
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Β΄ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  
ΕΣΠΕΡΙΔΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821»  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:40-21:00  
 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  

ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ,  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,   
ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΠΑΡΡΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟ, ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΤΗΝ Κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΣΣΟΥ, ΕΔ.Ι.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,  

ΤΗΝ Κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02, 11ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΗΝ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, ΚΛΑΔΟΥ 
ΠΕ02, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ,  

ΤΟΝ Κ. ΒΕΡΓΕΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86, 
 1ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Κ. ΡΑΠΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Κ. ΖΑΡΖΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κ. Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Κ. Κ.ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Φ.ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ, ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ, 
Κ. Α. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ 

(ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Σ.Ε.Ε., ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, Μ.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΑΙ  ΠΕ70 ΤΟΥ ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ, Σ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ) 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΊΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΨΑΡΟΥΔΆΚΗ, 

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ, ΚΛΆΔΟΥ ΠΕ86,  ΓΕ.Λ. Ν. 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΎ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Β΄ ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ: 

«ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ» ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ-  
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1821 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                   

               

   

 Ποιήματα Τραγικά 

εμπεριέχοντα 

διαφόρους πολέμους 

της Κρήτης επί της 

Ελληνικής 

Επαναστάσεως   

    Ερμούπολη Σύρου 

1840 

Αντωνούσα 

Καμπουράκη ή 

Καμπουροπούλα  

(Καμπουροπούλου) 

 

 

 

 





                         ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ  

• «Τίνος ἕνεκεν ἐξανέστη ἡ Κρήτη; 
Ὁ μέν θεός ἔπλασεν αὐτήν κάλλιστον τόπον τῆς οἰκουμένης, οἱ δέ Τοῦρκοι τήν  
ἀπέδειξαν τόν ἀθλιέστατον». 
Victor Hugo 

 



           
•                                               Η ποιήτρια 

   Υπογράφει σε όλα τα έργα της: Αντωνούσα Καμπουράκη «εκ Χανίων Κρήτης».  

Σύγχυση γύρω από τα βιογραφικά της. 

Πιθανότατα γεννήθηκε λίγο έξω από τα Χανιά περ. 1780-1785  

Άγνωστη οικογένεια όπως και το επίπεδο εκπαίδευσής της 

Γάμος –άγνωστο επίθετο συζύγου- όχι ο Γεώργιος Παπαδάκης- σκοτώθηκε πολεμώντας 
όπως αναφέρεται στο ποίημα: 

(Ποιήματα Τραγικά  

Λαβώθη τότε, Τζελεπή, ο φίλος ο δικός σου, 

Ο άθλιός μου σύζυγος και ο ηγαπητός σου. 

Εις σπήλαιον τον έβαλες ανδρείως Μελιδώνης,  

Μετά ημέραις τέσσεραις ζωήν του τελειώνει») 



                    Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ 

• Φεύγει πρόσφυγας στη Μονεμβασιά με το τέλος της πρώτης φάσης της επανάστασης 
1824. Δεν επιστρέφει ξανά στα Χανιά.   

• Κατόπιν στη Σύρο. Θάνατος του μοναχογιού της (1838;)  

• Γάμος με Εμμ. Ζαραχάνη και δεύτερη χηρεία στη Σύρο. 

• Εκδίδει το 1840 Ποιήματα Τραγικά περ. 400 αντίτυπα που αγοράζονται σε όλη την 
Ελλάδα 

• Πηγαίνει στο Μεσολόγγι (άγνωστο γιατί και πότε)–πιθανό πέρασμα από Ναύπλιο 

• Εμπλοκή στο αντιοθωνικό κίνημα (1862)  

• Μετακίνηση (άγνωστο γιατί και πότε) και αργότερα θάνατος στην Αθήνα 1875 
«υπερενενηκοντούτης» 



                    ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 

Σύρος 1840 Ποιήματα Τραγικά εμπεριέχοντα διαφόρους πολέμους της Κρήτης επί της Ελληνικής 
Επαναστάσεως 

Σύρος 1847 Γεώργιος Παπαδάκης τραγωδία (πληροφορίες ότι παραστάθηκε στη Σύρο) 

Μεσολόγγι 1861 Η Λάμπρω τραγωδία  

Αθήνα 1863 Η μνήμη ήτοι τα συμβάντα της Ναυπλιακής και οκτωβριανής επαναστάσεως  

Αθήνα 1875 Η έξοδος του Μεσολογγίου τραγωδία 



      Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ   

• Η Αντωνούσα Καμπουράκη δεν είναι ανακάλυψη του 2020-21 

• Ήδη από τη δεκαετία του ‘90 αναφέρεται στον τοπικό τύπο (Εκκεκάκης) 

• Το 2006 περιλαμβάνονται στοιχεία γι’ αυτήν από τη Σοφία Ντενίση στην εισήγησή της 

«Ευανθία Καΐρη, Αντωνούσα Καμπουράκη, Μαρία Μηχανίδου» 

• Το 2010 από τον ιστορικό Κωνσταντίνο Φουρναράκη σε εισήγησή του στο Συνέδριο της ΕΕΝΣ 

στη Γρανάδα και σε επόμενές του ανακοινώσεις και άρθρα.  

• Έκδοση της τραγωδίας της Καμπουράκη Η Λάμπρω (2013) εκδ. έρεισμα Χανιά σε επιμέλεια 

του Κ. Φουρναράκη 

• Αναφορές από την Ειρήνη Ριζάκη στο έργο της Γράφουσες Ελληνίδες 

• Παρόλα αυτά παρέμεινε μάλλον άγνωστη στο κοινό 

• Τα Ποιήματα Τραγικά δεν είχαν έως σήμερα εκδοθεί μετά το 1840 



                        Η ΈΚΔΟΣΗ : Η ΧΡΟΝΙΚΉ ΣΤΙΓΜΉ 1840  

Γιατί η Καμπουράκη εκδίδει το έργο αυτό σχεδό 15 χρόνια μετά;  

Φαίνεται να είναι ενήμερη για την πρόταση των εξόριστων Κρητών προς την 
Αγγλία στα τέλη του 1838 και  τις εκκλήσεις για βοήθεια προς τις Δυνάμεις το 
καλοκαίρι και στα τέλη του 1839. 

Γι’ αυτό αναφέρεται στα Ανατολικά πράγματα:  

Ο στίχος «Τά πράγματα τά Ἀνατολικά λέγουν θά συγχυσθοῦνε» καταδεικνύει την 
πληροφόρηση της ποιήτριας για τα τεκταινόμενα και τις φήμες για απόσχιση της 
Κρήτης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

 

 

  

 

 

 
 



                 ΑΊΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΉΣ 

• «βαθεῖα λύπη τῆς στερήσεως τοῦ φιλτάτου μονογενοῦς υἱοῦ μου»: προσωπικές 

απώλειες - γιος και σύζυγος 

• «Στέρησις πατρίδος»:  πολυετής εξορία  

• «Ἄνοιξεν ἡ καρδία μου ἀπό μεγάλην λύπην,  

      και μ’ ἐνθουσιασμόν μιλῶ για την πατρί μου Κρήτην.»: αγάπη στην αλύτρωτη 

ακόμη πατρίδα πόθος ελευθερίας 

 «Πρᾶγμα παράδοξον πατρίς! εἶναι νά μετριάζῃ, ἡ λύπη σου την λύπην μου, καί νά 

μέ ἡσυχάζῃ.»: συγγένεια της ποιήτριας με την πατρίδα 

 παρηγορητικός λόγος της ποίησης, παραμυθία μέσω δημιουργίας  

 



                 ΑΊΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

• «Ἐπεθυμοῦσα πάντοτε διά νά παραστήσω,  

βάσανα και ἀγῶνας σου στόν κόσμον νά κηρύξω.»[…]  

• «Ἵνα γνωρίσουν βασιλεῖς τά δικαιώματά σου,  

καί λάβωσι συμπάθειαν πατρίδα στά δεινά σου.»[…] 

Ἀνάγκη εἶν’ τά τέκνα σου πλέον να φημισθοῦσι,  

κ’ οἱ θαυμαστοί ἀγῶνες των στόν κόσμον να φανοῦσι.». 

 

Να γίνουν γνωστά: ο αγώνας, οι θυσίες, τα κατορθώματα των Κρητών αλλά και η 
ανάγκη να ελευθερωθεί άμεσα η Κρήτη.   



  ΑΙΤΙΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ : Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

Νέοι καί νέαις τῆς πατρίς σᾶς ἔδωσα αἰτίαν,  

κάθε καιρόν νά γράψετε σωστήν τήν ἱστορίαν.  

Δέν ἔχω πλέον δύναμιν ἐγώ νά παραστήσω,  

τά ὅσα ἐτραβήξαμεν εἰς τόν καιρόν ἐκεῖνον. 

 

 Η ποίηση της Καμπουράκη αποτελεί αιτία για τη «σωστή» συγγραφή ιστορίας και δεν είναι 

ακριβώς η ίδια ιστορία.  

Η Καμπουράκη δεν είναι ιστορικός κάτι που δεν θα της επιτρεπόταν εκείνη την εποχή.  

Δεν γράφει απομνημονεύματα, είδος απαγορευμένο για μια γυναίκα. Ακόμη και τα ημερολόγια ή 

η αυτοβιογραφία δεν εκδίδονται εύκολα. (Βλ. Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου)  



        ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΤΟ ΕΓΚΩΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ  

• Εγκώμιο των πολεμιστών ώστε η φήμη τους να συγκινήσει το πανελλήνιο και να ξεσηκώσει 

του Κρήτες που ζουν διασκορπισμένοι στην Ελλάδα 

• Για το εγκώμιο των αγωνιστών ως χρέος της, για την πλημμελή εκτέλεση του οποίου 

απολογείται, γράφει στο επιλογικό μέρος:  

«Λυποῦμαι πῶς δέν ἔλαβα καιρόν νά σᾶς γνωρίσω, 

 τούς τῆς πατρίδος ἥρωας πάντας νά εὐφημήσω.  

Εἴχατε τό δικαίωμα νά σᾶς ἐγκωμιάσω,  

πλήν δέν μέ ἔμεινε καιρός αὐτό νά ἐξετάσω».  

Φαίνεται ότι κατηγορήθηκε για τις ανακρίβειες και στον πρόλογό της στην τραγωδία Γεώργιος 

Παπαδάκης απολογείται γι’ αυτό 

 



«ΕἸΣ ΣΈ ΦΙΛΤΆΤΗ ΜΟΥ ΠΑΤΡΊΣ! ΘΆ ’ΚΔΏΣΩ ἹΣΤΟΡΊΑΝ» : Η ΠΡΏΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ 

ΠΟΙΗΤΙΚΉ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΜΑΡΤΥΡΊΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΊΑ ΠΗΓΏΝ  

• Η σημασία του έργου της Καμπουράκη  

Δεν είχε γραπτές πηγές ως πρότυπο του έργου της δηλαδή γραπτό συγκεντρωμένο ιστορικό 

υλικό. 

Το έργο της δεν είναι αμιγώς ιστορία ούτε αμιγώς λογοτεχνία 

αλλά έμμετρη ιστορική μαρτυρία.  

Συνδυάζει δηλαδή  

εν μέρει τη στόχευση της ιστορίας: 

έχει συνείδηση της ιστορικής μαρτυρίας, γράφει γεγονότα που βιώνει και όσα πληροφορείται από 

αυτόπτες αλλά δεν είναι ιστορικός:  

                                                           «Νέοι και νέαις της πατρίς σας έδωσα αιτίαν, 

                                                           κάθε καιρόν να γράψετε σωστήν την ιστορίαν» 



                              ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ 

                                           Εν μέρει τη στόχευση της λογοτεχνίας: 

τροπικότητες, επικολυρικό στοιχείο, χρήση της γραφής ως θεραπεία των δεινών της: 

Εις σε φιλτάτη μου πατρίς! θα ‘κδώσω ιστορίαν, 

Ίσως ευρώ στην λύπην μου κάποιαν παρηγορίαν.  

Πράγμα παράδοξον πατρίς! είναι να μετριάζη  

η λύπη σου την λύπην μου, και να με ησυχάζη.   

 

  

 



ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

• Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών συνταχθέντα υπό του Κ. 

Κριτοβουλίδου Εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Αθηνάς 1859.  

• Βασιλείου Ψιλάκη, Ιστορία της Κρήτης. Από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι τον καθ’ ημάς χρόνων εις 

τόμους τρεις, τ. Γ΄  εν Χανίοις εκ του τυπογραφείου της «Νέας Ερεύνης» 1909.   

• Ιστορία των Σφακίων ήτοι μέρος της Κρητικής ιστορίας υπό Γρηγορίου Παπαδοπετράκη Εν Αθήναις εκ 

του τυπογραφείου Βλαστού Βαρβαρήγου 1888.  

• Παναγιώτου Κ. Κριάρη, Ιστορία της Κρήτης. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τέλους της 

επαναστάσεως του 1866. Εκδοθείσα επιμελεία και δαπάνη Αριστείδου Κ. Κριάρη. Εν Χανίοις Εκ του 

τυπογραφείου Η Πρόοδος 1902.  

• Ζαχαρίας Πρακτικίδης, «Ιστορία συνοπτική του κατά την νήσον Κρήτην εις τε Χανία και Ρέθυµνον 

συµβάντος πολέµου, υπό των Σφακιωτών, Λακιωτών, Θερισιωτών,και άλλων συµµάχων, κατά το 1821 

έτος το σωτήριον», Χρυσαλλίς τ.4 (1866) σ. 142-144, 156-160, 183-187, 207-212.   

• Το σύντομο πόνημα του Π. Νικολαΐδη Σμυρναίου (εμπόρου στην Οδησσό ο οποίος πάντως συμμετείχε 

στον αγώνα της Κρήτης) με τίτλο Ιστορική και κριτική σύνοψις ων εν Κρήτη διατρεξάντων από της 

πτώσεως του πρώτου διοικητού ταύτης ιππέως Αφεντούλιεφ μέχρι της σήμερον. Εκ της Τυπογραφίας 

Δημητρίου Μεσθενέως, Μεσσολόγιον 1824 



ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ‘21 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

• Σπυρίδωνος Τρικούπη, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως τ. Α΄, Β΄, Γ΄ 

• για απομνημονεύματα αγωνιστών, έγγραφα από τα κρατικά αρχεία κλπ τα ιδιαίτερα χρήσιμα 

άρθρα του Μανόλη Βουρλιώτη https://independent.academia.edu/ManolisVourliotis  

• Για το χρονικό βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΒ΄ «Ὁ Αγώνας στην Κρήτη» σ. 165-168, 

189-191, 236-241, 275-279, 293-294, 306, 343-345392, 471, 491-494, 511-512, 535 
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                                 ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ  

• 2800 στίχοι  σε ιαμβικό 15σύλλαβο σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα (Ερωτόκριτος-μαντινάδες-όχι 

δημοτικό τραγούδι) 

•  πεζός πρόλογος-αναγγελία έκδοσης: «Αγγελία»  

•  αφιερωματικό ποίημα «Προς τον διοικητήν Σύρου κύριον Δημήτριον Χριστίδην» 

•  καθαυτό μέρος με τίτλο «Ιστορία της Κρήτης» ( σε δύο κεφάλαια και σε υποκεφάλαια με  

τίτλους για τα γεγονότα στα οποία θα επικεντρωθεί η κάθε ενότητα)  

•  έμμετρος επίλογος: ηρωισμός αγωνιστών και αποστροφή προς γνωστούς Κρήτες, που, κατά τη 

γνώμη της ποιήτριας, μάλλον αδρανούν για ανάληψη πρωτοβουλιών στο κρητικό ζήτημα.  

•  ποίημα «Στίχοι κατ’ αλφάβητον», παρακλητική αποστροφή με αλφαβητική ακροστιχίδα  

προς τον Όθωνα και την Αμαλία για να επιληφθούν το ζήτημα της ελευθερίας της Κρήτης.  



                                               ΑΓΓΕΛΊΑ  

• Ἡ στιχουργική αὕτη ἐξιστόρησις, συνθεμένη μέ ἀχειραγώγητον ἀπό παντός εἴδους 

παιδείας νοῦν, εἶναι φυσικόν πρωϊόν τοῦ γυναικείου πνεύματος, τό ὁποῖον ἡ 

φιλαυτία τῶν ἀνδρῶν κατέχει δεσμευμένον εἰς τόν σκοτεινόν τῆς ἀμαθείας 

περίβολον, τόν ὁποῖον ἄρχισε  νά κρημνίζῃ ἡ φιλοσοφία κατά τόν παρόντα αἰῶνα.  

                                                                                                   Διαφωτισμός 

• Τήν τραγικήν ταύτην διήγησιν ἐπιθυμοῦσα νά ἐκδώσω εἰς φῶς χάριν τῶν ὑπέρ πατρίδος 

ἀγωνισθέντων Κρητῶν καί πρός ἐνθάῥῥυνσιν τοῦ ὡραίου φύλου εἶμαι εὔελπις ὅτι οἱ 

ὁμογενεῖς μου θέλουν μέ συνδράμει προθύμως εἰς τήν ἔκδοσίν μου ταύτην.  

• Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου(1821-1877) γράφει το 1845 στο περ. Κυψέλη «ανέπτυξε τον εγωϊσμόν 

εκείνον, εις τον οποίον εθυσίασε κατά πρώτον τον αθώον σύμμαχον και σύντροφόν του, την γυναίκα 

[…]την απέκλεισεν όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων: το χείριστον δε πάντων και αυτής της 

Παιδείας». Η δασκάλα Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου, εκδότρια του περιοδικού Κυψέλη εκδίδει τη δεύτερη 

επώνυμη ποιητική συλλογή γραμμένη από γυναίκα το 1857 με τίτλο Ποιήσεις 

• Η Σαμαρτζίδου μεταξύ 1850-54 διαμένει στη Σύρο.  

 



ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΔΙΟΙΚΗΤΉΝ ΣΎΡΟΥ ΚΎΡΙΟΝ ΔΗΜΉΤΡΙΟΝ 

ΧΡΙΣΤΊΔΗΝ.   
 

Ὁ κάθε ἕνας χρεωστεῖ καλό νά ἐνεργήσῃ, 

πάντοτε στήν πατρίδα του, καί νά τήν ὠφελήσῃ. 

Ὁ γενικός κανονισμός ποτέ δέν ἐμποδίζει, 

νά ὁμιλήσῃ ὁ καθείς ἐκεῖνο ποῦ γνωρίζει. Καθείς=και οι γυναίκες, όλοι/ες  

Κ’ ἡ γυναικεία ἡ φυλή βρίσκεται προικισμένη, βλ. παραπάνω στην πεζή «Αγγελία» 

ὁ πάνσοφος Δημιουργός τήν ἔχει ποιημένη. 

Δημήτριος Χρηστίδης: (1799 - 8 Ιανουαρίου 1877). Έλληνας πολιτικός και οικονομολόγος, βουλευτής Σύρου πολλές φορές. Το 
1823 πήγε και αυτός στην Κρήτη με τον Τομπάζη και είχε καθήκοντα γραμματέα. Υπήρξε στέλεχος του γαλλικού κόμματος. 
Διετέλεσε διοικητής Σύρου1835 -1840) και πρέσβης στην Κων/πολη. Το 1840-41 ανακλήθηκε από την Κων/πολη και μόλις 

ξέσπασε η νέα επανάσταση στην Κρήτη κατέβηκε για να λάβει μέρος.  Ξέρει η Καμπουράκη σε ποιον το 
αφιερώνει 



ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΉΝ ΣΎΡΟΥ… 

Οι καταληκτήριοι στίχοι 

Η ευφυΐα βέβαια χωρίς ποτέ παιδεία,  

 μηδέν πρέπει να λέγεται, δεν είναι αμφιβολία 

 

                             Στο διαφωτιστικό πνεύμα για τη σημασία της παιδείας 



 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΜΈΡΟΣ ΤΗΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ 

• Αποτελείται από δύο μέρη. Κάθε μέρος διάφορα κεφάλαια με τίτλο το ιστορικό 

γεγονός ή τον «πόλεμο» δηλ. μάχη στο οποίο αναφέρεται. Π.χ. «Πόλεμος όγδοος 

είς το Φραγκοκάστελον».  

• Το πρώτο μέρος ξεκινά χωρίς τίτλο με το κεφάλαιο που επιγράφεται «Ιστορία της 

Κρήτης»  

• Το δεύτερο μέρος φέρει αυτόν τον τίτλο. 



    ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΜΈΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΎΝΘΕΣΗΣ 

• Οι μάχες δεν περιγράφονται αναλυτικά (θέσεις και κινήσεις των αντιπάλων, στρατηγική κλπ) 

και δεν καταγράφονται όλες.  

• Η Καμπουράκη  βασίζεται  

• στις προσωπικές της μνήμες και τα βιώματα 

•  στις αφηγήσεις μαρτύρων από τους οποίους έλαβε πληροφορίες.  

• Δεν τηρείται με ακρίβεια η χρονολογική σειρά των γεγονότων.  

• Δεν ασκείται κριτική στην έκβαση των γεγονότων ή στις προθέσεις και τη δράση των 

προσώπων.  

• Δεν αναφέρονται ήττες ή η διχόνοια 

• Υπερτερούν των περιγραφών τα διαλογικά μέρη. π.χ. αναπαριστώνται διαπραγματεύσεις 

μεταξύ Κρητών και Τούρκων, μεταξύ Τομπάζη και Τούρκων κλπ 

 



                                        ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΜΈΡΟΣ 

• Η αφήγηση ξεκινά από την έναρξη της επανάστασης στα Χανιά τον Απρίλιο-

Μάϊο 1821. Η Καμπουράκη αναφέρει ως έναρξη τον Μάρτιο: 

Δέκα Μαρτίου ἄρχησαν νά ἀπομακρυνθοῦσι,  

κ’ εἰς τά Σφακιά πηγαίνασι νά προετοιμασθοῦσι».   

• Αποδίδονται τα αντίποινα των Τούρκων, η φυγή των γυναικών –και της 

ποιήτριας- στα βουνά, η επίσημη κήρυξη του αγώνα  

Δέκα Μαΐου τό λοιπόν μιά συμφωνία κάμνουν, 

να αφανήσουν την Τουρκιά ή όλοι ν’ αποθάνουν. 



  ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ: Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗς ΚΡΗΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ‘21 

• Θεέ μου δός μου λογισμόν καί αἴσθησιν ν’ ἀρχήσω, 

• τήν δυστυχῆ πατρίδα μου μέ λύπην νά θρηνήσω. 

• Στά χίλια ὀκτακόσια οἱ Ἕλληνες ἀρχῆσαν, 

• καί τήν ἐλευθερίαν τους μέ ἔγγραφα κινῆσαν. Φιλική Εταιρεία   ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

• Εἴκοσι ἔτη μυστικά ἐπροετοιμασθῆκαν,              ’’ 

• στά ‘κοσιένα ἔξαφνα στά ὅπλα σηκωθῆκαν. Η έναρξη της επανάστασης  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

• Ὅλοι σηκῶσαν ἅρματα καί τήν Τουρκιά κτυπῆσαν, 

• καί τήν κληρονομίαν τους ὡς Ἕλληνες ζητῆσαν. 

• Ἐν μέρει ἡ Ἑλλάδα μας εἶν’ ἐλευθερωμένη, 

• κ’ ἡ δυστυχής πατρίδα μας ἀκόμη σκλαβωμένη.  Το Κρητικό ζήτημα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 



ΤΟ ΚΎΡΙΟ ΜΈΡΟΣ 

• στη συνέχεια επιλέγονται συγκρούσεις  και γεγονότα των περιόδων 1821-1824 και 1825-1828: 

Μάχη στο Θέρισο (13 Ιουνίου),  

• πυρπόληση τείχους Χανίων (26 Ιουνίου),  

• σφαγή του Ηρακλείου (ο μεγάλος αρμπεντές 23-24 Ιουνίου),  

• μάχη στη Μαλάξα (23 Ιουνίου),  

• πολιορκία Ρεθύμνου (Απρίλιος 1822)  

• μάχη στο Μαλεβίζι-Κρουσώνα (18 Ιουλίου 1822), νίκη στο Καστέλλι Κισσάμου (Απρίλιος 

1822), πολιορκία και παράδοση φρουρίου Καντάνου (Μάιος 1823), μάχη στον Γαλατά, στα 

Τσικαλαριά (Τζηκαλαριά), στο Ρέθυμνο, την Αγία Βαρβάρα (1823). Άφιξη των Αιγυπτίων 

(Ιούνιος 1823) και μάχες στον Αποκόρωνα (1824).  

•  δεύτερη περίοδος 1825-30: μικρότερες μάχες, κατάληψη Σφακίων από τους Τούρκους (1824), 

κατάληψη Γραμβούσας από Κρήτες (Αύγουστος 1825), μάχη στο Τηγάνι και το 

Φραγκοκάστελο (1828) που είναι και η τελευταία που αποδίδεται. 



ΤΟΠΩΝΎΜΙΑ ΟΙ ΤΌΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ 

• ΧΑΡΤΗΣ –ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ  

• Περιοχή Σφακίων Λουτρό- το επίκεντρο της επανάστασης 

• Επαρχία Σελίνου Κάντανος (σύνδεση με επανάσταση 1866 και με Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

(1941) 

• Κίσαμος –Καστέλλι Κισσάμου φρούριο  

• Γραμβούσα-φρούριο: η πρώτη αποτυχημένη πολιορκία του φρουρίου το Δεκέμβριο του 1823 

(θάνατος Γεωργίου Παπαδάκη και άλλων) 

και η κατάληψη του φρουρίου  τον Αύγουστο του 1825 από Εμμανουήλ Αντωνιάδη και Δημήτριο 

Καλλέργη (β φάση της επανάστασης περίοδος Γραμβούσας 

• Ρέθυμνο –Ιωσήφ Βαλέστ ή Βαλέστρας σκοτώθηκε το 1822 στην πολιορκία – ο φιλελληνισμός 

και η Κρήτη  



ΠΡΌΣΩΠΑ 

• Η Καμπουράκη παραθέτει πολλά ονόματα αγωνιστών:   

• γνωστοί οπλαρχηγοί  ή λιγότερο γνωστοί  

•  άλλοι είναι δύσκολο να ταυτιστούν 

Γεώργιος Παπαδάκης ή Ξέπαπας 

Μπουζομάρκος 

Μιχαήλ Κουρμούλης (Κουρμούληδες) 

Γεώργιος Δασκαλάκη ή Τσ(ζ)ελεπής 

Βασίλειος Χάλης (Χάληδες) 

Ξωπατέρας, Παναγιώτης Σουλιώτης, Παναγής Μιτυληναίος, Κόκκινος  

 



                                                       ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΓΕΓΟΝΌΤΑ 

• Συγχρόνως συκωθήκασι κ’ οἱ Κρῆτες οἱ ἀνδρεῖοι, 

• ἐφάνηκαν εἰς τήν Τουρκιά γενναῖοι κ’ἐναντίοι. 

• Δέκα Μαρτίου ἄρχησαν νά ἀπομακρυνθοῦσι, 

• κ’ εἰς τά Σφακιά πηγαίνασι νά προετοιμασθοῦσι. 

• Πᾷ ὁ γενναῖος Ξέπαπας  νά κάμ’ ἑτοιμασίαν,   

• μέ τόσον ἐνθουσιασμόν γιά τήν ἐλευθερίαν. 

• Φεύγουν οἱ δύο Χάλιδες  κατόπιν οἱ Χανιῶτες, 

• ῥεθέμνιοι καί Καστρινοί κ’ οἱ τρομεροί Λακιῶτες. 

• Μέ τούς ἀνδρείους Σφακιανούς κάμνουν 
ἑτοιμασίας, 

• γιά νά σηκώσουν ἅρματα ‘ναντίον τῆς Τουρκίας.  

• Εἴδησιν πῆρεν ἡ Τουρκιά κλέπτας τούς ὀνομάζουν, 

• τά βρέφη και ταῖς φαμελιαῖς ἀρχήσασι νά σφάζουν. 
 

 

 

 

 

 

•   
 



Η Καμπουράκη δε γράφει απομνημονεύματα, αλλά παρουσιάζει το πρόσωπό της ως συγγραφικό 

υποκείμενο στα προλογικά σημειώματα και σε λίγα άλλα σημεία της σύνθεσης — αρχή και τέλος.  

Το επίκεντρο  είναι το εμείς, η πατρίδα οι αγώνες για την πατρίδα 

  

Μέσω του ηγεμονικού λόγου περί πολέμου, το  γυναικείο συγγραφικό εγώ μετατρέπεται πότε σε 

τριτοπρόσωπο αφηγητή πότε σε πρωτοπρόσωπο αυτοδιηγητικό και διεκδικεί έτσι αυτό που έχει 

στερηθεί: την αφήγηση. 

Στο κανονιστικό πλαίσιο της κυρίαρχης πατριαρχίας η Καμπουράκη προβάλλει το φύλο της και 

τις διεκδικήσεις του.   

  



 Έμφυλος λόγος: το φύλο συνδέει περισσότερο απ’ όσα άλλα χωρίζουν  

Η ΚΟΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Καμπουράκη  όταν περιγράφει τις αντιδράσεις των ομοφύλων 

της δεν διαχωρίζει εθνική καταγωγή.  Π.χ. όταν αναφέρεται στις γυναίκες των Τούρκων που 

έχασαν τους δικούς τους στην πολιορκία του Κάστρου (= Ηρακλείου). Η κοινή γυναικεία 

εμπειρία συνδέει τις γυναίκες σε μια φαντασιακή κοινότητα αν και τις διαχωρίζει η εθνική έχθρα. 

Στην περίπτωση αυτή το φύλο αναδεικνύεται ισχυρότερος συνδετικός ιστός. 

Η Καμπουράκη αποδίδει τον διάλογο μεταξύ αντρών και γυναικών επιμένοντας στη γενναία 

στάση τους, παρότι αφορά γυναίκες του εχθρού. Σχολιάζει μάλιστα:  

 

Γυναίκεια ἐπανάστασιν κάμνουν καί δεν φοβοῦνται,  

τούς ἄνδρας τους ἐκάμασι γιά νά τό συλλογιοῦνται.   
 



 
ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΊ ΛΌΓΟΙ ΠΡΌΣ ΤΆΣ ΓΥΝΑῖΚΑΣ, ΓΕΝΝΑΙΟΨΥΧΊΑ ΑὐΤῶΝ ΚΑΊ Ἡ 

ΜΕΤΆΒΑΣΊΣ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤΌΝ ΜΩΡΈΑ. (1824) 

• Ἐκεῖ ποὔτον ἡ φαμελιαῖς ἔφθασ’ ἡ ἐκστρατεία, 

• ἀπαρηγόρητ’ ἤτονε ἡ λύπη τῆς καρδίας. 

• Λέγουν των ἠξεύρετε πῶς θά βαρκαρισθῆτε, 

• νά σᾶς ὑπάγουν στόν Μωριά διά ν’ ἀναπαυθῆτε. 

• Ὁ οὐρανός ἠθέλησε λοιπόν μήν πικρανθῆτε, 

• γενναίαις πρέπει σήμερον ὅλαις σας νά γενῆτε.  

• Πολλάκις μᾶς ἐλέγετε μαζή μας ν’ ἀκλουθῆτε, 

• μπαρούτια καί φυσέκια μας ἐσεῖς νά τά βαστῆτε. 

• Αὐταῖς αἱ γενναιότηταις τώρα θέ νά φανοῦνε, 

• νά μακρυνθῆτε ἀπό μᾶς κι’ ἡμεῖς νά πολεμοῦμεν. 

 

• Ἐσεῖς ἄν εἶχε λύπετε ἤθελε ν’ ἀκλουθοῦμεν, 

• κατόπι σ’ ὅλην τήν Τουρκιά καί νά τήν πολεμοῦμεν. 

• Φόβος μᾶς ἐκυρίευε νά μήν μᾶς ἐτζακίσουν, 

• κ’ ἔλθει ἡ ἀραπιά ἐδῶ καί σᾶς αἰχμαλωτήσουν. 

•  Γιά τοῦτο ἤλθαμεν ἐδῶ γιά νά βαρκαρισθῆτε, 

• σήμερον μεγαλόψυχαις θέλομεν νά γενῆτε. 

• Πατέρες καί παιδία σας μαζή σας θ’ ἀκλουθήσουν, 

• στό Κάστρο τῆς Μονοβασιᾶς θά σᾶς ἐκατοικήσουν.  

• Κι’ ἡμεῖς θέ ν’ ἀπομείνωμεν ἐδῶ νά πολεμοῦμεν, 

• ἕως νά ἔλθη ὁ καιρός νά ἐλευθερωθοῦμεν. 

 



ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΟΊ ΛΌΓΟΙ ΠΡΌΣ ΤΆΣ ΓΥΝΑῖΚΑΣ,… 

• Μήν ἠμπορῶντας αἱ φαμελιαῖς πλέον νά ἀγρυκοῦσι, 

• τόσαις νεκραῖς παρηγοριαῖς ὁποῦ τούς ὁμιλοῦσι, 

• μέ σέβας τούς κυττάξασι καί τούς περικαλοῦνε, 

• ἕνα μεγάλο ζήτημα σήμερον σᾶς ζητοῦμεν.  

• Νά μήν μᾶς ξενειτεύσετε σᾶς ἐπερικαλοῦμεν, 

• ἐπάνω στήν πατρίδα μας μαζή σας νά χαθοῦμεν. 

• Στέρησις  τῆς πατρίδος μας καί στέρησις δική σας, 

• θέ νά μᾶς φέρῃ θάνατον νά λυπηθῇ ἡ ψυχή σας. 

• Τόν θάνατόν μας στρατηγοί σήμερον προτιμοῦμεν, 

• μακρυά ἀπό σᾶς νά ζήσωμεν ποτέ δέν ἠμποροῦμεν. 

• Ἐπάνω στ’ ἄγρια βουνά νά ζοῦμ’ ἐπιθυμοῦμεν, 

• κ’ ὄχι ποτέ ἀπό ἐσᾶς νά ἀπομακρυνθοῦμεν. 

 

• Πῶς τό ἀποφασίσετε αὐτό νά μᾶς τό πεῖτε, 

• ἡμεῖς νά ἡσυχάσωμεν καί σεῖς νά πολεμεῖτε. 

• Δέν ξεύρετε πῶς θέλωμεν νά πάσχωμεν μαζή σας, 

• κι’ ὄχι νά ὑποφέρωμεν ποτέ τήν στέρησίν σας. 

• Τῶν σκοτωμένων ἡ φαμελαιῖς ἀρχήσασι νά κλαίγουν, 

• καί θλιβερά παράπονα στούς στρατηγούς νά λέγουν. 

• Ἐχάσαμεν τά τέκνα μας ἄνδρες καί συγγενεῖς μας , 

• καί τώρα ὑστερούμεθα τήν δυστυχῆ πατρίς μας. 

• Καί τῶν νεκρῶν τά σώματα ἀκόμη μᾶς μιλοῦνε, 

• καί λέτε νά μακρύνωμεν γιά νά ἀναπαυθοῦμεν. 

• Δέν θέλομεν ἀνάπαυσιν οὔτε ζωήν νά ζοῦμεν 

• οὔτε ἀπ’ τήν πατρίδα μας νά ἀπομακρυνθοῦμεν, 

• Γιά τήν πατρίδα κάμαμεν θυσίαν τά παιδιά μας, 

• ἄνδρες ἀδέλφια συγγενεῖς καί τά ποστατικά μας. 

 



Η ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙς ΚΡΗΤΙΚΈς ΙΣΤΟΡΙΚΈς ΡΊΜΕΣ (ΠΟΛΎΣΤΙΧΑ ΛΑΪΚΆ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΆ 

ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ) 

• Τέτοιου είδους ιστορικές ρίμες που εξιστορούν γεγονότα της επανάστασης του 1821 έχουν καταγραφεί  μπορεί να 

αποτέλεσαν ένα οικείο ποιητικό υπόβαθρο της ποιήτριας: παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με τη σύνθεση της 

Καμπουράκη  

•  στο ύφος. 

•  Διαφέρουν όμως  

• στο βαθμό χρήσης του γλωσσικού ιδιώματος (π.χ. μερικά έχουν συντεθεί στην ιδιόλεκτο των Σφακίων) 

•  στην πραγματολογική τους διάσταση.  

• Το Τραγούδι του Δασκαλογιάννη  1032 στίχοι εξιστορεί την επανάσταση του 1770 υπό τον Ιωάννη Δασκαλογιάννη 

ευρέως διαδεδομένο στην περιοχή των Χανίων -επιρροές (;)  [εάν όντως είναι τόσο παλιό όσο υποστηρίζεται]  

• Το τραγούδι του Αληδάκη με το οποίο όμως το δικό της έργο έχει περισσότερες διαφορές παρά ομοιότητες  

 

 



ΤΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ                                                 ΤΑ ΠΟΙΉΜΑΤΑ  

 

 
• Θέ μου, καί δός μου φώτισι, καρδιά ‘σάν τό καζάνη,  

•   νά κάτσω νά συλλογιαστῶ τό Δάσκαλο τό Γιάννη.  

•   Θέ μου, καί δός μου λογισμό καί μπόρεσι, ν’ ἀρχίξω,  

•   τό Δάσκαλο τόν ‘ξακουστό πρικιά νά τραγουδήξω.  

•   Θέ μου, καί δός μ’ ἀπομονή καί νοῦν εἰς τό κεφάλι,  

• ν’ ἀναθιβάλλω καί νά εἰπῶ καί τῶν Σφακιῶν τά βάλη.  

• Ἦτον ὁ μπέης τσή Βλαχιᾶς κ’ ὁ μπέης ‘πού τή Μάνη,  

•   κρυφομιλίες εἴχασι μέ τό Δασκαλογιάννη  

 

 

• Θεέ μου δος μου λογισμόν και αίσθησιν ν’ αρχήσω, 

• Την δυστυχή πατρίδα μου με λύπη να θρηνήσω.   

• Στα χίλια οκτακόσια οι Έλληνες αρχήσαν 

• Και την ελευθερίαν τους με έγγραφα κινήσαν.  

• Είκοσι έτη μυστικά επροετοιμαστήκαν 

• Στα ‘κοσιένα έξαφνα στα όπλα σηκωθήκαν. 



                                 Η Καμπουράκη συνειδητοποιημένη και ενεργή πολίτις 

 Πολιτική συνείδηση με τόλμη και σθένος  

να μιλήσει για τα πολιτικά πράγματα,  

να απευθυνθεί στο επίμετρό της στον Όθωνα,  

να προτείνει λύσεις για την απελευθέρωση της Κρήτης 

να απευθυνθεί στους Κρήτες που κατέχουν αξιώματα για να τους παρακινήσει   



                        ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Ας ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΗ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ  

 

 

            Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

 

            ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1821 



                                                   ΜΑΡΙΈΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΥ 
  

 

•  Από τις δημοφιλέστερες ποιήτριες της εποχής.  

• 1875 Μύρτα 1888 Δάφναι και Μύρτα 

• Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη ζωή της κυρίως από την 

ποίησή της και τον τύπο της εποχής.  

• Ακολουθεί το ποίημα «Χάϊδω η Γιαννιώτισσα» 

(για τους φίλους από την Ήπειρο) 

 
 



ΧΑΪΔΩ Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΣΣΑ 

Μια κόρη απ’ τα Γιάννενα στη χώρα ξακουσμένη, 

Χάιδω τη λέγαν κι ήτανε μικραρραβωνιασμένη 

στο Λάμπρο τον ‘περήφανο το πρώτο παλλικάρι, 

πόχ’ αϊτού περπατησιά Σουλιώτικο καμάρι. 

Επολεμούσε στ’ Άγραφα κι οι Τούρκοι τον επιάσαν 

άλλοι ‘λέγαν τον σούβλισαν κι άλλοι πως τον χαλάσαν. 

Η Χάιδω άμα τάκουσε πολύ της βαρυφάνη, 

στιγμή δεν έχασε καιρό, τη φουστανέλλα βάνει 

φορεί τσιαπράζια ολόχρυσα κρεμάει το μιλιόνι, 

ζώνει το δαμασκί σπαθί, το άλογο σελόνει. 

«Έχετε γειά, εφώναξε, μαννούλα μου, σ’ αφήνω 

κι εγώ θα πάω στ’ Άγραφα αρματωλός να γείνω». 

Είπε, και φεύγει, χάθηκε, σχίζει βουνά και όρη, 

στιγμή δεν είχ’ υπομονή της λεβεντιάς η κόρη. 

………………………………………………… 

Κι εκείνη μέσα ρίχθηκε χωρίς να σταματήση. 

χτυπά δεξιά, χτυπά ζερβά, λαβόνει και σκοτόνει 

στόνα της χέρι το σπαθί και στ’ άλλο το μιλιόνι 

την θάρρεψαν απ’ το Θεό σταλμένη ν’ αφανίση 

το μισοφέγγαρο ‘π’ τη γη και το σταυρό να στήση.  

Βοή και θρήνος, συμφορά, στο θάνατο τρομάζουν 

οι Τούρκοι, φεύγουν δω κι εκεί, αλλάχ, αλλάχ φωνάζουν.  



ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΣΙΟΥ  

• Η τυφλή ποιήτρια που ζει στην Αλεξάνδρεια. Έχασε το φως της σε βρεφική ηλικία.  

• Εκδίδει το 1861 στην Αθήνα τη συλλογή της  Η Μικρά Ανθοδέσμη ή Ποιήματα αυτοσχέδια 

• Ενθουσιώδες ποίημα επετειακό για τους εορτασμούς της Επανάστασης στην 
Αλεξάνδρεια.  



Η 25 Μαρτίου 1858. Εν Αλεξανδρεία. 
Εις δείπνον δοθέντα παρά της ενταύθα 
Ελληνικής Νεολαίας 
Τριανταοκτώ τα έτη 
           είναι που ελευθερώθη 
Η Ελλάς από τους Τούρκους 
        κ’ εις τα τέκνα της εδώθη. 
Είναι σήμερον ημέρα 
         που Ελλάς αναγεννήθη 
Οπού έκβαλε τα μαύρα 
       και λευκά πάλιν ενδύθη. 
Την λαμπράν ταύτην ημέραν 
         η Ελλάς εστεφανώθη 
Κι’ από χείρας ιεράρχου 
        η σημαία της υψώθη. 
Γερμανός ο ιεράρχης 
     την σημαίαν της κρατών 
Ύψωνεν υπερηφάνως 
       κ’ έλεγεν εις τον λαόν 
Ξεγυμνώσατε τα ξίφη 
    κι ορκισθήτ’ από ψυχής 
Ως απόγονοι Ελλήνων 
          άξιοι και ευγενείς. 
Τους τυράννους μας με θάρρος 
          να διώξωμεν ευθύς 
Και να ζήσωμεν στο μέλλον 
ανεξάρτητ’ ευτυχείς.  
 



ΔΥΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ 1821 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΚΑΛΒΟΣ 

ΣΟΛΩΜΟΣ  

ΚΛΠ 



ΑΝΘΟΛΟΓΊΑ  
ΗΛΊΑΣ ΓΚΡΉΣ 



            



—Τα λείψανα ποιά είσαστ’ εσείς, τα κόκαλα και οι στάχτες 

με τ’ ασημένια τ’ άρματα και τα χρυσά στολίδια; 

—Τα Περασμένα είμαστ’ εμείς. 

                                        —Κι εσύ ποιός είσαι ο ψόφιος, 

με τα θολά, τα ολάνοιχτα σα μαγεμένα μάτια, 

τα καρφωμένα απάνου μας; 

                                           —Ο Ξεπεσμός εγώ είμαι. 

                                                                                               24 του Μάρτη 1907 

                        Κωστής Παλαμάς          «Επίγραμμα» 
 


