
Αποςπάςματα από τα «Μαθήματα Ελληνικϊν» τθσ Ηακλίν ντε Ρομιγφ και Μονίκ 

Σρεντζ, εκδ. Ωκεανίδα,  από τθν  «Ιλιάδα» του Ομήρου (μτφ Ιάκ. Πολυλά), εκδ. 

ΟΕΔΒ και από τουσ «Πζρςεσ» του Αιςχφλου, εκδ. Κάκτοσ 

«Πρϊτα απϋόλα εκπλιςςεται κανείσ διαπιςτϊνοντασ τθν ικανότητα τθσ γλϊςςασ αυτισ να 

εκφράηει, ςτουσ πλζον διαφορετικοφσ τομείσ τόςεσ ποιητικζσ και φιλοςοφικζσ 

ανακαλφψεισ. Εδϊ ζγκειται το μεγαλείο τθσ!...Ο κακζνασ γνωρίηει πωσ αφετθρία τθσ 

ελλθνικισ λογοτεχνίασ είναι τα Ομθρικά ζπθ, θ Ιλιάδα και θ Οδφςςεια.[ …] Και νιϊκουμε 

ςίγουρα κατάπλθξθ διαπιςτϊνοντασ τον μοναδικό πλοφτο αλλά και τθν ποικιλία 

καταςτάςεων και ςυναιςθημάτων που εκφράηονται ςτον Όμθρο. Βλζπουμε τθ 

βαναυςότθτα τθσ μάχθσ, αλλά και το γαλινιο βίο ςε περίοδο ειρινθσ, βλζπουμε τθ βία και 

τον κυμό, τθν θπιότθτα και τθ ςτοργι, το κριαμβευτικό ςυναίςκθμα τθσ επιβολισ του 

κανάτου και τθ κλίψθ για το πζνκοσ που προκαλεί. […] Ζτςι,  από το ξεκίνθμά τθσ, θ 

ελλθνικι γλϊςςα φαίνεται ιδθ ζτοιμθ να μασ αποκαλφψει, μζςα από τθν απλι, άμεςθ 

μορφι τθσ, τα πιο ποικίλα ςυναιςθήματα. Κι αυτι είναι μια ςθμαντικι διαφορά με τα ζπθ 

άλλων λαϊν» (Ρομιγφ-Σρεντζ, 40-41).  

Ιλιάδα Αϋ (ςτ. 1-5)  

« Ψάλλε, θεά, τον τρομερόν θυμόν του Αχιλλζωσ,  

πϊσ ζγινε ςτουσ Αχαιοφσ αρχή πολλϊν δακρφων,  

που ανδράγαθεσ ροβόληςε πολλζσ ψυχζσ ςτον Άδη ηρϊων  

κι ζδωκεν αυτοφσ αρπάγματα των ςκφλων και των ορνζων…. 

Ιλιάδα Α (ςτ. 360-363) 

«Στο πλάγι αυτοφ που ζκλαιεν εκάθιςεν η θεία (Θζτιδα) 

Τον χάιδεψε, κατϋ όνομα τον ζκραξε και τουϋπε: 

«Τι κλαισ παιδί μου, ςτην καρδιά ποια λύπη ςϋήβρε; Ειπζ μου  

ευθφσ, μην το ϋχεισ μυςτικό κι εγϊ να το γνωρίςω» 

Ιλιάδα Ω (ςτ 762-773) 

Και τρίτη η Ελζνη άρχιςε τον θρήνο τησ κι εκείνη (για τον νεκρό Έκτορα) 

«Ω, Έκτορ μου, ο ακριβότεροσ των αδερφϊν του ανδρόσ μου… 

Χρόνοι επεράςαν είκοςι αφότου εκείθεν ήλθα 

και άφηςα την πατρίδα μου. Και απϋ τα δικά ςου χείλη  

λόγον ποτζ δεν άκουςα κακόν να με πικράνει. 

Και αν κάποιοσ απϋ τουσ αδελφοφσ ή απϋ τισ αδελφζσ ςου… 



 με απόπαιρνε .. 

ςυ μόνοσ τον ημζρωνεσ με λόγια μελωμζνα  

με την αγαθοςφνη ςου. Για τοφτο ςζνα κλαίω…» 

«τθν Ακινα του 5ου αιϊνα γεννιοφνται πράγματι η κωμωδία, η τραγωδία, η ιςτορία, η 

ρητορική, η πολιτική και η ηθική φιλοςοφία με τθ ςφγχρονθ ζννοια του όρου. […] Σο 

αποτζλεςμα είναι ζνα απίςτευτο ςφνολο από δθμιουργίεσ και ζργα. Εμφανίηονται μονομιάσ 

οι ςπουδαιότεροι ςυγγραφείσ, οι ςυγγραφείσ που επθρζαςαν και επθρεάηουν ακόμα τθ 

λογοτεχνία μασ: ςτθν τραγωδία ο Αιςχφλοσ, ο οφοκλισ και ο Ευριπίδθσ κι ακολουκεί θ 

κωμωδία με τον Αριςτοφάνθ! (Ρομιγφ-Σρεντζ, 48). 

Αιςχφλου «Πζρςαι» (ςτ. 396-399) 

«Ω, παίδεσ Ελλήνων, ίτε,  

ελευθεροφτε πατρίδϋ, ελευθεροφτε δε  

παίδασ, γυναίκασ, θεϊν τε πατρϊων ζδη,  

θήκασ τε προγόνων. Νυν υπζρ πάντων αγϊν.» 

τθν ιςτοριογραφία, μετά τον Θρόδοτο, προβάλλει ο Ακθναίοσ Θουκυδίδθσ, ο οποίοσ 

γράφει ςφγχρονθ ιςτορία, τθν ιςτορία του δικοφ του, μοναδικοφ αιϊνα. Και ςτθ φιλοςοφία 

βλζπουμε τον ωκράτθ[...] να κζτει ερωτήματα μζχρι να μακθτεφςει κοντά του ο Πλάτων, ο 

οποίοσ κα γαλουχιςει ςτθ ςυνζχεια τον Αριςτοτζλθ ςτθν Ακαδθμία του. Κι ζρχεται θ ςειρά 

τθσ δημηγορίασ με τουσ πρϊτουσ ριτορεσ. […] Εφλογα κα ςκεφτεί κανείσ ότι θ ελλθνικι 

γλϊςςα προςαρμόςτθκε ςτισ νζεσ λογοτεχνικζσ μορφζσ, ςτισ νζεσ απόπειρεσ ςκζψησ, πωσ 

βρήκε λζξεισ για να εκφράςει τισ ιδζεσ και τα  ςυναιςθήματα που ξεπηδοφςαν » (Ρομιγφ-

Σρεντζ, 48-49). 

 


