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Ηράκλειο, 14-4-21 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1142 
ΠΡΟΣ:   

Διευθύνσεις και  Φιλολόγους  Σχολείων Δ.Ε. 
Ηρακλείου επιστημονικής αρμοδιότητας της 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη 

Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων 
παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου (διαμέσου των Δ/νσεων των 
Σχολείων τους) 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
               ----------------  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
 
Θέμα: Εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης από την Επιστημονική – 
Επιμορφωτική Εσπερίδα Λογοτεχνία και 1821 (Μέρος Α΄): α) Β. Ρούσσου. 
«Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα Τραγικά» της Αντωνούσας 
Καμπουράκη».  β) Β. Καλοκύρη. «Θεματική εορτασμού του 1821 και 
Λογοτεχνία. Διδακτική αξιοποίηση με γνώμονα την  πολιτισμική αυτογνωσία.»   

 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Στη συνέχεια της Επιστημονικής-Εκπαιδευτικής Εσπερίδας Λογοτεχνία και 1821 
(Μέρος Α΄), στις 13-4-2021, σας αποστέλλω συνημμένο εκπαιδευτικό υλικό 
ανατροφοδότησης. 

α) Βαρβάρα Ρούσσου, δρ, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.  
«Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα Τραγικά» της Αντωνούσας 
Καμπουράκη».  (ψηφιακή παρουσίαση) 
β) Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων:  
«Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. Διδακτική αξιοποίηση με 
γνώμονα την  πολιτισμική αυτογνωσία.»  (ψηφιακή παρουσίαση) 
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Θερμές ευχαριστίες στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για το 
ενδιαφέρον και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη συζήτησης! 

Όπως επισημάνθηκε, με τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821 προσφέρεται η ευκαιρία σε όλους/όλες μας να ανακαλύψουμε 
ενδιαφέρουσες και λιγότερο γνωστές πτυχές του 19ου αιώνα και γενικότερα του 
πολιτισμού μας. 

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
1. Β. Ρούσσου. «Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα Τραγικά» της 

Αντωνούσας Καμπουράκη».  (ψηφιακή παρουσίαση) 
2. Β. Καλοκύρη. «Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. Διδακτική 

αξιοποίηση με γνώμονα την  πολιτισμική αυτογνωσία.»  (ψηφιακή παρουσίαση) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 



Εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης 
από την Επιστημονική – Επιμορφωτική Εσπερίδα Λογοτεχνία 

και 1821 (Μέρος Α΄): 

α) Βαρβάρα Ρούσσου δρ, Ε.ΔΙ.Π.
Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

«Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. 
«Ποιήματα Τραγικά» της 
Αντωνούσας Καμπουράκη».

β) Β. Καλοκύρη Συντονίστρια Εκπ/κού
Έργου Φιλολόγων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

«Θεματική εορτασμού του 1821 
και Λογοτεχνία. Διδακτική 
αξιοποίηση με γνώμονα 
την πολιτισμική αυτογνωσία.» 



Εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότησης 
από την Επιστημονική – Επιμορφωτική Εσπερίδα Λογοτεχνία 

και 1821 (Μέρος Α΄): 

Βαρβάρα Ρούσσου δρ, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

«Γυναικεία Λογοτεχνία και 1821. «Ποιήματα 
Τραγικά» της Αντωνούσας Καμπουράκη».



Ποιήματα Τραγικά 
εμπεριέχοντα 
διαφόρους πολέμους 
της Κρήτης επί της 
Ελληνικής 
Επαναστάσεως  

Ερμούπολη Σύρου 
1840
Αντωνούσα 
Καμπουράκη ή 
Καμπουροπούλα 
(Καμπουροπούλου)



▪ Η ποιήτρια
Αντωνούσα Καμπουράκη «εκ Χανίων Κρήτης». 

Σύγχυση γύρω από τα βιογραφικά της.

Πιθανότατα γεννήθηκε λίγο έξω από τα Χανιά περ. 1780

Άγνωστη οικογένεια όπως και το επίπεδο εκπαίδευσής της

Γάμος –άγνωστο επίθετο συζύγου- όχι ο Γεώργιος Παπαδάκης- σκοτώθηκε πολεμώντας 

(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 ποιήτρια

▪ Πρόσφυγας στη Μονεμβασιά (;) 1824 

▪ Κατόπιν στη Σύρο. Θάνατος του γιού της (1838;) 

▪ Γάμος με Εμμ. Ζαραχάνη δεύτερη χηρεία.

▪ 1840 Ποιήματα Τραγικά περ. 400 αντίτυπα 

▪ Μεσολόγγι –πέρασμα από Ναύπλιο-αντιοθωνικό κίνημα

▪ Μετακίνηση και αργότερα θάνατος στην Αθήνα 1875 «υπερενενηκοντούτης»



Εργογραφία Καμπουράκη



Η ποιήτρια 

▪ Η Αντωνούσα Καμπουράκη δεν είναι ανακάλυψη του 2020-21

▪ Ήδη από το 2006 είχε αναφερθεί 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 . 

▪ Έκδοση της τραγωδίας της Καμπουράκη Η Λάμπρω (2014) σε επιμέλεια του Κ. Φουρναράκη

▪ Αναφορές από την Ειρήνη Ριζάκη στο έργο της Γράφουσες Ελληνίδες

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



Η ποιήτρια 

▪ Η Αντωνούσα Καμπουράκη δεν είναι ανακάλυψη του 2020-21

▪ Εκκεκάκης 1992.

▪ 2006 είχε αναφερθεί από τη Σοφία Ντενίση στην εισήγησή της «Ευανθία Καΐρη, Αντωνούσα 
Καμπουράκη, Μαρία Μηχανίδου»

▪ 2010 από τον ιστορικό Κωνσταντίνο Φουρναράκη σε εισήγησή του στο Συνέδριο της ΕΕΝΣ 
στη Γρανάδα και σε επόμενές του ανακοινώσεις . 

▪ Έκδοση της τραγωδίας της Καμπουράκη Η Λάμπρω (2014) σε επιμέλεια του Κ. Φουρναράκη

▪ Αναφορές από την Ειρήνη Ριζάκη στο έργο της Γράφουσες Ελληνίδες

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



Η έκδοση : η χρονική στιγμή 1840 

Η Καμπουράκη 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



Δομή του έργου 
▪ 2800 στίχοι σε ιαμβικό 15σύλλαβο σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα (Ερωτόκριτος-μαντινάδες-όχι

δημοτικό τραγούδι)

▪ πεζός πρόλογος : «Αγγελία»

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

▪ καθαυτό μέρος με τίτλο «Ιστορία της Κρήτης» ( σε δύο μέρη και σε υποκεφάλαια με τίτλους
τα γεγονότα στα οποία θα επικεντρωθεί καθένα π.χ.

▪ «Παρατηρίσεις της ποιήτριας: έμμετρος επίλογος. Ηρωισμός αγωνιστών και αποστροφή προς
γνωστούς Κρήτες, που, κατά τη γνώμη της ποιήτριας, μάλλον αδρανούν για ανάληψη
πρωτοβουλιών στο κρητικό ζήτημα.

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

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



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 συγγραφής
▪ «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.



Αίτιο-σκοπός της συγγραφής : η ιστορία

Νέοι καί νέαις τῆς πατρίς σᾶς ἔδωσα αἰτίαν, 

κάθε καιρόν νά γράψετε σωστήν την 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. 



Αίτια της συγγραφής

▪ 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». 



«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»



Ποιήματα Τραγικά

Εν μέρει τη στόχευση της λογοτεχνίας:

τροπικότητες, χρήση της γραφής ως θεραπευτική διαδικασία:

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

https://independent.academia.edu/ManolisVourliotis


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 1845 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»



Πρός 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.



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 ιτορικό 
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

▪ 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

▪ Εἴκοσι ἔτη μυστικά ἐπροετοιμασθῆκαν,              ’’
▪ στά ‘κοσιένα ἔξαφνα στά ὅπλα σηκωθῆκαν. Η έναρξη της επανάστασης

▪ 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 



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

▪ 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.

▪ Στήν φυλακήν ἐβάλασι δάσκαλον καί δεσπότη,

▪ καί μέ τρομάρα τῆς ψυχῆς ἤτανε οἱ ἀνθρώποι.

▪ Καί ὁ Βεζήρης τοὔλεγεν δεσπότη νά τουρκέψῃς,

▪ νά σοῦ χαρίσω τήν ζωήν κ’ ὅλην τήν ἐξουσίαν,  

▪ καί νά σέ κάμω ἀρχηγόν ‘σαυτήν τήν ἐπαρχίαν. 

▪ Μέγας θρῆνος ἐγίνηκε σαυτήν τήν πολιτεία,

▪ κ’ εἰς τούς Κερκέλους ἤτανε χιλιάδες ἡ Τουρκία. 

▪ Αὐτήν τήν μέρα κόψασι καί τόν Ἀποστολάκη,

▪ ὁποῦ τόν εἶχεν ὁ Πασσᾶς πρῶτον εἰς τό κονάκη.

▪ Ὀγδόντα θανατώσασι ἐκείνην τήν ἡμέραν,

▪ κ’ ὁ οὐρανός ἐμαύρησεν καί ἔφριξεν ἡ σφαῖρα.

▪ Ἡ κερκέλη ᾖτο μία πλατεῖα εἰς την ὁποίαν
ἐθανάτοναν τούς καταδικασμένους.  

▪



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
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. 

▪ 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 τοῦτοἤλθαμεν 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,…

▪ Μήνἠμπορῶντας αἱφαμελιαῖς πλέον νά ἀγρυκοῦσι,

▪ τόσαις νεκραῖς παρηγοριαῖςὁποῦ τούςὁμιλοῦσι,

▪ 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 φέρῃθάνατον νά λυπηθῇ ἡψυχή σας.

▪ Τόν θάνατόν μας στρατηγοί σήμερον προτιμοῦμεν,

▪ μακρυά ἀπό σᾶς νά ζήσωμεν ποτέ δένἠμποροῦμεν.

▪ Ἐπάνω στ’ἄγρια βουνά νά ζοῦμ’ ἐπιθυμοῦμεν,

▪ κ’ὄχι ποτέἀπό ἐσᾶς νά ἀπομακρυνθοῦμεν.

▪ Πῶς τόἀποφασίσετε 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 ἡφαμελαιῖςἀρχήσασι 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 θέλομενἀνάπαυσιν οὔτε ζωήν νά ζοῦμεν

▪ οὔτε ἀπ’ τήν πατρίδα μας νά ἀπομακρυνθοῦμεν,

▪ Γιά τήν πατρίδα κάμαμεν θυσίαν τά παιδιά μας,

▪ ἄνδρεςἀδέλφια 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 ξεκινά:                                                Τα Ποιήματα ξεκινούν:

▪ 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.



Έμφυλη και συγγραφική συνείδηση: φύλο και έθνος    

▪ Έμφυλη συνείδηση συγγραφική συνείδηση. 

▪ Γυναικείο βίωμα 

▪ Επώνυμη έκδοση του έργου της 

▪ Έμφυλη αυτοεικόνα της συγγραφέως που με τόλμη γράφει, απευθύνεται, στον επίλογό της, σε 
σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, εκτίθεται και διεκδικεί το χώρο της στη δημόσια σφαίρα 
ισότιμα με τους άντρες συγγραφείς. 

▪ Στόχος στα Ποιήματα Τραγικά διπλός: στην υπηρεσία της πατρίδας και του γυναικείου φύλου: 
«χάριν τῶν ὑπέρ πατρίδος ἀγωνισθέντων Κρητῶν καί πρός ἐνθάῥῥυνσιν τοῦ ὡραίου φύλου». 



Η πρώτη ελληνίδα ποιήτρια που εκδίδει επώνυμα έργο της.
Για την ποίηση που γράφουν οι Eλληνίδες, τα Ποιήματα Τραγικά εκδοτικά αποτελούν την
εναρκτήρια στιγμή.
Συνείδηση φύλου: Καταγγέλλει την έλλειψη γυναικείας εκπαίδευσης, τους περιορισμούς
του φύλου της
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.



—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»
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Λογοτεχνία και 1821 (Μέρος Α΄).
Τρίτη 13 Απριλίου 2021, ώρα 6.00-8.30 μ.μ

«Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. 
Διδακτική αξιοποίηση με γνώμονα 

την πολιτισμική αυτογνωσία.»

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων



«Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. 
Διδακτική αξιοποίηση με γνώμονα την πολιτισμική αυτογνωσία.» 

Β. Καλοκύρη

• Παράδειγμα εφαρμογής: «Ποιήματα Τραγικά» της Αντων. 
Καμπουράκη (ά έκδοση: 1840, στη Σύρο --- 2021 εκδ. Στιγμός, με εισαγωγή-επίμετρο Β. Ρούσσου)

• Ανακαλυπτική μάθηση
Διαμέσου των κειμένων – ερωτήσεις/απαντήσεις, ομάδες εργασίας

 Ιστορικά γεγονότα – τοπική ιστορία 

 Ανακάλυψη δομών που εκφράζουν πολιτισμική 
αντίληψη (πρότυπο πολιτισμού)



«Θεματική εορτασμού του 1821 και Λογοτεχνία. 
Διδακτική αξιοποίηση με γνώμονα την πολιτισμική αυτογνωσία.» 

Ι.  Ιστορικά γεγονότα – τοπική ιστορία 
Παράδειγμα : «Ποιήματα Τραγικά» της Αντων. Καμπουράκη
Ομάδες εργασίας: ιστορικά-γεωγραφικά στοιχεία από το έργο, 
εμπλουτισμός από πηγές.
Π.χ.
Πόλεμος εις το Θέρισο και νίκη των Ελλήνων (2021:25)
Έτερος πόλεμος εις την Μαλάξαν και νίκη των Ελλήνων (2021:27-33)
 (χωριό υψόμ 470 μ., με θέα στον κόλπο της Σούδας, Ν. Χανίων, 

Κρήτη.)
Έτερος πόλεμος εις την θέσιν Μαλιβίζι και νίκη των Ελλήνων (2021:33)
• (Απρίλιος 1822-Ιούλιος)
Διαπραγμάτευσις και παράδοσις της Καντάνου (2021:50)
Πόλεμος και νίκη των Ελλήνων εις τον Γαλατάν (2021:60)
Πόλεμος και νίκη των Ελλήνων εις το Ρέθεμνος (2021:68)
Πόλεμος και νίκη των Ελλήνων εις το Κάστρον (2021:76)
κ. ά.



ΙΙ. Πολιτισμικοί κώδικες.
Η σχέση με τη γενέθλια γη – την πατρίδα

Η ποιήτρια-αφηγήτρια-πρόμαχος της πατρίδας
Εις σε φιλτάτη μου πατρίς! Θα ’κδώσω ιστορίαν
Ίσως ευρώ στην λύπην μου κάποιαν παρηγορίαν.
Ποταμιδόν τα αίματα τρέξαν στα χώματά σου, 
κ’ εις μάτην εχαθήκασι τα τέκνα τα δικά σου. 
…
Επεθυμούσα πάντοτε δια να παραστήσω,
βάσανα και αγώνας σου στον κόσμο να κηρύξω.

Ίνα γνωρίσουν βασιλείς τα δικαιώματά σου, 
Και λάβωσι συμπάθειαν πατρίδα στα δεινά σου.
Δεν μ’ άφησ’ η αμάθεια δια να εκπληρώσω,
Και την επιθυμίαν μου στον κόσμο να εκδώσω. 
β
Ο παλαιός περιορισμός πατρίδα του νοός μου,
Στιχούργημα σ’ ιστόρησεν ο ενθουσιασμός μου.
Ανάγκη είν’ τα τέκνα σου πλέον να φημισθούσι, στίχους;
Κ’ οι θαυμαστοί αγώνες των στον κόσμο να φανούσι.
(2021:18-19)

• Στενή σχέση υποκειμένου με λαϊκή 
κουλτούρα  

Ποια σχέση με την πατρίδα εκφράζεται μέσα 
από τους; 



Ο ήρωας-πρόμαχος
α. δεσπότης 

Με τόλμην τ’απεκρίθηκε (ο δεσπότης), τον Μοχαμέτη βρίζει [τον Βεζήρη]
Και την θρησκείαν βλασφημών το στήθος του εγγίζει.
Κτυπάτε εις το στήθος μου σκυλιά όσο μπορείτε,
Σήμερις αποθνήσκω ’γω και σεις θε να χαθήτε.
Σήμερης αποθνήσκω ’γω θάνατον δεν φοβούμαι, 
Οι αδελφοί μου μένουσι να με εκδικηθούνε.
Τον θάνατόν μου σήμερης τον έχω ευτυχίαν,
Τα τέκνα μου θα μείνουσι εις την ελευθερίαν.
(2021:22)



συλλογικό Υποκείμενο - ο λαός   
πολύτιμο Αντικείμενο= ελευθερία

Χιλιάδες ήτον στα βουνά γυναίκες και παιδία, 
το ύψιστο εκφράζαμεν για την ελευθερίαν.
Η έγκυες γεννούσασι εκεί που περπατούσαν,
τα βρέφη μένασι νεκρά και άλλοι τα πατούσαν.
Μητέρες παρατούσασι τα βρέφη των στα δάση,
Θρήνος, κλαυθμός εγίνετο και τις να τα κυττάξει!
Κείναις η νέαις των Χανιών η καλομαθημέναις, 
εις τα βουνά εμένασι πολλαίς αποθαμένες.
Μήτε ψωμί μήτε νερόν δεν είχαμε μαζή μας,
μόνο τα χόρτα του βουνού ήτανε η τροφή μας.
Με όλον όπου είχαμεν δεινά και τυραννίαν,
ελπίδα πάντα είχαμεν για την ελευθερίαν,
κάθε στιγμήν ελέγαμεν πώς θα λευθερωθούμεν,
Ποτέ δεν το ηλπίζαμεν σε ξενειτιά να βγούμεν
2021:23-24.

Ακούγοντας οι στρατηγοί το άθλιόν μας χάλι,
εγίνετο στο στήθος των ανταραχή μεγάλη. 
Δέκα Μαΐου το λοιπόν μια συμφωνία κάμνουν,
να αφανήσουν την Τουρκιά ή όλοι ν’ αποθάνουν.
Να αφανήσουν την Τουρκιά ή όλοι να χαθούσι, 
ετούτη την απόφασιν οι Ήρωες βαστούσι.
Και ορκοθήκαν στον Χριστόν με καθαράν καρδίαν, 
όλοι να ήναι σύμφωνοι σ’ αυτήν την εκστρατείαν.
Με χώρις δειλιότητα ευθύς εσηκοθήκαν,
τον θάνατον οι Ήρωες δεν τον εφοβηθήκαν.
(2021:24)

Ο ήρωας-πρόμαχος
Βοηθός του λαού 



Λαός και αρχηγοί ενωμένοι
ευφυία / αριθμητική δύναμη εχθρών 

--- παραπέμπουν σε διαχρονικούς αγώνες και στρατηγική…

«ομιλία» στα άγρια βουνά (σ.103) Μπικοστρατής
(Δεληγιαννάκης Στρατής)

Αριστερά και δεξιά πρέπει να μοιρασθούμεν, την 
σήμερον ως ήρωες γενναίοι να σταθούμεν.
Νύκτα εκεί να φθάσωμεν για να ετοιμασθούμεν, 
και εις τα μετερίζια μας πρωί να ευρεθούμεν.
Ανδρείο μεγαλόψυχοι τώρα θε να γενούμεν,
θάνατον μη δειλιάσωμεν και όλοι ας χαθούμεν.
Το αίμα οπού χύσασιν πάλιν απ’ τα παιδιά μας, 
οπίσω να το πάρωμεν και να χαρή η καρδιά μας.

Αντωνούσα Καστανάκη. Ηρωική Κρητικοπούλα από την Κερά 
Κισάμου (γενν. 1844) που φορούσε την κρητική ανδρική 
φορεσιά και πολεμούσε τους Τούρκους (περίοδο 1866)
https://www.haniotika-nea.gr/antonousa-kampouraki-antonousa-
kastanaki-artemisia-landraki-ntokou/

https://www.haniotika-nea.gr/antonousa-kampouraki-antonousa-kastanaki-artemisia-landraki-ntokou/


Αντίμαχος: Οι εχθροί -δυνάστες 
Άγριοι, σκληροί 

Μέσα εις την Μητρόπολιν έσφαζαν έναν-έναν
κι από την σκάλαν έτρεχεν ποταμηδόν το αίμα…
Ογδόντα θανατώσασι εκείνην την ημέραν
κι ο ουρανός εμαύρισεν και έφριξεν η σφαίρα.
Κείνην την μέρα έφευγα από την πολιτείαν
και έτρεμ’ ακατάπαυστα η μαύρη μου καρδία.
Της πεδιάδος τα πουλιά ήκουα να λαλούσι
και εις τον δούλον έλεγα Τούρκοι μάς 
κυνηγούσι….
Χιλιάδες ήταν στα βουνά γυναίκες και παιδία
τον Ύψιστον εκράζαμεν για την ελευθερίαν
--------
Βρέφη, γυναίκας, γέροντας όλους τους εμαζεύουν και εις 
την ίδιαν την στιγμήν οι σκύλοι τους φονεύουν (2021:102) 

• Φοβισμένοι σε ήττες μετά 
από αγώνες με τους 
Κρητικούς…

(βλ. στις ενότητες με τις μάχες και 
νίκες των Ελλήνων)



Τραγικότητα –πυρήνας ζωής… 
«τραγικές ιστορίες» ζωή και θάνατος μέσα στη σκλαβιά και 

τους αγώνες
Σπήλαιο Μελιδονίου…(«Κοντά στο 
Μιλοπόταμον σε μια σπιλιά
εμβήκαν…») 2021:135

Ιστορία του «Ξεπατέρα» ή Ξωπατέρα
(1828  στη Μονή Οδηγητρίας με 50 
άνδρες και την αδερφή του) [εκδοχή της 
Καμπουράκη: «την αδερφήν του 
σκότωσε  κι αμέσως παρεδώθη»] 136



Πολιτισμικοί κώδικες…
(2021:136)

Το χρέος στους προγόνους
Λυπούμαι πώς δεν έλαβα καιρόν να σας γνωρίσω, 
τους της πατρίδος ήρωας πάντας να ευφημήσω.
Είχατε το δικαίωμα να σας εγκωμιάσω,
Πλην δεν με έμεινε καιρός αυτό να εξετάσω

Η σκυτάλη στους νέους
Νέοι και νέαις της πατρίς σας έδωσα αιτίαν
Κάθε καιρόν να γράψετε σωστήν την ιστορίαν



Η ποθητή ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα…
vs. μεταγενέστερη “ψευδο-ιστορία” για δήθεν επιθυμία επαναστατών για χωρισμό Κρήτης…

• Τέλος των 
πολέμων

Παρατηρήσεις της 
εκδότριας

Οι Κρήται δικαιώματα έχουν για την πατρίδα,
Και δια τούτ’ ευρίσκονται πάντοτε με ελπίδα.
Έκαμαν στην πατρίδα τους πολλαίς ανδραγαθίαις, 
μικρές δεν ήτον βέβαια των Κρήτων οι ανδρίαιες. 
135

Επικλήσεις σε συγχρόνους για παρεμβάσεις στην 
Ελλάδα
Επικλήσεις σε Όθωνα και Αμαλία να στηρίξουν 

την Κρήτη να ενωθεί με την Ελλάδα…



Η γυναίκα…
η πατρίδα –
η ισότητα 

«Ο κάθε ένας χρεωστεί καλό να ενεργήσει
πάντοτε στην πατρίδα του και να την ωφελήσει.
Ο γενικός κανονισμός ποτέ δεν εμποδίζει,
να ομιλήσει ο καθείς εκείνο που νομίζει.
Κ’ η γυναικεία η φυλή βρίσκεται προικισμένη
Ο πάνσοφος δημιουργός την έχει ποιημένη». 2021:18

ΑΓΓΕΛΙΑ
Αιτιολόγηση του γιατί γράφει (στέρησις
πατρίδος–θάνατος γιου της)
Σκοπός «χάριν των υπερ πατρίδος
αγωνισθέντων Κρητών και προς 
ενθάρρυνση του ωραίου φύλου..»



Προσωπική ποίηση!
Διαφορές με δημοτικά τραγούδια

Όχι πολλές ή μακροσκελείς αναφορές στη φύση στην εικονοπλασία και εκφραστικά μέσα! (όχι 
πολλές παρομοιώσεις και μεταφορές με β΄ σκέλος αντιπαραβολής τη φύση)-έμφαση σε ιστορικό 
περιεχόμενο (αφηγηματικό –ιστορικό ποίημα)…

Ωστόσο, μέσα από τις υπάρχουσες αναφορές στη φύση, εκφράζεται αρμονία ανθρώπου-φύσης, 
όχι φυσιολατρικά, αλλά σαν αντίληψη πολιτισμού. Η φύση «συμπάσχει», «μετέχει» στα ανθρώπινα, 
γίνεται το «ηχείο» τους (βλ. Καψωμένος, Δημοτικό Τραγούδι, Σολωμός κ.ά.)

Π.χ. στην ενότητα: Πόλεμος και νίκη των Ελλήνων εις το Κάστρον (2021:84)
«Ευρίσκοντο οι Έλληνες εις μίαν χαράν μεγάλην,
δια την νίκην την λαμπράν οπού εκάμαν πάλιν.
Τα άνθη τα κρύα νερά εις το χωρίον εκείνο,

Όλα αυτά συγχαίρουνταν την νίκη των Ελλήνων   [προσωποποίηση –μέθεξη στα ανθρώπινα]
Της πεδιάδος τα πουλιά συγχαίρουνταν μαζή τους,
Δεν περιγράφετ’ η χαρά που είχεν η ψυχή τους.
Ο Ελαιώνας χαίρουνταν τα δένδρα και τα άνθη, 
Ελευθερώθη η πατρίς και η Τουρκιά εχάθη.» (2021:84)  

[οι στίχοι θυμίζουν την αντίληψη ανθρώπου-φύσης στο δημοτικό τραγούδι]

 Εκφράζει πολιτική θέση – προτροπές…
Εκφράζει Κοινωνικές ιδέες – γυναίκα, μόρφωση, παιδεία
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