
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό ονοµάζουµε το

νεοελληνικής ιστορίας που συνέβησαν την
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) µεταξύ
οικονοµικούς όρους για τους υπόδουλους

πνευµατική ανάπτυξη των Ελλήνων 
Η περίοδος αυτή της νεοελληνικής ιστορίας
σε αντιδιαστολή µε τον Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό

ιδιαίτερα στη Γαλλία. ∆ιαφωτισµός ή Αιώνας

γενικότερα ιδεολογική κίνηση που έθεσε
υπήρξε ένα πολύ σηµαντικό κίνηµα που

επηρέασε σχεδόν όλους τους τοµείς τη
Η τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα και
νέο ελληνισµό. Όλα δείχνουν πως το σκλαβωµένο

την απελευθέρωση. Η οικονοµική ευηµερία
η δίψα για παιδεία και παράλληλα η
κύρια χαρακτηριστικά του αναγεννώµε

Η κοινωνική, οικονοµική και πνευµατική

Πολυπληθείς εκδόσεις πρωτότυπων ή
Έλληνες τη δυνατότητα να έρθουν σε επα

Όσον αφορά τα ελληνικά Γράµµατα, η συγγραφική
σε ιστορικά και φιλολογικά έργα και πολύ

την ιστορική στιγµή ήταν να µάθουν οι
συνειδητοποιήσουν την ιστορική τους προοπτική

κυρίως προς τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς
που δείχνουν ακριβώς ότι η αφύπνιση των

φάσµα του πνεύµατος.  
Η γλώσσα των λογοτεχνικών κειµένων

κυµαίνεται ανάµεσα στη δηµοτική ή οµιλούµενη
γλώσσα. Με τη γλωσσική διαµάχη που

υπερασπιστές της δηµοτικής και οι υπέρµαχο

                                                   δηµώδης

 
Αθ. Χριστόπουλος, Ι. Βηλαράς, Ρήγας Βελεστινλής

Ανώνυµος
Το κείµενο του Ρωσσαγγλογάλλου είναι ανώνυµη σάτιρα µε κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις, η οποία 
χρονολογείται γύρω στα 1812. Έχει διαλογική µορφή και απεικονίζει τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στη 
σκλαβωµένη Ελλάδα. Ο πλασµατικός Ρωσσαγγλογάλλος
Σκοπός του ποιητή ήταν µέσα από αυτό
υπόδουλων Ελλήνων να τους αφυπνίσει συνειδησιακά
δυνάµεις, προκειµένου να επιτύχουν την απελευθέρωσή

 

 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (1774-1821) 

ονοµάζουµε το σύνολο των πνευµατικών και συνειδησιακών

συνέβησαν την πεντηκονταετία 1774 – 1821 (τίθεται ως ιστορικό

µεταξύ Οθωµανών και Ρώσων, η οποία περιλάµβανε

υπόδουλους λαούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, γεγονός

ιστορίας χαρακτηρίστηκε από τους µελετητές ως

Ευρωπαϊκό ∆ιαφωτισµό που εµφανίστηκε τον 17ο και 18ο
Αιώνας των Φώτων ονοµάστηκε η οικονοµική

που έθεσε ως στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης

κίνηµα που άλλαξε τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης

τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και οδήγησε στην
ου αιώνα και οι δύο πρώτες του 19ου είναι χρόνια κρίσιµα
πως το σκλαβωµένο έθνος προχωρεί προς µια καινούρια

οικονοµική ευηµερία, η άνοδος της µεσαίας τάξης, η διεύρυνση

παράλληλα η σταδιακή εθνική χειραφέτηση και ο πόθος

αναγεννώµενου νέου ελληνισµού. 
πνευµατική εξέλιξη εκφράζεται αρκετά έντονα και στη

πρωτότυπων ή µεταφρασµένων έργων, περιοδικά, εφηµερίδες
έρθουν σε επαφή µε κάθε είδος γνώσης. 
Γράµµατα, η συγγραφική παραγωγή την περίοδο του ∆ιαφωτισµού

έργα και πολύ λιγότερο στη λογοτεχνία. Αυτό ήταν φυσικό
µάθουν οι σκλαβωµένοι ραγιάδες την εθνική και ιστορική

ιστορική τους προοπτική. Γι’ αυτό και την περίοδο του ∆ιαφωτισµού

Έλληνες συγγραφείς.  Ωστόσο, δεν λείπουν και τα πρώτα

αφύπνιση των συνειδήσεων την περίοδο του ∆ιαφωτισµού

λογοτεχνικών κειµένων του νεοελληνικού διαφωτισµού παρουσιάζει

δηµοτική ή οµιλούµενη γλώσσα της εποχής και στην καθαρεύουσα
διαµάχη που ξεσπά αυτή την εποχή δηµιουργούνται

υπέρµαχοι της καθαρεύουσας.  
δηµώδης, αρχαΐζουσα, µεικτή γλώσσα.  

  
Ρήγας Βελεστινλής        Ν. Δούκας               Αδ. Κοραής 

 
 

Ανώνυµος, Ο Ρωσσαγγλογάλλος 
είναι ανώνυµη σάτιρα µε κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις, η οποία 

χρονολογείται γύρω στα 1812. Έχει διαλογική µορφή και απεικονίζει τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στη 
πλασµατικός Ρωσσαγγλογάλλος είναι ένα µείγµα τριών ξένων 
µέσα από αυτό το ποίηµα και µέσα από την περιγραφή της

αφυπνίσει συνειδησιακά και να τους προτρέψει να στηριχθούν
επιτύχουν την απελευθέρωσή τους.  

 

και συνειδησιακών φαινοµένων της 
θεται ως ιστορικό ορόσηµο η Συνθήκη 

οποία περιλάµβανε ευνοϊκούς κυρίως 
Αυτοκρατορίας, γεγονός που επέτρεψε και την 

µελετητές ως Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός 
ο και 18ο αιώνα στην Ευρώπη και 

οικονοµική, επιστηµονική, πολιτική και 
ανθρώπινης κοινωνίας. Ο ∆ιαφωτισµός 

τρόπο σκέψης σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
οδήγησε στην Γαλλική Επανάσταση. 

χρόνια κρίσιµα και πολύ σηµαντικά για το 
µια καινούρια σύνθεση και τελικά προς 

τάξης η διεύρυνση των ενδιαφερόντων, 
και ο πόθος για ελευθερία είναι τα 

έντονα και στη συγγραφική παραγωγή. 
περιοδικά εφηµερίδες δίνουν στους νέους 

περίοδο του ∆ιαφωτισµού αναφέρεται κυρίως 
ήταν φυσικό αφού ο σκοπός σε εκείνη 

εθνική και ιστορική τους καταγωγή και να 
περίοδο του ∆ιαφωτισµού οι λόγιοι στρέφονται 

και τα πρώτα αξιόλογα ποιητικά έργα 
του ∆ιαφωτισµού απλωνόταν σε όλο το 

παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, καθώς 
στην καθαρεύουσα ή και την αρχαΐζουσα 

δηµιουργούνται δύο γλωσσικές τάσεις: οι 

 

είναι ανώνυµη σάτιρα µε κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις, η οποία 
χρονολογείται γύρω στα 1812. Έχει διαλογική µορφή και απεικονίζει τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στη 

ένα µείγµα τριών ξένων περιηγητών. 
περιγραφή της άθλιας κατάστασης των 

προτρέψει να στηριχθούν στις δικές τους µόνο 



Ο Ρωσαγγλογάλλος που στο πρόσωπό του εκπροσωπεί / συνοψίζει τις Μεγάλες ∆υνάµεις τις Προστάτιδες 
δυνάµεις, όπως αποκαλούνταν, δεν είναι παρά τα δεκανίκια των Ελλήνων, που επιδιώκουν όχι να βοηθήσουν 
τους Έλληνες πραγµατικά παρά να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συµφέροντα. 
 
Οι ερωτήσεις του Ρ � αναφέρονται στο παρελθόν της Ελλάδας και την εποχή της κλασική αρχαιότητας 

                             οι Έλληνες ήταν σοφοί,  
                                   ελεύθεροι και φιλοπάτριδες 

 
αµφιβάλλει για το αν πραγµατικά οι σηµερινοί, υπόδουλοι ΄Ελληνες είναι απόγονοι εκείνων των προγόνων τους 
και αµφισβητεί την αγάπη τους για την ελευθερία και την πατρίδα 
 
Ο Φιλέλληνας � στο στίχο 25 συνοψίζει τις συνέπειες της προστασίας: όσους εµπιστεύτηκε η Ελλάδα 
                                                                                                   την οδηγούν στο γκρεµό και στην καταστροφή.  
 
                         � Η ελευθερία θα προέλθει από κάποιον άνθρωπο τολµηρό µε αληθινή κλίση, δηλαδή από 
κάποιον που θα καθοδηγείται από αληθινά κίνητρα αγάπης και πίστης προς την πατρίδα, που θα παρακινήσει 
όλους τους Έλληνες να απελευθερωθούν.  
 
                          � η ερώτηση του Φιλέλληνα – ποιητή (στίχοι 32-34) απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες  
                               εκφράζει και τη δυσπιστία του για το αν υπάρχει κάποιος που µε αγνότητα και αληθινά 
                                                                            αισθήµατα θ’ αναλάβει το δύσκολο έργο της απελευθέρωσης.  
 
Ο ειρωνικός τόνος του Ρωσαγγλογάλλου : - στ. 5-14 όπου υπενθυµίζοντας το ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων 
προσπαθεί να το υποβαθµίσει και να το γελοιοποιήσει.  
- εκφραστικά µέσα = α) τα ερωτήµατα που µοιάζουν µε ρητορικά ερωτήµατα  
β) οι δύο στίχοι που καταλήγουν µε θαυµαστικό (στίχοι 13-14) και µε το επιφώνηµα «Βαβαί» που στο αρχαίο 
δράµα το χρησιµοποιούσαν για να εκφράσουν πόνο και δυστυχία, µοιάζουν µε αναφώνηση που αντί να εκφράζει 
τον πόνο, φανερώνει την πρόθεση του ποιητή για γελοιοποίηση της Ελλάδας  
γ) η φράση και έκφραση «φίλτατε Γραικέ» ολοκληρώνει τον ειρωνικό τόνο στο λόγο του Ρωσοαγγλογάλλου, 
καθώς γνωρίζουµε πως για το Ρωσοαγγλογάλλο ο Έλληνας σε καµιά περίπτωση δεν ήταν φίλτατος, δηλαδή 
αγαπητός  
 
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ… 
Ο πλασµατικός «Ρωσσαγγλογάλλος», έρχεται σε επαφή µε τέσσερις εκπροσώπους της κυρίαρχης ελληνικής 
τάξης, έναν  µητροπολίτη, ένα φαναριώτη, έναν έµπορο κι έναν προεστό. Πώς περιγράφει ο ανώνυµος 
συγγραφέας τη στάση καθενός απ’ αυτούς απέναντι στα δεινά του υπόδουλου Ελληνισµού; 
Ο Μητροπολίτης: 

Εγώ τον ζυγόν δεν τον γνωρίζω, 
τρώγω και πίνω µε ευθυµίαν. 
Αυτή του Τούρκου η τυραννία 

σε µένα είναι ζωή µακαρία. 
Το ράσον τούτο αφού εφόρεσα, 
 ζυγόν κανένα εγώ δεν γνώρισα. 

Για την Ελλάδα, αν τυραννιέται λίγο του µέλει. Αυτοί άρχισαν να παρακούν και να ζητούν ελευθερία. 
∆ια τούτο και µεις συµφωνούµε 
µε τους Τούρκους και τους βαρούµε, 

επειδή όλοι µας το θεωρούµε 
πως θέλει λείψει ό,τι βαστούµε. 

Ο µεγαλοπραµατευτής και τοκογλύφος, επίσης δεν ενδιαφέρεται για τήν απελευθέρωση της Ελλάδας. Οι ξένοι τον 
βρίσκουν σε στιγµές ανησυχίας. Περιµένει καράβια φορτωµένα από τη Μπαρµπαριά κι όσο δεν τα βλέπει να έρχονται χάνει 
τον ύπνο του 

Το γένος µου το κλαίω, ότ' είναι στο ζυγό 
µα για ελευθερία δε δίνω οβολό. 
Εγώ άσπρα δανείζω εις όσους αγρικώ 

ότι εχω να τα λάβω µε κέρδος αρκετό. 
Ηµείς το πλείστον µέρος εκ των πραγµατευτών 
θέλοµεν πάντα άσπρα, κι ας εχοµεν ζυγόν.

Οι ξένοι συναντούν τον ΄Ελληνα χριστιανό ηγεµόνα της Βλαχιάς και τον ρωτούν τι κάνει για τη δυστυχισµένη Ελλάδα. 
Σκλάβος είµαι δοξασµένος 
απ' τους Τούρκους αγαπηµένος. 
Πρέπει εγώ εξ εναντίας, 
ως πιστός πάσης Τουρκίας, 
την Ελλάδα ν' αφανίζω 
και τους Τούρκους να δωρίζω. 
 

 
Τέλος, ο κοτσάµπασης, οµολογεί: 
Τους φτωχούς σκληρά τους τυραννούσα, 
όµως τους Τούρκους πολλά τους αγαπούσα. 
 
 



Ένα απόσπασµα ακόµα: 
Η ΕΛΛΑΣ 
Το όνοµά µου ειν' Ελλάς, κοινώς δε και Γραικία, 
η πριν λαµπρά και ένδοξος, τώρα δε παναθλία. 
Εσείς δε, ξένοι, τίνε εστέ, και πώς ήλθατε ώδε; 
Τις η πατρίς και γένος σας ίσως παρηγορούµαι. 
 ……………………….. 
Γένη σκληρά και ύπουλα, φυλαί γεµάται δόλον, 
µη λέτε πρόφασες ψευδείς, µε φέρετε γαρ πόνον. 
Αρχιερείς και µπέηδες και προεστούς τυράννους, 
λέτε πως τους ευρήκατε όλους Μωαµετάνους· 
τούτο ποσώς δεν έπρεπε για να σας ενόχληση· 

και πότ' αυτοί ηγάπησαν την ανθρωπίνην φύσι; 
………………………………… 
∆εν είσθ' εσείς που λάβετε τόσα µεγάλα φώτα 
από τας βίβλους των σοφών, που 'ταν παιδιά µου 
πρώτα; 
Και αν εσείς δεν είχετε κείνων τας ερµηνείας, 
ακόµη ήθελ' ευρίσκεστε δούλοι της αµαθείας. 
Και πάλιν αν µε βγάζετε από την τυραννίαν, 
ευθύς αι Μούσαι άσουσι νέαν φιλοσοφίαν· 
και τότ' εσείς µανθάνετε πολλά, που δεν νοείτε, 
από τα τέκνα µου αυτά, που τώρα τυραννείτε. 

 
Οι σύγχρονοι καιροί παίρνουν σχήµατα του παρελθόντος. 
Το 1975, ο Kάρολος Kουν ανέβασε στο υπόγειο του Θεάτρου Tέχνης τους «Προστάτες» του Μήτσου Ευθυµιάδη 
(1945-2003), ένα θέαµα πάνω στην ξενοκρατία και τις ρίζες της στην ελληνική ιστορία, µε µουσική και τραγούδια 
του Χρήστου Λεοντή. 

Μια φορά κι έναν καιρό, στον τόπο τούτο το µικρό 
ζούσαν κάτι φουκαράδες, οι ραγιάδες. 
Κοτζαµπάσηδες πασάδες και σεβάσµιοι δεσποτάδες 
κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. 
…………………. 
Κι έτσι οι τρεις από κοινού πίναν το αίµα του λαού 
αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι µπουρζουάδες. 
Κοτζαµπάσηδες πασάδες και σεβάσµιοι δεσποτάδες 
κυβερνούσανε τη χώρα, καλή ώρα. 

 

Αν ήξερα ανάγνωση, γραφή 
αν ήταν, αν ήταν το σπαθί δικό µου 
δεν θα µου τρώγαν τώρα το ψωµί  
Θα αρνιόµουν την κλεψιά για ριζικό µου 
…………………………... 
Κουράστηκα δε µου µεινε σταλιά 
δύναµη να σηκώσω το κεφάλι 
απότυχα για άλλη µια φορά 
τώρα µε κυβερνούνε άλλοι 

 
Ανδρέα Κάλβου, «Αι ευχαί» (απόσπασµα) 

α΄ 
Tης θαλάσσης καλήτερα  
φουσκωµένα τα κύµατα 
'να πνίξουν την πατρίδα µου 
ωσάν απελπισµένην, 
                έρηµον βάρκαν. 
β΄. 
'Σ την στεριάν, 'σ τα νησία 
καλήτερα µίαν φλόγα 
'να ιδώ παντού χυµένην, 
τρώγουσαν πόλεις, δάση, 
                λαούς και ελπίδας. 

γ΄. 
Kαλήτερα, καλήτερα 
διασκορπισµένοι οι Έλληνες 
'να τρέχωσι τον κόσµον, 
µε εξαπλωµένην χείρα 
                ψωµοζητούντες· 
δ΄. 
Παρά προστάτας να 'χωµεν. 
Mέ ποτέ δεν εθάµβωσαν 
πλούτη ή µεγάλα ονόµατα, 
µέ ποτέ δεν εθάµβωσαν 
                σκήπτρων ακτίνες. 
 

[πηγή: Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί, κριτική έκδ. Filippo Maria Pontani, Ίκαρος, Αθήνα 1988, σ. 134] 
 

∆ιονύσιου Σολωµού, «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» (αποσπάσµατα) 
3:  Eκεί µέσα εκατοικούσες 
Πικραµένη, εντροπαλή, 
Κι ένα στόµα ακαρτερούσες, 
Έλα πάλι, να σου πη. 
 
4  :  Άργειε να 'λθη εκείνη η µέρα, 
Και ήταν όλα σιωπηλά, 
Γιατί τα 'σκιαζε η φοβέρα 
Και τα πλάκωνε η σκλαβιά. 
 
5  :  ∆υστυχής! Παρηγορία 
Μόνη σού έµενε να λες 
Περασµένα µεγαλεία 
Και διηγώντας τα να κλαις. 

9  : Mε τα ρούχα αιµατωµένα 
Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά 
Να γυρεύης εις τα ξένα 
Άλλα χέρια δυνατά. 
 
10  : Mοναχή το δρόµο επήρες, 
Εξανάλθες µοναχή·  
∆εν είν' εύκολες οι θύρες, 
Εάν η χρεία τες κουρταλή. 
 
11  : Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, 
Αλλ' ανάσασιν καµιά·  
Άλλος σού έταξε βοήθεια 
Και σε γέλασε φρικτά. 



 
∆ΟΜΗ - 

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ 
ΘΕΜΑΤΑ – Ι∆ΕΕΣ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΛΩΣΣΑ - ΣΤΙΧΟΣ 

1η ενότητα 
(στ. 1-16) 
 
Ο Ρωσσαγγλογάλλος 
ειρωνεύεται και 
καταφρονεί την 
απάθεια και παρακµή 
των υπόδουλων 
Ελλήνων 
  
 

Τα δεινά της τουρκικής 
σκλαβιάς: ταπεινώσεις, 
φυλακίσεις, κακοποίηση-
αφανισµός γυναικόπαιδων, 
φόνοι 
 
Γνωρίσµατα του αρχαίου 
ελληνικού κόσµου: 
ελευθερία, σοφία, 
φιλοπατρία, δύναµη  
 
Αδράνεια, εφησυχασµός, 
µοιρολατρική ανεκτικότητα 
ως αίτια παρακµής των 
Ελλήνων  
 
Ανάγκη ευαισθητοποίησης, 
αφύπνισης, προκειµένου οι 
Έλληνες να αυτενεργήσουν 
διεκδικώντας την εθνική τους 
αποκατάσταση 
 
 

Επαναφορά: το ερωτηµατικό 
πώς 
 
Βαρυσήµαντα επίθετα: 
απαρηγόρητον, ανήκουστον, 
 
Ασύνδετα, πολυσύνδετα: στ 
3-6 (έµφαση στα 
συσσωρευµένα δεινά), στ 8 
(έµφαση στις αρετές 
 
Σύγκριση αρχαίων-
σύγχρονων Ελλήνων 
 
Επιφωνηµατικές προτάσεις 
στ 13-14 
 
Παροµοιώσεις-αλληγορίες: 
ως σκέλεθρον, ως σκοτεινήν 
παστάδα(= δύση, θάνατος) 
 
Αντίθεση: λάµπουσαν 
Ελλάδα- σκοτεινήν παστάδα 
 
Αναφώνηση αρχαιοπρεπής: 
βαβαί! 
 
Προστακτικές: οµίλει, ειπέ, 
µη κρύψης, λύε (έντονη, 
προτροπή) 
 
Κύκλος: ειπέ µας (στ 1-15) 
 
Κλιµάκωση: ύφος 
επιτιµητικό – επιθετικό – 
κακεντρεχές – προσβλητικό 

Άναρχο γλωσσικό µείγµα: 
καθαρεύουσας της 
εποχής: ειπέ, 
απαρηγόρητον, νυν  
αρχαϊσµών : βαβαί, 
σκέλεθρον 
λαϊκών τύπων: τες ξυλιές 
κατασκευασµένων τύπων: 
σκλαβίαν 
 
Στίχος ιαµβικός 
15σύλλαβος, µε  
ζευγαρωτή 
οµοιοκαταληξία 

2η ενότητα  
(στ. 17-37) 
 
Ο Φιλέλληνας 
απαριθµεί τις αιτίες 
της ελληνικής 
αθλιότητας 

Η έλλειψη παιδείας- αµάθεια 
βασική αιτία κακοδαιµονίας 
των λαών 
 
Ο ∆ιαφωτισµός- ιδεολογική 
προετοιµασία του αγώνα της 
ελευθερίας 
 
Ο ρόλος των συµφερόντων- 
τόσο των προνοµιούχων 
τάξεων, όσο και των ξένων 
τους δυνάµεων στην 
ελληνική αθλιότητα 
 
Φιλελληνισµός- 
µισελληνισµός 
 
Ο αφανισµός άξιων, 
ανιδιοτελών, αγνών 
αγωνιστών 

∆υναµική προσφώνηση: 
Ρωσσαγγλογάλλοι 
 
Χρήση αρχαιοπρεπούς όρου 
«Ελλάς», µεγαλοπρέπεια, 
επιβλητικότητα 
 
Αντίθεση: ήτον, µεγάλη – 
νυν, αθλία, αναξία 
 
Μεταφορές: Ξυπνούσι, να 
την ξυπνήση, φλογίζει 
 
Προσωποποιήσεις: άρχει η 
αµαθία,  
η Ελλάς = µητέρα που 
υποφέρει, συγκεντρώνει τα 
τέκνα της, συµβουλεύει και 
ελπίζει σε µελλοντική 
δικαίωση 
 

7 τρίστιχες στροφές 
 
οι δύο πρώτοι στίχοι 
5σύλλαβοι παροξύτονοι / 
ο τρίτος 10σύλλαβος 
παροξύτονος    
 
και οι τρεις στίχοι 
οµοιοκαταληκτούν µεταξύ 
τους 
 
Ο στίχος, σύντοµος και 
κοφτός, δείχνει οργή, 
αποφασιστικότητα, 
ένταση, τόλµη και 
αποπνέει δυναµισµό 

 


