ἡ ἐξοχὴ συνήθως δὲν σὲ βλέπει, 

  ἀφεύκτως ὡς αἰσθητικὸν νὰ πάσχη τὸ πᾶν πρέπει. 

  Ὁ ἥλιος μαυροφορεῖ, ἡ φύσις σκυθρωπάζει, 

  παραπονοῦνται τὰ πτηνά, τὸ ἔδαφος στενάζει. 

  Περίλυπος ὁ οὐρανός, ἡ ἀτμοσφαίρα κλαίει      65 

  καὶ μόλις ὁ ἀσθματικὸς Ζέφυρος ἀναπνέει. 

  Καὶ τὸ νερὸ ὡς δάκρυον μὲ πένθος κανακίζει, 

  τὸ ἀηδόνι ἄρρωστον εἰς τὸν δερὲν γογγύζει. 

 

ΑΒΡ:  Πῶς τάχα δὲν ἐντρέπεσαι; Κλεάνθη σὲ θαυμάζω! 

  Κατήντησες ἀφόρητος καὶ θὲ νὰ σὲ τρομάζω.      70 

  Τόσον καιρὸν ἐζούσαμεν μὲ ἄκραν ἡσυχίαν, 

  τώρα εἰς τὲς καλύβες μας εἰσάγεις δυστυχίαν; 

  Δὲν ὠφελεῖ στὸν ἄρρωστον μαλαγματένια κλίνη, 

  ἀλλ’ οὔτε στὸν ἀνόητον τῆς τύχης ἡ γαλήνη. 

  Δὲν εἶσαι εἰς τὰς φρένας σου καθὼς καταλαμβάνω    75 

  κι ἂν πρῶτα δὲν τὸ ἤξευρα πλὴν τώρα τὸ μανθάνω. 
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ΚΛΕ:  Ἂν καὶ χωρὶς νὰ ἀφορᾶς εἰς τὸ νὰ μὲ πλανέσης, 

  μὲ ἔκανες ἔξω φρενῶν καθ’ ὅτι μὲ ἀρέσεις. 

  Πολλῶ δὲ μᾶλλον ἔπρεπε νὰ μὲ ἀπομωράνης, 

  ἀνίσως μὲ ἀγάπιζες ἀφοῦ καιροῦ ἐφάνης.       80 

 

ΑΒΡ:  Ὁ ἄνθρωπος εἰς ἄνθρωπον δὲν λέγεται ἀδίκως 

  πὼς εἶναι θεός, ἄγγελος, διάβολος καὶ λύκος. 

  Ποιὸς σὲ ὑπαγόρευσεν αὐτὰ σ’ αὐτοὺς τοὺς τόπους; 

  Ποῦ ἔμαθες τοῦ Ἔρωτος τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους; 

 

ΚΛΕ:  Εἰς τοῦ λαμπροῦ προσώπου σου τὸ πάνσοφον σχολεῖον    85 

  ἐσπούδασα τοῦ Ἔρωτος τὸ ἱερὸν βιβλίον, 

  καθ’ ὅτι ἐμαθήτευσα εἰς τὴν σπουδαίαν φύσιν, 

  ἐκείνη μὲ ἐδίδαξεν τῆς Ἁβροκόμης κλίσιν. 

  Ὁ κόσμος πρὸ τῆς κτίσεως αὐτὸς ὁ τώρα πράος, 

  τὰ πάντα περιέκλειεν εἰς ἐν ζοφῶδες χάος.      90 

  Γῆ, Οὐρανὸς καὶ Θάλασσα χωρὶς κανένα σχῆμα, 

  συγκεχυμένα ἄμορφα νὰ μένουν, ἦτον κρίμα, 

  καὶ ὕψωσε Στερέωμα ὁ Πλάστης ὡσὰν δῶμα. 

  Ὠκεανὸν ἐξέτεινε, ἐτόρνευσε τὸ χῶμα. 

  Τῶν ὄντων ἐνεψύχωσεν ἐκ στόματος τὴν φύσιν,      95 

  τὰ ζῶα μὲν παρέλαβον, τὰ δάση των εἰς χρήσιν. 

  Καὶ τὰ πτηνὰ ἐπέταξαν τὸν δρόμον τοῦ ἀέρος, 

  τὰ δὲ νηκτὰ τὴν θάλασσαν ὁδεύουν ἐλευθέρως. 

  Ἐζοῦσαν μὲν οἱ ἄνθρωποι πλανῆται καὶ φυγάδες, 

  Γυμνοὺς τοὺς ὑπεδέχοντο βουνὰ καὶ πεδιάδες.      100 

  Ὁ εἰς τοῦ ἄλλου ἄγνωστος, δὲν ἔζουν ἀνθρωπίνως. 

  Τροφὴ των ἦτον βάλανος καὶ κλίνην τους ὁ σχοῖνος. 

  Πλὴν τὴν ζωήν τους ὕστερον ἐγλύκανε ὁ Ἔρως, 

  τὰ δύο γένη ἔζευξεν νὰ ἔλθουν εἰς ἓν μέρος. 

  Αὐτὸς τοὺς καθοδήγησεν εἰς τῆς χαρᾶς τὸν δρόμον,    105 

  ἡ φύσις δὲ διδάσκαλος τοὺς ἔδωκε καὶ νόμον. 

  Τὰ ζῶα ἐρωτόληπτα λοιπὸν εἰς κάθε τόπον, 

  ὅλα σκαλίζουν σύντροφον μὲ κάθε λογῆς τρόπον. 

  Καὶ ἐμμανὴς ἡ ἔλαφος τὸν ἐραστήν της θέλει 

  καὶ ἀψηφεῖ τὸν κίνδυνον, τοῦ κυνηγοῦ τὰ βέλη.      110 

  Δὲν ἀτενίζεις τὴν λαμπρὰν τοῦ Οὐρανοῦ ἁψίδα, 

  τὰ ἄστρα στὸ Στερέωμα ἐρῶνται παρ’ ἐλπίδα; 

  Ὁ Ἑωσφόρος Ἕσπερος, ἄστρον τῆς Ἀφροδίτης, 

  πρὸ τῆς αὐγῆς μας φαίνεται, ζητᾶ τὸν ἐραστή της. 

  Καὶ τὴν Σελήνην θέλγουσιν ἡλίου αἱ ἀκτίνες,      115 
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  στὴν θάλασσα ἐρώμενοι ἀρχοῦνται οἱ δελφίνες. 

  Γογγύζει εἰς τὸ ποίμνιον τῶν ζώων ἡ ἀγέλη. 

  Τί ἄλλο παρὰ ἔρωτα ἐπικαλεῖται, θέλει; 

  Βλέπεις πῶς περιπλέκεται κισσὸς τὸ κυπαρίσσι 

  καὶ τὸ ἐνηγκαλίζεται διὰ νὰ τὸ φιλήσει;        120 

  Ἡ θαυμαστὴ Σεμίραμις, Διδὼ καὶ Κλεοπάτρα, 

  ἡ Κλυταιμνήστρα, Τώμυρις, Περσίας ἀνδριάτρα, 

  ὅλες τὸν ἔνθουν Ἔρωτα, βασίλισσαι μεγάλαι, 

  ὡσὰν θεὸν ἐδόξαζον μέχρι σφαγῆς τὸ πάλαι. 

  Τὸ δὲ δακτυλοθέσιον ὁ γάμος καὶ τὰ μνήστρα      125 

  εἶναι κοινὰ προνόμια, τὰ ἔχει καὶ ἡ πλύστρα. 

  Στὸν οὐρανόν, στὴν θάλασσα, στὴν γῆν λοιπὸν στὴ μόνη 

  ἐσὺ εἶσαι ποὺ παντελῶς ὁ Ἔρως δὲν πληγώνει. 

  Όμως ὁ πυρφόρος Ἔρως καὶ ποῦ δὲν ἐπικρατεῖ; 

  Δὲν εἶναι κανένα μέρος            130 

  ὁποὺ πάντῃ ἐλευθέρως οὗτος δὲν περιπατεῖ; 

  Κατατρόπωσε τυράννους, ἔθελξε καὶ βασιλεῖς. 

  Ταπεινεῖ ὑπερηφάνους, 

  ὅμως πλέκει καὶ στεφάνους δι’ ἀνθρώπους εὐτελεῖς. 

  Ὅθεν ὅταν σὲ λατρεύω τὸ νὰ μὴν μὲ ἀγαπᾶς      135 

  ὄχι μόνον δὲν πιστεύω, 

  ἀλλὰ τώρα προφητεύω πὼς ἐσὺ καρδιοχτυπᾶς. 

  Μόνον μάθε κατὰ βάθος ὅτι εἶναι στὸ ἑξῆς 

  ἀδιόρθωτον τὸ λάθος 

  καὶ ἀνίατον τὸ πάθος καὶ ὁ πόνος μου ὀξύς.      140 

  Πῶς ποτὲ δὲν θὲ νὰ φτάσω στὸ νὰ σὲ ὑστερηθῶ; 

  Πλὴν καὶ ἂν ποτὲ σὲ χάσω  

  πάλιν δὲν θὰ σὲ ξεχάσω οὔτε θὲ νὰ σ’ ἀρνηθῶ. 

  Ἂς κοπεῖ, ναί, ἐν τῷ ἅμα τῆς ζωῆς μου ἡ κλωστὴ 

  παρὰ νὰ ἰδῶ τὸ δράμα            145 

  ὅτι ἔκοψες τὸ ράμμα τῆς ἀγάπης μου πιστή. 

  Ἂν τὸ φῶς μου ἀπεκρύβη ὁ μὴ γένοιτο ποτέ, 

  ποιός πλέον διατρίβει 

  εἰς τὴν γῆν ὁποὺ τὸν θλίβει, ὦ Ἡλίου θεαταί; 

  Ἄχ! Τὸ ἐδικόν σου μόνον βλέμμα τὸ ἡδονικόν      150 

  νέκταρ στάζει ζωογόνον 

  ὁποὺ κάθε ψυχῆς πόνον θεραπεύει ψυχικόν. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 

 

Τερπνὸν εἶναι καὶ εὔμορφον τὸ ρόδον τὸ εὐῶδες, 

πλὴν εἶναι ἐπικίνδυνον καθ’ ὅτι ἀκανθῶδες. 

Μὲ τὰς ἀκάνθας πάντοτε συγκατοικεῖ τὸ ρόδον. 

Δὲν ἀποκτᾶται τίποτε ἄνευ τινῶν ἐξόδων. 

Πλὴν ὅσον ἀκριβέστερον ἕνα καλὸ κοστίζει,        5 

Τοσοῦτον καὶ γλυκύτερον πὼς εἶναι σαφηνίζει. 

Ὁπόσα δὲν καρπούμεθα μὲ κόπον καὶ ἱδρώτα, 

εἶναι εὐκαταφρόνητα καὶ στρέφομεν τὰ νῶτα. 

Ὅθεν τὸ ἀφαιρούμενον εὐθὺς μετὰ τὴν κτήσιν 

ἀφοῦ τὸ ἀπολαύσομεν τότε λυπεῖ τὴν φύσιν.        10 

Ψυχὴν τὸ ἀγνοούμενον ἂν ἔχασε δὲν κλαίει, 

ἡ μετὰ τὴν ἀπόλαυσιν ἀφαίρεσίς μας καίει. 

Λοιπὸν ἀφοῦ ἐγνώρισεν τὴν τρυφερὰν παρθένον 

εἰς τὴν αὐτῆς ἀπόλαυσις ὁ νέος ἐπιμένων, 

οὐδὲ στιγμὴν ὑπέμεινεν εἰς τὸ νὰ μὴν τὴ βλέπη        15 

καθ’ ὅ,τι ἡ ἀντάμωσις εἰς τὰς ἁλώσεις πρέπει. 

Ὅθεν αἱ ὧραι τῆς νυκτὸς σ’ αὐτὸν φαίνονται χρόνοι 

καὶ βλασφημεῖ τὸν Ἥλιον ὁποὺ δὲν ξημερώνει. 

Ἀφοῦ δὲ στὸν ὁρίζοντα ἐφάνη ὁ Ἀπόλλων 

καὶ τῆς αὐγῆς τὸ λυκαυγὲς ἐρράντισε τὸν πόλον,       20 

τότε αὐτὸς ἐπήδησε εὐθὺς ἀπὸ τὸ στρῶμα 

καὶ διὰ περιέργειαν ἀνέβη εἰς τὸ δῶμα. 

Βλέπει πὼς δὲν ἐξύπνησεν ἡ νέα Ἁβροκόμη, 

καὶ μισὴν ὥραν ὄρθιος ἐφύλαξεν ἀκόμη. 

Κατόπιν μὲ τὰ πρόβατα εἰς τὴν βοσκὴν πηγαίνει,       25 

φυσᾶ καὶ τὴν φλογέραν του ἐνῶ αὐτὰ ποιμαίνει. 

Τέλος περιεργάζεται τὴν νέα ὅτι φθάνει 

καὶ πρῶτος εἰς προσκύνησιν τὸν λόγον προλαμβάνει. 

 

ΚΛΕ:  Ποιόν ἐγὼ νὰ συγχαρῶ καὶ νὰ καλημερίσω; 

  Ἐσένα ἢ τὸν Ἥλιον πρέπει νὰ χαιρετήσω;       30 

  Ὅταν ἐσὺ περιπατῆς, τὴν ἐξοχὴν στολίζεις, 

  τότε τὴν γῆν χαροποιεῖς, τὰ χόρτα εὐπρεπίζεις. 

  Λαμπρύνεις τὸ στερέωμα, εὐεργετεῖς τὴν φύσιν, 

  εὐφραίνεις τὸν ὁρίζοντα, χαροποιεῖς τὴν βρύσιν. 

  Παρηγορεῖς τὸν ἥλιον καὶ τέρπεις τὸν ἀέρα,      35 

  ὁ οὐρανὸς λαμπρύνεται, γελᾶ ἡ ἀτμοσφαίρα. 

  Τὰ ἴχνη σου ἀσπάζεται τὸ χαμερπὲς νεράκι, 

  ἀνασκιρτὰ καὶ χαίρεται τὸ ἄκακον ἀρνάκι. 
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  Τὸ ἀηδόνι πρόσχαρον εὐθὺς αὐθαδιάζει, 

  σὲ βλέπει μὲ κατάπληξιν καὶ σὲ ἐγκωμιάζει.      40 

  Ἐγὼ δὲν ταλανίζομαι καὶ ἐλεεινολογοῦμαι, 

  τὸν ἄωρόν μου θάνατον θερμῶς ἐπικαλοῦμαι. 

  Αχ! Ἁβροκόμη ἄσπλαγχνε, ἐγὼ μὲν ἀποθνήσκω, 

  ἰατρικὸν τοῦ πάθους μου κανένα δὲν εὑρίσκω. 

  Πλὴν Οὐρανὸς ὁ ἔφορος εἶναι δικαιοκρίτης,      45 

  ἐλπίζω πὼς ἐκδίκησιν εὑρίσκεις καὶ θὰ φρίττεις.  

  Στοχάσου ἐξ αἰτίας σου πὼς θὲ νὰ ἀποθάνω, 

  ἐνῶ ἐκ τῆς ἀγάπης σου ζωὴν ἀπολαμβάνω. 

 

ΑΒΡ:  Ποσῶς δὲν τὸ στοχάζομαι γιατί ἐγὼ δὲν πταίω 

  καὶ ἀπὸ τὲς ἡμέρες σου δὲν ζῶ μητ’ ἀναπνέω.      50 

 

ΚΛΕ:  Φονεὺς δὲν προφασίζεται πὼς τὴν ζωὴν τοῦ δεῖνος 

  τὸ ξίφος ἐθανάτωσε καὶ ὄχι πὼς ἐκεῖνος. 

  Εἶναι τοῖς πάσιν εὔκολον ζωήν του νὰ σηκώσεις, 

  καθὼς εἶναι ἀδύνατον τὸ νὰ τὴν ἀποδώσης. 

  Ὅθεν ζωῆς ἀφαίρεσις εἶναι θηρίων χρέος,       55 

  ἡ δόσις εἶναι ἴδιον Θεοῦ καὶ Βασιλέως. 

  Ἡ τίγρης καὶ ἡ πάρδαλις, ἡ ὕαινα, ὁ λέων 

  φονεύουν μὲ τοὺς ὄνυχας καὶ ἐσὺ διὰ χειλέων. 

  Νεκρὸς ἀδιαλάλητος ἔξω τοῦ τάφου κεῖμαι, 

  ἡμιθανὴς καὶ σκέλεθρον πρὸ ὀφθαλμῶν σου εἶμαι.    60 

 

  Ἄχ! Τί ἑκούσιον κακόν, 

  τί πάθος θεληματικὸν 

  ἡ ἐδική μου νόσος; 

   

  Τοῦ ἑαυτοῦ μου ἡ φθορὰ 

  μοι φαίνεται ὅλο χαρά,            65 

  τὰ δάκρυά μου δρόσος. 

 

  Τὴν σκληροτάτην μου ποινὴν 

  ὡς ζωογόνον ἡδονήν 

  γιατί νὰ τὴν νομίζω; 

 

  Καὶ τῆς ζωῆς μου ὁ ἐχθρός            70 

  γιατί στὰ μάτια μου ἐμπρὸς 

  πὼς εἶναι δὲν γνωρίζω; 
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  Καὶ πῶς νὰ τὴν ὑστερηθῶ; 

  Ἄχ! Ἁβροκόμη σὲ ποθῶ! 

  Μὲ πίστιν σὲ λατρεύω!            75 

 

  Πλὴν ἄπορος ἀνταμοιβῆς 

  εἰς τὸ ἑξῆς ἀνευλαβὴς 

  νὰ γένω κινδυνεύω. 

 

  Τῆς ερωμένης η δεινή 

  και δυσγνωμος επιμονή            80 

  το άτρεπτόν της πείσμα. 
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ΜΕΡΟΣ Ε’ 

 

Ἂν ἐν καιρῷ τοῦ Ἄρεως, ἐνῶ τῆς ἐκστρατείας 

τὰ ὅπλα θριαμβεύωσι μίας ἐπικρατείας, 

ἀξίωμα πολιτικὸν ζητεῖ τὸν βασιλέα, 

φιλάνθρωπον καὶ συμπαθὴ οὐ μόνον Ἀχιλλέα, 

πολλῷ δὲ μᾶλλον τὸ λοιπὸν καὶ ἐν καιρῷ Εἰρήνης      5 

συμπάρεδρον τὸν ἀπαιτεῖ τῆς ἐλεημοσύνης. 

Πολιτικὸν ἀξίωμα θέλει πρὶν καταισχύνης 

ἐν καιρῷ κέρδους πάντοτε ἀνάκλησι Εἰρήνης, 

τὸν δὲ ἐχθρὸν νικώμενον πολλὰ μὴν κατεπείγη, 

ὅτι ἐξαίφνης εὔελπις νέαν πληγὴν ἀνοίγει.        10 

Οἱ ἀσθενεῖς πολέμιοι διὰ ἀψηφησίας 

πολλάκις ἀνδρειώθησαν ἐκ τῆς ἀπελπισίας. 

Πολλάκις ἐκ τοῦ ἤττοντος μὲ ἄκραν καταισχύνην, 

ὁ νικητὴς νικώμενος ζητεύει τὴν Εἰρήνην. 

Τὸ πάθος εἰς τὰ ὄστρακα γεννᾶ τοὺς μαργαρίτας       15 

καὶ τρόπαια συστήνονται πολλάκις ἐκ τῆς ἥττας. 

Τὸν ἐραστὴν ἐψύχρανε πολλάκις ἐρωμένη 

καὶ παντὶ τρόπῳ ἔπειτα αὐτὴ δὲν τὸν θερμαίνει. 

Αὐτὸς εἶναι τοῦ Ἔρωτος γενναῖος στρατιώτης 

καὶ κατ’ αὐτῆς καθώπλισεν αὐτὸν ἡ σταθερότης.       20 

Ἂν ὅμως ἀμετάτρεπτον πολιορκῆ τὴν νέαν, 

εἰς τὰ ὀπίσω ἔνευσε τὴν περικεφαλαίαν. 

Λοιπὸν Κλεάνθης ἔνοπλος κατὰ τῆς Ἁβροκόμης, 

θριαμβευτὴς ἐγίνετο τῆς αὐστηρᾶς της γνώμης. 

Ἀφοῦ δὲ ἀνεχώρησεν τὴν χθεσινὴν ἑσπέραν        25 

καθ’ ἑαυτὸν ἐσκέπτετο μὲ φρέναν λαμπροτέραν. 

 

ΚΛΕ:  Ἄχ! Ἕως πότε μάταια εἰς ἔρωτα προστρέχω; 

  Ἢ ἀποθνήσκω βέβαια ἢ πρέπει νὰ ἀπέχω. 

  Ἔρως ὁμοῦ καὶ ἀρετὴ ἅμα χαρὰ καὶ λύπη, 

  ἀπελπισία καὶ ἐλπὶς μὲ φέρουν καρδιοκτύπι.      30 

  Τὰ ὄρη τὰ Καυκάσια ἡ Γουϊένα ἔχει 

  καὶ φλόγα ἐξερεύγονται ὅταν ἡ φύσις βρέχει. 

  Καὶ ἄλλα ὄρη ἄγνωστα φωτιὲς στενάζουν ἴσως 

  καθὼς τὴν Αἴτνην νέμεται ἡ Σικελία νῆσος. 

  Νεάπολις Βεζούβιον, τὴν Ἔκλαν Ἰσλανδία,      35 

  τὸ δὲ φλογῶδες στῆθος μου ἡ μαύρη μου καρδία. 

  Τῆς ζωῆς μου μιαιφόνος εἰς τὸ πᾶν νέα ζημία, 

  πρὸς τὲς ἄλλες συμφορές μου καὶ αὐτὴ νέα ζημία. 
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  Μεταξὺ δὲ τῶν ποιμένων βασιλεύει καὶ τί ἄρα; 

  Πρέπει εἰς τὴν Ἁβροκόμην εἰμὴ σκῆπτρον καὶ τιάρα.    40 

  Εἰς αὐτὴν ὄχι δὲν πρέπει ἄλλο τί εἰμὴ λατρεία, 

  ὄχι δέρας τῆς Κολχίδος ἢ κεστὸς ἢ μῆλα τρία. 

  Αἱ τρεῖς Χάριτες τὴν εἶδον καὶ αἱ Μοῦσαι αἱ ἐννέα 

  καὶ ἐκραύγασαν μὲ θάμβος βαβαὶ κάλλος! Αἰ αἰ νέα! 

  Ὅμως τί ἠλιθιώτις, τί κακόν, ὢχ τί μωρία;        45 

  Νὰ μὲ φαίνεται γλυκεία ἡ ἐκ ταύτης τιμωρία! 

  Εἰς καιρὸν ποὺ προσποιεῖται πὼς ἐξ Ἔρωτος μεθύει 

  καὶ μὲ τοῦτο καθ’ ἑκάστην καὶ μὲ σφάζει καὶ μὲ θύει. 

  Εἰς τοῦ στήθους μου τὸν θρόνον ὡς μονάρχης ἂν ἀνέβη, 

  ὅμως καὶ τὸν ἔρωτά μου ἀπαρνεῖται, ἀνανεύει,      50 

  ἐπειδὴ δὲ ἡ καρδιά της εἶν’ πετραία Ἀραβία, 

  εἰς τὴν καλλιέργειάν της ἀναγκαία ἄρα βία. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

 

Ἄνευ οὐσίας ἴδια καὶ τρόπον, λέγει Πλάτων, 

ὅτι τὸ νὰ ὑπάρχωσιν εἶναι τῶν ἀδυνάτων. 

Ἀδύνατον ἡ κίνησις ἄνευ τοῦ κινουμένου 

καὶ σχῆμα δὲ καὶ ἔκτασις ἄνευ ἐκτεταμένου. 

Ὅθεν τῆς Μεταφυσικῆς καὶ Φυσιολογίας          5 

ἀξίωμα εἶναι αὐτὸ ἄνευ ἀντιλογίας. 

Λοιπὸν οὔτε ὑφίσταται ἄνευ ὑποκειμένου 

Ἔρως καὶ ἀντιπάθεια μίας θνητῆς παρθένου. 

Τῆς φύσεως αὐτόματον ποτὲ κανένα δῶρον, 

οὔτε φυτὸ δὲν γίνεται καὶ δένδρον χωρὶς σπόρον.       10 

Ἀλλὰ τὰ περικλείουσι, ἄλλα μὲν εἰς τὰ φύλλα 

ἢ εἰς τὴν φλούδαν ἕτερα ἢ μέσα εἰς τὰ ξύλα. 

Πολλάκις βλέπεις ἔξαφνα ἡ πέτρα πῶς βλασταίνει, 

μίαν συκὴν παρατηρεῖς στὸν τοῖχον πῶς αὐξαίνει. 

Τὸν σπόρον ἐκεῖ βέβαια ἢ ὁ ἀὴρ τὸν κρύπτει        15 

ἢ ἕνα κὰν πετούμενον περαστικὸν τὸν ρίπτει. 

Τοιουτοτρόπως φαίνεται εἰς τὴν ψυχὴν ὁ Ἔρως, 

τουτέστιν ἐμπνεόμενος ἀπὸ κανένα μέρος. 

Δὲν γίνεται αὐτόματος ἀνίσως δὲν τὸν σπείρης, 

ἐκ τοῦ ὁποίου σπέρματος ὁ κόσμος εἶναι πλήρης.       20 

Τότε καὶ αἱ ἁπλούσταται ποιμένων θυγατέρες 

Ἔρωτα συλλαμβάνουσι καὶ γίνονται μητέρες. 

Μητέρες λέγω ἔρωτος, τουτέστιν Ἀφροδίται, 

ὁπόταν ἡ καρδιά τους ὡς γῆ καλλιεργεῖται. 

Ὁ Ἔρως εἶν’ ἐπίκοινος, καὶ εἰς τὰ δύο γένη,        25 

τὸν πάσχουν ὡς ἀμφίβιον καὶ νέοι καὶ παρθένοι, 

καὶ διὰ τῆς ὁράσεως στὴν σύντροφον καρδίαν 

αὐτὸς μετοχετεύεται μὲ τόλμην αἰφνιδίαν. 

Καὶ εἶναι ἑρμαφρόδιτος, ἐπιρρεπὴς ὁ Ἔρως 

καὶ κλίνει ἑκατέρωθεν εἰς ἓν καὶ ἄλλο μέρος.        30 

Ἐφηῦρε μὲν τὸ θέατρον ὁ Θέσπις ἄνευ λάθους, 

πλὴν ὄχι πρὸς παράστασιν αὐτοῦ τοῦ θείου πάθους. 

Αὐτὸ εἶν’ ἀκανόνιστον εἰς τὰς θνητὰς καρδίας, 

ἀργία πολυάσχολος καὶ πλήρης χασμωδίας. 

Εἰς ὅ,τι καταγίνεται, εἰς ὅ,τι ἀσχολεῖται          35 

κατακρατεῖ καὶ νέμεται καὶ οἰκειοποιεῖται. 

Κάθε καρδίαν ἔνθερμον ὁ Ἔρως ἠλεκτρίζει, 

ὁποὺ ἀμέσως ἄρχεται αὐτὴ νὰ σπινθηρίζη.  
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Εἰς τοῦτον ὑποτάσσεται λοιπὸν καὶ Ἁβροκόμη, 

πλὴν ἡ ἁπλὴ καρδία της ἐδίσταζεν ἀκόμη.         40 

Κλεάνθης τὴν ἀντάμωσεν μίαν ἡμέραν ἄλλην 

καὶ ἐμπνευσθεῖς ἐξ Ἔρωτος τοιαῦτα λαλεῖ πάλιν. 

 

ΚΛΕ:  Τὸ φῶς σου μὲ ἀντίκρυσεν, πάλιν γιὰ νὰ μὲ καύση. 

 

ΑΒΡ:  Κλεάνθη, πάλιν ἄρχισες, ὢχ πότε θέλεις παύσει; 

 

ΚΛΕ:  Διψῶ τὴν ὁμιλίαν σου τὴν θέα σου νηστεύω      45 

  καὶ ἐπὶ τούτου ἔρχομαι διὰ νὰ σὲ λατρεύω. 

  Ἑπτὰ μὲν τὰ θαύματα τοῦ κόσμου ὁποὺ εἶδες 

  καὶ πρῶτον μὲν περίφημοι Αἰγύπτου πυραμίδες, 

  Τὸ Μαυσωλεῖον ἔπειτα τὸ τῆς Ἀρτεμισίας, 

  τὸ τρίτον τῆς Ἀρτέμιδος, Ναὸς τῆς Ἐφεσίας.      50 

  Τὰ τείχη καὶ οἱ ἐκκρεμεῖς κῆποι τῆς Βαβυλῶνος 

  καὶ ὁ τῆς Ρόδου Κολοσσός, τὸ τέρας τοῦ αἰῶνος. 

  Τὸ τοῦ Ὀλύμπου ἄγαλμα, Διὸς τὸ μέγα θάρρος 

  καὶ τέλος ὁ θρυλλούμενος τοῦ Πτολεμαίου Φάρος. 

  Ἐσὺ δὲ εἶσαι ὄγδοον τῆς φύσεως τὸ θαῦμα,      55 

  ἡ Πυραμὶς τοῦ ἔρωτος, τῶν καρδιῶν τὸ τραῦμα. 

  Εἰς οὐρανὸν μὲν Ἄρτεμις, εἰς Ἅδην Περσεφόνη. 

  Σειρὴν δὲ εἰς τὴν θάλασσαν, στὴν γῆν δὲ εἶσαι μόνη. 

  Οἱ Πέρσαι ἀπηγόρευσαν ναοὺς καὶ εἰδωλεία 

  λέγοντας εἶναι ἄτοπον καὶ πρόφασις δόλια,      60 

  θεότητα ὑπερτελή, καθὼς τὴν δογματίζουν, 

  εἰς πέτρινον περιοχὴν νὰ τὴν περιορίζουν. 

  Ὅθεν κι ἐγὼ οὔτε τολμῶ στῶν γυναικῶν τὸ τάγμα 

  νὰ περικλείσω τὸ λαμπρὸν καὶ ὄνομα καὶ πράγμα. 

  Γιατί εἶν’ ἀνάξια σου ἡ γυναικεία φύσις        65 

  καὶ πρέπει νὰ λατρεύεσαι μὲ τὰς θεὰς ἐπίσης. 

 

ΑΒΡ:  Σώπα ἀδιάκριτε! Ὡς πότε μὲ πειράζεις; 

  Μὴν μὲ θαρρῆς ἀναίσθητον εἰς τὸ πὼς μὲ χλευάζεις! 

  Καρδίαν μετριόφρονα ὁ ἐμπαιγμὸς συντρίβει, 

  ὅθεν ὁ τόσος ἔπαινος κατάκαρδα μὲ θλίβει.      70 

 

ΚΛΕ:  Καρδίαν ἔχεις εὔθραυστον ὡς σκεῦος ἀλαβάστρου, 

  πλὴν μήπως τὸ στῆθος μου εἶναι τειχίον κάστρου; 

  Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σὲ περιγελάσω, 

  ὅμως οὔτε εὐαίσθητον θὲ νὰ σὲ ὀνομάσω. 
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  Τοῦ Πίκου τὴν ἀκρώρειαν τῆς νήσου Τιναρίφης      75 

  θερμαίνεις εὐκολότερα, τὸν πάγον ἐξαλείφεις. 

  Τῆς δὲ ψυχρᾶς καρδίας σου μὲ τόσας ὑποσχέσεις 

  δὲν ἔλυσεν τὸν κρύσταλλον ἡ ἀκραιφνής μου ζέσις. 

  Τὸ πῦρ ποτὲ ἂν ἴδρωσεν, ἂν ὁ ἀὴρ ἐπάγη 

  ἴσως καὶ ἡ ἀλύγιστος καρδίαν σου ἐρράγη.      80 

  Ὅμως ἐγὼ καὶ σήμερον καὶ ὅσον θέλω ζήσει 

  καθὼς καὶ σὲ ἠγάπησα θέλω σὲ ἀγαπήσει. 

 

  Αχ! Ὁ Κλεάνθης ὁποὺ στενάζει, 

  ἀφοῦ σὲ εἶδε σὲ ἀγαπᾶ. 

  Ἀπὸ τὰ μάτια Ἔρως πηγάζει          85 

  καὶ εἰς τὸ στῆθος κατασταλάζει 

  ὁποὺ τὰ σπλάχνα διατρυπᾶ. 

 

  Δέχου μεσίτην ἐπιτηδείαν 

  τοῦ ἔρωτός μου τὴν ἀρετὴν 

  καὶ τὴν ζωή μου πρέσβην ἰδίαν          90 

  καὶ ὡς ἐνέχειρον τὴν καρδίαν, 

  τὸν θάνατόν μου ἐγγυητήν. 

 

  Ἡ νικηφόρος σου παρουσία, 

  πολιορκία εἶναι νοὸς 

  καὶ τῆς ζωῆς μου αἰχμαλωσία          95 

  καὶ τῆς καρδίας μου προδοσία 

  ἅλωσις εἶναι φθοροποιός. 

 

  Τὸ ζωογόνον γλυκύ σου στόμα, 

  ὅλον φιλήματα προσκαλεῖ 

  γιατί μιμεῖται τοῦ ρόδου χρῶμα,          100 

  μὰ ὅταν λέγη ὄχι ἀκόμα 

  τὸν θάνατόν μου διαλαλεῖ. 

 

  Ὁ πρὸς τοῖς ἄλλοις γλυκύς σου γέλως, 

  τὸ πρόσωπόν σου καλλιεργεῖ. 

  Κρατεῖ εἰς χείρας Ἔρωτος βέλος          105 

  καὶ σκάπτει λάκκον εἰς ἓν σοῦ μέλος, 

  καρδίας τάφον δημιουργεῖ. 

 

  Ἡ ζωηφόρος λεπτήν σου μέση 

  καὶ τὸ λαμπρόν σου ὅλον κορμὶ 
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  πῶς καὶ τὲς πέτρες νὰ μὴν ἀρέση;          110 

  Πῶς καὶ τὰ δένδρα νὰ μὴν πλανέση 

  εἴτε κινεῖται ἢ ἠρεμεῖ; 

 

  Ἡ καθεμία καὶ σὲ μιμεῖται 

  καὶ σ’ ὁμοιάσει καὶ σὲ φθονεῖ. 

  Νὰ σὲ μιμεῖται φιλοτιμεῖται,          115 

  πλὴν μόνο τοῦτο καρποφορεῖται: 

  Τὸ νὰ σὲ βλέπει μονογενή. 

 

  Κατὰ τὸ μᾶλλον λοιπὸν καὶ ἧττον 

  πρωτεύεις ὅλων τῶν γυναικῶν. 

  Εἶσαι τετάρτη χάρις Χαρίτων          120 

  ὁποὺ θρυλοῦνται πὼς τρεῖς νὰ ἦτον. 

  Τῆς Ἀφροδίτης εἶσαι εἰκών. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

 

Ἀφοῦ δὲ ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν Ἁβροκόμη, 

ἐξαίφνης τὴν ἐφάνησαν πολλὰ στενοὶ οἱ δρόμοι 

καὶ εἰς τὸν νοῦν της ἔλεγεν ἐκείνη κατ’ ἰδίαν 

πὼς θεωρεῖ ἀλλοιώτικην τὴν πρώτην της καρδίαν. 

 

ΑΒΡ:  Ἔχασα τὴ συναίσθησιν, τί θέλω δὲν ἠξεύρω.      5 

Τί μὲ λυπεῖ; Τί χαίρομαι; Δὲν ἠμπορῶ νὰ εὕρω. 

Τί κεραυνὸς ἄνευ βροντῆς, τί βέλος χωρὶς κρότον 

ἦτον εἰς τὴν καρδίαν μου τὸ μήνυμα τὸ πρῶτον; 

Καὶ τώρα εἰς τὴν κράσιν μου σχεδὸν ἔγινεν ἕξις 

τὸ νὰ ἀκούω ἔρωτος τὲς μαγευμένες λέξεις.        10 

 

Βλέπω πὼς ἔρωτος κνησμὸς 

πολλάκις γίνεται σεισμὸς 

ἤτοι ἐπιδημία 

καὶ καταντᾶ κολλητικὸν 

τὸ πάθος τὸ ἐρωτικόν,              15 

ὡσὰν κακοχυμία. 

 

Ἐπάγει στήθους γογγυτά, 

τῆς γλώσσης παραλαλητά, 

σπασμοὺς καὶ ἀϋπνίαν 

καὶ ἔκλυσιν τῶν ὀφθαλμῶν             20 

καὶ τῆς καρδίας δὲ παλμόν, 

πολλάκις καὶ μανίαν. 

 

Δὲν ὠφελοῦν ἰατρικὰ 

ὅθεν ὡς ἐπισπαστικὰ 

καὶ ὡσὰν κανθαρίδες.              25 

Λουτρὰ τὰ ἰαματικὰ 

καὶ χόρτα τὰ γλυκαντικὰ 

εἶναι χρησταὶ ἐλπίδες. 

 

Πανάκεια ὑγιεινὴ 

καλεῖται ἡ ὑπομονή                30 

διὰ τὸν καθένα 

καὶ ὡσὰν βάλσαμον πληγῆς 

ἐκείνη εἶναι ἐπὶ γῆς 

πρὶν γένη ἡ Γαγγραίνα, 
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Πριν πορισθῆ ἡ λαλιά              35 

συμπτώματα φθοροποιὰ 

καὶ λόγων ἀπεψίαν. 

Τῶν ἀπορρήτων ἐμετόν, 

κατάκρισιν τῶν ἀρετῶν, 

καὶ τὴν ὑπεροψίαν.                40 

 

Ὡς εὐμετάδοτον λοιπὸν 

ἂς τὸ προλάβωμεν νωπὸν 

πρὶν ἐκτανθῆ τὸ πάθος 

καὶ ἂς εἰπῶ πρὸς ἰατρὸν 

κάθε μου σύμπτωμα οἰκτρόν            45 

μήπως καὶ κάμω λάθος. 

 

Ἐσὺ λοιπὸν ὁ δεξιὸς 

τοῦ στήθους μου Ἀσκληπιός, 

ἐσὺ διὰ χειλέων 

κατάστησον μὲ ὑγιῆ.               50 

Τῆς Ἁβροκόμης ἡ ζωὴ 

σὲ σένα μένει πλέον. 

 

Ὅθεν ὡσὰν θαυματουργὸς 

καὶ ἰατρὸς καὶ χειρουργὸς 

καὶ σπλάγχνων ἀνατόμος              55 

ἢ ὀφθαλμῶν ἀνακωχὴν 

ἢ ὁμιλίας ἀποχήν, 

διόρισον συντόμως. 
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ΜΕΡΟΣ Η’ 

 

Ἠθῶν τὴν ὁμοιότητα τὸ εἶδος καὶ τὸν τρόπον 

καὶ ἁρμονίαν κράσεων δύο τινῶν ἀνθρώπων 

τὰ ὀνομάζουν αἴτια τῆς τούτων συγγενείας, 

ὁποὺ μὲ πρώτην πρόσοψιν ἐρῶνται ἐπ’ εὐθείας. 

Ἡ τῶν ἠθῶν διαφορά εἰς δύο θνητὰ στήθη         5 

τὴν ἀντιπάθειαν γεννᾶ καὶ ἔχθραν τὴν συνήθη. 

Κάλλους λοιπὸν καὶ πνεύματος πρὸς ἄνδρα παρουσία 

εἶναι καρδίας ἅλωσις, ψυχῆς αἰχμαλωσία. 

Ὅμως ἐρωταπόκρισιν ἀνταπαιτεῖ ὁ Ἔρως 

καὶ τότ’ αἰχμαλωτίζεται τὸ τεθλιμμένον μέρος.        10 

Ἡ Ἁβροκόμη ἔθελξε Κλεάνθην τὸν ποιμένα, 

πλὴν οὔτ’ ἐκεῖνος ἄθελκτον ἄφησ’ αὐτῆς τὴν φρένα. 

Εἰς δύο ρόδα ἔνδροσα τὰ πορφυρά της χείλη, 

ὡς μέλισσα κρυπτόμενος ὁ Ἔρως τὰ ἐφίλει. 

Ὅμως ὡς ἀκατήχητος καὶ ὡς σεμνὴ παρθένος        15 

τὴν ἔνδειξιν τοῦ Ἔρωτος αἰδεῖται ἑπομένως. 

Θέλει, διστάζει, σκέπτεται, τολμᾶ, πάλιν φοβεῖται, 

μετανοεῖ, θαρρεύεται, ἐλπίζει, παραιτεῖται. 

Εἰς μίαν τους ἀντάμωσιν ζητεῖ νὰ τὸν ἀκούη 

εἰς ἄλλην μεταστρέφεται, θαρρεῖ ὅτι προσκρούει.       20 

Ὁ δὲ Κλεάνθης ἔκθαμβος, λοιπὸν καὶ συγχυσμένος, 

θαυμάζει τὴν διάθεσιν ἐκείνης τῆς ποιμένος. 

Καὶ μεθ’ ἡμέρας τέσσαρας ἐκεῖ ὁποὺ ποιμαίνει, 

ἡ Ἁβροκόμη ἔρχεται πολλὰ συλλογισμένη. 

Εὐθὺς δὲ ὁποὺ ἤνοιξε τὸ εὔλαλόν του στόμα        25 

ἐκείνη καὶ ἐγγίζεται καὶ μεταβάλλει χρῶμα. 

Ὀργίζεται, σηκώνεται πὼς φεύγει προσποιεῖται, 

ὁ δὲ βοσκὸς ὁ ἄθλιος, ἐλεεινολογεῖται. 

 

ΚΛΕ:  Ὀργίσου ἀδιάκριτη, ναι. Ἁβροκόμη. φύγε! 

  Μικραὶ εἶν’ αἱ ἡμέραι μου, αἱ ὧραι μου ὀλίγαι.      30 

  Ἡ βάρβαρός σου δεξιά, ὡς τόσον ἐν συνόψει, 

  τῶν καρδιῶν μας τὸν δεσμόν ἐτόλμησε νὰ κόψη. 

 

ΑΒΡ:  Λαλεῖς ἂρρητ’ ἀθέμιτα, διάλεκτον μεθύσου. 

  Ναί ἴσως μέν ἐξ ἔρωτος, πλὴν ἀηδὴ ἐξ ἴσου. 

  Ὁμίλησον τὰ δέοντα ὡς ἕνας σεμνὸς νέος!      35 

  Ν’ ἀκούω κοροφέξαλα ἐγὼ δὲν ἔχω χρέος. 
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ΚΛΕ:  Καὶ ἂν σὲ βλέπω πάντοτε καὶ σὺ ἂν μὲ ἀκούης, 

  οὔτε χορταίνω βέβαια ἀλλ’ οὔτε σὺ προσκρούεις. 

  Ὁ καθ’ ἑκάστην Ἥλιος σκορπίζων τὰς ἀκτίνας, 

  τὸ φῶς πάλιν ἀμείωτον φυλάττει εἰς ἐκείνας.      40 

  Ὁ μόσχος εἰς τὴν ὄσφρησιν προσφέρεται μὲ θάρρος, 

  πλὴν πάλιν ἀζημίωτον μένει αὐτοῦ τὸ βάρος. 

  Ἑλκυστικὴν δὲ δύναμιν μαγνήτης μεταδίδει 

  στὸν σίδηρον καὶ μάλιστα τὸ ἔχομεν παιχνίδι. 

  Πλὴν τὴν ἰδίαν δύναμιν μήτε τὴν παραβλάπτει      45 

  μήτ’ εἰς ἐκείνην ὄνειδος ἡ μετοχὴ προσάπτει. 

  Τὸ ρόδον ὀσφραινόμενον δὲν χάνει εὐωδίαν, 

  ἔρως μεταδιδόμενος δὲν βλάπτει τὴν καρδίαν. 

  Ἂν ἦσαι καὶ φιλάργυρος εἰς τὸ νὰ μ’ ἀγαπήσης, 

  τοῦ ἔρωτος ἐξόφλησιν ποτὲ μὴν ἀπαιτήσης.      50 

  Ὁ Ἔρως δὲν διώκεται εὐκόλως καὶ μὲ βίαν 

  ἀφοῦ καὶ λάβει γέννησιν εἰς τὴν πιστὴν καρδίαν. 

  Ὅθεν νὰ μὴν σὲ ἀγαπῶ ποτὲ μὴν τὸ ἐλπίσης, 

  πλὴν καὶ τὸ ὅτι μὲ μισεῖς, μὴν τὸ ἀποφασίσης. 

 

  Αὐτὸ εἶναι συνήθης,              55 

  ἐνέργεια τῆς λήθης, 

  νὰ ψεύδεται πολλάκις ὁ πλέον φιλαλήθης. 

 

  Στοχάσου κατὰ βάθος 

  μήπως κρυφθῆ τὸ πάθος 

  πὼς δὲν ἀνταγαπῶμαι ἀφεύκτως ἔχεις λάθος.      60 

 

  Δὲν δίδεται στὴν φύσιν 

  ὁ εἷς ἂν ἔχη κλίσιν 

  ὁ ἄλλος νὰ μὴν πάσχη μισὴν ἂν ὄχι ἴσην. 

 

  Πλὴν ἂν δὲν ἀπαγγείλη 

  ἐκεῖνος πὼς ὀφείλει              65 

  εἰς αἵρεσιν συμβαίνει αὐτὸς νὰ ἐξωκείλη. 

 

  Ἀφοῦ τὸ ἕνα κτίσμα 

  εἰς ἔχθραν βάλη πεῖσμα 

  στὸ ἕτερον γεννᾶται ἀναμφιβόλως σχίσμα. 
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Ὅταν τὸ ἕνα μέρος              70 

  δὲν λέγει ἐλευθέρως 

  πὼς ἀγαπᾶ τὸ ἄλλο ἐξασθενεῖ ὁ Ἔρως. 

 

  Ὅθεν δὲν ἀμφιβάλλω 

  καὶ στοίχημα ἂν βάλω 

  πὼς θὰ μὲ ἀγαπήσεις˙ ἐγὼ ποτὲ δὲν σφάλλω.      75 
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ΜΕΡΟΣ Θ’ 

 

Τὰ βρέφη τὰ ἀρτίτοκα βλέπουν μεθ’ ἕνα μήνα 

καὶ τότε ὑποδέχονται τὴν τοῦ φωτὸς ἀκτίνα. 

Κι ὁ Ἔρως ὁ νεοτεχθεὶς μετὰ ἓξ μήνας μόλις 

βλέπει τὴν ἀνταπόκρισιν τῆς εὐμορφίας ὅλης. 

Εἰς σύλληψιν τοῦ ἔρωτος μία καρδία στείρα        5 

κακεντρεχὴς πὼς ἔγινεν τὸ ἔδειξεν ἡ πείρα. 

Καὶ πάλιν ἡ εὐαίσθητος καὶ γόνιμος καρδία 

πρὸς πάντα εἶναι εὔσπλαγχνος εἰς οἶκτον ἁρμοδία. 

Ὅθεν καρδία πέτρινος ἂν κατ’ ἀρχὰς ἐφάνη, 

πλὴν τέλος πάντων ἔρωτα ἡ νέα συλλαμβάνει.        10 

Ὁ οὐρανὸς τί ἔβρεξε κι ἡ γῆ δὲν τὸ ἐδέχθη; 

Πότε ὁ Ἔρως ἄναψε καὶ στῆθος δὲν ἐφλέχθη; 

Ὡς μουσικὴ μὲν ἄφευκτος ἦτον εἰς Ἀρκαδίαν, 

ἔτζι καὶ ἀναπόδραστος ὁ Ἔρως εἰς καρδίαν. 

Εἰρήνη εἶναι πάντοτε τὸ τοῦ πολέμου τέλος        15 

καὶ τοῦ κλαυθμοῦ ἀείποτε ἑπόμενον ὁ γέλως. 

Τοῦ ἐραστοῦ τὰ δάκρυα, αἱ θλίψεις καὶ οἱ κόποι 

εἰς τέρψεις μεταβάλλοντα καὶ γέλωτα κατόπι. 

Ὅθεν καὶ συλλογίζεται ἡ νέα κατ’ ιδίαν 

καὶ εἰς νοὸς κριτήριον ἐνάγει τὴν καρδίαν.         20 

 

ΑΒΡ:  Ὦ ἀσθενὴς καρδία μου, ὦ εὔθραυστον ἀγγεῖον! 

  Φρύγανον εὐκατάφλεκτον, εὐλύγιστον φυκίον! 

  Τί ἔπαθες τρισάθλια καὶ ἔσωθεν σπαράττεις; 

  Τὸ στῆθος στενὸν ἔγινεν ἢ ἐσὺ ἀποστάτης; 

  Γιατί δὲν ἀναπαύεσαι ἀλλὰ στεναχωρεῖσαι;      25 

  Ἡ πρώτη αὐτοῦ κάτοικος μήπως ἐσὺ δὲν εἶσαι; 

  Ἄχ Ἁβροκόμη τάλαινα! Ἀθλία Ἁβροκόμη! 

  Τί εἶδες καὶ τὴν σήμερον καὶ ὅσον ζεῖς ἀκόμη; 

  Τὸν ἑαυτόν σου ἔξαφνα πλέον δὲν τὸν ὁρίζεις 

  καὶ ἡ καρδίαν σου ἄλλαξε ὁποὺ δὲν τὴν γνωρίζεις.    30 

  Ἄχ! Πάσχω, ἀγωνίζομαι, δὲν ἐννοῶ τί ἔχω! 

  Θαρρεύομαι, συστέλλομαι, ἐνδίδω καὶ ἀπέχω. 

  Πρῶτα τὸν τόπον ἄλλαζα τῆς ποίμνης καθ’ ἡμέραν 

  καὶ πρασινάδα εὕρισκον τὴν πλέον νωποτέραν, 

  πλὴν τώρα δὲν στοχάζομαι μεταβολὴν ἀέρος,      35 

  χωρὶς νὰ θέλω φέρομαι ὅλο εἰς ἕνα μέρος. 

  Πρῶτα ἐγὼ συνέπαιζα μὲ τὰς λοιπὰς παρθένας, 

  τώρα ν’ ἀκούω λαχταρῶ τοῦ κάλλους μου ἐπάινους. 
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  Αὐτὴ δὲ ἡ ἀλλοίωσις τί ἄλλο πιὰ σημαίνει; 

  Παρὰ πὼς τὴν καρδίαν μου ὁ Ἔρως τὴν κερδαίνει.    40 

 

  Τοῦ θέρους ὁ καύσων τὰ ἄνθη μαραίνει, 

  ὁμίχλη τὰ πάντα, φλογίζει μελαίνει, 

  ὁ σκώληξ τὰ ξύλα, 

  αἰ κάμπαι τὰ φύλλα, 

  τοὺς στάχεις ὁ βροῦχος δαμάζει, ξηραίνει.       45 

 

  Τὰ χόρτα τοῦ κάμπου τὸ ψύχος δαμάζει, 

  τὸ κλῆμα ὁ πάγος, τοὺς στάχεις χαλάζι, 

  τὸ ρόδον ἀράχνη, 

  τὴν δράναν ἡ πάχνη, 

  ὁ οἶστρος πρὸς τούτοις τὰ ζῶα πειράζει.        50 

 

  Ξηραίνει ἡ δίψα τὰ χείλη, τὸ στόμα, 

  δαμάζει καὶ τήκει ἡ θέρμη τὸ σῶμα, 

  τὰ ὂσπρι’ ἀκρίδες, 

  τὰς τρίχας βοτρίδες, 

  χλωμαίνει ὁ φόβος προσώπου τὸ χρῶμα.        55 

 

  Τὴν φλόγα ἡ δρόσος μαραίνει καὶ τήκει, 

  τὴν φήμην ὁ μῶμος, τὴν ἥτταν ἡ νίκη, 

  τὴν πείναν ὁ κόρος, 

  τὸ σκότος φωσφόρος, 

  δουλείαν τὸ θάρρος, τὴν τόλμην ἡ φρίκη.        60 

 

  Τὸ βάσκανον ὄμμα τὰ βρέφη βασκαίνει, 

  τοὺς γέροντας ἄνδρας τὸ γῆρας μωραίνει, 

  ἡ μέθη τὰς φρένας, 

  ὁ μύκης ποιμένας, 

  ρανίδων συχνότης τὴν πέτραν κοιλαίνει.        65 

 

  Μαραίνει καὶ καίει ἡ πάχνη ἀμπέλους, 

  δαμάζει ὁ τύφος ἀΰλους ἀγγέλους, 

  τὸ κάλλος ὁ χρόνος, 

  τὴν δόξαν ὁ φθόνος, 

  φοβοῦνται πρὸς τούτοις τὰ πλοῖα σκοπέλους.      70 
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Ἄχ! Τάχα τί πράγμα δὲν βλάπτει ὁ Ἔρως; 

  Τί ὕλην; Τί ὅλον; Τί πνεῦμα; Τί μέρος; 

  Τί τόπου κατοίκους; 

  Σπουδαίους ἀγροίκους; 

  Τῆς γῆς ἢ θαλάσσης, πυρός ἢ ἀέρος;        75 

 

  Φλογίζει μαραίνει καὶ πάθη ἐνσπείρει, 

  δαμάζει καὶ τήκει καὶ ἕλκει καὶ σύρει 

  καὶ πλήττει καὶ θλίβει, 

  καὶ σπλάγχνα συντρίβει 

  καὶ σχίζει καρδίαν καὶ φλέγει καὶ φθείρει.       80 
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ΜΕΡΟΣ Ι’ 

 

Φρονίμου εἶναι ἴδιον καὶ φιλοσόφου ὄντως 

ἡ φαινομένων ἔρευνα καὶ λόγου ἀποχρῶντος. 

Ὅθεν νὰ μάθης ἂν ζητῆς ψυχῆς τὴν ἀρρωστίαν, 

τὸν λόγον τοῦ αἰτιατοῦ ζήτει εἰς τὴν αἰτίαν. 

Τοῦ φιλοσόφου πνεύματος ἡ ἁρμοδία δόσις        5 

φρένας ἐπεξεργάζεται καὶ ἀποκτᾶται γνῶσις. 

Εἶναι σφοδρὸν ἐμετικόν τῆς δεισιδαιμονίας 

καὶ χόρτον ἀνθελμιντικόν τῆς ζοφερᾶς ἀγνοίας 

ὅστις ἀπαιδαγώγητος δὲν ἔχει ὀρθὴν κρίσιν 

καὶ τὴν κοινὴν ἀφήρηται τοῦ ἐγκεφάλου χρήσιν,        10 

ἐκεῖνος καὶ τὸν Ἔρωτα ἀλλέως ἐκλαμβάνει, 

τί δὲ ἐστὶ δὲν ἔμαθεν, ἀλλ’ οὔτε τὸ μανθάνει. 

Ἡ πράξις τινὸς πράγματος ἄνευ τῆς θεωρίας 

διδάσκει μὲν τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς πολυκαιρίας. 

Ἡ ἕξις δεξιότητα εἰς τὴν ψυχὴν προσθέτει         15 

εἶν’ συνεχὴς συνήθεια καὶ τοῦ αὐτοῦ μελέτη, 

πλὴν μένει μία σύμμικτος καὶ ἀμυδρὰ ἰδέα, 

ὄχι καθὼς αἰσθάνεται καρδία ἡ σπουδαία. 

Κλεάνθης λοιπὸν λόγιος νοεῖ τί ἐστὶν Ἔρως, 

πολλάκις συλλογίζεται αὐτὸς ἰδιαιτέρως          20 

καὶ ἐκ τοῦ συμπεράσματος ἀφ’ ἑαυτοῦ εὑρίσκει 

πὼς Ἔρως ἀναντάμειπτος σπανίως ἀπομνήσκει. 

Μὲ ὅλον τοῦτ’ ἐρχόμενον τὸν ἁπαντᾶ ἡ νέα 

καὶ ἅμα ἐναυάγησεν ἡ κρίσις ἡ γενναία. 

Τὰ δάκρυα συγχέουσι τῶν κατὰ νοῦν τὴν μνήμην,      25 

τοῦ λόγου διακόπτουσιν τοῦ στεναγμοῦ τὴν ρύμην. 

Ἡ Ἁβροκόμη ἔκθαμβος ἐκ τοῦ συμβεβηκότος 

τὸν ἐρωτᾶ τὸ αἴτιον μὲ τύψιν συνειδότος. 

 

ΚΛΕ:  Τί ἔρωτας ἀπάνθρωπε, διὰ τί τέλος κλαίω; 

  Ἐρώτα πῶς ὁ ἄθλιος ἀκόμα ἀναπνέω!        30 

  Ἀνάγνως τὴν καρδίαν μου, ἀμέλεια πιὰ φθάνει 

  καὶ μάθε καθ’ ὁ εὔληπτον τὸ τί διαλαμβάνει. 

  Εἰς δάκρυα βαπτίζομαι καὶ βάπτομαι εἰς αἷμα, 

  ὅμως φορῶ τοῦ Ἔρωτος ὡς ἀθλητὴς τὸ στέμμα, 

  ἐκεῖνο ὁποὺ ἄρχισεν ἡ τύχη εἰς τοὺς δύο,        35 

  πὼς ὁ καιρὸς τὸ τελειοῖ σοι τὸ ἀποδεικνύω. 
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ΑΒΡ:  Ναί! Συνηθίζει ἡ ψυχή εὐθὺς καὶ νὰ πιστεύη 

  ἐκεῖνο ποὺ ἐπιθυμεῖ καὶ ἂν δὲν ἀληθεύη, 

  γιατί ἡ ἐλπὶς ὑπόσχεται πὼς ἔτζι αὐτὸ τρέχει, 

  ὅσον κι ἂν εἶναι δύσκολον, ὅσον καὶ ἂν ἀπέχη.      40 

  Ἐκείνη τὸ ποθούμενον, μᾶς τὸ παρρησιάζει, 

  τόσον παρὸν καὶ πρόχειρον ποὺ μᾶς ἐνθουσιάζει. 

ΚΛΕ:  (κατ’ ἰδίαν) Ἄχ! Πνεῦμα ἀγχινούστατον, πόσην ὀρθὴν ἰδέαν 

  μὲ ἀπεκρίθης ἔχουσα ἀνατροφὴν χυδαίαν; 

(πρὸς Ἁβροκόμην) Ὡς πότε λοιπὸν ἄπονη θέλεις μισεῖ ἐκεῖνο  45 

  ὁποὺ κατεγοήτευσες ὡς μία τῶν Σειρήνων; 

  Οἱ βασιλεῖς ὀργίζονται, κινοῦνται, ἐκστρατεύουν 

  καὶ πάλιν διαλλάττονται, καὶ πάλιν ἡμερεύουν. 

  Καὶ πρέσβεις ἀποστείλλονται, μεσίται τῆς εἰρήνης, 

  τοῦ μίσους διαλλάκτορες καὶ πρόξενοι γαλήνης.      50 

  Ἐσὺ, ὦ ἀδιάλλακτε, τὸ ἄσπονδόν σου μίσος 

  οὔτε ἐξιλεώνεται ἐν ὅσῳ ζήσω ἴσως. 

  Οἱ λόγοι μου μὲν πέμπονται ὡς πρέσβεις καὶ μεσίται, 

  πλὴν ἐπιστρέφουν ἄπρακτοι, ἡ μάχη συγκροτεῖται. 

  Ζητῶ ὀλίγην ἄνεσιν, ἀνακωχὴν προβάλλω,      55 

  πλὴν κάθε μου ζητήματος ἀποτυγχάνω, σφάλλω. 

  Ὦ ἄμαχε βασίλισσα τῆς ὅλης μου καρδίας 

  ὣς πότε εἰς τὸν δοῦλον σου ἐπαπειλεῖς παιδείας; 

  Ὡς Νίνου ἡ Σεμίραμις καὶ κτήτωρ Βαβυλῶνος 

  ἐστάθη ἀρχιστράτηγος τοῦ κατ’ αὐτὴν αἰῶνος,      60 

  οὕτω καὶ σὺ κατέβαλες τοὺς θεμελίους λίθους, 

  πλὴν τώρα ἐξεστράτευσας κατὰ αὐτοῦ τοῦ στήθους.   

  Καὶ φεύγουσα ἐσὺ νικᾶς ὡσὰν ποτὲ οἱ Πάρθοι 

  καὶ ἡ καρδιὰ ποὺ πολεμεῖς ἀπὸ πολλῆς ἐπάρθη. 

  Εἰς μίαν νέαν πνεύματος καὶ κάλλους παρουσία      65 

  εἶναι καρδίας ἅλωσις, ψυχῆς αἰχμαλωσία. 

  Καὶ πῶς ν’ ἀντιπαραταχθῶ χωρὶς συμμάχους ἄλλους 

  εἰς στράτευμα τὸ τακτικόν, τοῦ νικητοῦ σου κάλλους; 

  Ἐγὼ δὲν φορῶ θώρακα οὔτε κρατῶ ἀσπίδα, 

  τὰ ὅπλα μου συνίστανται εἰς μόνην τὴν ἐλπίδα.      70 

  Ὡς τόξαν ἔχω δάκρυα, ἀγάπην ὡς ρομφαίαν, 

  πίστιν καὶ σταθερότητα ὡς περικεφαλαίαν. 

  Ὡς βέλη, ὡς ἀκόντιον, ὡς ζώνην, ὡς φαρέτρα 

  γίνεται ἡ καρδία μου ὑπομονῆς ὡς πέτρα. 

  Ἐρωτικὸν στρατήγημα, ὑπόκλισις τοῦ ἤθους      75 

  καὶ τοῦ πολέμου σάλπιγγες οἱ στεναγμοὶ τοῦ στήθους. 
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  Ἀτιθάσσευτον τὸ ἦθος, 

  ἀκατάφλεκτον τὸ στῆθος, 

  τάχα μέταλλον νὰ εἶναι 

  ἡ οὐσία σου ἡ λίθος;              80 

   

  Πρόσωπο ἀστραπηφόρον 

  ἐκ φωστήρων γεννητόρων, 

  πῶς ἠμπόρεσεν νὰ θρέψει 

  ψυχὴν τόσον αἱμοβόρον; 

 

  Οφθαλμοί δὲ ὡς τοξόται,            85 

  Ἀφροδίτης στρατιῶται 

  διὰ μένα μόνον εἶναι 

  συκοφάνται καὶ προδόται. 

 

  Καὶ ὡς τῶν βελῶν ἀκίδες 

  μὲ τρυποῦν αἱ βλεφαρίδες,            90 

  οὔτε θώρακες ἀντέχουν   

  εἰς αὐτά, οὔτε ἀσπίδες. 

 

  Τὸ δὲ πάντερπνόν σου στόμα, 

  ἀναμάρτητον ἀκόμα, 

  δέχεται μὲ ἕνα λόγον            95 

  νὰ μὲ καταστήσει πτῶμα. 

 

  Χεῖρες δὲ αἱ ζωογόνοι, 

  ἂν ἀθῶος κλίνω γόνυ, 

  πῶς ἀντέχονται νὰ γένουν 

  τοῦ Κλεάνθους μιαιφόνοι;            100 

 

  Καὶ τοὺς τρυφεροὺς δακτύλους, 

  καρδιῶν Ἱεροσύλους, 

  πῶς αὐτοῦ τοῦ αἵματός μου 

  τοὺς κατέστησε καπήλους; 

 

  Τὸ λοιπὸν ἐκ τῶν μετάλλων           105 

  νὰ σὲ ὀνομάσω μᾶλλον; 

  Ἢ πὼς εἶσαι μαργαρίτης 

  ἐκ τῶν κόλπων τῶν Βεγγάλων; 
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ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ 

 

Φύσει δὲ ὄντες φίλαρχοι διὰ ἀλαζονείαν, 

τοῦ κυριεύειν πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι μανίαν. 

Ἂν τρέφη ἓν κανίδιον ὁ πένης στρατιώτης, 

τὸν καθηδύνει βέβαια ἡ πληρεξουσιότης. 

Πὼς ἕνα ὂν κὰν δύναται νὰ τὸ ἐξουσιάζει          5  

καὶ ὅτι ὑπακούεται σὲ ὅ,τι τὸ προστάζει. 

Τὴν Ἁβροκόμην δυσγνωμον ἂν ἄλλο τι δὲν πείθη, 

τὸ νὰ ὁρίζη ἄνθρωπον κὰν ἐφιλοτιμήθη. 

Φιλοτιμίας σπέρματα μᾶς ἔδωκεν ἡ φύσις 

καὶ εἶναι εὐδιάθετα εἰς ὅλους μας ἐπίσης.          10 

Ἡ νέα λοιπὸν ἔβλεπε τὸ σέβας τοῦ ποιμένος, 

τὴν ἀληθὴ ὑπόκλισιν τοῦ δουλικοῦ αὐχένος 

καὶ οὖσα τῆς ἀγάπης του πρὸς τούτοις πεπεισμένη, 

τὴν κρυσταλλώδη ἄρχισεν καρδία νὰ χλιαίνη. 

Καθ’ ὅτι ὑποπτεύεται πὼς τὸν Κλεάνθην χάνει,        15 

ἀνίσως τὴν ἀπόγνωσιν αὐτοῦ δὲν προλαμβάνει. 

Ὁ νικηθεὶς ἐδίωξε πολλάκις τὴν εἰρήνη, 

τὸ γὰρ πολὺ τῆς θλίψεως γεννᾶ παραφροσύνη. 

Καρδία ἀνυπότακτος, ψυχὴ δὲ ἀποστάτης 

καὶ ἀπειθὴς διάνοια, ἀγάπης παραβάτης.          20 

Πολλάκις ἀμετάθετος διὰ τὸ ἄκρον πεῖσμα 

τὸν ἐραστὴν παρώξυνεν εἰς αἵρεσιν καὶ σχίσμα. 

Ὅθεν ἡ νέα ἔρχεται εἰς τὸν συνήθη τόπον, 

πλὴν τὸν βοσκὸν αἰσθάνεται μὲ ἕναν ἄλλον τρόπον. 

Ἄστρον τὸ φαεινότερον, τοῦ οὐρανοῦ ὁ λύχνος,        25 

μόλις ἐκεῖ ἀπέστελλεν ὀλίγου φωτὸς ἴχνος. 

Μελαχρινὰ τὰ σύννεφα, ἡ φύσις μαυροφόρος, 

εὐθὺς περιεκύκλωσαν τὸ ὀμιχλῶδες ὄρος. 

Ὁ οὐρανὸς εἶν’ ἄγριος καὶ ὁ Ὁρίζων μαῦρος, 

κονιορτὸν διήγειρεν, βορέας πνέων λαῦρος.        30 

Ὁ ἄξων δὲ ἐβρότησεν ἐξ οὐρανοῦ ἀστράπτων, 

αἰθὴρ δὲ ἐσπινθήριζεν τοὺς κεραυνοὺς ἐξάπτων. 

Ἡ Ἁβροκόμη ἔντρομος ἐρυθριᾶ, χλωμαίνει 

καὶ τὸν Κλεάνθην βλέπουσα μὲ φόβον συντυχαίνει. 

 

ΑΒΡ:  Ἀστροπελέκι ἔπεσεν Κλεάνθη εἰς τὸ δάσος.      35 

  Ἄχ δὲν φοβεῖσαι; Ἄτοπον εἶναι τὸ τόσον θράσος! 
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ΚΛΕ:  Τῶν στεναγμῶν μου βέβαια αἱ συνεχεῖς ἀτμίδες 

  αὐτὸν σὲ κατασκεύασαν τὸν κεραυνὸν ποὺ εἶδες. 

  Ὅποιος εἰς τὰ δόγματα τοῦ Ἔρωτος χωλαίνει, 

  ἐκεῖνος ἀτιμώρητος ἐξ’ Οὐρανοῦ δὲν μένει.      40 

  Δὲν ἦτον ποτὲ δίκαιον ἂν τοῦ ἑνὸς ἀγάπη 

  εἰς ἄλλου ἀντιπάθειαν καὶ εἰς ὀργὴν ἐτράπη. 

  Τοὺς Νόμους τοὺς πολιτικοὺς ἐὰν τοὺς παραβλέπης, 

  τὰ ἐθνικὰ δὲ νόμιμα ποτὲ δὲν ἀνατρέπεις, 

  ὁποὺ τοὺς φόνους ἔκπαλαι μᾶς τοὺς ἀπαγορεύουν    45 

  καὶ πανταχοῦ παιδεύονται ἐκεῖνοι ποὺ φονεύουν. 

  Ἂν ἄρα εἰς τὸν δοῦλον σου ἀπάνθρωπος ἐστάθης, 

  πὼς εἶμαι ἀπελεύθερος εἰς τὸ ἑξῆς θὰ μάθης. 

  Τὸ φυσικόν μας δίκαιο ὡς πρὸς αὐτοὺς τοὺς νόμους 

  εἶναι τὸ παλαιότερον τῆς γῆς στοὺς κληρονόμους,    50 

  καθ’ ὅτι μὲ τὸν ἄνθρωπον ὁμοῦ εὐθὺς ἡ φύσις 

  εἰς φῶς μας τὸ ἐξέδωκεν εἰς ὅλους μας ἐπίσης. 

  Ὅθεν καὶ ὅσο ἔμπνοα περικρατεῖ ἡ σφαίρα 

  καὶ ζώσιν εἰς τὴν θάλασσαν, εἰς γῆν καὶ εἰς ἀέρα. 

  Τὰ δεσποτεύει μὲν αὐτὰ ὅστις τὰ πιάσει πρῶτος      55 

  καὶ κατὰ νόμον ἐθνικόν μὲ ρώσιν συνειδότος. 

  Πλὴν εἴτε εἰς ἀλλότριον εἴτ’ ἐδικόν του τόπον, 

  αὐτὰ τὰ ἐκυνήγησεν, δὲν εἶναι τῶν ἀτόπων. 

  Λοιπὸν καὶ ὅστις ἔφθασε νὰ μὲ προκαταλάβη, 

  παρ’ αὐτὸ κεῖται ἔκτοτε καὶ ὄφελος καὶ βλάβη.      60 

  Ζωὴν ἂν θέλη ἀφαιρεῖ, ἂν θέλη μὲ χαρίζει, 

  κανεὶς δὲν τὸν κατηγορεῖ καθ’ ὅτι μὲ ὁρίζει. 

  Πλὴν κύριός μου λέγεται, ἐν ὅσῳ μὲ συνέχει 

  στὴν φυλακὴν του δέσμιον καὶ ὅσον μὲ προσέχει. 

  Γιατὶ εἶμαι ἀδέσποτος καθὼς τὸν διαφύγω       65 

  καὶ ὅπου θέλω ὕστερον τὰς πτέρυγας ἀνοίγω. 

  Ὡς ὅταν μίαν ἔλαφον καιρίως τὴν πληγώσης, 

  δὲν φθάνει μόνον βέβαια τὸ νὰ τὴν αἱματώσης, 

  ἀλλὰ καὶ ἀφοῦ ἔφυγε θὲ νὰ τὴν κυνηγήσης 

  καὶ τότε τὴν κυρίευσες ὅταν τὴν ἀποκτήσης,      70 

  εἰ δὲ καὶ φύγει βέβαια κοινὴν τὴν ὀνομάζεις 

  καὶ κατὰ νόμον ἐθνικὸν δὲν τὴν ἐξουσιάζεις. 

  Καὶ ἂν αὐτὸ τὸ ἕρμαιον εἰς ἄλλον τὸ γνωρίσης, 

  δὲν ἠμπορεῖς παντάπασιν ἐσὺ νὰ τὸ ὁρίσης. 

  Ἂν δένδρον δὲ ἀλλότριον εἰς ἐδικόν σου τόπον      75 

  ἐφύτευσες, τὸ νέμεσαι ὡς ἰδιόν σου κόπον. 
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Ἂν ὅμως δένδρον ἴδιον φυτεύσης εἰς γῆν ξένην, 

  τὴν σὴν καρδίαν ἤξευρε καρποῦ ἐστερημένην. 

  Εὐθὺς ὁποὺ ἐρρίζωσεν εἰς ἄλλου τινὸς χῶμα, 

  καθὼς αὐτὸς ὁ Ἔρως σου στὸ ἐδικόν μου σῶμα,      80 

  λοιπὸν νὰ μὴν ἐπαίρεσε πὼς τὸν ἐξουσιάζεις 

  ἢ πὼς τὸν κόπτεις ἔξαφνα ἢ πὼς τὸν θυσιάζεις. 

 

ΑΒΡ:  Ὡς πότε παρεκτείνεσαι εἰς τὸν σκοπόν σου τοῦτον; 

  Δὲν εἶναι τώρα μάταιος καιρὸς περὶ τοιούτων; 

  Δὲν βλέπεις πὼς τριγύρου μας βρέχει, βροντᾶ, ἀστράπτει;  85 

  Πὼς κεραυνὸς ὁ βίαιος τὰ δένδρα ἀνασκάπτει; 

 

ΚΛΕ:  Τί τὰς βροντὰς ξυπάζεσαι, τες ἀστραπὲς φοβεῖσαι; 

  Ἀφοῦ ἐσὺ λαμπρότερη ἀπὸ ἐκεῖνες εἶσαι! 

  Ὅταν εἰς τὸν ὁρίζοντα ἀστράπτουσι τὰ νέφη, 

  τοῦ κάλλους σου τὸ σχέδιον ὁ οὐρανὸς σὲ γνέφει.     90 

  Ὅταν τὴν Ἴριν εὔχροον εἰς τὴν νεφέλην βάφη, 

  Δηλοῖ ὅτι τὰ φρύδια σου ἡ φύσις ἀντιγράφει. 

  Εὐθὺς ὁποὺ τὸ κάλλος σου ἐξαίφνης ἀντικρύζουν 

  ἀπὸ τὴν ἄκρα λάμψην του τὰ σύννεφα δακρύζουν. 

  Ὅταν βροντᾶ, αἰνίττεται ὁ οὐρανὸς εἰδήσεις,      95 

  ὅτι διὰ τὰ κάλλη σου χειροκροτεῖ ἡ φύσις. 

  Καὶ μᾶλλον ἢ τὰ κάλλη σου ἐκείνη παιανίζει 

  ἢ στεναγμὸν τοῦ λάτρη σου ἀντίφωνον βοΐζει. 

 

  Ἀφοῦ τέρας ἐσὺ εἶσαι, 

  τί φαινόμενα φοβεῖσαι;            100 

  Τὰ κοινὰ καὶ φυσικά, 

  ἐνῶ τὰ ἐνθουσιάζεις, 

  τί θεάματα τρομάζεις, 

  Μετεωρολογικά; 

 

  Ὅταν στράπτη εἰς τὰ νέφη            105 

  τότ’ ὁ οὐρανὸς σὲ γνέφει. 

  Πῶς τί κάλλος τὸν κεντᾶ; 

  Ἀλαλάζει δὲ ἡ φύσις 

  καὶ χειροκροτεῖ ἡ κτίσις, 

  ὅταν ἄνωθεν βροντᾶ.            110 
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Ὅταν δὲ τὴν Ἴριν βάφη 

  πὼς ἡ φύσις ἀντιγράφει 

  τὰ φρυδάκια σου δηλοῖ. 

  Ἐπειδὴ δὲ τότε βρέχει, 

  τὸ νερὸν αὐτὸ ποὺ τρέχει            115 

  τοὺς κλαυθμούς μου προκαλεῖ. 

 

  Ἡ δὲ Ἔκλειψις ἡλίου 

  τοῦ εἰς ἔλλαμψιν τελείου 

  γίνεται δι’ ἐντροπήν. 

  Ὡς ἐκ σοῦ ὡραιοτέρας            120 

  τῆς οἰκίας αὐτοῦ σφαίρας 

  κρύπτεται μὲ σιωπήν. 

 

  Τῶν μετάλλων ἀπεψία 

  καὶ τῆς γῆς ἐπιληψία 

  μᾶλλον δὲν εἶναι σπασμός,            125 

  ὡς ἀπὸ παραλυσίαν 

  διὰ τὴν ἀποστασίαν 

  τῶν στοιχείων ὁ δεσμός. 

 

  Πάσχουν ἄρα διὰ σένα 

  καὶ τὰ μέταλλα σκαμμένα            130 

  θέλοντα νὰ σὲ ἰδοῦν. 

  Ἠ δὲ γῆ ὅταν κλονῆται, 

  τρέμει ἔξω καὶ φοβεῖται 

  γιατί ἔσωθεν πηδοῦν. 

 

  Ἄνεμος ὁπόταν πνέη             135 

  σὲ μυάζει καὶ συγχέει 

  τὰ ὡραῖα σου μαλλιά. 

  Ἠ δὲ θάλασσα φουσκώνει 

  διὰ τὸ νὰ σὲ σηκώνη, 

  ἡ λαμπρὰ ἀκρογιαλιά.            140 

 

  Τὴν κοινὴν μητέραν φύσιν 

  τὴν ἠξεύρω εἰς τὴν κτίσιν 

  ἀνεξάντλητον πηγήν. 

  Διὰ τοῦτο καὶ ἐσένα, 

  ὡς φαινόμενόν της ἕνα,            145 

  σὲ λατρεύω εἰς τὴν γῆν. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΒ’ 

 

Ἂν θέλης, νέε ἐραστά, νὰ μάθης χωρὶς λάθος 

νὰ διακρίνης καθαρὰ τὸ ἴδιόν σου πάθος, 

καὶ τίνι τρόπῳ ἀγαπᾶς, περιεργάζου πρῶτα 

καὶ πρὸς πληροφορίαν σου τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐρῶτα. 

Καὶ ἂν ἡ παρουσία της αὐτάς σου τὰς αἰσθήσεις        5 

κινοῦσα εἰς ὑπόκλισιν, τὰς ἐκφοβεῖ ἐπίσης, 

τότ’ ἀγαπᾶς ἀληθινά καὶ ὁ τοιοῦτος ἔρως 

ἀπαγορεύει εἰς τὸν νοῦν νὰ πλάττη ἐλευθέρως. 

Κάθε ἰδέαν φυσικὴν καὶ κάθε φαντασίαν 

ποῦ καὶ τὸ ἂν τὸ ὑποπτευθῆ σ’ αὐτὴν τὴν παρουσίαν,      10 

βλάπτεται τὸ ποθούμενον, ἐγγίζεται καιρίως˙ 

ἔρως λοιπὸν ὁ τίμιος αὐτὸς εἶναι κυρίως. 

Ἂν ὅμως καὶ τὰ θέλγητρα ὁποὺ σὲ γοητεύουν 

μᾶλλον εἰς τὰς αἰσθήσεις σου μὲ τόνον θριαμβεύουν 

καὶ κάμνουν τὴν ἐντύπωσιν ἐκεῖ περισσοτέρως,        15 

παρὰ σ’ αὐτήν σου τὴν ψυχήν, τότε δὲν εἶναι ἔρως. 

Σωματικὴ εἶν’ ὄρεξις, σαρκὸς ἐπιθυμία, 

γαργαλισμοῦ νεότητος εἶναι ἐπιδημία. 

Ὅθεν Κλεάνθης ἔντιμος καὶ νέος χρηστοήθης 

ὁμολογεῖ μὲν ἔρωτα καθ’ ὅτι φιλαλήθης,          20 

πλὴν οὔτε αἰσχροκέρδειαν σωματικὴν ἐζήτει, 

οὔτε καθ’ ὁ ἠλίθιος ἐκεῖνος ἀναισθήτει. 

Ἠγάπησεν, ἐλάτρευεν, ἐσέβετο τὴν νέαν, 

ὅμως δὲν ἐφαντάζετο τὴν χαμερπὴν Ἰδέαν. 

Τὸ κάλλος της ἐντύπωσιν, ὅσην ζητεῖ ἡ κλίσις,        25 

εἰς τὴν ψυχὴν τὸν ἔκαμεν, ὄχι εἰς τὰς αἰσθήσεις. 

Ἡ Ἁβροκόμη πώποτε κακὸν δὲν ὑποπτεύθη 

ἐκ τοῦ τοιούτου ἔρωτος δι’ ὁ ἐκυριεύθη. 

Ὅμως ἡ ἀνεπίπλαστος παρθενικὴ σεμνότης 

δὲν ἐσυγχώρη βέβαια νὰ πιστευθῆ ἐν πρώτοις.        30 

Καὶ τέλος πάντων ἔρχεται εἰς τὸν συνήθη τόπον, 

τὸν δὲ Κλεάνθη βλέπουσα μὲ ἕναν γλυκὺν τρόπον, 

τὸν ἐρωτᾶ τί ἔγινεν ἐχθὲς καὶ δὲν ἐφάνη; 

Ὅθεν αὐτὸς εἰς ἔκφρασιν τὸν λόγο προλαμβάνει. 

 

ΚΛΕ:  Ὅ,τι σὲ σένα ὀχληρὸν καὶ ἀηδὲς γνωρίσω,       35 

  πάσχω καὶ ἀγωνίζομαι νὰ σὲ τὸ ὑστερήσω. 

  Ὅ,τι δὲν θέλεις βέβαια κι ἐγὼ αὐτὸ σὲ τάζω, 

  ὅτι τὸ ἀποστρέφομαι καὶ τὸ ἀηδιάζω. 
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  Δὲν ἀγαπᾶς νὰ μὲ ἰδῆς τὸν τεθλιμμένον νέον; 

  Ὑπόσχομαι νὰ τραβηχθῶ, νὰ μὴν μὲ βλέπης πλέον.    40 

  Δὲν εἶναι ἄλλος ὁρισμὸς ὁποὺ νὰ παραβαίνω, 

  ἐκτὸς τοῦ νὰ μὴν σὲ ἀγαπῶ, εἰς τοῦτον ἀργὸς μένω. 

  Τον θάνατόν μου πρόσταξε εὐθύς, σὲ ὑπακούω, 

  μὲ τὸ ἀθῶον αἷμα μου τὴν γῆν ἐκείνην λούω. 

  Εἰς τοὺς Δελφοὺς ἐμάντευε Πυθίας ὁ Ἀπόλλων      45 

  καὶ ἔλεγε τὰ μέλλοντα διὰ τὸν κόσμον ὅλον, 

  καὶ σὺ διὰ τὸν λάτρην σου ὅ,τι ποτὲ μαντεύσεις, 

  πὼς τοῦτον εἶν’ ἡ τύχη μου πρέπει νὰ μὲ πιστεύσης.   

  Ἄχ! Μοι προστάζεις θάνατον; Ναί, μὲ τὸν παραγγέλλεις! 

  Ἀφοῦ δὲν ἀποκρίνεσαι σημαίνει πὼς τὸν θέλεις.      50 

  Διότι ὅστις σιωπᾶ καὶ δὲν ἀπολογεῖται,  

  τῷ ὄντι δὲν ὁμολογεῖ ἀλλ’ ὅμως οὒτ’ ἀρνεῖται. 

ΑΒΡ:  Πολλάκις καὶ ἡ σιωπὴ ρητορικὴ μετρεῖται, 

  ἐνῶ κι αὐτὴ ἡ σιωπὴ πολλάκις διηγεῖται. 

 

ΚΛΕ:  Λοιπὸν δός μοι, ἀπάνθρωπε, τὴν δεξιάν σου χείρα     55 

  Ποὺ τὰ δεσμὰ τοῦ δούλου σου ἐχάλκευσεν ὡς σφύρα. 

  Τὴν ἁλυσσίδα ἔπλεξε τοῦ δυστυχοῦς ποιμένος 

  καὶ τὸν ζυγὸν ἐτέκτεινε τοῦ δουλικοῦ αὐχένος. 

 

ΑΒΡ:  Βλέπεις πὼς παρεξήγησες τὴν σιωπὴν ὡς θέλεις; 

  Τὴν ἄκραν σου αὐθάδεια, Κλεάνθη, νὰ συστέλλης;    60 

  Ἀστεϊσμοὺς ὁμίλησε ἕως ἐκεῖ ποὺ πρέπει, 

  ὅσον ἡ χρηστοήθεια τὲς νέες ἐπιτρέπει. 

  Ἀφ’ ὅτου συνεζήσαμεν ἀκόμη δὲν ὑβρίσθης, 

  ὅθεν τὴν ἀκακίαν μου κακομεταχειρίσθης. 

 

ΚΛΕ:  Εὐχαριστῶ, ἀπάνθρωπε, εὖγε σου, Ἁβροκόμη,      70 

  καὶ τοῦτο τὸ ἐπρόσμενα˙ Τί θὲ νὰ πῆς ἀκόμη; 

  Ἰδοὺ ἐγὼ! Ὀνείδιζε καὶ ὕβριζε καὶ δεῖρε 

  καὶ τὴν ψυχήν μου ἔπαρε καὶ τὴν ζωήν μου φθεῖρε!   

  Ὅλα ἐγὼ τὰ δέχομαι καὶ ἄλλοτε σοῦ εἶπα, 

  μὴν λυπηθῆς ἀνάλγητα˙ ἰδοὺ τὸ στῆθος, κτύπα!      75 

  Ὅμως ἐλπίζω γλήγορα ἐκδίκησις νὰ γίνη, 

  ποιόν ποτ’ ἀνεκδίκητον ὁ οὐρανὸς ἀφίνει; 

  Στοχάσου σκληροτράχηλε… στοχάσου ἄχ στοχάσου! 

  Πὼς δι’ ἐσένα χάνομαι… πὼς δι’ ἐσένα… 

ΑΒΡ:  Χάσου! 
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ΚΛΕ:  Ἄχ! Ἔτζι τοὺς ἀγώνας μου ἐσὺ ἀντιβραβεύεις;      80 

  Καὶ ποῖον τάχα ἔγκλημα στὸν δοῦλον σου παιδεύεις; 

  Τὸ ὅτι σὲ ἠγάπησα, τὸ ὅτι σὲ λατρεύω; 

  Φεῦ! Ἄπονε κατήντησα ὁποὺ τυφλοὺς ζηλεύω. 

  Νεκροὺς ὅσους δὲν σ’ ἔφθασαν φθονῶ καὶ μακαρίζω. 

  Ἄχ! Τί καλὸν ἀπήλαυσα ἐγὼ ποῦ σὲ γνωρίζω;      85 

  Τί χρόνος ἦτον βίσεκτος, τί ἀποφρὰς ἡμέρα! 

  Ὥρα ἐπικατάρατος ὑπὸ κακὸν ἀστέρα. 

  Ὅταν κατὰ περίστασιν πρώτη φορὰ σὲ εἶδα 

  καὶ ἔκτοτε συνέβαλον τοῦ ἔρωτος ἐλπίδα. 

  Εὖγε λοιπόν, ἀπάνθρωπε, ἄχ Ἁβροκόμη εὖγε!      90 

  Καὶ τὸν πρὸ χρόνων λάτρην σου τώρα ἀρνήσου, φεῦγε. 

  Τὸν ἐμαυτόν μου ἄσπλαγχνε ἀθῶον τὸν ἠξεύρω, 

  εἰς ἄλλο τί ὑπεύθυνον δὲν στέργω νὰ τὸν εὕρω. 

  Εἰμὴ εἰς τὴν ἀγάπην σου τῶν ἤδη τριῶν χρόνων 

  καὶ σὺ ἔχε ἐργόχειρον τὸν ἐδικόν μου φόνον.      95 

  Αὐτὸ ἔχε κατόρθωμα καὶ ἀποθανατίσου, 

  πρὶν ὅμως ἐπιχειρισθῆς, στοχάσου, ἐνθυμήσου! 

  Πὼς ἂν ζωὴν ἀπάνθρωπε ἰσχύης νὰ ἀφέλης, 

  δὲν εἶναι εἰς τὸ χέρι σου νὰ δώσης ὅταν θέλης. 

  Εἰς τί ἐγὼ σοι ἔπταισα, εἰπέ μοι, ὀρθῶς κρίνε!      100 

  Ἂν ὅμως καὶ ἑκούσιον τὸ ἔγκλημά μου εἶναι, 

  τὰ μάτια σου εἶναι κριταί, οἱ λόγοι σου δὲ νόμοι, 

  παρά σοι κεῖται τὸ λοιπόν, παιδεία καὶ συγγνώμη. 

  Εἰς τὴν φθορὰν καὶ ὄλεθρον ἑνὸς ἁπλοῦ ἀκάκου 

  κινεῖσαι, ἀγωνίζεσαι νὰ ζῆς ἐσὺ τοῦ κάκου.      105 

  Ἐγώ…ἂχ ἀδιάκριτε…ἐγὼ μὲν ἀποθνήσκω, 

  ὅμως τὴν ἀνταπόδοσιν στὸν Ἅδη τὴν εὑρίσκω. 

  Ἔχε ὑγείαν ἄσπλαγχνε… μόνον σὲ παραγγέλλω, 

  ὧ οὐρανέ… ὄχι ποτέ… ἐκδίκησιν δὲν θέλω. 

 

ΑΒΡ:  Ἔλα ἐδῶ ἀχάριστε, ἀνόητε, ἀγνώμων,        110 

  μὴν φεύγης…  

 

ΚΛΕ:  Οὒτ’ ἐλεύθερον δὲν μὲ ἀφήνεις δρόμον; 

 

ΑΒΡ:  Καὶ ἄκουε… 

 

ΚΛΕ:  Ἂχ ἀρκετὰ ἄκουσα ἕως τώρα! 

 

ΑΒΡ:  Δὲν ἤκουσες ἀναίσθητε! 
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ΚΛΕ:  Ἀλλ’ οὔτε εἶναι ὥρα! 

 

ΑΒΡ:  Καταλαμβάνω ἄπιστε πὼς πλέον μὲ ἀρνεῖσαι. 

 

ΚΛΕ:  Εἰπέ μοι, τί μὲ ἔδησες; Ἐμοῦ τί πλέον εἶσαι;    115 

 

ΑΒΡ:  Ἄχ! Καὶ ποῦ φεύγεις βλάσφημε, ποῦ φεύγεις θεομπαίκτη; 

  Ἐπίορκε, διπρόσωπε, ἀγνώμων, πλεονέκτη! 

  Ἐσὺ μὲ ἀποστρέφεσαι καὶ οὔτε μὲ ἀκούεις, 

  ὡσὰν μωρὸς τὸ ἔδαφος μὲ δάκρυά σου λούεις. 

  Ἄχ! Ἐραστὰ ἠλίθιε… ποὺ θὲ νὰ φύγης στάσου,      120 

  ὅτι φονεύς μου γίνεσαι ἀπάνθρωπε στοχάσου. 

  Στάσου σιδηρόκαρδε, στάσου προσωπολήπτη 

  Ἂχ! Τί ψυχὴν ἀνήμερον τὸ στῆθος αὐτὸ κρύπτει; 

 

ΚΛΕ:  Τί νὰ σταθῶ; 

 

ΑΒΡ:  Φεῦγε λοιπὸν! 

 

ΚΛΕ:  Πλὴν φεύγω εἰς τὸν Ἅδη. 

 

ΑΒΡ:  Πλὴν καὶ ἐμὲ ἀκόλουθον θέλεις ἰδῆ αὐθάδη.  125 

 

ΚΛΕ:  Ὦ οὐρανέ… ὦ θάνατε… βαβαί! Ποῦ νὰ προσδράμω; 

  Τί εἶπεν;… ὦ ἀκόλουθον… καὶ τί λοιπὸν νὰ κάμνω; 

 

ΑΒΡ:  Τί προσκαλεῖς τὸν θάνατον νὰ γένης αὐτοκτόνος; 

  Ἂχ! Τῆς ζωῆς σου κύριος δὲν εἶσαι ἐσὺ μόνος. 

 

ΚΛΕ:  Καὶ ποῖος εἶναι μέτοχος τοῦ θλιβεροῦ μου βίου;      130 

 

ΑΒΡ:  Ἐγώ, ἐφ’ ὅσον θεωρῶ τὸν δίσκον τοῦ Ἡλίου. 

 

ΚΛΕ:  Ἂχ ἄγγελε ἐπίγειε, γλυκεία Ἁβροκόμη! 

  Μίας ζωῆς ἐγίναμεν οἱ δύο οἰκονόμοι. 

  Τὸ στόμα σου μοι σιωπᾶ τοῦ ἔρωτος μετόχι, 

  τὰ μάτια σου μοῦ λέγουν ναί καὶ οἱ ὀφρεῖς σου ὄχι.    135 

 

ΑΒΡ:  Ὅ,τι δὲν θέλει ἡ ψυχή ποτὲ δὲν τὸ πιστεύει 

  καὶ πάλιν ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, ἐκεῖνο προφητεύει. 
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ΚΛΕ:  Πλὴν μόνον εἰς τὸν ἔρωτα τ’ ἀνάπαλιν συμβαίνει 

  κι ὁ ἐραστὴς ἀείποτε τ’ ἀντίθετα προσμένει. 

  Πιστεύει αὐτὸς εὔκολα ἐκεῖνο ποὺ φοβεῖται,      140 

  μὲ τὸ νὰ εἶναι ὕποπτος θαρρεῖ πὼς ἀδικεῖται. 

  Ὅσο αἰσθητικότερος εἶναι τινὰς τῶν ἄλλων, 

  τόσο καὶ δυστυχέστερος εἶναι ἐκεῖνος μᾶλλον. 

 

ΑΒΡ:  Ὁ ἔρως ὑποκρίνεται πὼς δὲν εὐεργετεῖται, 

  καθὼς καὶ ὁ φιλάργυρος πενίαν προσποιεῖται.      145 

 

ΚΛΕ:  Λοιπὸν δέξαι με λάτρην σου πιστὸν καὶ φιλαλήθη, 

  γλυκύ μου ἀγαλλίαμα καὶ τῶν δεινῶν μου λήθη. 

  Βασίλισσά μου ἔφορε, κέντρον ὡραιοτήτων, 

  τῆς καλλονῆς τὸ σύμπλεγμα καὶ πλήρωμα χαρίτων. 

  Ἐσὺ μὲ κατετόξευσες μὲ τὰ φρικτά σου βέλη,      150 

  πλὴν πάλιν σὺ μὲ γλύκανες μὲ τὰ τερπνά σου μέλη. 

  Ὁποὺ ὡς μία μέλισσα ἐκ τῶν ἀνθῶν ὑφαίνεις 

  τοῦ κέντρου σου τὰ τραύματα καὶ πόνους μου γλυκαίνεις. 

  Ἡ ἀστραπὴ τοῦ κάλλους σου ἠκόντησεν μὲ βίαν, 

  τοὺς κεραυνοὺς τοῦ ἔρωτος σὲ μένα κατ’ εὐθείαν.    155 

  Πλὴν πότισε μὲ ἀντίδοτον τῆς γλώσσης σου τὸ ἅλας 

  καὶ σφίξε μ’ ὡς παράλυτον εἰς τὰς τερπνὰς ἀγκάλας. 

  Ὁ ἔρως μου κατάγεται ἐκ τοῦ λαμπροῦ σου στήθους, 

  δι’ ὁ καὶ ὡς φιλόπατρις ἀσπάζομαι τοὺς λίθους. 

  Ἀφοῦ ἐκεῖ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τὴν ξενιτείαν,        160 

  μετὰ τὴν ἀποπλάνησιν, μετὰ τὴν ἐξορίαν. 

  Εἶναι τερπνὸς παράδεισος τὸ τρυφηλόν σου στῆθος,   

  ὁποὺ καὶ μῆλα τρέφονται καὶ ἄλλων καρπῶν πλῆθος. 

  Εἶναι Ἐδὲμ ἡ εὔοσμος ὁποὺ ἐγὼ μεθύω 

  καὶ ποταμοὶ οἱ τέσσαρες ἠνώθησαν εἰς δύο.      165 

  Μὲ τὸ φωσφόρον κάλλος σου ἡ φύσις τὸ ἐλλεῖπον, 

  τῶν γυναικῶν ἀναπληρεῖ ὅλων τῶν ἐπιλοίπων. 

  Εἰς τὸ χρυσοῦν σου ἄτομον ἑλλάτωμα ἢ πάθος, 

  παραδρομὴ τῆς φύσεως ἢ καὶ τῆς τύχης λάθος, 

  οὔτε μὲ μικροσκόπιον ποτὲ δὲν θεωρεῖται,       170 

  πρέπει λοιπὸν τὸ κάλλος σου καὶ νὰ θεοποιῆται. 

  Ὅθεν ἡ μετεμψύχωσις, ἡ παλιγγενεσία, 

  τῆς Ἀφροδίτης λέγεται ἡ θεία σου οὐσία. 

  Κι αὐτῆς σου τῆς θεότητος μάθε πὼς φιλαλήθως 

  εἶναι εἰκονοστάσιον τὸ ἐμπαθές μου στῆθος.      175 
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Λοιπὸν εἶσαι τοῦ δούλου σου, θεά, καρδιογνώστης 

  κι ἐγὼ εἰς τὴν καρδίαν μου τοῦ ἔρωτος χρεώστης 

  καὶ ὡς εὐγνώμων πάντοτε ἐν ὅσῳ ἐγὼ ζήσω, 

  τὸ χρέος μου ὑπόσχομαι νὰ μὴν τὸ ἐξοφλήσω. 

 

ΑΒΡ:  Μαζὶ σου ζῶ, Κλεάνθη μου, μαζὶ καὶ ἀποθνήσκω,    180 

  οὔτε ἐσὺ ὁμοίας μου οὔτε ἐγὼ εὑρίσκω. 

 

ΚΛΕ:  Καθὼς ἀπεδενρώθησαν ἡ Δάφνη κι ὁ Φιλαίμων, 

  μαζὶ ἂς ἀποθάνωμεν ἑκάτεροι εὐδαίμων. 

  Τὴν ἁλυσὸν ἔκλωσες ἐσὺ ἰδιοχείρως, 

  ἐσὺ λοιπὸν ἀνάλαβε τὸ τῆς ζωῆς μου κύρος.      185 

  Ἐγγυητὴν τοῦ δούλου σου τὸν θάνατον ἀνέχου 

  καὶ τὴν ζωὴν ἐνέχειρον τοῦ ἔρωτός μου δέχου. 

  Τῆς πίστεώς μου μάρτυρα σοι δίδω τὴν ὑγείαν, 

  ὑπὲρ τῆς σταθερότητος ἰδοὺ ὁμολογίαν. 

  Μὲ γράμματα ἐξ αἵματος, μὲ ζωντανὰ ψηφία,      190 

  δὲν μένει ἡ ἀγάπη μου εἰς τὸ ἑξῆς κρυφία. 

  Σὲ μένα εἶναι πάντοτε οἱ λόγοι σου πανδέκται 

  καὶ τὰ ἀθῶα χείλη μου δὲν εἶναι θεομπαῖκται. 

  Τὴν προσταγήν σου ἤκουσα, ἐκείνην ἀπαγγέλλω 

  καὶ ὡσὰν ἕνα νήπιον ἐγὼ δὲν ἔχω θέλω.        195 

  Ἐσὺ ἡ νομοθέτρια καὶ τῆς καρδιᾶς μου θέμις, 

  ἀνταμοιβὴν προχέουσα παιδείαν ἀπονέμεις. 

 

  Δὲν μὲ βλάπτει ἡ χασμωδία, 

  ἡ πιστὴ μ’ αὐτὴ καρδία, 

  τῆς θεᾶς μου εἶναι ναός.            200 

 

  Ὁποὺ ἔρως ἐγκαινιάζει, 

  ἱερεύς τις ὄντας φοιβάζει, 

  τὰ δὲ πάθη εἶναι λαός. 

 

  Τῆς σεπτῆς σου ἄρα εἰκόνος 

  ἀναστήλωσιν τελεῖ μόνος            205 

  καὶ ὡς τάχα πρωτοφανή, 

 

  διὰ να ‘χη ἰσχὺν καὶ κύρος 

   ζωγραφίζει ἰδιοχείρως 

  καὶ μὲ πίστιν τὴν προσκυνεῖ. 
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  Τὰ γενέθλια ἑορτάζει          210 

  τῆς θεᾶς μου καὶ θυμιάζει 

  τὴν εἰκόνα μὲ στεναγμούς. 

 

  Καὶ μὲ δάκρυα τὴν μυρώνει, 

  εἰς ἐκείνην ἀφιερώνει 

  καὶ ἐλπίδας καὶ λογισμούς.          215 

 

  Λοιπὸν Ἔρως ἱερατεύει, 

  τὴν ἀκράτειαν μνημονεύει, 

  τὴν ψυχήν μου ἱερουργεῖ. 

 

  Ὡς Ἱέρισσαν καὶ Σιβύλλαν 

  τὴν ἐλπίδαν ὡς δὲ κανδύλαν,        220 

  αἷμα καίει καὶ εὐλογεῖ. 

 

  Καὶ ὡς μίτραν φορεῖ τὸν φθόνον, 

  τὴν δὲ πίστιν ἔχει ὡς θρόνον, 

  πατερίτζαν ὑπομονήν. 

 

  Τὴν ὑπόκλισιν ὡς μανδύαν          225 

  καὶ συνάζει εἰς τὴν καρδίαν 

  καὶ κηρύττει διαμονήν. 

 

  Τὸ δὲ στῆθος μου εἶναι ἄμβων 

  ὁποὺ τρόπαια τῶν θριάμβων 

  καὶ τὴν πίστιν μὲ κατηχεῖ.          230 

 

  Εἰς καρδίαν τὴν ἐνορίαν 

  ὅσα πάθη ἔχουν πορείαν 

  τὰ δαμάζει ἡ διδαχή. 

 

  Αἱ αἰσθήσεις δὲν παρασφάλλουν, 

  λιτανείαν ὄλαι σοὶ ψάλλουν         235 

  καὶ ὁ νοῦς μου κανοναρχεῖ. 

 

  Τὰ ἐγκώμια, τοὺς ἐπαίνους 

  ὁποὺ εἶναι πρὸς ἐρωμένους 

  τῶν ἐρώντων ἡ προσευχή. 
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Ἱερόσυλος θεομπαίκτης          240 

  ἢ ἀγνώμων ἢ πλεονέκτης 

  ναὶ δὲν εἶμαι, ἀλλ’ εὐλαβής. 

   

  Τὴν δουλείαν μου δὲν ἀρνοῦμαι, 

  οὒτ’ ἐπάγγελμα παραιτοῦμαι 

  τόσου χρόνου διατριβῆς.          245 

 

  Εἰς τὰ δόγματα δὲν χωλαίνω, 

  ἀλλὰ δοῦλος συνδιαμένω 

  μετὰ φόβου καὶ προσευχῆς. 

 

  Δὲν ἀρνοῦμαι πίστιν, λατρείαν, 

  ὁποὺ ἔχω πρὸς τὴν Κυρίαν,          250 

  τῆς ζωῆς μου καὶ τῆς ψυχῆς. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΓ’ 

 

Ἀφοῦ λοιπὸν ἐρρέθησαν αὐταὶ αἱ ραψωδίαι 

καὶ ἐξομολογήθησαν τῶν δύο αἱ καρδίαι, 

τότε ἐνηγκαλίζονται οἱ τρυφεροὶ ποιμένες 

καὶ ἀμοιβαίως πλέκονται τῶν δύο οἱ αὐχένες. 

Κοινὰ τὰ στήθη ἔγιναν καὶ μέλη τους τὰ πλείω        5 

καὶ χείλη μὲ τὰ χείλη τους συνέρραψαν οἱ δύο. 

Ἐκρότουν τὰ φιλήματα καὶ διὰ τῶν χειλέων, 

ἔρρεον τὰ φρονήματα εἰς τὰς ψυχὰς τῶν νέων. 

Σχεδὸν φιλοτιμούμενοι ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον 

νὰ δείξη πρὸς ἐξ ἅπαντος ἐκεῖνος ἐρᾶ μᾶλλον,        10 

φιλεῖ καὶ ὑποδέχεται τὰ δάκρυα τὰ τόσα 

κι ὡς μέλιτος ἠδύτερα τὰ γεύεται ἡ γλώσσα. 

Τὸ στῆθος της τὸν ἔνδροσον ὡσὰν κρυστάλλου βρύσις 

εἰς τέρψιν ἐπροσκάλεσε τὰς πέντε του αἰσθήσεις. 

Εἰς μὲν ὀσμήν, τὴν ὄσφρησιν, εἰς θέαν δὲ τὸ ὄμμα,      15 

τὰς χείρας εἰς ψηλάφησιν, εἰς φίλημα τὸ στόμα. 

Εἰς ὅρκων δὲ ἀκρόασιν τὴν ἀκοὴν ἐζήτει, 

ἐνῶ τὴν σταθερότητα τοῦ ἔρωτος κηρύττει. 

Ὅθεν τὸ πᾶν ἐφαίνετο ὡς κῆπος τῶν χαρίτων, 

ἡ νέα δὲ ὡς ἄμπελος ὁποὺ τρυγᾶται ἦτον.         20 

Ὡς σταφυλαὶ αἱ ρῶγες της, ὡς κλῆμα δὲ τὸ σῶμα, 

ὡς τρυγητὴς ὁ ἐραστὴς καὶ ὡς ληνὸς τὸ στόμα. 

Τὸ νέκταρ ὁποὺ ἔπινε Κλεάνθης ἐκ τοῦ στήθους 

ἦτον πολλὰ γλυκύτερος, παρὰ τὸ εἰς τοὺς μύθους. 

Αὐτὸ καὶ τέρπει αἴσθησιν καὶ τὴν ψυχὴ μεθύσκει,      25 

κανεὶς ποτὲ τερπνότερον στὸν κόσμο δὲν εὑρίσκει. 

Τὸ μάννα τὸ οὐράνιον, Διὸς ἡ ἀμβροσία, 

ὡς πρὸς τροφὴν τοῦ ἔρωτος εἶναι πικρὰ οὐσία. 

Ὁ Ἔρως εἶναι ἔντιμον τῆς ἡδονῆς σχολεῖον, 

ὄχι τῆς καταχρήσεως δυσῶδες καπηλεῖον.         30 

Τερπνὸν λέγω τὸν ἔρωτα, τὸν ἠθικὸν καὶ θεῖον, 

τὸν μονολάτρη, ἔμπιστον, σεμνὸν κατὰ τὸν βίον. 

Ὁ δὲ τῷ ὄντι φυσικὸς καὶ πλεονέκτης ἔρως, 

εἶναι κτηνώδης, σαρκικός, οὐκ ἔχει τούτου μέρος. 

Ἐκείνη ὁποὺ νέμεται ἐκ τῶν πλουσιωτέρων,        35 

φεῦ διὰ φιλοκέρδειας ἢ ἄλλον τί συμφέρον. 

Ἡ μισθωτὴ τοῦ ἔρωτος ὡς μία ἄλλη Φρύνη 

καὶ τῆς τιμῆς της πράτρια ἂς λέγεται ἐκείνη. 
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Κοινὴ γίνεται σύζυγος καὶ ὄχι ἐρωμένη, 

οἰκεία πάντων φαίνεται καὶ εἰς καθένα ξένη.        40 

Γιατὶ κι αὐτὴν τὴν ἀρετὴν μὲ μάλαγμα σταθμίζει 

καὶ τὸ δυσῶδες αἷμα της τὸ ἀποδεκατίζει 

Τὸ δίδει εἰς ἐκφύτευσιν ὡσὰν ἀγρὸν ἢ οἶκον, 

λαμβάνει στεγονόμιον παρὰ τῶν ἐγκατοίκων. 

Καὶ ἡ ἀγάπη της λοιπὸν γίνεται προθυστέρως,        45 

εἶναι τιμῆς ἀνταλλαγή καὶ ὄχι ποτὲ ἔρως. 

Ὁ ἔρως μὲ ἐνοίκιον δὲν κατοικεῖ καρδίαν, 

θέλει πιστὴν διάθεσιν καὶ κλίσιν ἁρμοδίαν. 

Τὸ κάλλος δὲν νοθεύεται οὔτε δωροδοκεῖται, 

κοσμίως σφετερίζεται καὶ οἰκιοποιεῖται.          50 

Αἰγυπιὸς ἐκέρδισε μὲ ἄσπρα τὴν Θυμάνδραν, 

εἰς τὸν ναὸν ἐβίασε ὁ Αἴας τὴν Κασσάνδραν. 

Πλὴν ποῖος ἐρωτόληπτος δωροδοκεῖ τὸ κάλλος, 

εἰ μὴ ὁ Σαρδανάπαλος, ὁ ζήσας ἀνωμάλως; 

Εἶναι καθόλου πώλησις τιμὴ ἡ ἀσωτία,          55 

καθ’ ὃ σαρκὸς ἐμπόριον ἀγάπης πραγματεία. 

Δίδει μισθὸς τῆς τέρψεως ὁ ἐραστὴς ὁ φαῦλος, 

καθὼς καὶ ἐγχειρίζεται εἰς ναύκληρον ὁ ναῦλος. 

Πλὴν ὅστις ποτὲ ἔρωτα πωλεῖ ἢ ἀγοράζει, 

ἐπὶ ζωῆς του ἄμποτε ἐκεῖνος νὰ στενάζει.          60 

Ὅταν ἱδρώτα ἄμεσον καὶ κόπον δὲν κοστίζει,   

τὸ ἀξιολογότερον τινὰς δὲν τὸ γνωρίζει. 

Κατάσχεσις τοῦ πράγματος ἤτοι ἐπιτυχία, 

εἶναι αὐτοῦ ἐξ ἅπαντος ἡ πρώτη δυστυχία. 

Ἡ τέρψις εἶναι ἄχαρη, ἡ τέχνη δὲν ἠδύνει          65 

ἥτις τὴν ἀνθρωπότητα ἐπὶ τῆς γῆς πληθύνει. 

Ἂν τὰ χρειώδη ὄργανα δὲν ἀκονίσ’ ὁ ἔρως, 

ἀλλὰ τυχόντος ἔλθωσιν οἱ δύο εἰς ἓν μέρος, 

εἶναι νεκρὰ ἡ ἡδονή, δὲν τοὺς ἐνθουσιάζει, 

μόνον τὸ πᾶν οἰκοδομεῖ καὶ πολλαπλασιάζει.        70 

Ἀνακαινίζει βέβαια τὸν κόσμον καθ’ ἑκάστην, 

καθ’ ὅ,τ’ ἡ ἀνθρωπότης μας τὸν γάμον ἔχει πλάστην, 

πλὴν εἶναι ἀνυπόληπτος αὐτὸς καθ’ ὁ συνήθης, 

τὸ λέγει κάθε σύζυγος σεμνὸς καὶ φιλαλήθης. 

Πὼς τέρψιν δὲν αἰσθάνεται μετὰ τὴν ὑπανδρείαν       75 

καὶ μόνον πὼς τῆς φύσεως ἀναπληρεῖ τὴν χρείαν. 

Καμία γυνὴ πώποτε τῆς ἐρωμένης τόπον, 

δὲν πιάνει εἰς τὸν σύζυγον ὅσον κι ἂν ἔχη τρόπον. 

Ναί, κατ’ ἀρχὰς τὸ σφάγιον τὸ στέφει κολακεία, 
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τὸ θυσιάζει ἔπειτα ὁ τύφος, ἡ κακία.          80 

Ποιός ποτὲ ἐπιθυμεῖ τὸ ἴδιόν του κτῆμα; 

ἢ ποιός τάχα ἀγαπᾶ τὸ ἀνὰ χείρας θύμα; 

Ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε «λιμὸν θώρηξις λύει», 

ἐγὼ δὲ λέγω: Ἔρωτα ὁ κόρος διαλύει. 

Κάθε παρθένος φέρεται πρὸς σύζυγον ὡς θύμα        85 

καὶ τοῦ πρὸ τούτου ἔρωτος ὁ γάμος εἶναι μνῆμα. 

Ὁ μνήστωρ μὲν εἶναι φονεὺς τοῦ ἔρωτος κρυφίως 

καὶ τούτου ἐνταφιαστὴς γενόμενος νυμφίος. 

Καὶ ὡσὰν ἀνακομιδὴ ἐρωτικοῦ λειψάνου 

τελεῖται ἡ ἀντίχαρα τοῦ νυμφικοῦ τυράννου.        90 

Τοῦ γάμου τὰ μεθέορτα εἶν’ μαυροφορεμένα 

καὶ ἔρωτος μνημόσυνον εἶναι παιδὸς ἡ γέννα. 

Τῶν παίδων μὲν ἡ γέννησις εἶναι σκοπὸς τοῦ γάμου, 

ὅμως καὶ μίσος γίνεται τὸ τέλος τοῦ θαλάμου. 

Πολλάκις μὲν ὁ ἐραστὴς ἀπὸ καπνοὺς γεμίζει,        95 

καὶ χωρὶς κὰν νὰ ἀγαπᾶ, πὼς ἀγαπᾶ νομίζει. 

Πλὴν ἐννοεῖ ὁ σύζυγος ἂν ἀγαπᾶ ἢ ὄχι 

καθ’ ὅτι ἢν ὁ ἔρως του τῶν δωρεῶν μετόχι. 

Καθ’ ὅ,τι καὶ ἀπήλαυσεν ἡ ἔνθους του καρδία 

καὶ εἶναι ἡ ἀπόλαυσις τοῦ ἔρωτος Λυδία.          100 

Ὅθεν τινὲς σκεπτόμενοι ὄχι ἐπιπολαίως, 

τὸ πράγμα ἐκλαμβάνουσιν παντάπασιν ἀλλέως. 

Τὴν μὲν τιμὴν εὐπρέπειαν καὶ τελετὴν τὸν γάμον, 

τὴν δὲ στρυφνὴν ἐγκράτειαν, πολιτικὴν θαλάμων. 

Τὴν θάλασσα νυμφεύεται ὁ Δοῦξ τῆς Βενετίας        105 

μὲ ἔξοδα ἐτήσια τῆς Ἀριστοκρατείας. 

Ὁ Ἡγεμὼν προνόμιον εἶχεν εἰς τὴν Σκοτίαν 

νὰ συγκοιμᾶται πρότερον ὡς ἂν πρὸς μεσιτείαν, 

μὲ τὴν ποτὲ νεόνυμφον οὐτινοσοῦν ἀνθρώπου, 

αὐτὴ δὲ ἡ συνήθεια ἦτον καὶ ἄλλου τόπου.        110 

Οἱ Τάρταροι νυμφεύονται αὐτῶν τὰς θυγατέρας, 

οἱ Πέρσαι καὶ Ἀσσύριοι τὰς ἑαυτῶν μητέρας.   

Τὰς ἀδελφὰς Αἰγύπτιοι καὶ καθ’ ἑξῆς οἱ ἄλλοι, 

ὁ γάμος ἦτον πρότερον τρόπον τινὰ κραιπάλη. 

Τὴν ἁμαρτίαν ἔτεκεν ὁ νόμος εἶπ’ ὁ Παῦλος,        115 

καθ’ ὅ,τι ἦτον ἄδηλος ἢ ἀγαθὸς ἢ φαῦλος. 

Ἡ τούτου μὲν συναίνεσις ἀποτελεῖ στὸ σῶμα, 

ὄχι ἡ συγκαθεύδεσις τῶν δύο εἰς ἓν στρῶμα. 

Τὸν ἀληθὴ μὲν ἔρωτα ἀνάπτει καὶ ἠδύνει 

ὁ χρόνος κι ἡ ἀπόλαυσις, τὸν δὲ κτηνώδη σβήνει.       120 
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  Ἕνα μόνον ἔρωτος εἶδος 

  εἰς τὸν κόσμον ἐπιπολλάζει, 

  καθὼς ὅμως μιᾶς σφραγίδος  

  ἐκμαγεῖα εἶναι πολλὰ. 

  Καὶ τὰ ἴσα εἶναι μυρία,            125 

  ὁ καθένας τὰ σχεδιάζει 

  ὅμως ἔχουν τὰ δευτερεῖα 

  εἴτε φαῦλα, εἴτε καλά. 

 

  Παρομοίως καὶ τῶν ἐρώτων 

  διαφόρων εἰς τοὺς ἀνθρώπους˙          130 

  τὸν μὲν ἔνθους τὸν λέγω πρῶτον, 

  πλὴν καὶ ἄλλους φιλοκερδής. 

  Ἄλλος πάλιν εἶναι κτηνώδης, 

  διαιρεῖται εἰς πολλοὺς τρόπους 

  καὶ ὁ ἕτερος γελοιώδης,            135 

  ἄλλος πάλιν εἶναι ψευδής. 

 

  Πολλοὶ ἄνδρες ἄρα λανθάνουν 

  ἐκ τῆς ἄνω ταύτης αἰτίας˙ 

  διὰ ἔρωτα ἐκλαμβάνουν 

  καὶ τὴν ὄρεξιν τῆς σαρκός.            140 

  Καὶ νομίζουν πὼς χωρὶς ψεῦμα, 

  χωρὶς πάθος τῆς φιλαυτίας, 

  ἀγαπῶσιν αὐτὸ τὸ πνεῦμα 

  ἢ τὸ κάλλος τῆς γυναικός. 

 

  Εἰς τὰς ὄψεις ἐπιπολλάζει            145 

  κατὰ πρῶτον ὁ κάθε ἔρως˙ 

  μετὰ ταῦτα κατασταλάζει 

  εἰς καρδίαν καὶ εἰς ψυχήν. 

  Ὁ νοῦς εἶναι τούτου λαμβίκος, 

  διϋλίζει κάθε του μέρος            150 

  καὶ διδάσκει αὐτοῦ τὸ μῆκος 

  καὶ ὁποίαν ἔχει ἀρχήν. 

 

  Οἱ μισέρωτες ὅμως ἄνδρες 

  καὶ γυναῖκες ἐρωτομάχοι, 

  ψυχραὶ ὅμοιαι σαλαμάνδρες,          155 

  φλόγα σβήνουν ἐρωτικήν, 
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  καὶ τοὺς φθόγγους τοὺς ἀνθρωπίνους 

  συλλαμβάνουν μᾶλλον οἱ βράχοι, 

  παρὰ λόγους αὐτοὶ ἐκείνους 

  ὁποὺ σπείρουν πόθον γλυκύν.          160 

 

  Ἡ καρδία ἔρωτος στείρα, 

  ὅταν πόθον δὲν συλλαμβάνη, 

  αὐτοῦ εἶναι καὶ νοὸς χήρα, 

  πνευματώδους αἰσθητικοῦ. 

  Καὶ ἀφεύκτως ἀνελεήμων            165 

  πρὸς ἀθλίους αὐτὴ ἐφάνη 

  ὑστερεῖται χυμῶν χρησίμων 

  καὶ σπινθῆρος ἠλεκτρικοῦ. 

 

  Ἔρως κόσμου ὁ συνομίληξ 

  εἶναι νέος καρδιῶν κέντωρ,            170 

  πλὴν ὡς ἔνθους Ἱεροκήρυξ 

  διεγείρων πρὸς τὸ καλόν. 

  Τοὺς ἐρώντας καὶ ἐρωμένους 

  προφυλάττει ὡς ἄλλος Μέντωρ 

  καὶ τοὺς ἔχει μεμακρυσμένους          175 

  ἐκ θελγήτρων ἀπατηλῶν. 

 

  Ἐναρέτους καὶ χρηστοήθεις 

  τοὺς ἐρώντας κατασκευάζει 

  καὶ ἐντίμους καὶ φιλαλήθεις 

  καταστήνει τοὺς μαθητάς.            180 

  Ὅμως θέλει κατηχουμένους 

  περιέργους καὶ δοκιμάζει, 

  ἂν τοὺς εὕρη προσηλουμένους, 

  τοὺς λαμβάνει ἀκροατάς. 

 

 

Τέλος καὶ τῇ Ἀφροδίτῃ κλέος. 
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Σημειώσεις-Σχόλια 
 

1. 20    Πρόκειται για τους Γερμανούς φιλόσοφους Gottfried Wilhelm von  

Leibniz  (1646‐1716)  και  Christian  Wolff  (1679‐1754).  Ο  πρώτος 

ακολούθησε τα βήματα του Καρτέσιου, του Νεύτωνα και του Boyle, 

αναθεωρώντας,  όμως,  και  εξελίσσοντας  τη  σκέψη  τους.  Το 

φιλοσοφικό  του  έργο  έγινε  ιδιαιτέρως  αγαπητό  τον  19ο  αιώνα.  Ο 

δεύτερος  υπήρξε  πολυγραφότατος  και  στάθηκε  ο  βασικός 

εκπρόσωπος  του  Γερμανικού  ρασιοναλισμού  και  Διαφωτισμού. 

Επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον Leibniz. Ο Μάνος ίσως έρχεται σε 

επαφή μαζί τους μέσω της Λογικής του Ευγένιου Βούλγαρη. 

 

2. 67‐70  Το δίστιχο αντλείται από τις Σάτιρες του ποιητή και θεωρητικού 

της ποίησης Nicolas Boileau‐Despreaux (1636‐1711).  

 

Π 106  Ο Χρυσός Αιώνας είναι ένας κοινός τόπος στα ποιμενικά ειδύλλια 

και  παραπέμπει  στη  Χρυσή  Εποχή  για  την  οποία  έχει  μιλήσει  ο 

Ησίοδος,  ο  Πλάτωνας,  οι  Πυθαγόρειοι  και  Στωικοί  φιλόσοφοι  με 

την  ονομασία  ʺΤο  Μέγα  Έτοςʺ  (Magnus  Anus).  Ο  Βιργίλιος 

αργότερα  (4η Εκλογή)  καθιστούν τη Χρυσή Εποχή κλασικό μοτίβο 

της βουκολικής ποίησης. Η Χρυσή Εποχή αναφέρεται σε μία εποχή 

αγνότητας και αθωότητας κατά την οποία οι άνθρωποι ζούσαν σε 

πλήρη αρμονία με τη φύση και το θείο.1 Ο Μάνος επανέρχεται σε 

αυτήν, χωρίς να την ονοματίζει, αλλά αναφέροντας μερικά βασικά 

χαρακτηριστικά  της  που  φέρνουν  στο  νου  την  περιγραφή  του 

Ησίοδου (π.χ. βρώση βελανιδιών), στον στίχο Γ 111‐112. 

 

Π 111  Είναι  οι  λίμνες  Λάδογα  και  Όνεγα  στα  σύνορα  Φινλαδίας  και 

Ρωσίας,  οι  οποίες παρουσιάζονται ως  βουκολικές  ευτοπίες,  χάρη, 

προφανώς, της φυσικής τους ομορφιάς. Ο Μάνος είναι πιθανό να 

έμαθε  για  αυτές  μέσα  από  το  έργο  Γεωγραφία  Νεωτερική  του 

Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου Κωνσταντά (σ. 68), το οποίο είχε 

σίγουρα διαβάσει με ενδιαφέρον.  

 

Π 224  Ξακουστό είδος κέδρου, η επίσημη ονομασία του οποίου είναι 

Cedrus Libani. 

 

Π 297‐300  Η μουσική  του  βοσκού  που  αποτελεί  αφορμή  για  να  ξεκινήσει  ο 

διάλογος  ή  η  αφήγηση  της  πλοκής,  αποτελεί  κοινό  τόπο  στη 

βουκολική  λογοτεχνία,  αρχής  γενομένης  με  τον  Θεόκριτο.  Έτσι 

συμβαίνει  και  στη  μετάφραση  του  Ρήγα  στη  Βοσκοπούλα  των 

Άλπεων του Marmontel, έργο που αποτελεί βασικό διακείμενο για 

το ειδύλλιο του Μάνου.  

                                                      
1 Βλ. M. Owen Lee, Death and Rebirth in Virgil’s Arcadia, New York 1989, σ. 78. 



  143

Α 25  Οι φράουλες στο συγκεκριμένο χωρίο ίσως να λειτουργούν και ως 

σύμβολο.  Κατ’  αρχάς,  η  φράουλα  στη  χριστιανική  τέχνη 

συμβολίζει  την  απόλυτη  δικαιοσύνη  και  τον  δίκαιο  άνθρωπο. 

Συνολικά πρόκειται  για  σύμβολο  αγνότητας,  ταπεινότητας  αλλά 

και  αφθονίας  ή  αισθησιασμού.2  Ίσως  οι  έννοιες  της  δικαιοσύνης, 

της  αφθονίας  και  της  αγνότητας  να  σχετίζονται  με  την 

«αρχόντισσα».  

 

Β 25‐34  Το μοτίβο της φύσης που συμπάσχει με τον ερωτόληπτο ποιμένα 

απαντάται  συχνά  στη  βουκολική  λογοτεχνία.  Ο  βοσκός,  με  το 

λυπητερό  τραγούδι  του,  παρακαλά  τη  φύση  να  σταματήσει  τη 

ζωογόνο  λειτουργία  της  και  να  «μαυροφορεθεί».  Το  μοτίβο  αυτό 

ξεκινά με το Θεόκριτο, για να καταλήξει ως φορμουλαϊκό στοιχείο 

της βουκολικής λογοτεχνίας. Στο ειδύλλιο του Μάνου επανέρχεται 

συχνά.  

 

Β 35‐38  Ο Έρωτας παρουσιάζεται ως αρρώστια που χρήζει ίασης. Ο Μάνος 

αξιοποιεί στο έπακρο αυτό το μοτίβο και στο Μέρος Ζ΄ . Πρόκειται 

για ένα χαρακτηριστικό μοτίβο στην ερωτική λογοτεχνία εν γένει. 

Ενδεικτικό είναι το έργο του Οβίδιου Remedia Amoris που εκδόθηκε 

τον 1ο αιώνα μ. Χ.  

 

Β 49  Η Υρκανία είναι χώρα της Δ. Ασίας.  

 

Γ 5  Η αϋπνία είναι κλασικό σύμπτωμα του ερωτευμένου και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της εξίσωσης του έρωτα με αρρώστια.  

 

Γ 29  Οι  Σαμογέδοι  ήταν  κάτοικοι  της  Β.  Ρωσίας  (όρια  με  Σιβηρία).  Η 

αναφορά στους «απολίτιστους» λαούς της Ανατολής σχετίζεται με 

το  γενικότερο  ενδιαφέρον  των  λογίων  του  Διαφωτισμού  για  το 

«ξένο»  στοιχείο  της  Ανατολής˙  συνήθως  ως  παράδειγμα  προς 

αποφυγή ή σε σύγκριση με την προηγμένη, πολιτισμικά και ηθικά, 

Δύση.  Οι  γεωγραφικές  γνώσεις,  και  κατ’  επέκταση  λαογραφικές, 

θεωρούνταν  απαραίτητες  και  εξαιρετικά  χρήσιμες  για  τη 

λογιοσύνη της εποχής, καθώς η γοητεία που ασκούσε η γνώση του 

νέου  κόσμου  ήταν  μεγάλη.  Στο  ίδιο  πλαίσιο  τοποθετείται  και  η 

ραγδαία  ανάπτυξη  της  ταξιδιωτικής  φιλολογίας  και  των 

συγγραμμάτων  γεωγραφίας.  Ο  Μάνος  στο  συγκεκριμένο  στίχο 

κάνει  πρόδηλη  την  πηγή  του,  η  οποία  είναι  ξανά  η  Γεωγραφία 

Νεωτερική. 

 

Γ 82‐83  Ο αφορισμός, που ο ποιητής αποδίδει έμμετρα, ανήκει στον Τόμας 

Χόμπς από τον πρόλογο στο έργο του De Cive (1651). 

                                                      
2 Τζ. Κούπερ, Λεξικό Παραδοσιακών Συμβόλων, μτφρ. Ανδρέας Τσακάλης, Αθήνα 1992, σ. 
550 και George Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art, Oxford University Press New 

York 1954, σ. 38. 
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Γ 125    Η απαξίωση του γάμου αποτελεί ένα μοτίβο, στο οποίο ο ποιητής  

επανέρχεται  στο  τελευταίο  κεφάλαιο.  Η  απαξίωση  του  θεσμού 

αυτού παρουσιάζεται και στο μεταφραστικό έργο του Ρήγα, καθώς 

αποτελεί  στοιχείο  της  νέας Ηθικής  που  σφυρηλατείται  από  τους 

Διαφωτιστές. Ο  σχολιασμός  και  η  κριτική  του  θεσμού  του  γάμου 

αφορά, ουσιαστικά, στη συζήτηση περί ελεύθερης βούλησης. 

 

ΣΤ 1‐4    Ο ποιητής εδώ επιστρατεύει την αυθεντία του Πλάτωνα  

προκειμένου να «αποδείξει» πως ο έρωτας δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς  δύο  υποκείμενα.  Χρησιμοποιείται  η  άποψη  του  Πλάτωνα 

κατά  την  οποία  οτιδήποτε  δεν  ενέχει  «ουσία»  δεν  μπορεί  να 

υπάρξει,  καθώς  οι  ίδιες  οι  ιδέες  ενέχουν  ουσία  και  όλα  τα 

αντικείμενα  του  υλικού  κόσμου  είναι  αντανάκλαση  των  ιδεών 

(Πολιτεία, Φαίδωνας). 

 

ΣΤ 13‐22  Σε  αυτούς  τους  στίχους  προοικονομείται  η  μεταστροφή  της 

Αβροκόμης,  η  οποία  κορυφώνεται  στο  μονόλογο  του  επόμενου 

κεφαλαίου  (Ζ΄),  όπου  η  βοσκοπούλα  παραδέχεται  τον  έρωτά  της 

για τον Κλεάνθη. 

 

ΣΤ 27‐28  Ο  ποιητής  θεωρεί  πως  ο  έρωτας  προκύπτει  αρχικά  μέσω  των 

αισθήσεων  και  συγκεκριμένα  της  όρασης.  Το  μοτίβο  αυτό 

επανέρχεται  συχνά  στο  έργο  και  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της 

ανάπτυξης της αισθησιοκρατίας από φιλοσόφους του 17ου και 18ου 

αιώνα. Ο  κόσμος  και  τα πράγματα,  όπως  και  ο  έρωτας,  γίνονται 

αντιληπτά μόνο μέσω των αισθήσεων. 

 

Ζ 1‐10  Οι στίχοι 1‐4 αποτελούν αφήγηση του ποιητή, ενώ από τον πέμπτο 

στίχο και μετά αρχίζει να μιλά η Αβροκόμη. Από όλες τις εκδόσεις 

λείπει  η  ένδειξη πως  η Αβροκόμη  αρχίζει  να  μιλά. Η παράλειψη 

αποκαταστάθηκε. 

 

Ζ 11  Ο λανθασμένος  τύπος  «χρησμὸς»  [1801]  αντικαθίσταται  από  τον 

τύπο  «κνησμὸς»  [1802,  1811,  1836],  καθώς  τα  συμφραζόμενα 

αφορούν σε ιατρική ορολογία, στο πλαίσιο της εξίσωσης του έρωτα 

με νόσο.    

 

Θ 13  Στην  αρκαδική  λογοτεχνία  η  μουσική  παίζει  εξέχοντα  ρόλο.  Ο 

Βιργίλιος  στις  Εκλογές  του  εδραίωσε  την  «Αρκαδία»  ως 

συντεταγμένο χώρο ποίησης και ποιητικής, με το έργο του. Ήταν 

ένα καθαρά «μουσικό καθεστώς» στο έργο του. Ο συσχετισμός της 

λογοτεχνικής Αρκαδίας με τη μουσική αποτελεί έναν κοινό τόπο, 

επομένως ο Μάνος τον επικαλείται στο ειδύλλιό του. 
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Ι 1‐10    Ο Μάνος χρησιμοποιεί την έννοια του Φιλοσόφου, όπως αυτή  

διαμορφώθηκε  από  τη  διανόηση  του  Ευρωπαϊκού  Διαφωτισμού 

(Βλ. «Ερμηνεία‐Ιδεολογικά» σ. 49‐50 ). Ο Philosophe με γνώμονα τη 

λογική αντιτίθεται σε κάθε είδους δεισιδαιμονία και ιδιαίτερα στην 

άγνοια.  Ο  Κλεάνθης,  που  αντιπροσωπεύει  αυτόν  τον  τύπο  του 

ανθρώπου,  είναι  ικανός  να  αισθανθεί  τον  αληθινό  και  ηθικό 

έρωτα. 

 

Ι 59  Ο  Νίνος  ήταν  μυθικός  ιδρυτής  της  πόλης  Νινευή  στη 

Μεσοποταμία. Η Σεμίραμις ήταν η γυναίκα του, χάρη στην οποία 

κατέκτησε την πόλη Βακτριανή. Σύμφωνα με το μύθο η Σεμίραμις 

αυτοκτόνησε  μετά  το  θάνατό  του.  Αξίζει  να  αναφέρουμε  πως  ο 

Βολταίρος αποκαλούσε την Αικατερίνη Β΄ «Σεμίραμις».   

 

Ι 102  Ο κόλπος των Βεγγάλων είναι το σημερινό Μπαγκλαντές. 

 

ΙΑ 9‐10  Οι στίχοι αυτοί παραπέμπουν στο φιλοσοφικό σύστημα του 

Ρουσσώ, όπου ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως αγαθός εκ φύσεως. 

 

ΙΒ 94  Σύμφωνα με αυτόν  το στίχο,  η προσπάθεια  του Κλεάνθη  (Μέρος 

Α΄‐Μέρος  ΙΒ΄)  να  πείσει  την  Αβροκόμη  για  τον  ηθικό  έρωτά  του 

διαρκεί  τρία χρόνια.  Εάν συνδυάσουμε αυτήν την πληροφορία με 

τον στίχο Π 259, όπου ο ποιητής μας πληροφορεί πως ο Κλεάνθης 

περίμενε  δύο  χρόνια  μέχρι  να  ομολογήσει  τον  έρωτά  του  στη 

βοσκοπούλα,  προκύπτει  πως  το  ειδύλλιο  καλύπτει  μια  χρονική 

περίοδο πέντε ετών.  

   

ΙΓ 37  Η Φρύνη ήταν αθηναία εταίρα (365‐310 π. Χ.), φημισμένη για την 

εξαιρετική της ομορφιά. 

 

ΙΓ 54  Ο βασιλιάς Σαρδανάπαλος, τελευταίος βασιλιάς της Ασσυρίας 

σύμφωνα με το μύθο, ήταν περιβόητος για την άσωτη ζωή του. 

 

ΙΓ 111  Οι  Τάταροι  [Τάρταροι],  τουρανικοί  λαοί  της  Νότιας  Ρωσίας, 

χαρακτηρίζονται  και  από  τον  Βολταίρο  ως  βάρβαροι  και 

απολίτιστοι. Η αναφορά του Μάνου απηχεί τις διάφορες αναφορές 

λογίων της εποχής (Βολταίρος, Φιλιππίδης‐Κωνσταντάς) σε αυτόν 

τον λαό ως παράδειγμα προς αποφυγή.  

 

ΙΓ 169  Η  συγκεκριμένη  άποψη  του  Μάνου  για  τον  έρωτα  απηχεί  στη 

λυρική  ποίηση  της  Σαπφούς,  αλλά  και  στην  ορφική  θεολογία, 

όπου  ο  θεός  έρωτας  είναι  ο  σπουδαιότερος  και  παλαιότερος  των 

θεών. 

 

ΙΓ 174  Ο Μέντωρ παραπέμπει στην Οδύσσεια του Ομήρου. Η Αθηνά 

παίρνει τη μορφή του Μέντωρα προκειμένου να βοηθήσει και να 

προστατέψει τον Τηλέμαχο στις ραψωδίες Β΄ και Γ΄. 
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Γλωσσάριο 
 
Χρησιμοποιήθηκαν  τα  εξής  λεξικά:  Το  τρίτομο  λεξικό  του  Άνθιμου  Γαζή  Λεξικόν 

Ελληνικόν,  το Λεξικόν  της  Ελληνικής  Γλώσσης  και  το  Λεξικόν  της  καθ’  ημάς  ελληνικής 

διαλέκτου του Σκαρλάτου Δ. Βυζάντιου, η δίτομη Συναγωγή Νέων Λέξεων του Στέφανου 

Α. Κουμανούδη, το  Greek English Lexicon των H. Liddell και R. Scott, το Μέγα Λεξικόν όλης 

της  Ελληνικής  Γλώσσης  του  Δ.  Δημητράκου  και  το  Λεξικό  της  Ελληνικής  Δημώδους 

Γραμματείας του Εμμανουήλ Κριαρά.     

 

αβράμηλο, το (< βράβηλον, το): το αγριοκορόμηλο Π 147 

αγαπίζω (< αορ. του αγαπώ): συνταιριάζομαι με κάποιον Γ 80 

άγραυλος, ο: αυτός που ζει στους αγρούς Π 85 

αγχινούστατον (υπερθ. βαθ. επιθ.) (< αγχίνοιαν, η): υπερβολική οξύτητα, δύναμη 

του νου Ι 43 

*αδιαλάλητος, ο, η (< διαλαλέω – ώ): λησμονημένος, άκλαυτος Δ 59 

αείποτε: πάντοτε, ανέκαθεν Θ 16, ΙΒ 137 

άθελκτος ο, η (< θέλγω): εκείνος που δε θέλγεται, ο αδυσώπητος Η 12 

αινίττομαι, αινίσσομαι: μιλώ αινιγματικά ή αλληγορικά ΙΑ 95 

ακίδα, η: αιχμηρή άκρη αντικειμένου Ι 89 

ακρώρεια, η: η κορυφή του βουνού ΣΤ 75  

αλάβαστρον, το: λευκό πολύτιμο ορυκτό. Σε αλαβάστρινο σκεύος φυλασσόταν το 

μύρο ΣΤ 71  

αλουργίς, η: φόρεμα βαμμένο με γνήσια (θαλασσινή) πορφύρα, βασιλική 

πορφύρα Π 246  

άμβων, ο: το βήμα χριστιανικών ναών από όπου διαβάζεται το Ευαγγέλιο ή το 

κήρυγμα ΙΒ 226  

ανακομιδή, η (< κομίζω): η εκταφή και μεταφορά των οστών του νεκρού ή του 

πτώματος ΙΓ 89  

*αναμηρυκάζομαι (< μηρύκω, μηρύομαι): μηρυκάζω, αναμασώ την τροφή Π 69.  

ανανεύω: υψώνω το κεφάλι μου και κοιτάζω προς τα πάνω, νεύμα που δηλώνει 

άρνηση Ε 50 

αναντάμειπτος, ο: εκείνος που μένει δίχως ανταμοιβή Ι 22  

ανεπίπλαστος, ο, η (< επίπλαστος): ανεπιτήδευτος 

ανέραστος, ο: εκείνος που δεν είναι ερωτευμένος 1. 44, 1. 76    

ανέραστος: εκείνος που δεν είναι ερωτευμένος 1. 44 

ανευλαβής, ο, η: άθεος, μη ευλαβής Δ 77  

ανθελμιντικόν, το: θεραπευτικό χόρτο, βοτάνι Ι 8 

αντίχαρα, η (< αντίχαρις, η): η ανταπόδοση ευεργεσίας, χαράς ΙΓ 90 

απαλόχροος, ο: αυτός που έχει απαλό δέρμα Π 192 

αποδενδρώνομαι (< αποδενδρόω, – ώ): μεταμορφώνομαι σε δένδρο ΙΒ 180 

αποκρεύω (κοιν.) (< αποκρεόω – ώ): Εδώ με την έννοια του στολίζω, (εκλησσ.) 

τρώω κρέας την τελευταία μέρα πριν τη νηστεία. Π 58  

απομεινίσκω – απομνίσκω: ανέχομαι, υπομένω Π 221, Ι 22  

απομωραίνω: αποτρελαίνω Γ 79 

αποστάζω: στάζω από ψηλά Π75 

άρουρα, η: η οργωμένη γη Π 270 
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αρτίτοκος, ο: ο νεογέννητος Π 67, Θ 1 

άσπρα, τα: τα χρήματα ΙΓ 51  

αστραπηφόρον, το (< αστραπηφορέω, – ώ): εκείνο που βαστάει αστραπές Ι 81 

ατμίς, η: ατμός, αναθυμίαση ΙΑ 37 

αύλαξ, ο: το αυλάκι που μέσα του κυλά νερό Π 136 

άφευκτος ο, η (< φεύγω): εκείνος, τον οποίον δεν μπορεί να αποφύγει κάποιος Β 

60, Θ 13, ΙΓ 165 

αφροδισιάζω: να αποζητώ και να απολαμβάνω την ηδονή 1. 54 

άωρος, ο, η (< ώρα): παράκαιρος, πρώιμος Δ 42 

βαβαί: επιφώνημα θαυμασμού και εκπλήξεως Β 25, Ε 44, ΙΒ 124 

βάλανος, η: το βελανίδι αλλά και η βελανιδιά Γ 102 

βάλσαμον, το: το ευώδες ρετσίνι του δέντρου Βαλσμίνη, το οποίο είχε ιαματικές 

ιδιότητες Ζ 32   

βαράκι, το (< τουρκ. varak): λεπτό φύλλο χρυσού Π 178 

βασκαίνω: ματιάζω Θ 61 

βίσεκτος, ο: ο δίσεκτος ΙΒ 86 

βοτρύδες (< βοτρύδιον, το): τα σκουλαρίκια Θ 54   

βούκεντρον, το: η σούβλα Π 127 

βόλτα, η (< volta, volvere): η πετονιά που είναι τυλιγμένη Π 149 

βους, ο: το βόδι, η αγελάδα Π 125  

βρούχος, ο (< βρούκος, ο): είδος ακρίδας χωρίς φτερά Β 51, Θ 45  

*γαγγραίνα, η (< γράω, γραίνω, γαγγραίνω): η γάγγραινα, θανατηφόρα ασθένεια 

κατά την οποία μέλη του σώματος σαπίζουν Ζ 34 

γεραίρω: τιμώ, βραβεύω 1. 12 

γλυκαντικό, το (< γλύκανσις, η): εκείνο που γλυκαίνει, ανακουφίζει Ζ 27 

γρόθος, ο (κοιν.) (< γρόνθος): η γροθιά Π 190 

γυναικίτης, ο: ο γυναικωνίτης 1. 67.  

δακτυλοθέσιον, το: το δακτυλίδι του αρραβώνα ή του γάμου Γ 125 

δάμαλις, η: νεαρή αγελάδα, μοσχαράκι Π 108   

δεισιδαιμονία, η: ο υπερβολικός φόβος προς τους θεούς και τις προκαταλήψεις, ο 

οποίος οφείλεται στην αμάθεια Ι 7 

δευτερεία, τα: ο δεύτερος στη σειρά, αλλά και εκείνος που βραβεύεται δεύτερος 

ΙΓ 138  

διαλλάσομαι, – λάττομαι: μεταβάλλομαι, αλλάζω γνώμη Ι 48 

δικαιοκρίτης, ο: εκείνος που κρίνει τι είναι δίκαιο και τι όχι Δ 45 

*δίκελλα, η: το δικέλλι, το διχαλωτό τσαπί Π 133 

δράγμα, το: δεμάτι από σιτάρι Π 129 

δράναν, η: η φυτεμένη «σειρά» ενός χωραφιού Π 142, Θ 49 

δρόσος, η: η δροσιά Δ 66, Θ 56 

δύσγνωμος, ο, η: εκείνος που πείθεται δύσκολα επειδή είναι αρνητικά 

προδιατεθειμένος  ΙΑ 7 

δώμα, το (< δέμω): το μικρό δωμάτιο επάνω από τη σκεπή του σπιτιού, το οποίο 

χρησιμεύει για να εποπτεύει κανείς το γύρω περιβάλλον από ψηλά Δ 22  

εθόργιασεν (< θορίσκω ): σπερματίζω, βατεύω Π 170  

Εκατόμβη, η (< εκατόν, βους): Λαμπρή γιορτή και θυσία, όπου θυσιάζονταν εκατό 

ταύροι ή άλλα ζώα Γ 11 

εκατοντούτης, ο: ο εκατονταετής Π 120 
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εκδέρω: γδέρνω Π 151 

έκλυσις, η: λύσιμο των μελών, λιποθυμία Ζ 20 

ελεεινολογώ: μιλώ θλιβερά και με πάθος ώστε να προκαλέσω το αίσθημα του 

ελέους Γ 15, Δ 41, Η 28  

εμμανής, ο, η: ο μαινόμενος Γ 109 

έμπνοα (επιρρ.) (< έμπνοος, έμπνους ο, η): με πνοή, ζωντανά ΙΑ 53  

ένθους, ο (< ένθεος): θεϊκός, ένθεος Γ 123 

επαίρομαι ( < επί, αίρω): περηφανεύομαι ΙΑ 81 

επιδαψιλεύω: προσφέρω πλουσιοπάροχα Π 102 

επίκοινος, ο, η: αυτός που ανήκει και στα δύο γένη, συγκεκριμένα και στο 

αρσενικό και στο θηλυκό Β 55 

επίνοια, η ( < επινοώ): επινόηση, εφεύρεση Γ 44  

επιπολάζω (< επιπολής): βρίσκομαι στην επιφάνεια, επιπλέω ΙΓ 122  

επισπαστικό, το (< επισπάω – ώ): ελκυστικό, ωφέλιμο Ζ 24 

επιτετηδευμένως (επιρρ.) (< επιτηδεύω): κατ’ επιτήδευση Π 229  

ερωτομάχος, ο: εκείνος που μάχεται τον έρωτα ΙΓ 154 

ευκατάφλεκτον, το (< ευ, καταφλέγω): εκείνο που καίγεται ολοσχερώς με 

ευκολία Θ 22  

εώα, η (< Εωϊός, Εωθινός): η πρωινή Π 70 

ζευγίτης, ο: εκείνος που περνάει το ζυγό στο λαιμό του βοδιού και ξεκινά το 

όργωμα Π 125 

ζέφυρος, ο: ο δυτικός άνεμος Π 15, Π 83, Π 163, Π 183, Β 41, Γ 66. 

ηδύτερο (επιθ. συγκρ. βαθμ.) (< ηδύ, το): γλυκύτερο ΙΓ 12 

θεομπάικτης, ο: εκείνος που εμπαίζει τα θεία, ο ασεβής, ο κατεργάρης ΙΒ 114, ΙΒ 

238  

θημωνιάζω: στοιβάζω σε σωρό Π 143 

θύω: θυσιάζω, προσφέρω θυσία Ε 48 

θώρηξις, η: θωρακισμός, προφύλαξη, αλλά και το μεθύσι ΙΓ 83 

ιέρισσα, η: η ιέρεια ΙΒ 217 

ινδικτιών, η: μονάδα χρονολόγησης Π 225 

κάθαρμα, το: η ακαθαρσία, το σκουπίδι Π 138    

κακοχυμία, η (< κακός, χυμός): η συσσώρευση κακών χυμών. Στην πρώιμη 

επιστήμη της ιατρικής και της χημείας πιστευόταν πως όλες οι λειτουργίες του 

ανθρώπου σχετίζονταν με τους τέσσερις βασικούς «χυμούς» του και τους 

συνδυασμούς αυτών: το αίμα, ο ιδρώτας, τα ούρα και το σπέρμα Ζ 16 

κάμπη, η: η κάμπια Θ 44 

καμψάκιον, το (< λατ. capsa): ο ξύλινος κουβάς Π 130 

κανακίζω: γλυκομιλώ, εκφράζω αισθήματα τρυφερότητας και αγάπης Γ 67 

κανδήλαν, η (< κάω, κάνδω): ο φανός, λύχνος ΙΒ 218  

κανθαρίς, η: έντομο, είδος χρυσόμυγας, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ιατροί της 

εποχής, καθώς πιστευόταν πως είχε ιαματικές ιδιότητες Ζ 25 

κανίδιον, το (< υποκ. καινίς, η): μαχαίρι, σπάθα ΙΑ 3 

κάνιστρον, το (< κανίσκιον, το): μικρό καλάθι, πανέρι Π 95   

κανοναρχώ (<κανονάρχης, ο): αρχίζω να ψάλλω πρώτος τη ψαλμωδία του 

κανόνος ΙΒ 234  

κατάκρισις, η: καταδικαστική απόφαση για κάποιον Ζ 39 

κατεπείγω: βιάζω, σπεύδω, επιταχύνω κάτι Ε 9 
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κεστός, η: το περίφημο ζωνάρι της Αφροδίτης Ε 42 

κιννάβαρι, το: ορυκτό κόκκινου χρώματος Π 246 

κλοξάρι, το: νυχτερινό πουλί Β 32 

κλύδων, ο: το κύμα Π 197 

κνησμός, ο: ερεθισμός, γαργαλιστική απόλαυση, αλλά και πρήξιμο, φαγούρα Ζ 11 

κονιορτός, ο (< κόνις, όρνυμι): σκόνη, στάχτη ΙΑ 30 

κόρος, ο: ο κορεσμός, το μπούχτισμα ΙΓ 84 

κοροφέξαλα, τα: οι ανοησίες Η 36  

κόφινος, ο: πλεκτό καλάθι Π 96 

κράσις, η (< κεράω – ώ): η διάθεση και η φυσική έξις του κάθε σώματος Ζ 9          

κροτέω, – ώ: κτυπώ, κρούω συνήθως κάποιο όργανο ΙΓ 7 

κύπειρος, η: είδος αρωματικού φυτού που φύεται σε υγρούς τόπους Π 36 

κωνωπέιον, το (< κώνω): κλίνη με κουνουπιέρα Γ 18 

Λάδανον, το (κοιν.) (< Λήδανον, το): αρωματική ύλη (ρητίνη) που συνάζεται από 

τα φύλλα του φυτού Λήδου Π 36 

λαμβίκος, ο (επίθ.) (< λάμβω): διαυγής, καθαρός ΙΓ 149 

λευκαίνω: καθαρίζω τα λευκά υφάσματα Π 100 

ληνός, ο: ο κάδος όπου τοποθετούνταν τα σταφύλια μετά τον τρύγο ΙΓ 22  

λινάρι, το: λινή κλωστή. Το λινάρι είναι καλαμωτό φυτό Π 99 

λίσγος, ο: το λισγάρι, γεωργικό εργαλείο Π 133 

λυκαυγές, το: το λυκόφως, το ασθενές φως της αυγής Δ 62 

μαγνήτης, ο: είδος ορυκτού, το οποίο έχει την ιδιότητα να έλκει τα μέταλλα Η 43 

μάλαγμα, το (< μαλάττω, μαλάσσω): ειδικό έμπλαστρο για να καταπραΰνεται ο 

πόνος ΙΓ 41 

μαλαγματένια, η (< μάλαγμα, το): μαλακή, ανακουφιστική Γ 73 

μαλλί, το: τρίχωμα του πρόβατου Π 100 

μαργαρίτης, ο: το μαργαριτάρι που παράγει το όστρακο Ε 15, Ι 107 

μεθύσκω (< μεθύω): μεθάω ΙΓ 25 

μειδιώσαν (μτχ.) (< μειδιάω, – ώ): εκείνη που χαμογελά, γλυκογελά Π 107 

*μελάνην, η (< μελάνιον, το): το μελάνι 2. 70 

μετοχετεύω: μετατοπίζω, συνήθως υγρά ΣΤ 28   

μιαιφόνος, ο, η (< μιαίνω, φόνος): ο δολοφόνος Ε 37, Ι 100 

μισέρωτας, ο: εκείνος που μισεί τον έρωτα ΙΓ 153 

μνήστρον, το (< μνηστεύω ή μνηστέω): ο αρραβώνας, ο γάμος αλλά και το μέρος 

όπου τελείται ο γάμος ή η λογοδοσία Γ 125 

μόσχος, ο: το μοσχαράκι, η νέα αγελάδα Π67 και το τρυφερό βλαστάρι Η 41 

μυάω, – ώ: δαγκώνω τα χείλη και κλείνω τα μάτια ΙΑ 136  

μύκης, ο: το μανιτάρι Θ 64 

μυσείδι, το: στολίδι, χάρισμα Π 242  

μώμος, ο: η χλεύη, ο ψόγος Θ 57 

νεοτεχθέντα (μτχ.): νεογέννητα  

νηκτόν, το: εκείνο που έχει τη δυνατότητα να κολυμπά Γ 98 

ξαίνω: ξεμπερδεύω τις κλωστές ώστε να αρχίσω ξανά με επιμέλεια το πλέξιμο ή 

άλλη παρόμοια εργασία Π 99 

ξυπάζομαι (< εκσυσπώ): τρομάζω, φοβάμαι ΙΑ 87  

ξώρας (επιρρ.) (< οψέ της ώρας): αργά Γ 38 

ομοθυμαδόν: με την ίδια προθυμία 1. 29 
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ονειδίζω (< όνειδος): μέμφομαι, χλευάζω ΙΒ 72 

ουτινοσούν (αορ. αντ.) (< γεν. όστισουν): οποιουδήποτε ΙΓ 109 

οχληρόν, το: κάτι το βαρετό, το ανιαρό ΙΒ 35 

παιανίζω: ψάλλω τον παιάνα ΙΑ 97 

πανάκεια, η: ιατρικό που θεραπεύει όλες τις ασθένειες Ζ 29 

παντάπασιν (επιρρ.): παντελώς, ολότελα ΙΓ 102 

πάντερπνον, το (< παντερπής, ο): εκείνο που έχει όλες τις χάρες, πανέμορφο και 

προκαλεί τη χαρά Ι 93 

παραλαλητό, το (< παραλαλέω – ώ): το παραμίλημα Ζ 18 

παρασφάλλω: ωθώ κάποιον να σφάλλει, αποτύχει ΙΒ 232 

παρεκτείνομαι: ξεφεύγω, απομακρύνομαι από κάτι ΙΑ 83 

πατερίτζα, η: ειδικό βοηθητικό μπαστούνι που στερεώνεται κάτω από τη 

μασχάλη, δεκανίκι ΙΒ 222 

πόλος, ο: ο ουρανός Δ 20 

πράτρια, η (< πράττω, πράσσω): η πωλήτρια ΙΓ 38 

προσωπολήπτης, ο: εκείνος που δείχνει μεροληπτική εύνοια προς ένα πρόσωπο ΙΒ 

120  

πτύον, το: το φτυάρι Π 133  

ραίνω: ραντίζω, βρέχω Π 70  

ράμμα, το (< ράπτω): η ραφή αλλά και το νήμα της κλωστής Γ 146    

ρείθρον, το (< ρέω): ρυάκι, ποταμός Γ 40 

ρινηλατώ: ιχνηλατώ με τη μύτη (μτφ.) ερευνώ Α 83 

ρύμην, η: η ορμή, η φόρα Ι 26 

ρώσις, η (< ρώω): δύναμη, ισχύς, ευρωστία ΙΑ 56   

σιδηρόκαρδος, ο: ο σκληρόκαρδος ΙΒ 120  

σκέλεθρον, το (< σκελεφρός): σκελετός Δ 60 

στεγονόμιον, το: το ενοίκιο ΙΓ 44 

στείρα, η: εκείνη που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, (μτφ.) δεν αποδίδει καρπούς  

Θ 5  

στόφφα, η (< ιταλ. stoffa): το ύφασμα Π 160  

συγκαθεύδησις, η: ξαπλώνω μαζί με κάποιον ΙΓ 118 

συμπάρεδρος ο, η (< συμπαρεδρεύω): εκείνος που κάθεται μαζί με κάποιον, ο 

σύνεδρος Ε 6 

σχοίνος, ο, η: το χόρτο βούρλο Γ 102 

ταλαινα, η (< τάλας, ο): ταλαίπωρη, άθλια Θ 27 

ταπεινόω –ώ: ταπεινώνω Γ 133 

τάχος, το: η ταχύτητα Α 70  

τήκω: φθείρω, μαραίνω Θ 52, Θ 56, Θ 77  

τιάρα, η: βασιλικό κόσμημα, το οποίο φοριέται στο κεφάλι Ε 40  

τορνεύω: λειαίνω, στρογγυλεύω Γ 94  

τρίβολοι, οι: αγκαθωτά φυτά, (μτφ.) οτιδήποτε προκαλεί σύγχυση Π 272 

τρυφή, η: σπατάλη, αλαζονεία, υπερηφάνεια Β 61 

τύφος, ο: ατμός, καπνός Θ 67, ΙΓ 80  

υπανδρείαν, η (< ύπανδρος ο, η): ο γάμος ΙΓ 75 

φίλαρχος, ο, η: εκείνος που αγαπά την εξουσία ΙΑ 1 

φιλαυτία, η: η υπερβολική αγάπη κάποιου για τον εαυτό του, ο υπερμετρος 

εγωισμός ΙΓ 142 
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Φιλόσοφος, ο: ο λεγόμενος Philosophe, ο λόγιος «φωτισμένος» άνθρωπος Ι 1 

φοιβάζω (< Φοίβος): καθαίρω, εξαγνίζω ΙΒ 200   

φρύγανον, το (< φρύγω): ξηρά και εύφλεκτα κλαράκια Θ 22 

φυκίον, το: τα φύκια Θ 22  

φωστήρ, ο: οτιδήποτε λάμπει ή φωτίζει Π 233, Ι 82 

Φωσφόρος, ο: ο Αυγερινός Θ 59 

χαλκεύω: δουλεύω το χαλκό ΙΒ 56 

χασμωδία, η: η ραθυμία, αλλά και η επάλληλη προφορά φωνηέντων είτε μέσα σε 

μια λέξη, είτε ανάμεσα σε δύο λέξεις που έχει ως αποτέλεσμα την πλαδαρότητα 

του στίχου. Στο έργο η λέξη απαντάται και με τις δύο σημασίες ΣΤ 34, ΙΒ 196 

χλαίνα, η: ο παχύς χιτώνας Π 171 

χλιαίνω: θερμαίνω, ζεσταίνω ΙΑ 14 

χρηστοήθεια, η: το να έχει κάποιος χρηστά ήθη, ελευθεροψυχία ΙΒ 62 

χωλαίνω: υστερώ ΙΒ 244 

ψεύμα, το (< ψεύδομαι): το ψέμα ΙΓ 141 

ψόγος, ο (< ψέγω): λοιδορία, κακολογία Β 86 
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Παράρτημα Ι 

Γενεαλογικά δέντρα 

 

 

Δημήτριος Μάνος‐Μαριόρα Καρατζά 

      (1754‐1825)     

 

 
Ευφροσύνη       Κωνσταντίνος       Ταρσή    Νικόλαος 
(1784‐1834)           (1784‐1835)          (1788‐1824) 

        ∞ 
          Σεβαστία Αργυροπούλου 

         

 

 
Μαρία    Δημήτριος   Αλέξανδρος      Καλλιόπη            Θρασύβουλος 
(1828‐1880    (1830‐1845   (1833‐1895      (1833‐1902             (1835‐1922                

Αθήνα)    Αίγινα‐Αθήνα)     Τρίπολη‐Αθήνα)     Τρίπολη‐Χαλκίδα)     Φανάρι‐Αθήνα) 

 

 

Σκαρλάτος Μάνος‐Αικατερίνη Σούτσου 

                                 (1752‐1804)   
 

 

 
Σμαράγδα  Αλέξανδρος  Κωνσταντίνος  Ρωξάνδρα  Μανουήλ  Ραλού  Σμαράγδα  Ελένη 
(1775‐1777)    (1776‐1781)        (1777‐;)                     (1781)             (1782‐1841)  (1784)     (1784)      (1785‐1790) 

        ∞ 
        Κατερίνα Cuzi 
           

 
Ευφροσύνη        Σμαράγδα      Κωνσταντίνος 
(1811)          (1813)        (1815)     

 

 
 

Ιωάννης‐Ιάκωβος       Αντώνης‐Αλέξανδρος       Ζαφίρα        Ελένη        Γεώργιος 
(1786)                (1786)        (1788)         (1790‐1875)    (1782) 
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Ο οικογενειακός τάφος του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου 

στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 
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Παράρτημα ΙΙ 

Το Γράμμα του Νικολάου Μάνου 

 

Το  γράμμα  που  ακολουθεί  προέρχεται  από  το  προσωπικό  αρχείο  του 

Κωνσταντίνου Θ. Μάνου,  εγγονού του Κωνσταντίνου Δ. Μάνου. Οι σημειώσεις 

είναι δικές του. Το γράμμα δόθηκε στον Κωνσταντίνο Γ. Μάνο, ο οποίος και το 

δημοσιεύει στο βιβλίο του, μετά από παρέμβαση του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή.3  

 
Παρίσι, Rue Taitbont No. 28. 

την 19 Νοεμβρίου 1824. Ν. 

 
Τρισέβαστη, φιλοστοργοτάτη καὶ γλυκυτάτη μου Μητέρα, 

 

Ἔλαβον τὸ ἀπὸ 9 Ὀκτωβρίου ἀποκριτικόν σας πρὸς τὸ ἀπὸ 13 Σεπτεμβρίου γράμμα μου. 

Πόσην ἀγαλλίασιν μ’  ἐπροξένησε τὸ πολυτιμότατον πρωτότυπον ὀποῦ μ’  ἐκάματε τὴν 

ἀνωτέραν πάσης εὐχαριστίας νὰ μὲ στείλετε τοῦ παμποθήτου γράμματος τοῦ φιλτάτου 

τῶν ἀδελφῶν μου4, σᾶς βεβαιώνω ἐπ’ ἀληθείας ὅτι μ’ εἶναι ἀδύνατον οὔτε μὲ τὰς πλέον 

ζωηρᾶς ἐκφράσεις. Ἄν σας εἰπῶ ὅτι τὸ κατεφίλησα χίλιαις φοραίς, ὅτι τὸ κατέβρεξα μὲ 

τὰ  δάκρυά μου,  ὅτι  τὸ  κατέφαγον σχεδόν,  βεβαίως  δὲν  εἶναι  ὑπερβολαί.  καὶ  ὅμως  ὅλα 

ταῦτα  δὲν  ἠμποροῦν  νὰ  ζωγραφίσουν  εἰ  μὴ  ψυχρῶς  τὰς  ἀνεκφράστους  ἐκείνας  καὶ 

γλυκᾶς καὶ πικρᾶς  ἐν  ταυτῷ  ἐντυπώσεις  ὀποῦ ἡ ψυχή μου αἰσθάνθη,  ὄχι μόνο  εἰς  τὴν 

πρώτην  ἢ  εἰς  τὴν  δευτέραν  ἢ  εἰς  τὴν  τρίτην,  ἀλλὰ  καὶ  εἰς  αὐτὴν  τὴν  ἑκατοστὴν 

ἀνάγνωσιν  τοῦ  γράμματος  τούτου˙  διὸ  καλύτερον  νομίζω  νὰ  σᾶς  ἀφήσω  νὰ  τὰς 

συμπεράνετε  ἀπὸ  ἐκείνας  ὀποῦ  αἰσθάνθη  ἡ  ἐδική  σας.  Ἄχ!  ἄραγε  θὰ  παραβλέψει  ὁ 

Πανάγαθος  τὰς    ἁμαρτίας  μου;  καὶ  θὰ  μὲ  χαριτώση  νὰ  τὸν  ἰδῶ  τὸν  ταλαίπωρον 

λυτρωμένον ἀπὸ τοὺς παμμιάρους χείρας τῶν βδελυρῶν Τούρκων; Πολλάκις ἐσκέφθην, 

ἢ μᾶλλον εἰπείν, οὔτε παύω οὔτε ἔπαυσα σκεπτόμενον περὶ τοῦτον. Δὲν μὲ λανθάνουν 

οὔτε  αἰ  δυσκολίαι  οὔτε  οἱ  κίνδυνοι  τοῦ  πράγματος.  δὲν  τὸ  βλέπω  ὅμως  ὡς  διόλου 

ἀδύνατον.  ἀλλὰ  πρὸ  πάντων  ἀναγκαιότατον  καὶ  ἐκ  τῶν  ὧν  οὐκ  ἄνευ  τὸ  νὰ 

πληροφορηθῆναι καλῶς καὶ ὑμεῖς καὶ ἐκεῖνος καὶ ὅλοι οἱ περὶ αὐτὸν ὅτι «οὐδὲ λύκοι τὲ 

καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἔχουσιν, ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν. (ἡ τὸν 

Ὅμηρον κατέχουσιν ψαψὰ Καλλίοπη5 ἄς σας τὰ ἐξηγήση). οὗτος εἶναι πλέον εἰς τὸ ἑξῆς 

τῶν  ἀδυνάτων  ἀδυνατότατον  τὸ  νὰ  συζήσουν  εἰς  ταυτὸν  Γραικοὶ  καὶ  Τοῦρκοι˙  καὶ  ὅτι 

ἑπομένως  ὅστις  τῶν  ἐδικῶν  μας  τρέφει  τὴν  ἐλαχίστην  ἐλπίδα  του  ὅτι  θὰ  εὑρεῖ  ποτὲ 

πόρον βίου μεταξὺ τῶν Τούρκων , δὲν εἶναι μόνο μάταιος, μωρός, ἀναίσθητος κτλ., ἀλλὰ 

καὶ  ἄξιος  του  νὰ  ταφῇ  διὰ  παντὸς  εἰς  τὴν  δάδα‐θάμαρης  τσικνοτάντουρον.  Ἀπὸ  τὴν 

λαθραίαν  λοιπὸν  φυγὴν  ἄλλην  σωτηρίαν  γιὰ  τὸν  ἀδελφόν  μου  δὲν  βλέπω  καὶ  τόσον 

περισσότερον ὅσο καὶ ὁ 4627.44936390 καὶ πολλοὶ ἄλλοι συνετοὶ καὶ μεγίστου λόγου ἄξιοι 

πολιτικοὶ  τρανώτατα  μ’  ἀπέδειξαν  ὅτι  ὁ  τρισκατάρατος  ἐκεῖνος  Σουλτακασάπης  ἔχει 

ἀποφασιστικῶς σκοπὸν νὰ μὴν ἀπολύσει διὰ βίου οὐδὲ ἕνα τῶν ἐξορίστων. Ἐρειδόμενος 

πρώτον εἰς τὴν ἀντίληψιν τοῦ Ὑψίστου, καὶ ἔπειτα εἰς τὴν εὔνοιαν καὶ ὑπεράσπισιν τῶν 

ἐνταύθα ἐν δυνάμει φίλων μου, ἐλπίζω βασίμως νὰ ὑποκλέψω εὐτυχῶς τὸν ἀδελφόν μου 

ἀπὸ τὴν Προῦσαν,  καὶ νὰ τὸν σώσω εἰς Μασσαλίαν…Τὸ μόνον ποὺ μὲ ταράττει καὶ μ’ 

ἀπελπίζει  ἀπὸ  τὴν  ἐπιτυχία  τῶν  ἀνωτέρω  σχεδίων  μου  τὴν  περὶ  λυτρώσεως  τοῦ 

παμποθήτου  ἀδελφοῦ  μου  εἶναι  ὅτι  ἡ  γενναία  καὶ  ἠρωϊκὴ  ψυχή  του,  εἴτε  ἀπὸ 

                                                      
3 Βλ. Constantine George Mano, Documente…, ό.π, σσ. 333‐334.  
4 Πρόκειται περὶ τοῦ ἐν Προύση ἐξορίστου Κωνσταντίνου Δ. Μάνου καὶ πάππου μου. 

Σημείωσις Κ. Θ. Μάνου. 
5 Ἡ Καλλιόπη Δ. Μάνου, ἡ μετέπειτα νυμφευθεῖσα τὸν Δημήτριον Φωτήλαν. Σ. Κ. Θ. Μ.   
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ὑπερβολικὴν ἀγάπην πρὸς τοῦ περὶ αὐτόν, εἴτε ἀπὸ ὄχι ἄτοπον ἴσως φόβον του μήπως 

κακοπάθουν  οἱ δυστυχεῖς ἐξ’ αἰτίας τῆς φυγῆς του, δὲν θὰ θελήσει ἴσως νὰ προσδεχθῆ 

τὸ  πρόβλημα6  καὶ  ἑπομένως  μὴ  συντρέχοντος  καὶ  αὐτοῦ  ἐκ  μέρους  του  καὶ  μὴ 

συνεργοῦντος  προθύμως  εἰς  τὰ  τῆς  δραπετεύσεώς  του,  ἡ  ἄλλως  ἐφικτὴ  καὶ  ἀκίνδυνος 

ὑποκλοπὴ τοῦ καταντᾶ διόλου ἀδύνατος, τὸ ὁποῖον εἰς πόσον βαθμὸν κατασπαράττει τὰ 

σπλάγχνα μου δὲν ἠμπορῶ νὰ σᾶς τὸ παραστήσω. Ἂν ἦτον κὰν ὀπωσοῦν πιθανόν, ἂν 

ἦτον  μέχρι  τριχὸς  δυνατὸν  νὰ  ὑπάρξη  ἡ  ἐλάχιστη  ἐλπίς  του  ὅτι,  ἐπιχειρῶν  νὰ  τοὺς 

λυτρώσω ὅλους πανοικεῖ,  καὶ χωρὶς  τὸν κίνδυνόν  του νὰ ἀποτύχη,  ἐξ αἰτίας  ἑνὸς  τόσο 

κολοσσικοῦ ἐπιχειρήματος, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἡ σωτηρία, ἤθελα τὸ κατορθώσει, 

μὰ τὴν ἱερὰν μοὶ ζωήν σας οὔτε εἰ τι ἔχω χρῆμα οὔτε καὶ αὐτὴν τὴν ὕπαρξίν μου ἤθελα 

φειδωλευδῆ νὰ θυσιάσω ὑπὲρ ἑνὸς τόσον θεάρεστον ἔργον˙ μὲ φαίνεται ὅμως ὅτι ἐξίσου 

μ’ ἐμὲ οὐδὲ ὑμᾶς λανθάνει τὸ ἀνέφικτό του πράγματος, διὰ τὸ πολυανθρωπότατον τῆς 

Ἀργυροπουλικῆς ἑστίας. Μάρτυς μου ὁ Ὕψιστος ὅτι ὅλα τὰ μέλη τ’ ἀγαπῶ μὲ τὰ πλέον 

εἰλικρινῆ σπλάγχνα,  καὶ κατ’  ἐξοχὴν τὸν σεβασμιώτατον διὰ τὰς   πολλᾶς ἀρετὰς    τοῦ 

Ἀρχηγόντης7  καὶ  οἱ  φυσικοὶ  ὅμως  καὶ  οἱ  κοινωνικοὶ  νόμοι  ὅτι  ὁ  ἀδελφός  μου  ἔχει 

ἀσυγκρίτως  περισσότερα  παρὰ  τοὺς  ἄλλους  δικαιώματα  εἰς  τὴν  ἀγάπην  μου˙  τοῦτο 

δηλοὶ  καὶ  ἡ  παγκόσμιος  παροιμία  «charite  bien  ordonnèe  commence  par  soi  même». 

Περιττὸν νομίζω νὰ ἐκτανθῶ περισσότερον  εἰς  τοῦτο  τὸ κεφάλαιον˙  καιρὸς ὅμως εἶναι 

πλέον νὰ σκεφθῆτε καὶ ὑμεῖς περὶ αὐτοῦ, καὶ νὰ μὲ δηλοποιήσετε καθαρῶς τὰς  σκέψεις 

σας, διὰ νὰ ἠξεύρω τί ποιητέον.  

  Τοῦ  φιλοστοργοτάτου  καὶ  γλυκυτάτου  μου  Πατρὸς  τοὺς  πόδας  ταπεινότατα 

κατασπάζομαι.  Ὅτι  ἡ  εὐαίσθητος  ψυχή  του  ἔχει  πολλᾶς  καὶ  μεγάλας  αἰτίας  διὰ  νὰ 

λυπῆται, τὸ ἠξεύρω, καὶ συλλυπεῖται διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἐδική μου ψυχή, τόσον πικρότερον, 

ὄσω ἀμηχανῶ νὰ ἐπιφέρω τὴν  ἐλαχίστην παραμυθίαν  εἰς  τὰς   λύπας  του. ἀλλ’  ἐπειδὴ 

ἀπαιτεῖται  μετριότης  εἰς  ὅλα,  καὶ  ἡ  θρησκεία  καὶ  ἡ  φιλοσοφία  συμβουλεύουν  τὴν 

ὑπομονήν˙  ὑπομονὴ  λοιπόν,  ὑπομονή,  ὑπομονή.  Ἂς  λαμβάνη  συχνὰ  εἰς  χείρας  τὸν 

Ἐπίκτητον,  καὶ  εἶμαι  βεβαιότατος  ὅτι  θέλη  παρηγορηθῆ,  ἐπειδὴ  εἰς  τὸ  αὐτὸ  ἰατρικὸν 

ὀσήμεραι  ἀνυοίμως  καταφεύγω  καὶ  ἐγώ.  Τὴν  ἀγαπητήν  μου  ἀδελφὴν  Ταρσίτζαν8 

ἀσπάζομαι γλυκύτατα ἐξ ὅλης καρδίας˙ ἐπῆτε τὴν, σᾶς παρακαλῶ, ὅτι τὴν ὑπεραγαπῶ 

καὶ τὴν ἐπαινῶ καὶ τὴν τιμῶ καὶ τὴν σέβομαι εἶπερ ἄλλοτε πότε διὰ τὸν θεάρεστον πρὸς 

τοὺς  ἱεροὺς γονεῖς  τρόπον της. Ἀπόδοτε,  σᾶς παρακαλῶ,  καὶ πρὸς  τὸν καλὸν καγαθὸν 

ἄνδρα  τὸν  γαμβρὸν Φιλιππέσκον,  καὶ  πρὸς  τὴν  ἀγαπητὴν  ἀδελφὴν  Εὐφροσύνην  μετὰ 

τοῦ ἀνδρός  της.9 Ὠσαύτως γλυκοκατασπάζομαι  τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς Ἀλέκον καὶ 

Μιλτιάδην,  ὁμοὺ  δὲ  καὶ  τὴν  ἀγαπητὴν  ἀδελφίτζαν  μου  Κατήγκω.  Πρὸς  τὴ  φιλτάτην 

Καλλιοπίτζαν ἀποκρίνομαι ἰδιαιτέρως. Σᾶς προσφέρω νέα χειροφιλήματα κτλ. ἐκ μέρους 

τῶν Μουρουζῶν καὶ Σούτζων κατ’ αὐτὰς  ἔχω σκοπὸν νὰ ὑπάγω νὰ ἐπισκεφθῶ, ὁμοὺ μὲ 

τὸν ἄριστον ἀδελφὸν τῆς Ἀλέξανδρον, τὴν Κυρίαν Σεβαστίτζαν Σούτζην, καὶ θέλω τὴν 

ἀνακοινώσει τὰς  διαφόρους παραγγελίας ὅλων ὑμῶν… 

                                                      
6 Ὅπερ καὶ πράγματι συνέβη, καθότι ὁ πάππος μου Κωνσταντῖνος Δ. Μάνος δὲν ἠθέλησε 

νὰ ἐγκαταλείψη τὸν συνεξόριστόν του πρώην Μέγα Διερμηνέα Ἰάκωβον Ἀργυρόπουλον 

καὶ τὴν οἰκογένειάν του, νυμφευθεῖς μετέπειτα καὶ θυγατέρα τοῦ Ἀργυροπούλου 

Σεβαστήν. Σ. Κ. Θ. Μ. 
7 Τὸν Ἰάκωβον Ἀργυρόπουλον. Σ. Κ. Θ. Μ. 
8 Τὴν Ταρσὴν Δ. Μάνου, σύζυγον Φιλιππέσκου. Σ. Κ. Θ. Μ. 
9  Τὴν Εὐφροσύνην Δ. Μάνου μετὰ τοῦ συζύγου τῆς Ράδου Λ. Ρωσσέτην, μάμμην καὶ 

πάππου τῶν Κ‐ὧν Ἐλίζας Ζαΐμη, Ζηναΐδος Καλλιμάχη καὶ Ἀσπασίας Ρώμα. Σ. Κ. Θ. Μ. 
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Καταφιλῶ  καὶ  αὔθις  καὶ  μυριάκις  τοὺς  πόδας  ἀμφοτέρων,  παρακαλῶ  θερμῶς  τὸν 

Ὕψιστον  νὰ  διαφυλάττη  ὑγιεῖς  καὶ  νὰ  μὲ  χορηγῇ  τὰς    πολυτιμοτάτας  εὐχᾶς  σας,  καὶ 

μένω μὲ βαθύτατον σέβας. 

   

Τρισεβάστη,  φιλοστοργοτάτη  καὶ  γλυκυτάτη  μου  Μητέρα,  ταπεινότατος  καὶ 

ὑποκλινώτατος δοῦλος σας ὁ εὐπειθέστατος καὶ φιλομητρότατος υἱός σας 

 

Ν. Μάνος 

 
à Madame  

Mariora Mano 

née Princesse Caradja 

à Cronstadt en Transylvanie  

Empire d’ Autriche 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Κρίσεις‐Αναφορές 

 

«The story is nothing more than a series of conversations between a shepherd and his 

mistress, and contains more  than  less 1800  lines. The diction  is more Hellenic  than 

the older productions of the poets of Crete and Constantinople, and the arrangement 

more  resembling  that of  the modern  languages of Europe. Though  abounding  the 

examples  of  bad  taste  and  absurdity,  and  a  preference  of  sound  to  sense,  and 

maintaining the usual Romaic character of extreme prolixity, this production serves 

to  show  the  richness,  flexibility,  harmony,  and  great  variety  of  poetical metre,  of 

which the modern dialect is capable.» 
William Martin Leake, Researches in Greece, London 1814, σ. 131. 

 

 

«Μάννος  (sic)  Κωνσταντίνος,  Κωνσταντινουπολίτης:  Συνέταξε  δια  στίχων 

πόνημα ποιμενικόν Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην, ου η τρίτη έκδοσις εγένετο 

εν Αθήναις, τω 1836.» 
Ιωσήφ  Δε  Κιγάλλας,  Σχεδίασμα  Κατόπτρου  της  Νεοελληνικής  Φιλολογίας,  Ερμούπολη 

1846, σ. 62, λήμμα 344. 

 

 

«[…] eine erotische Erzählung “Kleanthes und Abrokome” besondere Erwähnung»  
Allgemeine Deutches Real‐Encyklopädie für die gebildeten Stände, Leipzig 1846, σ. 238.  

   

 

«[…]  und  die  erotische  Erzühlung  des  Konstantinos Manou  aus  Constantinopel, 

Kleanthes  und  Abrokome,  allerdings  im  schlechtesten  Hallenishen  Geschmacke 

geschrieben, anführen.» 
Dr. Johann Georg Theodor Grasze, Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte, Leipzig 1850, 

σ. 981. 

 

 

«Et pendant que Constantin Manos composait mysterieusement, en l’honneur de sa 

fiancée  Euphrosine  Argyropoulo,  son  poème  amoureux  et  bucolique,  intitule 

Κleanthis et Abrocome, celle si traduisait une histoire de la Grèce récemment publiée 

en Angleterre» 
Marcellus, Épisodes littéraires en Orient, I, Παρίσι 1851, σ. 162. 
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«Τα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην  ποίημα  ποιμενικόν  Κωνσταντίνου Μάνου 

αναλώμασι τε και σπουδή προς τέρψιν των φίλων εκδοθέν. Εν Βούδα, τύποις του 

κατ’  Ουγγαρίαν  Βασιλικού  Πανδιδακτηρίου.  αωα.  101  εις  8ον.  Μετετυπώθη  το 

1802  έτος  εν  Τεργέστη  παρά  τω  τυπογράφω  Βάις,  σπουδή  και  συνδρομή  των 

αυτόθι πραγματευτών προς χρήσιν των φίλων» 
Ανδρέας  Παπαδόπουλος  Βρετός,  Νεοελληνική  Φιλολογία  ήτοι  Κατάλογος  των  από 

Πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι Εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας, 

Τ. Β΄, Αθήνα 1857, σ. 119, αρ. 328. 

 

 

«Un poème pastoral de Ch. Guica  [sic],  intitulé: Les  adventures de Cleanthe  et d’ 

Abrocome, mèrite une mention pour la rare harmonie de ses vers, qui cependant ne 

sont exempts ni de chevilles ni de longues inutiles.» 
A. R. Rangabe, Precis d’ une Histoire de la Littérature Neohellenique, Paris 1877, σ. 139.   

 

 

«Den  idylliska  diktarten  –som  redan  förut  frammträdt  i  fanarioten  K.  Manosʹ 

herdedikt „Kleanthis och Avrokomiʺ– är företrädd af D. S. Byzantios och den tidigt 

bortgångne X. Raftopoulos.» 

«Η ειδυλλιακή ποίηση ‐ που παρουσιάστηκε ήδη νωρίτερα στο βουκολικό ποίημα 

Κλεάνθης και Αυροκόμη του φαναριώτη Κ. Μάνο ‐ εκπροσωπείται από τον Δ. Σ. 

Βυζάντιο και τον Χ. Ραφτόπουλος που πέθανε νωρίς.» 
«Nygrekiska literaturen»,Nordisk Familjebok, Στοκχόλμη 1904‐1926, σ. 1542. 

 

 

«Ούτε ο άλλος Φαναριώτης ποιητής, ο Κωνσταντίνος Μάνος ήτο ευτυχέστερος, 

όταν  το  1802  εξέδωκε  το  Κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην  και  μετέφρασε  του 

Βαρτελεμή τον Νέον Ανάχαρσιν.» 
Νικόλαος Βασιλειάδης, Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών, Αθήνα 1910, σ. 111. 

 

 

«Από  τα  πιο  αγαπητά  ποιητικά  αναγνώσματα  της  εποχής  είναι  το  διαλογικό 

στιχούργημα  του  Κωνσταντίνου Μάνου  «Τα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην», 

ποιμενικό  ειδύλλιο που γνώρισε  επανειλημμένες  εκδόσεις.  Τυπωμένο συνήθως 

σε  μικρό  σχήμα  τσέπης,  προοριζόταν,  φαίνεται  για  εγκόλπιο  των  «ντελικάτων 

εραστών» της φαναριώτικης κοινωνίας.»  
Λέανδρος Βρανούσης (επιμ.), Οι Πρόδρομοι, Αθήναι 1955, σ. 38. 

 

 

«Άλλως τε στους φιλαναγνώστες της εποχής ήταν γνωστό και το ακόλουθο έργο 

που  σώζεται  στην  οικογενειακή  μας  βιβλιοθήκη:  «Τα  κατά  Κλεάνθην  και 

Αβροκόμην, πόνημα ποιμενικόν Κωνσταντίνου Μάνου, εν Βούδα 1801». Ίσως να 

το είχε ιδεί και ο Σολωμός που ήταν φίλος με τον πάππου μου.» 
Μαρίνος  Σιγούρος,  Δ.  Σολωμός, Άπαντα  Ποιήματα  και  Πεζά,  επιμ.  Μαρίνος  Σιγούρος, 

Αθήνα 1957, σ. 587 σημείωση στη σ. 324.  
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«Konstantinos  Manos  (né  en  1777),  qui  appartenait  à  une  famille  phanariote 

distinguée, composa Kleanthis et Avrokomi (Buda 1801, plusieurs reeditions), idylle 

pastorale,  tres  apprécité  et  populaire  à  la  epoque.  Elle  est  dedié  à  la  deesse 

Aphrodite,  et  après  un  prologue  aux  lecteurs  le  poéte  presente  un  Prelude  ou 

“Discours  printanier”  pour  decrire  la  scene  champètre,  ou  le  dialogue  des  jeunes 

gens aura  lieu. Le dialogue se compose des monologues etendus eu vers politiques 

qui  finissent par des chansons  lyriques. Les noms et  l’ atmosphere sont empruntés 

aux  oeuvres  bucoliques  des  temps  ecoules  –  on  peut  rappeler  les  Histoires 

ephesiennes sur Antheia et Habrokomes par Xenophon d’ Ephese – mais on cherche 

en vais dans cette oeuvre artificielle la poesie spontanee qu’ on trouve, p.ex. dans la 

Bergere cretoise da XVIIe  siecle.» 
Börje Knös, L’ Histoire de la Littérature Néo‐Grecque, Stockholm 1962, σ. 613. 

 

 

«Μάνος  Κωνσταντίνος  ποιητής.  Γεννήθηκε  το  1777.  Διετέλεσε  ʺχατμάνοςʺ  στις 

παραδουνάβιες  ηγεμονίες.  Το  έργο  του  ʺΤα  κατά  Κλεάνθην  και  Αβροκόμην, 

πόνημα  ποιμενικόνʺ  τυπώθηκε  στη  Βούδα  το  1801  και  γνώρισε  αρκετές 

εκδόσεις.» 
Χάρη Πάτση, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Από τον 10ο αιώνα 

μ.Χ μέχρι σήμερα), Τ. 10, Αθήνα 1968, σ. 25. 

 

 

«Το  ποιμενικόν  αυτό  στιχούργημα  είναι  αρκετά  εκτεταμένο  και  φλύαρο,  σε 

γλώσσα  που  αποκλίνει  προς  την  αυστηρή  καθαρεύουσα  και  οι  διάλογοί  του 

(γραμμένοι  σε  ιαμβικό  δεκαπεντασύλλαβο  στίχο  με  ομοιοκαταληξία),  ή 

καλύτερα  οι  εκτενείς  μονόλογοι  των ηρώων  του  έργου,  καταλήγουν σε  λυρικά 

βραχυσύλλαβα ποιήματα.» 
Γλυκερία Πρωτοπαπά‐Μπουμπουλίδου, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από τα μέσα 

του  ΙΗ΄ αιώνος ώς την Επανάσταση του 1821, Αθήνα‐Ιωάννινα 1973,  σ.  η΄. Στις σσ. 12‐14 

ανθολογούνται  οι  στίχοι Θ  41‐80.  Ο  τίτλος  του  τραγουδιού  «Αλλοιώσεις»  είναι  εύρημα 

της ερευνήτριας και παίρνει το θάρρος να βαφτίσει έτσι το τραγούδι, προφανώς, από τον 

στίχο Θ 39 :  

Αὐτὴ δὲ ἡ ἀλλοίωσις τί ἄλλο πιὰ σημαίνει; 

Παρὰ πὼς τὴν καρδίαν μου ὁ Ἔρως τὴν κερδαίνει. 

 

 

«Το μόνο γνωστό λογοτεχνικό του έργο είναι ένα ποιμενικό διαλογικό ειδύλλιο 

κυρίως σε  ιαμβικό ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο,  όπου περιλαμβάνονται 

διάφορα μικρότερα  λυρικά  στιχουργήματα.  Το  βιβλίο  αυτό  υπήρξε  ένα από  τα 

αγαπητά αναγνώσματα της εποχής και εκδόθηκε το 1801 στη Βούδα με τίτλο: ΤΑ 

ΚΑΤΑ  ΚΛΕΑΝΘΗ  [sic]  ΚΑΙ  ΑΒΡΟΚΟΜΗΝ  ποίημα  [sic]  ποιμενικόν 

Κωνσταντίνου  Μάνου  αναλώμασι  τε  και  σπουδή  προς  τέρψιν  των  φίλων 

εκδοθέν. Εν Βούδα τύποις του κατʹ Ουγγαρίαν Βασιλικού Πανδιδακτηρίου, 1801. 

Ακολούθησαν άλλες εκδόσεις (Τεργέστη 1801, Αθήνα 1836 κ.α).» 
Η Ελληνική Ποίηση, Ανθολογία‐Γραμματολογία, επιμ. Παπαϊωάννου Μ. Μ, Ιορδανίδης Κ. 

Εκδ.  Σοκόλη,  Αθήνα  1980,  σ.  84.  Ανθολογούνται  διάφοροι  στίχοι  από  το  «Τοῖς 

Εντευξομένοις» και τον «Προοίμιον ήτοι Ἐαρολογία» (σσ. 85‐86). 
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«Ο  Μάνος  σαν  άλλος  Κορνάρος,  έπλασε  τη  μορφή  της  Αβροκόμης,  που 

αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε απ’ τον ελληνικό λαό σ’ όλα τα προεπαναστατικά 

χρόνια κι ακόμα πιο πέρα. Ακόμα πέρασε στα λιανοτράγουδα και στο τραγούδι 

του  φυσιολατρικού  Σολωμού,  πιο  εξελληνισμένο  σαν  Ευρυκόμη,  ενώ  το  λαϊκό 

της όνομα, όπως το τραγούδησε ο Μάνος στο 1801 και ο Γρυπάρης στο 1838 είναι 

Αβροκόμη.  […]  Το  κοσμαγάπητο  αυτό  έργο  της  πρώτης  προεπαναστατικής 

εικοσαετίας άσκησε μεγάλη επίδραση και πριν και μετά το Εικοσιένα,  ιδιαίτερα 

όμως  στάθηκε αφετηριακός πυρήνας  και  οριακός  σταθμός  στη  δημιουργία  της 

νεοελληνικής πρώτης Αρκαδίας […].»  
Γιώργος Βαλέτας, «Το προανάκρουσμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού», Νέα Εστία 1307, 

έτος ΝΕ΄, Αθήνα Χριστούγεννα 1981, σσ. 275‐278. 

 
 

«Constantine Manos (born 1777), writer of a pastoral idyll, Cleanthis and Aurocome» 
C. A. Trypanis: Greek Poetry, From Homer to Seferis, London 1981, σ. 599. 

   

 

«Η πρώτη έκδοση του ποιημάτιου αυτού, ο τίτλος του οποίου θυμίζει το έργο του 

Ξενοφώντα του Εφέσιου (Τα κατά Ανθίαν και Αβροκόμην, Βιέννη 1793), 

τυπώθηκε στη Βούδα, το 1801. Κατά τον συγγραφέα το έργο έχει διδακτικό 

χαρακτήρα: Έρωτα τον ηθικόν και καταδικάζει πάλιν, τον κοινόν και φυσικόν. Για 

τον ποιητή γνωρίζουμε ότι προέρχεται από οικογένεια ευγενών του 

φαναριώτικού περιβάλλοντος, ωστόσο, φαίνεται ότι είχε γαλλική παιδεία αν 

κρίνουμε από το δίστιχο με το οποίο κλείνει το σημείωμά του προς «Τοῖς 

Εντευξομένοις»: Ecrire qui voudra chacun à ce métier peut prendre impunement de l’ ancre 

et du papier. Ἂς συγγράψει ὅστις θέλει, πᾶς τί ἀτιμωριτί, εἰς αὐτὴν τὴν τέχνην ἔχει 

καὶ μελάνην καὶ χαρτί. ). 
Κώστας  Π.  Στάικος:  Ελληνικές  εκδόσεις  στα  χρόνια  του  Νεοελληνικού  Διαφωτισμού, 

Αθήνα 1998, σσ. 130‐132. 
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