
Απόσπασµα από το µυθιστόρηµα: 

Καπετάν Μιχάλης 

Του Νίκου Καζαντζάκη 

(Η υπόθεση τοποθετείται στην κρητική επανάσταση του 1889. Ο κεντρικός 

ήρωας, ο καπετάν Μιχάλης, ένας άγριος και ανυπότακτος πολεµιστής, έχει 

ορκιστεί να είναι µαυροντυµένος, αξύριστος και αγέλαστος µέχρι να 

ελευθερωθεί η Κρήτη.) 

Το Ελληνικό γένος, αν σώθηκε ως τα σήµερα,  

αν επέζησε ύστερα από τόσους εχτρούς, 

 ύστερα από τόσους αιώνες κακοµοιριά, 

 σκλαβιά και πείνα, 

 το χρωστάει όχι στη λογική 

-θυµηθείτε τους τρείς εµποράκους που ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία,  

θυµηθείτε το ΄21-  

το χρωστάει στο θάµα.  

Στην ακοίµητη σπίθα που καίει µέσα στα σωθικά της Ελλάδας. 

Ευλογηµένη η σπίθα αυτή, που αψηφάει τις φρόνιµες συµβουλές της λογικής 

και όταν φτάσει το γένος στα χείλια του γκρεµού βάζει φωτιά σε ολόκληρη την 

ψυχή και φέρνει το θάµα. 

Στα θάµατα χρωστάει η Ελλάδα τη ζωή της”. 

 



Εις την Ελλάδα 

(Σε ποίηση του φιλέλληνα ρώσου ποιητή, Αλεξάντρ Πούσκιν) 
Εµπρός, Ελλάς επαναστάτισσα, στάσου όρθια  

κράτα µε τα γερά τα όπλα την δύναµήν σου.  

∆εν εγέρθηκε ένας Όλυµπος του κάκου  

η Πίνδος σου και οι Θερµοπύλες, η τιµή σου.  

Επετάχθηκε από των σπλάχνων σου τα βάθη  

η ελευθερία σου δυνατή, φωτός πυρήνας  

κι απ' του Θησέος και του Περικλή τους τάφους  

και τα πάντα νέα ιερα των Αθηνών.  

Θραύσε τώρα, γη θεών και ηρώων  

της σκλαβιάς τες αλυσίδες, την µαύρην µοίρα  

µε τες γλυκόηχες ωδές από του Τυρταίου  

και από του Ρήγα και του Βύρωνος την λύρα. 

 

 

 

 

 

 

 



Μακρυγιάννης 
(Σε ποίηση του µεγάλου έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού) 
1. Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε 

απ' τις σκόνες σκεπασµένο, το δίστοµο σπαθί του λόγου σου 

στον ήλιο, Μακρυγιάννη,  

2. Κι απάνω και στις δυο πλευρές γραφή 

Απ' τη µια, τα λόγια αυτά Σου χαραγµένα, στρατηγέ µας: 

"Τη λευτεριά µας τούτη δεν την ήβραµε στο δρόµο, 

και δε θα µπούµε εύκολα στου αυγού το τσόφλι, 

γιατί δεν είµαστε κλωσόπουλα, σ' αυτό να ξαναµπούµε πίσω 

µα εγίναµε πουλιά και τώρα πια στο τσόφλι µέσα δε χωρούµε". 

3. Κι απ' τη δεύτερη πλευρά, γραφή άλλη χαραγµένη: 

"Απάνω στην αλήθεια µου ακόµα και τον θάνατο τον δέχοµαι 

τις τόσες φορές τον θάνατο εζύγωσα, αδερφοί µου και δε µε πήρε,  

που για τούτο, το θάνατο καταφρονώ, 

κι απάνω στην αλήθεια µου πεθαίνω". 

4. Χαρά σε κειόν που πρωτοσήκωσε απ' το χώµα αυτήν τη σπάθα 

και τέτοια διάβασε απάνω της βαγγέλια... 

 

 

 

 

 



Απόσπασµα από τα Αποµνηµονεύµατα 

του Μακρυγιάννη. 

«Ένα πράγµα µε παρακινεί και µένα να γράφω: ότι τούτην την Πατρίδα την 

έχουµε όλοι µαζί και σοφοί και αµαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί 

και στρατιωτικοί και οι πλέον µικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαµεν, 

αναλόγως ο καθείς, έχοµεν να ζήσοµεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαµεν όλοι µαζί 

να τη φυλάµε κι όλοι µαζί, και να µη λέγει ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο 

αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς “εγώ”; όταν αγωνιστεί µόνος του και 

φκιάσει ή χαλάσει, να λέγει “εγώ”. Όταν όµως αγωνίζονται πολλοί και 

φκιάνουν, τότε να λέµε “εµείς”. Είµαστε στο “εµείς” κι όχι στο “εγώ. Και στο 

εξής να µάθοµε γνώση, αν θέλοµε να φκιάσοµε χωριό να ζήσοµε όλοι µαζί. 

Έγραψα γυµνή την αλήθεια να ιδούνε όλοι οι Έλληνες και να µπαίνουν σε 

φιλοτιµία και τα παιδιά µας να λένε «έχουµε αγώνες πατρικούς, έχουµε 

θυσίες». 

 

 

 

 


