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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Ο απόηχος του Κρητικού Αγώνα στην ποίηση των Ελλήνων ρομαντικών*

 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο απόηχος του Κρητικού Αγώνα, και πιο ειδικά 

της Κρητικής Επανάστασης του 1866-69, στην ποίηση των ελλήνων ρομαντικών, Αθηναίων 
και Επτανήσιων. Το έναυσμα για την ενασχόλησή μου με το θέμα αυτό δόθηκε από τη μελέτη 
του έργου ενός από τους βασικούς εκπροσώπους της τελευταίας γενιάς των αθηναίων 
ρομαντικών, του Αχιλλέα Παράσχου (1838-1895). Ο πληθωρικός αυτός δημιουργός, το άστρο 
του οποίου μεσουρανεί στην πρωτεύουσα του ελλαδικού βασιλείου κατά το δεύτερο ήμισυ του 
19ου αι., μας άφησε ούτε λίγο ούτε πολύ 16 ποιήματα αφιερωμένα στην Κρήτη και στον αγώνα 
της για την ελευθερία. Θέλησα να δω αν και σε ποιο βαθμό τα γεγονότα της Κρητικής 
Επανάστασης ενέπνευσαν και τους υπόλοιπους ποιητές του ελληνικού ρομαντισμού. Το 
παράρτημα που συνοδεύει την εργασία είναι το προϊόν της μέχρι τώρα έρευνάς μου· μιας 
έρευνας, η οποία ήδη από αυτό το αρχικό στάδιο επιβεβαιώνει πως η ρομαντική λογοτεχνία, 
και σε τούτη τη φθίνουσα φάση της, παραμένει μια λογοτεχνία στρατευμένη, μια λογοτεχνία 
που αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής και δίνει έκφραση σε κοινές ζητήσεις και ανάγκες.  

Όλοι σχεδόν οι γνωστοί εκπρόσωποι του κινήματος, μείζονες και ελάσσονες, από Αθήνα και 
Επτάνησα, βλέπουμε να δίνουν το δικό τους παρών στο προσκλητήριο μιας δυναμικής 
εξέγερσης που για τρία χρόνια συγκλονίζει το πανελλήνιο, αναζωπυρώνει το φιλελληνικό 
κίνημα και φορτίζει το συλλογικό θυμικό με συναισθήματα, που ταλαντεύονται ανάμεσα στο 
μεγαλοϊδεατικό παραλήρημα και τη μηδενιστική απελπισία. Αν μάλιστα δίπλα στους 
επώνυμους δημιουργούς προσθέταμε τους αφανείς ή και τους παντελώς ανώνυμους, που 
γεμίζουν τα τυπογραφεία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά της εποχής με άσματα, θούριους, 
επιγράμματα, ιστορικά δράματα και επικολυρικά συνθέματα για την Κρητική Επανάσταση, 
τότε σίγουρα ο κατάλογός μας θα τραβούσε πολύ σε μάκρος. Ας μείνουμε για την ώρα στα 
δεδομένα που έχουμε από τους επώνυμους συγγραφείς.  

Πριν προχωρήσω στον σχολιασμό των κειμένων, θα πρέπει να εξηγήσω γιατί στην 
επικεφαλίδα του παραρτήματος «Έργα ελλήνων ρομαντικών αφιερωμένα στην Κρητική 
Επανάσταση» συμπεριλαμβάνω δύο διαφορετικές περιόδους: 1866-69, 1877-78. Οι ιστορικοί 
γνωρίζουν καλά πως πρόκειται για δύο ξεχωριστές κρητικές εξεγέρσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη πυροδοτεί μια κρίση του Ανατολικού ζητήματος, εντοπισμένη όμως στα όρια της 
Μεγαλονήσου, ενώ η δεύτερη αποτελεί πτυχή μιας γενικευμένης κρίσης στον ανατολικό χώρο 
(ρωσοτουρκικός πόλεμος και επαναστατικά κινήματα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στη 
Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία –η κρίση, θυμίζω, ξεκινάει από το 1875, με τις εξεγέρσεις των 
Σέρβων, Μαυροβουνίων και Βούλγαρων).  

                                                           
* Η εργασία αυτή είναι αναπτυγμένη μορφή της ανακοίνωσης που διαβάστηκε στο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ο 
Ρομαντισμός στην Ελλάδα» (Αθήνα, 12-13 Νοεμβρίου 1999) και αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης που 
ετοιμάζω σχετικά με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Παν. Μουλά και Αθηνά 
Γεωργαντά για τις χρήσιμες υποδείξεις τους, καθώς επίσης τη συνάδελφο κα. Λίτσα Χατζοπούλου, του Παν/μίου 
Κρήτης, τον κ. Παν. Σοκόλη, την κα. Μαρία Αντωνίου-Τίλιου, της Παν/κής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου, και το 
προσωπικό του Ε.Λ.Ι.Α. και της Μπενακείου Βιβλιοθήκης που με βοήθησαν στον εντοπισμό και τη συγκέντρωση 
του υλικού. 
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Στους ποιητές, ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται ώς έναν βαθμό να συγχέονται: δεν είναι λίγες 
οι φορές που θα συναντήσουμε στο έργο τους ποιήματα αφιερωμένα στη μία Επανάσταση να 
διαδέχονται ποιήματα που είναι αφιερωμένα στην άλλη και, συχνά, η απουσία χρονολογικής 
ένδειξης αναφορικά με τη συγγραφή των κειμένων κάνει ακόμη πιο δύσκολη αυτή τη διάκριση. 
Ένας ασφαλής οδηγός είναι το ίδιο το περιεχόμενο, τα λεγόμενα εσωτερικά τεκμήρια. Σε 
γενικές γραμμές, τα ποιήματα που έχουν πηγή έμπνευσης την Κρητική Επανάσταση του ’66-
’69 περιέχουν αναφορές σε πρόσωπα και γεγονότα που μυθοποιήθηκαν μέσα απ’ τον Αγώνα 
αυτό, όπως ο ηγούμενος Γαβριήλ, ο Ιωάννης Δημακόπουλος ή το Μοναστήρι του Αρκαδίου και 
η μάχη στο Βαφέ. Αντίθετα, η κρητική εξέγερση που λαμβάνει χώρα την περίοδο του 
ρωσοτουρκικού πολέμου, κατά κανόνα, αναφέρεται σε συνάφεια με τα άλλα επαναστατικά 
κινήματα του αλύτρωτου ελληνισμού στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως –και μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η 

περίπτωση του Αχ. Παράσχου, όπως αποδεικνύει, λ.χ., το ποίημά του με τίτλο «1868 και 
1878»–, οι ποιητές φαίνεται να συμφύρουν συνειδητά και σκόπιμα τις δύο αυτές ξεχωριστές 
στιγμές στην ιστορία του κρητικού απελευθερωτικού κινήματος. Σίγουρα, δεν θα πρέπει να 
παραβλέψουμε στις πιθανές εξηγήσεις αυτής της διασύνδεσης τον χαρακτήρα του ίδιου του 
Κρητικού Αγώνα, ο οποίος παρουσιάζεται ως μια αλυσίδα διαδοχικών εξεγέρσεων, που 
εγκαινιάζονται με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης (συγκεκριμένα: από το 1823-24) 
και δεν τελειώνουν παρά με τους Βαλκανικούς Πολέμους και την Προσάρτηση της Κρήτης 
στην Ελλάδα (1913). Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια διαρκή επανάσταση, μια επανάσταση εν 
εξελίξει, και ως τέτοια την αντιλαμβάνονται οι ποιητές. Πέρα από τις συμβατικές εν πολλοίς 
χρονολογικές τομές, εκείνο που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτούς είναι η 
διηνεκής εσωτερική δυναμική της Εξέγερσης, το ακατάβλητο φρόνημα των Κρητικών και ο 
ασίγαστος πόθος τους για την ελευθερία. 
Ας δούμε όμως από πιο κοντά τα κείμενα που οι Έλληνες ρομαντικοί αφιερώνουν στην 

Κρητική Επανάσταση. Ταξινόμησα το υλικό σε 3 κατηγορίες: 
• Στην π ρ ώ τ η  περιέχονται όλα τα κείμενα με ρητές ή εύκολα εικαζόμενες αναφορές στον 
Κρητικό Αγώνα. Μια πρόχειρη ματιά σε αυτή την πρώτη ομάδα των κειμένων πιστοποιεί ότι 
το πιο συμπαγές corpus κρητικών ποιημάτων που βρίσκουμε στη λογοτεχνία του ελληνικού 
ρομαντισμού προέρχεται από το έργο του Αχ. Παράσχου. Μάλιστα, στον ποιητή αυτόν μπορεί 
κανείς να εντοπίσει όλη σχεδόν την ποικιλία των ειδών με τα οποία εξυμνείται εκείνη την 
εποχή ο Κρητικός Αγώνας: θούριοι, άσματα, επιγράμματα, ελεγεία, επικολυρικές συνθέσεις.  
Η περίπτωση του αδελφού του, Γεωργίου Παράσχου, του επονομαζόμενου και 

φουστανελοφόρου ποιητή, δεν είναι καθόλου διαφορετική. Ο ένθερμος αυτός ψάλτης τής 
ελευθερίας και της πατρίδας ανταποκρίνεται αμέσως στο κάλεσμα των καιρών, χαιρετίζοντας 
την έναρξη της Κρητικής Επανάστασης με στίχους σε αναπαιστικό ρυθμό, που θυμίζουν το 
σολωμικό επίγραμμα για τα Ψαρά: 

Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη  
τα βαριά της τα σίδερα σπα 
και σαν πρώτα χτυπιέται, χτυπά  
και γοργή κατεβαίνει.1  

                                                           
1 Από το μελόδραμα Η Μάχη των Κεραμειών· πηγή: Μπουμπουλίδου, Δωδώνη 6 (1977) 55-69: 65· βλ. αναλυτικά 
Παράρτημα. 
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Το είδος της ποίησης που καλλιεργεί ο Γεώργιος αλλά και η έλλειψη μιας συγκεντρωτικής 
έκδοσης των έργων του, οδηγεί στη σκέψη πως ένας συστηματικότερος έλεγχος της 
εργογραφίας του, αποθησαυρισμένης και μη, είναι πιθανό να αυξήσει τη λίστα των κρητικών 
έργων του και με άλλους τίτλους, πέραν αυτών που περιλάβαμε στο Παράρτημα. 
Το ίδιο ισχύει και για τον Βαλαωρίτη. Μολονότι στον τόμο των εκδιδομένων Ποιημάτων 

του2 δεν εντοπίζονται κείμενα που να αφιερώνονται ρητά στην Κρητική Επανάσταση, δεν θα 
πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο –εφόσον μάλιστα πρόκειται για έναν τόσο πολυγράφο 
συγγραφέα– κείμενά του εμπνευσμένα από τον ξεσηκωμό των Κρητικών να απόκεινται, 
αθησαύριστα ακόμη, σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Προς αυτή την κατεύθυνση με 
οδηγούν τυχαία ευρήματα, όπως, για παράδειγμα, ένα σατιρικό ποίημα του Μικέλη Άβλιχου 
με τίτλο «Προς τον εθνικόν ποιητήν Αριστοτέλη Βαλαωρίτην. Αμανές»,3 όπου, μεταξύ 
άλλων, διαβάζουμε και τα εξής:  

Βλέπεις την Ήπειρο βουβή, τη Θεσσαλία σκιασμένη; 
Την Κρήτη αγριοζώντανη, τη Θράκη αρρωστημένη; 
Τη Βουλγαρία αλλαξόπιστη; Και τη Μακεδονία, 
που το λιοντάρι γέννησε κι έσχισε την Ασία, 
ακούς να ξεροφταίρνεται ωσάν συναχομένη… 
κ’ είναι για αυτό η ψυχούλα σου περίλυπη, θλιμμένη; […] 

Προφανώς, η αναφορά γίνεται στα γεγονότα του 1877-78, μα δεν ξέρω αν πρέπει να την 
αποδώσουμε αποκλειστικά στον προβληματισμό του Άβλιχου για την τύχη του αλύτρωτου 
ελληνισμού ή αν θα πρέπει, παράλληλα, να την εκλάβουμε και ως (σκωπτική) παραπομπή σε 
αντίστοιχου περιεχομένου πατριωτικά ποιήματα του Βαλαωρίτη. 
Όσο για τον Παναγιώτη Σούτσο, τον εισηγητή του ρομαντισμού στην Ελλάδα, η μέχρι 

σήμερα έρευνά μου για ποιήματα εμπνευσμένα από την Κρητική Επανάσταση στο εκδιδόμενο 
έργο του, δεν έχει αποδώσει καρπούς (ούτε στην αναλυτική εργογραφία του ποιητή, που δίνει 
ο Λέφας, βρήκα κάτι σχετικό),4 πράγμα αναμενόμενο άλλωστε για έναν ποιητή που, όταν 
ξεσπάει η Επανάσταση του ’66, βρίσκεται στο κατώφλι του θανάτου. Εντούτοις, μια έμμετρη 
πληροφορία του Αχ. Παράσχου, που σταχυολογώ από το «Ελεγείον εις τον εθνικόν ποιητήν 
Π. Σούτσον» (1868), ότι δηλαδή:  

Τον ανοιγμένον τάφον του ελάμβανεν ως βήμα, 
κ’ η γηραλέα Μούσα του με λόγου γοργόν κύμα 
υπέρ της Κρήτης ψάλλουσα τα στήθη επυρπόλει, 
το τελευταίον ρίπτουσα κατά των Τούρκων βόλι! 

οδηγεί στην υπόθεση ότι κάποιο ή κάποια από τα τελευταία ποιήματα του Σούτσου με 
κρητικό περιεχόμενο ενδέχεται να λανθάνει/λανθάνουν σε εφημερίδες και περιοδικά εκείνων 
των ετών. 

 

                                                           
2 Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, τ. Β΄: «Ποιήματα και Πεζά», επιλ. και φιλολ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδης – Ελένη 
Τσαντσάνογλου, Αθήνα: Ίκαρος 1982. 
3 Βλ. αναλυτική παραπομπή στο Παράρτημα. 
4 Παναγιώτου Σούτσου, Ποιήματα, μετά προλόγου υπό Ιω. Ζερβού, Εν Αθήναις: Εκδ. Γ. Φέξης, 1915· Ποιηταί 
του ΙΘ΄ αιώνα, επιμ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήναι: Αετός, [1954] («Βασική Βιβλιοθήκη», 12), σσ. 75-122· Γιάννης 
Λέφας, Παναγιώτης Σούτσος, Αθήνα 1991. 
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• Στη δ ε ύ τ ε ρ η  ομάδα περιλαμβάνονται κείμενα, το περιεχόμενο των οποίων συνάπτει 
με το επικαιρικό γεγονός της Κρητικής Επανάστασης μια σχέση όχι άμεση αλλά, θα λέγαμε, 
«αντικειμενικής συστοιχίας» προς αυτό. Πρόκειται για έργα –ποιητικά και δραματικά, ενίοτε 
και μυθιστορήματα– τα οποία, αν και σύγχρονα με τα γεγονότα του ξεσηκωμού, αντλούν το 
θέμα τους από το παρελθόν: ως επί το πλείστον, από την εποχή της βενετοκρατίας στην 
Κρήτη. Το να ερμηνεύσουμε αυτή τη συγγραφική τακτική σαν μια απλή αναβίωση του 
παρελθόντος, ή ακόμη χειρότερα, σαν ανακλαστική κίνηση φυγής από την πραγματικότητα 
είναι, μου φαίνεται, απλουστευτικό. Η Κρητηίς του Αντωνιάδη, που βραβεύεται στον 
Βουτσιναίο του 1867, κι ακόμη περισσότερο Οι Καλλέργαι, δραματικό έργο του Σπ. 
Βασιλειάδη, που ανεβαίνει στην πρωτεύουσα την περίοδο της κρητικής εξέγερσης και 
αποθεώνεται από το αθηναϊκό κοινό, είναι έργα τα οποία φαίνεται να αξιοποιούν το ιστορικό 
παρελθόν ως ένα είδος μεταφοράς, που δίνει την αίσθηση ενός καίριου συνταυτισμού του 
παρόντος με το παρελθόν.5 Δεν είναι μόνο η θεματική ύλη (η άκαμπτη όσο και απέλπιδη 
αντίσταση των Κρητικών απέναντι στον ξένο και στυγνό κατακτητή), είναι κυρίως ο ίδιος ο 
κατακτητής (Φράγκος τότε, Τούρκος τώρα) που επιτρέπει έναν τέτοιο συνταυτισμό: ας μην 
ξεχνάμε πως τα έργα αυτά γράφονται μέσα σε ένα έντονα αντιδυτικό κλίμα, το οποίο 
διαμορφώνεται εν πολλοίς από την αναλγησία και αδιαφορία της δυτικής διπλωματίας 
απέναντι στο κρητικό πρόβλημα (τις απώτερες καταβολές του κλίματος αυτού θα πρέπει, 
βέβαια, να τις αναζητήσουμε στην κρίση των Κριμαϊκών).6  

 

• Σε μια τ ρ ί τ η  κατηγορία, τέλος, περιλαμβάνονται οι πολιτικοί λόγοι, που εκφωνούνται εξ 
αφορμής της Κρητικής Επανάστασης από πνευματικούς ανθρώπους και δημιουργούς, όπως ο 
Τερτσέτης και ο Πολυλάς, για να περιοριστώ μόνο σε δύο ενδεικτικά ονόματα. Ο χώρος της 
πολιτικής ρητορείας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό πεδίο διερεύνησης, το οποίο είναι 
αδύνατον να ανοίξουμε εδώ. Αξίζει, πάντως, να σταθούμε σε δύο κορυφαίες φυσιογνωμίες τού 
ελληνικού ρομαντισμού, στον Αρ. Βαλαωρίτη και τον Α.Ρ. Ραγκαβή, για τον σημαντικό πολιτικό 
ρόλο που διαδραματίζουν στην κρίση. Ο πρώτος, στα 1866 γίνεται μέλος της Επιτροπής του 
Αγώνα, της γνωστής ως Κεντρικής υπέρ των Κρητών Επιτροπής, που αποτέλεσε και το νου της 
επανάστασης. Όπως ο Βαλαωρίτης, έτσι και ο Ραγκαβής δεν μας άφησε ποιητική παραγωγή που 
να συνδέεται άμεσα με το γεγονός της Κρητικής Επανάστασης, όσο τουλάχιστον μπόρεσα ώς 
τώρα να εξακριβώσω. Εντούτοις, παίζει κι αυτός έναν ρόλο, και μάλιστα έναν ρόλο με ειδικό 
βάρος στην υπόθεση της Κρητικού Αγώνα, ως διπλωμάτης, και πιο συγκεκριμένα ως ο πρώτος 
πρέσβυς της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποστέλλεται στα 1867 από την κυβέρνηση 
προκειμένου να φροντίσει για τη ρύθμιση του Κρητικού ζητήματος. Δύο χρόνια αργότερα, το 
1869, μετατίθεται στην πρεσβεία της Κων/λης, ενώ το 1871 διορίζεται πρέσβυς στο Παρίσι. 

                                                           
5 Υπό αυτή την έννοια χρησιμοποιώ εδώ τον όρο «αντικειμενική συστοιχία», για τον οποίο βλ. Νάσος Βαγενάς, 
«Αντικειμενική συστοιχία και μυθική μέθοδος», Η ειρωνική γλώσσα. Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική 
γραμματεία, Αθήνα: Στιγμή, 1994, σσ. 55-61. Οπωσδήποτε, η χρήση της ιστορίας από αυτούς τους ρομαντικούς 
δημιουργούς θα πρέπει να διακριθεί από τη χρήση της ιστορικής ή μυθικής μεθόδου που βρίσκουμε στον 
ελληνικό και ευρωπαϊκό μοντερνισμό –στον Καβάφη ή στον Joyce, ας πούμε. 
6 Ανάλογου τύπου αντικειμενική συστοιχία, με αναδρομή στα χρόνια όπου η Κρήτη εστέναζε κάτω από δυτικό 
κατακτητή (περίοδος Βενετοκρατίας), φαίνεται να έχουμε και στην Άγνωστη τραγωδία του Ιουλίου Τυπάλδου (βλ. 
Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών, Αθήναι: Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, [1968], σσ. 160-164). Από την 
άλλη, σίγουρα δεν είναι τυχαίο που μέσα στην πατριωτική έξαρση την οποία προκαλεί ο σηκωμός των Κρητών, 
ένας άλλος ποιητής επτανησιακής καταγωγής, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, δημοσιεύει τον Αθανάση Διάκο και 
τον Αστραπόγιαννο (1867), καταφεύγοντας κι αυτός κατά πάσα πιθανότητα σε έναν ιστορικό παραλληλισμό 
εύκολα αναγνωρίσιμο από τους αναγνώστες εκείνου του καιρού. 
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Ας δούμε τώρα, συνοπτικά, ποια είναι τα βασικά θέματα, τα σύμβολα και οι ιδέες που η εξέγερση 
των αλύτρωτων Κρητικών διεγείρει στη συνείδηση των ελλήνων ρομαντικών. 

 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

Σε σύμβολα αναδεικνύονται οι ήρωες που έπεσαν στα πεδία των μαχών, μα και τα ίδια τα 
πεδία, κυρίως το Βαφέ και το Αρκάδι. Οι ποιητές αποδίδουν στους ήρωες και μάρτυρες του 
κρητικού Αγώνα τους ίδιους εκείνους χαρακτηρισμούς που επιδαψίλευσαν στους αγωνιστές 
του ’21, χαρακτηρισμοί οι οποίοι παραπέμπουν, βεβαίως, στο κλέος της αρχαιότητας (γίγαντες, 
ημίθεοι). Συχνότατος είναι ο παραλληλισμός των πεσόντων στο Βαφέ με τους τριακόσιους του 
Λεωνίδα και του ολοκαυτώματος του Αρκαδίου με το Μεσολόγγι: σταχυολογώ δύο 
ενδεικτικούς στίχους από τα επιγράμματα του Αχ. Παράσχου:  

Φρουρούν την Κρήτην έτι του Βαφέ οι Σπαρτιάται·  

Κ’ εύρε τ’ Αρκάδι άνωθεν νεφών το Μεσολόγγι.7  

Τέλος, η μορφή του καλόγερου-πολεμιστή, που από νωρίς διεισδύει και καθιερώνεται στην 
τοπολογία του ελληνικού ρομαντισμού,8 θα αποκτήσει νέα αίγλη στο πρόσωπο του ηγουμένου 
Γαβριήλ μα και των υπολοίπων ιερέων και μοναχών που συμμετείχαν ενεργά στον 
απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης. 
 

ΘΕΜΑΤΑ 

• Οι εθελοντές και οι φιλέλληνες. Η ενίσχυση του αγώνα σε έμψυχο υλικό με την οργανωμένη 
αποστολή εθελοντών από το μητροπολιτικό κέντρο στην επαναστατημένη Κρήτη είναι ένα 
θεματικό μοτίβο συχνά επανερχόμενο στα κρητικά ποιήματα των ρομαντικών· το βρίσκουμε 
στους Παράσχους, αλλά και στον Μαρκορά, απ’ όπου και το ακόλουθο χωρίο (Όρκος, στ. 
1029-1034):  

Ακούν το θαύμα τ’ Αρκαδιού, κ’ εδώ με γληγοράδα 
στρατιώταις μεγαλόψυχοι πετούν απ’ την Ελλάδα, 
τι σκλάβοι αυτοί λογιάζονται στο δοξασμένο χώμα, 
όσο ένας μόνος αδελφός είναι ραγιάς ακόμα. 
Ψηλά, ψηλά συσμίγουνε σε πρόσκαιρα λημέρια 
με τους ελεύθερους αετούς τα κρητικά ξεφτέρια […]. 

Στον Αχ. Παράσχο, ωστόσο, δεν λείπει η αναφορά και στη σκοτεινή πλευρά αυτής της 
ιστορίας, για την οποία κάνει λόγο η Έλλη Σκοπετέα στο βιβλίο της Το Πρότυπο Βασίλειο και 
η Μεγάλη Ιδέα: «Η προσφυγή στους ληστές της Στερεάς για τη στρατολόγηση εθελοντών […] 
απάλλασσε μεν βραχυπρόθεσμα τη Στερεά από την παρουσία τους, κάθε άλλο όμως παρά 
προωθούσε τον ίδιο τον κρητικό αγώνα».9 Ιδού πώς η επιβλαβής παρουσία τέτοιων στοιχείων 
καυτηριάζεται στην Εκταφή του Παράσχου (έκδ. 1904, σσ. 69-70):  

 

                                                           
7 Βλ. αναλυτική παραπομπή στο Παράρτημα. 
8 Για τη μορφή αυτή βλ. Αθηνά Γεωργαντά, Αιών βυρωνομανής. Ο κόσμος του Byron και η νέα ελληνική ποίηση, 
Αθήνα: Εξάντας, 1992, ιδίως τα κεφ. «Β΄. Οι αμαρτωλοί καλόγεροι του ελλαδικού βυρωνισμού» και «Γ΄. 
Αληπασιάδα». 
9 Εκδ. Πολύτυπο, 1988, σ. 303. 
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Εις την μορφήν των φαίνεται αόριστόν τι δέος… 
Ζοφώδεις και σιωπηλοί βαδίζουν εις τον δρόμον 
και φέρουν μετά δισταγμού τα όπλα εις τον ώμον. 

[…] 
Και είναι νέοι, μ’ άρματα πολεμιστών κοσμούνται, 
και μαύρα ήλθον σάβανα δουλείας να ξεσχίσουν. 

[…] 
Ενόμισαν τον πόλεμον ως έριδα τριόδων… 
Αλλ’ ότε ήναψ’ ο αγών, ότε μ’ οργήν μεγάλην 
τον Τούρκον Κρης εφόνευε, τον Κρήτα Τούρκος πάλιν, 
κ’ είδον τα ξίφη ερυθρά, πλην φευ, αλλού την νίκην, 
τότ’ εκ της μάχης έφυγον με άτιμον συνθήκην… 
Ω, αίσχος, αίσχος, κ’ Έλληνες τολμούν ν’ αποκαλούνται! 

[…] 
 

• Δεύτερο μεγάλο θέμα, η προσφυγιά - η ορφάνια - η ζητιανιά: φαινόμενα τα οποία αφενός 
παροξύνουν το ρομαντικό αίσθημα της εξορίας και της αποξένωσης, αφετέρου συνδέουν με 
έναν άλλο τρόπο, δραματικό αυτή τη φορά, την Κρητική με την Ελληνική Επανάσταση, 
εντείνοντας –όπως εύστοχα σχολιάζει η Έλλη Σκοπετέα– και την ελλαδική ενοχή και την 
ελλαδική υπεροψία, καθώς στη γνώριμη πλέον εικόνα του παραγκωνισμένου αγωνιστή 
προστίθεται τώρα εκείνη του εξαθλιωμένου πρόσφυγα.10 Το πρώτο μέρος του Όρκου του 
Μαρκορά αφιερώνεται σε αυτό ακριβώς το δράμα –και δεν πρόκειται φυσικά για μεμονωμένη 
περίπτωση· ο «Εξόριστος Κρης» του Αχιλλέα Παράσχου αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση 
της συμπάθειας που αισθάνεται η ρομαντική ψυχή προς τον εξαθλιωμένο πρόσφυγα, το δράμα 
του οποίου κάνει ακόμη πιο βαρύ το επονείδιστο στίγμα της σκλαβιάς (έκδ. 1881, σσ. 120-
121): 

Πόλεμος, πάντα πόλεμος· δε χάϊδεψε μητέρα 
την ορφανή μας κεφαλή· παιδί στα γόνατά μας 

Δεν εκαθίσαμε ποτέ κ’ εμείς καμμιάν ημέρα, 
 και σα θεριά γυρίζαμε στα έρημα βουνά μας, 
νύχτα και μέρα τρέχαμε γυμνοί και πεινασμένοι, 
 χωρίς φωτιά, χωρίς ψωμί, μ’ αλήθει’ αρματωμένοι! 
Και όλ’ αυτά για τόνομα της Λευθεριάς, για σένα, 
 μητρυά της Κρήτης, κ’ ύστερα για πλερωμή μάς δίνεις 
Σίδερα, πάντα σίδερα, και χρόνια σκλαβωμένα… 

[…] 
Σκλάβος!… Κατάρα θεϊκή, ζευγάρωμα θλιμμένο 
 ζώου κι’ ανθρώπου, της ντροπής αιώνιο σημάδι· 
Σκλάβος!… Φορείο νεκρικό με σίδερα κλεισμένο, 
 που η αθάνατη ψυχή σαπίζει στο σκοτάδι… 
Καταραμένο βάφτισμα, που άνθρωπος αλλάζει 
 τ’ ανθρώπου τ’ άγιο όνομα και δούλο τονέ κράζει!  […] 

Η ψυχική ανταπόκριση του Παράσχου στα βάσανα του κρητικού λαού επιβεβαιώνεται και 
από άλλα ποιήματα, όπως το «Ορφανό της Κρήτης», το «Ελεγείον εις Μιχαήλ Σβορώνον», το 

                                                           
10 Ό.π., σ. 297. 
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«Επιτύμβιον εις αγωνιστήν Κρήτα»· το τελευταίο ποίημα, μάλιστα, αποπνέει κάτι από άρωμα 
καλβικών στίχων:  

Εις ξένην γην ο θάνατος μού έκλεισε το όμμα,   
μακράν της Κρήτης μου, μακράν της χώρας της ωραίας,  
Πλην της πατρίδος ήθελα το μυρωμένον χώμα,  

[…]  
Εις μάτην τάφον μ’ ήγειρεν υιός πεφιλημένος·  
ζων ήμην ξένος, και νεκρός επίσης είμαι ξένος!. 

 
• Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, ας επισημάνουμε ακόμη πως αμαρτωλά θέματα όπως οι 
αυτοκτονίες, ο σατανισμός, ο βαμπιρισμός κάνουν την εμφάνισή τους και στα κρητικά έργα 
των τελευταίων ρομαντικών –καθώς μάλιστα πατούν πάνω σε ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο (και 
δεν εννοώ μόνο τις αυτοκτονίες των πολιτών, αλλά και τις συχνές αυτοκτονίες στο πεδίο της 
μάχης). Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον κύκλο των κρητικών ποιημάτων 
προσφέρει, αναμφίβολα, η Επιορκία του Αχ. Παράσχου.  

 

ΙΔΕΕΣ 

Το κρητικό απελευθερωτικό κίνημα θέτει σε ενέργεια ένα τεράστιο ψυχοκινητικό δυναμικό, 
που είχε καθηλωθεί εντός των ορίων του ελλαδικού βασιλείου μετά την τραυματική εμπειρία 
των Κριμαϊκών (1854-57). Η τόνωση του εθνικού φρονήματος και η συνακόλουθη επιδίωξη για 
επέκταση των συνόρων γίνεται άμεσα αντιληπτή στα έργα των Ελλήνων ρομαντικών, δεν αργεί 
όμως να δώσει τη θέση της σε ένα γνώριμο κι από άλλες, ανάλογες στιγμές, αίσθημα 
διάψευσης και απότομης αλλαγής, που ο Παναγιώτης Μουλλάς έχει χαρακτηρίσει ως «πτώση 
του ιδανικού» και το οποίο διατηρεί μια σταθερή παρουσία σε όλη την ιστορία του αθηναϊκού 
ρομαντισμού.11

Μόνο που τώρα, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τον Κρητικό Αγώνα, το αίσθημα αυτό δεν 
εκφράζεται με την προσφιλή μεταφορά «γίγαντες-πυγμαίοι», αλλά με όρους πολύ πιο συγγενείς 
προς τον χαρακτήρα αυτής της τελευταίας, εξεγερμένης και βλάσφημης, γενιάς των 
ρομαντικών, δηλαδή με τους όρους του μηδενισμού και του σατανισμού. Παραθέτω δύο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Το πρώτο («Η ελληνική σημαία») προέρχεται από τον Δ. 
Παπαρρηγόπουλο και εκφράζει τη μηδενιστική έκφανση της «πτώσης του ιδανικού»: 

      […] 
Ίνα ταφώμεν, την μικράν εκτήσαμεν γωνίαν 
εν η το έθνος δύσπνοιαν αισθάνεται και φθίνει; 
Έν μνήμα μάς εχάραξαν; και την ελευθερίαν 
χωρίς δεσμά αλλ’ εις ειρκτήν αφίνομεν να σβήνη; 

 
Ορίζοντα, ορίζοντα εις την ψυχοραγούσαν· 
και πρέπει γη ελληνική τον χουν να περικλείση 
των κοιμωμένων εις Βαφέ, εις ξένην γην πενθούσαν, 
και της σημαίας η σκιά την Κρήτην να μετρήση. 

                                                           
11 Βλ. Π. Μουλλάς, «Λογοτεχνία 1830-1880», Ρήξεις και συνέχεις. Μελέτες για τον 19ο αιώνα, Αθήνα: Σοκόλης, 
1993, σσ. 15-82: 50 (ανατύπωση από τον τ. ΙΓ΄ της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους). 
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Ω ναι, σημαία, έπρεπεν η αύρα του Βοσπόρου 
να σε θωπεύη φέρουσα τα μύρα της Ασίας, 
αντί να σήπεσαι εντός μεμετρημένου χώρου, 
να λούεσ’ επί της υγράς της Έλλης κατοικίας. 

 
Ή αν προώρισται μικρά δια παντός να μένης, 
αν πολεμίων ταπεινών γενναίον πέσης θύμα, 
αν σε πατάξη η φορά βαρβάρου ειμαρμένης, 
γενού σινδόνη εις ημάς και ο σταυρός σου μνήμα. 

 
Το δεύτερο κείμενο («1868 και 1878») προέρχεται από τον Αχ. Παράσχο και εκφράζει τη 
σατανιστική έκφανση της «πτώσης του ιδανικού». Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα: 

Δοξ’ άλλη δεν αναζητά, δεν θέλει το σπαθί σου [Κριάρη], 
 παρά σε Κρήτη ελεύθερη να γύρη το κορμί σου. 
Αι, δεν θα γύρη! Είμαστε γενιά καταραμένη, 
 κατηραμένοι είμαστε, κ’ έχομε πάντα εχθρό μας 
κάθε φυλή, κάθε καιρό, τη γη, την οικουμένη, 
 τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ίδιο εαυτό μας! 
Καταραμένη κ’ η στιγμή ακόμ’ η δοξασμένη, 
 οπού ακούσθη τ’ όνομα «Ελλάς»· καταραμένη 

[…] 
Κατάρα στ’ ακρογιάλια της, στο φως, στον ουρανό της, 
 Κι απ’ όλα περισσότερο, κατάρα στο Θεό της! 

[…] 
-Α, ναι, Κριάρη· άτυχο της Κρήτης μας ξεφτέρι 
 μας έχει πλάσει ο Θεός με το δεξί του χέρι. 
Στ’ αριστερό έχει ευχαίς, κατάραις στο δεξί του! 
 Γι’ αυτό απάνω στο σταυρό εχάθη το παιδί του… 

[…] 
Τ’ αδικημένο σου σπαθί κομμάτιασε, Κριάρη, 
 και με κατάραις ρίξε το στης θάλασσας τα βάθη. 
Βγάλ’ το σταυρό του, στόλισ’ το με το μισό φεγγάρι· 
 Θεό δεν είχαμε ποτέ· Θεός για μας εχάθη… 

 
Μετά την καταραμένη γενιά/πατρίδα και τον κατάρατο Θεό, ένας τρίτος καταραμένος έρχεται 

να ολοκληρώσει τον κύκλο του αναθέματος στα κρητικά ποιήματα του Παράσχου. Είναι ο 
Ναπολέων Γ΄ της Γαλλίας (1852-1870), του οποίου η αδιάφορη στάση στο κρητικό ζήτημα 
απασχόλησε και άλλους ομότεχνους του Παράσχου. Αλλά στον Παράσχο η κραυγή 
διαμαρτυρίας φτάνει σε οριακό σημείο. Χαρακτηρισμοί όπως «Ναπολέων που απώλεσε τον 
λέοντα», «νόθος Ναπολέων», «δαίμων», «γυψ», «των Γάλλων ο καρκίνος», «φρικτός 
ευνούχος» κ.τ.ό., που αφθονούν στα ποιήματά του τα εμπνευσμένα από τα γεγονότα της 
περιόδου 1877-78 είναι σίγουρα κάτι περισσότερο από οργίλα ξεσπάσματα μιας ατομικής 
συνείδησης· είναι μάλλον εκδηλώσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας σε απόγνωση.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ ΗΜ Α  
ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ  
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  (1866-69, 1877-78) 

- Π ρ ώ τ η  κ α τ α γ ρ α φ ή  -  
ΣΗΜ.:  Ο αστερίσκος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει αυτοψία στο συγκεκριμένο έργο. 

 
Α΄. ΑΘΗΝΑΙΟΙ
 
• ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (1838-1895) 
Εκδ.: Ποιήματα, τ. Α΄-Γ΄, Εν Αθήναις: Εκδ. Ανδρέας Κορομηλάς, 1881. 

Ανέκδοτα ποιήματα, τ. Α΄-Β΄, Αθήνησι: Τύποις Παρασκευά Λεωνή,1904. 
Κείμ.: 
1. «Ο ΙΓ΄ πλους» (1867), ενότ. Δάφναι, τ. Β΄ (1881) 92-95.  
2. «Το ορφανόν της Κρήτης» (1867), ενότ. Χλόη, τ. Γ΄ (1881) 365-367. 
3.  «Προς τον Στρατηγόν Καλλέργην» (1867), ενότ. Δάφναι, τ. Β΄ (1881) 124-129.  
4. «Επιγράμματα (αυτοσχέδια)» (1868), ενότ. Ιτέαι, τ. Β΄ (1881) 352-356.  

Όλα αφιερωμένα σε Κρήτες και Έλληνες εθελοντές: ΓΑΒΡΙΗΛ_ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΡΑΪΔΗΣ_επικεφαλής ελληνικού εθελοντικού σώματος στη μάχη του Βαφέ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ_εθελοντής, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_αυτοκτονών, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ_εθελοντής, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΈΣΛΕΝ_νομικός, 
φιλέλλην εθελοντής, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ_ιατρός, εθελοντής, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ_Κρητικός. 

5. «Εις το έτος 1868» (1868), ενότ. Φύλλα, τ. Γ΄ (1881) 242-244. 
6. «Ελεγείον εις Μιχαήλ Σβορώνον» (1869), ενότ. Ιτέαι, τ. Β΄ (1881) 306-310. 
7. «Επιορκία» (1873)_έπος, τ. Α΄ (1881) 161-256.  
8. «Ο εξόριστος Κρης» (1873), ενότ. Δάφναι, τ. Β΄ (1881) 116-123. 
9. «Ελεγείον επί τω μνημοσύνω του συνταγματάρχου Χρήστου Βυζαντίου» (1877), ενότ. Ιτέαι, τ. 

Β΄ (1881) 258-266.  
10. «Επιτύμβιον εις αγωνιστήν Κρήτα» (1877), ενότ. Ιτέαι, τ. Β΄ (1881) 350. 
11. «Θούριος» (1878), ενότ. Δάφναι, τ. Β΄ (1881) 109-113. 
12. «1868 και 1878. Αφιερούται τω ευγενεί λόρδω Βησκονφήλδ» (1878), ενότ. Δάφναι, τ. Β΄ 

(1881) 133-141. 
13. «Ελεγείον εις τον αοίδιμον βασιλέα Βίκτωρα Εμμανουήλ» (1878), ενότ. Ιτέαι, τ. Β΄ (1881) 197-

207. 
14. «Υπομονή. Αφιερούται τω αοιδίμω Σπυρ. Τρικούπη» (1881), ενότ. Φύλλα, τ. Γ΄ (1881) 308-

315. 
15.  «Εκταφή»_έπος, τ. Α΄ (1904) 66-75. 
16. «Μνημόσυνον εις τον οπλαρχηγόν Γεώργιον Κορκίδην», ενότ. Ιτέαι, τ. Β΄ (1904) 269-274. 
 

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (1820-1886) 
Eκδ.: Δεν υπάρχει συγκεντρ. έκδ. των έργων του· Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, 

«Γεώργιος Παράσχος», Δωδώνη 6 (1977) 55-69: 61-64_αναλυτική εργογραφία. 
Τίτλ.: 
1. *Η Μάχη των Κεραμειών. Μελόδραμα εις δύο μέρη.  

Το έργο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Μπουμπουλίδου, έμεινε ανολοκλήρωτο. Δημοσιεύτηκε μόνο το Α΄ 
Μέρος: «Η ολονυχτία», εφ. Εθνοφύλαξ, 13.10.1866, σσ. 1-3. Μικρό δείγμα στίχων παραθέτει η 
Μπουμπουλίδου, ό.π., σ. 65. 

 
2. «Ο περίπλους του Αρκαδίου», εφ. Φως, 12.5.1867, σ. 1· εφ. Εθνοφύλαξ, 13.5.1867, σσ. 2-3· και 

σε μεταγενέστερες ανθολογίες ποιητών του 19ου αι. 
 
3. *Στρατοπέδου Σκηνογραφίαι (ως από μέρους Εθελοντού Έλληνος εν Κρήτη, κατά τον Μάιον του 

1867): αφήγημα δημοσιευμένο στην Ποικίλη Στοά 1(1881) 180-183. 



Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Ο απόηχος του Κρητικού Αγώνα…   10

 
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (1843-1873) 
Εκδ.: Τα Άπαντα του Παπαρρηγόπουλου, Εν Αθήναις: Εκδ. Γ. Δ. Φέξης, 1897· Δ. Παπαρρηγόπουλος 

– Σ. Βασιλειάδης, επιμ. Γιάννης Χατζίνης, Αθήναι χ.χ. («Βασική Βιβλιοθήκη», 13), σσ. 35-158. 
Κείμ.: 
1. «Το Αρκάδι», συλλ. Έτεραι Ποιήσεις, BB 13, σσ. 59-65.  

Περιγραφή της πυρπόλησης του Μοναστηριού από τον ηγούμενο Γαβριήλ. Διαρκώς επανερχόμενο 
μοτίβο: ο διπλούς έρως πατρίδος και θρησκείας, που καθαγιάζει τη θυσία τόσων αμάχων και 
καταξιώνει την πράξη του θανάτου σε πράξη έσχατου ηρωισμού. Παραθέτω την προτελευταία στροφή:  

Ερείπια, ερήμωσις την χώραν κατοικούσιν, 
εδώ έν πτώμα, έν οστούν εκεί και έν κρανίον· 
η νυξ, η δρόσος, επ’ αυτών το λυκαυγές θρηνούσιν, 
αλλά το κλέος κατοικεί επί των ερειπίων. 
 

2. «Ωδή εις Ναπολέοντα Γ΄», ό.π., σσ. 55-57.  
Το ποίημα επικρίνει αυστηρά τη στάση του Αυτοκράτορα της Γαλλίας, Ναπολέοντα Γ΄, ο οποίος, καθώς 
λέγεται, όταν οι Κρήτες εξεγέρθηκαν και ζήτησαν την βοήθειά του, απάντησε ότι έπρεπε να αναχωρήσει 
για τα λουτρά του και δεν είχε καιρό να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα. Το κείμενο τελειώνει με την 
προειδοποίηση: «υπάρχει ξίφος, και αυτό ποτέ δεν ανεστάλη, / έν ξίφος ακατάσχετον, ο πέλεκυς του 
χρόνου». 

 
3. «Η ελληνική σημαία», ό.π., σσ. 57-58.  

Ο Παπαρρηγόπουλος, ευαίσθητος καταγραφέας μιας επώδυνης πραγματικότητας που βλέπει το βασίλειο 
ουσιαστικά ανίκανο να βοηθήσει τους αλύτρωτους αδελφούς και να εκπληρώσει τον αληθή προορισμό 
του έθνους, που είναι η Μεγάλη Ιδέα, αποτυπώνει στο ποίημα αυτό με οξύτητα τα αισθήματα ασφυξίας 
και απογοήτευσης που κατακλύζουν τους Έλληνες μετά τη συντριβή των επαναστατών στο Βαφέ 
(Οκτώβριος 1866).  

 

• ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ (1824-1873) 
Έκδ.: Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα, επιμ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήναι: Αετός, [1954] («Βασική Βιβλιοθήκη», 

12), σσ. 123-196. 
Κείμ.: 
1. «Άσμα εις την δούλην Ελλάδα», συλλ. Βάρβιτος (1860), ΒΒ 12, σσ. 161-164. 

Αναφορές στις υπόδουλες επαρχίες της Ελλάδας (Θεσσαλία, Ήπειρος, Θράκη, Μικρά Ασία, νησιά του 
Αιγαίου), μεταξύ των οποίων υπάρχει μία στην Κρήτη, που είναι και η καταληκτήρια του ποιήματος:  

Ω Κρήτη… αλλ’ η Μούσα μου δεν προχωρεί, επέχει. 
Δακρύων χείμαρρος υγρός το μέτωπόν της βρέχει. 
Λύπης εκάλυψεν αχλύς τους θείους οφθαλμούς της, 
και η φωνή της πνίγεται από τους στεναγμούς της. 
Το πλήκτρον έρριψε χαμαί, δεν την ευφραίνει πλέον 

το άσμα το ωραίον, 
αλλ’ επί της κιθάρας της, που μαύρη σκέπη κρύπτει, 
πένθιμον και βαρυαλγές το μέτωπόν της κύπτει. 
 

2. *Η Κλεονίκη και έτερα ποιήματα υπό Ιωάννου Καρασούτσα, Εν Αθήναις 1868.  
Όπως μας πληροφορεί ο Μουλλάς στο βιβλίο του για τους ποιητικούς διαγωνισμούς (Les concours 
poétiques de l’Université d’Athènes 1851-1877, Athènes 1989, σ. 2293), στην έκδοση αυτή ο 
Καρασούτσας προτάσσει έναν Πρόλογο-καταπέλτη για τους Τούρκους εξ αφορμής της Κρητικής 
Επανάστασης.  
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Β΄. ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ
 
• ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ (1826-1911) 
Έκδ.: Γεράσιμος Μαρκοράς, Ποιήματα (ανθολογ.), φιλολ. επιμ. Π.Δ. Μαστροδημήτρης, Αθήνα: 

Ίδρυμα Κώστα & Ελένης Ουράνη, 1988, σσ. 53-105· Π.Δ. Μαστροδημήτρης, «Ο Όρκος» 
του Μαρκορά, μελέτη φιλολογική-κείμενο, Αθήνα: Γρηγόρης, 1978. 

Κείμ.: 
1. Ο Όρκος, ποίημα Γερασίμου Μαρκορά, Εν Κερκύρα: Τυπογραφείον «Η Κέρκυρα», 1875.  

Εμπνευσμένο από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου (Νοέμβριος 1866). 
 

• ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ (1814-1883) 
Έκδ.: Άπαντα Τυπάλδου, επιμ.-εισ. Ντίνος Κονόμος, στα: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών, 

Αθήναι: Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων, [1968]           
Τίτλ.: 
1. «Οι νέοι μάρτυρες. [Απόσπασμα]», Άπαντα, ό.π., σ. 117.  

Εμπνευσμένο από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Το παραθέτω ολόκληρο: 
Πάλιν ανοίξετε ουρανοί, νέους μάρτυρες δεχθήτε! 
Στην έρμη Κρήτη σκοτεινό σύγνεφο κατεβαίνει. 
Στέκει στης Ίδας την κορφή και απ’ τα θολά του βάθη 
βγαίνει σα νύχτα ο τρομερός άγγελος του θανάτου. 
Βροντοκοπούν τ’ ακούραστα φτερά του στον αέρα, 
σαν κύματα που αφρίζοντας σ’ άβυσσο μέσα πέφτουν 
κι’ όλο σκεπάζουν τ’ Αρκαδιού το μέγα Μοναστήρι. 
Δεν σούναι γης της δυστυχιάς αγνώριστος ο χάρος! 
 
Στ’ όνομα αυτού που σ’ έστειλε, άγγελε του θανάτου. 
…………………………………………………………… 

 
2. «Ο Ευαγγελισμός και το Φάντασμα», ό.π., σσ. 115-117.  

Το φάντασμα του Μπότσαρη ταξιδεύει στις περιοχές του αλύτρωτου ελληνισμού: Ήπειρο, Θεσσαλία, 
Μακεδονία, Κρήτη, όπου «παντού στημένην απαντά / τη μισητή σημαία», και φτάνει τελικώς στο 
Μισολόγγι. Δεν αποκλείεται η αφορμή για τη συγγραφή του ποιήματος να ήταν τα γεγονότα του 1877-78. 
Καταληκτικοί στίχοι:     Με απελπισιά το μέτωπο 

  […]    χτυπάει. Στεριές και κύμα 
Άγρια σπιθόβολη ματιά   βγάζουν τριγύρω μια βοή· 
ρίχτει στη Δύση, κι’ άλλη μια  πέφτει το φάντασμα, -και κλει 
στην ένδοξην Αθήνα.   του Μπότσαρη το μνήμα. 

 
3. «Εις την εικόνα του κόμητος Βηκονσφήλδ», ό.π., σ. 138. 
 

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΣ (1832-1896) 
Έκδ.: * Έργα αργίας, 1883. 
Τίτλ.: 
1. «Η απόφασις. Σκηνή κρητική», ό.π., σσ. 113-125.  

Κρητικοί αγωνιστές αναρωτιούνται αν οι άλλοι Έλληνες πρόκειται να τους βοηθήσουν. 
 
2.  «Παρακίνησις μητρός», ό.π., σσ. 126-127.  

Μια μητέρα προσπαθεί να εμψυχώσει το παιδί της για να πάει να πολεμήσει στην Κρήτη. 
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Τα ποιήματα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει η Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, στη 
μονογραφία της για τον Παναγιώτη Πανά (Αθήνα: Επικαιρότητα, 1987, σ. 195 & σημ. 63), γράφτηκαν γύρω 
στα 1866 και απηχούν τον προβληματισμό που ακολούθησε το ξέσπασμα της Επανάστασης, και από τη 
μεριά των Κρητικών και από τη μεριά των Ελλαδιτών, ως προς την ενεργό συμμετοχή των δεύτερων στον 
Αγώνα.  
 
---------------------------- 
έμμεσες αναφορές: 
• ΜΙΚΕΛΗΣ ΆΒΛΙΧΟΣ, «Προς τον εθνικόν ποιητήν Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η  Β α λ α ω ρ ί τ η ν . Αμανές» στο: 

Αριστείδης Ρουχωτάς (επιμ.), Τα Άπαντα του Μικέλη Άβλιχου, Αθήναι 1976, σσ. 145-151: 146  
 
• ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ, «Ελεγείον εις τον εθνικόν ποιητήν Π .  Σ ο ύ τ σ ο ν » (1868), Ποιήματα, 1881, τ. Β΄, 

σσ. 272-278: 276   
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ 
 
Α΄. Ποιήματα 
 
• ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (1836-1905) 
Έκδ.: Αντωνίου Ιω. Αντωνιάδου, Κρητηίς, έπος τυχόν του πρώτου επαίνου εις τον ποιητικόν 

διαγωνισμόν του φιλογενούς Κ. Βουτσινά τη 7 Μαϊου 1867, Εν Αθήναις: Εκ του 
τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 21881 (1868).            

Στον Πρόλογο του έργου του («Προς τον αναγινώσκοντα»), ο Αντωνιάδης περιγράφει την υπόθεση του 
έργου του ως εξής: «Τον ατυχή λοιπόν έρωτα του Δράκου προς την Βιττωρίαν υποθέμενος υπόθεσιν του 
ποιήματος αυτού ο ποιητής της Κρητηίδος, δεν περιωρίσθη εις τούτο, […] αλλ’ άμα επεβάλετο να 
εξεικονίση και τα παθήματα των Κρητών υπό την δεσποτείαν των Ενετών τελούντων, επεβάλετο να 
εξεικονίση καθ’ όλου τον βίον των νεωτέρων Ελλήνων και ιδία των Κρητών. […] Προς τούτο λοιπόν 
ορθώς ποιών εξελέξατο είδος του ποιήματος αυτού το αρχαίον επικόν. Καθώς ο Όμηρος εν τη Ιλιάδι… 
κ.λπ.» [η υπογράμμιση είναι του κειμένου]. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αντωνιάδης, με το έργο αυτό, αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

την ιστορική και ιδεολογική συγκυρία που προκύπτει με τα γεγονότα της Κρητικής Επανάστασης. Ήταν 
επόμενο, όπως γράφει ο Μουλλάς, μέσα σε μια ατμόσφαιρα φορτισμένη από πατριωτικό ενθουσιασμό 
«ένα έπος που από το θέμα του μα κι απ’ τον ίδιο του τον τίτλο παρέπεμπε στην πιο καυτή και ένδοξη 
επικαιρότητα να έχει όλα τα πλεονεκτήματα για να ανακηρυχθεί “ποίημα εθνικόν”». Στις Αττικές Νύκτες 
του ο Σπ. Βασιλειάδης έφτασε να γράψει ότι το έργο αυτό ήταν το μόνο εθνικό έπος των Ελλήνων μετά 
τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας (βλ. Μουλλάς, Les concours poétiques…, ό.π., σ. 236). 

 

Β΄. Θεατρικά 
 
• ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (1844-1874) 
Έκδ.: Σ. Βασιλειάδου, Αττικαί Νύκτες [= Άπαντα], Εν Αθήναις: Εκδ. Γ. Φέξης, 31915.  

Δ. Παπαρηγόπουλος – Σ. Βασιλειάδης, επιμ. Γιάννης Χατζίνης, Αθήναι χ.χ. («Βασική 
Βιβλιοθήκη», 13)         

Αν και στην ενότητα των «Ποιημάτων» που περιλήφθηκαν στις Αττικές Νύκτες, δηλαδή στα Άπαντα του 
Βασιλειάδη, δεν υπάρχουν κείμενα που να αφιερώνονται στην Κρητική Επανάσταση, στην ενότητα 
«Δράματα» συγκαταλέγονται Οι Καλλέργαι, έργο που διαδραματίζεται στην Κρήτη την εποχή της 
Βενετοκρατίας, και έχει ως θέμα την εξέγερση των Κρητών εναντίον του ξένου δυνάστη με σύνθημα 
«Ένωσις [με τη βυζ. Αυτοκρ.] ή θάνατος», το ίδιο δηλαδή σύνθημα που είχαν και οι Κρήτες επαναστάτες 
του ’66-’69. Όπως μας πληροφορεί ο Γιάννης Χατζίνης στην έκδ. της ΒΒ, «Οι Καλλέργαι στην περίοδο 
των κρητικών αγώνων συγκλόνιζαν την Αθήνα» (σ. 159).  
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ (1800-1874) 
Έκδ.: Τερτσέτη Άπαντα, αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα: εκδ. «Πηγής», τ. Β΄: Λόγοι και Δοκίμια, 
1953 
1. «<Λόγος Γ. Τερτσέτη> περί Κρήτης και Ερωτοκρίτου, εκφωνηθείς εν τω Αθηναίω κατά την 

έναρξιν της δευτέρας περιόδου αυτού, τη 16 Οκτωβρίου 1866», ό.π., σσ. 256-264 [δημοσ.: εφ. 
Αιών, αρ. 2173 (20.10.1866)]. 
σ. 262, § 13: Τι με παρεκίνησε, σεβαστοί ακροαταί, να λάβω σήμερον θέμα μου το ποίημα του 
Ερωτοκρίτου; Φανερόν! Η ευγένεια, ο ηρωισμός των ανδρών της Κρήτης μού ενθύμισε την ευγένεια του 
Κρητικού ποιήματος και το επήρα κείμενο ομιλίας. Είναι τι ευγενέστερο, νομιμότερο από τα έργα, από την 
απόφασι των φιλοκινδύνων ανδρών της Κρήτης, να χυθούν εις τα δεινά του πολέμου διά να 
αποφύγουν το πικρό ημερολόγιο της δουλείας και να καταταχθούν, ως πρέπει και ως η φύσις του 
Έλληνος το καλεί, εις την τάξι των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης; […] Αλλά βλέπομε, κύριοι, ένα 
φαινόμενο εις τες ημέρες μας λύπης αφορμή, και η λύπη θέλει αέρα, ξεθύμασμα, να ειπείς τον πόνο σου· 
και το φαινόμενο είναι η αταραξία των χριστιανικών Δυνάμεων της Ευρώπης εις τα συμβάντα της 
Κρήτης. […] 

 
2.  «Λόγος της 12 Μαϊου 1868 <εκφωνηθείς εν Βαρβακείω>», ό.π., σσ. 265-269 [δημοσ.: εφ. 

Αιών, αρ. 2343 (16.5.1868) 1β-2α]. 
σ. 268, § 6: Το πένθιμο ρητό [= «Αγαθόν ήκειν εις οίκον πένθους», «Καλόν είναι να επισκέπτεταί τις τον 
οίκον, όπου είναι πένθος»] έχει αληθινά τη χάρη να πορεύει το στοχασμό μας εις τη λυπημένη Κρήτη. […] 
Ως να μας έλεγε: Σύρετε εις το Αρκάδι, προσκυνήσετε, κλαύσατε εις τα άγια λείψανα των μαρτύρων. 
[…] 

 
3. «Επιστολή προς τον Ναπολέοντα Γ΄ της Γαλλίας» (17.11.1866), ό.π., σσ. 391-395 [δημοσ.: 

Ελλάς_ελληνογαλλ. Εβδομαδ. επιθεώρ., αρ. 58 (19.11.1866)]. 
σ. 392, § 2: Ο εν Κρήτη Ελληνικός λαός, ίνα αποτινάξη τον οθωμανικόν ζυγόν έδραξε τα όπλα. 
Κινδυνεύει, και όμως η Ση Μ. φαίνεται αδιαφορούσα προς τα παθήματα αυτού και μη αγαπώσα την 
επιτυχία του. Διατί; Ουδείς λόγος πρωτεύει απέναντι της φιλανθρωπίας, του καθήκοντος, της χριστιανικής 
αδελφότητος και της συστάσεως κοινωνίας και πολιτικών θεσμών, συμφώνων προς τας αρχάς του νέου 
πολιτισμού. Ναι μεν διάφορα έγγραφα, μάλλον ή ήττον άξια προσοχής, ευαρεστούνται να προσβάλλωσι τον 
ελληνικόν χαρακτήρα, και διά των κατηγοριών τούτων πειρώνται να ελαττώσωσι την υπέρ ημών 
συμπάθειαν […] και ο ψόγος φυσικώς επιβαρύνει το ελληνικόν βασίλειον, διότι εκεί υπάρχει κράτος 
και επομένως τινά επιδεκτικά επικρίσεως. […] 

 

• ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ (1826-1896) 
Έκδ.: Πολυλά Άπαντα, αναστύλωσε Γ. Βαλέτας, Αθήνα: Εκδ. Ν.Δ. Νίκας, 1959 (ενότ. ΣΤ΄. Λόγοι) 
1. «Εορτή εορτών (25η Μαρτίου 1872)», ό.π., σσ. 449-453: 452-453. 

σσ. 452-453: Η πολιτική της ελευθέρας Ελλάδος εδοκιμάσθη ιδίως επί του Κρητικού αγώνος. Η εθνική 
εκείνη δοκιμασία απέδειξεν ότι μέχρις ου η θέλησις του έθνους, ο διεγερθείς ενθουσιασμός υπέρ της 
απελευθερώσεως της Κρήτης, επέβαλλεν εις την κυβέρνησιν πορείαν καρτερικήν, αποφασιστικήν, μη 
ενδίδουσαν ποσώς εις τας επεμβάσεις των ξένων, το εθνικόν εκείνο ζήτημα, διά των μεγάλων χρηματικών 
θυσιών των απανταχού Ελλήνων, προσήγγιζεν ομολογουμένως εις λύσιν αισίαν, εις λύσιν εγκαινιάζουσαν 
την αληθή της Ανατολής χειραφέτησιν και αναμόρφωσιν. Η εθνική εκείνη δοκιμασία απέδειξεν επίσης, 
ότι άμα τας γενναίας υπαγορεύσεις του εθνικού καθήκοντος διεδέχθη η μικρόψυχος σκέψις της 
προσκαίρου αυτοσυντηρήσεως, η Ελλάς εναυάγησεν απέναντι της δολίας πολιτικής της Ευρώπης, και 
ου μόνον εγκατέλειψε την Κρήτην, αλλά και εντός επισήμου πρωτοκόλλου ενέγραψε την καταδίκην 
παντός εν τω μέλλοντι εθνικού κινήματος· καταδίκην, την οποίαν και ημείς και πολλώ μάλλον οι 
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απόγονοι ημών θέλουσι στιγματίσει ως ανθελληνικήν και μωράν […]. Θα φανή ίσως παράδοξον ότι, ενώ 
πανηγυρίζομεν και ημείς την εθνικήν εορτήν, εθίξαμεν την πενθιμωτέραν των χορδών της εθνικής 
συνειδήσεως. Αλλ’ ημείς νομίζομεν ότι η ειλικρινής των πραγμάτων εκτίμησις, η ευσυνείδητος εξέτασις της 
πορείας ημών ως έθνους φιλελευθέρου και προοδευτικού, αντί να κλονίση την εις το μέλλον της Ελλάδος 
πεποίθησιν, δύναται απ’ εναντίας να την ενισχύση, […] και ότι η ιδέα της επί το ανδρικώτερον 
οργανώσεως του ελληνικού βασιλείου είναι η μόνη ιδέα η δυναμένη να παρασκευάση το μέλλον και να 
απαλλάξη το έθνος εν γένει από της απογνώσεως, ήτις ήρξατο να καταλαμβάνη τας ψυχάς των 
Ελλήνων. […] 

 

• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (1824-1879) 
Έκδ.: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, τ. Α΄: «Βίος, Επιστολές και Πολιτικά Κείμενα», φιλολ. επιμ. Γ.Π. 

Σαββίδης – Νίκη Λυκουργού, Αθήνα: Ίκαρος, 1981 
1. «Αγόρευσις εκφωνηθείσα εν τη Βουλή τη 18η Ιανουαρίου 1867 προς υποστήριξιν των 

υποβληθέντων υπό της Κυβερνήσεως Αλεξ. Κουμουνδούρου νομοσχεδίων χάριν των 
πολεμικών της χώρας παρασκευών κατά την διάρκειαν της Κρητικής Επαναστάσεως» (βλ. ό.π., 
σσ. 436-447). 
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