
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε µία µατιά) 

1η ∆ραστηριότητα: Επισκεφτείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (Η Ευρώπη 

σε 12 µαθήµατα): http://europa.eu/abc/12lessons/index_el.htm 

 

Από το κάθε µάθηµα να επιλέξετε την περίληψη και να παρουσιάσετε το αποτέλεσµα 

σε αρχείο PowerPoint µε δώδεκα διαφάνειες. 

2η ∆ραστηριότητα: Μελετήστε το βιβλίο “27 χώρες της Ε.Ε., 27 ιστορίες για παιδιά και 

νέους”. Σε οµάδες των 5 ατόµων, επιλέξτε 5 χώρες της Ε.Ε. και συγκεντρώστε όσα 

στοιχεία από τις χώρες αυτές θεωρείτε ενδιαφέροντα. Παρουσιάστε την εργασία στην 

τάξη. 

 

 

3η ∆ραστηριότητα: Με βάση τα στοιχεία της Eurostat (στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε.) 

στη διεύθυνση http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home ή 

εναλλακτικά του πίνακα «Χαρακτηριστικά των 27 κρατών µελών της Ε.Ε.» (σελ. 14-

15 του Βιβλίου των Νέων της Ευρώπης 2009-10), να κατατάξετε τα κράτη µέλη 

ανάλογα α) µε την έκτασή τους, β) τον πληθυσµό τους, γ) το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

τους και δ) τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

4η ∆ραστηριότητα: Με τη χρήση του προγράµµατος Google Earth (κατεβάστε το από 

τον σύνδεσµο http://earth.google.com), περιηγηθείτε σε διάφορα πολιτιστικά µνηµεία 

ή σηµαντικές τοποθεσίες της Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

� Ο ναός του Αγίου Πέτρου και το Κολοσσαίο στη Ρώµη,  

� ο πύργος του Άιφελ και η αψίδα του θριάµβου στο Παρίσι,  

� η γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα,  

� τα κανάλια στο Άµστερνταµ,  

� το Big Ben και το London Eye στο Λονδίνο,  

� η πύλη του Βραδεµβούργου στο Βερολίνο κ.ά. 



 

Συγκεντρώστε φωτογραφίες και φτιάξτε ένα πόστερ για τον τοίχο της τάξης σας ή 

εναλλακτικά παρουσιάστε τις µε το βοήθεια του PowerPoint. 

5η ∆ραστηριότητα: Σε οµάδες των 5 ατόµων, να βρείτε στοιχεία για τις πολιτικές της 

Ε.Ε. σχετικά µε  

α) το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη,  

β) την κοινή γεωργική πολιτική,  

γ) την ενέργεια,  

δ) την τεχνολογική καινοτοµία. 

Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας στην τάξη και να συζητήσετε τα 

σηµαντικότερα για εσάς σηµεία. 

6η ∆ραστηριότητα: Να βρείτε στοιχεία για την ενιαία αγορά και οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση (µπορείτε να συµβουλευτείτε επιπλέον διάφορες πηγές της Ε.Ε., 

όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της µε ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm). Ποια νοµίζετε ότι είναι 

η σηµασία της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, της ενιαίας αγοράς και του 

κοινού νοµίσµατος για τη ζωή µας; 

Να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της εργασίας σας στην τάξη και να συζητήσετε τα 

σηµαντικότερα για εσάς σηµεία. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (Η Ευρώπη είναι παιχνίδι!) 

1η ∆ραστηριότητα: Ακονίστε τις γνώσεις σας σχετικά µε την Ευρώπη λύνοντας το 

σταυρόλεξο «Γνωρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση». Εναλλακτικά, στο σύνδεσµο 

http://users.evr.sch.gr/geopapava/Giorgos_blog/I_LEARN_ABOUT_EE.htm, λύστε  

το σταυρόλεξο στο διαδίκτυο (χρησιµοποιείτε κεφαλαία γράµµατα). 

2η ∆ραστηριότητα: Γνωρίζετε τις σηµαίες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Αντιστοιχίστε τη σηµαία µε το σωστό κράτος στην άσκηση αντιστοίχισης «Σηµαίες – 

Χώρες».  

3η ∆ραστηριότητα: Επισκεφτείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (Europa Go!) 

http://europa.eu/europago/welcome.jsp 

Ο σύνδεσµος αυτός περιέχει διάφορα διαδραστικά παιχνίδια µέσω των οποίων 

µπορείτε: 

� Να γνωρίσετε το ευρώ, τα νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα των άλλων χωρών. 

� Να δοκιµάσετε τη µνήµη σας µε τις σηµαίες των χωρών της Ε.Ε. 

� Να δοκιµάσετε τις γνώσεις σας για την Ευρώπη. 

� Να γνωρίσετε τον Ευρωπαϊκό ύµνο, αλλά και τους ύµνους των χωρών της Ε.Ε. 

� Να ανακαλύψετε την Ευρώπη κάνοντας ένα ταξίδι στον χρόνο. 

Επιλέξτε γλώσσα «Ελληνικά» και στη διαδραστική οθόνη που εµφανίζεται (όπως 

παρακάτω) επιλέξτε, µετακινώντας το ποντίκι, το παιχνίδι της προτίµησής σας. 

Ξεκινήστε!

 



 

4η ∆ραστηριότητα: Το Europa Park είναι ένα µεγάλο Ευρωπαϊκό θεµατικό πάρκο στη 

Γερµανία, µε θέµα τις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 

http://www.europapark.de/lang-en/c51/default.html και περιηγηθείτε στις όµορφες 

τοποθεσίες σε συνδυασµό µε δραστηριότητες αναψυχής. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

� Το νησιώτικο τοπίο και ο ναός του Ποσειδώνα στην Ελλάδα. 

� Το rafting στα σκανδιναβικά φιόρδ. 

� Το τρενάκι του ευρωπαϊκού διαστηµικού σταθµού eurosat. 

� Τα κινούµενα φλυτζάνια στην Ολλανδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (∆ιεκδικώντας το µέλλον σου) 

1η ∆ραστηριότητα:  Επισκεφτείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (Europe 

Direct): http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm  

 

Αφού βρείτε που εδρεύει το πλησιέστερο στην περιοχή σας κέντρο πληροφοριών του 

δικτύου Europe Direct, να επικοινωνήσετε και να κανονίσετε µία συνάντηση για να 

λάβετε συµβουλευτικό και πληροφοριακό υλικό σχετικά µε την Ευρώπη. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

� Πρακτικές συµβουλές σε πολλά θέµατα (απόκτηση αναγνωρισµένων 

προσόντων, καταγγελία ανασφαλών προϊόντων κ.ά.). 

� Λεπτοµέρειες επικοινωνίας µε τους σχετικούς οργανισµούς στους οποίους 

µπορείτε να απευθυνθείτε. 

� Συµβουλές για την άσκηση των δικαιωµάτων σας στην Ευρώπη. 

Να συγκεντρώσετε το υλικό και να το παρουσιάσετε στην τάξη. 

2η ∆ραστηριότητα: Επισκεφτείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (Ο 

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής): http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces 

Αφού µελετήσετε την ιστοσελίδα, ακολουθήστε τον διαδραστικό οδηγό (περιγράφεται 

στο παρακάτω πλαίσιο) για να υποβάλλετε µία καταγγελία ή µία αίτηση για παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε ένα τοπικό, κοινωνικό ή άλλο ζήτηµα που σας απασχολεί 

(π.χ. καταστροφή από το δήµο διατηρητέου κτιρίου για την ανέγερση οικοδοµής µε 

γραφεία). 

Ποιός µπορεί να σας βοηθήσει; 

 

∆ιαδραστικός οδηγός 

Θέλετε να υποβάλετε καταγγελία ή αίτηση παροχής πληροφοριών;  

Υποβάλετε την καταγγελία σας  Αίτηση παροχής πληροφοριών  

Να παρουσιάσετε στην τάξη το αποτέλεσµα των ενεργειών σας. 

3η ∆ραστηριότητα: Μπείτε στην ιστοσελίδα  http://www.dolceta.eu/greece/Mod1 της 

Dolceta και ενηµερωθείτε για τα δικαιώµατα των καταναλωτών, σχετικά µε  

Α) την πώληση από απόσταση και  



 

Β) την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών.  

Φτιάξτε έναν «δεκάλογο» µε τα σηµεία προσοχής σε κάθε µία από τις δύο 

περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (Όπου “Ευρώπη” πατρίς!) 

1η ∆ραστηριότητα: Από «Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης 2009-10» (κατεβάστε το 

από τον σύνδεσµο: http://www.europadiary.eu/docs/Edito_gr.pdf  αν δεν το έχετε), να 

ενηµερωθείτε για τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (υπάρχουν στο 

σύνδεσµο http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf). Να παρουσιάσετε 

σε PowerPoint τα δικαιώµατα αυτά. 

 

2η ∆ραστηριότητα: Από το ίδιο βιβλίο, να ενηµερωθείτε για τα δικαιώµατα των νέων, 

τα εργασιακά δικαιώµατα, την εργασία σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.,  την αµοιβαία 

αναγνώριση προσόντων και το ευρωπαϊκό βιογραφικό Europass CV. Το τελευταίο, 

µπορείτε να το κατεβάσετε και από την παρακάτω διεύθυνση, όπου µπορείτε να δείτε 

και παραδείγµατα συµπληρωµένων βιογραφικών: 

https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp?loc=el_

GR 

Υποθέστε ότι είστε ένας νέος ή νέα που έχει τελειώσει τις σπουδές του/της και 

αναζητεί εργασία στην Ε.Ε. Να συµπληρώσετε το βιογραφικό (µε βάση τα 

υποτιθέµενα προσόντα που έχετε αποκτήσει) και να το απευθύνετε (εικονικά) σε 

κάποιον ευρωπαϊκό οργανισµό ή επιχείρηση προς αναζήτηση εργασίας. Μαζί, να  

επισυνάψετε ένα σηµείωµα στο οποίο να αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους 

οποίους θέλετε τη συγκεκριµένη εργασία (σε άλλη χώρα) και γιατί πιστεύετε ότι είστε 

κατάλληλος/η για αυτήν. 

3η ∆ραστηριότητα: Υποθέστε ότι για την επταήµερη εκδροµή που θα κάνετε στην 

Τρίτη τάξη, υπάρχουν οι εξής δύο επιλογές προορισµού: Ελλάδα ή κάποια χώρα της 

Ε.Ε. Με δεδοµένο ότι το κόστος της εκδροµής είναι παρόµοιο και για τους δύο 

προορισµούς, να πάρετε θέση υπέρ της µίας ή της άλλης πρότασης (debate). 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (Συµµετέχω για να έχω!) 

1η ∆ραστηριότητα: Επισκεφθείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (Debate 

Europe): http://europa.eu/debateeurope/index_el.htm  

Λάβετε µέρος σε όποιες δηµόσιες συζητήσεις επιθυµείτε και δώστε την άποψή σας 

για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρώπη σήµερα. Παρουσιάστε τις απόψεις 

που εκφράσατε, στην τάξη. 

2η ∆ραστηριότητα: Επισκεφθείτε στο διαδίκτυο τον παρακάτω σύνδεσµο (e-Twinning 

– Η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη): http://www.etwinning.gr 

 

Μέσω της συγκεκριµένης ιστοσελίδας µπορείτε να ψάξετε και να βρείτε κάποιο 

σχολείο σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. και να ζητήσετε να συνεργαστείτε σε κάποιο 

θέµα που σας ενδιαφέρει, αναπτύσσοντας έναν ζωντανό διαδικτυακό διάλογο, µε 

ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών, υλικού κ.ά.  

Ζητήστε τη βοήθεια και συµµετοχή κάποιων καθηγητών σας (κυρίως ξένης γλώσσας) 

και αφού κάνετε την εγγραφή του σχολείου στο πρόγραµµα, ξεκινήστε την 

αναζήτηση. Η περιπέτεια αρχίζει! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίσοι) 

1η ∆ραστηριότητα: Παρακολουθήστε τη θεατρική παράσταση «Βαβυλωνία» 

(εναλλακτικά, δείτε την κινηµατογραφική εκδοχή του έργου ή διαβάστε το 

απόσπασµα που σας δίνεται ή κατεβάστε το από τη διεύθυνση http://www.greek-

language.gr/greekLang/literature/anthologies/new/show.html?id=22). Το θέµα του 

έργου πραγµατεύεται τις παρεξηγήσεις που προκύπτουν από  την αδυναµία 

συνεννόησης των πρωταγωνιστών λόγω των κατά τόπους διαφορών της ελληνικής 

γλώσσας.  

Αφού κάνετε τον παραλληλισµό µε τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, να προτείνετε 

τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων επικοινωνίας (λόγω γλωσσικής και   

πολιτιστικής ετερότητας) των πολιτών της Ε.Ε. 

2η ∆ραστηριότητα: Σε οµάδες των 5 ατόµων, να αναζητήσετε µαρτυρίες και 

αφηγήσεις (από συγγενείς, φίλους, γνωστούς) Ελλήνων που έζησαν ως µετανάστες 

στην Ευρώπη, την µεταπολεµική περίοδο (κυρίως µετά τη δεκαετία το 1950). Στη 

συνέχεια, να αναζητήσετε πληροφορίες για το σηµαντικό ζήτηµα της µετανάστευσης 

στη σηµερινή Ευρώπη (από ανθρώπους κυρίως του τρίτου κόσµου) και να 

συγκρίνετε τις δύο περιπτώσεις . Να παρουσιάσετε το αποτέλεσµα των ενεργειών 

σας (του project) στην τάξη και να το συζητήσετε µε τις υπόλοιπες οµάδες. 

3η ∆ραστηριότητα: Αφηγηθείτε (µε βάση τα όσα γνωρίσατε για την Ε.Ε., αλλά και µε 

τη βοήθεια της φαντασίας σας) µία µέρα από τη ζωή ενός µαθητή σε µία χώρα της 

Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – 1η ∆ραστηριότητα 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – 2η ∆ραστηριότητα 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – 1η ∆ραστηριότητα 

 

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2007/C 303/01) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή διακηρύσσουν 
πανηγυρικά ως Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
ακόλουθο κείµενο: 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Προοίµιο 

Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας µεταξύ τους µία διαρκώς στενότερη ένωση, 
αποφάσισαν να µοιραστούν ένα ειρηνικό µέλλον θεµελιωµένο σε κοινές αξίες. 

Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της, εδράζεται 
στις αδιαίρετες και οικουµενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της 
ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δηµοκρατίας 
και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης 
της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και δηµιουργώντας ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

Η Ένωση συµβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, 
σεβόµενη την πολυµορφία των πολιτισµών και των παραδόσεων των λαών της 
Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της και την οργάνωση 
της δηµόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιδιώκει 
να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και εγγυάται την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης. 

Προς τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, υπό το πρίσµα της εξέλιξης της κοινωνίας, της κοινωνικής προόδου και 
των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε 
ένα Χάρτη. 

Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόµενος τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της 
Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώµατα που απορρέουν 
ιδίως από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των 
κρατών µελών, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν 
υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης καθώς και από τη 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Εν προκειµένω, ο Χάρτης θα 
ερµηνεύεται από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών, λαµβανοµένων 
δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν υπό την εποπτεία του 
Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρµόστηκαν υπ’ 
ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 



 

Η απόλαυση των δικαιωµάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι 
τόσο των τρίτων όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των µελλοντικών γενεών. 

Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές 
που ορίζονται κατωτέρω. 

TITΛΟΣ 1 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

Άρθρο 1 

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να 
προστατεύεται. 

Άρθρο 2 

∆ικαίωµα στη ζωή 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη ζωή. 

2.   Κανείς δεν µπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεσθεί. 

Άρθρο 3 

∆ικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική του ακεραιότητα. 

2.   Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής: 

   α)   
η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις 
λεπτοµερέστερες διατάξεις που ορίζονται από το νόµο,  

   β)   
η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην 
επιλογή των προσώπων,  

   γ)   
η απαγόρευση της µετατροπής του ανθρωπίνου σώµατος και αυτών των ιδίων 
των µερών του σε πηγή κέρδους,  

   δ)   η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.  

Άρθρο 4 

Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή 
µεταχείρισης 

Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή 
εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση. 

Άρθρο 5 



 

Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας 

1.   Κανείς δεν µπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία. 

2.   Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. 

3.   Απαγορεύεται η εµπορία των ανθρωπίνων όντων. 

TITΛΟΣ ΙΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

Άρθρο 6 

∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια. 

Άρθρο 7 

Σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, 
της κατοικίας του και των επικοινωνιών του. 

Άρθρο 8 

Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν. 

2.   Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για 
καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για 
άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται 
να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη 
διόρθωσή τους. 

3.   Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 

Άρθρο 9 

∆ικαίωµα γάµου και δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας 

Το δικαίωµα γάµου και το δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται 
σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους. 

Άρθρο 10 

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 



 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 
Το δικαίωµα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία µεταβολής θρησκεύµατος ή 
πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύµατος ή των 
πεποιθήσεών του, ατοµικά ή συλλογικά, δηµοσία ή κατ’ ιδίαν, µε τη λατρεία, την 
εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. 

2.   Το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις εθνικές 
νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή του. 

Άρθρο 11 

Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό 
περιλαµβάνει την ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης 
πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάµειξη δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως 
συνόρων. 

2.   Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πολυφωνία τους είναι 
σεβαστές. 

Άρθρο 12 

Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και 
στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον 
συνδικαλιστικό τοµέα καθώς και στους τοµείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγµα 
που συνεπάγεται το δικαίωµα κάθε προσώπου να ιδρύει µε άλλους συνδικαλιστικές 
ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συµφερόντων του. 

2.   Τα πολιτικά κόµµατα, στο επίπεδο της Ένωσης, συµβάλλουν στην έκφραση της 
πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. 

Άρθρο 13 

Ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης 

Η τέχνη και η επιστηµονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία είναι 
σεβαστή. 

Άρθρο 14 

∆ικαίωµα εκπαίδευσης 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 
επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση. 

2.   Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

3.   Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σεβασµό των δηµοκρατικών 
αρχών καθώς και το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη 



 

µόρφωση των τέκνων τους σύµφωνα µε τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και 
παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύµφωνα µε τις εθνικές 
νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους. 

Άρθρο 15 

Ελευθερία του επαγγέλµατος και δικαίωµα προς εργασία 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελµα, το οποίο 
επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα. 

2.   Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να 
εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος µέλος. 

3.   Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των 
κρατών µελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που 
απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης. 

Άρθρο 16 

Επιχειρηµατική ελευθερία 

Η επιχειρηµατική ελευθερία αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις 
εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 17 

∆ικαίωµα ιδιοκτησίας 

1.   Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νοµίµως κτηθέντων αγαθών του, 
να τα χρησιµοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν µπορεί να 
στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνον για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, στις 
περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο και έναντι 
δίκαιης και έγκαιρης αποζηµίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών µπορεί 
να υπόκειται σε περιορισµούς από το νόµο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το 
γενικό συµφέρον. 

2.   Η διανοητική ιδιοκτησία προστατεύεται. 

Άρθρο 18 

∆ικαίωµα ασύλου 

Το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης της 
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί 
του καθεστώτος των προσφύγων και σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 
οριζόµενες ως «οι Συνθήκες»). 

Άρθρο 19 

Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης 



 

1.   Απαγορεύονται οι οµαδικές απελάσεις. 

2.   Κανείς δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος 
όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να 
υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση. 

TITΛΟΣ ΙΙΙ 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

Άρθρο 20 

Ισότητα έναντι του νόµου 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόµου. 

Άρθρο 21 

Απαγόρευση διακρίσεων 

1.   Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας 
µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού. 

2.   Εντός του πεδίου εφαρµογής των Συνθηκών και µε την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας. 

Άρθρο 22 

Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία 

Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία. 

Άρθρο 23 

Ισότητα γυναικών και ανδρών 

Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, 
µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. 

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που 
προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου. 

Άρθρο 24 

∆ικαιώµατα του παιδιού 

1.   Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για 
την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά µπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους. 
Η γνώµη τους σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν λαµβάνεται υπόψη σε 
συνάρτηση µε την ηλικία και την ωριµότητά τους. 



 

2.   Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες 
αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισµούς, πρωταρχική σηµασία πρέπει να δίνεται στο 
υπέρτατο συµφέρον του παιδιού. 

3.   Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας 
επαφές µε τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συµφέρον 
του. 

Άρθρο 25 

∆ικαιώµατα των ηλικιωµένων 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ηλικιωµένων προσώπων να 
διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινωνικό και 
πολιτιστικό βίο. 

Άρθρο 26 

Ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες να 
επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και 
επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Άρθρο 27 

∆ικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο της 
επιχείρησης 

Εξασφαλίζεται στους εργαζοµένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγµένα 
επίπεδα, εγκαίρως ενηµέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές 
νοµοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 28 

∆ικαίωµα διαπραγµάτευσης και συλλογικών δράσεων 

Οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύµφωνα 
µε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, δικαίωµα να 
διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις στα ενδεδειγµένα 
επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, σε 
συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της απεργίας. 

Άρθρο 29 

∆ικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας 



 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως 
εργασίας. 

Άρθρο 30 

Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης 

Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 31 

∆ίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας 

1.   Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την 
υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του. 

2.   Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε 
ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο 
αµειβόµενων διακοπών. 

Άρθρο 32 

Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία 

Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική 
σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και πλην 
περιορισµένων παρεκκλίσεων. 

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρµοσµένων 
στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση ή από 
οποιαδήποτε εργασία που θα µπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία 
τους, τη σωµατική, πνευµατική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε 
κίνδυνο την εκπαίδευσή τους. 

Άρθρο 33 

Οικογενειακή ζωή και επαγγελµατική ζωή 

1.   Εξασφαλίζεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προστασία της οικογένειας. 

2.   Κάθε πρόσωπο, προκειµένου να µπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή µε την 
επαγγελµατική ζωή του, έχει δικαίωµα προστασίας από την απόλυση για λόγους που 
συνδέονται µε τη µητρότητα, καθώς και δικαίωµα αµειβόµενης άδειας µητρότητας και 
γονικής άδειας µετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού. 

Άρθρο 34 

Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή 

1.   Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία 



 

σε περιπτώσεις όπως η µητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχηµα, η εξάρτηση ή 
το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύµφωνα µε τους 
κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και 
πρακτικές. 

2.   Κάθε πρόσωπο που διαµένει και διακινείται νοµίµως εντός της Ένωσης έχει 
δικαίωµα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές. 

3.   Η Ένωση, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η 
φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής 
βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν 
επαρκείς πόρους, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης 
και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές. 

Άρθρο 35 

Προστασία της υγείας 

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να 
απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των 
πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου. 

Άρθρο 36 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, 
σύµφωνα µε τις Συνθήκες, προκειµένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή 
της Ένωσης. 

Άρθρο 37 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του 
πρέπει να ενσωµατώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται 
σύµφωνα µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. 

Άρθρο 38 

Προστασία του καταναλωτή 

Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Άρθρο 39 



 

∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

1.   Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους 
ίδιους όρους µε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 

2.   Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται µε άµεση και καθολική, 
ελεύθερη και µυστική ψηφοφορία. 

Άρθρο 40 

∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές 

Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους 
όρους µε τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 

Άρθρο 41 

∆ικαίωµα χρηστής διοίκησης 

1.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αµερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου 
προθεσµίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσµικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισµούς της Ένωσης. 

2.   Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει ιδίως: 

   α)   
το δικαίωµα κάθε προσώπου σε προηγούµενη ακρόαση πριν να ληφθεί 
ατοµικό µέτρο εις βάρος του,  

   β)   
το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, 
τηρουµένων των νοµίµων συµφερόντων της εµπιστευτικότητας και του 
επαγγελµατικού και επιχειρηµατικού απορρήτου,  

   γ)   την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.  

3.   Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αποκατάσταση εκ µέρους της Ένωσης της 
ζηµίας που του προξένησαν τα θεσµικά όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των 
κρατών µελών. 

4.   Κάθε πρόσωπο µπορεί να απευθύνεται στα θεσµικά όργανα της Ένωσης σε µία 
από τις γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να λαµβάνει απάντηση στην ίδια 
γλώσσα. 

Άρθρο 42 

∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή 
έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα 
έγγραφα των θεσµικών και λοιπών οργάνων και οργανισµών της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως υποθέµατος. 



 

Άρθρο 43 

Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή 
έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος, έχει δικαίωµα να προσφεύγει 
στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, σχετικά µε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο 
της δράσης των θεσµικών και λοιπών οργάνων και οργανισµών της Ένωσης, µε 
εξαίρεση το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των 
δικαιοδοτικών καθηκόντων του. 

Άρθρο 44 

∆ικαίωµα αναφοράς 

Κάθε πολίτης της Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή 
έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος µέλος, έχει δικαίωµα αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Άρθρο 45 

Ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής 

1.   Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα 
στο έδαφος των κρατών µελών. 

2.   Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής µπορεί να χορηγείται, σύµφωνα µε τις 
Συνθήκες, στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος 
κράτους µέλους. 

Άρθρο 46 

∆ιπλωµατική και προξενική προστασία 

Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν 
αντιπροσωπεύεται το κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωµατικής και 
προξενικής προστασίας κάθε κράτους µέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν 
και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού. 

ΤΙΤΛΟΣ VI 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Άρθρο 47 

∆ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου 

Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που 
διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου, τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. 



 

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και εντός 
εύλογης προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που έχει 
προηγουµένως συσταθεί νοµίµως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να 
συµβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του. 

Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική αρωγή, εφόσον η 
αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. 

Άρθρο 48 

Τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα της υπεράσπισης 

1.   Κάθε κατηγορούµενος τεκµαίρεται ότι είναι αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής 
του σύµφωνα µε τον νόµο. 

2.   ∆ιασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε κάθε 
κατηγορούµενο. 

Άρθρο 49 

Αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών 

1.   Κανείς δεν µπορεί να καταδικασθεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν 
αποτελούσε, κατά τη στιγµή της τέλεσής της, αδίκηµα κατά το εθνικό ή το διεθνές 
δίκαιο. Ούτε επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνη η οποία ίσχυε κατά τη στιγµή 
της τέλεσης του αδικήµατος. Εάν, µετά την τέλεση του αδικήµατος, προβλεφθεί µε 
νόµο ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται αυτή η ποινή. 

2.   Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τιµωρία ατόµου ενόχου για πράξη 
ή παράλειψη η οποία, κατά τη στιγµή της τέλεσής της, ήταν εγκληµατική σύµφωνα µε 
τις γενικές αρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη. 

3.   Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκηµα. 

Άρθρο 50 

∆ικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο φορές για 
την ίδια αξιόποινη πράξη 

Κανείς δεν διώκεται ούτε τιµωρείται ποινικά για αδίκηµα για το οποίο έχει ήδη 
αθωωθεί ή καταδικασθεί εντός της Ένωσης µε οριστική απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου σύµφωνα µε το νόµο. 

ΤΙΤΛΟΣ VII 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΧΑΡΤΗ 

Άρθρο 51 

Πεδίο εφαρµογής 



 

1.   Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα θεσµικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισµούς της Ένωσης, τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας, 
καθώς και στα κράτη µέλη, µόνον όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά 
συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα δικαιώµατα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την 
εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους και εντός των ορίων 
των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της απονέµονται από τις Συνθήκες. 

2.   Ο παρών Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης 
πέραν των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρµοδιότητες και 
καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα όπως 
ορίζονται στις Συνθήκες. 

Άρθρο 52 

Εµβέλεια και ερµηνεία των δικαιωµάτων και των αρχών 

1.   Κάθε περιορισµός στην άσκηση των δικαιωµάτων και ελευθεριών που 
αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόµο και να 
σέβεται το βασικό περιεχόµενο των εν λόγω δικαιωµάτων και ελευθεριών. 
Τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας, περιορισµοί επιτρέπεται να επιβάλλονται 
µόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγµατικά σε στόχους γενικού 
ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των 
δικαιωµάτων και ελευθεριών των τρίτων. 

2.   Τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη και τα οποία 
αποτελούν αντικείµενο διατάξεων των Συνθηκών ασκούνται υπό τους όρους και 
εντός των ορίων που καθορίζονται σε αυτές. 

3.   Στο βαθµό που ο παρών Χάρτης περιλαµβάνει δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε 
δικαιώµατα τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η 
εµβέλειά τους είναι ίδιες µε εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύµβαση. Η διάταξη 
αυτή δεν εµποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία. 

4.   Στο βαθµό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει θεµελιώδη δικαιώµατα όπως 
απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, τα εν λόγω 
δικαιώµατα πρέπει να ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις παραδόσεις αυτές. 

5.   Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές µπορούν να 
εφαρµόζονται µε νοµοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των θεσµικών και λοιπών 
οργάνων και οργανισµών της Ένωσης και µε πράξεις των κρατών µελών όταν 
εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων 
τους. Η επίκληση των διατάξεων αυτών ενώπιον δικαστηρίου είναι παραδεκτή µόνον 
για την ερµηνεία των εν λόγω πράξεων και τον έλεγχο της νοµιµότητάς τους. 

6.   Οι εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη 
όπως καθορίζεται στον παρόντα Χάρτη. 

7.   Τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών λαµβάνουν δεόντως υπόψη 
τους τις επεξηγήσεις οι οποίες έχουν εκπονηθεί µε σκοπό την παροχή κατευθύνσεων 
για την ερµηνεία του παρόντος Χάρτη. 

Άρθρο 53 



 

Επίπεδο προστασίας 

Καµία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως περιορίζουσα ή 
θίγουσα τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που 
αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρµογής από το δίκαιο της Ένωσης, το 
διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες είναι µέρη η 
Ένωση, ή όλα τα κράτη µέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, 
καθώς και από τα Συντάγµατα των κρατών µελών. 

Άρθρο 54 

Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώµατος 

Καµία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως 
συνεπαγόµενη δικαίωµα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που 
αποσκοπεί στην κατάλυση των δικαιωµάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον 
παρόντα Χάρτη ή σε περιορισµούς των δικαιωµάτων και ελευθεριών ευρύτερους από 
τους προβλεπόµενους σε αυτόν. 

° 

° ° 

Το ανωτέρω κείµενο αναπαράγει, προσαρµόζοντάς τον, τον Χάρτη κατά τη 
διακήρυξή του στις 7 ∆εκεµβρίου 2000 και θα τον αντικαταστήσει από την ηµέρα 
έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – 2η ∆ραστηριότητα 

 

 

  

 

 

Βιογραφικό 
σηµείωµα 
Europass 

Φωτογραφία. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες).  

  

Προσωπικές 
πληροφορίες 

 

Επώνυµο (-α) / 
Όνοµα (-τα) 

Επώνυµο Όνοµα (ονόµατα) (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

∆ιεύθυνση (-εις) Οδός, αριθµός, ταχυδροµικός κωδικός, πόλη, χώρα 
(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

Τηλέφωνο (-α) (Προαιρετικά, βλ. 
οδηγίες) 

Κινητό: (Προαιρετικά, βλ. 
οδηγίες) 

Φαξ (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Υπηκοότητα (ή 
υπηκοότητες) 

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Ηµεροµηνία 
γέννησης 

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Φύλο (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Επιθυµητή θέση 
εργασίας / τοµέας 

απασχόλησης 

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Επαγγελµατική 
πείρα 

 

  

Χρονολογίες Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε σχετική επαγγελµατική θέση, 
ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. (Προαιρετικά, βλ. 
οδηγίες).  

Απασχόληση ή θέση 
που κατείχατε 

 



 

Κύριες 
δραστηριότητες και 

αρµοδιότητες 

 

Όνοµα και 
διεύθυνση εργοδότη 

 

Τύπος ή τοµέας 
δραστηριότητας 

 

  

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

 

  

Χρονολογίες Περιγράψτε ξεχωριστά κάθε κύκλο σπουδών που έχετε 
ολοκληρώσει και που τεκµηριώνεται µέσω πιστοποιητικού 
ή διπλώµατος, ξεκινώντας από τον πιο πρόσφατο. 
(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες). 

Τίτλος του 
πιστοποιητικού ή 

διπλώµατος 

 

Κύρια θέµατα / 
επαγγελµατικές 

δεξιότητες 

 

Επωνυµία και είδος 
του οργανισµού που 

παρείχε την 
εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

 

Επίπεδο κατάρτισης 
µε βάση την εθνική ή 

διεθνή ταξινόµηση 

(Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Ατοµικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

 

  

Μητρική (-ες) 
γλώσσα (-ες) 

Αναφέρετε τη/τις µητρική (-ες) σας γλώσσα (-ες) 

  

Άλλη (-ες) γλώσσα (-
ες) 

 

Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Οµιλία Γραφή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο 
(*) 

Προφορική Γραπτή 
(ανάγνωση

) 

Eπικοινωνία Προφορική 
έκφραση 

 

Γλώσσα           

Γλώσσα           

 (*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς 

  



 

Κοινωνικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Οργανωτικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Τεχνικές δεξιότητες 
και ικανότητες 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

∆εξιότητες 
πληροφορικής 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Καλλιτεχνικές 
δεξιότητες και 

ικανότητες 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Άλλες δεξιότητες και 
ικανότητες 

Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτές και διευκρινίστε πώς τις 
αποκτήσατε. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Άδεια οδήγησης Αναφέρετε τον τύπο της άδειας. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Πρόσθετες 
πληροφορίες 

Αναφέρετε στο σηµείο αυτό οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
κρίνετε χρήσιµη, π.χ. πρόσωπα που µπορούν να δώσουν 
συστάσεις, δηµοσιεύσεις, κλπ. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

  

Παραρτήµατα Απαριθµήστε τα έγγραφα που επισυνάπτονται στο 
βιογραφικό. (Προαιρετικά, βλ. οδηγίες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – 1η ∆ραστηριότητα 

 

Ανθολόγηση νεοελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αι.)  

Βυζάντιος ∆ηµήτριος Κ. Χ. 

Η Βαβυλωνία (απόσπασµα) 

Η ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ 

΄Η 

Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΚΩΜΩ∆ΙΑ 

ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ 

  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΑΣ. 

Εἶναι µὲν ἀστεῖον, ἀλλὰ καὶ λυπηρὸν ἐξ ἐναντίας τὸ νὰ βλέπῃ τὶς εἰς µίαν 
συναστροφὴν διαφόρων Ἑλλήνων, οἷον· Χίων, Κρητῶν, Ἀλβανῶν, Βυζαντίων, 
Ἀνατολιτῶν, Ἑπτανησίων, καὶ λοιπῶν, ὡς ἐκ τῆς διαφθορᾶς, εἰς ἣν ὑπέπεσεν ἡ 

Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀπὸ ἀρχαιοτέρας ἐποχὰς, ἐξαιρέτως δὲ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς καθ' 

ἥν τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος ὑπεδουλώθη ὑπὸ τὴν Ὀθωµανικὴν ∆υναστείαν, ἄλλον µὲν νὰ 

µιγνύῃ λέξεις Τουρκικὰς, ἄλλον Ἰταλικὰς, ἄλλον δὲ Ἀλβανικὰς, καὶ ἄλλον 
διεφθαρµένας.[1]

 Καὶ εἰς τὴν αὐτὴν συναναστροφὴν ὅλοι Ἕλληνες ὄντες, νὰ µὴ 

δύνανται νὰ ἐννοῶσιν ὁ εἷς τὸν ἄλλον χωρὶς τῆς ἀνάγκης µεταφράσεως, ἢ 

ἐξηγήσεως τῶν προφεροµένων ἆφ' ἕνα ἕκαστον λέξεων, ὥστε ἡ συναναστροφὴ 

ἐκείνη νὰ καταντᾷ Βαβυλωνία[2]
. 

Τὴν λυπηρὰν αὐτὴν κατάστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐξετραχηλίσθη ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, 

µὴ θελήσας νὰ ἐκτραγωδήσω, ἐθέµην σκοπὸν νὰ κωµῳδήσω, ὥστε διὰ τῆς 
ἀστειότητος µᾶλλον νὰ καταρτισθῶσιν οἱ κακῶς προφέροντες τὴν Ἑλληνικὴν 
Γλῶσσαν, καὶ νὰ προτραπῶσιν εἰς τὴν κατὰ τόπους σύστασιν σχολείων πρὸς 
ἐκπαίδευσιν τῆς Νεολαίας των. 

∆ὲν ἀποβλέπω πρὸς ἐµπαιγµὸν τῶν εἰς τὴν σκηνὴν παρουσιαζοµένων προσώπων, 
ἀλλ' ὡς εἶπον, πρὸς καταρτισµὸν, καὶ τὴν διὰ τὴν διάδοσιν τῆς παιδείας προτροπήν[3]

. 

∆ιὰ νὰ µὴ ὑποληφθῶ δὲ ὡς ἐπιθυµῶν νὰ ὁµιλῆται ἡ παλιὰ Ἑλληνικὴ µὲ τὸν 

Σχολαστικὸν τρόπον (ὡς συνειθίζουν τινὲς τῶν λογίων µας), ὥστε νὰ µὴ ἐννοῆται 
τελείως, ἕνεκα τούτου παρεισῆξα εἰς τὴν σκηνὴν καὶ τὸν Σχολαστικὸν Λογιώτατον, 
διὰ νὰ ἀποδείξω πόσης ἀηδείας πρόξενος εἶναι καὶ ὁ τρόπος τῆς Σχολαστικῆς 
διαλεκτικῆς µεταξὺ τῆς καθοµιλουµένης ὁµιλούµενος, πολὺ δὲ µᾶλλον εἰς 



 

συναναστροφὰς ἀνθρώπων µὴ ἐχόντων τὰ φῶτα τῆς παιδείας, καθότι ἀπὸ τῶν 

τοιούτων παρεξηγουµένη ἐπάγει γέλωτα. 

∆ὲν εἰσῆξα πολλὰ γένη Ἑλλήνων εἰς τὴν σκηνὴν, περιορισθεὶς εἰς µόνα αὐτὰ, µετὰ 

τῶν ὁποίων συµπεριλαµβάνονται ὅσα µὲν µιγνύουν τὴν Τουρκικὴν, ἰδίως µὲ τὸν 
Ἀνατολίτην· ὅσα τὴν Ἰταλικὴν καὶ τὰς ἄλλας Εὐρωπαϊκὰς διαλέκτους, µὲ τον 

Ἑπταννήσιον· ὅσα τὴν Ἀλβανικὴν, µὲ τὸν Ἀλβανὸν· καὶ ὅσα τὰς διεφθαρµένας ἄλλας 
λέξεις, µὲ τοὺς λοιποὺς, (καθότι εἰς πολλὰ µέρη τῆς Τουρκίας πολλῶν ἡ ὁµιλίας δὲν 
διαφέρει ἀπὸ ἐκείνην τῶν Ἀνατολιτῶν). 

Ἡ ἀνάγνωσις τῆς Κωµῳδίας αὐτῆς ἔχει τὴν κοµψότητα, ὅταν τὴν προφέρουν µὲ τὸν 
τρόπον τῶν παρουσιαζοµένων εἰς τὴν σκηνὴν προσώπων. 

Τὴν Κωµῳδίαν ταύτην ἐξέδωκα τὸ 1836 ἔτος· ἀλλ' ἐπειδὴ εἶδον ὅτι εὐχαρίστησε τὸ 

κοινὸν, πολὺ δὲ περισσότερον ὅταν τὴν παρέστησαν εἰς θεατρικὰς παραστάσεις, καὶ 
ἐπειδὴ πολλοὶ ἐπιθυµοῦν νὰ τὴν ἀποκτήσουν πρὸς διασκέδασιν, ἐπεχείρησα νὰ 

ἐκδώσω τὸ δεύτερον ἤδη αὐτὴν, παραλλάξας καὶ µεταθέσας τὰς µὲν σκηνὰς εἰς τὸ 

εὐκολώτερον διὰ τὰς θεατρικὰς παραστάσεις, προσθαφαιρέσας δὲ καὶ πολλά χάριν 

ἀστεϊσµοῦ[4]
, συγγράψας δὲ διὰ στίχων τὴν τετάρτην πρᾶξιν αὐτῆς, ὡς ἐν εἴδει 

παρεισοδίου πρὸς περισσοτέραν κοµψότητα. 

Παρακαλῶ τοὺς ἀναγινώσκοντες νὰ µοὶ χορηγήσωσι συγγνώµην (ὄχι κατηγορίαν)[5]
, 

διὰ τὰς ἐλλείψεις της, ὑπισχνούµενος νὰ τοὺς εὐχαριστήσω καὶ µὲ ἄλλας ἀκολούθως 
ἐκδοθησοµένας Κωµῳδίας. 

Ὁ Συγγραφεὺς 
∆. Κ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ. 

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. 

ΧΙΟΣ. 

ΚΡΗΣ. 

ΑΛΒΑΝΟΣ. 

ΚΥΠΡΙΟΣ. 

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΣ ΧΙΟΣ. 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 

ΚΑΝΕΛΛΑ, ἐρωµένη τοῦ Κρητός. 
ΓΑΡΟΥΦΩ γραῖα τροφὸς τῆς Κανέλλας. 
ΙΑΤΡΟΣ ΑΜΑΘΗΣ. 

Ἡ Σκηνὴ ἐν Ναυπλίω. 



 

  

ΠΡΑΞΙΣ Α΄. 

  

ΣΚΗΝΗ Α΄. 

(Ξενοδοχεῖον ὅπου εἰσέρχονται οἱ ἐν τῇ σκηνῇ) 

Ἀνατολίτης, καὶ ὁ Ξενοδόχος. 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν). Λοκάντα, λοκάντα λέανε, ἄκουγα, ἄµµα τί πρᾶγµα εἶναι ντὲν 
ἤξερα… πρώτη βολὰ γλέπω - ἐντῶ πέρα οὕλα ἀλὰ φράγκα εἶναι ψιλολογιὰ κοµµένα, 

- ὗ!!! σουφράδες, τζανάκια, τζοµλέκια, ποτήργια! οὕλα σειρὰ σειρὰ εἶναι 
δουζδισµένα[6]

 -, ἇµµα φαγιὰ, τίποτα - τζιµπούκια, ὄχι - καφφὲ µαφφὲ, ὄχι - γιατάκι 
τίποτα - µαξιλάρια φιλὰν φαλὰν, δὲν ἔχει - ἀµὲ σὰ µετύσῃ κανένας ποῦ τὰ ἰξαπλωτῆ 

γιὰ; - ἄϊδε µπακαλούµ[7]
 - τώρα πγιὰ µπῆκα ποῦ µπῆκα - ἀρτὶκ ντροπῆς εἶναι νὰ 

γυρίσω πίσου - γένηκε τὸ γένηκε - κανένα δὲ γλέπω - ποιόνα νὰ φωνάξω γιὰ; 

(φωνάζει)· ἔϊ - Λοκάντατζη!! - ἔ Λοκάντατζη - ἔϊ ὕστερα; κανένας δὲν ἀκούγει - ν' 

ἄµπῃ καὶ κανένας νὰ ἰκλέψῃ οὕλα αὐτὰ, κανένας δὲ γλέπει - (φωνάζει) ἔϊ 
Λοκάντατζη - λαιµός µου ἰξεσκίστηκε ἄδαµ!

[8]
 

Ξεν. Καλὲ σεῖς! ποιὸς µιλλᾷ µέσα; ἔν ἀκούτενε; ἴντα θέτενε νὰ σᾶς χαρῶ; 

Ἀνατ. Ἄδαµ! τρεῖς ὥραις εἶναι φωνάζω, φωνάζω, κανένας ντὲν ἀκούγει.. 

Ξεν. Κι' ἴντα θέτενε; 

Ἀνατ. Ἐντῶ πέρα τὶ εἶναι; 

Ξεν. Λοκάντα. 

Ἀνατ. Ἔϊ! ἐντῶ πέρα ἀπ' οὕλα εἶναι, ἀµµὰ φαγιὰ ντὲ γλέπω· τὶ τρῶνε ἐντῶ γιά; 

Ξεν. Εἶστεν κι' ἄλλη βολὰ φερµένος ἄµατις σὲ λοκάντα; 

Ἀνατ. Ὄχι. 

Ξεν. ∆ίκι ὄχετεν ἄµατις - κι' ἔ γλέπετεν τὴ λίστα; 

Ἀνατ. Τὶ τὰ πῆ λίστα; 

Ξεν. (τῷ δίδει τὸν κατάλογον τῶν φαγητῶν) ὁρίστε. Ἐδῶ ναι γραµµένα τὰ φαγιὰ π' 

οὔχουµεν. 

Ἀνατ. Αὐτὰ εἶναι γραµµένα φιράγκικα - ἐγὼ ντὲν µπορῶ νὰ διαβάσω. 



 

Ξεν. Ῥωµαίϊκα ναι γραµµένα, µὸν' ἐσεῖς ἔν τὰ βγάνετε· θέτενε νὰ σᾶς τὰ διαβάσω; 

Ἀνατ. Ναὶ τζάνουµ[9]
, διάβαστο ν' ἀκούσω. 

Ξεν. (ἀναγινώσκει) σοῦπα ἀπὸ κολοκύθια. 

Ἀνατ. Βάϊ, βάϊ, βάϊ - χὶτζ ποτὲς κολοκύτια τζορµπᾶ γένεται; 

Ξεν. Βραστὸ βουδινό. 

Ἀνατ. Ἐγὼ ἄῤῥωστο ντὲν εἶµαι, ντὲ τέλω. 

Ξεν. Ἐντράδα, κιοφτέδες, γιουβαρλάκια, ντολµάδες, γιαχνὶ, µακαρόνια, ἀτζὲµ πιλάφι. 

Ἀνατ. Ἂ, ἰστὲ[10]
 τοῦτα εἶναι καλὸ φαΐ. Κατάλαβα ἀρτὶκ[11]

 κατάλαβα - φτάνει σε πγιὰ 

- ὅ,τι υῥέψει κανένας, τόνε φέρνεις; 

Ξεν. Καὶ τοῦ πουλλιοῦ τὸ γάλας νὰ γυρέψῃ φέρνω το. 

Ἀνατ. Ἄφεριµ, ἄφεριµ[12]
 κι' ἐγὼ ἐτοῦτο τέλω - τζάνουµ, ὄνοµά σου πῶς τὸ λένε; 

Ξεν. Μπαστιᾶς δοῦλος σας. 

Ἀνατ. Νὰ ζήσῃς τζάνουµ µισὲ Μπαστιᾶ, παστουρµᾶ[13]
 καϊσερλίδικο ἔχεις; 

Ξεν. Ἔχω νὰ σᾶς χαρῶ, κι' ἀφ' τὸ φίνο… 

Ἀνατ. Ἐµένα φκιάσαι µε παστουρµᾶ µὲ τ' αὐγὰ, κροµύδι µπόλικο, βούτουρο 

µπόλικο, πιπέρι, µιπέρι, ἐσὺ ξέρεις πγιὰ, καρδιά µου ἐκεῖνο ύρεψε ζέρεµ[14]
. 

Ξεν. Ἔννοια σας, νὰ σᾶς χαρῶ, καὶ σᾶς τὸ φτιάνω κατὰ πῶς τὸ θέτενε, καὶ 
καλήτερα… καθήστεν τώρη. 

  

ΣΚΗΝΗ Β΄. 

Πελοποννήσιος, καὶ ὁ Ἀνατολίτης. 

Πελ. (εἰσέρχεται καὶ χαιρετᾷ τὸν Ἀνατολίτην) 

ὥραν καλὴ τῆς ἀφεντιᾶς σας. 

Ἀνατ. Καλῶς το, καλῶς το - κάτζαι. 

Πελ. Ἔχετε τὴν Ἐφηµερίς; 



 

Ἀνατ. Φηµερίδα τέλεις; 

Πελ. Ναίσκε - τὴν ἐφηµερὶς τῆς Ἑλλάς. 

Ἀνατ. Κύτταξ' ἐκεῖ πέρα τραπέζι ἀπάνου κάτι χαρτιὰ εἶναι - σακὶν νὰ µὴν εἶναι 
φηµερίδα; 

Πελ. Μάλιστα - (λαµβάνων ἀπὸ µίαν τράπεζαν τὴν ἐφηµερίδα, ἀναγινώσκει καθ' 

ἑαυτὸν). 

Ἀνατ. Ἔϊ ὕστερα; ἐσὺ µονάχο σου ντιαβάζεις, µονάχο σου ἀκοῦς - ντὲ λὲς κι' ἐµένα 

κανένα χαβαντήσι[15]
 γράφει φηµερίδα; 

Πελ. Τέλος πάντων οἱ βασιλειάδες ἀποφασίσανε νὰ λευτερώσουνε τὴν Ἑλλὰς - πάει - 
τὸν ξωρκίσανε πγιὰ τὸ µαγκοῦφι τὸ Μπραήµη. 

Ἀνατ. Ἔτζι γράφει φηµερίδα; γιὰ νὰ δγιῶ… (παρατηρεῖ τὴν Ἐφηµερίδα χωρὶς νὰ τὴν 
ἀναγνώσῃ) ἔϊ ἀρτὶκ ἰψέµατα σώτηκε πγιὰ - λευτερία ἦρτε…. 

  

ΣΚΗΝΗ Γ ΄. 

Χῖος, Κρὴς, Ἀλβανὸς, Λογιώτατος, Κύπριος, (εἰσέρχονται ὅλοι ὁµοῦ). 

Χῖος. Καλὲ σεῖς, µάθετεν τὰ µαντάτα; ἤκαψαν τὴν ἁρµάδα τοῦ Μπραήµη στὸ 

Νιόκαστρο… 

Ἀνατ. Ποιὸς ἔκαψε; ἀλήτεια; 

Χῖος. Κι' ἔ γλέπετεν τὰ τζαγκιά µου
[16]

 π' οὖν' ὅλο λάσπες π' οὔτρεχα νὰ µάθω; ἔ σᾶς 
χορατεύγω, νὰ χαρῶ τὴν τζάτζα µου. 

Πελ. Ναίσκε, τὰ σωστὰ λέγει· ἔτζι εἶναι - νὰ, τὸ γράφει καὶ στὴν ἐφηµερίς. 

Λογ. (λαµβάνων τὴν ἐφηµερίδα εἰς χεῖρας) νέαι τινες ἀγγελίαι γεγράφανται; 

Πελ. Νέαι, καὶ νέαι - πάγει ὁ µπραήµης πίσων τὸν Ἥλιο. 

Λογ. Πῶς δὲ; ἠλευθέρωται Ἑλλὰς; 

Ἀνατ. Ἰστὲ, Μόσκοβο, φραντζέζο, ἐγκλέζο, ἔκαψε καράβια Ἰµπραήµ πασσᾶ, 

βέσσελαµ[17]
 ντὲ ντιαβάζεις φηµερίδα; ἐσὺ εἶσαι Λογιώτατο. 

Λογ. Οἱ στόλοι τῶν δυνάµεων; 

Ἀνατ. Τὶ λὲς, ἄδαµ; κύριε τῶν δυνάµεω; σαρακοστὴ ἀκόµα ντὲν ἦρτε. 



 

Ἀλβ. Πρὰ, τί χαµπέρι ὀρέ; 

Ἀνατ. Καινούρια χαβαντήσια. 

Ἀλβ. Πλιάτζκα[18]
 ὀρέ; 

Ἀνατ. Πλάτζκα µάτζκα ντὲν εἶναι· µόσκοβο ἄδαµ, Φραντζέζο, Ἐγκλέζο, ἔκαψε 
καράβια Ἰµπραήµ Πασσᾶ - ἄκουσες τώρα; 

Ἀλβ. Πρὰ, ποῦ ὀρὲ νὰ τὸ κάψῃς τὸ καράβγιες; στὸ κότρο; 

Ἂνατ. Τί τὰ πῆ κότρο; 

Χῖος. Στὴν Κόρθο ἄµατις θὲ νὰ πῆ - ὄσκαι, στὸ Νιόκαστρο. 

Κρὴς Ἔµαθά το δὰ κι' ἐγὼ ποῦρι δεδίµ. 

Χῖος. Ἐµάθετέν το κι' ἐσεῖς; (πρὸς τοὺς ἄλλους) γλέπετεν; ἔ σᾶς ἤλεγα γὼ, κι' ἔ µοῦ 

πιστεύγατεν; τώρη πλιὰ πρέπει νὰ ξεφαντώσουµε. 

Πελ. Τώρα ναὶ, χρειάζεται νὰ κάµουµε ἕνα καλὸ γλέντι. 

Ἀνατ. Τὶ; τζουµποῦσι;[19]
 ἄϊδε ντέ!! ἄµµα νὰ κάτζουµε οὕλοι σ' ἕνα σουφρά. 

Χῖος. Ναίσκε, ὅλοι νὰ κάµουµεν µιὰν παρέγεια µὲ τὸ ῥεφενέ[20]
 µας. 

Λογ. Καὶ δὴ εὐθυµητέον τήµερον, καὶ πανηγυριστέον τὴν τῆς Ἑλλάδος 
παλιγγενεσίαν - κἀγὼ µεθ' ὑµῶν. 

Ἀνατ. Κάτεσαι κι' ἐσὺ µαζῆ µας σουφρὰ[21]
, λογιώτατε; 

Λογ. Ἔγωγε. 

Ἀνατ. Τζάνουµ, λογιώτατε, µπαµπᾶ[22]
 σου γλῶσσα γιὰ τὶ ντὲ µιλᾷς; 

Λογ. Τὴν τῶν προγόνων διαλέγεσθαι χρή. 

Ἀνατ. Ἐγὼ χρὴ, µὴ, γόνω, µόνω, ντὲ ξέρω· γιατὶ ντὲ µιλᾶς ῥωµαῖκα, ἔριφ;
[23]

 

Λογ. Ταύτην γὰρ καὶ µεµάθηκα. 

Ἀνατ. Ὥρσε κι' ἄλλο!!! ἐγὼ λέω, γιατὶ ντὲ µιλᾷς ῥωµαῖκα, ἐκεῖνο µὲ λέει, 
µεµανάτηκα, πανάτηκα - ἄν µπορῇς κατάλαβε πγιὰ. 

Χῖος. Καλὲ, ἴντα θὰ κάµουµεν τώρη; ἔν καθούµεστεν πλιά; 

Ἀλβ. Πῶ, νὰ τὸ κάνῃς ἀδαλέτι[24]
 µαζῆ, ὀρέ. 



 

Ἀνατ. Ναὶ, οὕλοι σ' ἕνα σουφρᾶ νὰ κάτζουµε τζάνουµ. 

Ἀλβ. Χὰ, χὰ καλὸ εἶναι ἔτζι, ὀρέ. 

Κύπ. Σὰ θὰ κάτζουσιν ὅλοι τοῦτοι νὰ φᾶσιν, τρώω κι' ἐώ. 

Χῖος. Νὰ διαβάσουµεν τώρη τὴ λίστα, νὰ δγιοῦµεν ἴντα φαγιὰ µᾶς ἔχει. - Λογιώτατε, 
διαβάστεν τη ἐσεῖς τὴ λίστα· (τῷ δίδει τὸν κατάλογον). 

Λογ. (ἀναγινώσκει) σοῦπαν ἀπὸ κολοκύνθια, βραστὸν βούδινον, ἐντράδαν, 
κιοφτέδας, δολµάδας, - (ἀφίνει τὸν κατάλογον) ταῦτα Τουρκιστὶ ἐγεγράφατο, ἅπερ 

δὴ καὶ ἰλιγγιᾶ µε ἀναγινώσκοντα. (πρὸς τὸν Κύπριον) ἀνάγνωθι οὖν σὺ, Κύπριε· 

Κύπρ. (ἀναγινώσκει) Πουρέκκιν, κεπάππιν, καταΐφιν, ψωµµὶν, κρασσὶν, τυρὶν, ψάριν 
ψηττὸ, ψάριν βραστὸ, φροῦττα, καὶ ποκλαβάτην. 

Ἀνατ. Ἄδαµ; µπακλαβᾶ πές το µπρὲ; - (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) ἀµὲ ντικό µου 

παστουρµᾶ; 

Ξεν. Ὅτοιµος εἶναι νὰ σᾶς χαρῶ. 

Ἀλβ. (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) Πρὰ, ὀρὲ Λοκάντα… πῶ, ἐσὺ, ὀρὲ, Λοκάντα! πρετζέσι 
ὀρὲ, δὲν ἔχει; 

Ξεν. Ἴντ' ἆν' αὐτὸ τὸ πρετζέσι; 

Ἀλβ. Πρὰ νὰ τὸ πέρνῃς ἐσὺ ὀρὲ σικότι, νὰ τὸ βάνῃς ς' τὸ κιοµλέκι[25]
, νὰ τὸ ῥίχνης 

καὶ πολὺ πολὺ σκορδάρι, πρὰ νὰ τὸ τρίβῃς µέσα καὶ ψύχα ψύχα κουραµάνα[26]
, νὰ τὸ 

κάνῃς ἀδαλέτι. 

Ξεν. Θέτεν το ἄµατις νὰ σᾶς τὸ φτιάξω; 

Ἀλβ. Πρὰ νὰ τὸ ζήσῃς ὀρέ. - χὰ, χὰ, νὰ τὸ φκιάνης, πῶ κι' ἐγὼ νὰ τὸ πλερώνῃς οὕλο 

βενετίκαις. 

Ξεν. Ὀχονοῦς[27]
 σᾶς τὸ φτιάνω. (καθ' ἑαυτὸν) οὔργιος[28]

 εἶν' καὶ τοῦτος στὴν πίστι 
µου. 

Λογ. Ἆξον δὴ κᾀµοὶ πλακοῦντα, τὸν καὶ µάκαρες ποθέουσιν. 

Ἀνατ. (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) µισὲ Μπαστιὰ, µισὲ Μπαστιὰ - ἔλα - ἔλα - Λογιώτατο 

µακαρόνια τέλει. 

Λογ. οὐχὶ, ἀλλὰ πλακοῦντα καὶ δὴ εἴρηκα τὸν καὶ µάκαρες… 

Ἀνατ. Ἰστὲ µακαρόνια γιὰ, ἐσὺ καµήλα εἶσαι νὰ φᾶς χαµοῦρι[29]
 ἄδαµ, ντὲν τρῶς 

ντολµᾶ σὰν τὸ γρότο µου, κιοφτὲ σὰν τὸ παποῦτζι µου, µόνε µακαρόνια ὕρεψες; 



 

Λογ. Οὐκ ἔγνωκας. 

Ἀνατ. Ἔγνωκας, µέγνωκας, ντὲν ἔχει ἀρτὶκ· ἐσὺ καλὸ φαῒ ποιὸ εἶναι δὲν ἰξέρεις, 
(πρὸς τὸν Ξενοδόχον), µισὲ, (καθ' ἑαυτὸν) ἀλλάχ τζιζά βερσὶν[30]

 οὗλο ἰξεχνῶ ὄνοµά 

του - ἆ - Μπαστιὰ - ηὗρα - µισὲ Μπαστιά, τζιµποῦκι ντὲν ἔχει ἐντῶ πέρα; 

Ξεν. Ἔχω, νὰ σᾶς χαρῶ - ὁρίστε- (τῷ δίδει) 

Λογ. Ἄγε δή µοι καὶ τριχείας τεταριχευµένους σὺν ὀξυγάρῳ τε καὶ ἐλαίῳ. 

Ξεν. Ἴντ' ἄπετεν; 

Πελ. Τριχιαῖς γυρεύει νὰ τὸν δέσουνε - µοιάζει µουρλάθηκε ὁ κουρούνης. 

Ξεν. Καλ' ἀλήθεια κουζουλαθήκετεν[31]
 καὶ θέτενε νὰ σᾶς δέσουµεν; κι' ὡς πόσαις 

ὀργειαῖς τῆς θέτε ν' ἆναι; 

Λογ. Οὕµενουν· ἀλλὰ τριχείας καὶ δὴ ἔφην, τοὺς καὶ σαρδέλας βαρβαριστὶ 
καλουµένους. 

Ξεν. Κι' ἔ λέτενε νὰ σᾶς φέρω σαρδέλαις, µόνε λέτεν τριχιαῖς; (καθ' ἑαυτὸν) κι' ἔν 
εἶν' κουζουλὸς[32]

 τώρη; νὰ χαρῶ τὴν τζάτζα µου γιὰ δέσιµο σᾶς ἔχω, κι' ἔννοια σας. 

Λογ. Καὶ δὴ ἄγαγέ µου καὶ σωλῆνα. 

Ξεν. Ἔν ἠφέρανε σήµερις σουλῆνες - χάβαρα ἔχουνε - θέτεν τα; 

Λογ. Οὐχὶ, ἀλλὰ καπνοσύριγγα… 

Ἀνατ. (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) συρίγγα υρεύει λογιώτατο, σφίξι ἔχει. 

Λογ. Οὔκ, ἀλλὰ τὸ νικοτιανάγωγον, εἴρηκα, ἀµφὶ τῇ χοάνῃ, καὶ τῇ νικοτιανοπήρᾳ. 

Ἀνατ. Σακὶν[33]
 τζιµποῦκι τέλεις κι' ἐσὺ; ζέρεµ τζιµποῦκι µου πολὺ κυττάζεις. 

Λογ. Καὶ µάλα γε, καπνιστέον καὶ γάρ. 

Ἀνατ. Ἄϊ µπουταλᾶ[34]
 ἄι!! καὶ δὲ λὲς τζιµποῦκι, µόνε ἀνακάτωσες οὕλα τὰ πράµατα, 

σουλῆνες, µουλῆνες, συρίγγαις, µυρίγγαις; πολὺ σασκίνη[35]
 ἄντρωπο εἶσαι, νὰ µὲ 

συµπατήσῃς. 

Κύπρ. (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) φέρε κι' ἐµένα ἀπ' ἐκεῖνο τὸ πῶς τὸ λέσιν. 

Ξεν. Ἴντα λέσιν θέτενε κι' ἐσεῖς πάλι; 

Κύπρ. Τὸ χαλλοῦµιν, 

Ξεν. Ἴντ' ἆν τοῦτο τὸ χαλλοῦµιν πάλι; πρώτη βολλά τ' ἀκούγω, νὰ χαρῶ τὸν πάη 



 

µου. 

Κύπρ. Τὸ χαλλοῦµιν εἶν' τυρὶν ποῦ τρῶσιν το. (καθ' ἑαυτὸν) πίσσαν ν' ἄχῃς - ἕνα 

κουφφίνιν εἴχασιν στὸ παζάριν, καὶ πουλλάγασίν το. 

Ξεν. Ἒν τὸ ξέρω, κι' ἒν ἔχω, κι' ἒν τ' ἄκουσα ποτές µου. (καθ' ἑαυτὸν) καλὲ τοῦτοι 
τοῦ διαβόντρου οἱ γυιοὶ νὰ µοῦ τὸν πιπιλήσουνε θένε τὸ νοῦ µου. (ἀναχωρεῖ). 

  

ΣΚΗΝΗ ∆΄. 

Χῖος καὶ οἱ λοιποί. 

Χῖος. Κι' ἔν τρῶµεν πλιά; 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν) νὰ τρῶµε, ἄµµα δικό µας παστουρµᾶ ντὲν ἦρτε, νὰ, νὰ, µύρισε, 
µύρισε - ἄλλα ἀλὲµ[36]

 ἔφκιασε. 

Ξεν. Ὅτοιµα νὰ σᾶς χαρῶ ὅλα. 

Ἀλβ. Πρετζέσι ὀρὲ λοκάντα. 

Ξεν. Κι' ἔν ἀκούτεν ποῦ χτυπᾷ τὸ σκορδοστοῦµπι στὰ µάτια τῶν ὀχτρῶ µας; ἐκεῖνο 

φτιάνει, κι' εἶν' ὅτοιµο. (τὸ φέρει). 

Ἀλβ. (πρὸς τὸν Ξενοδόχον) χὰ, χὰ, χὰ, ὀρὲ ἀδαλέτι - πρὰ νὰ τὸ ζήσῃς ἐσὺ ὀρὲ ἐσὺ - 

τώρα ὀρὲ νὰ τὸ δίνῃς καὶ µπαχτζῆσι[37]
 (βάλλει τὸ χέρι εἰς τὸν κόλπον του καὶ ζητεῖ 

νὰ εὕρῃ χρήµατα), τφοῦ, ἀλλὰ µπελιὰ βερσὶν[38]
 ὀρὲ, νοῦκου χόνδρο[39]

 (δὲν 
εὑρίσκει χρήµατα) πῶ στέκα - ἐσὺ ὀρὲ - ψύχα πρὰ νὰ λύνῃς τὸ κεµέρι[40]

 

(προσποιεῖται ὅτι θὰ λύσει τὴν ζώνην του). 

Ξεν. Ἔννοια σᾶς τώρη - ἀφῆτεν, κ' ὕστερις πλερώνετεν µιὰ κοπανιά. 

Χῖος. Τώρη πλιὰ νὰ ξεφαντώσουµε. 

Ξεν. (φέρει τὸν παστουρµᾶν) ὁρίστε νὰ σᾶς χαρῶ µισὲ χαντζῆ, τὸν παστουρµᾶ σας, 

κατὰ πῶς τὸν θέτενε- ἔ θὲ πολὺ λεµόνι - ἔφτιαξά σας πρᾶγµα, ποῦ νὰ τρῶτεν, καὶ νὰ 

πιπιλίζετεν τὰ δάχτυλά σας. 

Ἀνατ. Ὤχ ὤχ ὤχ! ἄφεριµ[41]
 µισὲ Μπαστιὰ, ἄφεριµ - παστουρµᾶ ἕνα χαζνὲ[42]

 

ἀχρήζει - πὶρ ὅλ[43]
 (τρώγουν). 

  

ΣΚΗΝΗ Ε΄. 

(Ὁ Χῖος µεθύσας ἀτακτεῖ, συντρίβει τὰ ἐν τῇ τραπέζῃ, καὶ ζητεῖ ὄργανα 



 

µουσικά). 

Χῖος, καὶ οἱ λοιποί. 

Χῖος. Βάρτε νὰ πγιοῦµε, διαβόντρου κουλλούκια - (πετᾷ ἓν ποτήριον) 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν) Χιώτη µέτυσε - νὰ … τζάκισε ποτῆρι - νὰ. 

Χῖος. Ὠχοῦ!! - (πετᾷ τὸ καλπάκι του) 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν) µέτυσε ἆ τζανοὺµ - λόγια ντὲ τέλει - νὰ, πέταξε καλπάκι του· 
χιώτη πριχοῦ νὰ πγῇ εἶναι κοµάτι τρελὸ, ἄµµα ὄντας µετύσῃ κιόλας, ἀρτὶκ 

µπιτοῦν[44]
 µπιτοῦν τρελὸ γένεται…. 

Χῖος. (Ἁρπάζει τὸ κάλυµµα τῆς κεφαλῆς τοῦ Ἀνατολίτη, καὶ τὸ πετᾷ) 

Ἀνατ. Ἔϊ ὕστερα; δικό σου καλπάκι πέταξες, δικό µου σαρίκι[45]
 τὶ τέλεις ποῦ πετᾷς 

γιὰ; δὶπ τρελλὸ εἶσαι ζάβαλι…. 

Χῖος. (ἁρπάζει τὸ κάλυµµα τῆς κεφαλῆς τοῦ Πελοποννησίου ὁµοίως) 

Πελ. Τήραξε κεῖ χάµω καµώµατα τοῦ µαγκοῦφι· πέταξε τὸ κεφαλογιοῦρι µου, καὶ τὸ 

συγκύλισε, ὅσο ποῦ µὲ τ' ὄχρισε… µπᾶ νὰ ῥέψῃς µουρλὲ, µὲ τὰ καµώµατά σου 

ἀλήθεια. 

Χῖος. (Ἁρπάζει τὴν σκούφια τοῦ λογιωτάτου) καὶ τὴν βλέπει, στρέφων αὐτὴν 
πανταχόθεν· (πρὸς τὸν λογιώτατον) ἔν πετᾷς κι' ἐσὺ διαβόντρου γυιὲ τὸ καλοῦπι 
σου, π' οὖναι γιοµάτο γάσσα; οὔφου, οὔφου…. (τὴν πετᾷ) 

Λογ. Τοῦ χάριν κακοηθῶς πράττεις; καὶ δὴ τιµωρητέον σὲ κακοηθείας ἕνεκα. 

Χῖος. Φέρτεν τώρη τὰ σιµάρµατα - ὠφοῦ. 

Ἀνατ. Τὶ τὰ πῇ σιµάρµατα; - ἐσὺ τρελάτηκες ἄδαµ! 

Χῖος. Βγιολλιὰ, διαβόντρου µισὲ χαντζῆ, - ὡχοῦ - βγιολλιὰ, λαγοῦτα, … (φωνάζει) 
ὠχοῦ - καὶ φέρτεν τα γλίγωρις - ἤσκασα φέρτεν τα - (συντρίβει ἄλλο ἓν ποτήριον) 

Ἀνατ. Ἐτοῦτος οὕλα τὰ τὰ τζακίσει ἀγάλια ἀγάλια… ἐγὼ εἶπα… ἆ τζανοὺµ, χιώτη 

τρελλὸ εἶναι, µέτυσε κιόλας; ἀρτὶκ τίποτα ντὲ τ' ἀφίσει σουφρὰ ἀπάνου, ἕνα ἕνα 

οὕλα τὰ τζακίσει. 

Ξεν. (πρὸς τὸν χίον) µισὲ µπουρλῆ! 

Χῖος Τὶ καὶ; 

Ξεν. Ἔν εἶναι σιµάρµατα. 



 

Χῖος. Κι' ἀµὲ διαβόντρου γυιὲ; Κι' ἔν ἔχει πούπετις µαθὲς; κι' ἔν εἶν' καµµιὰ λύρα, 

καµµιὰ σφυρίχτρα; 

Ἀνατ. Μπρὲ καµπᾶ ζουρνᾶ[46]
 µπιλὲµ ντὲν ἔχει. 

Ξεν. Ἔν εἶναι - ἔν εἶναι. 

Χῖος Παίζουµεν τὰ κουτάλια, καὶ τραγουδοῦµεν κιόλας - (πρὸς τὸν πελοποννήσιον) 
βρὲ διαβόντρου Μωραΐτη, ἔ λέτενε κἄνα τραγοῦδι. 

Πελ. (καθ' ἑαυτὸν) οὔ, νὰ χαθῇς ντὲ µσυρλούλιακα. - τὶ κακὸ ζακόνι[47]
 ποῦ τ' 

ὄχουνε τοῦτ' οἱ χιῶτες! σὰ µεθύσουνε µουρλένουνται ἀπὸ µίας, καὶ δὲ ξέρουνε τὶ 
κάµουνε - χάσου δὲ µουρλὲ, ἀλήθεια κι' ἀπ' ἀλήθεια!!! 

Χῖος (Κεντᾷ τὸν πελοποννήσιον µὲ τὴν χεῖρα του) καὶ πῇτεν τώρη, πῇτεν, καλὲ πλιὰ 

ἕνα τραγοῦδι - (πετᾷ ἕν πιάτον, καὶ φωνάζει, ὠχοῦ!!!). 

Πελ. Κόρακας ντὲ µαγκοῦφη - µ' ἔσκιαξες µὲ τὰ σκουξίµατά σου - τὶ σκούζεις σὰ 

µουρλός, καὶ µὲ σπρώχνεις; (πρὸς τοὺς ἄλλους) νὰ ποῦµετε ὅλοι ἀπ' ὅνα τραγοῦδι, 
γιὰ νὰ γλυτώσουµ' ἀπ' αὐτουνοῦ τοῦ µουρλοῦ τὰ χέργια (πρὸς τὸν Χῖον) ἀρχίνα ντὲ! 

κόφ' τὸ σβέρκο σου! 

  

ΣΚΗΝΗ Στ΄. 

(Καθ' εἷς ἐξ αὐτῶν λέγει ἀπὸ ἓν τραγοῦδι κατὰ τὸ ἔθος τῆς πατρίδος 
του.) 

Χῖος. Καὶ λέτεν νὰ κάµω 'γὼ τὴν ἀρχὴ; ἂς πῶ πλιὰ ἕναν, µὰ θὰ πῇτεν κι' σεῖς ὕστερις 
ἀπ' ὅνα. (τραγῳδεῖ) 

»Σ' ὥριον περιβολάκι µε τ' ἄνθη στολισµένο, µιὰν ἄνοιξη διαβαίνω νὰ παρηγορηθῶ. 

(πρὸς τοὺς ἄλλους) πιάντε τὸ ἴσο, διαβόντρου γυιοὶ, κάµτεν ἐσεῖς τὸ γάδαρο - ω, ω, 

ω. 

Ὄλοι Ω, ῶ, ῶ, ῶ, ῶ, ῶ, ῶ. 

Χῖος (ἐξακολουθεῖ) »νὰ ξεφαντώσ' ὁ νοῦς µου ἀπὲ τοῖς λογισµούς µου, γιατὶ »µὲ 

βασανίζουν τὰ κάλλ' ὁποῦ θωρῶ. 

Ὄλοι Ω, ω, ω, ω. 

Χιῖς καὶ κάµτετόνε καλὰ τὸ γάδαρο - ῶ, ῶ, ἔν ἠξέρετεν µαθὲς τὰ ψαρτικὰ, πα, βου, 

ζαζὰ, καὶ ζᾶ νὰ γενῆτενε; - (ἐξακολουθεῖ) »θωρῶ µιὰν περιστέρα, κι' ἐπότιζεν τὰ 

δένδρη ἀπὲ τὸ κρυὸ νερὸ. (ὠχοῦ τζάτζα µου, κουζουλάθηκα). 



 

Ὄλοι ο, ο, ο, ο, ο, ο, 

Χῖος πῆτεν τώρη κι' ἄλλος - (πρὸς τὸν ἀνατολίτην) ἐλᾶστεν τώρη ἐσεῖς, µισὲ χαντζῆ, 

πῆτεν πλιὰ (µεγαλοφώνως) πῆτεν - πῆτεν - 

Ἀνατ. Σῶπα νὰ δγιοῦµε, ἄϊ, δελὶ ζιρζόπ[48]
 ντικό µου ἀράδα εἶναι; χάϊδε ἂς πῶ πγιὰ. 

(τραγῳδεῖ) 

»τὲ ν' ἀρχινήσω ἆ δουδοὺµ[49]
 

»νὰ σὲ παινέσω ἆ κουζοὺµ.
[50]

 

»ντουντοὺµ ὅσον κρατ' ὁ σεβτᾶς[51]
 

»τὸ ντοῦλο σου µὴν τὸν ἰξεχνᾷς, 

(πρὸς τοὺς ἄλλους) τραβοῦδι, τραβοῦδι. Ἰστὲ αὐτὸ εἶναι - ντὲν εἶναι καλὸ; - ἠξέρω 

κι' ἄλλα ἀκόµη, ἄµµα φωνή µου πγιάστηκε - βῆχα ἔχω πολὺ - ἀπόψι οὕλη νύχτα 

γκούχου, γκούχου τὸ πήγαινα - µεγάλος ἄστρος βγῆκε, ἐγὼ ἀκόµα ἔβηχα, κατόλου 

µάτι µου ντὲν ἐσφάλιξα - γιόξαµ[52]
 ἔλεα τραβούντια ὁποῦ, οὔλοι ν' ἀποµείνετε 

ἰξεροὶ ἀπὲ τὸ µακάµι[53]
 ἴλλεµ[54]

 ν' ἆναι νύχτα, καὶ ν' ἄχῃς φορτωµέναις ἕνα 

καντάρι[55]
 Καµήλαις ἀράδα, ἀράδα, κι' ἐσὺ ἀπάνου ς' τὸ γκαϊντοῦρι νὰ τραβουδίζῃς 

καὶ νὰ παγαίνῃς - ὤχ - (πρὸς τὸν πελοποννήσιον) ἔϊ, µώραλη πραµατευτῆ - τώρα 

ντικό σου ἀράδα ἦρτε, πές το τώρα. 

Πελ. (τραγῳδεῖ) »πέντε πό, µωρ' πέντε πὸ, πέντε ποντικοὶ βαρβάτοι, πέντε »ποντικοὶ 
βαρβάτοι, µοῦ χαλάσαν τὸ κρεββάτι κι' ἄλλοι τρεῖ, µωρ' κι' »ἄλλοι τρεῖ, κι ἄλλοι 
τρεῖς µονουχισµένοι[56]

 µοῦ τὸ σιάχναν οἱ καϊµένοι. - 

(πρὸς τὸν Κρῆτα) ἔλα Κρητικὲ, πέσε καὶ σὺ τώρα ἕνα. 

Κρὴς (τραγῳδεῖ) »ἔπαρ' ἐσὺ τὴ λύρα σου, κι' ἐγὼ τὸν ταµπουρᾶ µου, 

»ν' ἀκούσῃς ντὰ θὲ νὰ σοῦ πῶ π' ὄχω 

»µὲσ' τὴν καρδιά µου 

»ὅντας σὲ πρωταγάπησα ἤτανε ῥαµαζάνι, κι' 
»ἐκόλλησ' ἡ ἀγάπη µου σὰ µέλι στὸ σαχάνι. 
ποῦρι, ποῦρι, πο·ῦρι, ποῦρι, 
ἔχεις κούτελο καὶ µοῦρι. 

(πρὸς τοὺς ἄλλους) ν' ἆχα δὰ, δεδὶµ[57]
 καὶ τὴ λύρα µου ὁµάδι, διαλὲ τὸν ἕνα σας π' 

οὔθελε ν' αὔγῃ µπροστάς µου. 

Ἀλβ. Πῶ νὰ τὸ λὲς, ὀρὲ, κι' ἐγὼ ψύχα τραγούδιαις ….. (τραγῳδεῖ) 

»τρία πουλάκιαις κάθουνται στὸ διάκο στὸ ταµπούργια - τ' ὅνα τηράει »τὴ ῥούµελη, 

γιοῦ - καὶ τ' ἄλλο τὸ ∆ερβένιαις - τὸ τρί, µωρὲ, τὸ τρί, »τὸ τρίτο τὸ καλήτεραις οὔ - 

µηργιολογάει καὶ λέει - ποῦ εἶσαι - γιοῦ »- γιόνα, µωρὲ γιόνα - (πρὸς τοὺς ἄλλους) 
πῳ, ν' ἄχες ὀρὲ ψύχα καὶ τὸ γιογκάρι νὰ τὸ βάργιες - πῶ νὰ τὸ λένε τὰ τὰ τὰ 

κρικόνια[58]
, νὰ τὸ γλέπῃς ὀρὲ χαβά.

[59]
 



 

Κύπ. Σὰν τ' ἄπασιν ὅλοι, ἂς πῶ κι' ἐὼ, (τραγῳδεῖ). 

«γιοµίζζω τὸ γαλλοῦνιν[60]
 µου καπνὸν ποῦ τὸ πουντζίν µου, 

»πυρκοολλῶ, κι' ἀµὰν ἀµὰν, πυρκοολλῶ, κι' ἀφτένω το, λαµπρὸν[61]
 ποῦ το 

βλαντζίν[62]
 µου». - ἄχ µαργιώλλισσα! 

Ἀνατ. (φωνάζει, ντῖ ῖ ῖ ῖ ῖ, χάϊδε, χάϊδε - (καθ' ἑαυτὸν) χιώτη εἶπα µέτυσε, ἄµµα κι' 

ἐγὼ παρακάτου ντὲν παγαίνω - µέτυσα ἆ τζανοὺµ - µέτυσα - ἀρτὶκ πολλὰ λόγια ντὲ 

τέλει. 

  

ΣΚΗΝΗ Ζ΄. 

Ἀνατολίτης, καὶ ὁ Λογιώτατος 

ἔπειτα οἱ λοιποί. 

Ἀνατ. (πρὸς τὸν Λογιώτατον σκεπτόµενον) ὀλὰν λογιωτοτώτατε. - σιοῦ - ἐσένα λέω 

- µπὲ σασκὶν σοφτὰ[63]
 - λογιωτοτοτοτώτατε - ντὲν ἀκοῦς; - τί συλλογιέσαι ὅλαν σὰν 

ἁρµένη πετερά του πέτανε; ντὲν τραβουδίζει κι' ἐσύ; 

Λογ. Οὐκ ἔµαθον ᾄδειν, εἰ µὴ ὕµνους. 

Ἀνατ. Ἐσὺ πὲς, καὶ πὲς ὕµνος - (πρὸς τοὺς ἄλλους) τζάνουµ σωπᾶτε τώρα - 

λογιώτατο ὕµνος τὰ πῇ, ν' ἀκούσουµε - (πρὸς τὸν λογιώτατον) ντὲ, νὰ ντιοῦµε - 

ἀρχίνισε ντέ!! 

Λογ. (ᾄδει µεγαλοφώνως) ΖΕΥ!!! 

Ἀνατ. Μὲ τρόµαξες ἄδαµ… 

Λογ. (ἐξακολουθεῖ) Ζεῦ µακάρων καὶ ἀνθρώπων σὺ µόνε γονεῦ, ὕψιστε σταθµεῦ, 

καὶ διανοµεῦ - 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν ἐµπαίζων τὸν λογιώτατον) εὖ µακαρόνια εὖ, Ζεῦ µακαρόνια ζεῦ, 

- τζάνουµ, ἐρίφι καρντιὰ µακαρόνια τέλει, ντὲ βαζγκεστίζει[64]
. 

Λογ. (ἐξακολουθεῖ) ἐπίτριψον, ἐπίτριψον τοὺς σὲ κακαγοροῦντας. 

Ἀνατ. (πρὸς τὸν λογιώτατον) τ' ὄσωσες; τοῦτο εἶναι ὕµνος, γιόξαµ ἔχει κι' ἄλλο 

ἀκόµα; ἃϊ, κάχπ ὄγλου[65]
 ἄϊ - κι' ἐγὼ τάρεψα ὕµνος, κάτι µεάλο πρᾶµα εἶναι εἶπα - 

τοῦτο ἕνα ζεῦ µεάλο κόπτησε[66]
 τρόµαξα, ὕστερα ἀρτὶκ εὖ, ζεῦ µακαρόνια εἶπες, 

στὰ ὑστερνὰ τρίψε καὶ κακὰ εἶπες - ἄφεριµ- ταµὰµ ὕµνος - καὶ τοῦ χρόνου - (πέρνει 
ἓν κοµµάτι µπουρέκι) ἔλα τώρα, λογιώτατε, ἄνοιξαι ἰστόµα σου. 

Λογ. Οὐ χωρεῖ τῷ στόµατί µου. 



 

Ἀνατ. Ντὲ, κωπόγλου, χωρεῖ, ντὲ χωρεῖ, ἐγὼ τὰ χώσω - ἆ - ἄνοιξαι ἰστόµα σου λέω, 

Λογ. Ἰδού. 

Ἀνατ. Ἰντοῦ µιντοῦ ντὲν ἔχει - κατάπιε το - οὕλο µιὰ βοῦκα, ντέ. 

Λογ. Οὐχ ἑκὼν µὲν, καταπίω δὲ, καὶ δὴ τί ποιητέον; ἀνεκτέον τῶν πάντων. 

Χῖος Καλὲ σεῖς λογιώτατε, ποῦ ξέρετεν τὰ λιανικά; 

«σέντε µέντε κουντουσέντε, 

καὶ τῶν ἀλλωνῶν µισέντε» 

ξέρετεν ἴντα θὰ πῇ; 

Λογ. Οὔ. 

Χῖος. Οὔσας, κι' ὁ µισὲ Περῆς ἀντάµα· (πρὸς τοὺς ἄλλους) κι' ἒ χορεύγουµεν ἄµατις; 

Πελ. Νὰ χορέψουµε. 

Ἀνατ. Ἄϊδε ντὲ, συκωτῆτε… 

Ὅλοι Νὰ χορέψουµε… (χορεύουν). 

Χῖος (φωνάζων) βάρτεν κρασὶ 'ς τὰ ποτήργια νὰ πγιούµενε. - (πέρνει ἓν ποτήριον) 
(πρὸς τοὺς ἄλλους) πάρτεν κι' ἐσεῖς ἀπ' ὅνα - αἲ βίδα - 'ς τὴν ὑγιά µας καλὴ γιὰ - 

στὴν ὑγιὰ τῆς λευτεριᾶς. 

Ὅλοι (πέρνουν ἀπὸ ἓν ποτήριον) αἲ βίβα!! 

Ἀνατ. Σία λευτερία. 

Πελ. Εἰς ὑγίαν της, αἲ βίβα της - χαιράµενοι. 

Ὅλοι (κτυπῶντες τὰ ποτήρια) αἲ βίβα!!! 

Ἀλβ. Γιὰ τὸ λευτεριὰ ὀρὲ, ζτροῦ, - ὀρὲ ζτροῦ - (κτυπᾷ καὶ αὐτός). 

Ὅλοι Αἲ βίβα!! (πίνουν). 

  

ΣΚΗΝΗ Η΄. 

Ὁ Ἀνατολίτης, ὁ Λογιώτατος, καὶ ὁ Ξενοδόχος, (οἱ δ' ἄλλοι σιωποῦν 

καθήµενοι). 



 

Ἀνατ. (πρὸς τὸν λογιώτατον) ἐσὺ γιατὶ ντὲν ἐχόρεψες καλά; 

Λογ. Οὐκ ἔµαθον ὀρχεῖσθαι. 

Ἀνατ. Μάτε τώρα - νὰ, σύκω ἕνα σου ποδάρι, χτύπα ἄλλο σου ποδάρι, γένηκε χορὸς, 
πάει λέωντας. 

Λογ. Ἔα µε - (πρὸς τὸν ξενοδόχον) ἆξον µοι νηφοκοκκόζωµον. 

Ἀνατ. Ντὲν τρέπεσαι ἐσύ κωντζά[67]
 µου λογιώτατο, νύφη τέλεις; ποῦ ν' αὕρουµε 

τώρα νύφη γιά; (πρὸς τὸν ξενοδόχον) ἔλα, ἔλα, Μισὲ Μπαστιὰ, λογιώτατο νύφη 

υρεύει. 

Ξεν. (πρὸς τὸν λογιώτατον) καλὲ σεῖς, ἒν ντρεπούστενε νὰ λέτεν πῶς θέτενε νύφη; 

καὶ ποῦ νὰ σᾶς τὴν εὑροῦµεν τώρη; 

Λογ. Οὐχὶ, ἀλλὰ νηφοκοκκόζωµον εἴρηκα. 

Ἀνατ. Ἔϊ, ἰστὲ, νύφη κοκόνα γιά; ἕνα ζουµὶ ἔχει παραπάνου. 

Λογ. Οὐκ ἔγνωκας ἀγράµµατε. 

Ἀνατ. Ἐγὼ γράµµατα ντὲ ξέρω, ἀµµὰ, νύφη κοκόνα υρεύεις, καλὴ ντουλειὰ ντὲν 

εἶναι - ἐτοῦτο καταλαβαίνω τί τὰ πῆ. 

Λογ. ὦ ἀναλφάβητε ἄνερ!!! καὶ δὴ ζωµὸν, ἔφην, τοῦ κόκκου, ὃν ἡµεῖς οἱ βάρβαροι 
καφφὲ καλεῖτε. 

Ἀνατ. Καφφὲ τέλεις; 

Λογ. Ἔγωγε. 

Ἀνατ. Ἔγωγες νὰ γένῃς - καὶ ντέ λὲς ἔτζι, µόνε λὲς νύφη, καὶ κοκόνα; πολὺ σασκίνι 
ἄντρωπο εἶσαι· ἀτζαΐπικο[68]

 µπουταλᾶ εἶσαι, νὰ µὴ σὲ κακοφανῇ… ἐγὼ ἔτζι σασκίνη 

ἄντρωπο ντὲν εἶδα ἀκόµη… καρδιά του τέλει καφφὲ, καὶ νὰ υρεύῃ κοκόνα νύφη - 

ἀκόµα νὰ δγιοῦµε τί τὰ υρέψῃς λοῇς κοπῆς ἀνάποντα πράµατα. 

  

ΣΚΗΝΗ Θ΄. 

(ὁ ἀνατολίτης καθ' ἑαυτὸν παρατηρῶν τοὺς ἄλλους.) 

Ἀνατ. Ἔ!!!! χιώτη µέτυσε, κοιµᾶται, µωραΐτη λογαριάζει - κυπριώτη συλλογιέται - 

Κηρτικὸ τζιµποῦκι πίνει - λογιώτατο γράφει - ἄµµα Ἀρβανίτη δουλιὰ καλὰ ντὲν 
παγαίνει - νὰ, νὰ - γούρλωσε µάτια του, τρίζει δόντια του τρίβει µουστάκι του - ἄλλα 

ἀλέµ καυγκᾶ τὰ κοπαρδίσει[69]
, γιατὶ κουρουλδήστικε[70]

 - πολὺ φοβοῦµαι, Ἀρβανίτη 



 

καυγκατζῆ[71]
 ἄντρωπο εἶναι - τὸ κάµει ἆ!!! 

  

ΣΚΗΝΗ Ι΄. 

(Ὁ Ἀλβανὸς µεθυσµένος µαλώνει µὲ τὸν Κρητικὸν, πυροβολεῖ µὲ τὴν 

πιστόλαν, καὶ τὸν πληγώνει πολλὰ ἐλαφρὰ εἰς τὸν βραχίονα). 

Ἀλβανὸς, Κρὴς, καὶ ὁ Ἀνατολίτης. 

Ἀλβ. Ὀρὲ κρητίκα, ὀρὲ - πρᾶ - ἐσὺ ἐσὺ ὀρὲ κρητίκα! - πῶ τὸ γουρουνίζεις ἐσὺ ἐµένα 

ὀρὲ τὸ πα, πα, πα, τὸ παλουκάρι; 

Κρης. ∆ὲν κατέχω ἐτζὰ πρᾶµα, µηδὲ κατέχω σε πούρι, θιὸς κ' ἡ ψυχή µου. 

Ἀλβ. Πῶς ὀρέ νὰ τὸ λὲς ἔτζι ἐσὺ ὀρὲ ἐσὺ, ποὗρτες ὀρὲ ἐγὼ στὸ-στὸ-στὸ Κρήτη ὀρὲ; 

κι' ἔριχνες ἐγὼ ὀρὲ τὸ-τὸ-τὸ τουφέκιαις σὰ-σὰ-σὰν τὸ βροχάδες;… 

Κρὴς. Εἶπα σοῦ το δά µαθὲς, δὲ σὲ κατέχω δεδὶµ, διάλε τὰ πάσπαλα[72]
 ποῦ θὰ θέσω 

στὸν ᾅδη. 

Ἀλβ. Πρὰ, πῶς τὸ κάνεις ἔτζι ὀρὲ ποῦ δὲν τὸ γουρουνίζεις; πῶ σὲ γουρουνίζω ἐγώ… 

Κρὴς. Κατέχω δὰ σὲ δεδὶµ, τώρα, π' οὖρθες κι' ἔφαγες τὰ κουράδια[73]
 µας. 

Ἀλβ. (µὲ θυµὸν) τφοῦ, ἀλὰ µπελιάβερσιν[74]
 ποιὸς ὀρὲ νὰ τρῶς κουράδιαις; 

Ἀνατ. (καθ' ἑαυτὸν) ἔ! - καυγκᾶ τώρα σὰ µόσκο τὰ µυρίσει. 

Κρὴς. Καὶ γιάντα δὰ δεδὶµ, ψόµατ' ᾆναι δὰ ποῦ δὲν ἀφήκατε κουράδια στὴν Κρήτη; 

Ἀλβ. Ἄϊδε νὰ χάνεσαι, πίθε µούτη. (τρίζων τοὺς ὀδόντας) ποιὸς ὀρὲ τ' ὄφαγες 
κουράδιαις; 

Κρὴς. Ἐσὺ δὰ, µαθὲς, κι' οἱ συντρόφοι σου, δεδὶµ κιὰ ὀλιᾶς. 

Ἀλβ. (τὸν πτύει) τφοῦ, τεταχήνιε.[75]
 

Κρὴς. (τὸν πτύει) τφοῦ… 

Ἀλβ. (τὸν πτύει) τφοῦ, καὶ σὺ µούτη - (εὐγάζων τὴν πιστόλαν) νὰ ὀρὲ ποιὸς νὰ τρῶς 
κουράδιαις - (πυροβολεῖ, καὶ φεύγει) 

Κρὴς. Ὢ, ὢ, ὢ· διάλε τζ' ἀποθαµµένοι σου καὶ τζ' ἀποµεινάροι σου, µ' ἐσκότωσες 
ἐδά. 

Ἀνατ. ∆ὲν εἶπα ἐγὼ; Ἰστέ. Ἀρβανίτη χουνέρι[76]
 τοῦ ἔκαµε. (τρέχει πρὸς τὸν Κρῆτα) 



 

ποῦ χτύπησε; Ἰστέκα, Ἰστέκα, (βλέπει τὴν πληγὴν) ἔ! - ζαράρι[77]
 ντὲν ἔχει, τίποτα - 

µὴ φοβᾶσαι - σύκω, σύκω. (τὸν σηκώνει ὀλίγον). 

  

ΣΚΗΝΗ ΙΑ΄. 

(ὁ ξενοδόχος ἀκούσας τὸν κρότον τοῦ πιστολίου, τρέχει φωνάζων, καὶ 
ὀδυρόµενος.) 

Ξεν. Οὐγοῦ, οὐγοῦ, οὐγοῦ· - οὐγοῦ διαβόντρου γυιοὶ - ἀλοὶ, ἀλοὶ, ἀλοί µου τοῦ 

κακόσορτου, ἴντ' ἆν' τοῦτο π' οὔπαθα - ἀλοὶ - (πρὸς τὸν Χῖον κοιµώµενον). Καλὲ 

σεῖς, µισὲ Μπουρλῆ, κοιµοῦστεν καλέ; 

Χῖος Ἴντα πάθετεν; 

Ξεν. Φονικὸ διαβόντρου γυιὲ, φονικὸ - κι' ἔ ξυπνᾶτεν πλιὰ; 

Χῖος Καὶ ποῦντο ἄµατις τὸ χειµονικό; 

Ξεν. Καλὲ διαβόντρου κουλούκι, ἐγὼ λέγω σας φονικὸ, κι' ἐσεῖς ὀνειρευγοῦστεν 
χειµονικό; ἔν ξυπνᾶτεν τώρη νὰ δγῆτεν τὰ αἵµατα; 

Χῖος. Πιταοῦ κι' ἤγλεπά το ς' τὸ ὄνειρό µου - καὶ καὶ ποιὸς νὰ σᾶς χαρῶ ἤκαµέν το; 

Ἀνατ. Ἀρβανίτη χτύπησε κηρτικό; 

Χῖος. Καὶ π' οὖντος τώρη ἀρβανίτης; 

Ἀνατ. Ἔφυγε - χοῦ - ἂν τὸ πγιάσῃς. 

Χῖος. Οὐγοῦ, οὐγοῦ, ἴντα δουλειαῖς π' οὐπάθαµεν. Ἴντα νὰ τὸν κάµωµεν τώρη τὸν 

κρητικὸν; 

Κύπρ. Νὰ τὸ γιατρέψψουµε. 

Χῖος. Καὶ ποιὸς νὰ τὸ νὲ γιατρέψῃ, νὰ σᾶς χαρῶ; 

Κύπρ. Ἐγὼ τὸ γιατρεύω - φέρτε ξύδιν, λάδιν, ῥακὶν, στουπὶν, µαστίχιν, καὶ ἕνα 

σαχάνιν, ἅψετε καὶ λαµπρὸν στῆ φουκοῦν νὰ τὸ κάµω µεχλάµιν[78]
 νὰ τ' ἀλλείψω τὸ 

γιαράν του. 

Χῖος. (πρὸς τὸν ξενοδόχον) µισὲ Μπαστιᾶ!… ἀκούσετέν τα; φέρτεν τα… 

Ξεν. Ὀχωνοῦς φέρνω σᾶς τα· µὰ ἔν κάµνει, νὰ σᾶς χαρῶ, ν' ἆναι δῶ ὁ κρητικός. - νὰ 

τὸν σηκώσουµ' ἀπ' ἐδῶ. (φεύγει) 



 

Κρὴς. ∆ὲν µπορῶ κιὰ ὀλιᾶς νὰ πουρήσω[79]
 θιὸς κ' ἡ ψυσή µου. 

Κύπρ. Σὲ καβαλλᾶµε στὸν ἄπαρο[80]
. 

  

ΣΚΗΝΗ ΙΒ΄. 

(ὁ ξενοδόχος εἰσέρχεται ἔντροµος, καὶ εἰδοποιεῖ τοὺς ἄλλους, ὅτι 
ἔφθασεν ἡ ἀστυνοµία) 

Ξεν. Καλὲ σεῖς, καλὲ σεῖς - οὐγοῦ - πλάκωσεν ἡ ἀστυνοµία, πλάκωσε. Νὰ - ἔρχεται - 
ἔρχεται - ἀλοί µου ἀλοὶ, ἀλοὶ!! - Ἴντα νὰ κάµω τώρη; - ἤσβυσα πλιὰ ὁ κακόσορτος - 
ἤσβυσα. 

  

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 

Η Βαβυλωνία, ή Η κατά τόπους διαφθορά της ελληνικής γλώσσης. Κωµωδία εις 

πράξεις πέντε συγγραφείσα παρά ∆. Κ. Βυζαντίου. Έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, εκ 

της τυπογραφίας Κωνστ. Καστόρχη, 1840, σσ. γ΄-στ΄ 8-36 («Προς τους 

αναγινώσκοντας» και «Πράξις Α΄») 

1
 Τώρα ἤρχησαν νὰ µιγνύουν καὶ γαλλικὰς· µάλιστα πολλαὶ Κυρίαι καὶ πολλοὶ 
Κύριοι τὰς µεταχειρίζονται ὡς συρµόν· οἷον «ὑπάγω νὰ κάµω ῥαντεβοῦ· εἶµαι 
σήµερον νεγκλιζέ· εἶναι ἐνδεδυµένος ἀ µπορζουά· εὑρίσκεται ἀν ἀµπὶ δου λὰ 

σιάµπρ» καὶ τὰ τοιαῦτα. 

2
 Ἄν τινες ὁµιλοῦντες διεφθαρµένας λέξεις, ἤθελον προφασισθῆ ὅτι αὐταὶ εἶναι 
λείψανα τῶν παλαιῶν διαλέκτων, τῆς Ἀττικῆς, ∆ωρικῆς, Ἰωνικῆς, Αἰολικῆς, καὶ 
Ἑλληνικῆς, δὲν ἔχει ὁ λόγος των κανένα παραλληλισµὸν ὡς πρὸς τὴν σηµερινὴν 
διαφθορὰν, καθότι αἱ περὶ ὧν ὁ λόγος διάλεκτοι ἦσαν κανονισµέναι. 

3
 Εἶχα ὕλην ἐνταῦθα νὰ ὁµιλήσω πολλὰ, ἀλλὰ διὰ νὰ µὴ ἀναµίξω τὰ σπουδαῖα µὲ τὰ 

ἀστεῖα, σιωπῶ, ἀφίνων αὐτὰ εἰς ἄλλον καιρόν. 

4
 Ἐκδιδοµένης ἤδη τῆς Βαβυλωνίας εἰς τὴν δευτέραν ταύτην ἔκδοσιν, ἡ πρώτη µένει 
περιττὴ πλέον. 

5
 Εἷς τῶν λογίων πολλάκις δηµοσίως ἐκατηγόρησε τὴν Κωµῳδίαν αὐτὴν, ὡς ἀτυχῆ. 

Ἕως τῆς ὥρας ὅµως αὐτῆς δὲν εἴδοµεν τῆς σοφολογιότητός του καµµίαν συγγραφὴν 
οὔτε ἀτυχῆ, οὔτε εὐτυχῆ· ἦτον εὐχῆς ἔργον, ὁ λόγιος αὐτὸς ἀνὴρ ἐὰν ἤθελε µᾶς 
ἀξιώσῃ τῆς τοιαύτης χάριτος, διὰ νὰ µᾶς µάθῃ τοὐλάχιστον τὸν τρόπον τοῦ εὐτυχῶς 
κωµῳδεῖν, ἢ καὶ εὐτυχῶς συγγράφειν· ἀλλὰ, «τί δουλειὰ ἔχει ἡ ἀλουποῦ ς' τὸ 

παζάρι;» 

6
 Θεµένα ἐν τάξει. 



 

7
 Ἂς ἴδωµεν. 

8
 Ἄνθρωπε. 

9
 Ψυχή µου. 

10
 Ἰδού. 

11
 Πλέον. 

12
 Εὗγε. 

13
 Κρέας ξηρὸν ταριχευµένον. 

14
 ∆ιότι. 

15
 Νέαν εἴδησιν. 

16
 Ὑποδήµατα. 

17
 Τετέλεσται. 

18
 Λάφυρα. 

19
 ∆ιάχυσιν. 

20
 Ἔρανον. 

21
 Τράπεζαν. 

22
 Πατρός. 

23
 Ἄνθρωπε. 

24
 Μεγαλοπρέπειαν. 

25
 Χύτραν. 

26
 Στρατιωτικὸν ψωµί. 

27
 Εὐθύς. 

28
 Ἀνόητος. 

29
 Ζυµάρι. 

30
 Κακόν τι νὰ τῷ δώσῃ ὁ Θεός. 



 

31
 Τρελλαθήκετε. 

32
 Τρελλός. 

33
 Μήπως. 

34
 Ἀνόητε. 

35
 Ἠλήθιος. 

36
 Ἴσως. 

37
 ∆ῶρον. 

38
 Ὁ Θεὸς κακόν νὰ τῷ δώσῃ. 

39
 ∆ὲν εἶναι χρήµατα. 

40
 Ἐσχάτην ζώνην. 

41
 Εὗγε. 

42
 Θησαυρόν. 

43
 Εὐτύχει. 

44
 Ὅλως δι' ὅλου. 

45
 Κάλυµµα. 

46
 Σάλπιγξ τῶν γύφτων. 

47
 Ἰδίωµα. 

48
 Τρελλέ. 

49
 Εἶδος ψιττακοῦ. 

50
 Ἀρνίον µου. 

51
 Ἔρως. 

52
 Ἄλλως δέ. 

53
 Μελῳδία. 

54
 Μάλιστα 



 

55
 Σειρά. 

56
 Εὐνουχισµένοι. 

57
 Εἶπα. 

58
 Οἱ ψυχουιοί. 

59
 Ἦχον. 

60
 Τζιµποῦκι. 

61
 Φωτιάν. 

62
 Σηκότι. 

63
 Τουρκοσχολαστικέ. 

64
 Τραβᾷ χέρι. 

65
 Υἱὲ πόρνης. 

66
 Ὁρµητικῶς ἐξῆλθεν, ἐκόπη. 

67
 Μέγας. 

68
 Παράξενος. 

69
 Ἐκρήξει. 

70
 Προητοιµάσθη 

71
 Φίλερις. 

72
 Κόνιν τῶν λειψάνων. 

73
 Πρόβατα ἢ κοπάδια. 

74
 Κακὸν νὰ τὸν δώσῃ ὁ Θεός. 

75
 Στὸν διάβολον 

76
 Προτέρηµα. 

77
 Βλάβην. 

78
 Ἀλειφήν. 



 

79
 Νὰ εὔγω ἔξω. 

80
 Ἄλογον. 

 
 


