
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρήγας Βελεστινλής  

Θούριος 

 

Ω ς πότε, παλικάρια, να ζούμεν στα 

στενά, 

μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, 

στα βουνά;  

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν 

κλαδιά, 

να φεύγομ’ απ’ τον κόσμον, για την 

πικρή σκλαβιά; 

Να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και 

γονείς,  

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους 

τους συγγενείς; 

Κάλλιο ’ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και 

φυλακή! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοτικό 

τραγούδι 

Το μικρό κλεφτόπουλο 

X ορεύουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τα καημένα, 

κι ένα μικρό κλεφτόπουλο δεν παίζει, δε χορεύει,  

μόν’ τ’ άρματα συγύραγε και το σπαθί τροχάει. 

«Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο, 

πολλές φορές με γλίτωσες, βόηθα και τούτ’ την ώρα, 

να σ’ ασημώσω μάλαμα να σε σμαλτώσω ασήμι …». 
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Διονύσιος Σολωμός 

Ελεύθεροι 

πολιορκημένοι 

 

 

 

Το απόσπασμα αυτό είναι από το ποίημα του Διονυσίου Σολωμού 

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι», που το σχεδίασε ο ποιητής τρεις φορές, 

χωρίς να το ολοκληρώσει. Είναι Απρίλιος του 1826. Οι Τούρκοι 

πολιορκούν το Μεσολόγγι. Οι κάτοικοι αρνούνται να παραδοθούν. 

Περνάνε φρικτές στιγμές. Yποφέρουν από πείνα και αρρώστιες. Κι είναι 

άνοιξη. Η φύση, γεμάτη ζωή, είναι σαν να θέλει να παρασύρει τους 

πολιορκημένους με την ομορφιά της. Οι πολιορκημένοι όμως βάζουν το 

χρέος για την πατρίδα πάνω από τη ζωή τους.  

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο 

βασιλεύει· 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το 

ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα 

μνέει· 

στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και 

κλαίει: 

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο 

χέρι; 

Οπού συ μου ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το 

ξέρει». 

 

 

Κώστας Καρυωτάκης 

 

 

Αθανάσιος Διάκος 

Ο Διάκος 

Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ήρωας της 

Επανάστασης του 1821. Με λίγα παλικάρια 

αντιστάθηκε στο γεφύρι της Αλαμάνας στους 

πολυπληθέστερους Τούρκους. Ο θάνατός του 

υπήρξε μαρτυρικός.  

Μ έρα του Απρίλη. 

Πράσινο λάμπος, 

γελούσε ο κάμπος 

με το τριφύλλι. 

Ως την εφίλει 

το πρωινό θάμπος, 

η φύση σάμπως 

γλυκά να ομίλει.   

Εκελαδούσαν 

πουλιά, πετώντας 

όλο πιο πάνω.    Θεόφιλος Xατζημιχαήλ (1867-1934),  

 

Τ’ άνθη ευωδούσαν. 

Κι είπε απορώντας: 

«Πώς να πεθάνω;» 
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