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"Ρρχόμενος ώ άνθρωπος ειςτόν περίθολού” ύσον' τής παβχλαμδά-

νεται παρά τών γενητόρων αυτού εν θρήνοις καίοίμογαίς, γαλουχείται

καί εκτρέφεται εν τή νηπίω αυτού ηλικία, ως έδοξεν ή Χτίσασα τόν

πρώτον άνθρωπον θεία Πρόνοια, τήν υποίαν αποκαλούμεν Θεόν. Διότι.

άνευ τοιαύτης ποδηγεσίας, ως γνωστόν αδύνατος καθίσταται η διατρο--

φή καί ζωσγόνησις αυτού καί εκ τούτων πάντων επιστεύσαμεν τάς προ--

πατορικάς παραδόσεις, ότι ό πρώτος άνθρωπος επλάσθη καί εζω-γονή-

θη τέλειος τώ ηλικία αυτού καί είδεν αυτομάτως τόν δημηουργήσαν--

τα αυτόν εξ᾽ ού εδιδάχθη καί παροδόθη τά καθήκοντα αυτού, ως

θρίθει η χριστιανική ιστορία. Καί πρίν ή φέρει αυτόν εις τήν ζωήν έκτι-

σε τόν ουρανόν, τήν γήν καί τάς ̓χλάσσας χλπ. δώσας εις ταύτα τήν

υσικήν ήν Ορώμεν λειτουργίαν. ήτις παράγει πάντα τά χρειώδη πρός

δ ατρορήν καί υπηρεσίαν αυτού, δώσας αυτώ τήν να όσον χαί τόν

λόγονκαί εποίησεν αυτόν άρχοντα. επί τής γής τά δώρα ταύτα παβα-

λαθών ό άνθρωπος εν τού Θεού εποίησεν τήν Αοσμογονίαν καί άπετε--

λέσθη ό καλούμενος κόσμος δούς εις αυτόν εν ισουοιρία τάς απολαύσεις

τής φύσεως εκείνης τής απ᾽ αρχής κτισθείσης, ήτοι τού ηλιχχού φωτός

τής υπό τόν ουρανόν οικοδομής, τού ανχπυευστικού αέρος τού ποσίμου

ύδατος τών όμθρων καί υετών, τού πυρός καί λοιπών. ΕΚυνόητον δ᾽ εςιν

ότι πάντα τά λοιπά κτίσματα υπό τόν ουρανόν, εγένοντο πρός υπηρεσίαν

μόνον τού ανθρώπου καί μόνον ούτος εκτίσθη απ᾽ αρχής επί τής γής,

ως ένσαρκος άγγελος τού θεού, εξ ού ό Θεός βεβαίως αξιοί καρπούς επα--

ξίους ίνα ευαρεστήσωσιν αυτόν. []ορευθείς όθεν ο άνθρωπος μέ τήν φαει-

νήν δάδα τής διανοίας καί διά τών χειρών αυτού επελήφθη-τών δια--

φόρων επαγγελ.άτωγ, εξ ών θιοπορίζεται καί συντηρείται: διά. τά πρός

τό ζήν μέχρις ού εκκοπεί ενός εκάστου η κλωστή τού ζωϊκού ψήματός

του επί τής γής. Τά διάφορα ταύτα επαγγέλματα ότινα επελήφθη

ό άνθρωπος, πληρούσι τάς διαφόρουέ αυτού ανάγκας καί ούτω εξυπηρε--

τείται πάσα επιθάλλουσα αυτώ ανάγκη καί λειτουργεί προσγχόντως

ό οργανισμός τού κόσμου’ τόν οργανισμον τούτον δέν ηδύνχτο νά απο-

τελέση ό άνθρωπος άνευ θείας εμπνεύσεώς, δοθείσης αυτώ από χατα--

θελής κόσμου. Διότι έδωσεν ό θεός τάς διαφόρους επιθυμίας εις αυτόν

κχί επελ-ήμθη έμχττος είς τό επόδα . 4 4 -”' - Γ΄. - - ’ . πα.π2γΎβλλη, εκείνα, όπερ ενεπνεύσθηεν τή
4
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καρδία του επειδή διά ονάφωνίας δέν ηδύνατο νά επέλθη αποτέλεσμακ

τοιούτον καί νά Υανονισθη “Ητοιαύτη λειτουργία ήτοι ο είς νά επιλη--
"φθή επαγγέλματος χοπιώδεύς :καί ποταπού καί ο έτερος νά Επιληφθή
ετέρου αξιεπρεπούς καί ολιγοπόνευ, αλλ᾽ εδωσεν ό θεός τάς επίθυμίας
ταύτας εις αυτόν πεφυτευμένας εν τή καρδία αυτού καί ούτως επλήρωσε

τον όχοπον τής δημιουργίας του, ποιήσας πόντα εν σοφία καί προγνώ--

΄σει καί εκ τών επαγγελμάτων τούτων νά προσπορίζητε τά πρός συν--
“τήρησιν αυτού; δούς αυτώ τήν αλάνθαστον λυχνίαν τής ’συνειδήσεως
-καί διανοίας, νά πληρούται η καρδία αυτού εξ αγαθότητος καί φιλαν--
“θρωπίας, χωρίς νά «επιθυμήση νά νοσοιθή αδίκως τούς κόπευς τών
᾿ομοίων του καί νά ορέγητε εις τάς βιοπεριστικάς απολαύσεις τών Ιδίων
-αυτού,χειρών καί νά εξαγνισθή,εν τή γ εν πλήρη δικαιοσύνη καί χρη-
-στότητι, νά-κατανοή τήν αξίαν αυτού καί νά Υινώσκη, ότι τό σύμπαν
τής φύσεωςδι᾽ αυτόν εκτίσθη, νά ΦιλοσεςΏ τήν αδιατίμητον αυτής
αξίαν ήν δέν δύναται νά-Χτίση ανθρώπινοςχείρ, ούτε νά τήν 'διατιμήση
άνθρωπος, διότι μόνον δύναται νά δικτιμήση εκείνο τό πράγμ.α όπερ δύ-

νάται νά ποιήση μόνος, αλλά κκί δυνατή νά ήτο η διατίμ.ησις αυτής,
μέ ποίαν ύλην Τδύνατο νά τήν διατιμήση, αφού η ύλη ανήκει εις αυ--

τήν τήν ύλην τής φύσεως; Βεθαίως αφού η διά τόν άνθρωπον δημη--

ουργηθείσα φύσις.είναι ατίμητος, ασυγκρίτως πλέον καί αυτός ο αγθρωπος
«είναι υπέρ πλέον ατίμητος καί  αδιάτίμητος «καί απατελεί τό όνειρον
τού Θεού επί τής γής: αλλ᾽ Ο άνθρωπος προϊόντος τού χρόνευ μεταξα-.
λών τάς συνθήκας τχύτας τής συνειδήσεως καί φιλοποφίας υπέκυψεν εις
τά σωματικαί του πλθτ, καί εθεθύλωσε τήν αξίαν αυτού τήν απ᾿ άρ-
γής εκ τού θεού δεοθείταν. Εμίσησε τόν πλησίον αυτού επεθουλεύθη τήν

ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν αυτού καί εν γένει γεργώ τώ 6η--
ματι ως επί τό πλείστον τρέχει εις τήν απώλειαχν καί αφηφεί τά πάν-

σφαδώρα άτινα έλχθε παρά τού θεού.
Εκ τούτων πάντων παρακινούμενοι απεφχαίσαι. εν νός τονίσωμεν τήν

θιανορτ χην ψος λύραν καί νά ανατρέξωμεν εις τήν συνάντησιν τών

ιαφόρων επαγγελμάτων εντός τών οποίων όλος ώ άνθρωπος τρέχει καί

αγωνιά επί τό πλείστον ουγί ως εφήμερος, παρεπίδημος καί πάροικος
επί τής γής αλλ᾽ ως αθάνατος χαί αναλοίωτος, ως άπληστος καί αχό--

βεστος, ώς πολυπράγμων καί υπερήφανος καί νά παίξωμεν εις τά δια--

Φερα ταύτα επαγγέλματα τά σχετικά εγκώυια τά εικονίζοντα όσον τό
δυνατόν τήν συμθαίνουσαν κατάστασιν επ᾽ αυτών μέ τά προσήκοντα
γρώναπα.

"Ατι δέ νά συζητήσωμενχαί παίξωμεν επί διάφόρωνάλλων αντικει--
ζένων, άτινα Ο άνήρωπε: έγει ώς ανχκλλύψεις αυτού, Ταύτα, δέ πάν-

-------- ------------ --------.. 4
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διτ: αφηγούμενει-- πραγματενυόμεθα ως προειρήκαμεν τήν απ᾿ αεγίς τ

σύμπαντος κόσμου. κτισθείσαν, φύστν. ενά αοόοοοι ποιήμασι καί ώδα τς

ου ητούντες τά’ πλεονεκτήματα καί. μει» νεκτήμοτα.: τού επί τής γής

βυφύντος ανθρώπου, εςξετάζοντες συνόμ.. καί τάς ιδιότητας τώνΆ αλέγων

επί. Υ3ς. όντων, «περιγράφεμεν καί ζωγραφίζομεν τήν φύσιν εις τούς δώ--

έκα μήνας τού ενιαυτού,. προσωποποιούυεν τόν άνθρωπον εις τάλ διάφο-.

ρχ επχγγέλυαχτά:του, ώτηχολογούμεν τάς επιθυμίας. καί διανοήλατ α αυ».

τού καί: εξυμινούμεν ιστορικά «τινα γεγονότα. της (Ελληνικής έπανκ--

στάσεως. Ιήν δέ συλλογήν. ταύτην. τών. δικφόρων ποιημ.ατεκών διη-- .

γημάτων- μας τήν αποτελούσαν τό δοκίιιόν μας τούτο. υπό τόν τίτλον ;

ΕΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ̓ ΚΟΣΜΟΥ» δημοσιεύομεν. «μέ τήν «επιγραφην,

εκάστου. αντικειμένου,

Περαίνων, όθεν τόν λόγον, απιερώ ει τήν δημοοστότητα αυτό καί:

επικχλούμαι τήν ευχάριστον. συνδροι.ήγ της.

Ε2.Πάτραις τήν 1η Ορμτωθρίου 18950:

ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ:





'Ο πφοοριόμός τού ανθρώπον..

'Ο άνθρωπος επί τής γής, είναι θεού λουλούδι,
Είνχι τής γής αγλάϊΐσμα, είναι μιχρ᾽ αγγελούδι..

Πανθ᾽ όσα βλέπει ό οφθαλμός, αυτόν υπηρετούσι,
"Άστρα, σελήνη, Ίλιος, αυτόν «ποδηγετούσι.

ι -α Σ΄, ασ 5 - ΕΝ. 5: - -9 οργανισμός όλος τής γής, υπέρ αυτ̓ύ. κινείται,
[|άν κτήνος καί πάσα πνοή, από Αυτόν φοθείται,

Ν , 4 , 9 ᾽ 3 4 ,Τά. σύμ.παντα εκτίσθησαν, διά αυτόν καί μόνον,
᾿Από τόν. άκτιστον θεόν, πρό πάντων τών αιώνων.

Διότι τ᾽ άλλα κτίσματα, πού φέρουνπνοήν ζώσαν,
Δέν έχουσι συνείδησιν, δέν.κτώνται ψυχήνδρώσαν.

Επ᾿ ουδενί κατανοούν, δημιουργόν καί χτίστην,
Ουδ᾽ έχουσι τήν δύναμιν, τήΥ λογικήν καί χαίσιγ.

Διό από τόν άνθρωπον, θέλει ζητήσει λόγον,
Πού τούδοσε: τήν. σύνεαιν, τήν κρίσιν καί τόν Φθόγ./ο9.: β
Θέλει νά είναι σέµνωμα, τό καύχημα. καί χλέος,
Νά ίσταται ευπρόσωπος; μέ Αρίσιν καί μέ σθέγος,

- Ά ΄ . 'Τού έδωσε: συνείδησιν, όλα νά κανονίζη:.
Κ᾿ αυτόν. τόν. θείον.δικαστήν, τά. πάντα νά γνωρίζη.

. ᾿
- 8 ,Πανθ᾽ όσα ή συνείδησις, δέν. συναινεί νά πράζη,

Ταύτα οφείλει ώ άνθρωπος, γενχίως ν᾽ αποτάξη.

ΝΣ κτάται: κχθχρότητα, νά κτάται χοηστά ήθη,
Νά μή ρυπαίνη τήν τιμήν, όπου περιεθλήθη.

νά βασιλεύσηΗ αιδώς νά λαρ.πρυνθύ ό είχεςΝ λεύσγ δώςνά λαμπρυνθή ο,
Ν᾽ |η οικογένεια, νά μ'ή υπάρχη ρύπος.

5

“ον

Ή πρώτη κοινωνική συνώντηοις..

τ . ο ί ι ι 9 /Ότε τόν Άοσμ.ον ήνωρισα, µιχρος µιχρος ακόμα,
; -

᾽ --
- .κ. Ηνόησα πώς πάτησα, χχμαί τής γΤς τό χώμα,



ΧΡΩΜΔΤΊΤΙΣΜΟΣ

Μοί φάνηκε περίθολος, χρυσός καί μυροβόλος

ποτέ δέν- εφαντάσθηκα, πώς Ώτο ιοδόν

Σιγά. σιγά μεγάλ ωνα,. σιγά εμπρός προύχώρου»,

καί εν τώ χόσμω τν ζωήν, γλυκείαν εθεώρουν.

«Ότε πτηνά την άνοιξιν, εγλυκοκελαδούσαν,

ότε καθώσαχνστά κλαριά καί χαΐδευτ᾽ αρχινούσαν.

Καί Υαργαρίςαν εύμορφα.' εκάλυνοντήν. φύσιν,
ώ πόσον ευφραινόμουνα, κ. εθχύμαδα τήν κτίσιν..

Ότε σ᾽ αυτήν τήν εποχή ραχχούλες περπατούσα,

χ᾿ έθλεπα χρυσοχόρταρα κ᾿ η γη μυροθολούσε..

Θάμνους καί δένδρ᾽ ανθίζοντα -χρυσόχροα κ ᾿ ευώδη,

καί η τρυγών τό έλεγε....... μέ Ώχον μ.αρασμιώδη.

Καί ό ποιμήν Ηγάλετο κ᾿ έπαιζε τήν φλο’γέρα.

καί τόλεγε παθητικά καθ᾽ όλην τήν Αμέρα.

Καί άσματα.. Πρωϊκά. ελάλη τών. προγόνων,

μέ τρόπον συγινητικόν πουχαν μεγάλον πόνον,

Ότε ό Ίλιο ε έδυε, κ᾿ εγένεττο εσπέρα,

καί φωτισμόν μεττέδιδε, εις τήν ετέρχν σφαίρα.

Καί τ' άστρα ονερχίνοντο ο. κ᾿ η ζωτεινή Σελήνη,

α᾽ εδείκναον τό άπειρον καί τήν μεγαλωσύνην.

πίστευα πώς όλ᾽ αυτό, χτίζουσι παραδείσους,

χουσόϊς ηυέρας κ᾽ οαγαθάς, γαβοποιάς αμίσους,

Θά έχωμε κάτω στήν γή, καί δέν θά πικραθούμαι,

βίον μακρόν 0. ζήσωμεν, ποσώς δέν θά 6) ηθούυ.αι.

Πλήν τό κορμί µου ρίγηζε, θαμιθούμενονστήν φύσιν,
1 “- , -- 9

στο φθερόν τού σύμπαντος, πού φαίνεται στήν κτίσιν.

Μοί ήρχοντο ενδιασμ.ί, ωχεχνούς ορώμ.ηή,

καί εις πελάγη αχανή, έντρομος ευρισκόμν.

᾿Εώρον τέρψεις είς τινΆς; Αχλ θλέψεις εις ετέρους,
θχνότους κ, όλλα βάσανα, τού ανθρωπί νου γένους.

[αί πάλιν μ.οι παρήρχοντο, όλαι αυταί αι σκέψεις,
Ααί όνειρχ νεχνικάνμ.ού κτίζουν νέας τέρψεις.

Ώ | σείς υενυτικα όνειρα, πού τά παιδιά πλανάται,

θάλθη καιρός ν ’ αποδειχθή, πώς τά καταγελάται.

Ώ1 σείς πούδέν αφήνεται, τ᾽ αθώα νά γνωρύσευν,
στου υ.ας πλιλνητηη μιά15) τί δεί νά: προτι!.Ώπουν.,



ΤΟΙ ΝΟΣΜΟΥ

Νά διδαχθούν τήν θικήν, εξ απαλών ονύχων,

νά μάθουν πού-βαδίζουσι, πώς εις τόν κόσμον Τλθεν.

Νά μάθωσι πώς Ην σποδάς, πάλιν σποδός 0. γίνουν,

τόν γούν των ν᾽ ανυψώσωσι, καί τήν ψυχήν λεπτύνουν.

Νά σεβασθούν τά πάτρια, καί δεδομένχ ήθη,

πά θεία παραγγέλματα, ών ώ γρχφή μας βοίθη.

Νά σεθασθώσιτούς γονείς, κχί τούς μεγαχλειτέρους,
νάχουν αιδώ στάς πράξεις των, φερόμενχ. Ηυ.έρως,

Νά μή χωρήση εις αυτά, διεφθαχρυεντ εξις,

καί συνγβίσευν νεκρά, εις ανηβήκους λέξεις.

Καί όταν υεγαλώσωσι, νά. είνχι χρηπτοί πολίται

ναντεπεξέλθουν τά δεινά ως οι κχλοί υπλίταχι.

(Ο κόσμιος έχει πόλεμον, βαδίζοντα μ.οιρχιως,
ει ό στρατιώτης οκαλός, εξέρχετχι γενχίως.

Δέν κείθετ᾽εις θρυλήματα, τών ψευδοφιλοσόφων,
τών υπαρχόντων εν τή Υά, πράς βλάθην τών ανθρώπων.

Τών σοφιστών πού προσπαθούν,-τ᾽ απόρρητα νά λύσουν,
νά βλασφημήσουν αναιδώς, καί νά σπερυ.«λογήσουν.̓

Δήθεν πώς αντελήφθησαν, τήν πλάνην τών ανθρώπων,

καί αιωνίως μόνοι των, αιαάσήηοαν εις κόπον.

Κι’ όσους ορθώς πιστεύουσι, τούς δεδομένους λόγους,
τούς κράζουσιν απλοϊκούς, λωλούς καί µωρολάγους.

Ώ ! σείς ει ολιγόνοες, τί θέλετε νά πήτε,
υψώσατε τά μαάτιά σας, καί καθχρά θάιδήτε.

Δώδεκα μένον άνθρωποι, από τήν ι]5λαιστίντν,
πτωχότατοι κι ανίσχνρει, δράττονι γειστικνζσύνην.

Λαοί εδιεσείπθησαν, καί θρόνους εσαλεύσαν,
Ααί μέ τά θεία ρήματα, τά πλίθη σσγηνεύσαν.

«Ως πρόθατ᾽ εισεγώρησαν, εις λύκυως αδηγάγους,
καί εις λχούς επίφοθου-, αγροίκους καί βχρθάρους.

Οάν αυτοί δέν είχχσι, υπέρ αυτών τά. θεία,

δέν θά ηδύνχτο ποτέ, νά δοήσσωσ᾽ εν θοησκεία.

[ίδουεν πί εδίδαξαν, καί 04 οδηγηθώμ.εν,

τήν καθαράν αλήθειαν, χωρίς νά 'κλονισθώνεν.

Είδομεν πώς εδιδχξαν, στερήπεις κ᾿ ογκοχτείας.

αντατχογήσεις Αοτυιλός, Απ εχυτοΐωτίας,



ΧΡΩΜΑ ΡΠΙΣΜΟΣ.

Τεράστιον φκινόμενον, νά δυνυθή είς ξένος,
΄ .- . « 20

αλλόθρησκος καί ταπεινός, νά ανατρέψη έθνος.

Νά μεταθάληη θρήσκευμα, καί νέον νά εισάδη,
. , ᾽ πα . ᾽ . ,

τά πάτρια σεθήσματα, ωςκόνιν. νά: τινάξη.

Δέν, μένει πλέον. δυσταγμός, ούτε αμφιθολία,

πώς εκ θχυμάτων. έγεινε, Ώ τού Χριστού θρησκεία.

Ώ! πολυπράγμ.ων: άνθρωπε, πού τόσα ό ιαπράττεις,.

ακόμη δέν ηννόησας, πού σε τής γής διαθάττς:.

Διατί δέν συλλογίζεσαι, πού έχεις τόσην κρίσινι.
. . - . ΄ .. -

όσον καιρόν είσαι στήν. γήνι νά κάμης Χαλήν χρήσιν!:

Νά πορευθήςμ.᾽αλήθειαν, καί νά απολαμθάνης,
τού υδρώτός 4ου, τά αωμξ, χωρίς κακόν νά κάνης.

Νά μή σούγείνη νόσημα, πάθος ή υδιχία:.

νχ ξεγυμνώνης τούς πτωχούς, τήν δύστυχη τήν χήρα.

Νά μή ριζώση τόκακόν, θεμελιωθή ή έξις,
νά μή κακίζης κατ’ αυτού, πού δέν μπορείς. νά: Χλέψήης:.

Τό θεωρής αδίκημα, άν άλλος σ᾿ αδικήση,
καί όν εσύ ηδίκησας, δέν θές νά γείνη κρίσις.

Δένθέλεις κάν. νά τό σχεφθής, τόν νούν σου. νά-χουράσχς:.Ρτηςι βρσφσας;
τέ τδικέν σου έγκλημα, μόνος σου νά, δικάεης.

Αϊσγύνεσαι καθ᾽ εαυτόν, ίνα τό συζητήσης,
γνωρίζεις πώς εξάπαντος, τόν νούν σου θα υγλήσης.

Δέν βλέπεις όπου ίστανται, τού όδου ει κεθυ.ώνες᾽ ΐ ᾿

νά σέ καταθροχθίσωσιν, ως λύκοι λυμεώνες.

Ιδέ καί μ.ετεννόησον, ψυχή τε καί καρδίαμετεννόησον, ψυχήτε καί καρδία,

πώς εν βρχχύ απέρχεσαι, εν άλλη, κατοικία.

]{αί σύ ώ χάρων Αρχταιέ, πού πάντας αυθαιρέτως,.

εξχφανίτεις τούς θροτούς, όλους ανεξαιρέτως- φ Φου τους ρβθτους.. ο ούς ανες 10: ως.

᾿. ᾽ 4 , - - ̓

Δέν θίγεσ᾽ από δάκρυχ, τών συγγενών καί φίλων,
. - [αι , ̓

ευδέποιείς εξαίρεσιν, πενήτων καί πλουσίων.

ωρα

Παράκλιδις θανάτου πρός τόν Θεόν.

'0 θάνατος απηύδησε, πλέον νά θανχτώνη,
κ᾿ εσυλλογίσθει στόν θεάν, ευ.ποός νά κλίνη όν».



ΤΕΛ ΧΕΣΧΕΟΥ Τ}

Έπλγε κ᾿ εγενάτισε, πολύ συντετρινμένες,

μέ την καρδίαν πάλλουσαν, καί τεταπεινωμένος.

Μέ τήν οφρύν.του χχμηλά, τά βλέφαρά του κάτω,
μέ κεφαλήν. υποκλινή, ρ:γνέν. πά μαλλιά του.

1 ήν άδειάν του ζήτησε, λόγον νά τώ προσφέρη,
τούς οικτιρμούς του τησε καί ύψωσε τό χέρι.

Ευλογητός ει ώ θεέ, δηλιουργέ τών. όλων,

αγένητέ μου πλαστονργέ, σάς υποθάλλω πόνο

Ότε τό γένος τών βροτών. έκτισχς εν σοφία,
κ᾽ όλον τό σύμπαν έπηξας, μέ τάσην φαντασίαν.

Ως έδοξας δέν.έπαυσα, Ρροτούς νά Πχνχτώνω,
γωρίς καμηάν εξαίρεσιν γωρίς νά έγω πόνον.

᾿Αλλαλαγμοί κι᾿ ολοφηρμοί,μύθος είνχι γιά μένα,
πατέ δέν ευστλαγγράοθηκα, όόμματα δ χλουσυένα.

Βοή Χένχος ηγεί. στά κραταιά μου ώτα,
ουδείς ποτέ δυνήθηκε, νο. μού σφχλίση πόρτα, -

Ύλην άύλον μ.' 'έκτεσας, κ᾿ έχω διττά προσόντα,

ως υλικός καί άύλος, νά δρώ ένσαρκχ όντα.

Τάς θύρας κι᾿ άνμού κλείσωσιν, ευκόλως έσω βαίνω,
κχί θχνχτόνω στήν στιγνη καί τάλιν έξω βγαίνω.

Ούτε λεθέντες καί παιδιά. λυπήθηκ. ποτέ μου,

ούτε τάς χήραχς Χι᾿ υρφχνάά, ηλέηαα, θεέ μου.

Μαλλον πολλάχις γέλασχ, στούς θρήνους τών πλουσίων,

τ᾽ εκόπτοντ᾽ όταν. εθνήσκον, ει συγγενείς πλησίον..

Ι1ο5 νόμιζον, ότι στήν γή θά ζούν νάχουν λειδάδια,

χαχί τρυφιλώς νά χχίρεται, λές καί νά είχον άδεια.

Σάν ενβμυσήμαι νυν. φ5ρά, μέ μιά ψυγή πλουσίου,
πον στήναιθέρι βάδιζον, μέ πρόσταγμα κυρίου.

Ναί Ώσχισε νά Αόπτηται νά μοί παραπονΏται

ό κόσμος πώς πλανήθηκε Θεόν νά μή φοθήται.

Τον πλάνηταν οι υλισταί, λέγουν πώς είνε υλη

ότι ψυγήν δέν έχουσιν ώσπερ νά ώσι σκύλοι.

Τυφλοί, τυφλούς ποδηγετούν, πλανώμενοι πλανώσι

καί είς ενχ λάκκον ρίπτωνται όσοι δέν έχουν γνώσι,

Ες ταύτα κ᾿ εγώ πίστευσα κ᾿ είμαι κηλιδωμένος
μα ΄, - . . στ ρ.6

άπα πλλήο' αυ,χοτήν,1τχ ε!!λχι θεές,
”- ᾽ ; ν . ν ̓ ΠΊ



κ̓αί
ΑΡΟΜΑΤΙΣΜΩΣ

Παρχκαλώ σε μοθλεγε εδώ πούΟ υδηγούμαι,

πείον θά συνανπήσωμεν. τί θ᾽ απολογηθούμ.εν,.
“

Εγώ. τώ. ανταπήντησα αυτό μή σέ ταράττει

τά πάνπα είνε έτοιυ.χ γβαπτά εις μέγαν, χάβτην.

Εν. ακαρεί θά δικασθξ ς Εωρίς απολογίαν.

θάπληρωθής ως βούλευσας. «μέ χώρις αδικίαγι.

᾿Απήντηπεν ό αθλιος πολύ τεταραγμένος:

έχε υγείαν: θάψατε καί είυ.χι δικασυένες.

Κ’ αυτοστιγυ.εί κρημνήθηκει᾿ στά τάρταρα τού "Αδ»υ.
οιμώζων, γργκττόμενος μετά γωνής άαναύδου.

Ευλογητάς ει ώ Θεέ δέξου την ικεσίαν:
τού δούλοου σου.τού ταπεινού δώσε τήν εξουσίαν.

Νά έγη τό δικαίωμα νά κάμνη τινα χάρι.
όπου νομίζει δίκαιον. θάνατεν' ν.; ανχθάλη..

Νά πχρχτείνηι τήν ζωήν. όπου αυτός νομίξει.

όπου είνε φιλάνθρωπον, εκεί νόν:τήν χαρίζη.
« Α΄

Εις ταύτα ό' δημιουργός ς δειώς αντ απεκρίθη,

δέν διοράς ώ Πάνατε τό χύρτον. πού δέν νήθει.

᾿Αλλ᾽ όμως μεγεθύνετάι χωρίς νά κάνη κόπον.

καί πάλιν αφανίδετ αι κχέ εκκενεί τόν τόπον..

Καί τακτικ᾽ αναφύεται μέ τήν. ιδίαν. τύχην

χχι στά σωστα πληρώνηται μέ ΤΟΝ. ίδιον πηχυν:.

Σ’ δέν γινώσκεις μέλλοντα ούτε. καί. τό. μ.οιραχίον,

δέν έχει θέσιν νά λχλής εις ζήτημα σπουδαίον.

Πλην σ᾽ επιτάσσω. νά κυττά; απχύστως τήν δουλ ε1.: σου,

συνελθε είςτινα λαλής καί έλα ᾿στά υυχλά σου.

------------------

Επιιθυγιία ΙΙατουύ:.

---

Παδβητικόν επαάγγελμ.α ετάγθην νά δονλεύσων
καί μέ τόν άρον τάθαλα ως λέων νά παλαίσω.

᾿Αφ᾽ ής επλάσθη ο άνθρωπος, αυτός έμπ-ρός. εθγήκον.
κ᾿ ουδένα ε” τών γηγενών εις. τήν ζωήν αφήκε.

Πο, δέν έχω :ΤΞαράπονον, όν παίρνει τούς γερόντους..-
.”,

τι αυτ 2ι εχήρ)ηταν όλον τό μερδικόν τους,
Σι
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Δι᾽ ό η θεία πρόνοοια τού έδωσε σημαία,

τούδωσε όπλα αήττητα άτ βόπωτα γεναία..

Τούδωσε άύλα πτερά σκήπτρον θεοςκιασμένο,

Νά τ᾽ ατενίσ᾽ αδυνατεί όμμα πιλοκτισμένο.

Όλαι αι τέχναι τ πίπτουσι, κυπτ' ή φιλόσοςσία,

'δέν είνε τέχν᾽ ανθρώπινος, είν᾽ παντοδυναμία.

Την μία ηπτέρνα έχει στήν Υ3, στούς ουρανούς τήν άλλην,

χαί αενάως τούς Θροτούς, κόπτει. μέ παραζάλην.

Λι θασιλείαι τρέµευσιν οι θρόνοιείνε μύθοι,
αι ύλαι καί τά πλούτη τους ως χύρτεν Ηφανίσθη.

Πού Υρήγορα ξηραίνητε, μαραίνητε τό κάλλος,

εύτως είνε ο άνθρωπες όπου φρονεί μεγάλως,

Στό φάσμα τευ ετρόμαξαν γεναία παλληκάρια,

σχτράπαι κι᾽ αυτοκράτορες πού είσαν λεοντάρια.

Υπέκυψαν στό νεύμα του στόν άδη κχτεθήκαν,
καί πλεον τά ματάκ]κ-Έους στόν κόσμον δέν εθγήκαν.
Κοιν. άται τόση λεθεντιά κάτω δαθειά στόν άδη,
νά ομιλήση δέν μπερεί. ουδ᾿ έσ'... νά δη.

Τό πνεύμα τους εξέφυγε κ᾿ έχασε τήν φωνήν της,
στούς ουρανούς ανέόημε σ᾽ αυτούς είνε πολίτης.

Ιίαί μέ μεγάλ᾽ υπομονή τόν Πλάστην περιμένει

νά τήν εγείρη στήν ζωήν πού είνε νεκρωμένη.

Τό πνεύμα. της νά ενωθή μέ τό πικρόν της σώνα,
; .. κος ον, ο ον ον.»

τόσους αιώνας πού υπνεί μέσα στής γής τό χώμα.

Δέομαι Ύψπιστε δε, Χριστέ δικαιοκοίτα,
τήν ευλογίαν Σου ζητώ νά λάθω παραυτίκα.

Νά μέ φωτίσης νά ευρώ φάρμ,αλα. ιαμάτων,

νά σώζω τάς νεότητας νά δρώ κατά θανάτων.

Πικραίνεμαι τπάσα στιγμη, δέν έχω ησυχίαν,
πού Θλέπω κι᾿ αφανίζονται υπάρξεις μ.᾽ αγωνίαν.

Οι θρήνοι καί οι κοπετοί πληγώνουν τήν καρδιό μου,

πολλάκις θάμ.θος μ.᾽ ενοχλεί καί δέν Θλέπω μπροστά μου,

«Δέν έχω τήν αξίωσιν ό θάνατος νά παύση,
ουδ᾽ Ών αξιολύπητος όστις τούς γέρους κλαύσει,

Διότι η θεία πρόνοια τά έχει κανονίσει,
στις στόν Αόπι. ελύληθε; ώ Όίοςτου 9 σθύσ3
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Θά οπελέπη, τήν ζωήν, 92 κατα ο], στο) άλ;

δέν θά ξανάλθη εις τήν γΊν δέν έχει άλλο μι:οιρχόι,

Επιθυμώ νά µόνθανα, όλα τής γής τά χύρτα,

εκείνα πού γιατρεύουνε καί κλείουν χάρου πόρτα.

Πού δέν αφίνευν νά ευ6η τόν χάρον νά θερίση,
ακαίρως τούς πικρούς βροτούς νά τούς εξχφανίση.

᾿Αλλ᾽ ονειροπολήματα θά ήν οι λγισμοί μου,

ποτέ τοιούτον Θύτανον 0ά ιδώ στήν πρχκτικήν μον.

Ότε τ᾽ απτέρι τών Γρχικών ησθένειεν Πετρουπόλει,
καί χατεολήθη μέ σπουδήν ή επιστήντη όλη.

2’ όλον τό σύμπαν έγρχψχν νά ευρεβή θοτάνι,

η ᾿Αλεξάνδρα νά σωθή νά γιχτρευθή νά γιάνη.

Από δυσυών κι᾽ ᾿Ανχτολών συχνά τηλεγβαφούταν,
ει εχτροί όλης τής γής απαχύστως μελετούσαν.

Πρίγκηπες κι᾿ Αυυτοκράτορες έσπευδον μ.᾽ αγωνίαν,β
η Αλεξάνδρα, νχ σωθή νά 6γή στην Αοινωνίαν.

᾿Αλλ᾽ ότι εγράφη νά γενή αυτό εξετελέσθη,

Απί η ζωή της έσθυσε, ως χλόη απωλέσθη.
Ουδ᾽ 9 5 ̓ 7δέ ᾽ μι - . τελέ

ου’ επιστήν.η, ουδέ χρυσός χωρεί χά συντελέση,
Εκεί πού βού)ετ᾽ ό Θεός ύπαρξιν ν᾽ απολέση,.

Πλήν κλίνω τόν αυχένα μου, γύπτων εις τό μ.τιραίον,

καί ότι πράττει ώ (Θεός τό δέχεμ᾽ ως ωραίον

Δικαστής καί Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνην ό Οεός έχε: ως πρώτον λόγον,
θευέλιον τής αρετής βάσιν περί τών όλων.

Εις ταύτην ζωγγραφίπενται νόμοι καί Προφήται,

ως όν ες άγγελος λόμπει κχί δαδουγείται.

Τό πάν σ᾽ αυτήν συνδέεται σ᾽ αυτήν ζωογονείται,

στήν ίζαν της Ολαστόνουσι εύχρηστοι μαργαριται.

Οι ουρανοί αγάλονται ότε αυτήν ορώσι,
οι όγγελει σεμνύνωνται μελοδικάς θεώσι,

τ

Ο τών απάντων πλαστουρή "ός εκεί επισκιάζει,

εις τάς καῤ'/Χς πού οκεί, φώς ηστον ιταυγάτει,



ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Γρ

-Έ.

"Ότε εδη,κιουργησε τούς δύο πρωτοπλάστους,

παρθένον ταύτην έδωσε καί έδαλον στήν καρδιά τους.

3ζαί τούτους ενετείλατο αγνώς νά τήν φυλάξουν,

εκ τού ξύλου τής γνώσεως καρπόν νά μ.ή πειράξουν.

«Αλλά τούτο ηθέτησαν κ᾿ έφαγον απ᾿ τό ξύλον,

κ᾿ ηδίκησαν τόν Πλαστουργόν δόντ᾽ αυτείς τόν θί2ν.

᾿Βνόμισαν εκ τού χαρπού εκείνου όταν φάγουν,.

θά γίνωσιν ισότιμοι νίκην θά καταγάγευν,

᾿Ενέσκηψεν εγωίσμός έσω εις τήν καρδιά τους,

θεοί κι᾿ αυτοί νά γίνωσιν τού ουρανίου κράτους.

Φθόνος θεθαιως ώθησε εις τόσην αφροσύνην,

καί τούς εποδηγέτησε εις τήν αγνωμοσύνην.

Κ᾿’ ηνάγκασαν τόν ποιητήν νά τούς καταδικόση,

από τόν τόπον τής Εδέμ. εξω νά εκτυνκξη.

Ώ πρώτη δίκη εις τήν γήν πού τότε απηγγέλθη,
κατά τών προπατόρωύ µας ως θέλος εκτοξεύθη.

Έτρεμες ο παράδεισος στήν ετυμ.ηγορίαν,

οι άγγελοι εξίσταντο εις τήν απαγγελίαν..

Πού ο θεός απήγγειλε μέ τόεη; αγωνίαν,

πού παρευθύς ό άνθρωπος έπραξεν ομ.αρτίαγ. ᾽

Ότε η Εύα καί ᾿Αδάμ, έφευγον απ᾽ εμπρός του,
ό Ήλιος ωχρίασε ημαύρωσε τό φώς του,

Τά άστρα εσαλεύεντο ορώμενα τόν Πλάστην,
που παραγρημα εδίκασε της γής τόν πρώτον δράστην.

Τούτους αφού εξώρισεν από τού παραδείσου,
μέ κόπον είπε τού ᾿Αδάμ. νά κτήσης τήν τροφήν σου.

Καί σύ ώ Εύα ν᾽ αποκτάς τά τέκνα σου μέθλίψιν,
κι᾽ αφού εκτίσης τήν ποινήν δέν θάχεις πλέον τύψιν.

Καί σύν θεώνά βαίνητε μέχρις επιστροφήςσας, .
σ᾽ αυτούς τούς κόλπους τής Εδέμ τής γής τής πατρικής σας.

Ταύτα κι᾿ αυτοί εδίδαξαν εις όλους των τούς γόνους,

χωρίς νά παρεκλίνωσιν από τού θεούτούς νόμους,

Ο Καάι όμως φθονερός αδίκως οργιάζει,

κατά τού αυταδέλωνι του ᾿Αθελ, μοχθηριαζει.

Ο ᾿Αθλελ όντως ευλοθή, ασμένως θυσιάζει, Ή
πρός τόν θεόν του, τού” «ποπούς χωρίς νά ενδιά”η
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Θά απελέση την ξωήν, θά κατταθ στόν Χδ.

δέν θά Εανάλθη εεις την γήν δέν έχει άλλο μοιράδι,

Επιθυμώ νά μάνθανα, όλα τής γής τό χόρτα,

εκείνα πού γλατρεύουνε καί κλείουν χάρευ πόρτα.

Πού δέν αφίνευν νά εμθη τόν γάρον νά θερίση,
ακαίρως τούς πικρούς βροτούς νΧ τούς εξκφανίση.

Αλλ᾽ ονειροποολήµατα θά Ών οι λογισυ.ο μου,
ποτέ τειούτον θότανον θά ιδώ στήν πρακτικήν μον.

Ότε τ᾽ αστέρι τών Γρχικών ησθένει εν Πετρουπόλει,
καί κατεθλήθη μέ σπουδήν Ώ επιστήμη δλη.

Σ᾽ όλον τό σύ!πχγ έγραψαν νά ευρε!θη, θοτάνι,

κ ᾿Αλεξάνδρα νά σωθή νά γ.χτρευθή νά γιάνη.

Από δυσυ.ών Δι᾽ ᾿Ανχτολών συχνά τηλεγραφουσα»,

ει εχτροί όλης τής γής απαχύστως μελετούσαν.

Πρίγ» Ώπες κι᾿ Αυτοχρότ τορες έππευδον μ.᾽ αγωνίαν,

η Αλεξάνδρα νά σωθή νά Ογή στήν κοινωνίαν.

Αλλ” ότι εγρόφη νά γενή αυτό εξετελέσθη,

καί η ζωή της έσθυσε, ως χλόη άπωωλέσθη,

Ουδ᾽ επιστήυπη, ουδέ χρυσός χωρεί νά αυντε μέ
Εχει πού βεύ)ετ' ό Θεός ύπαρξιν ν᾽ οπολέσι

Πλάν κλίνω τόν αυχένα μευ, γύπτων εις τό με ιρατον,

καί ότι προττει ό ζεός τό δέχεμ᾽ ως ωραίον

Δικαστής καί Δικαιοσύνη

Δικαιοσύντν ό θεός έχει ως πρώτον λόγον,

θευέλιον τΉξ αρετής βάσιν περί τών όλων.

Εις ταύτην ζωγραφίρονται νόμοι καί Προφήται,

ως Ρπετφόρος άγγελος λάμπει καί δαδουγείται.

Τό πάν σ᾿ αυτήν συνδέεται τ᾽ αυτήν ζωογονείται,
στήν ρίζα της θλαστόνευσι εύχρηστοι μαργχρίται.

Οι ουρανοί αγάλονται ότε αυτήν. ορώσι,

οι όγγελει σεμνύνωνται μελοδικώς δεώσι,

Ο τών απάντων πλοιστουρ] "ός εκεί επισκιάζει,
εις τάς καρδίας ππού οιοικεί, ού ή--ον χαιτχυγάει

-
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"Ότε εδημιούργησε τούς δύο πρωτοπλάστους,

παρθένον ταύτην έδωσε χαί έθαλον στήν καρδιά τους,

1ζαί τούτους ενετείλατο αγνώς νά τήν φυλάξουν,

εκ τού ξύλου τής γνώσεως καρπόν νά μη πειράξουν.

«Αλλά τούτο ηθέτησαν κ᾿ έφαγον απ᾿ τό ξύλον,

κ᾿ ηδίκησαν τόν Πλαστουργον δόντ᾽ αυτοίς τόν ξίον.

᾿Βνόμισαν εκ τού καρπού εκείνουόταν φάγουν,.
θά γίνωσιν ισότιμοι νίκην θά καταγάγουν,

Ενέσκηψεν εγωΐϊσμός έσω εις τήν καρό 14 τους,
θεοί κι᾿ αυτοί νά γίνωσιν τού ουρανίου κράτους.

Φθόνος θεθαίως ώθησε εις τόσην αφροσύνην,

καί τούς εποδηγέτησε εις τήν αγνωμ.οσύνην.

Κ᾿’ ηνάγκασαν τόν ποιητήν νά τούς καταδικάση,

από τόν τόπον τής ᾿Εδέμ. έξω νά εκτυνκζη.

Ώ πρώτη δίκη εις τήν γήν πού τότε απηγγέλθη,

κατά τών πβοπατόρων µας ως θέλος εκτοξεύθη.

Έτρεμες ο παράδεισος στήν. ετυμ.ηγορίαν,

οι άγγελοι εξίσταντο εις τήν απαγγελίαν..

Πού ο θεός απήγγε!λε μέ τόση; αγωνίαν,
πού παρευθύς ό άνθρωπος έπραξεν αν.αρτίαν. -

Ότε η Εύα καί ᾿Αδάμ. έφευγον απ᾽ εμπρός του,

ό Ήλιος ωχρίασε Ημαύρωσε τό φώς του,

Τά άστρα εσαλεύοντοορώμενατόν Πλάστην,
πού παραχρημα εθίχασε τής γης τόν πρώτον δράστην.

Τούτους αφού εξώρισεν από τού παραδείσου,
μέ κόπον είπε τού ᾿Αδάμ. νά κτήσης τήν τροφήν σου.

Καί σύ ώ Εύα ν᾿ αποκτάς τά τέχνα σου μέ θλίψιν,
κι᾽ αφού οεκτίσης τήν ποινήν δέν θάχεις πλέον τύψιν.

Καί σύν θεώ νά θαΐνητε μέχρις επιστροφής σας,

σ᾽ αυτούς τούς κόλπους τής Εδέμ. τής γής τής πατρικής σας.

Ταύτα χι᾽ αυτοί εδίδάξαν εις όλους των τούς γόνους,
χωρίς νά παρεκλίνωσιν από τού θεούτούς νόμους,

Ο Κάιν όμως φθονερόςκδίκως οργιάζει,
κατά τού αυταδέλωνυ τευ "Αθελ, μοχθηρίαζες.

Ο Αθλελ όντως ευλαθή- ασμένως θυσιάζει,
πρό: τόν θεόν του, τού; κκρπούς χωοίς νά ενδιάή



16. ΧΡΟΜΑΊΊΣΜΟΣΎ

Καί ταύτήν δέγετ᾽ ο θεός τήν πίστη του γνωρί”ὠ,
κι᾿ ο "Αθελ αγκλόμενος τών πλόστην μ.ακαρίζων.

Ό θδελυρός Κάιν φθονέί πού η αυτού θωσίκ,
δέν γίνεται απεδεκ-ή ως μή εύπα γνήσια,

Διότι εκ τών πριανίων του δοσφόρως ζώα. σφάζει,
Φέρει ως ολοκαύτωμ.. ως δώρα βυσιάζει.

Ϊαί απ᾿ εκείνης τής στιγμης ως ό άχαρος δαίμων,
4 - ’ ”

υπόύλως παρεφύλαττε μ.χινόμενος καί τρέμων.

Πότε νά εύρη τόν χαχιρόν, τόν "Αδελ νχ φονεύση
.-ν έ . ' ᾽ ν τ “- - / . . . ,

άπο τής γής τό πρόσωπον νά τόν εξολοθρεύση.

Ως καί τόν εθχνάτωσε τόν φθόνον νά κορέσηι
χωρίς καρδιά αδέλφική ποσώς νά τόν πονέση.

Εις τούτό μέρος απαντά τό Ευαγγέλιόν µας,
τήν συμθευλήν πού έδωσέν ό Ι ηπούς Χρηστός µας,

Όστις γνωρίσει πονηρόν έχων τόν οφθαλμόν του,
. 4

νά εξορύξη, λέγ᾽ αυτόν από τό προσωτόν τον.

Δέν είνε άλλο φάεμ.χκον νά τόν καβησιχάση,
αλλ᾽ είνχι προτιμώτερον σκληρώς νά τόν πατάξη,

Πρός πρόληψιν τών καλιών τού ανθρωπίνου γέέους,

κατώρθωσαν ει δυνετοί μετά μεγάλου σθένους.

Καί ίδρυσαν Βασίλεια ορουράς Χα! τοπαογ!χς.

κα’ έκαμαν δικαστήρια χρίνοντα αδικίας.

τούς ουρανούς Αρίν᾽ ώ θεός, στήν γήν Αρίνευν «: Νόμος,
Αριταί τούς εφχρυόζουσι σύν τή ιδία γνώμη.

Ώ φ5θεράν υπεροχήν έχεις δικαιοσύνη,

όλοι εκ σού προσμένουσιν τήν ποσμικήν γαλήνην.

Σύ δράττεις μέ τό σκΏπτρου σου πχ τάσσεις τήν ακκίκν;

Ατυπάς τά κακουργήματα, πτοείς τήν αδικίαν,

Έχεις καθήκον υψυλόν καί δικχιοδοσίχν,
νά συγκρατής τούς γηγενείς νά/ουν φιλονου.1ΧΥ.

Ταύτα ετάχθης νά φρουρής μέ τήν ισορροτίαν,

χωρίς νά κάμης χάριτας καί προσωποληψίαν,

Εν γένει δλ᾽ οι εθνισμοί όλαι αι Βασιλείσι,
τά πλοία καί τά φρούριχ, στρατοί καί τοπαρχίαν,

Πρός χάριν σου εκτίσθησαν, δικαίως όπως δράσσης,

τούςαπηβείςνάτιμωρία,οδίκουςνάπατάπαης,
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"κεί πού θέµις λειτουργεί μέ ττόν

Φύονται ογλαείς καρποί λάμπει Ό τό τ

αζοσμεί τά δικαστήρια, τόν σερασμιόλ
παρηγορεί τούς ορφανούς, τούς άρπαγα

ΓΡκ. η
ή σί τς ο -- .γαεν

Μαραίνηται η αβπκγή νεκρούται η Χακία

πάς άδικος αποθαρρεί ρών ισονομ.ία., -

Ό πλούτος τότ᾽ ιλιγγιά, θλέπων πώς ολισθαίνε:,

καί ό χρυσός καί άργυβος ουδόλως επεμ.θαίνει.

Μύρα. σκορπίζει εύοσμα χι ’ ευφραίνει τάς καβδίαςι᾽

κι᾿ ευχαριστεί τούς πληθυσμούς όλης τής πολιτείκτ.

Τότε εξωραίζονται τερπνώς τά κκθεστώτ αν

παύουσι τά παράπονα, Φράττουν τά γεγονότα.

Όρθοποδ᾽ ή ον βχτύνεται ό Ορόνος,

Ρεγαλουργεί ό εθνισμος, λα. πρύνεται Ό Νόμο

Ταύτα δέ πάντα πού λαλώ τότε θά ρετυνθώσιν

όταν καλώς προσέζωσι αυτοί που πωβερνώξι,.

Δείται Ώ θέμις ν᾽ αροιοθή όπωςτό .επιτρέπει,...-
Ώ τωρ'νή συντήρηεις νά ζήση όπως πρέπει. ΠΣ

Συμφώνως Άρης τάς σχέέσεις της Χχί πρό- τά έξοδα Τη

νά ε-αρκή καί άποςη από τόν ιδρώτά της.

Μάχε. τόν νούν τής Άρεμον. καί διαυγέ ες τό πνεύμα,

καί υψηλά νά ίσταται νά φέρηβαρύ μα ο. :
Νά καμπουρηά ο υλιφτής νά Χλίνη τόν αυχέταν

νά άτοντ νά εισελθη. στής θέμιδος τήν πένα.

Νά μή αδκή επιρροήν σ᾽ αυτήν τό δάνειόν,τού,.
ν᾽ αδυνατ᾽ η σαγήνη τού τό άθλιον δικτυνόν τον...

Νά πχύση ώ πολιτευτής ς᾽ αυτήν νά ετπερθαίνη,

καί έκαστος στό καθήκον του ελεύθερος νά μένη.

Νά πλουτισθή εξ αγαθών, όντων ειλικρινείας,
νά Χτώνται ικανότητες άνευ χαχιρεκαχίας: '.

Χαιρέκακος εστί Σατάν μέ ιδιορρυθν.ιαν,.....

φέρειμορφήν ανθρώπινον,᾿ψηλαφιτήν. ουσίαν;
Νομιίζει ότι κατωρθοί. μέ την χαιρεκαλίαν;

νά τόν πιστεύσουν πώς πληηροί άκραν Ιαογομίαν.

Ισονομία λειτουργεί σ᾿ εκείνας τάς καρδίας,

πούαγαθότηςενεργείμετάευθυαρισίσα,
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ο » 9 Αν... ΜΝ . 9 ̓Ο έ]ων αγαθήν: καρδίαν είς ταύτην εμφωλεύεε,
3 . Ο ,γγελος ειρηνοποιός -Αι᾽.ουδέποτε σαλεύει.

Πηδαλιούχος γίγνεται κι᾿ αυτός τήν διευθύνει,
αί εγεργεί κατά θεόνχωρίς νά -παρελλίνη.

Περί τού αδίκως καταδικαοθύντος εις τήν εσχάτην τών: ποϊνών,

Η θάλασσα να πίξη νά

ό ήλιος νά μαυρίση νά μήν εκπέμψη φώς.

ΝΆ σ ο ο»
ο

δν -«ο “Ην«

» .

τό λυκαυγές νά γείνη εις φεθερός σεισμός,

να μή ανοίξ᾽ ημέρα νά Ολέπη οφθαλμός.

Να ειγ᾽ όλους τούς πύργους, κάστρα καί φυλακδ:
νά φύγουν οι δεσμώται όπ᾽ τάς σκληράς ειρκτάς,

"Άλμα κι᾿ εγώ ό τάλας νά κάν.) ως πτηγήν, .

καί νά κατασκηνώσω ψυλά στόν ουρανόν.

Νά φύγ᾽ απ᾽ τούς δημίους πώγουν πολύ χαρά,

νά σφάξουν τό Αορμίμου, νά λάξουν τήν δορά.

Τά σφάγια νά λόθουν από τόν κ αρθανάν,

αδιάφορον οαν σφάξουν μα περιστεράν.

᾿Αλλά κι᾿ αυτοί δέν πτοί-υν, τόν νόμον εκτδλούν,
αι’ άς δώσωσι τόν λόγεν α:χύττα πού διοικούν.
φ Τ - ./- (ζ) .. ̓Η .. ΄ τεύ προσεγγίζ᾽ η ώρα, η νύλτα γρηγτρεί,

καί θά μέ συναντήση τ᾽ ολότ 'Δρ9 πρωΐ.

Πρ μα παρέλθη χρόνος, μ.η ογειροπολώ,

καί δη νά σπεύσω ό τλ΄ήμων νά εξαγορευθώ

Θεέ ! όπου ετάζεις καρδίας καί νεφρούς,

κ᾿ είξεεύρεις τών ανθρώπων τούς διαλογισμ.ούς,

Τγνώσκεις πώς οδίλως ελοίθην υππηνώς.

ως φοθερός κακούργος, αλάστωρ. µησαρός.

Πολλά μ.οι κατελάλουν. στόν.ατα εδελυρά,

ψεύδη τετορνευμένα., καταδικαστικό..

᾿Αλλά »᾽ οι δικασταί μουώφειλον νάσιγούν,
καί είς απλάς ενδείξεις νά μ.ή ευ.πιστευθούν.

Έδει νά εξετάσουν: καλώς. γά φωτισθούν,
αχ μέση νά γνωρίσουν τπού μέ περιλυκλ ούν,
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Άλλα κακή μου τύχη μ.οοιρα σχτανική, |

ν.᾽ έέφερε ν ᾿αποθάνω, ως κτήνες εν. σφαγήη..

τής τόν συντγερόν μ.ου ύλοι ει υρχωτοι,.

ουδόλωςηκροώντο δέν είχον. προσοχή.

Εκόπτετο μέαθένος υέ λύγους πειστικούς;

ουδείς όπως προσείχε ει: τούς (πχρρσρούς

Ως προκατειλημένοι εφαίνοντο σλαιοί,

χι απ᾽ τήν σκαιότητά τών μού ρχοντο σπασαοί:

Μ᾽ εφαίνετο πώς. η μην, είς άδην σχκοτεινόν,

Αχί περιεκυκλούυ,ην εξ όντων, πενηεών.

Ο Εισαγγελεύς; ωμέλεε κχταχδίκχστικώς,.

ωρύετο μέ πείσμα. ως φοβερός εχθρός.

“Ότε εδόθη πέρας σ᾿ όλο τό συρφετό,

δ πρόεδρος μο είπε νό άπολογ θώ.

Τί σοι κατο γαρ Ίκουπας ευκρινώξς

καί. λέγε.μετα θάρρους μη:π ττοηθείς ποσώς.

"Ηρχισα τέλος πάντων :τραυλίζων νά λαλώ,
νά ανχιρώ. τό πράγυκ όπως εξριασθώ.

'Γονίζω τήν φωνήνμου, σφίγγων, καί τά σφυρά;

κε αβρενωπώς παλαιω νά σφίγξω τήν καρδιά.

Ιέυτάζω. τούς ενόρχευς- τρέµων τούς ομιύ εύν

κριταί. ακροασθήτε, νά σάς εξηγτθώ.

Σείς σήμερον .καλείσθε, θάνατος καί ζωή...

καί ότι αποφασείστε θέλει εκτελεσθή;

Όλα όσα σάς είπον. καί μ.η καταλαλούν».
τάχουν τετορνεναένα,. νά μέ εκδικηθούν;

Αάρτυρες αδικί ίαση φεύδη. σάς παρκστούν,

κι᾿ οπ᾿ τό πικρόν μου αίθι. θ8)ουν νά. χορεσθεύν.,

Πλην 4λιίγχται- τό ούς σας δόήχτε: «προσοχήν,

α’ αυτούς τού 6 μρτυρός | μου. μέ την υπομιονηνν.
3 . . ΠΠ )

Αχούσατε τί είπον οι υπ ερχσπισταί,

τον καθαρού δωϊκίου, ώ αγαθοί κριταί:

Μή, παταγθώ αδίκως, νά μη: θανατωθώ;,.

ως ότιμ.ος κακούργος νά καταλογισθώ,

Όλα αυτά. ππαρήλθον Α᾿ εγένετο σιγή,

τα" ό Πρόεδρος οργίζε εν: αναχκεραλοιαίν
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Τήν διαδικασίαν περχίνει ευφυώς,

χωρίς μιεροληψίαν δικαίως καί σαφώς

Την ετυμηγορίαν συντόττε, αυθωςεί

καί την δικογοχοίαν εν γένει εγχειρεί.

Ότούς υρκωτούς την δι δει κκαί τού

τά θέματα πού είχε Ααλώς τιός υδηγεί

η έλος τό πρέσωπόν του εφαχίνε-ο Φαμιό οόν,σι

.} Ο [Δ]
1.πχρατ πηρε,

καί ποοσεναρτύρει πναύμ,᾽ αθωωτιλόν.

Ήτο γλοκύς τ την όψιν, μηλήχειος την φωνη»,

εφαίνετο πώς είχεν κρίσιν: κχί αρετήν.

Οι ένορκοι λαθόντες πάν ότι σχετικον,

εισήλθον δέ αθρήοι εν  όρλοι Αλειστόν.

Ησφάλισαν τάς θύρας όπως διασκεφθούν,

τήν. διαδικασίαν νά επεξεργασθούν,
κΟ

5
(τήν κρίσιν των νά δόσουν. καί νά αποφανθούν;

(Καί μετ᾽ ολίγην ώραν, ηχεί κρότος μικρός,
καί Ηνεώχθη φύλλον εκ τής αυτής θυρός,

1εαί οι φρουροοι άμιεέσως στά έξω ν' ᾿υδηγούν.

καί εις έτερον δώμ. μέ θέτουν καί Φρονρούν..

Οι ένορκον εξήλθονε εν. σώματ᾽ αυθωρεί.
εις ό μέρος πρίν ήσαν, έδρα δικαστική.

Ο προϊστάμ.ενός τών. λαμθάνε, την τιν ην

συντόμ.ως απαγγέλει την φοβεράν ποινήν.

ΤΉν ετυυηγορίαν εκθέτει ευκρινώς.
δι᾽ ής μοί ενεγράφη αποκεφαλισμ.ός.

Ότ' απηγγέλθη, αύτη το συνωστισµός,

πληθώρα. ότι) ανθρώπους Αχί συγχγελασμός.

Τ]ερίμενα, νά μάθω, τρέμιων περιδεώς,

χι από τήν ταρχχήν μου μοί ήρχετο σπασμός.

᾿Αλλά ουδείς εφάνη τίποτε νά μού πι

καί Ώ φρουρά µε αύθις στά ίδια οδηγεί

(στών δικαστών τήν έδρα πάλιν. μέ ταραατήλ.

Οι ένορκ” αγεχώροουν, εξήρχοντο εεν σιγή,

τούς χύταξα στήν όψιν, ουδείς μέ άτενεϊ,

Ο πρόόεδρος αρχίζει σύνους χαί κατηφής,

την ετυήη γορίαν εκθέτει τής ποννίς1.»
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Ρεϊ λέγει, Ώ ποινή σου είνε νά νεχρωθής..
νά παταχθ᾽ η ζωή σου ν᾽ απολεφαλισθής,,

Ελς τήν. φωνήν του ταύτην έμεινα εννεός,.

κι’ ό νούς µου εσκοτίσθη ωσεί Άμ-ων νεκρός.

ΓΠκτάδ-ην κχτχπίπτω. λιπόθυμος κά-ω κτυπών

καί οι φρουροί μέ σύρουν χωρίς νά: αισθανθώ.

Μέ θέτουν. ολίγην ώραν εις κάθισμ κ τ᾽ εκεί,

χχί τά δεσμά. μοί έθεσαν. πούχα στήν φυλακή.

Καί μέ επανέφερον εις ταύτην. τών, είς Ακτήν.

όπως δώσω τά κόλλα μέ άδικον. σφαγήν.

Θεέ μου. [ανεικτήρμ.ων. εν.ταύτη τή νυκτί,
μον φαίνεται πώς πίπτουν, κάτω. οι ουβχνοί,

Μεί φαίνεται πώς τρέμει ή γλ όπου πατώ,.

καί ότι 62λ᾽ ανοίξει νχ κχταθο-χισθώ..
.

Τό λυκαυγές εγγίζει ηί ώρα προυγωρεί,

καί τίς μέ συλλυπείται, τίς. μέ πχρηγορεί Σ.

᾿Αλλά καί πάλιν. λέγω δέν θνήσκη Ώ ζωή...

δέν. θνήσκουν, ει. αέρες, πλήν ζώσιν. εσ ει

Απρξεί είνε. τό πνεύμα: πού φύσησ᾽ ό Θεός, ':--
καί εζωο γονήθη σων.χτική σποδός. γ᾽ΠΠ

-,

Καί πάλιν αυτή η ύλη, αύτη δέ Ή σποδύ
. ν- εί 7 . .. ΄ ᾿

62 έλθη όπως ήτο στό πρώην καθεστώς.

5

σσ. ον. ο - 4 - . τ νΚαί ούτω, πώς τό πνεύμκ 02 μεταχοσιοθή,-
. ΄. . 8 3 ΄ . . . -

κχί ως πτηνον. ̓’ ανέλθη, νά φύγη, απ την γη.
᾽ .

Καί θά, σποτελέση άνθρωπον νοερόν,

όστις θά Χχτοικήση άνω. τών ουρχνών.

Καί τή εσχότ᾽ ημέοα πάλιν. Π7 απο; οθλν.
, - . --

τό τών... εις τό. πνεύ
᾽ . » 3 - ̓ . .

Αυτά Αριστάς κελεύει στήν ιεράν γραχφήΝ,.
-α - χο Άη θ2 ᾽ διδ.᾽ «. ,
ητις μ.οι σιο «οβος μ.-ι. ΟιΟ: ντο ΥΤιώ..

. ΄ 3. - - ΄ 1. 9.

Δέν δύνχται εκείνος πού κόπτει τό, τους.

επ’ ουδενί νά δρύσση α 6λο2 νή τήν οι ΟΝ«

η δέν έχω άλλον νας μέ θρηνή

εν τή εσχάτη ώρα τή απελπιστιλή,

νά Αλαίη τούς γεκρονν

πεις, Ίχήνους κΑί Αχπέτούς.
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2)... 1 3 . .. νι ες . 1.

Άς αλαυση καγώ τώρα διά εμέ αύτον,

καί νά μοιβρλογήσω τόν αποχωρισμόν,

Ώ τρισαθά χ μήτηρ ότε. Ίυ-ην μικρούς

χαί μέ εγα λ υχούσες γλυκώς καί τουνερώς,
” .»

Ην.ην τό Ονέ ρόν σου πότε. νάς ανδροθώ,

καί νά μέ κάλκρώσης υπόταν νυμφευθώ.

Είναι Ίδη, νυμφίοςκαί νύνφην θχ στενθώ,.
τήν σαληράν, ίμαιη,ητό;.ον Πχ ενη γκαλισθώ,

Μι’ αυτοστιγμί 04 φύγω μέ τό συμπεβερι»

γωρίς πατιά καί άλτη: στον τΖφον θά τεθώ.

1]ροϊξ. είνετκ πενχκά της τά αιματοθας ούν
Η σκάλα τών, οημίων πάντα αι]ιοσ ταγή,

ΏΏσείς Ρηυνά κάί᾽ δάση! ότε ΏΝ ποιμ.ην,.

καί υετχξύ σας Ύζων- μέ τέργϊν κι᾽ ηδονήν.

1ε1ι σάς εκελαδόΐσα ως τό" γοργόν πτηνόν,
κ᾿ εγλυκαιν’ Η Φωνή υ.ου. τήν γήν. τόν ουρανόψ,

Κλαύσ»τε κα} γιά υένα τόν πάρεικον. τής γής
όπου εγκαταλείπω τώρα το ύς γηγενείς.

Ώ σεί: κχλαί ελα δες, Φφλρσγγες κ καί δρυμοί,.

ην Ίσχτε. χχί μένα πον μέ κτυπούν παλμ.ο,

Ο σείς κα) ά. π-υληΚ μου, χαλήστ,. υ1. φοράς.

μέ πάθος καί μέ ντέρτι. ολ!ίγον θλιβερά.

Αί άς συνέλθω τόρα Υ, θύρα μοί Ατυπή,

μή έλθει καλέ τις φίλος, νέου τι μοί ιπή.

σαν

»

τι: οίλε κχμμά τυχη καί σώσω. τήν ζωήν.

μη έλθει καμπτά γάρις. εις ταύτην τήν στιγυ.ήΝ.

Έχω πολλούς ονθρώπλυςόπουμέ ογαπούν,,
ετγύοντ ας εις κόα. καί ίσως ευρεθούν,

νοΔ} νά: χνη.χτο ουργούσάν. ετούτη ΤΌΝ φσρά,

νά λάθανα 114. χάρι. από τον Βασιλεία.

Στά γοονικά 14 ήτο εκεί ήθε᾽.ε: γοχφή,

νά γλύτων᾽ η Τωή,.μ.ουν εν.ταύτη τή, στιγμή.

Πλην εππονοχομθόνει ά Τ θύρα νά Χτ »πή,

λα. ώ οφρρυρώς ανοίγει εντόγει μέ σπουδ η.
» ΄ « 5

“Θρώμαι ιερέα ερ. πο ην,
κ . ΠΝ Π., :

ο ΤΊΣ ΤΉ, 121 πλ. τ, 1λΥ; ΤΑ} 24.
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πλσδύει μετά ιά υς στό δώμα τής ειρκτής,
μέ ευλογεί τόυως μετ τά πολλή σιγής.

ΠΩΚαί μετ᾽ αυτά αρχί ίδει εν τρόπω τυπικώ,
'ως χοΐστιανός οφείλω "ο εξαγερευθώ.

τα , . , . .
Υπήκουσα αμέσως, ηνόησα τόν σκοπόν,

καί εδωμολογήθ Ήν ως εις πνευματικόν.

Γώ είπον πώς αδίκως μοί αίρετ᾽ ή ζωή,
όλλ᾽ όσα καί άν είπον Ώεχν αγωπελη,. ;

Ιζαί πρίν άναχωρ ήση μοί έψαλλε ευχήν,

μοί είπεν νάχω θάβρος. νά έχ᾽ υήπομ.οΥΥΝ,

Ηροσέθηκ) επί τέλους καί μερικά ρητά,

λόγια θείας προνσίας, -αρηγορητικά.

Οπότε παραχρΏμκ έφθασαν ει φρουροί
᾽ ᾽

καί δέσμιον μ᾽ οτι] γον εν τή αθλία -τή

"Ένθα ήτο στημένον εκρίωμ, ᾿ υψηλόν,

Έϊς τόπον θεθαμµένον εξ αίματος θροτών.

Ιρέμων ττήν σιαγόνα, τραυλίζων ομιλώ,

κι ανδρίζ οµαι γενχίως κάμνω ότι γελώ.

Φωνάζω μετά θάρρους τόν ̓ήμεςον πτοώ, «
ζητώ νά υέ οφίση όπως συγχωρ τθώ, γα

.

Ελέπω τριγύρω πλήθος, δρώντα µε σκλιδύ.
προσυένον νά ακούση νεκρού ολοφυρμόν.

Ητένισα στά ύψη θλέπων τόν ουρχνόν, {,
οι φάνηκε ζοφώδ ης ως νέφος σκοτεινόν. |

{ς᾽ έοραινε π (κρούς όμθρους κ επόθιζε τήν: ΥΠ

χαί εξ αυτών πώς πίνω κατάπικρον χολήν,

Μ᾽ όλην μου τήν πικρίαν, Έρχισα. όμ.ιλώνν

καί μέ τήν δεξιάν μου εποίησα. σταυρόν. τι.

Μέ μαβαμψένα χε λη μέ γλώσσα θλιθερήν.

μέ ντερτιασυένην όψιν 6Υζω πικράν φωνή.

Σε ον όλ η Ατήσις ΥΠ τε καί ουρανός,

ε᾽ Ν η Δημιουργία. πού έκτισ᾽ ό θεός...

Συντρθονται γ1ά μένα εκλίπουν ως καπνός,

φλέγονται όλα τ᾽ άστρα πίπτει ό ουρανός;

Χωνεύονται τά όρη, ρίγνυνται αι πηγαί,

αί άγοηστοι μ.οι είναι πάσαι αι κχλλοναέ,



Είμαι όλος! κόσμος όταν αφανισθώ,

τά πάντα Καταιούντ ται οπόταν νεκρωθώ.

Τίποτε -πεῤτλέοναπό μιά ψυχή,
ούνχται ν᾿ όποοκ τση άνθρωπος ος εν τή γην

Άθος είνε οέθρόνοι, πλάνη οι Ββσιλείς,

Όλοι είμεθα. ίσοιπαράρτημα τής γής.

Το παρεστώ̓α πλήθη συγχώρησον θεε,

πήν αθλίαχν. ψγχήν μου, δέξου ώ ουρανέ.

Χριστέ μου ευάργέτα τού Υένους τών θροτών,

πάγον νά εύδοοχήσης νά κάµ.ης ιλασμόν.

Εν χώρα τών:δικαίων νά κχτασκηνωθώ

γιγνώσκεις πώ αδίκως νύν 04 θχνχτωθώ

Ο δήμιος μδλαί «χύτα χελε/εν σιωπήν

τήν κεφαλήν νάκλίνω νά κόψη τήν ζωή

Ό τής δικαιοσύνης κλεινός Εισαγγελεύς

απόφασιν μοί ψάλλει ως μουσουργός ᾿Θρφεύς.

Έλεγα μέ τόν τοίν μου καί ταύτην τήν στι

δύναται μία χάρις νά σώση τήν ζωήν.

"Έν έ. έ, καί όν κατα φθάση, τίς είδε χαί σωθώ

αλλά σιγή κρατούσε εις όλο τόν συρφετό

ΑΙ ΑΙ Αι τετέλεσταιί

Ό.--.-----------α-----αποσα

Ή: αποστολή τού Κλήρου.

Ο Ύψιστος κατήλθε νά σώση τούς Θροτούς

τό πλάσμα τών χειρών του, πού ϊό ᾽ αμαρτωλούς.

Εξαίσια. εποίει θαύματα ως Θεός

Ουδείς εκ. τών ανθρώπων, ωμίλει ως αυτός.

Εποίησε τόν κόσμον. δυνάμει θείκηη

επτόησε τά έθνη καί ηλούσαν τήν φωνή,
-ο-;- - πτ--------- --
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-

“’ δ θ1τε ) , θε: - 5

Δεύτε ν΄ οοισθητε δρόσον Βεοσταγή
.

}
᾿ .΄, 3 .. ’ ᾽ ά {1 --

καί εξ αυτής Ο πίνων ουδοποτε δυνεί.

πο ανα αι όλ”) ” πα, ΕΟΝ
--γρχμν .όν «9 14Ε εις ̓ σος τος “ιστονς.

9 ΄

αι τήν εκτέλεσιν του σ᾽ αυτούς τούς Αληρικούς

ο Παύλος αναγρέάρε |

σαφώς αποδεικνύει μέ λέξεις κχθχράς. 4

Χριστός πάθη υπέσστη, πο λλά υπέρ. αρών.

κατέλειπε στόν κόσμον μέγαΝ

"Όθεν σείς Πατριάρ. ανφθείςοι Άργην,

πού λάθατε τό βάρος, θείχςαποστολής. .

᾿Βλόθατε βεθαίως, καθήκον θεϊκόν, -φ

Έκ τών μεγιστοτέρων, υπό τόν ουρανόν.
-

ονΓίσθε τό πβοσωπείον, το άτεστολικγ, Δ

ς νιον ουλαττε, τό τρις τιχνικόν.

1ζα1 το ποδηγετείς τ, μέ άλους τούς ρυθ.,οντ.

τούς ιερούς κανόνας, τούς ᾿Αποστολικούς..

Τλόναχς ν".ρισμότων, δέν σέθεσθε ποσώς,

τά Καΐσαρι, Ιάσάρων ως. έδοξ᾽ ο Χριστός.

-θείος κληρικός, ..
τ ο . . » .

ως « εισης Η.χς5 ε.-Ξπε, ΨΧ πει} η- ο χρυσάς. Ν

14 Ὠία «} ο ο»
.

το {τι σύο 5 4 ή ο τ" 1] τει

..-- -Άν 2208: --Εν ---- Φρα ρε
/ετε “Ην 029 ύ, την ποιμιαντορικ ην,

φ ΄ . ,

ον τ ως Ο πχλος ποιμ.Άν. εξπστι

ψέγετε αλαζόνας καί π ολυφροντιστάς,
. . 4 τ

ως ό Χριστός μ.άς είπε στούς Ευαγγελιστ ας. ες τον

τε, διά πολλάς τρυφάς,

ράγων, ουδέ πολλάς τρο! ό-.δέν θέλετ᾽ αίμ.»

Με νύφουπαν ΧΧχρδίαν καί πνεύυ.ο. διαυγές,

τόν ᾿έύριον αινείτε, εν ύμνοις καί ωδαίς.

]]οσώς δένν µεοιν
τ ' τ

Τα: πρωτοκαθεδρίας, φεύγ έτε συνετώς,

τήν ταπεινοφροσύνην, νά βλέπη πάς πιστός,

Ιαί άν εν προχιρέσει, σάς δώση τις χρυσύν,

τόν δέχεσθε φρονίμως, δι᾽ ιερόν σκοπόν.

Καί τόν διευθετείτε, ελεί πού ο ηγεί

η Αρίσιτ κ᾿ ανά ΥΧη. ο αυτόν πο ασιτεί

τ
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|

1

ι

ΤΠεσώςδ έν μεριμνάτε, οίκους πολυτελείς,

ως ο Άριστός μάς είπεν νά ζώμεν αφεχείς,

Αν καί αι αλώπεκες, ; τίζουσι φωλε-υς,

χαί ταπτηνά ποιούσι ασύλους σωστιχούς.
-ει -

Πλάν δυϊός ανθρώπου ο Ιησούς Χριστός,
τήν κεφελην πού κλίνε, δέν φρόντισε ποσώς.

«Υπόδειμα αφήκε, νά βλέπουν εί πιστοί.
νά εχουγισωφροσύνην, ουδείς νά οπολ'ηστΏ.

Μόνον Υάπροσπορί-η καί |
:, 3 δό . 2 5. γα.

έκαστος σταδόςτου. τόν άρτον ν᾿ αποΤή.

᾿Αλλά σεπτεί πατέρες, μ.᾽ όλον τόν σεθασμον
όπου τό πζμινιόν σας τρέφει υπέρ υμών.

Θαυμάζει κώς καί τώρα χάρις δέν ενεργεί,

.ι᾽ ουδείς [δ υπάρχει πού νά θχυματευργή..

(ο παρελθών µας χρόνος, γράφει καί μ.άς λχλεί.
βαύμ.ατ᾽ όξο. λόγου κ᾿ έκαστον υ.άς πτοεί.

Μόλας τάς αρετάς σας κ» τόν ασλητισμόν.
. ’ 3 2 α΄ ᾽

δέν Ερίσκεται ουδ᾽ ένας, ε
Ξ - } ᾿ ε -

"Ο Παύλος φανερώνει, ότ᾽ Ιησούς Χριστός
εκείνος χθές Ιαί ήδη: υπάρχει ο αυτός.

Βασίλειος καί άλλοι, θαύυ.ατα. μαρτυρούν,

τν ιεράν γραφΏν µ-ας, εκ τούτων πλημμυρούν.

Δίλημμα πλένν είναι Α.ί τίς τό εξηγεί,

πού ήρχισ᾽ ό θεός µας, νά μάς περιορονή.

Δαυΐό ο προφιτάναξ, «/2χ-ει καί μ.αρτυρεί,'᾽ προφητ: αρα Άπι ̓.αρτυρε:,
ο οφθαλμός Κυ[ίου, δικαίως ατενεί.

Τά ώττα του νά κλείνη, εις δέησιν αυτών,

πρεθύµως τοίς πιοσφέρε:, πάν επιθυμ.ητόν.

Δύο τινά θά είνκι, καί ένα εξ αυτών,

τόν άνθρωπον τόν“Φέρει εις υέγαν στοχασμόν.

Ή ει κλητοί χωλαίνουτ:, εν είναι εκλεκτοί,

κι᾽ αδιάφορον τοίς είνα:, ---5 τις διδαχή,

Ή πλέον καί ό Αλλρ.ς, δν δ197 υπογραμμόν,

αφ᾽ εαυτού νά πράζτ παν Ότι αρεστόν.

Ο όψιστος αφήκε, όν ή,Δευ ες τήν γήν,
τήν Πείαν δικθήκην, τήν ερ γραφήν,
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Τά πάντα προσλαμδάνει, έ ό νονης ττύ Θεού,
πανσόφως γεγραμμένα, πνε ντος πειστικού.

΄

Καί τούτον ειλ Ηφότες, πάντε: 5.τ στὀοί

αυτό τό φώς τού κόσμου, κι’
6

ους μ.α-ς δαδουχεί.

Ήκουσαν τήν φωνήν του, μετά ΟΛΑ. χαράς,
3 ΄ ᾽ . ΄ ᾽ ΄

κι᾽ ασμένως Τκολούθουν, μέ τάσεις καί αρετάς.

"Έλεγεν. ό Δεσπότης, όστις εμέ φιλεί,

υίους εγκαταλείπει, μ.ητέρχς παραιτεί.

Ουκ᾽ έξεστί μοι οίλος, άν πλείον αγαπή,.

υιούς καί αδελφούς του, πλέον. υπέρ εμοί.

᾿Αλλά αι᾽ αυτήν την ρήτραν, εκείν᾽ οι εκλεκτοίς.

ήραν επί τοίς ώμοις εν πάση αρετή.

Υπόδειγμα αφήκαν νά βλέπουν οι πιστοί,
ου πήραν, ου ταμείον, νά κτώντ᾽ οι αγαθοί.

Όλην τήν Οικουμένην, διήλθασι πεζή,

πηρύττοντες τόν. λόγον, εν. πάσ᾽ υπτομογή.

Έκτισαν. εκκλησίας, ποιμενικάς. αρχάς,

ουχί υπαλληλίας κι’ αποταμιευτάς

Θέσεις δέν. δ ημιούργει ό Ιησους Χριστός,,

χρηματικόν συμφέρον, νά έχ᾽ ο υπαδό-.
, . - ΄ 9’ 5 .

Καί ταύτα μιμηθέντες, άπειροι ηπαδοί,.

Χρυσόστομοι καί άλλοι, άγιοι Χληρικοί..

Καί εξεχύθη χάριν ταμείον θεϊκόν,

καί θαύματα εποίουν, Χινούντο. θχυμασμόν...

Ενίσχυσ.ν τόν πίστην, εις τούς Χριστιανούς,.

καί επροσυλητούσαν, απείρους εθνικούς.

Καί κατεσαγηνεύσαν τά πέρατα τής ΥΣ, .

τήν πλάνην τών ειδώλων, έδειξαν τοίς λαοίς:

Όστις τό φώς δέν βλέπει, τού χριστιανισμ.ού,.

νά άρη τόν σταυρόντου, κατά τού υλισμού.

Επί τής άμμον Ατίζει, δουλεύει μχμωνά,

Θεόν ουχ, ευμενίζει, αλλ᾽ εαυτόν πλανά.

θύ σπείρει, ου θερίζει, αιθέριον πτηνόν,

πλήν ό τρο φός τών όλων σώζει πάν γενν "τόν.

Σύ μοναχέ τί πράττεις, π᾿ αφήκες τά κεινά,

καί όσιος ετάχθης, ρίπτων τά γλϊνα,
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Άνήκες τά πελόγη τά εντγλητικος,

κ΄ ετάχθης νά δουλεύσης, πράγν.ατα υγ ικά

Ι]ρώτον σαυτόν νά σώσης άγγελες νά γενης

πολίτης τών αγγέλ ων τών εν. τοίς ουσχνοίς.

Δείγίι᾽ αυταπαργησίας, νά δώσης στή κοινόν.

καί εν τώ κόσμω τούτω νά έ/ης σεθασυόν.

Τά έθη νά λαυ.πρύνης, μέ αυταπαονισμ.όν,΄

τά πλήθη νά διδάξης, νά σίθωνται Θεόν.

Νά ανακτήσ᾽ ό κλήρος τό πεώην καθε- εστως.

ως Χχί τό πάλαι Ότο θείος καί σεθαστός.

Τά ῤρώματα κι Ώ πόσις, δέν είν᾽ ασκητισμός,

μέταλλο, καί ταμεία δέν κτάτ᾽ ο όκληρικός,
.

Δέν είναι καπηλεί ίον, ή ιερά Μονή

πού Ατίσθη εις τό δάσος, άγνοι Α}ηρικοί.

Ικαί πάς αργός εις ταύτην, τά ράσα νά φερη,

μέ πρόσχημ.α οσίου, να πράττ᾽ ότι Ημπορεί,

᾿Αλλά κακόν μ.οιραίον, είς τούτους τούς καιρούς,

τάς βάσεις συνταράσσει, τούς ιερού σύ
ο « 5 ο ς έλ

Πεθαίως όταν βλέπει έλαστος κοσμικός,

τόν Αλήρον απληστούντα, ταράσσεται οικτρώς.

(0 Υλαφορύς Δαμασκηνός, ώ μέγας ̓

μέ τήν γορουην του έγχλλε, τόν όσιον μέ πάθος.

'Η τοίς ερημικοίς ζωή. είν όντως μιακαρία,

μέ τού Θεού τόν έρωτα, σχιόζεται ως θεία.

Τ ναι λλημαξ μετάρσιος, στούς ουρανούς ο’γόγει,

Τό πνεύμα τό ανθρώπινον, εις άγγελον προάγει,

Ωι παλαιοί αιώνες, άπειβ». υ.αρτυρούν,

τούς βίυς τών αρχαίων, ασυένως εξωμινούν.

Πλήν ώ Θεέ! παρίδε πέμ.ψον θείας ευχάς,

βάλσαμον θεραπείας, ρίώε είς τάς φυγάς,

'Γών σών κτισμάτων σώσε, άγιε ισχυρέ,

ιλάσθητι τοίς λαοίς σου, οικτίρμων μεγαλουργέ.

Έρρε από τό μέσον, βεθήλους στοχασμούς,

π-ο στάς υποκρισίδις, »κτίζουσι φωλεσάς,
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Τά νύν υράάται πτώσις, εις κλήρον καί λαόν,
.

χρηστότης δέν άχη. εχει, στα γένος τών βροτών..

Ο Δοκποίόυφος..

ΙΓ δοκησισοφία είναι. μ.ωοία,
καί αθλιότης μικρού νεός

εγωΐσμάς. απερισκεψίκς
καί ελατήριον φαν- τασίχς

φεύ εις εκείνον πού θά ενσκήψη,
τοιούτος κιθδηλος τεχαχσυός.

Θ νούς του. πλέει εις τόν. αέρα.
συνενοείται μέ τόν αιθέρα

νομίζει όλα πώς τά ειξεύρει.
καί όσα θέλει, τά κχταφέρει.
αεροθατεί ανά πάσαν. ημέραν.

Τούτο νομίζει πώς επυοάλλει

παντός ανθρώπευ εις τό κεφάλε
ρευδοπτιδείκνυτε Χομ.ψευυένο
ως Ντιστεγκές εκ λουσαρισυένος.ί
γωοίς ό τλτυων νά αμ.οιζάλ’χωρις 1 α αμ.φιζάλη,5--

Σχ έπτεται πώς νά νεωτερίση

καί κομψευμένα νά ομιλήση,

νά δείξ᾽ ευγένεια καί σοοφία.

μέ τετριμψ.ένα λόγια γελοία

Ααί τούς υυοίνυς του νχ πτοήση---

Νά επιδείκνοτε τέλος φροντίζει
. , ” ΣΥ

νά πλησιάση Ότοιον αξί-ει

νά κάνη χιάσο πώς έχει βάρος.

ότι Χε᾿ αυτός έγεινε μεγάλος.

χαί υποχείμε ενον πού κοστίζει---

,αί όταν θέλει νά συζητήση,

διά μεγάλας θά φέρη. Αρίσιν

νά εξισώση τόν εχυτόν του

τέλος μέ άνθρωπον όμιειόν του.
᾽ « . ση .

μ᾽ εκείνον π᾿ έχει αξίαν ίσην --
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ν
Μέ πονηρίαν. συχνάκις βγαίνει

΄Ε - .

όποιον φθονεί νά τονπατακρίνη

νά αποδείξη πώς κάτ) Τξεύρει

μέ μοχθηρίαν νά ειρωνεύη
.

ία τό πάθος αυτού γερταχίνη---

Τήν ) 29 . ει (χειήν κεφαλήν του υψιτενίς

κχί πρός τά άνω. τήν κανονίζει
7 ’ - - - .α

τίς οίδε πόσα λωλά τού ψάλλει
4 ᾽ ΄ Ρ . ,

το σκουργιχσμ.ένο ζηρο κεφόλιι
- . ΄ "᾿ ’

φρονεί τά πάντα ότι γνωρίζει. ----

Εις διαλείμματα, όταν βαδίζει

τον μύστοχκά του στριντογυρίζει
. Ω’ . πα 8 ά- 6 ΄

τήν βίτσα παίζει μιέ ρεοερέντσιχ
έ -Ρ- . - ί .α” - ΄ ”μέ προσογη χωρίς χιάσα γρέλτοα.

τραγουδιστά μικρομουρλουρίδει

ον

᾿ ”καί κατ᾽ ανάγκην τήν. θ,σιάζει

δέν βρίσκ᾽ ανθρώπους νάχουν

ωρονεί πώς είναι απελπισία.

Τήν 3. λημέρα κγ΄ την ̓η αν

.̓,

αζιαν,

Όταν τυγχάνει εις συζητήσεις

σωπαίνει δίχως νά φέρη κρίσεις

δέν. δίδ᾽ αξίαν ειςμικρολόγους

καί ενδομύχως τούς ψάλλε ψόγους

Τι. πεπειθήσεως σ΄αυτόν. πιστεύει

ότι εξααΐρεσις εωφολεύει
Ααί Όνέ ρεύεταχι μεγχλείχ

βουλευτιλίκιχ καί υπουργείχ

Ώ δοκησίσο οφε. οικτρώς πλανάσαι

όνειρα σκέπτ εσχι ως νά πριμ άσαι

όπαχ κι᾿ άν έμαθες, .ι᾽ όσα κι᾿ άν είδες

2 καταλήξης ίζωγριών αλρίδες.

Γεωργός. καί Τοκογλύφος..

Πώς ό λωλός δέν. ήκουσα, τού πάπου µου τά λόγια:

καί θά διέλθω τήν ζωήν,μέ μαύρα μυρολόγια, -.
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Επε ι μοί παρήγγειλ ε, εογάζου καί πορεύου

μοιουδέ ποτε στόν βίον σου, πράγμα τι εμπορεύου.

Μη πττοηδής : μού έλεγε, άπ) τούς 7ρνσοκανθάρους,

ευδέποτ λ-γαρια αζε αυτούς, διά μεγάλους,

Φύγε ολ μή δανε (ζεσαι ποτέ απ᾿ τολογλύφους,

χι αρρενοπώς απόφευγε, ανθρωποφάγους λύκους.

Αυτοί είν᾽ ως καί} τά όρνεχ, όπου φωνήν δέν έχουν,

καί εις τόν κλάδον τών πτηνών, θέσιν μικράν κατέχουν.

Διότι τ᾽ άλλα τά πτηνά, έχουν καί τά καλά τους,

τουλάχιστον: κατά καιρούς, ακούμε τήν λαλιά τους.

᾿Αλλ᾽ απ' τά κούφα όρνεα, τίποτε δέν ακούμε,
Χι᾽ ουδέποτε καλόν τι ελπίζουεν νά ιδούμε.

Καυχώνται όμως καί αυτά, πώς έγουν τά καλά τους,

τά θγησιμ.αία ζώχ μάς, βροχθούν γιχ τήν υγεια τους.

Καί μάς εκκαθαρίζουσι, καλώς τήν ατμ. οσφαίρα,

αι’ ημείς ζωογονούμεθα,. στόν: καθαρόν: αέρα.

Θά ήτο πλιό καλλίτερα, νά αποκληρωθώμεν,

τής ευμενούς καρδίας των, γά απορφανοθώμεν.

(Οηρά καί νά μή έμενε, θά ητο γλά καλόν μας,
.

χαί μιά β̓ραδιά ν᾽ απέθνησκον, ηρέυ... ςτό μυχλό μ.α5

Το πρόθλημ.α. πού μάς Λαλούν, πώς τρώγουν θνησιν.αία,

καί ότι καθαριζ ουσι χχλώς τήν ατμ.οσφαίοχ. |

Καταδηλούν πώς είν καλοί, πολλούς πτωχούς δανείζουν,

καί μέ πολλήν ενθάρρυνσιν, πτωχών καρδιαίς στηρίζουν.

Καί ούτω πως Χχλλίνουσι, πόλεις καί πεδιάδας,
μέ οίκους καί μέ κτήματα, κι ωρχίας πρασινάδας.

Εις τάς παγίδας των καγώ, περιπλεχθείς ό τάλας,
»

χι υπογρεώσεις σύναψα, όχι πολύ μεγάλας .

ρίι)ά1ΗΤΤ

οπηφοίναιςΗΧΗΟΙΛΗΝ

Χρόνον σέ χρόνον πήγαινα, απ᾽ τήν τ-αραγωγν᾽ μου,

όσον ποσόν σννέλεγα, εις τάθλιον πουγγί μ.ου.

Λογαριχσμιούς | υοι έκχυ.νε αυτός όδανειστής μου,

κατά Χαιρούς μιοί έλεγε, σέ έγω σάν παιδί μου,

Μ᾽ εθώπευσε σατανικώς, χωρίς νά εννέήσω,

σέ τί λιμάνι έτρεχα καί πού θά καταντήσω.

Καί μεταξύ του χρέους µου, χούνοι στενοί υ.᾽ ευρήκανμεταξύτούχρέουςµου,χρόνοιστεν»ίμ.᾿ευρή
καί όλα μου τά όνειρα, ως ό κηρος σοεσθίκαν..
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Τ ΄ 7’ ο. .΄ . ’ μα. ό ᾽ , ᾽

σκέαθην κι᾿ απεφάσισα. νά εύρω τον δανειστήν µου,

νά τού ειπώ τήν πίκρχν μου, καί τήν παρζκλησίν μον.
κ ᾽ 3 4 δέ θά . - Δ. -,

τ᾽ αυτο δέν θα τό έκαμνα, άν ήμην ν.ονχγός μου,
ά ΄ - . μα ΄

αδιόφερον καί όν Ύρχετο, ό εςευτελισμός μιουν

Πλήν μέ κατεπίεζε, βάρος οικογενείας,
1 2 . ΄ .

καί δι᾽ αυτό δέν θελα νά δύσω υπονοίας.
- Σ ΄ , ---. . ΄

Διό τού είπ᾽ αφέντη υ.ου, έγεις πολλά νά λόθης,
- ος ̓ , 1 λ .

πλήν παρχκλήσου σήυ.εοον. Αν᾿ απ᾽ τόν Θεόν θά τ᾽ αύρης.
ι ιν .

Νά κάμης επιείκιχν, νά κόνης πχλωσύνην,
καί ως αθρός ισόγγελος, νά έχης ευοροσύνην.

“20 παντοδύνχμος Θε0: νά σέ .χλοκαρδίστ,

καί όγτι σύ επιθυμείς, νά σέ ευχχριστήση.
΄ . ο’ ’ 3 - ΄

Αύτος εις όλα σίγητε, καί πέρχγχ συντόνως,

κι᾽ ως ή βροντή τού κερχυνού, ήχησε πικρός λόγος.
̓ ΄ , τ ̓ - -

Μοί λέγει. είσ᾽ ανίκανος καί δέν οικογομήσαι,

μ.η περιμένης γάριτας καί μ.ή παρηγορείται.

Σον δείχνω ν᾿ αποκχλυφθής, ότι εγώ δέν παχίζω,

κι ουδένα άνθρωπον τιμώ, χωρίς νά έχη πέζο.

Θέλω νά συνεργόζωµα., μέ τούς νεικοκυραίους,
, 3ι .. τ .

περιουσίαν νάχουσι, κι᾿ άς ήν απ᾽ τούς χυδαίους.
4 4 ᾿-- ” ΄ νυ στ

᾿Από αυτούς θά περισθώ, θάχω πολλά ωφέλη,
. Λ Ν ’ ΄ -

καί σύ άν εδυστύχησες, εμένα τί μιέ μέλλει;
ε . ό ο ΄ . . « 9 --

Εγώ χαρθ1ς έχω σχκληράν, πτωγούς νά μ.η λυπούν,“ι.

είναι "Άδης αχόρταγες, Οπόταν ωφελούμιαι.
ν - ̓." ” ω ο 1 ,΄

Θά σού πωλήσω μ.ούλεγε, πάν ότ᾽ εζουσιάζεις,

καί θά σ᾽ αφήσω πένητα, όπως μέ λογαριάζης.

Καί μ.ή κυττάς τούς οίκους υ.ου. ούτε τούς θησχυρούς μ.ου,

δέν θά σέ κάμ.ω δικαστήν, είς τούς λογαριλσμ.ούς µου.
. 1 ν. “. 9 ν. 1 ,

Ότε αυτά εκτόζευε, καί ήνοιγε τό στόμα,
. σιν ΄ . - τ -

κ΄ αι παρειχι του εφαίνοντο, όπως τό υ.χ0ρο γρώμ..
Ευ} ̓ “ 2 ,. ᾿ . . ό ΄ .

Μ΄ εφάνει ότι έόλεπον µέσα εις την καρθιά του.

ότ᾽ ήτο μαύρος δαίμονας, μέ όλα τά παιδιά του,
᾽ . - ΄ ή

᾿Ερρίγησε τό σών.ά μ.ου, εχάθη η πνοή μ.ου.
- ’ : . Σο το ο 4

κι᾿ αυτοστιγμή κινδύνευσε; νά φύγη ή ψυχή μου.

Ίν τέλει μή πολυλογώ, ότ᾽ απηνώς πρεθήκε,

κ᾿ εν τής πεοιουσίγς µου, ούτε λίθον 221.
-.- ι
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ν

ίΝτν έμεινα, καί μέ αυτήν πορίζων
. . ’ - ̓ -ν . - 4

κατά καιρούς τήν πείναν μόυ καί δυστυχής γυρίζω.
χξΉέ μοάν α

ποσνννονν ννννννν

Σαποδοκιμασία Υγέροντος τού Συρωπαϊκού χορού-

- τ

ώ . ᾿ ’ - - 24. εν . --; ΄

Εγώ παιδιά μον γήρασα, κ' έφαγα τόν μπαγά µσυ

επιθυμώ ν᾽ ακούσητε τά αποφθεγματά μου.

"Ότε κ’ εγώ ήμην παιδί, υπήρχε δυναστεία.
. - 4 3 -.

υπήρχε απηνής ζυγός, απ᾽ τήν σκληρά Ρουρκία.,
-, “ . . αλ - ν /

Μάς έκαμνε βασανισμούς, μάς έκαμν᾽ ατιμίας,

καί καρτερώς ιστάμεθα. μέ λυπηράς καρδίας.

Μα: εθεώρει κτήμα της, υ.δέςεθεώρει δούλου:,

τούς δυστυχείς χριστιανούς, δέν ηθελ᾽ αυτοθφύλους.

έλος απεφασίσαμεν, αυτό τό είκοσι ένα,

νά κάμωμεν τόν πόλεμον κι᾿ άς μήν αφήσουν ένπη.

Πλήν ο θεός πυδόκησε ! ίδωσ᾽ ελευθερίαν,

πούς Τούρκους εδαμάσαμεν, τήν άτιμον δουλείοιν.

«Οπότε κ᾿ επανέλαθον, τν αρχικήν δευλειόν µου,

κ᾿ επιμελώς εφύλαττον τά αιγοπράθατό μου.

ΟΟνυδέποτ) ελησμόνασα τούς χάπους τού πολέμου,

τά βάσανα τάς συμφοράς καί ταίς κακονυχτιαίς µου.

᾿Αλλ᾽ έλεγα τουλάχιστον ̓' αφήσω τά παιδιά µου, .

Ελεύθερ᾽ από τών σκλαθιά γιά νά χαρ᾽ η καρδιά μον.

Ένα παιδί µου έστειλα, γράμματα νά τό µάθω,
νά τ᾽ ανχπτύξω νοερώς, καλώς νά τό σπουδάσω.

Στήν χώρα πού τό έστειλα, έκαμε δέκα χρόνους,
κ » η - ΄

καί ανεπτύχθη νοερώς κ᾿ έγινε μεγαλόνους.

“Οπότε κ᾿ εγώ Ηθέλησα νά μεταβώ στήν πύλιν,

όπου ό γυ1όςµου σπούδαζε, δεκαετίαν όλην.

Ήτο καιρός χαρναθαληούχαραίς τής αποκρέω,
όπου γλεντούσαν όλοι τους κ᾿ εκάγαν κιασ᾿ ωραίο.

Οπότε ο κυρ. γυόκας μου άρχισε νά χορεύη,
μ.᾽ ένα κορίτσι εύμορφο, πού "το σάν αστέρι.

᾿Αλλά χορόνδέν έχαμνε, όπ σε! ό χόσι.5:χορ μινε, όπως χορεύει ό Χόσμ.2ς,
. ΄ . . ν ο) τ

πλήν συγγρπάσθησαν κ' οι δυό π᾿ εγίνιν,᾽ ένχς κόμης.
-α-- --- -----
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Καί νά σάς είπω Φίλοι μου, μέ τήν καρδιάν -μ.μ.᾽ εν γένει;
ενόμισα πώς πάρχυτα, κάτι καλόν θά γένη!

Ότε αυτά εσκέφθηκα, Ιδού καί άλλοι νέοι,

νέοι καί νέαι Ώσαν δυό καί απετέλουν ζεγη.

Ταύυτό κ | εφείνόι έκαμνον, ως τόν δικόν μου Υυιόκ αν

καί άνω κάτω ήρχοντο, χορεύοι τες τήν Πόλκα.

Ηόλκα μαξούρκα έλεγεν εό σόρ διδάσκαλός των,
α-7 εταρναρί ίζε το χι᾿ αυτος΄ συχνά, πυχνά εμπρός των,

Πλήν άλλο δέν εθαύματα, τπλειότεερ᾽ από τ᾽ άλλα
μ ένα κορίτσι εύρ, ορφο, πού Ήτο σάν τό γάλα,

΄

"Όπου τούς νέους ρπαζε, καί έφερέ του 5 γύρα,

σφιγκτά ενηγκαλίζετο, μέ τήν δεξιάν της χείρα.

Κι᾽ αφού τόν πρώτον ᾽σμότιζε, αφήρπαζε τόν άλλον,
έκαμνε μέγαν: θόρυθον, καί πάτο γον μεγάλον.

,{αι μετά ταύτα όλοι τους, όσοι εκεί 7βρεύαν,

αυτοστιγμ.᾽ Ηφινίασαν, Α᾿ έκαυ.αν κρότον μέγαν.

Τίς πλέον τότ᾽ επίστενε πώς είχον τά μ.υαχλά τους,

απ᾽ τήν σκηνήν νά χωρισθούν, όλοι μέ τήν υγειά τους,

Πλήν ταύτα πάντα έληξαν, εγένετο γαλήνη,

κ. ένα κορίτση εύμορφο, πού τό λεγαν Φροσύνη.

Μοί λέγει, βλέπεις τούς χορούς, καλότυχε Μπαμπά μου,

όπου η τύχη σ᾽ η καλή, σέ έφερ᾽ εδώ χάμου;

Αυτός ην Φράγκικος χ΄2ρος, Ήν ώ πολιτισμός μ.ας,

αυτό είνε τό σί. μας, ειναι Η πρόοδός μιας.

Κ᾿ εγώ ευθύς απήντησα, πέ φράσιν μ.όγον μία,

τί νά σάς πώ Χορίτσι |337} είναι απελπισία!

1ζαί τί. κατάλαθε, μ᾿ αυτά υπ᾽ έμαθες κ᾿ Ηξεύρεις,

καιρός ολίγος θά διαθή κ᾽ έμπροσθεν θά τά εύρης.

"Έκκλτσις είναι τών Ιθών, ουτη ή Ερόοδος σας,

κ᾿ εφεύρημα σατανικον, λέ: πω εις τόν χορόν σας.

Δέν εέχει ρίζας ηθικάς, είν᾽ όλως πονηρία,

είναι νέον εφεύρημα., είναι ακολασία.

Οικτρώς εξηπατήσατε, τούς δυστυχείς γονείς σα,

καί εμπροσθέν των παϊζετε, τήν εξαχρείωσίν 'σας;

Τ[οσώς δέν εσεβθάσθητε, αρχαίας παράδόσεις,

καί παίζετε γορίς ντροπή; αυτάς τάς εκφαυλώσεις,
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Οι Έλληνες έγουν. χορόν, έχουν καί παραδόσεις,
άς ακρχιονώς εφύλαξαν, χωρίς παραμορφώσεις.

'Υπηρξαν καί χατακτηταί υπήρξαν.καί δυνάσται,
καί πλείστ᾽ εκ τών προγόνων νας, έγειναν μ.ετανάσται:

᾿Αλλ’ όπως δέν υπέκυψαν, εις ξένας. παραδόσεις,

τά πάτρια εφύλαξαν. χωρίς παραμορφώσεις.

Πλην τώρα σείς πού πάσχεται, νά εξευγενισθήτε,.
τρχθήξαχτε τόν δρόμον σας, όσον νά- τρελαθήται,

Σάς ππεριμέν "Εν συγνεφιά, σσάς περιμέν” αντάρα,

θάλθη- καιρός ν᾿ αξίζητε, στό μάτσο μιά πεντάρα:

'Ρεμδάσμ̓ς: ποιμένος.

Εδώ στής ράγαις αστά βουνά, πο περιτρηγνρίκων

οι φαίνεται σαν. τό πτηνό, ψηλά πώς πτερι γίζω.

Κι’ ιδίως πρός την άνοιξιν, όπου τά- δένδρ’᾽ ανθίζουν».

καί τών κριών οι κώδωνες. φθόγγους: γλυχείς ηχίζουν».

Καί οι αμινοί φωνάδόυσι, έκαστος γιά μητέρχ,.
. , ρα. . : ΄

καί καταδύει ο νά καί γίνεται εσπέρα.
Ο Ί -

Ηαράδεισοι φωτοθολούν, υψιπετεί ό νούς μου...

μέ τήν ολογέρα μελαϊδώς τούς διαλογισυ. ους υ.ου.

«μέ πάθος Ράλλω: Ίρωες, Αλέφτες καί παλληκάργ! α;

χαπετοανέους κι’ αρχηγούς, που ησχν λεοντάρια.

160 τούς τυράννους τρόμ.χζόν, τούς. ιπέηδες καί αγάδεςσσ 6

καί εύρισκον.πα ρη:ρηγοριάν, οι δυστυχείς ραγιάδες. -

Μέ πολν θάρρος αφηοώ. -οπώ 9 δέν λογαριάζω,

τούς όπλ'ηττους χρημπτιστάς, λωλούς θά«τούς φωνάζω»,

Όπου τάς Ο}ήοχς όδι χούν, τούς ορθχνούς ληστεύουν,} θ΄
γεύονται δάκρυα πτωγών, πάλιν .τιυ.ήν Ύυρεύουν.

0 άπελπις γέσων..

Θεέ χλείσε-δτόν ᾿Άδην, επί τινα καιρό:
νά πκραμένω πίσω. πολλα ν᾿ οαφηγηθώ,

Νά κορεσθώ τάς -αυρας. μέ πάλλουσα κα ρθία,:

μέ β̓ογκιχ τό, νά ψάλλω, άσματα βγιξεάςο.
-------- - .----- ------.
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ΡΏκδίζω ως δεσμώτης, μέ βήμα αραίόν
υπόταν δδ ηγείται, ς᾽ αποκεφαλισμόν.

ΘάμΏος τάν. περιβάλει, μαύρη σκότει»; 2,
νομίζει πώς τό σύμπαν, τόν. κατακυνηγώ.

Θύτω κ᾿ εγώ. ό τσλας, είς τούτεν τόν αις όν;

τό φάσμα τού 'Ηλίου, τό βλέπω σκοτεινύν.

Μοί φαίνεται πώς κράζουν», κάμποι καί τά βουνά".
φύγε Χαί σύ ώ ξένε, καί άφες τόν νπουντά..

Κραυγήν από τόν "Άδην, ακούω.νά λαλή,
θνητέ χχτάθα κάτω χαί μ.Η πατείς τήν. γ5..

Ώ φοθερόταξείδι, ώ πικραιλένη. ΥΠ,
τίς από σέ διχθήκε, χωρίς νά πικραθή..

Ως κΉρυξ αλλαλάζω, όπου κιδν ευρεθώ,

καλλίτερον θά ήτο, νά μ.᾽ είχε γεννηθώ.

Όλον αυτό τό νήμα, τού βέ»υ-μ.᾽ η Χλωστά,
ως κάληξ θά παρέλθη καί ανεπιστρεπτεί

Τίς μέ πκεηγορήση, εκεί πον θά διχθώ;
. .

καί τίς μέ βεβχιώση, πού Πά συναντηθώ;

Σείς ώ μιαραΐ δυνάμεις, σών.α. πού σέ φορώς

Ίργισες νά βαρύνης, τώρα λίγον καιρο.

Ηλήν μιά φωνή ακούω, µία Φυλή χώ,

ότι πλέον μαζύ σευ, δένθές νά ευτυχώ.
π - . -- .

Ω πού μέ κατολίπης, ώς άθλων πτηνη,
Ίν ’ , . ΄ τ

δι᾽ αμοιδαίας πράξεις, νός τρί ξω νά κριθώ.

᾽Αλλά καλώς τό πράττεις, όφού είσχι σποδός,

γχί δέν σάς πολυθίγει, ξένος λογαριασμός.

Ας ήκουον τά ρήμα, όπερ είναι γρχπτόν

τόν κόσυον άν κερδίσω, τί θά ωγε]ηθώ..

Σείς φωτοθόλα άστρα, Ώλιε Φχεινέ,

γλυκύγωτος Σελήνη, θεσπέσιε ουρανέ.

'Ράνατ᾽ ολίγα μύρα, στό γένος τών βρ»τών.

εις τούς προθεθικότας, ολίγον γλυκασμόν.

Γιά νά παρηγορούνται, στήν: πρόσκαιρον ζωήν,

τόν δούλιον τους νά τρέξουν, μέ τήν υπομονήν.

ο ο--α---α--
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ΤΑύμα τής ιιαταιύτητος.. -

Ααύνέγνη γή πού µ ; εθεεώες, απ᾽ τά μικρά μου χρόνλα,.
Καυμέντι γ} όπευ βμαστής, τούς πάγους καί τά γιόντα.

Εόστα χ᾽ ειλέ τόν γόνον σου, νά ζησω χίλη. χρόννχ,.

Η, άν βρης τούτο νάγενή. καθάριτον τήν σφ2ίρα..

καθάριτον πάν νόσηυ... πού έχεις στόν αέρχ.

ί᾿Αλλά χαί σύ είσαι χχκή. είσαι σκληρα μητέρα,.

βύσ' άστοργος καί άπονος, μάς τρώγεις κάθεμέρα.

στα μάνα κάμνει τώ παιδια: κτ, νχ τά τρώγη;.

ώ λυπηρά διαγωγή θ᾽ αρχίεω μυρολόγη,

Θρήνον απαρχμύθηταν, θ̓᾽ αρβχίο

πώς τό χαχό πού κάνεις ο

μ

αιδι

ίσω γγ νά ψάλλωι.
υ, είναι πολύ μεγάλο..

"Ηθελκ νάχω μιά φωνή, μν.εσα απ᾽ τά εντός μ.ου,.

γιά νά φωνάξω Ν᾽ αχουσθή, στά. τέρατα. τού κόσμου,

Να κράξω όλους: τούς θνητούς, νά τούς ειπώ μέ θλίψι,

στόν πλάστην- νά παρακληθεύν, εν πάση κατανύζει.

Αυτός ώ: πάντων πλιαςτουργός, δημιο ουργός τών. όλων.

νά σέ πατάξη λέαινα νάχης ολίγον, πόνον, ΜΙ

Ώ σύ ταλαίπωρος ζωή, όπον στόν. κόσμηυ. θάλλεις,.
ν΄ εις ένχ δευτερόλεπτον, ύπαρξιν. απ-0 άλλεις.

Μίαν φοράν συνώδευσα, κηδείαν ενές νέου,

ενός γεμονόπαἰος, ανδοείείου καί. γεναίου,

Τεύ είχον χρυσούν σάθανον. καί ωραίας αλ ουργίδας,.

καί χρυσοκέντητευς σταυρούς, ποικίλας. επομίδας

Μαρμαρυγαίς εεξήστρχπτον, απ” τό. νεκρόν ευ σώμα...

κι’ αυτό κοιμώταν νήδυμον, μέ κεκλισμένον όμμ.α..
Δ.Σ ̓ .

Ε/γε ωχρήν τό πρότωπον, τά γείλη-μαρχμμένα,.

στεφάνους καί άρων.χτα, κχτά τά ειθισμένα.

Δεικγύοντ᾽ δν9΄γ
ν έ

᾿ 9 -
5 “ ΄κ οι συγγενείς

. 3 ΄

ώρησιν, πανποτεινήν. το; κόσμου;

᾿ εκόπτοντο, στόν. αποχωρισαών. του.τ

Φωναί καί ̓ρήνοιγε εν.τό πλήθος συνεκίν»ογη.

«Η θλιμμένη μήτηρ του, Αα το, λέγειν.

Χαχτάμεστ᾽ από δάκρυχ καί ολοφυρομέγη.

Αυτά εγώ παιδάκι μου, περίμεν από σένα..
Άλαχι στό γάεκροκούθόατε τό -γέριχ σταρ ένα,
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τς Νέν έπρεπε καρδούλα.μου,πίσω εμέ ν᾿ αφίσης:.
καί τόσον πολύ γρήγορα, στήν γήν νά καταδύσης

᾿Ανάίλεψον χαί γνώρισον, πόσοι εσέ φιλούντες,
ιδέ τούς υπηκόους σον, πούναι θα» »πενθούντες.

"αν καί νεκρόν σέ θλέπωσι, πάλιν. σ᾿ αναγνωρ!ζευν,.
Ααί τό πικρόν. σον φέρετρον, κύκλω περιστοιγίζουν,

Γαύτα ιδών εσχέφθηκα, καί δι'6λογιζόννην,
καί μεταξύ τών.σχέψεων μ.᾽ εφάνη πώς πριμ.ώψ.ην,

Καί ότι είδον όνειρον, πώς ο νεχρός φφωνάζει,
Ηχί, τούς ακολουθούντας τον, μ.᾽ αυτά, τά λόγια Αράτέν.,

Τί θλίθεσθαι- καί σείς θνητοί, διά. τό πάθην.ά, ν.ου..

αφού. καί σείς 04 τρέξηται, στά ίγνη τά δικά μου.

Έν, πράγμα’ παραγγέλλω σας, νάγετε πολύν φόθου,

στάς πράξεις όπου πράττετε; τί θά, δόστελόγεν..

Δέν είναι Φνηναφήματα καί ψευδ-οσοφιστίαις,, .
ανθρώπων πού γενή̓ηταν, όλως εν

"Αλλ᾽ είν»: δίκας εςος θχληός, όπου τά πόντα Ολέπει,,

καί ει: ο) άδν) μ.ο {ρτημ.χ, γάρις επτιτρέπει.

-----η-νηνιουνυν'-..''...'

Ώ ουρανοί πού. φθίνεσθαι, πώς είσθλι.σιδ' θένοι

ώ όπου σκεπάζ τει μέ παρα μκς 5 τείνει,

ωπος στΏν νιότη του. μέ ύνειοχ πλανάται,

αδείσοις Θοίσκεται, . δέν -φοθάται.

Ύ ΗΕ αγω» - πε Υ,
Όσον-τι γρύνοι. προχωρούν, σέ πέ αγ) αρυενίζει,

σ᾽ ωλεανούς ευρίσκοται. εις ατραπούς γυρίζει.
-
Εθύνουνται ει. παρλδεισοι. μοραίνονται τά ρήδχα,
εις συνεφ1ό ευρίσκεται, εις- πικραμμένη γώρα.

Καί πλούσιος άν. Άλτας τή, κι δν. Άρας οδιχη

εκόνις κχί τέφρα θά. γεν, στήν. γι θά κα ταδύση.

Μόνον ετίωτιμα Αχιρύν. Ώ ψ νήμΗ τον θ2 μένη,

στης εχχλησίας το γκοτ1ς στού του τό τεμένη.

Ναίζχπιι Γεωργού.

; λυ οέ την ζω].
νμ, ο). η Ως παρήγων,. εκτ τρ έφω τή ω ήν.

« - ᾽ . ΄ “

καί τον τροφήν επάγω, απ την μητέρα γην.
----.--. --
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μέ τούς ᾿βράχιονάς μυ, τά πόντο πρ;σπερώ,

ουλεύω φιλοπόνως. όσον κι᾿ άν ην.πορώ.

έχω καί τήν ελπίδα, πιστώς Είς τόν Θεόν,

τόν χτίσχντα τήν φύσιν, Αλίνχντα ουρανόν.

Τούς υυετούς καί όμβρους, εν παρηγοριά,

Ύ ᾿ αρδεύσόυν τά σπαρτά μου, νά γίνη η σποῤ..

Ιαί η συνειδησίς μου σιγεί καί ρεμεί,

ζή μέ τόν ιδρώτά της ουδένα αδικεί.

-Δέν είναι κερδοσκόπος, δέν αδικεί τινά,
«αλλά γαληνιώσα, χορεύει καί σέ.

Τά έτοιμα δέν τρώγει, 7πού άλλος απεκτά,
(δέν αδικώ τοις χήρας, δέν χλέπτω οροσνά,

(μέ τήν συνείδ'ησίν μου δέν πολεμώ συχνά)

Τόν ύπνον μιου δέν χάνω, απ᾽ τούς -γχριασμούς,

ως Σατανάς δέν βλάπτω, συχνά χριστιανούς.

Ψυχολογία.

Ηθυχή λυπείς αι οπέυ πχλκίεις, µ, οργον δών... Ηδυπχήξε,
συμθιθασμόν ατονής νά βόλλης νά υπακούση όπως σύθές,

Νά μή. -αράσ ν θείαν χάριν κού σοί εδόθη ως φυσική,

μ᾽ ωραίαςτ ράξεις νά διευθύνη ; ρύπους μακρόθεν νά απωθή.

Νά κατοικήση γλυκεία χάριςοεν τή καῤία του ως θνητού

μαζύ που πλέον νά συμφωνήση ως δημιούργημα τού Θεού.

Χαρά σ᾽ εκείνον πού συμθιθάζει σώυ.α. συνείδησιν δυμ Φωνες

καί τόν Χχιρόν τευ μ.᾿ απείρους τέρψειςαγγελικώς αποπερατεί.

Ιλίμ.ακας κτίζει εις τούς αιθέρας μεταβσιούται εις ουρανούς,

αγγέλους θλέπει χοροςατούντας γαλήνην ορέρέπει καί γλυκασμούξ.

Δέν είν᾽ ηδύτερον άλλο πράγμα, ως [ο τοιούτος συμθιθασμος,

τόν πλούν τού κόσμου νά περιέλθη, ως πλουσιώτατος ο βροτός.

Τις ερμηνεύει πόσον αρέσκει καί πώς αγάλλεται η νά

ότε πρός όμοιον καλόν τι πράξει, χάριν παρέχει εύεργετε

Θριάµθους βλέπει σεμνυνομένη, ελπίδας αίρει μεθ᾽ εχυτ

ερειδομένη στόν ποιητήν της, “πέμπει θυμίαμα εκ τής γβι-έ ΜΛΔ

"Όνειρα βλέπει ως η νεάνις, καί κομπασμιούς αποθήταυ
ρ ; 1 νρε'

καί ορετάς της άπαρ: ιθμμζει, θάρρος πλουτίζει καί Αρειμί,.
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"Αλλ᾽ ό φιλίδονος δέν υπακούει, έρυ.αιον γίνεται τής σα ρκό», ᾿
εις τά πελάγει τής αμαρτίχς, άγεται, φέρεται αναιδώς.

“Ρύπον αισθάνεται όταν πράττει, έργον αδύμφωνεν τή ψυχή,
π᾿ αμέσως πάλιν μεταμελείται, αγωνιά δυσανασχετεί,

Λάκκον ορύττει νά τό βυθίση. νά μή υρά οφθαλμόςβοοτού,
νά μή ακούση τις καί οδελύση καί τύχει ψόγου καί χλευασμού.

Έά καί σύ τών ηθών φθορέα,όπου πά τέκνα σου απὠείς
άστοργος είσαι παοά τήν φύσιν, ου μέ τά κτήνει προσομοιείς.

Δέν έχουν γένος τά νεογνά σου, αδελφοσύνας κι᾿ άλλευς δεσμσύς

πολλάκις, σύζυγοι συναντώνται, παρά τούς νόμους πούς ιερούς.

--.---.-.

“Ο βροτοκτόνος.
ρ---

τ ΄ ᾽ - , .. Ά -.- ο Ον

Ά]σγος δυλέγει ο βροτοκτόνος,όνε:δος γίγνεται τών βροτών
χ 5 ᾿

καί τήν αιλόδιψον: μαύρη καρδιά του, σής τήν γεμίζει καί μ.χρχσμό:

Πόλεμου έχει εν τή ψυγή του, τύψιν αισθάνεται εσαεί,
πού θύμικτός του οικείοι, κράζουν αράς κι᾿ ανάθεμα μέ βού,.

«Ο Φθονερός

Τ ρ-θόλους δρέπει Ώ μογθηρία, κέντρα. λακτίζει Ο οθενερός
ε ρ

δ)

Όπου Ώ πτώσι: τών ό»,οίων του εινε ό μ.όνος του γορτασιός,

ΤΙ φοθερά ισθόλος νόσος μέ χωρίς βάσεις νά λειτουρΗ.

γωρίς σκοπον Καί τινά συμφέρον σατανικώς νά τερχτ-υρς Α.

Ολέθρους θέλει νά απηχούσι εις τήν αθλίαν του ακτήν,

καί ούτος μόνον νά ευπορήση καί τότε πλέον έγει σιγήν.

Ποτέ αλήθειαν ̓έν γνωρίζει, ευδ᾽ ασηγείται κανέν καλόν

πλην άν ακούση τι απευκταίεν λαλεί μέ τόνον καί εμπαιγμύν.

"Γότε χορταίνει τ᾽ άθλιον πάθος πού επροικίσθη σατανικώς

Ε᾿ ασυγειδήτως πλέον ρεμ.οάζει γαβοποιός καί σαβκαστικώς,

᾿Ακαταπαύστως διανοείται, δόλους, πλοκάς πώς νά περατή-

σκάνδαλα, λόγους νά μεταφέρη, έχθρας καί μέση νά κχτωρθή.

Χωρίς νά κρίνη πί διαπράττει, τί μέ τό στόμα άγει, κινεί,
νά αισχυνθή καί νά σιωπήση, δίον αλλάξη καί εντραπή.

Εάν ηννόε. τήν σημασίαν τί είδους κάμνει μεταφοράς,

ρεογίως ίθελεν. εκπλαγήσεν νά δρέψη θλίψεις καί ον ραράσ. “
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̓υδόλως τίπετε ωφελείται ό οχδ,Όργος καί φθονερός
᾽ , ᾿ . , Δ ΄ τ ᾽λόγους αθλίους νά μεταζέρη. μ.ε στου.. Ωσπέρ αοπρχγωγός.
᾽ . ΄ . - 9 .. 3 . ο , «
Τήν μόνην χάριν πού θ᾽ απολαύση απ᾽ τούς ομοίους του ως θνητός
χπν τούς πάντας νά θεωρείται άνθρωπος όγαρις. μισητός.

ον

σ ᾽ 4 Ν 4 . . . - Ο .

Όταν απέλθη από τόν κόσμον θά πλευτισθή αρκετάς
ας Ώς ον, , . ο Εμ ωνμνήμην 0) αφίση ᾿σά χοονικά τον, πράξεις οχρείας κ:

ρα.

σου ην---
.

,
. -25ο

-ι

ο Φφιλάργιρος.

Η]όνους πρεσκτά η φιλαργυρία, πλεονεξίας καί αρπαγάς,

Δέν έχει φίλους καί συγγενείας, σχέσεις συνήθεις: ειλικρινεί

πλήν έχει θίψαν νά οποκτήση, σωρείας μέταλλα εν τής γης

'Θ χερτασμός παντός φιλαργύρευ, τρέχει στό άπειρον. κτηνωδώς,
ύλην μαινόμενος ν᾿ αποκτήση, χωρίς νά βλέπη πώς. Ών θνητός.

ριον πλούτου δέν κανονίζει, πάνθ᾽ όσον κτάται δέν. τόν αρκεία-
νυχθημερόν, αεννάως σπεύδει, πότε νά φθάση νά χορτασθή.᾿

Τούτο ουδέποτεκατορθώνει, τήν δίψαν ταύτην νά κορεσθή,
Φεδιψασμένος μέχρι τού τάφου, γθάνει καί κλίνει τήν κεφαλή.
Σ” όλ 4 ᾿ ᾽ . ΄ - ος υλ --ν.

όλον τόν βίον του αναγνωρίξει, µόνον τήν ύλην πραγματι
Ιδεολόγευς, πεπαιδευμένους, ως μωρολύγους τούς Ρεωρεί.

, ᾽ ̓  - 6. ή

Έχει τήν μόνην εκτίμηισίν του, εις πάντα έχοντα υλισμόν,

καί τούτον πάντοτε ασχολείται, νά υπερθή εις τόν πλουτισμόν,

Νά κατωρθώση νά τόν πιέση ,νά γείν᾽ επίφθονος εις αυτόν,
4 . ’ - - ο Ή

νά τον μαράνη ζυλοτυπούντα, ίνα τώ δείξη εγωϊσμιόν.

Χαράν αισθάνεται όταν πάσχουν άνθρωποι χρήσιμοι συμπαθείς,
νά τούς χλευάση ως φυγοπούνους, ππατάλους, ασώτους καί ενχγείς,

Εάν ηδύνατο νά συλλέξη τόν βίον, όλων τών γηγενών,

ποσώς δέν ήθελε τόν λυπήση, άν ενεκρούντ μάπ᾽ ασιτισμόν.
τού δ -- 9 (δν δέ . . ᾽ . γε μα 2.

ούτο τό γέννημα τής εχίδυής, δένχρησιμεύει νά ζή στήν γι

διότι όλους τούς συγγενείς του ,διηνεκώς τούς Χαταλυπεί.

Όλους μ.᾽ απάθειαν τούς κυτάζει, χωρίς ουδένα. νά βοηθή,

καί τούς οικτήρει ως ανιλάνους, ουδένα κάμ.νει, ως συγγενή, ..

Είναι αλάστωρ, παμφάγος άδης τά πάντα θέλει νά ρρογχθισθη, -

είτε δικαίως, είτε αδίκως, κρίσιν δέν έχει καί συστολή. :

5.
δ.
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Υεσώς συνείδησιν δέν δουχεύει, ουδέ θρησκείαν ουδέ ορητά.

δαίμων οκοίμητες καθιστάται, γ-ργώς δουλεύει τώ µαμωνά.

'Ούτε τά, βέλη τούμαύρου τ όπου, νά τόν ταράζωσι συντελςύν,
απελπισίαν νά τού γενήσευν, νά τά κτυπήσωσι είς τόν νούν.

. ι9’ λ - , - ΄ , ΄Έστω στο γήρας του επί τέλους, πού γάσκ᾽ ό λάκκος τ 6

ώτατώώρανάτόνβρογθήση,νάτόνΧωνεύσηνάΕγήπηλό.νο να ωνς - ν 1, ση νος τον χωνέευση γα γη Το {Όσο-»

Εό παρόν,

----

«̓ Μήρμυξ όταν πτερωθή, γάνε: «.; φωλεάν τον,
σκορπίζει τό μπουλούκι το», χλνει τήν συντροφιά του.

Σκερπίζεται εν ακαρεί, πλέει ει; τον αιθέρα,
καί όταν φυσίσει άνεμος,.χώνετ᾽ από τήν σφαίρα.

Εις τά εξ ών συντίθεται, παύει ή, ύπαρξίς του,
τό πτερωτόν τευ χάρισμα, συντρίθει την ζωήν του,

'Η παροιμία μαρτυρεί, ό μπρυνξ άν πτερώση,
κατάρα. είναι θεϊκή, όπως τόν έξωνττώση.

Ως αστραπτή ενέσκηψεν, ομοία. τις κατάρα,

.” ηχεί ως μέγας κεραυνός, κάμνει μεγάλ᾽ αντάρχ.

Τάς συνειδήσεις έπληξε, τού ανθρωπίνου γένους,
καί τάς συνθήκας έτριξεν, ως ασθενείς υέλους.

Συνθήκαι όντως ιεραί, ω- ης κατά ανέμου,
εν ακαρ᾽ Ηφανίσθησαν, εκ “δελυρού πολέν.εν.

τ

«Ρήγνυνται ιεροί δεσμοί, θνήσκει η ηθική του,

όρια. οικογενειακά θλάττεονταχι, στήν ορμήν του.

Τά ιερά του Φλέγονται, παύει Η συστολή του,
. ᾽ ,Ρ ᾿ - . 9 -

νά αντιτάξη ατονεί, πάς τις εις τήν υρυ.ήν τον.
4 .

Ο ιερός Δεκάλογος, τίθετ᾽ εις απεργίαν,

καί τύπος αναγράφεται, στήν ιεράν θρησκείαν

Παςί ό τού κόσμοου συρφετός, μόνον επροσηλώθη,

τόν υλισμόν νά πλουτισθή, καί άλλο τι δέν νοιώθη,

Μέ σύνταγμα. ελευθερίας λέγει, περιεστοιχέσθη,

τάς μοιχαλίδας :του καλεί, πώς κτώνται απλά ήθη.

Τάς φράσεις απλοποίγσε, Ίλλαζε τάς εννοίας,

µατ᾽ έφυννά ουμονεμλή,βεθύλους ασγημίας,



ΤΟΥ ΟΣΜΩΥ'

οκ 3 κ. , .  .-
Όλη χητή Η πρόοδος. καί ώ ελευθερία,

. Ι ΄ ” ΄ ᾽ -

τ᾽ άνθρωπινά του ένστικτα, διέπλασεν ογρεία:
. - - τ -- ΄

Ο στρατηγός τών πονηρών, ο Μαύρος «ΙΟωσφόρος;.

εις τά αιθέρια σλιοτά ως ών αε

Μέ σάλπιγγα σχτανικήν, εκάλεσε τά πλήγη,

οτάγματα καί συντάγματα, τάτών δαιμόνων στίοτ.
52 χ ΄

Μετά φωνής σατανικής, έπληξε τόν αιθέρα
. - 3 ’ ΄ 3 ΄ -καί πανταγού Ηκούσθηκε, στην αιθερίαν σφχίρα:

Παταγού ώς ωμίλησε, μιέ τόσην όητορίσν,

στά πλήθη τά σατανικά, Ήρξχτο ιστορίαν

Σείς ώ χλεενοί συνάδελφοι. χτάσθε- τήν ιστορίαγς

πού πρό αιώνων είχομεν, αγγελικήν

Πλην εκ μεγάλ᾽ εγωϊσμ.ού, μ.άς Ώλθε φαντασία,
--
τόν ύψιστον νά φθάσωμεν, νά Ατήσωμεν αξία.

έ

3

Καί υπεράνω άπ᾽ αυτό», νά. θέσωμεν τόν; θρόνον,
Θεοί κι᾿ ημείς νά γένωμ.εν, ειξ τ ουρχνού τόν χώρον.

Κι’ αφού ταύτα εσκέφθηµεν, ατόν υψίστον εγνώσθη;

κι παραχρήμ.᾽ ό ουρανός, ως χάος Ανεώχθηγ'

Αλλαλ λγμοί καί θόρυδος; επ τών.λοιπών- ταγμάτων.
τών ουρανίων τάξεων,. ᾿Αγγέλων ασωμάτων:

Ηκούσθησαν αυτεστιγμεί, μετά βοής υεγάληςς

κι) αυθωρεί Αριυ.νήσθηΉεν, καί υδις εδέγθ᾽ ο Αδη:.

Τά Χερ»μθείμ. εθλίθησαν, στόν οποχωρισμόν-μας;.

ό Γαθριήλ εξίστχτο, βλέπω»; τόν όλεθρόν μας.

᾿ΝΑοούπλέον.συσέθησαν, ταύτα τά γεγονότας.

ό ύψιστος ηθέλησε, νά Χτίση κχθεττώτα.

Ώσεν, καί έθιμαε--Γόν άνθρωπον επο εις χόρτ α;Ύ
.

καί μετ᾽ ουτού τό φύσημια, δίδει Τωήν καί φώτα:.

Είς τόπον ανχψυκτικόν, χρυσόχροον. κ᾽ ευώδη,

καλούμενον Παράδεισον, τερπνόν: φανταχσιώδη.

Καί. τούτον ενουθέτησε, τί πρέπει νά φυλάττη;
ι ’ . ᾽ ’ ε 1 . . ΄ 7

καί τότε. θά αγάλεται, ως άγγελος θά δράττη,

Ημείς ᾿τότ᾽ εφθονήσαμ.εν, πού ανθ’ Ημών.εκείνος,

απέκτησε: τάς θέσεις μιάς, ακόπως καί ευσχην.ως.

Τόν όφιν δελεάσαμεν, ήλθομεν στήν καρδίαν του.

Ακί. δέ᾽ αυτού λαλήσαμεν, τήν παγολεθοίαν τού,
----- ----- ---------- σετ.

45
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Καί ούτω κατωρθώσαμεν, ύπως τόν εξερίσει;
καί μεθ᾽ "νών. στήν όθυσον, νά} νά κατοικήση..

Καί όλοι οι απόγονοι, ᾿Αδάμ τού πρωτοπλάστου,
έκτοτε εκολάζοντο, ένεκ᾽ αυτού τού δράστον.

Αίκαιοι καί αμαρτωλοί, είσηρχοντο στόν “Αδην,

κι απ᾽ τόν Θεόν περίμεναν, επ καί χόρινι.

Τό γένος τό «Εθρα κόν, εγνώριδε τ τόν χτίστην̓

.ι᾽ ένα Θεόν. έπίστευεν, ως πουητήν καί μύστην,

Τά άλλα έθν᾽ εξώκειλαν, από τήν. τροχιάν των,
πολλούς θεούς επίστευον, καί είχον στά δεξιά των.

Βούδας καί όλλα όνειρα, βλέποντες επλανώντο,.

τούς είχον ως τεδάσματα, πλόνην εικτράν. έκτώντο..

Οργ. ως τότε ό Θεός, καίει τούς Σοδομίτας,

«αί μετά ταύτα τούς λοιπούς, πνίγει ως αιμομίκτας..

Οι ουρανοί ηνοίχθησαν, ρέοντες πλήθος όμόρων,

κι᾽ εποίησαν. κατακλυσμόν, κ᾿ ηφάνισα, τόν. κόσμονι.

Μόνον τόν. Νώε όφησε. ως γρόηρει Ώ ιστορία,

καί εξ αυτού επλήθυνε, πάλιν Χεσμ.ογυνία -

Φεισθείς δέ πλέον ο Θεός, απέστει).

άνδ ρας αγίους, σεθαστούς, Αλεινούς, ουρχνου.υστας.

τη; {1 η
-Ο

ο ο «η5 ΤΊ

᾿Αλλά κι᾽ αυτούς εφέραμεν, εις τόσας δυσχερίας,
. ᾿ ε ̓ ο ΄ -

καί τούς λαούς ωθήσαμ.εν; κ᾿ πραξαν κακουργίας..

Ελέποντες ετνολώττώνίο, τά οολτθη ιονούντο,
5; λ ρα ̓ - Ά ᾿

Αι από μεγάλα θαύματα, ποσώς δέν επτοούντο.Ων,

Όλους αυτούς εφόνευσαν, ως πλάνους τούς «Ηρύζανι.

χαί ως ηυ.δς τούς δαίυονας, μαινόμενοι υπήρξαν.

«Ο ουλλογος τών Προφητών, εγνώβισε τό μάλλον,
ότι ώ άναρχος Θεός. ό πτίστης τών. αγγέλων.

Θέλει κατέλθη είς τήν γήν, τό πλήσμ.α. του νά σώση,

᾿διά θαυμ.ά-ων πειστικών, θέλει τό βεθχιώση.

"Άπασαν τήν αλήθειαν, αυθεντιξώς εν δόξη

Αι᾽ όσοι αυτόν πιστεύσωσι, θά τούς χατευοδώση,

Όλα τό αποφθέγματα, τών σεθηστών αγίων,

λεπτομερώς εγένοντο, χεώνενα. πνεύυ,α. θείον.

1(αι ό πα-ήρ ηνδόκησε, ό κτίστης. τών. απόντων.

τόν Γαθριήλ απέστειλε, στήν γήν κατήλθε :δράττων.
------



ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Δόγον Θειύ εκόμισε, στην όσπιλον παρθένον,

μυστήρια ευύησε, μέγιστον πεπρωμένον.

Κίς τήν: Παρθένον. Μαριάμ., εν Ναζαρέτ τή πόλει,

είπε χαράς μ.η/ύυ..τα, πού.προσεδώλον όλοι.

Καί οτ' ήλθε τό πλήρωυ.χ,. τού πεπρωμένου χρόνευ,.

παρθένος ούσχ γένησε, τόν. λητρωτήν. τού κόσμου.

Υιόν (θεού τόν. Εητούνι ως βρέφος σπαργανώνει,
καί τόν. αχώρητον (Θεόν, στόν κόσμον. φανερώνει,

Ως άνθρωπος εις τήν μορφήν, εμφαχίνετχι στόν κόσυ.ονι.

χ. το υποτασσόμενος, µέχρι τριάντα χβόνων..

«Οπότεκαί έκήρυξε, τήν θείχν διδαχην του,
καί θχύνχτα εποίησεν, φχίνοντχ τήν.'τχ ή, του,

᾿Αλλά χ᾽ εκεί φροντίσχμ.εν, εν πάση πανοπλία,
κ.χί πλείστους εζχλίσαμενι κκ᾿ εμαίνοντ᾽ ως θηρία..

Βλέποντες ετυφλώττοντο, τά θχύυατα ηρνούντο,.

κι είς ποίον απετόλυησαν, ποσώς δέν εφοθούντο.,

Καί τόν Πελάτον πείσαντες, όπως τόν θχνατώση,..

καί ούτω τόν επταύρωσεν, όπως τόν, εξοντώση.

Άλλ᾽ ως Θεός εγείγερται, κ᾽ έφυγεν: εκ τού τάφου,

κι' οι Φρουρούντες έτρεμον, είς τό κατωρθωρά του,

Στόν. "Αδην κατχθέθηχεν, καί τρε τούς δικαίους,

κι έψανσε μέ τάς χείρας του, τούς πρώτους δυώ αρχαίους:

Κι’ αμέσως τούς μετήγχγε, οντός τού Παραδείσου,

γαί ό ᾿Αδάν. Υγάλλετο, πού έτυχε τής ευχής του,

«0. πότ᾽ ημείς συνήχ̓ημεν, όλοι στήν Ιουδαία,

χχί τούς απεσκοτίσαμ.εν., νά μ.χίνωντα: γεναία.

Τέλος καλοί µου σύντροφοι, επί πολλούς αιώνας,

υπέστημευ πραγματικώς, υ.χοτυρικούς αγώνας.

Διότι ενμιτχύλησαν απ᾽ τόν Θεόν μέ χάριν,

άνδρες πολλοί ενάρετει,. θχυματουρ' γούσαν πάλιν..

Βσσίλειοι, Τρηός ου, Χρυσόστομοι καί άληθες.

οξαχίσια εποίησαν, Ώρον. νίκη. υ.Εγ ΟΛ

'Ημείς τότε χωλαίνοντες, ορώμενοι. τήν: νιικηγι.

μεταβολήν. προσμέναμεν. στήν ημετέραν, ΚΝ

Καί πράγματι μετέπειτα, από τινας αιώνας.

αφήκαν οι χριστιανοί,᾽ πολλούς θείους κανόνας,



Ίππο ΝΡΟΜΑΊΙΣΜΟΝΔ:

΄Ήρξαντο ν᾿ν᾿ αθεϊωσι. νάχωσι δυσπιστείας
τήν ύλην νά διώκωσι, όνευ βεοο5οθίχς

“Ότε τούς ειθυρίσαμεν, μέσα πολιτελείας,
εγωΐσυ ούς νά έγωσι. νέ πΤείστας φιλαυτίας.

Γι- τύρθην πολυδάπαχγον, όπως πε ιστ).εγθώσι
τόν νούν των νά σκοτίσωσι, οιχτοώ πε
1 . 4 ΟΛ . δ ̓ β’ , ν - ,χι με αυτα τά σγέδια,. ροή» η σπληστία,.

3 ̓ “. 7 τ ”
κ. εμαίνοντο ως ύχινχι, ώς όγριο. θηρία.

Ιεαί βλθυ. δόν χα . π᾿ ςι χθη”η 2 ιπτονι όπ᾿ τάς αργαίας
3 -

όπ᾽ τά καλά δι άγματα, τάς Ηθικάς συυθάσεις.
΄ ;

ΤΠ

ψάλλοντες νικητήριχ, εν οργάάνοις ευήγοις.

Ιοίδομεν πώς προώδευσεν, ώ βδεληρος σκοπός µας,

Πρ2γυατ᾽ ορθρπεδήσαμεν, στήν εύγοικν. τής τύγης,

«ιν

. ΄

καί πεπεισμένοι είμεθα, διό τόν ̓ρ/2μ6όνµας,

Τώρα λοιπόν εφθάσαμεν; εις τόν τ οσόντα, όρον

κ εγέμισεν η άθυσσος, ύ.᾽ όλον. τόν ν.έγαν γώρον,

Ευ υμνοιχ νά ωλλλωμεν, τώο στιν Πείληθήν μ.ας,.
πού 7δ Άλτωροθώσαμεν, τόν, αργιλν; αλοπόν.η,.χς.

Θι πλείστοι ως υ.χινόνενοι, , υβρζουν τον θεόν των,

πάν ότι θείον βλασοφημούν, Απί ότι ιερόν των.

Εγωϊομός ο σύς όλος, στούς πάντας βασιλεύει

τά πόντα όλ᾿ “ξξεύρουσι,. γνώσις τούς περισσεύει.

Ηρό-δος, ανακρόζουσι. θάρρος κ΄ ελευθερία
τά ήθη των κατώρθωσαν ν᾽ αφήσουν σ᾽ αχρηπτία..

Τά ή . ως πούπουλα. ως τά πτηνά πτερώσχν.
4 ,

τόν θίου πίεσαν. τό ήθη εθολώσαν.

Τούς πο. τών ταρχγωγών. γλέπτχι. τούς εκμυζώσε:

όπληστα σλενει ανθρώπινα σαληρώς, τούς αδικώσι.

αι κέτι περισσότερον τά Υηρχλέχ οχελἠ

πολύ, απανθρωπότερον. τ᾽ οδίκημ... θηρεύει

ύσε. πώς παράγονται. μόνον από τό για.

πάν ορμα. φροντ ίζουπι νά ρίψουν εις τή στόμ.α.,.

τΤετάρτη καί πχρχσκευή ποσώς δέν. αψηρώσι,

πάσαν. θείαχν, παράδο σιν σαρκαστικώς γελώσι.

Εύγε γεννχίοι σύντροφοι, δράσται κχτ᾽ αληθείας.

θρίαμθον κπάπθε εις την γήν µετά σεμγστρετ είς,



ΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ τ

Τά πάντα ετελείωσαν ᾿κχλώς μέ τήν ευγτν σας

τό έργον κχτωύ ̓θ]ώσαχτε11) τήν αποστολήν σας.

"Φωνή θρεντώδης Άγησε εις Όλον τόν αιθέρχ.

από τά εντα τ᾽ άυλα καί διεσείσθ᾽ ή σ,

ΤΤανένδοξε νας στ-ρχτηγέ. Αράζουσιν δλ᾽ ασμένως,

πάντοτε θάγης εξ ημών, ευπείθειαν καί σθέγ»
νά. , ΠΊ

᾿Αδιάφορον άν πάθωμεν. ως όντες δικασμήνοι,

ποτέ µας «Ίκνριε εχέησον» θά είπωμ.᾽ ως ορχισμένει.

Τό παράπολδον τής γραίας.

Τί φοξερό Χιόνι, τ᾽ αδούλευτο μυχλ
ως τό πτηνό εκείνο, πού δέν ε

1150τονας νά ν τό πτήλλα, καί δένπετά Ψυλλά,
καί μέ τούς πύδας τρέχει, βαδίζει σιγκλά.

Όλην τήν λεθεντηά τον χάνει μελαχγολεί.

πικρχίνεται λουφάζει, έχει υπομονή,

Καί μέ πολλάς ελπίδας, διαθαίνει. τόν.Ααιρόν,.
.όσον νά μεγχλώζη, τό ποθητό» πτερόν.

1(ι᾽ αφ᾽ ου έαναπ-; κήτει., πάλιν τήν λεθεντιά.κ,
αυέσως τονθορίζει, βγαζειι γλυκειάν λαλιά.

Ωδύτω κι’ ό μορφωμένος, ο. χαλεπούς κκιφούςν

διαθαίνει τόν καιρόν του, μέ υπολογιαμύς.

Όσον αι περιστάσεις. Υ᾿ αντεπεξελθούν,
άλλον δρόμόυ.οννά λάθουν, καί νά διορθωθούν.

"Έσω εις τήν καρδιά του, θάρρος τόν εμψυγχεί,

επίσηρόν τι βλέπει, καί δέν αποθαρρεί.

Ευγε δέ εις εκείνον, πού εμ. υπομ,ον Ην

δει)λία δέν τόν θίγει, χαιρόν κάρα οχη.

Γαί ταύτην πάντως κτάται, αυτός ό συνετόξ,

πού έχει τήν παιδείαν, δέν ήν απλοϊκός, |

Αιό σ᾽ αυτόν αξίζει, εκτίυηδις πολλή,

Ααί πλούτον άν: δέν έγ η, γνωρίζει γιατί σά,

λαό: ει ν᾽ αποκτήση. τά ποθητά πτερά,
. ν « , . φ ̓ ,

χωρίς πλοκάς καί δόλους, καί έργα πονηρά.

ΙΚαί τούτο κατωρθώνει, μέ τήν απομονήν

καί εύπλευτ τά πελά γη, πλέει καί ηρειοί,



Γη
--

πόν άνθρωπον πλουτίζει, μ᾽ όλας

ΧΡΩΝΙΑΤΙΣΜΟΣ

᾿Αλχά αυτό τό χιόνι, τ᾽ αδούλευτο μναλό,
δέν έχει θερχπείχν, δέν παίρνει γηχτρικό.

"Όσα καί όν λαλήσης, ουδόλως εννοεί,

εκτίυ.ησιν δέν δίδει. ες τινα ομιλεί,

Μόνον κόπτε; καπέλλα, πεφάλλο, πρ-σμετρά.
καί δίδει μιά αξία, σ᾿ όσους έχουν λαλιά.

᾿Αρχίς᾽ απ᾽ τό εγώ του, πώς όν είνγχι Αι᾿ αυτός.
χι’ όστις έχει δυώ πόδας, ειν᾿ άνθρωπος σωστός.

Ουδόλως᾽ ή παιδία, μορφεί πγευμρατικώς,

τον κάμ.νει σημασία, ως λέγος σοθαρός.

Μύνον μέ ξηράς λέξεις, λέγε. πώς ό τπαράς,
τι΄ άς αρετάς.

Αυτός έχει αξίαν, πού έχει θυσαυρεύς,
Σ

μ ς νά εξετάζη, ορθούς κανονισμούς.

2΄χει λαλεί μέ στόμφον, φαίνεται ζωπρός,
αχί αν δέν τόν προσέξης, χωλαίνει Χτηνεεδώς.

"Έχε τάς αξιώσεις, νά ύψη: χσμηλα,

α -:Έεπαι εκείνόν, πού έχει τόν παρά.

Όνχνακις απατώνται, άνθρωποι συνετοί
συγγένειχ νά χάμµουν, χωρίς νά συμφωνή.

Τι θά λαλήσ᾽ αγροοικως, είς άνθρωπεν σωστόν..

κας μεμ,ορφομέψον εγγράμμ ατον λεπτόν.

με ς΄εθερόν μ,ειραίον, βίος πολύ σκληρός,

έξ᾽ ου πάθος Υενάται, καί μαύρος μαρασμός.

;Απ᾽ πο χειροδοσκείον, φεύγει τύχη νάθρή,

με αφίνει τόν τσευρλά του, στήν πόλιν κατοικεί

Ώ2ν»νσως κκτωρθώνει, τίς είδε τί ποιεί.

Απί Χποκτά τήν ύλην, καί κομπεριμονεί,

ΙΑ}λά κακή τις τύχη; ήτις περιπλεχθή,

.. του όπως ζήσει, θάνατον θά ευρή.

:7.ας μούλεγ᾽ ο γέρως, νάχη καλή ψυχή,

τρ ία μήν επιμένεις, άφες μ.ευ τό παιδί.

Μη σέθεσαι τό χρήμα, Χρατήσου δυώ οτι γρές;

ό βίος είναι χάος, πέλαγος αχανές.

“Ανθρωπος μ.ορφομένος, δέν ζη μ᾽ απλοϊκόγ.

ο ιδική μας κόρη, θέλ᾽ άνθρωπονλεπτόν,



τοΥύ ΚΟΣΜΟΥ ση

«1 τπαροιμία λέγει,ενορθώς παρατηρεί,

οι σύζυγοι νά έχουν, ίσην όνατρυφή.

Τό σπάρτο μέ τό σπάρτον, τό βούρλο μέ βουρλτά,

καί τότ ᾿ορθοποδούσσι, κάμ.έουγ ζωή γλυκειά.

Ποούθιοι καί εογάται.

αεί»

Εδαγγ. ουκ. 42 ς 35.
Τίς δέ εξ υμών μεριμνών δύναται προθείναι
οπί τήν ηλικίαν αυτού πΏχυν ένα;

“Ο μεριμνών. πλοιότερον, πραγματικής ανάγκης,
ματαίως βασανίζεται, άγων οδόν πλεκτάνης.

Έυθίζετ᾽ εις ωχεανούς,πλουτίζει αμαρτίας,
ουνείδησιν ποδοπατεί; καί πράττει αδικίας.

Μάλλον τώ είν᾽ αδύνατον,δικαίως νά πλουτίση,
εάν δέν πράξ᾽ αδίκημα, καί άλλους νά στερήδη..

Ελ πάλιν άν ευνοηθή, απ᾽ τήν οδόν πής τύχης.

τά εμπλεχθή Εξάπαντος, αμαρτωλής προσθήκης.

Καθίσταται ως μέθυσος, οπόταν “πλείον πίνει,

ακόρεστος καθίσταται, άδης κυττά νά γειγΏ,

ζαί τί νομίζεις πλούσιε, μόλους τούς θησαυρούς σου,

ότι δέν εννοήφαμέν,πού διαχ--ρέχ᾽ ό νούς σου; ,

Μέ τό νερό μεθύσκεσαι, μα!;:σαι σάν τό αμα,

πάν θεμιτόν κι' αθέμιτον, πράττεις διά τό χρήμα.

Ως ύλη, ύλην εκζητείς, ποττσ σουδέν χορταίνεις,

ζάλας, πιέσεις νοεράς, κτίζεις όσον πλουταίνεις.

Ούτα τροφήν αισθάνεσαι, ουδ᾽ εννοείς ουσία,

ούτε καιρόν ν᾿ αναπαυθής. σού δίδ᾽ η απλυστεία,

᾿Αλλ᾽ ερωτοδαρέθηκες, εις τήν άψυχον ύλην,
αυτή είν᾽ ερωμένη σου, καί ταύτην έχεις φίλην,

Οάρσει πτωχέ μή τήκεσαι, ζήσε μέ αωφροσύνηνι
πλείον αυτού σύ τέρπεσαι, άν χτάς νοημοσύνην,

“Η οπλειστία τιμωρεί. δέν έγει αναπαύσεις,
γεννά πίχραις λαί βάσανα, αθλίας απολχύσεις,

δ



ΧΡΏΜΑΤΙΣΜΟΣ

( απληστία αναιρεί, ονθρωπινάς συνθήκας,

ρίπτει στόν νούν εγωΐσμ.ούς, καί άλλας φχύλους προσθήκας.

“"Ότ᾽ ό Θεός τόν άνθρωπον. έπλοάσεν εν σοφίφ

καί τούδωσε τήν σύνεσιν, ν᾿ άγη ζωήν ευθεία.

Βεθαίως δέν εεννόησε, στήν γών νά τόν Ελευτίση,

πλήν νά εργαζέηται σ᾽ αυτήν, νάχη τροφήν νά ζήση,

Νόχη στέγην καί ένδυμα. τόν νούν του ν᾿ αναπτύζη,
πνευματικώς νά πλο υτισθή, παιδείαν ΨΥαποκτήση.

Ως πρόσκαιρος νά γρηγοοή, κπί νάχει προφυλάόξεις,

βίον νά άγη έντιμον, χωρίς δισταραξεις,

Νά εννοήση καθαρώς, τόν 2). τ̓η σχοπόν του,

τήν εν τώ χόσυω αποστελ η. καί τόν πρεωρισµόν του.

Ο πλούτος είναι θάλασσα, κ᾿ έχει άγριον χύμα,
γεννά προσθήκας περιττάς. καί σπαπαλά τό χρήμα.

Γεννά φροντίδαςόγονσ--.:. Ύετ-5 αντιζηλείας,
γεννά τά αμαρτήμ.-2. Όσμήοπολνά

Γεννά τάς φαύλας δουν: 114 τάς απιστίας.

γεννά τήν περιφρόνησιν, όεσυ.ους τής συγγενείας.

Τεννά κούφονεγωϊσμόν, γεννά αλαχζονίχν,

γεννά τύ μ.ή γνώθι σαχυτόν,γεννά τήν μοχθηρίαν,

Τεννά τό αδίσώπητον, γεννά τήν ασπλαχνίαν.
γεννά σκληράν επιμ.ονήν, καί τήν φιλεχδικίαν.

“0 άνθρωπος τών οναγκών, είνχι συνεσταΑμένος.

έχει τόν φόθον πάντοτε, καί δέν είν᾽ εξημ.μένος,

Τον νούν του μ.όνον ασχολεί, διά τήν ερΓασίαν,

τήν τής ημέρας τακτικήν, καί έχει ησυχίαν.

Μόλις βιοπορίζεται, τ᾽ απόλυτα τού βίου,
παγεύθυμος καθίσταται, πλειότερον πλουσίου.

Καί όταν έλθη᾽ εορτή, καί συναντά τούς φίλους,
χαρούμενος συνευθυμεί, καί ψέγει τούς πλουσίους.

Η όρεξις τόν βοηθεί, απλήν τροφήν κάν τρώγη,
πού δέν τήν έχουν πάντοτε, οι κύρ “χρηματολόγοι.

Τάς πανηγυρείς χαιρέται, ν.᾽ απείρους φαντασίας,

τόν πλούσιον περιφρονεί, μ.᾽ όλας τάς απλειστίας,

Εις τήν ορμ.ήν του αφηφεί, πάντα καυχηματίαν,

τόν βλέπ᾽ ως υποπόδιον, αφούδέν έγει χρείαν.
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Ταύτα δέ πάντα χέκτηται, άν δέν έχει χρεώσεις,
άν τοκογλύφων όνυχας, φύγει τάς εξαμθλώσεις.

Αυταί είναι ως ύχινχι, καί όν τινα ό χγκάσουνς

τόν κχθιστούν ανίκαντν, υέχρις ότου τόν σκάσουν.

Χύνεται ρεύμα. γέλωτος, όταν αυτοί λαλούσι,
ότι τούς τρώγουν χρήματα, τινές τούς αδικούσι.

Μ᾽ αδίκησεν ο Κωνσταντής, μέ εθλαψεν ό Παύλος.Ι.

μούφλγε τόσα χρήυ.χτα, διότι είναι φαύλος.

Φεύ ουροφόρε Σατανά καί δαίμων κερασφόρε.
7 ’ λ . - - ΄ . ΄

εις τίνα φθέγγης καί λαλείς, κάκιστε εωσφόοε..

᾿Αμνημ.ονείς τά. θύματα, πού έχεις κατωρθώσει:.

διότι τήν συνείδησιν, έχεις απολιθώσει..

Το θείον δώρ ον τού Θεού, ρίπτεις εις αχρηστίαν,

καί μέ την σάρκα συυ.φωνείς. πράττων τήν αμαρτίαν,

᾿Αφού τεύ; εξεμύζησας, καί δέν. έχουν ικμάδα,

καί τήν πηγήν εστείρενσας, καί δέν ρέει πεντάρα..

Τί νά σού δώσουν εννοείς, ενώ ουδέν. τι έχουγν ᾿ |

αφ εύδε. σπιθαμήν τής γής, άφησας νάκατέχουν.
.- ν - ᾿ --. : . [ήν - . 5.4

ερ νά σού δώσευν.θάχασσ:, νά δώσουν -σοί -ανέμουςς.

που γυρίζουν μ.᾽ οσθχλι.τος, όλως δ χκρυθρεγαένους,
πι - 3 ̓ - - ο» ΣΥ ο -- ,

Ω σείς εργάται τών }κών, ή 5Ο σώζεται τόν κόσμονν.
- --ε. . 4 ε ΕΙ . - τω

σάς ευλογεί ό πλαστουργος, ό 1]ονγτης τών -θλων.-

5
-

Σάς ευλεογοίν οι όγγελοι, αάς ευλογεί. Ώ Ατίσις,

σάς ευλογούν.τά σύμπαντα, πάσα αθώα φύσις.

Τά πάντα σείς παράγεται, μέ τούς βρχχιονάς σας;.
τό γένος τό ανθρώπινον, ζη απ᾿ τόν ιδρώτά σας.

Φύγετε, προφυλάχθητε. απ᾽ τάς τοκογλυφίας,

παύπατε τά- εγκληρατα, μικροφιλοτιμ.ίας.΄

Ελείσατε τούς λογαρικσμ.ούς, μέ τήν δικαιοσύνηνν

καί τότε θ᾽ αποκτήσητε, πραγματικήν γαλήνην.

Τάς τιμωρείας ούγεται, έχετ᾽ ελευθερίας,

μή δαπανάτε έξοδα, εις πράξεις παναθλίας,

Σέθεσθε- τούς ομοίους σος, τηρήσατε αγάπην. :

πχτάξατε τούς οθόνους σας, φυλάξατε. τήν τάξιν. ΄

᾿Αγάλλεσθαι στάς εξοχάς. ωσφραίνεσθε.τήν φύσιν,

διότισείςπροικέσθητε,νάχετἀυτήςτήνχρήσιν,
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Τά ρόδα τήςανοίξεως, σείς Πά τά καμ.αρώπτε,
τά πολυκέλαδα πτηνά, σείς πλέον θά χαιρώσθε.

Τάς αύρας τής χρυσής αυγής. σείς θά τάς ωσορχνθήτε:,

τήν Μούσαν σείς τραγουδισταί, ασμένως λελαδήτε,

Τήν ποθητήν τήν. όρεξιν, σείς πάντοτε τήν κτάσθε,

τΉν καθαράν. αναπνοήν, σείς πλέον εχορτάσθε.

Όπως φέγγει ό Ίλιος, ως φαεινή λυχνία.

Χι᾽ όλον τόν χόσμον. δαδουχεί. καί. τ᾽ άγρια θηρία.

Όπως τά άστρα τής νυκτός, χ᾽ η φωτεινή Σελήνη:
φέγγος προσφέρουν είς τήν γΐγ, μέ τόσην καλεοσύνγγ.

Καί όλ᾽ αυτά υπηρετούν, τήν ανθρωπίνην φύσιν.

χι’ απ᾽ τόν Θεόν ετάχθησαν, τόν δράσσαντα τήν κτήσιν,

Ούτω καί σείς. ετάχθητε, μέ τάς κλεινάς σας χείρας,

σάς έχει θείους λειτουργούς, καί τής τροφής δοτΏρας.

Αν παύσουν οι φιλόπονοι, τήν. γήν νά γεωργήσουν.

θά σθέσουν,ει. φυγόπονοι, στήν γήν, θά καταδύσουν

Θά πίσουν οι μεγάλαυχοι, θ᾽ ανατρχπούν οι θρέ ΄

ο κόσμος αφανίζεται, ουδείς πλέον. γλυτώναι.

Διό πάσαι αι πατριαί, καί σύμπαντα τά έθνη,

δεύτε νά ευλογήσητε, τήν, ανθρωπίνη τέχνη

Αυτοί είναι οι κτήτορες, απάντων τών πλουσίων,

αυτοί είναι τό έρεισμα, θρύνωντό μεγαλείον.

Αυτοί κρατύνουν τούς στρατούς, καί σώζουσι. τά εθνη,,

αυτοί ποιούσιν. οπλισιούς, μέ τεραστίαχν τέχνη.

Αυτοί τήν εκκαμίνευσιν, εκ τών χρυτορυχείων,

μέ τάς κλεινάςτάς χείρας των, εξάγουσιχρυσίον.

Όθεν πάντες οφείλομεν, νά τούς εύγνομ.ονώμ.εν,

ουχί καί νά τούς ψέγωνεν, καί τούς περιφρονώμ.εν.

Δυτοί ήν βάσις τών. λχών, σθένος καί η καρδία.

αυτοί ην᾽ οι σωτήρες μας, τά ζωϊκά στοιχεία,

ιν

'"Η ύψωσις τής Σημαίας τής Ελληνικής Επαναστάσεως.

Εκεί μέσα ατό τέμενος, τής ιεράς μ.χς Λαύρας,

μέ τά λευλούδια τού. Μαρτιού, τού ουρανού τάς αύσας,ε .
- ----τ--------
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Αυτό: ό θείος "Αγγελος, ό Το θριήλ ιίό Νίγας,

όπου τήν Θεθτόχον µας, εμώνησε μέ αέθας,

Όλα τά άπ οφθέγματα, τών θείων ρε φυτών μας,

σ᾽ αυτήν πλ ηρόξνται, έφησεν; ως γράφει τό ρητόν μας,

Ότι θά, τέξη τόν Χρηστόν, τόν.κόσμον νά λυτρώση᾽

καί φώς θά πέμψ᾽ ουράνιον, τόν άνθρωπον νά σώση.

Αυτός επέμ.φθ ἐξ ουρανού, εις τά είκοσι ένα,
στάςεικοσιπέντε. τού Μαρτι-ύ, μέ εγγρχρα σφραγισαέν...

Με έγ' ραφα θεόγραφα, εις βεθσ.ιένεν χλ0ΤΉΝ,
Χοχκινοπόν. αιωοσταγή, γρχμπινον απ᾽ τυν, πλάστην,

Μέ Αλιοσταλά άγμοτα απ αντί μελάνης.

χαί Ώτο αθεώρητε επί χουσής μεμβράνης,

Στόν ιεράρχτην Γεριανόν, τών Παλαιών. []ατρών μας,

τά έδωσε. πανεξλχξώς, ως όντα αρχηγόν.μας.

(αί ούτος γόνυ έκλινεν, τόν "Ύψιστον. δ «ξάζει,
καί μέ πολλήν κατάνυξιν, ήρξατο νά δικθάζη

Ώ σύ πρωτόκλητος «Ελλάς, όπου. στό κηρυγμά. μου,

υπήκουσας μετά χαράς, στά. παραγγέλματά- μου.

Πούχες τό κράτος τών. σεφών, Εις τάς κλεινάς ᾿Αθήνας;

κι᾽ απέπτυσες μετά χαράς, πλάνας καί αφροσύνας. (-

Κ᾽ εδέχθης τόν χριστιανισμόν, πρώτη απ΄ τάλλα έθνην.
καί ώσπερ δάδα φαεινή, θριάμβευσες μέ τέχνη.

Καί πάλιν σύ κατέπεσας, επί Παλαίολόγευ,

ού Κωνσταντίνου τού κλεινού, μέτ᾽ όνειδος. καίψόγου,

Κι’ αυτά τάά αμπλακίματα, τετρακοσίους χρόνους,
ανηλεώς χη επαίδευσαν, μέ Βάσχναχ καί πόνους.

Σ᾽ έδοσαν στόν αλάστορα, Μωάμεθ-τό θηρίον
χ᾽ υπέστης τό, μαρτύριον, άγουσ᾽ άθλιον βίον.

Εις τήν Κωνσταντινούπολιν ετάφης μετ᾽ αισχύνης.

χωρίς παπά καί σάθανον, εν οίμωγαίς καί θρήνοις.

᾿Απόλεσας τό γόητρον, τό θεϊκόν σου. δώρον,
καί αενάως Όρήνεσε, μ.᾽ ένδυμα μαυροφύρον.

Καί τ᾽ όνομά σου Ίλαξε, Ασί σέκαλεί 'Ρωμαία,
από (Ελλάς π᾽ ελέγεσο, ανδρεία καί γεναία,

̓ρυάττ᾽ ο μαύρος Σατανάς, υδρίζει τόν Σταυρόν σου, ̓
Έληγώώνει τήν καρδί αν 6ου, θήγει. τόν λογισμόν. σού».
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Κατήλθε- κάτω χαμηλά, βοθετά στης γής τούς χόλπους:,

χολήν καί όξος γένεται, μ.᾽ αλύσσεις καί μέ κόπους.

ΝΜ υποχθόνικ τής γής, κρύωκ νά διχσχίσης,
. ΄ ’ - 3 ’

καί εις τήν Λαύραν.σήνερον, σπεύσον.χωρίς ν᾽, αργήσης;

Θά σ᾽ αναγείρω στήν ζωήν, πάλιν θάσ᾽ ανχοτήσω,
ε! -. ο ̓ ΄ 5καί όλα σου τ᾽ αμαρτήμ.ατχ, πάλιν 02 συγχωρήσω.,

κ . δ; ΄ . , « ς {ο .

αι συ Χλεινέ μ.ουι Γερμανέ, σωμ.ερον, να υύώσηςι
λ. .. ΄ . .

πό θεϊκόν.μ.ου ΛλΆθαρον, καί θά τήν. διασώσης.
Κ 9.» ΄ , ”ς. » ᾽ ε ᾽ 20

ι αμεσως τοτ ό άν. στούς ουράνους αγνήλύει
ΠΠΈ . 1, ο -

κι ό Ρερυ.ανος εξίσηκε, δαλουρουών συ»Ίλθε,

΄ ” τα ν ης ΓΙ.Τούς ιερείς επρόσταξε ίνα ιερτυ
Χαί τούς πιστούς εκάλεσε, όπως στ

ΪΚαί παρευθύςι πήκουσλν, Α᾿ Πρξχτο ειτουοσία.
. ΄ . - ̓

χαί πάντες γόνυ έκλειναν ᾿στήν ιεράν. Άχτρείχ.

Δακρυρροούντες έψχλλον αίνους καί, υλνωδίας,

τόν ]ξύριον εδόξασαν ;.᾽ έσφιξαν τός κααρδίας.,

Κι’ αφού πλέον τελείωτεν Η θεία Λειτουργία
΄ , Ά . ν ΠΠ ̓

ό Ιεράρχης έλοσε τύποις τήν ευλογία.
Ρ . . .

Καί ηρζατ᾽ αφήγόυμενος τον ιεζύν σκοπόν του;,
΄ ᾽ ̓

τήν θεϊκήν απόφαχσιν λέγει στο ποίμνιόν, του

Σήμερον, εό Χριστιχνισμός άασυένως εορτάζει,

τήν προχιώνιον. βουλήν τού πλάστου ογχκράζαι..

Όπου ώ άνχρχος Θεός "ην»δόληπε νά: έλθη

ως άνθρωπος επί τής γής τύν κόσλον νχ διέλθη

Νά τού φωτίση τήν όδόν. πού ποέπει νά βχδίση

νόμους καί παρχγγένατα χαινά νά τώ γνωρίση.

Καί ούτω εις τήν Ναζαρέ- Μαρίαν τήν ι]χρθένον.

τόν στρχτηγόν του. Γαθριήλ πέαπει εντεταλμένον,

1(αι τή: ευηγγελίαατο ότι υιόν θά τέξη.

όλως μέ πνεύμα άγιον θά επιδ χψιλεύση.

Αυτός θά σώσητόν. λκόν άτιό τήν αμαρτίαν.
καί φώς τού κόσμου θά. κληύη ᾿στήν παχλιγγενεσίχν,

Θύτω καί ήδη έδοξε νά σώση τήν. Ελλάδα

όπου αιώνας κοίτεται νεκρά χωρίς ικυάδα

"Έλθετε προσεγγίσατε γόνοι τού Περικλέους

μέ θάρρος ατεγίσατε εις τόν Στσηρύν. μέ σσθένος.
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Αυτός έό τίψιο ς σταυρός τού χρίστιανισμ.ού μ.χς
4 .

τό όπλον τό αήττητον τού πανελληνισυ.ου µας,

'Θά καταστρέψη τόν εχθρόν πίστεως καί πατρίδος

πόν βάρθαρον Οθωμανόν, ᾿Αγαρινών τό συήνος

Νά τούς εξαφανίσωμεν απο τό εδαρός μιας

νά μάθουν πώς πιστεύωμεν τόν Ιησούν Χριστόν μιας,

Νά κλίνωσι τήν κεφχλήν στά ιερά τεμένη

Ολόγυμν᾽ όσοι µείνωσι νά φύγουν Υτβοπιασμένοι,

Νά ριαμθεύση η Ελλάς νά άρη τόν σταυρόν της

καί νά εξέλθη νινητής, λάμψη τό πρόσωπόν της.

(Καί παρευθύς ανύψωσε τήν ιεράν σημαίαν

-᾽ εκάλεσε τούς Έλληνας πού βρέθ᾽ στήν Ρμέρχν. -

Μετά φωνής τρομ.σκτικίς ήρξατο νά λαλήση

. ᾿ ανδρειομένου λόγιον δράττε . νά εκστομίση.

"Έλθετε καπετάνοι μου μ.᾽ όλην τήν συντροφιά σας
χι ᾿ υψώσατε τάς χείρας σας δράξατε τά σπαθιά δας,

Εϊς τήν σημαία υρκίσθητε καί εις τήν λεθεντιά σας

θάνατον νά προτάξητε καί όχι τήν. ᾿σλλαθιά σας

ς άτιμος εις τήν σκλαθιά νά ζήσ᾽ η γεννέά σας.6.

α-υ.ψ.οσφαίρα,Καί άν από τό αίμά σας θολώσἠ -

π ών υν τόν αιθέέρα.,καί τά άτ εΟουνά άν πικραθούν κα

Ποσώς μή δειλιάσητε εις τήν απόφασίν δας
καί ᾿στήν οσφύν νά, ζώσητε τό λυγερόν σπαθί σας.

Πάρτε τά καρυοφύληα.σας κάμετε τόν. σταυρόν σχς
.᾽ εξ όλης τής καρδίας σας πεισθείτε ᾿στόν Χριστόν μας,

Καιρός νά εκδικήσητε τό αιυ.. τών προγόνων.

πού ᾿στήν Κωνσταντινούπολιν εχύθη μετά πόνων,

Τάς μυριάδας π᾽ έσφαξε τ᾽ ακόρεστον θηρίον

“καί βεθηλώσεις π᾿ έπραξε τό γένος τό αχρείον.

Μέ πίστιν νά ελπίσητε ποσώς μή πτοηθείτε

νά σφάξττε τόν τύραννον: νά ελευθερωθήτε.

Νά βάψ᾽ όλο τό έδαφοςέεξ αίματος ρχρθάρων
καί πανικός νά τούς ελθή Μπέήδων καί αγάδων.

Θά έλθη ημέρα φαεινή καί θ᾽ αγκαλιασθήτε

όταν σωθείτε απ᾽ τήν σλλαθ-άτά καί ελευθερωθήτε.
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Οάα πραδωδήσετ᾽ άσυατα. θριάυ65 υςεις τάς Νίκας

ααρμόσυν᾽ αποφθέγυ.ατα νά σούσωσι τάς λύπας.

αι παρευθύς τάς χείρας των έθεταν στήν σημα ίκ

κι ορχίσθησαν εις τόν σταυρόν, μέ όλμικτα γενναία.
5 ̓ ” ν τ

Αντιφωνήσεις Άχισαν όπο τούς πχρεστώτας

καπετανέους κι᾽ αρχηγούς τούς όντας προεστώτας.

Απ᾽ τούς Ζαΐμ.ην, Πετμεζάν, Φωτήλας, Σαροελιάνουξ

φΦραγκάκυν τό; ατρόυ.ητον καί άλλους καπετάνους.

ΗΗέπειθε ιεράρχχ µ.χς ᾿στόν ήρκον τόν υ.εγάλον
; - ̓ Έ ̓. - ᾽ ών ον , .
πού σήμερον Όμόσαμεν ᾿στόν ανδρικόν μ.ας σάλον

“Ως αετοί στά σπήλπια τάς οικογενείας µχς

θά πάς κατασκηνώσωμεν γ1ά τήν ελευθεριά μας.

Ως τά πτηνά τού ουρχνού πού πλέουν στόν αιθέρχ

ούτως μεταβσιούμεθη εν ταύτη τή ημέρα

Τοσώς δέν λογαριάζομεν τάς αιματοθυσίας

καί ουδαμώς πτοεύμεθα υπό τινος δειλίας.

"Έχομεν τήν πεποίθησιν ᾿στόν Ιησούν Χριστόν µας

καί είς αυτόν πιστεύομεν, μέλλοντα θρίαμ.Θούν μας..

Ώς χείµαρος καί ποταμός τό αίμα μιας άν ρεύση

κι άν πικρχθή η θάλχόσα, καί άν αποστειρεύση,

Δέν θά υποχωρίσωμεν νά «ίνωμεν ραγιάθες

όσον νά Εξοντ όσωμ.εν τοι: πω ππούς πχσσάδες.

Καί θά τούς εξοντόσωμεν γ;:-᾽ 2 Θεός τό θέλει
κ΄ ελεύθεροιθά γίνωμε; Άπύχος μή σέ μέλλει.

Οπότε οι ᾿Αγάρινεί εν.αύ“. επισήυως

ότι ᾿στήν Λαύραν η λα: η γερθη γηθοσύνως.

Καί θά τινάξη τόν ζυγόν ς-υτή» ελευθερώση
΄ ̓ ν ̓ μι τ αι ᾽

κι’ ορκίσθη ᾿στήν σημαίαν της όπως τούς εξοντώση,

«κ.

4.

τό γεγονός γοργά καταφθάνει

στήν μεγαλούπολη Έριπολιτσα

Ότι ραγιάδες στήν Αγιά Λαύρη
ρανύςυν, θέλουν, ελευθεριά ι
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τ Κεχ αγιάμ.πεης ταύτ᾽ ακούπο

τόν Καϊμακάμην τρέχει ορ

Ρογκά, βρυγ άται ώσπεβ θηρίον

Ελλήνων αιν.. διώά νώ πιή.

3ζαχί αφηγούμενος ανχκράει

μετ θυμ.ών καί αλλαλαγνιών

Ίρκουσας οίλε μου Καϊ,ακάμη

τό πραξικό πημα πών Ρωμμών:

"Ότι στήν Λαύρα εις τό Βαχλούοφ.
μέ τόν δεσπότην τωνί 1 ερμ.ανόν

Όψούν.σημιαίαν ανεεαρτεσίας
καί θέτουνσύμβολοντόν Σταυρόν.

Όά σφόξω όλους τούς Γκικουρήδες

τήν γήν θά κάμω αιυοσταγή

πούς 2.ιόζω νά το θώσιν

νά μή τολμώσι νόχουν φωνή.

1{αί εν ονόματι τού Προφήτου 3
όρκον θά κάμω εις τόν (Θεό

ότι ως σκύλον θά θεωρήσω |

πάντα Τκγκούρη πάντα 'Ρωμπά..᾽ -

᾽Αμέσως κ: άγει καί τό ν-Ίυσμη ---
“ Ν

καί εξεδήλωσε τόν σλυπόν

᾿

ου βλ

ο»

αλλ᾽ ό Ιμάμης τον πυμ.θουλεύει
νά πορρευθή μέσωφβογισμόν.  , .

Όστις απίστους. σκ].ηρώς Φογεύει

κρίμα ποιεί κατά τό ρητόν !
πού τό κοράνιον όν;γροφει ΄

βίθλος θεύγραφεος τών πιστών.

Αόνον ό όπιπτος έγε. χρέος

δού λος ακούραστος νά βιή

καί τούς πιστούς ποέπει νά δουλε;ή

όσον υπάρχει ι εν -ή ζωή.

Ταύτα λαλεί ο μέγας Προφήτης

ταύτα κελεύει εν τή γραφή
ντ . ̓

Όστις πίσοτος, στιστον Φφονενει Ίν
τρείς μήνας νήστης νά διελθη.

Πλήν κατ᾽ εξαίρεσιν επιτρέπει
στούς μαχητάς όταν πολευ.ούγ

όσους οι στους γκί Εν ογεύσουν
έ .

άπ᾽ τόν [ΠροφήτΤΉ ηχ αο),
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Τά τραύματά των εν Παραδείσω
μύρα. 06, «ρέουν /περιλαλ

σκι ο τε)ευταίτος πιστός θά γτάται

δώδεκα - πάγκαλα᾽ νέο, ουρί.

«Ως ποταμός μέλι ελεί 0... ρέει

θούυτυρον κι᾿ δλα τά πρός τροφήν

ν νακάριος όόστις πιστός φυλάξει

τήν τού Προφήτου μιας εντολήν.

«ο Καϊμοκάμης ονεγαιτίσθη

απ᾿ τού Ιμάμ. Ώ τάς συμ,θουλιάς ᾽
«καί τόν στρατόν του προετοιμιά ζει

δι᾽ εμπολέμ.ουυς επιδρου.ος,

1Ο όγλος όλες ό εν Γριπόλει

ό τών απίστων ᾿Αγαρινών

σφαγήν αιτέϊται ανυπφμ, όνως

τήν τών προκρίτων χριστιανών.

δίο, όόμως τών ως όμήρους

καί πρατουμένους /ριπτιανούς

Τού Κορινθίας αργιερέως

Κυρύλλου θείου καί ακραιηνούς.

Πού Νοταρά καί Ι{αλαμ.-γδάρτου

τού “Ροδοπούλου κι᾿ άλλων τινών

ούστινας είχον περισυλλέζει
αφ᾽ Ίς ως έμαθον τόν σκοπόν.

Αλλ᾽ Ώ φρουρά τότε ενετόλη

ν᾽ ανχχαιτίση τον στ οετύν
ως μαινομένη τούς περι) έίει

εις οίκον μαύρον καί ζοφερόν.
Τις τόπον τρώγλης καί δυσωδίας

κοί εν ολύσσεις τούς άσφαλή

αλληλένδέτους εχ τών τραχύλ ων

δίκην χακούρ γων αυτοίς ποιεί,
Οι πολιορκούμενοι τούτους είχον

πρός απειλήν τών εξω εχθρών

γά Χατωρθώσευν νά υποκύψουν᾽

᾿στόν κατ᾽ ανάγκιν συμθιθασμόν,

δΔλλ᾽ εκ τής πείνης καί κακουγίας”

πλείστοι απέτισαν τήν ζωήν

καί άθλα, μαρτύρων λαθυποστάντες
Όν
όσο: εχύθησαν απί γη).

.
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Ήαί εν μιά καί μόνη ημέρα
εξ άπεξίωσαν, αυθωρεέ

ό Δεληγιάννης Θεοδωράκης:

καί πέντε. άλλοι πρόκριτ᾽ εκεί.

Χριστιανουπόλεως υ Ιεράρχης

πανιερώτατος Γερμ.ανός-

Φιλόθεος ο τής Δημητσόνης:

ών Ιεράρχη: πίπτει νεκρός.

Ο γεναιότατας: όνηρ Περούκας

Νοαυπλίας Ορηγόριες ο' γηρακιόε.

συναπεθνήσκει ταπεινωυένος

θύμα. απίστων, θνήσκε: οιάτρώς..
Τίς.ζωγραφίζει τήν «τόσην θλίψιν

τών εν 'Εριπόλει Χριστιανών
τούς Ιερόρχας νεκρούς νά βλέπουν,

θύρας’ απίστων ᾿Αγαρινών; .

Εκτεθειμένα σ’ όθλια: ράκη;

Χακουχημένα καί ταπεινά.
δίκην μαρτύρων θανατωμένα

νεκρά μέ όμματα ανοικτά. |
Καί τά φρυάγματα τής μαύρης "Άγασ:

σχοιώς εξύθριζον τόν ΣΕταυρόν
εομιαγόν, ενα. εθλασφήμουν

πάν ότι θείον καί ιερόν...

᾿Στήν γή εκτάδήν τά σώματά των,

τών μεγαθύμων έξη ανδρών.

άμερφα σκεύη επταριστούσαν:

έαμα φρίκης καί σπαραγμών :

Κρύφα» θρηνούσαν τούς τεθνεώτας :

σεμναί νεάνιδες υετά :παλμών,
καί βκρυσήμαντα μυῤλόγτα.΄

έθλιθον.γών.πε καί ορχγόν,..

Άρθουσσοςχλείσε μυριολογούσα,
νά μή βροχθίσης τινά νεκρόν:

αλλ) ολιζών- ανους ν΄ οναγόγης

τούς μάρτυράς !μας- ᾿στόν. ουρανόν,,

τόν .πλοστην όλους ᾽νά: μεταγάγης:

διότι έλαθον εντολήην: |

νά ικχεφεύόυντόν παντεπόπτην
όπως. Ελλήνων σώση ονλήνν

ο



δά- ΧΤΩΜΑΤΙΣΜΟΣ.

“τ . Ξ/- - . Ν -

νσαζλον άγγελοι νά φανώσι

στά Χερουθείμ. χλί τό εραφείν

πρέσθεις Ελλήνων νά ταρχσ- ώσι-

νο μ.άίς λοπρώσωσε. τόν ζωήήν.
{7 δν ς ό ” ο ΄ ο .όψυγα όρη β-την Ίγονσαν

θλίνιν εώρων μέ ν.αρχς μον

τ᾽ ουρανού τά πτηνά Πρηνούσαν»

μέ ττεθλιμ.μένον Σελαδισμό».

Τικελαδού σαν ως υτερτιαομένα,

παθητικώς μ.έ βραχνήν φωνήν.

αν τό φαινόμενον. µαρτυρούσε
ότι Ώ φύσις είχε χεΊ-ί.

Ιάφους ηνέωξαν νά τούς θάψουν.
δακρρυβροούντες καί κατηρείς.

ού τεθλιμμένοι Χριστιανοί μιας τ

άνευ ηιχλτάδων καί άνευ πομπής.

"Όλους τούς εθχψαν ταυτογοόνως

Ααί τούς εκάλυψαν μέ τήν γών

πεφοθισμένοι καίέ κεκυφώτες
δχκρυρροούντες μ᾽ άκραν: σιγήν,

Έους υπολοίπους δέ έπιζώνα ας

τούς επιθάλλουσυ τόν. σχοπον.

νά γράψουνγράμματα τών Ελλήνων,
νά ᾿κατωρθώσεην συμθιδασμόν.

Αλοντες έγραψαν παραγρυ.α.

κο” υυπαγόρευσιν τών εχθρών:

Τών. εν. Έριπτόλει οπηλπισμ.ένων.

καί Φρυαττόντων |Οθων.ανών..

ους πολιορκαθντας Έλληνας απειλ Όσον

νά συνελθώσιν εις εαυτούς

χι᾽ ώ Χρχταιός Πχτισάχ Σουλτάνος
. 5-'α ᾿ Δ ,θά τούςπαρέξητούςείκτιριμούς.

΄

Θά τούς χαρίση τή έγαλ,Ώμιά τους.

άν προσκυνήποηον:μ. ελοθυρμεύς

-Άλιν ως πρότερον νά ζούν ραγνάδες
.

μέ τό ραχάτι των νά γα

Τά δύο τρίτα τού κοόσμον. όλο

έγραοον κέκτηται Ώ Γουρχία
» ᾽ ΄ . --

χι οπέναντί της μη φούγτ᾽ ονταρτας

θεωρεί όσπερ μ.ο. μιτορυχόν
ν . , -α- -
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Ταύτα τά γράμματα ως τά είδον
οι προεξάρχοντες τρατηγοί

Κολοκοτρώναι καί ει. Γιχτράκοι
γράμματα εγραψαν.μ.᾽ απειλη,

Τά γράμματά σας ως εξημένα
τυγχάνουν, χάρτης μηό αμ.ηνός-

απορριπτέα εκ τών. Ελλήνων.
καί τή δουλειά σας τραθάτ᾽ εμπρόξ,

Θι ᾿Αλθανεί όμως εκ. τών Τούρκων.
ως εμ.πειρότερει τών λοιπών,

’ 3 ,ανταπανπούν. τεταπεινωμένως,
βλέποντες όλεθρον.φοθερόν.᾽

᾿Αφού μέ όλους πούς έξη μήνας:
»

πού διετέλουν. σ᾽ αποχλεισμόν,
ο

χι Έγο τας μάχας εδογιμόσαν

τού Παλτετσίου καί Δολιανών,

[αί διδαχθέντες μέ τινας είχον.
φόθον κατείχον καί πανικόν

λαί τής Τριπόλεως εξω τάς τάφρους:

Χαί τούς ολέθρους τόσων Τευρκών,
δει φρονίμ.ως νά πορευθώσιν.

νά περισώσωσι τήν ζωήν.

μαχαίρας στόμα. όπως γλυτώσουν,

σφαγής αγρίας αποφυγήν.

Μέ τόν, Εσλόμπεην Κολοκοτρώνης:

καί λοιποί. άλλοι- άπλαρχηγοί
συνθήκην, έκαμαν όπως φύγουν

άοπλοι όλ᾽ οι Τουρκαλόκχνοί.

Διότι όλ᾽ οι αυτόχθενες Τούρκοι.

δέν. εσυνήνεσαν. εν, αυτή.
αλλ᾽ είς τήν ώραν. πού συνθήκη:

προύκειτο ήδη νά τελεσθή

"Ιολλήνων σώμα χαραδοκούσε

πώςδεί ᾿στήν. πόλιν νά κκαταστήη.

Πρόγματι ώρμησεν εις ένα µέρος

βλέπον τήν, δίοδον. κάπως βατήν

ώσπερ θηρίον μυκάτ᾽ αμέσως

χι έσω διαθαίνει χνμ απγευστεί.

φρίκη τούς 'Γούρλουρ χαταλαμθάνει,

θρήνος οργίζει κα άλλαλαγμ.ος



εσο
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βοή ως θάλασσα μιαινομένη-

Άχει οντόρα ως κεραυνός.

φρίκη μεγάλησ᾽ αυτήν τήν ώρα:

καταλαμθάνει: τόνπλ.γθοσμόν.
καί Ώ φωνή των από τούς θρήνους-

φελ᾽ απηχίζει οτόν. ουρανόν,

Χοντίλδες πίπτουν. εις τόν. Ηρορήτ ον,

νάν μεσιτεύση: πρός τόν Θεόν.

θαυμα τής ώρας νά:.κατωρθώση-

εις την φυλήν τών Οθωμανών.

Ρό πύρ εμιαίνετα εκ τών όπλων

θραύσιν ποιούσαν εις τούς εγθρούς

πάθος αιώνιον.εξεδεκούντο-

ειξ τούς βαρθάρους ᾿Ουωρμανούς;

Φωναί θριάµΘου επ τών. Ελλήνων,
ρώμη καί σθένος επιχρατεί

θερίζουν, σφάπουν Ελλήνων ξίφη-
ΝΕ ΝΡ

τό αίμα ρέει ράννει την γη.
οι Τούρας ι έκραζ ον «Ρωμηρί νισάφά,

πχύσωτε- πλέον τού σπαρα γμόν,
άλλ᾽ ουτ᾽ απίντων ογριωμ.ένοι-

ουδ᾽ ένα θέλοον.εν ζωντανόν,
ος Πατριάρχου μιας Ρρηγορίου.

τόν σκληρόν άδικον. όπ --γχονισμόψ,

σήμεροον σείς τρέπει νάπλτρώστε:
όπιστον γένος Αγαρινών..

Ημέρας τρείς; τό. πύρ-εξηλολούθει
νά επιθάλουν υποταγήν.

νά κχταλάθουν, ύλην «τΆν πόλιν -

τάς Χλείς νά κτήσουν- καί την αρχ'Ών.
Διακόσιοι "Έλληνες μόνον πεσόντες

δεκχκκισγίλιο, ᾿ΟΟθωμανοί.

απαρτιπόμ.ενοι εκ παντόξ γένους:

έχτ αδών έκειντθ. εν τη γη.

οι δέ Ιμθραϊοι ακληρώς-τπκηρώσαν,

όσα ᾿᾽οτήν πόλιν επραξάν, πει

τού Πάτριάρχου μάς-1-ρηγορίου

σύν τώ θχνάτω τον.ειμμιαροί..
Άτόρια μαχαίρας όλοι δ.7λθον

.
2»2Υ' ήν έστησαν υέγβις ενη 9.
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Λκαίεχορτώσθητ᾽ όγριον πόθος
όπερ τοίς είχ᾽ ο ᾿ΙΖλληνισμός.

Μζαί ούτω πλέον μιετά θρικυ.6ου

τήν πόλιν χτά ό Ελληνισμός
παπεινομένος καί ηττημένος

.. κύπτει συγντρίθεται ο οχθρός.

Ό Έλλην μ.᾽ άλματα σκιρτά καί Βάρρ»
καί ευελπίζεται ισχύν αντλεί

πώς ̓) απολκύση ελευθερίαν
ο. Επό τόν τύρχννον θά σωθή.
Ώς καλλικέλαδον πτηνόν ασμένως

άσμάτα ψάλλει μ. ηρωϊαμ.όν

τά επινίκεια εορτάζει
.. τύμπανα κρούει μετά χ50δών.
Τά όνειρά του υψηπετούσι

φρονεί πιστεύει κ᾿ ευελπιστεί

ότι ᾿στήν πόλιν τού Κωνσταντίνου
γοργά κ᾿ εγκαίρως θά καπαστή.

Τό γηραιόν παλαιόν τραγούδι '' ᾿
τεύ στρατηγού τότε τού Μωριά

Ιξολοκοτρώνη τού Θοδωράκη

μ' εύηχα έργανα κελαίϊδά. κ

Λάμπουν τά χιόνι ψηλά ᾿στά όρη
᾿στά χιονισμένα ψηλά βουνά

σκιρτούν οι φάραγγες τών ορέων

κ᾿ εν μέσω λάμπει η Χλεφτουργιά,

.ΐ αι πλείστα όλλα τοιαύτα άδει-
τρόπαια νίκης σεμ.νοπρεπώς

εις τούς 1λούς ψάλλ᾽ ακολουθίας
πάντες προσηύχοντο. γονικλιτώς.

Πλήν τήν συνθήκην όπου συνήψαν

μέ τούς ως είρηται ᾿Αλθανούς

τήν εξετέλεσαν άνευ δόλου |

καί τούτους άφασαν ζωντανούς.

Τούς συνωδεύσαν μέχρι Ροστίτοης
τούς επεβίθασαν μέ φρουρούς

ό αριθμός των έ θανεν όλος ᾽

εις δύο χιλιάδας Τουρκάλθάνούς,
Ιζαί απεχώρησαν δίχως όπλα

συντετριμμένον Ακί κκτηρεις
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δέρμα καί κόκκαλα είχον ανν

εκ κακουχίας καί έντροπ

Ύαχύτα εεγένοντο τό πρώτο

έξη δέ μήνες είχον διαθη
’

πού ή πρωτεύουσα, ΄τού Μωρέω
-

υπό Ελλήνων είχ ᾿αλωθή, ̓

Ή σκλάθα Κρήτη κι᾿ αυτή αντέστη

όνειρα βλέπουσα ᾿λευθεριάς

Αι᾽ αμέσως ύψωσε τήν σημαία
συνεπανέότη ως ό Μωρ;άς.

ΈΕϊς τά Σφακιά μ.άχετα. γενχίως

τυράννους. εφάξει, π.δοπατεί
κι όλη “η νήσος ωρυομέ ΕΥ

ζητεί τών Τοούρχων καταστρο φή.

Μάχας συνάπτει ανδρειωυένας
νίκας καί τρόπαια καπωρθεί

όλλ᾽ ατυχώς γεργώς, καί πολύ Εγκαίρως

τά όπλα δίδει ο.

᾿Στάς είκοσι εννέα τούΙο:Λίου

τού πρώτου επσις εκεί Ο τηπσάς

Άκτά “Ρεθύυνης στρατούς υδεύει

νικά τούς Κρήτας πράττει σφχγάς.

Άγώσεις πόλεων χαί χωρίων

αστόργώς κάυν᾽ ο αιυςγαρής

"Άσλυφον φλέγει καί τά }ωρία

γίνεται ήρως Αχταστροφής

Λί Πάτραι πόλις Πελοοποννήσσο

τούς Τούρκους εί'χ. εις αποκλεισμόν

εν τώ φρουρίω ένθα υυπήρχον ΄
καί επολέν.ουν μ.’ Ηρωϊσυόν.

Ηϊς τήν ταυτόχρονον Μαρτίου ημέραν

καί εορτήν τού Έλαγγελισμ.ού

πύρ εξερράγη εκ τών Ελλήνων

φωνή χεί μετ ᾿αλλαλαγμού.

Οι Τούρκοι υπλίζονται ακαριαίως
πυροθολούσι μανιωδώς

παί τά χαρέμιά των περισυλλέγουν -

τό κάστρο βαίνουσι περιδεώς.
Σ-ρατός «Ελλήνων καταλαμθάνει ’

ύλη) την. πολιν ώσπερ ροπή ..

5
ως
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ΠΟΥΚΟΣΜΟΥ ον
οί Τούρκδι Αλείόνται είς τό κάστρο
.. πεφοθισμένοιπολύδειλοί.
Μάγη συνήφθη πρώταις ημέραις

έλληνες φλέγονται εκ. παλμών

πώς νά μ.πορέσόυν νά καταλάθουν

τάς χλείς τού κάστρον. καί τών εχθρών

Ολγ οπλίται εκ τών Ελλήνων

πίπτουσι θύμα εχθρού πυρόξ
καί συμφονεύεται κατά ταύτας

καί είς γεναίος. ο πλαρχ λός.

ΞΟ Κουμανιώτης η ήρως Σταμάτης

εκ σφαίρας πλήγεται εκ λευρών

πι) αμφιθολία κυκλοφορούσε
πώς ό εν φονεύθη εεκ τών εχθρών.

οι μετά μίαν έτι ημέραν.

τό πνεύμα δίδει πρός τόν Θεόν
ύπνον αιώνιον ως Ράρτως κείται

ο κλεινός ήήρως τών Ά χαιών

Οι Τούρκοι εφ᾽ όλην. εκταετίαν
εν τώ φρουρίω οικητορούν

οι ᾿Αχαιοί μέ γεναίον θάρρος.

ιηνεκώς τούς πολιορκούν.

Τις ότηγείται τήν τόσωνχρόνων
σκληράν ερήν. ώσιν τών χωρών

τών υπαρχόντων στάς πεό άδας
δίκην φυγάδων ε- τών.εχθρών

Οέαμα λυπήης επαοιστοΏσαν

όλοι. οί. κάμποι εί ον σιγή

ουδείς εεφαίνετο νά κινείται

πένθιμος άάνεμος απηχεί

ζατοίκονς. Είχον τ᾽ άΎρια, ζώα
καί τά πτηνά πού τερπνού. ουρανού.

απελπισίαν επροξενούσαν.
σημεία πένθουςκαί μαβασμού

"Όλαιοι κάτοικοι είχον ανέλθη
στά ορεινότερα πέρ Π2Ιχορά

σκηνάς ποιούσαν καί «κατοικουσάν

νά διαφύγωσι΄ τήν.σχλαθιά.

«τό Σαραθάλι είχεν πσατήρι
ο τών Ελλήνων τότε στρατός

--- ----------»

Τώ
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 ηροκομείον Άν’ είς άλλα μέρη
- πούς Τούρκους πλήττει αποκλεισμ.ο
᾿Αλλ᾽ ατυχώς τότε καταφθάνει

ο εν τώ 'Ρίω Ισούφ-Πασάς
“στρατόν ειόοόλει έσω εις Πόάτρας

"θραύσιν ποιείται καί συμφοράς.
Πολλούς φονεύει εκ τών Ελλήνων

τήν πόλιν φλέχει βλητού πυρός
'ψήποτε πόλιν πολιορκήσει

στενώς τό κάστρ ο Ελληνισμός,
Μή εύρη στέγας-καί άλλα µέσα

πολιορκών όπως κατοικεί

“καί τήν ακρόπολιν νά πιέζη
| δεινώς τούς Τούρκους νά ενοχλή.
Καί ούτω πλέον οι Τούρκοι είχον

εν τώ φρουρίω τήν κατ, ην

και άεννάως παρενοχλούσαν

τήν τών Ελλήνων πέριξ φυλή,

Νύκτωρ εξέργοντοι ος φρουρίου

εις τά χωρίχ λεηλατούν

αψιμαχίας πολέμου πράττουν
ζωγρούσι ζώα όπως τραφούν,

Ηζατά τόν Μάρτιον έτους δευτέρο»

Μεχμ.έτ--πασάς επί κεφαλής

είς Τσουκαλά διαν»λτερεύει

.. στρατούς συντάττει πολυπλ'ηθεις.

Τούτον οι Ίδλληνες αποκαλούσαν

πρός εμπαιγμόν Κακλαμάν πασάν

τούς στρατιώτας του αψηφούσαν
τούς θεωρούσαν απλήν σκιάν.

Καί μ᾽ όλα ταύτα είχον προσόντο,
ήσαν καλοί διαξιφιστοί

Εις τό τουφέκι μ.όνον ηττώντο

όντες αδέζιοι τουφεκισταί.

Την Χαλανδρίτεαν έρημον, φλέγουν
επανακάμπτοντες μέ χαράν

πλήν διωκόμενοι παρ᾽ Ελλήνων

κατεσχηνώσαν εις Τσουκαλάν

Διώκται Άσαν Κολοκοτρώναι
Πλαπούκαι πι άλλοι φπλαρχηγοί

Α
».
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οί συμπλακέντες μετά τών Τούρχων..
όπου τούς έτρεψαν .εις φυγήν.

Τούρκους τριάκοντα. εφονεύσαν-

παί τραυματίας μάλλον διπλούς -
ν , , ,καί ντροπιασµένους µέχρι φρουρίου.
εκατελίωξαν τούς εχθρούς.

Καί τή εννάτη.μ.ήνος Μαρτίου.
χίλια οκταχόσιαείκοσιδυώ.

Τούρκοι συγκέντρωσαν εις τάς Πάτρας -
οχτώ χιλιάδας καλόν στρατόν.

Στό Σαραθάλι .Γηροχομείαν .
εκείσε πέριξ πολιορκεί

στρατόν Ελλήνων επτά χιλιάδας -
καί μετ) αυτών οι υπλαρχηγοί ’

Ηολοκοτρώνης καί Δεληγιάννης

οι Κουυανιώται καί άλλοι πολλοί.

Πετιμεζάδες καί ο Γενναίος-
Ιζανέτος κι᾿ έτεροι αρχηγοί,

Η νύξ, εκείνη είχε τήν κρίσιν, -
θάρρος νά δώση παρηγοριά -

καρδιαίς Ελλήνων νά οανδριέψη-
νά πολει.ήσουν μέ τήν Τουρκιό...

τό. γλυκοχάραγμ.α ανεφόνη:

μικρά τις Χίνησις «τού εχθρού

όπλα απήστραπτον αντανακλούντα.. .:
εις τάς ακτίνας τού ουρανού.

“Ο Ίλιος ήρξατο ίνα λούη.

τάς κορυφάς τού ᾿Αχαϊκού
στρατός Ελλήνων πβριφρουρούσε -

εις Ραρχθάλι. καί Κυνηγού. ᾿

Εις τόν στρχτόν τών Τούρκων ηγούντώ-

Πασά̓ες δύο ως αρχηγοί
δ εκ τού 'Ρίου πασάς ᾿[σούφης

ο τότε μένων φρουρόςκεί.

Ιξαί ό Μεγμέτ φρούραρχος εν Πάτρκ-α-

πού στήν ακρόπολιν είχε φρουρά-

εποινοπόλεμος, εναγωνίως:

μέ Εηλεσκόπιον καθορά. Ο
Ώοίν ή κινήσει εις εκστοστείαν.

πα πλήβη όλκ πανελες ο...
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έκλιγον. γόνυ νά. πβοσκυνήσουν.

νά: αναπέμψωσι προσευχή.
Ιμάμαι, χόντζαι καί ουλεμάδες:

όλον. τό πλήθος τ᾽ αγαρινόν,

᾿Αλλάχ. φωνάζουσι μ.ετά- δέου

δόξαν. προσφέρουν.εις τόν. Θεόν.

Θεέ Πανάγιε ανχκράζουν

φείσθητε σήμερον πλάσμα τό Σόν;

νίκας χορήγησογ. κατ᾽ απίστων.

τών μή ειδότων, ισλαμισμόν.

Πού ᾿στόν Προφήτην σευ τόν Μωάμ.εθή
εγγράφους έπεμψας: συμΟευλάς

νά σέ λατρεύουσιν οι πιστοί Σου,

καί νά φυλάττουν.-τάς εντολάς.

Τήν. θείαν βίθλον, τού Ηρρανίου,
Θεέ πανεύσπλαχνε. κρα ταιέ.

μύθονκαί ψεύδος αποκαλούσι

Θεέ πανύψιστε ισχυρέ.
᾿Στήν θείαν βίθλον.σου αναγράγφεις-

όστις εις μάχην. θανχτωθή

έν Παραδείσω καρπούς θά δρέψη
-θά απολαύση πολλά, ουρί.

Καί πλείστα άλλα τοιαύτα κράζουν,
νά ενθαρρύνωσι τούς πιστούς

νά μή φοθεύνται άν. φονευθώσι

όπως νικήσωσι τούς εχθρούς

Καί παραχρήμα οι δυό Πασάδες.
τάς σπάθας ύψωσαν. αυθωρεί

σεμνόν: επίλογον: απαγγέλλιουν
σ᾽ όλον τό πλήθος π’ ήτο εκεί;

Ό ισλασμισμός έχει κατακτήσει.
άπειρα μέρη επί τής γής

καί πρεωρίσθη νά βασιλεύση
έως περάτων. όλης αυτής.

Όλοι οι άπιστοι νά δουλεύουν.

νά όντρυφήσωσιν: οι πιστοί
ραχάτη νάχευν νά ζούν ακόπως

οι τού Προφήτου: όντες κλητοί.

Θαρσείται πάντες μή πτοηθείτε

απ᾽ τών,απέστωντάςπροσθολά



ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ο)

ορ

γαί ό ικέτης μέγας Προφήτης
θά τούς συντρίψη τάς κεφαλός.

ΌΌτ᾽ ετελείωσαν τάς προσρήσεις

τάς σπάθας εζωσαν ᾿στήν οσφήν,

όλον τό πλήθος τής στρατιάς τών
μέ σέθας κλίνει. τήν κεφαλήν,

Συμφώνως άπαντες ανακράζουν
πρός τούς Πασάδες αντιφωνούν,

νίκην υπόσχονται τής Ημέρας.

καί τόν. Προφήτην υμνολογούν.
Καί παραχρήμα. "ατούς δυό Πασάδες.

μέ προθυυίαν̓ ανταπαντούν,

ό υψηλός Παπισάχ. µιας θέλει.
εις τάς ημέρας του νά τελεσθή--

Όσα προέγραψεν ό Προφήτης Ή

᾿στήν ιεράν του θείαν γραφή,

Η ημισέληνος ν’ αναλάμψη.

έως περάτων. όλης τής. γής-
Πάσα φυλή ωςκαί πάσα γλώσσαι...

γόνυ νά. κλίνωσε. πρό αυτής

ως οΘεός είν᾽ είς καί μιόγος:

καί είς καί. μόνος κλητός αυτού,

Ο παμμακάριστος μέγας Προφήτης.

μόνος ικέτης δούλος. αυτού̓

καί διά: τούτου, η οιχουμ.ένη- : -.

άνυποχύψηηθέλει.σωθή.
Όστις δέν κύψει νά. προσκυνήση,.

θά γίνη θύμα θ᾽ απολεσθή

τό σκήπτρον είνχι κλείς ουρανία.

καί δι᾽ αυτού.θέλειπαταχθή:
Όστις δέν πείθεται τώ ισλάμ-η. -

από τήν γώνθ᾽ αφανισθή
Σήν.ερον όλον.µας.τ’- ασκέρι.

έχει απόφασιν δυνατή.

Νά πολεμήση μέ µέγα θάρρος-

τρόπαικ νίκης όπως στεφθή:..
Νά εξοντώση τυύς. Εκ]κουράδες: -

όπου απαύστως. μάς ενοχλούν.

Φρενοθλαθώς οι μωροί πιστεύουν.

πώς απ᾽ πάς χείρας µας. 93 σωθηύο,



ΕΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

᾿Αλλάχ, ᾿Αλλάχ, δλ᾽ ανακράζευν,
απ᾿ την ακρόπολιν εκκινούν

Εις δύο πτέρυγας δισιρούνται

καί πρός τά «έξωθι προχωρούν.
Η μία άγη είς Σαραθάλι

καί η ετέρα τείνει ᾿ψηλά.

Πηροκομείον.καί Περιθόλα
βαδίζει εκείσε πολύ αργά.

11ολιορκεί τό 1"»ηροκομ.είον.

τήν ιεράν αυτόθι Μονήν.
ενθαχδιέμενεν ηό Γενναίος

μ.᾽ ολίγους "Ελληνας εις αυτήθα.

Ηλήν μετ᾽ ολίγον εκατωρθώθη

καί ό Γενναίος έξω «νά βγά.

εις τόν πλησίον .λινόν αυτόσε-

τόν τού Σαΐταγα νά. κλεισθή:

Ωι άλλοι Έλληνες πέριξ. εκείσε

υπό τούς τέσσαρας οπλαρχηγούς

τεύς Δεληγιάννην καί τούς Πλαπούτας:

Πετιμεζάδας καί τούς λοιπούς,

᾿Απεδειλίασαν κατά. πρώτον.

καί εφοθήβησαν τούς εχθρούς-

οπισθοχώρησαν ππρός τάς θέσεις

Πκλκιοπύργους καί Κυνηγούς.

Καί μικρού δείν νά αιγμκλωτίσουν,

καί τόν Ζαίμην υπλαργη (ον

χαί άλλευς πλείστους εχινδυνεύσαν,

εις κχλουμένην θέαιν Σταυρόν.

᾿Αλλ᾽ ο Θεόδωρος Ιξολοκοτρώνης:

εις Σαραβάλι τηλεσκοπών .

μέ φρίκην έθλεπεν ένα γωνίως:

εις μέγαν κίνδυνον. τύν στρατόν.

Πλήν δ' Γενναίος πολύ αντείχεν.

ό Χλεινός Ώρως υιός. αυτού

Πολλοί πλησίοισαν καί:τώ είτι ν..

νά σπεύσουν πάραυτα μετ᾽ αυτού.

Η ώρα ήτο τήν μετηυ.θρίχν.

πού τά τοιαύτα, είγον συμ,
ό ουρανός είτα ολίγα νέφη

; Ή
) κ ρ 5 σελ.καί; ι όνεμοι εείχον ο ης.

θή
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Ηππεύει αμέδως ωραίαν ίππον
φορεί καί κόκκινον ντ ουλαμό:

πρός τόν Παλιόκυργον εν τάχει τρέγέι
ο τόν Καραχάληο βάζει ᾿μπροστά-
᾿ανημαιοφόρον του εκείνον όντα.

πράγματ᾽ αήττητον μιαητην

καί τόν φΦωταάκονυπασπιστήν τού
τόν. Ρωμ..«λαίον πολεμιστήν.

Βλέπει εκείσε μίαν σημαίαν

Ελληνικήν, μέ τινα στρατόν

τόν Ευαγ γέλην τόν Κουμανιώτην

γενναίον όντα οπλαρχ Ωγόν..

Σύννουν, σκεπτόμενον νά φυλλά5η
τήν παραζάλην τών μ.αχ ητώ

όν μέγαν χινδυνον νά πριθλίπη
τόν όλεθρόν των εκ τών εχθρών.

τόν προσκαλεί εόπως καταλάθδη
θέσιν εεπίκαιρον μέ τόν στρατόν

μέ τούς ολίγους εκεί πού είίχε

έως εξήντα τόν αριθμόν.
"Αφού τά πάντα Εολοκοτρώνης

ταξινομήΊσας πολέμικώς
μάχη εγένετο εξ αμφοτέρων

τπνεκώς καί καρτερικώς.
Φωνή μεγάλη, Αράζει αμέσωξ

καί απηχεί ώσπερ κεραυνός
Είς όλα τά μέρη ένθα υπήρχε

σάρξ ανθρωπίνη μέέχρις ενός.

Οαρσείτε “Ελληνες μ ή φοθείσθε

εχάθ᾽ ετσόκιόεν ο εχθρός
ουδ᾽ ένας Τούρκος θά μάς γλυτώδ

ουδείς Περσάνος, ᾿Αγαρηνός.

Οι είς τά όρη εκεί πληδίον

μέ φόθον τρέχοντες πληθυσμοί
θάρρος απήλαυσαν παραχρήμα

καί επιστρέφουσιν αὐωρεί.

[ζαί ρωμαλέως κτυπούν τούς Τούρκους

καί αλλαλάζουσι μέ βοήν

εμπρός τούς θάζουσιν ως αγέλην

αχ τούς διώκουσι μέ υμών,
-- ---. «--... ------α-κ--
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Ζωγρ-᾽- Ξυνεύούν ακαταπαύστως

τό οίνέν. ρέει ως ποταυόός

ο εγθρως φεογ᾽ απηλπισμένος

συντετριμμένος καί εννεός.

Τά τών κλιμάτων εκεί στελέχη

όπ᾽ τά ενδύματα τούς Αρχτούν
᾽ 9 ν “7 - Φ7” ( --

χι αυτοί νομίζουν πώς εξ 'Ελλήνων
ΚΑ ΄ 9 ΔΝ -

δράττωνται σκλάβοι καί θά χαθούν

Όλοι τά νώτα των είχον δώσει
ουδείς οπίσω τον νά χυττώ

̓ α».ι . -.Α Δ . αλα . 27

εράϊ Ρωμηήοί» μέ οιμωγάς φωνάζουν

ανισάφι παύσαται τόν χαντά»:

᾿Αλλ᾽ οι Έλληνες ανταπαντούσαν

οίκτον ζητείται σκληρά σκυλιά
πού επί τέσσαρας όλους αιώνος

βαρέως φέρωμεν τήν δκλαθνά.

Τούς κατεσπάραξαν μέ τά ξίφη
τούς κατεδίωξαν απηνώς

περιεκλείσθησαν ταπεινώς.

Τό αποτέλεσμα, αυτής τής μάχης

. επεδειλίασε τούς εχθρούς
θάρρος παρήξε εις τόν αγώνα

είς τών Ελλήνων τούς πληθυζμ.ουξ.

Καί τό εσπέραςεις Σαραθάλι

Έλληνες έφερον κεφαλάς

Φδιακεδίας παί πλέον Τούρκων

'. καί τραυματίας μλά χιλιάς.
Μόνον οι Έλληνες οπωλέσαν

περί τούς είκοσι τόν οριθμόν

θλίψις εγένετο εκ τών φίλων΄
εκ τών γνωρίμων καί όυγγενών.

Καί τή επαύριον εις Σαραθάλι
Κολοκοτρώνης υ στρατηγός

επροσεκάλεσε τούς οπλίτας

όπως τούς ίδη μέχρις ευός,

Συναθροισθέντες όλοι αυτόθι.
τούς παρετήρησεν 'ατενώς

καί τοίς απήγγειλε διά ζώσης ᾿.

ρώμηνκαίθάρροςνάχό̓ στρατός;-»



ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ τα

ΝΣ μή φοθήται εκ τών εχθρών του
καί θά νικήση “πραγματικώς

καί νά ελπίζη εις τόν Θεόν του
πώς θ᾽ αναλάμψ᾽ ώ Ελληνισμός.

Θά αποκτήδ᾽ ανεξαρτησίαν
θά εγερθή από τόν βυθόν

τόσους αιώνας πού υποφέρε,

δούλος καί σκλάθος υπό ζυγόν,
Τότε τό πλήθος ανακραυγάζε. |

«ζήτω» απήχησε μέ βοή

ό στρατηγός µας [Κολοκοτρώνης
ο. τά επινίκεια νά χαρή.

ΙΚαθώς καί όλοι οι στρατηγοί μ..ς
δάφνας νά δρέψωσι μετ᾽ αυτού

νά περατώσωσι θεία συνάρσει
πλήρη εξόντωσιν τού εχθρού.

Θά πολεμούμεν ακαταπαύστως

χωοίς δειλίαν καί ταραχήν
Όλα τά σμήνη νά μάς τρομάζουν

καί νά ζητήσουν υποταγήν. -

Νά τούς διώξωμεν εκ τής γής µας
γυμνούς. ακτήμονας, ταπεινούς

χωρίς τροφάς, όπλα, καί σημαίας

απηλπισμένους κι᾽ ελεεινούς,

Να καθαρίσωμεν-ήν πατρίδα,
από τό γένος τ᾽ ᾿Αγαρ.νόν

νά αποκτήσωμεν Ι}χσιλέα

νά κυθερνά τόν. ᾿Ι1λληνισμόν.
δ. .86Φ»»5,»545»-“»5».«.»»»4«»»»«»ν:»ννόοί

ρε φν ΦΚ εν κενόόΦ 66ο

ο υνοοοσφοουθθ'" ο ος 0800 ο]σόο

ο ο κ ο ο

Ταύτα δέ γράφων μέχρις ενταύθα.

καί ου πλειότερον ιστορών.

τών μαρτυρίων μακρού αγώνος

τών προπατόρων µας τών κλεινώγ,

'Επταετία όλη παρήλθε 7

καί αίμ᾽ εχύθη ως ποταμός

νά απολαύσουν ελευθερίαν

κ᾿ εξκντληθή ό βαρθαρισµό:. Ο μα4
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Η ζωγραφία ττς φύσεως εις τούς δώδεκα μήνας τού ενιαυτού.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

Τά στοιχεία τής φύσεως πάλλουν, τριχυμίας θυέλας ποιούν

τάς θαλάσσας αγρίως ταράσσουν, τών πλεόντων υπαρξεις βρ-χθούν.

Τών ορέων τά ύψη λ ευκαίνουν, οι λειμώνες χι᾽ οι κάμποι πενθούν.
6 ΄ . Ρ ΄ β

γυμνωμέγει το π ότριον κάλλος, τεθνήκότως μορφην παριστούν.

Τόν αιθέρα πυκνούσι τά νέφη, τού ηλίου τό φέγγος κρατούν
καί τό φώς μ.εταύ άλλουν εις ζόφον, καί οι όμθροι τήν γήν πλημμυρούν

Σκαιοπ ρόσωπος όλη Η φύσις, ως νά κράζη μέ μία φωνή

ό Δεσπότης τών όλων προστάζει, ακουτίσθητε, πάντες βροτοί.

Τάς πυράς σας ποιείσθε.εν τάχει, καθ᾽ ομίλους καθήστε Υυρί
τάς τροφάς καί εδ έσμκτα θέστε, νά γευθήτε εις κάθε τρυθλί,

Οίνον άκρατον όλοι γενθήτε, τά ποτήρια τσιγκρίσθε καλά -

τον σκληρόν τόν 1ενάρη διώχτε. νά τού ᾿πήτε εις έτη πολλά.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.

᾿Ιλλυγγιά όλη :Ι ψύύ::, πάγους εκπέμπει Ουρανός
ό χρυσός "Έξλιε, -υο:σκορπίζει, εις περιόδους άπλετον φώξ.

Καί ούτω πλέον όλον τό σύμπαν, έως περάτων όλης τής γήξ

μ.ας καταυγάζει αν”ρικίως, καί όλους θερμαίνει τούς γηγενείξ.
᾿Αλλ᾽ η ατάσθαλος ατμοσφαίρα, γεννά ανέμους καί κεραυνούς

καί η ομίχλη πεπυκνωμένη, κατακαλύπτει τούς ουρανούς.
«. - ᾽ . , α΄ ᾽ 1 . , ον -- , -,.

Φωνή βρυχάται από τούς χόλπους, από τά βάθη κάτω τής Υής

θάρσει ώ φύσις μ.ή δειλιάς ύτι απόλεσας αναχκτείς

Θαρώ πώς θέλεις ότ᾽ εφορούσες, θέλεις τό κάλλος πρωταπριλιάξ

θά τ᾽ αποκτήσης όπως τό είχες. καί μ.ή φοθείσε μή δειλιάς.
. 2; . ο ο: . ᾽ -
ο Φεθρουάριοςεγώκλίνων χαμαί τό ούς βουκαί αγροικώ

"στά υποχθόνια λειτουργείται, μέγα τι θαύμια Θεουργικό.

Δέν έχει ύλας, ατμούς καί τέχνας, είνε τι πράγμ.ά ζωοποιόν

καί μετ᾽ δλίγον εξανιστάται, έχον τόν πρώην καλλωπισμ.ον.

Θά αναγείρη φθαρείσαν φύσιν, θά Χαλοπίση πάσαν τήν γήν

καί γέαν άνοιδιν θ᾽ ανακτήση, παλιν θά φέρηεις τήν ακμήν.
---᾽--.-----ο -------



ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Τ
ει

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΙΥ , -

Έτμσι ό τρίτος ύόνος- τού έτους, Αχλούν με Μάρτιον τόν κλεινόν
στρωμνήν μ.ου έχω τήν οικουμένην καί σκέπασυ.ά μου τόν Ούρανόν.

ιρόσταγμα έέχω από τόν Πλάστην. ίνα ενδύσω τάσαν τήν Υών

κι ακαριχίως νά περατώσω μέ χωρίς τέχνην "καί μηχανΏν.

Νά τήν ποιλίλω µ. ᾿άφθογον χλόην καί «νά, κελεύσω καί τά πτηνά
τά μιαρασμόφωνα τρυγονάκιχ. νά κελαδίσουν παθητικά

Τόν ᾿Ανοιξηάτικον. βασιλέα, όπουκαί Ικούκο αποκχλούν.
νά χελαδήση ψιλά ᾿στά δάση, όλα τά κτίσματα νά χαρούν,

Νά ανκκράξω. ως. μέ έγας Υύγάς, νά απηχήση εις όλην τήν Υ3

να μέ τρομάξη όλον. τό: σύαπαχγ. νά μέ ακτή πάσα πνοή.

Κίς τάς ημέρας μμου: νά προοσέζουν - νά μή ππιπτεύσηυν καλοκαιρό,

ιότι τάχιστα μεταθάλω, σχοπούς καί σκένεις ις κχί τά παχγια,

«-΄άχκρε ᾿
᾽ .

Δέν μού στοιχίζει. νά οαφανίσω όλους: τούς γέρους εν

έψω από, τήν. Υ3..καί όλα τά κτήνη νά κινδυγεύπω.νά καταςτρ

Νά καταθλάσω. γερόντων, κόρας, νά τάς καλύψώ μέ: μαύρη γή
τήν απληστίαν νά τιμωρήσω,. τήν τόσην πού είχον εν τή ζωή.

0 ελαυχώντο μέ π τολύν᾽ στόμφον, πρός. αποθάρρυνσιν τών πτωχών }

νά εννοήσρυν πώς είμαι άρχων, ειμ.αι αυθέντης, τών γηγενών. -

ΑΠΡΙΛΙΟΣ.

;λ πχστάδος ετέχθης ᾿Απρίλιε, εγεννήθης ημέραν γαράς-

καί τήν Ουσιν. ορώμενος χαίρεις, ώσπερ φίλος γλυκύς μειδίάς..

Γα καλά καί ωρχίχ πουλάχ11, μέ γαρά καί μέ τέρψιν πετούν
τονθορύκοντα ψάλλουν τήν φύσιν, κ᾿ εναρμόγια άσματ᾽ Ωχούν..

δέ χοιλαδες κ.) οι κάμποι ανθίζουν, αι τρυγώνες αν οι, Αούκοι λαλούν -

καί τά κτίσματα όλα. βομ6. (ζουν, λές νά θέλουν. κε᾿ αυτά. νά χαρούν...

Ο αιθήρ ως χρυτόπλεκτος φαίνει, χρυσαλίδχς Ηλίου Αρχτεί

[]χοχδείσευ μορφήν παριστάνει, πάσα φύσις δρώσα σκιρτεί,

το παιδάκια χαρούμενα τρέχουν, λουλουδάκια τρυγούν τρυφερά.
3 - { . 2 - . ,

αγαχλλόυεγα, έδουσιν. ύμνους είς τούς οίκους των πάν. μέ χαρά.

:...''''''..
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ΜΑΙΟΣ

Τό λυκαυγές αρχίζει νά: φέγγη τόν: φίλον" Μάϊον συναντεί:

ενδεδυμένον. πορφυρά ρόδα χαριτωµένον κι᾿ ανθοστεφή.

Ο φίλος Ήλιος τόν ραντίζει, μέ τάς ακτίνας τής χρυσαυγής

κι᾿ όλα τά κτίαµ τα καταυγάζει. μέχρι περάτων.όλης τής γής;.

Η φύσις όλη, σκορπίζει μύρα, κι όλον. τό σύμπαν ευωδιά:

πάσα πνοή καί πάσα κτίσις, αγαλλομένη προσυειδιά.

Ώ χαριτόθρυτε φίλε Μάϊ, πού παραδείσους Χτίζεις ᾿στήν γ

δέν αφηγείσαι πόθεν εξήλθες, πού προσπελάζης τή Χαραυγή,

Αι αθιγγάνισαι ορχιστρούσι, τήν ελευσίν σου επικροτούν

αγαλλομένω. ποδί χορεύουν, ασμ.ένως ψάλλουν καί τραγωδούν..

Νέαι καί Νέοιγοητευμένοι, τρισμακαρίζουσι μέ χαρά
τήν έλευσίν.σου εγκωμιάζουν, βλέπουσιν. όνειρα τρυφερά.

᾿Αλλά χι” οι γέροντες απατώνται, βλέποντες. τόσην: καλοκαιρ1άξ

καί τά γεράματα λησμογούσι, πάλιν, πιστεύουν. πώς ήν παιδιάν.

ΙΟΥΝΙΟΣ.

Μέγιστος κλήρος εμέ τυγχάνει τού ᾿Ιουγίου, τού ταπεινού.

πού τελεσίγραφον υπεγράφη, μιέτήν. σφραγίδα τού Θυρανεύ..

᾿Από τόν Πλάστην είνε γραμμένο. μιέ επιτάττει αυθεντικώς
όπως χορτάσω βροτώντό γένος, χωρίς νά λείψη τροφή ενός;

Ταύτα ορώμαι ταπεινωμένως, τόν ικετεύω. γονυκλιτώς
τήν ευλογίαν του εξαιτούμαι, νά τελειώση ο ορισμός.

Φωνή αντήχησεν από τά ύψη, από. τά νέφη. τού Ουρανού
καί εις τά ώτα μου απηχήθη, ώσπερ ό. κρότος τού κερχυνού..

Εγώ προστάζω ο πάντων. κτίστης, νά διατάξης συγκομιστάς
τούς φιλοπόνους καλούς εργάτας, τούς αχουράστους µου θεριστάς,

Νά συγκομίσωσι τούς καρπούς μου, ίνα τραφώσι πάντες βροτοί,

όλον τό γένος τ᾽ ᾿Αδαχμ.ιαίον, όπου. υπάοχει είς όλην τήν γη

Δέν θ᾽ αφανίσω πάν ότι κτίζω, θά μένηαθάνατον. εσαεί
μόνον τό σώμα θέλω νεκρώσει, νά μένη, αθάνατος η ψνχή.

"Όπως αθάνατος εγώ είμαι, ᾿Αθανασίας ούτω ποιώ .
καί τάς απίστους ψυχάς αστόργως καί αιωνίως 06: τιμωρώ, .

σον το
κε.



ΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΙ

1ΟΥΑΙΟΣ.,

Θηχύμα: καινόν. τελετιουογείται, όλη ή κτίσις νά σπινθηρή
Κι᾽ ως μέγας χλίθανος νά- πυρούται καί νά. θερυ.χίνεται. πάσα. η γπ,

Ό τών. αιώνων. κτίστης 02 είνε, όπου, τοσούτον μ.εγαλουργεί. |
όπου.τό πάν.χατασελαγίζει. διά τά. πάντα νά προνοεί, -

Ιούλιέ μου.νά μέ φωνάξη. έθδομον.τέκνον νά μέ καλή
εις σέ αφήκα νά. μεριυνήσης, διά. τά. όντα μου εν τή γή.

Μέ τά. πυρά. σρυ νά ωριμάσης, πολλούς. καρπούς πρός διατροφήν.
τά πλάσμ.ατά: µου. νά: ευνοήπης, όπου. μού φέρουσι τήν μορφήν.

Χρυσόν. καί άργυρον νά πληθύνης, νά αποδώσης πάν. ότι δεί
μέ πάσαν.πρόνοιαν, ν’ απονείμης, εν.μέτρω ίσω κ᾿ επιτυχή .

Μήν αποδώσης τ᾽ αντίποινά των εκάστου όντος τήν δέ στιγμ.ν,
κ᾿ εις άλλον. χρόνον θά. ευρεθώσιν, επακρι θώς ει. λογχριχσμ.οί.

Εν τάχει φθάνει έντρομος ώρα, κι᾿ έκαστος δίδει λογχριχσμόν.
καί. θ᾽ απολαύση όπως ειργάσθη, θά πληρωθή μέλογαριασμόν,

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

Λαοί αθρόοι. τρέξαχτε: καρπούς νά συναθροίστε

τού χρόνου όλου, τά έξοδα, όλοι νά. πλουτισθήτε;

Όλοι νά γρηγορήσητε: άνευ φυγοπονίας

νά κχταστήτε εύποροι καί κτήσθε ευτυχίας,

Εγώ ό γέρων. Αύγουστος, ό απειροχρονίτης

παράγω, τούς γλυλείς χαρπούς καί είμαι. αφθονίτης,

Όστις δέν. ην, φνγόπονος τά πάντα προσπορίζει

καί. τόν χειμώνχ πούρχεται ανέτως τον, γυρίζει»,

Εργάζεται μέ φρόνησιν καί ευσυνειδησίαν.

ν΄ αντεπεξέλθη τόν. κχιρόν μέ χώρις αδικίαν.,

Ότι νά πράζ᾽ ό άδικος δέν θά τόν. οφελήση

αλλά προσκαχίρως θά χαρή καί θά μετανοήση.

Δέν μ.’ ερωτάτε μιά φ.ρά νάσάς ειπώ ως γέέρος
“1 .. 35 ΄ ίδ Ά - 798 ̓ 3 7, ΄

ότε τά ᾽μάτνα µου, ίδασι τό τών. ανθρώπωνγένας..

Ο Πλαστουργός μάς έπλασε μαζύ μέ τήν. ημέρα

καί μετά ταύτα τόν, ᾿Άδάν καί ύστερχ τήν. Εύα,
4, - 3 1ψγ. ο. ΄ ., Να

Ο νούς μου αφανίζεται είς πέλαγος αιώνων,

πάσοι ᾿περάσαν απ᾽ τήν γήν κι᾿ απήλθχσι μέ πόνον,



ν’ στης ποστ.7. ΑΑΡΩΏΩΝΑΤΙΖΜΟΣ
4 Άζής

Ήργετο πάσα γενεά μέ όνειρα κι᾿ ελπίδας
΄ .’ ειστριλατούσα πρός καιρόν σ᾽ απχτηλάς φροντίδας:

"Όσω. πού την εθρόχθιζε. τής γής τό μαύρο χών..
. ᾽ , . - . ΄

Ααχίν.᾽ άφησαν παράτονον, καί τος θωμ.άμ.᾽ ακόμα.,

Γαύτα λαλών. ακούσατε- νά μετριοφρονήτε

νά ζήτε μέ τούς κόπους σας χωρίς νά, αδικήτε,.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

Μοναδικόν ταμίαν υπό τόν ούρχνό»'

Σοπτέμθοιε. σέ έχει ο Πλάστης τών «βροτών.,

Έγινες ταμιούχος πάντας νά. συντηρής
τήν δούλεψιν.εεκάστου. συμ: εέτρως νά πληρής:

Ώσπιρ διά σαλπίγγων. πάντας. μονονουχί.
τούς κράζεις νά, τρογήσουν, πούγιναν οι καρποί;

Κέρεσαι ως πατήρ μας. ρδς βλέπεις. ως παιδιά
ω χαρμ.οσύνως όλοι. τρέχουμ.αι: τήν όλυλει

Όλ” οι βροτοί φροντίζουν ώς μύρμυκες μον.
νά- αποταμιεύσουν -καρπούς- νά-χδρτασθούν.

Βνωρίζουν πώς πληρώνης εις κάθ᾽ ενιαυτόν.

πι’ αλλοίμονον.σ᾽ ελείνον πού γάνει τόν καιρόν».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ώσπερ: ιμάτιον,μετ τεβλήθη ή φύσις έλη εν ακαρεί
,. ᾿ ” θά ̓.

καί τόν, αιθέρα |μελανο άφει, πνανή ομίχλη: καί σκοτεινή,

Οι όμθροι ρχίνουσιν αεννάως καχι.πλημνυρθύσιν: όλην τήν γήν,

οι κερχυνοί εκπυρσοκροπούσι, βοήν ηχούσι τρομακτικην.

Εκσφενδονίζουν ενσφαίρους. Αρύτους, είς πάντας πνέτυσι παν:κον..

καί εις τόν. Πλάστην επικαλούνται νά κάνη; χάριν «καί. ελασμόνν

πλ: διαλείμματα όμως πχύουν καί κχθαρίζε, ο Ουρανός

καί πάλιν. Άλιος : ανασαίνει: φέρων. τό πρότερον καθεστός

Άλλ᾽ αμυδρά τ ' μελαγχολία, σκαχιά. χχί ά βχτος λειτουργεί
Ν ̓ 7 ,

εις τάς καρδίας τών- βροτοσώμων, χωρίς νώ. δείκνυτας οφορυνήι:

΄
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“Θαρρώ πώς είνε όπου Υγπηράσκειή φύσις όλη.σιγά, σιγά

χι απελπισία διεμφωλεύξι᾽ παντός αλθρώπου εις τήν καρδιά.

Ελέπει τά πάντα όπου Υηράσκόυν κε’ αναμιμνήσκεται τούς νεκρούς
τούς τεθψεώτας γέρους καί γέόυς όπου εγνώριζε ζωντανούς. »

πάδ όνειρά μας φίλε Οκτώδριε. καταδεικνύει απατηλά

τήν ματαιότητα Κάθαρίζεις, Ψ έχεις τά έργα αν άρπαχ κπικά. Ί

ον Πλάστην πάντοτε ικετεύεις Όμδρους νά χύνη σ ' όλην τήν Υν

νά γεώργίση σύμπας ό χόσμ.ος νά προσπόρίσ!η τά πρός ᾿τό ζήν,

Εν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.

Αι ημέραι τού έτους αμίκρούνται,) καί οι πάγόι μέ σημα ταχύ
εξαπλούνται εις όλην Την φύσιν, Αβύσταλώνέυσιη ύδωρ «καί γη,

Ποτα αοι δέ καί χείμαροι τρέχουν ως υ.σινόμ.ενοιρίχνουν βοή
θοχώμένοι αγρίως ηχεύσι, πάς Ρροτόςς δέν θαρρεί νά διαθη.

΄Άφθενος χιών καλύππτει τά όρη καί ο άνεμος Ιραύσιν ποιεί
ΌΌλ᾽ η φύσις ως γίγας παλαίει, συνταράσσοουν θαλάσσας καί Υπ

Τ εωργοί-εις τό ψύχος εκθέτουν, τάς υπάρξεις αυτών καρτερώς -
γεωβγούσι τών Ύην μετά κόπου. μή τούς ΦύΥΉ ματαίως κάίρός,

Τού ηλίευ Ο καύσων σμικρούται, καί ζητείται εκ πάσης πνοής
νά. θερμάνη τά άγρια ψύχη, νά γλυκάνη τήν σφαίραν τής γής.

"Ίς δυνήσητε μύστα Νοέμ.θριε, έρμ.ηνεύσω ημέρας τάς σάς
πού θνητοί μετά θάρρους σκορπίζουν εις τήν Υάν καρποφόρους δποράς.

Αετά θάρρουςπρός σέ ελπινύσι, νά τούς δώσης τού έτδυς τροφάς
σύ ομόνος εκ κτίσεως χύσμου, τρέφεις απάσας βροτών γενεάς,

Οι ασχοί τά χρειώδη συλλέγουν, τάς τού έτους α-άγκας πληρούν

κατ᾽ ανάγκην συνάπτουν καί βάρη, μιή εις δύσκολον θέσιν ελθούν.

Οι ποιμένες τάς μάνδρας έ εγείρουν, τών ποιμνίων ανάγκας ποιον
νά διέλθουν τά άγρια ψύχη, εις τό έχρ καλώς ευρεθούν.

Θεία πρόνοια τέλος φωτίζει, πάσαν σάρκα καί πάσαν Ενοήν

νά διέλθη τάς κρίσεις τού έτου-, νά φυλάξη καλώς τήν ζωήν:

----------------

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

Η λυχνία τού χοσµου θολούται, αραιά Εις τήν γήν δαδουχεί
σπορχδικώς, ασθενώςαναφέπου αμυδρώς.τούς βροτουςσελαγεί.
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, ̓ 5. ο... ο δν λ --. -- Χ-

Η χατάπυχνος μαύρη ομίχλη, Κατακλείει τήν σφαίραύ τής γης

καί οι χείµσροι τήν γήν πλημμυρούσι, μεταθάλλοντες όψιν αυτής,

᾿Αφθονεύσι σφοδρότατα ψύχη, όμθροι καί όνεμοι θριάμθους πσιούν

τά απόρθητα πλοία πτοούσι, καί πελλά εξ αυτών ναυαγούν,

Μέγας ζόφος σκοτίζει τό σύμπαν, τούς βροτούς 'στάς εστίας κρατεί

τά θηρία τάς νύκτας γυρίζουν, γαυριώντα νά εύρουν τροφή.

Τά ενδύματα πάντων τών δένδρων, Καταπίπτουσιν όλα νεκρά

καί τά θάπτεις σύ φίλε Δεκέμθριε, μέ πικράν καί ολίγην καρδιά.

ΤΩ σείς απειβόμορφα κάλλη. πού στολίζεται πάσαν τήν Υγν.

τίς σάς ψάλλει νεκρώσιμον ύμνον, όπου θάπτεται νύν τήν ζωήν;

Τλήν θαρσείται ο Μάρτης φωνάζει. νετά θάρρουςκαί στόμφου,λαλεί

μή φοβείσθαι σείς τέκνα μον όλα, ό Δεσπότης υμάς εγερεί.

Επς τάς ημέρας µου εγείρεσθεπάντα, νεαρά μέ τήν πρώην μορφήν
θά καλλύνετε πάλιν τήν φύσιν, θά ποικιλητε πάλιν τήν γήν,

Ο ΓΤΙΑΝΝΙΑ Σ.

Υσιμήκο είδα ότ᾽ εκσιμώμσηνόνειρομαύρο ᾿σάν κχτακνιάς
πο. πολύ φοθούμαι πούλές παιδί μου

πολύ ταράσσεται Η ψυχή μου

νά μή μάς εύρη καμιά αξαφνιά,

Είδα καί άστραψ᾽ από τήν δύσιν κ᾿ ελαμποκόπησεν Ο Ώλενόξ
κ᾿ εθγήκ᾽ αμέσως μεγάλ᾽ αντάρα
καί μέ κατελαθε κακή τρομάρα
καί βρόντος έγεινε καί καπνός.

Μέ φόρακτύπησε τούτουςτούς βράχους κι᾿ άναψαν φλόγες τρομακτικέξ
καί μές τάς φλόγας εφαίνετ᾽ αίμ.α
πώς εχυνόταν πολύ σάν ρεύμα

έχ! τήν Χαρδιά μου έχουν τρομάξει αυταίς ή άτιμες προδοσιές.

Κι’ απ᾿ ταίς σπηλιαίς, τάς τρύπας καί τά λαγκάδια τού Ωλενού
εθγήκαν λύχοι κι’ άλλα θηρία ᾿
φωνήεφώναζανπολύ αγρία

κι’ εδώτριγύρω [λαςεγυρίζαν: τά νέφη βλέποντα,τού καπνού,
.. - ---- --------
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Ηϊ νά δηλή τούτο τ᾽ όνειρόνμου; ά! δέν μ.᾽ αρέσει είψεσλληρόν
ζάλη μέ πιάνει εις τό πορμίμ.ου ΄

λιποθυμεί φεύγ᾽ ώ ψυχή μου

τβέμω θά πάθωµεν κάνά κακόν.
. “ - - 3 ΄ 9, . «-Νουγέ φοθάδαι τά όνειρά δου δίδεις αξίαν σ᾽ απλήν σκιά

λέγεις τά όνειρα πώς είν᾽ αλήθεια,

| θές νά πιστεύης τά παραμύθια
πτού δέν εδείλιασε ποτ᾽ η ψυχή σου από τήν τόσην Ιζαρχτουρλιά,

Σύ πού πολέμ.ησες μέ χιλίους Τούραους όλους Λαλαίους καί Πατρινούς ΄
στόν ᾿Ωλενό.πού σ᾽ είχαν κλεισμένο ”
ως. παλληχάρι άντρειωμένο

φονεύεις είκοσι 'Γουρκαλθανούς.

ΙΣούς εξεπάστρεγας σέ μιά ημέρα καί τούς αφήρεσας τόν έρα.
μόνον μ.᾽ εξήκοντα. παλληκάρια ο

ένα καί ένα σάν λεοντάριχ
1“ έδειξας τόσον ηρωϊσμ΄όν.

Πολλοί τά όπλα τους εκεί αφήκαν τόν θάνατόν τους εκεί ευρήχαν ---
καί ό νστυχείς κατατρομασμένοι ΄

πολύ δειλοί καταξεσχισμένοι

«πά μουτσουνά: τους πάν᾽ ᾿στόν Π1ασ̓;.

Σύ πού μάς έκλεισε τόση Παγάνα ότε μάς πρόδωσεν α Ροκάς ......
σιμά εκεί κάτω ᾿ατό Χαντζούβι | ο

ο πούτο χειμώνας Άβ9 χουζούρι

κάτω ᾿στόΤζάϊλο φέ μιά καλύθη σάν χέλ᾽ εξέωυγες τής Τουρκιάς;

Δέν εδειλίασας πού σού φονεύσχν τά παλληκάρ!χ σου μέ μπαμπεσιά

πού σάν λιοντάρ:χ έξω εθγήκαν | | .

εσέ κ᾿ εμένά έσω αφήκαν

πού μονομιάς τούς ετουφεκίσαν νεκρούς τούς έκαμε μηά παταρ]ά,

Κι’ από τά όπισθεν τής καλύθης μαζύ μ.᾽ εμένα᾿στή ρευματιά
µέσα στήν λίμνη επολεμ.ούσες. τ ες τ----

καί λαθομένον μ.᾽ εθοηθούσες

καί λαθωμέγος καί σύ ᾿στήν σπάλα τό βράδ ᾿εφύγαμε μ.᾽ ελευθεριά...

"Αχ! τί νά τά κάμης τά περασμένατίποτε τόρα δέν οφελούν
άλλ᾽ αναγκάζομαι νά ομιλήσω νεο.

τά περασμένα νά συζητήσω

ώσαμπορέσω αυτήν τήν ώραν Ακμμιά φοράνά εν̓υμηθούν,
- «κ. ---.ός

το. 1υ
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Εσύ Έσιμηκς δέν είγες γείνει ότ᾽ ήμην χρόνων: είκοσι δυώ

- ο εις τό χωριό μου την. Προστοδίτσα

πολλοί -γειτώνοι μούχαν καπρίτσια

λάτω δέν τώκανα εις κανένα όστις μού έκαμνε τόν ζωίρό.

᾿Αλλ’ ό πατέρας μου δ΄Παπανδρέας γιά νά μ᾽ εμπλέξη βάνει σκοτοό
ψ ᾽ αραθωνίζει μέ μίαν γέαν
απ᾽ τό χωριό |μου πολύ: ωραίαν

πρ-σδιορίσαµε ;καί τούς γάμους οπότε ήθελον τήν στεςθώ.

Πρίν όμως έλθη αυτή "νημέρα, τι έρισμένη Κυριακή
τούς συμ.πεθέρουςτότε Χαλέσαν ως συνηθούσαν Παρασκευή.

Νδόσου καί έφθασεν᾽ ένας Τούρκος, δ᾽̓ Καψομάλλτς γιά τά μπακτά

χαί πρίν ππεζεύσει τ᾽ άθλιον γένος
Ώτ᾽ ως θηρίον ογριωμένος |

τρέχουν ει γέροντες τού χωριού μας γονατιστοί κάμνουν τειενά,

Μπέη εφέντημου απαντούσιν ο ταπεινός δούλοςσου ραγιδιζ
τάς κεφαλοίς του μπροστά σου Χλίνει

τι προστάζξεις ευθύς θά }γείνη

κόμε ινσάάφι μή τόν παιδεύεις έτσι νά ζήση οΠατισάχ.

᾿Αλλά αδύνατον ᾿θυμούμ. εστάθη νά μνή δουλεύση ραθόοχοϊττά
όλους τούς ύθριζε τούς βλασφημούσε

καί τήν θρηοκείαν μ.ας περιφρονούσε

μ᾽ άγριον ᾿βούρδουλα τούς Χοπανούσε καί τούς ετσάλιπεΊσάν σκυ]1ό»

Φξόος καί τρόμος πότ᾽ ενθυμούμαι τούς κατέλαθεν όλου υς εκά

μέ χίλια ψεύγ.ατα. επολεμ. ούσαν

νά τόν μιαλλάξουν επροσπαθούσαν

μέ δακρυσμένα άθλια μ.άτια πεφοθισµένοι καί ταπεινοί.

Φιν κοπανιά μούλθε εις τό κεφαλι αυτά πού είδα ᾿αείν᾽ τήν φορά

αμέσως τρέέχω σάν τό ζαρκάδι

Ίς τό βουνό έφθασα τρεγάδη

σκέπττωμαι πλιό όν μπερώ νά ζήσω σ᾽ αυτήν τήν άτιμη την σχλαθιά.

Ιότε μ.᾽ εφάνη αυτήν τήν ώραν πώς ελυπούντο καί τά βουνά
κι᾿ όλα τά δένδρα πώςείχον θλίψε
καί οι δέρες άνω στά ύψη

- ᾿ ” Ά . ΄

ΌλαμΑΕγαίγεντο.γτερτιασμένα,μέβεγκητιόβλέπαντήνΕουρκιά,



ΤΟΥ. ΚΟΣΜΟΥ”: 390

Γύρισα πισω.πάλιν ᾿στό σπήτι κράζω τόν γέρο καί τού .᾿μιλώ
εγώ μετάνοίοσα, μέ τήν καρδιά μ.ου.

καί απεφάσισα μέ τά σωστά μου.

σκοπύν δέν..έχω νά πανδρευθώ..

᾿Ανατοχίτας δέν προσκυνάω καί μ.πουτχλάδες Τουρκαλθανούς:
σάν τό περδίκι θά: συργιανήσω

Τούρκον ποτέ δέν θά προσκυνήσω

εις τά λιθάρια θά περπατήσω- μέσα. στούς. βράχους: καί τούς γκρεμνούς,
ον

Εγώ τούςΤούρκους δέν τούς χονεύωδέν ημπορώ᾽ νά είμαι ράγιάς
μπάλες, πιστόλες θέ νά φορέσω

καί-θά σκοτόσωόσουςμ.πορέσω:
ψυλά ᾿οτά όρη θά κχτοικήσω εκεί θά ζήσω σάν βασελειά».

Αφ’ απελπίστικε πλιό από μένα ότι ᾿στή ζέθλα δέν θά εμθώ.
πήγε τά είπε ᾿στούς συμ.πεθέρους ’

καί τούς γονείς τής νύμφης τούς γέρους.

καί: απεφάσισαν νάστεφανώσουν τόν. αδελφόνµου τόν πλιό μικρόν;

Τήν ϊυριακήν έγειναν οι.γάμοι και εγλεντίσαμε μέ καλό.

καί. τήν Δευτέρα Υγ]ά-τούς αφήκα.

πτερά μού ᾿φάνηκε πώς ευρήκα. ̓

πέρνω τά όπλα µου καί ξεκινάω γιά τήν Μπαρμπίτσα αναχωρώ.

Ωσάν «τό λάφι πατώ διαβαίνω βράχους, λιθάριχ κχί λαγκαδιές
κ; όλο τάς νύχτας επερπατούσα . ο.

σάν τό πουλί μ.᾽ όρεξι πετεύπα -

τό καρυοφύλλι μου είχα. ᾿στόν ώμον. τά γιαταγάν1ά μου γιά συντροφιέάλ,

Τότε υπήρχεν είς τήν Μπαρμπίτσα άν εγη- μάθη ό Ζαχαριάς
όπου καλλίτερο παλληκάρι ΠΤ

κι᾽ ανδρειομένο τέτιο λιοντάρι
εν θά φανέρωσεποτέ ᾿στό κόσμ.οό ιλικός µας τόπος Μωριάς.'

η ον ετρομαάζαν τά Βιλαέτια κι᾿ αυτός τής Τρίπολης ό Πασάς -

νουνέ αυτού πουλέν τά τραγούδια

τού καπετάνιου τού Ζιχχαρλά;

τού Μπαρμπιτσιώτη πού κάθ᾽ ημέραν εφόνευ᾽ έσφαζε τήν Τουρχια.

Ναί αυτουνού λέγω παιδί μου πού χάραις πούστελνε ό-Πασάς

νά προσκυνήση μόνον ζητούσε.

καί όλα τά σούτσχ τού συγχωρθύσε

ό- Ζαχαριάς όμως απα  τούσε τ

χώτσε. ᾿στόκάστρο σουπασά καί σώπα ό Ζχχαριά-. είνε βσιλειδο.
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Έφθασα τέλος εις τήήν, Μπαρμπίτσα βάνω. Τσασίτας νώ τόν ευρώ,
μού υπεσχέθη τότ ένας βλάχος

ένας πελώριος ’ ήτο σάν. βράχο :ς

καί μετά δύο θυμ.ούμι᾽ ημέρας εις μιάς καλύθη, τόν: απαχγτώι

Χαϊρουλά μι’ δρ λεί μέ γέλοιο, ποίον ζητείς: κότι έως εδώ,

πούθε διχθαίνω καί πόθεν είναι.
μ᾽ ερωτά μή προδότηςείείμαι

τού ανταπήντησα ευθύς αμέσως ότ” ονοµάζοµαι Κωνσταντίνος καί ώς-
(κοπέλι του θέλω. νά ζών,

Χωρό μου έχω -ήν. Πρ. ατοοίταχ καί βελαέτι μου. τών: Πατρών.

έχω α᾽ ε /ω τών' Τούρκων. καρήσι

γώ κόνω ίθαλα δέν μού ταιριάζ

μεγάλη χάρι θέ νά μού κάμης άν μιέ δεχθής ρον τόν- καιρόν.

Κάτσε βρέ]ζώστα. τότε μού λέγει καί θάιδώ άν. ήσαι γιά δώ,
μαζύ εγύριζα | μιέ τό μπουλούκι

καί μάς ετρέμανε πολύ οι Τούρκοι

μιά φορά όμως μιάς επ ουώσαν. σ᾽ ένα καλύθι εξωχικό.

Ήτο παγόνα πλιό από χίλιους καί μ.δς εκλείσανε. πολύ στενδς

όλην τήν μέρα νά πολεμ."ουμαι

γά τούς σκορπίσουμαι δέν Ωμποράύμαν

ό Ζαχαριάς τάτ” ά καπετάνιος φωνάζει θάρρος θέλω νά ιδώ,

μεθο, όλοι έως τριάντα. εκεί Χλδισμένοι εις τόν λινό,

Ολοι τ᾽ .έχασαν κι᾿ εδειλιβσαν.

κι απ᾽ τά ν.παρούτι πολύ διφόσαν

άλλοι ελέγαν νά προσφερθούμαικαί νά μάς πιάσουν σάν ντορμπκρίδ.
μύθους καί χάραις ανεφωνούσαν,

ως μεθυσμένοι παραλυρούσαν

[πα άλλο δέν “πυ,πορούρ.χι παρά νάχάμωμ.χι τόν. ζωήρό,τούς εί

᾿Ανδρίκιχ πράγματα εγώ ηξεύρω έξω νά βγούμαι σάν αετοί

. ι᾽ άν ό Θεός θέλε. νά σωθούμαι
ούτε ᾿στά χέριά τους θά πιασθούμ.αι

, Άν ΄
σφίχτε καλα όλοι τά λουρ γιά σας τώρα θά δείξοµαι παλληκαριά

Μι᾽ εγώ “ποοσφέέβομαι νά έθγω πρώτος σέ μέ νά πέση πρώτη βολιά.

Όλοι αμέσως ανδρειωθήκαν
καί στήν στιγμ. η ολοι έτοιμκαβημαν

}
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Εΐπον ᾿στήν. τύχη τού Κωνσταντίνου. όλοι μας δίνουμε. τήν ζωή.

Ωσάν: λιοντάρι χουμ.ώ ᾿στήν. πόρτα: |
πρώτα. πετώ καί μία, καπότα

μιά παταριά Ώ παγάνα ρίγνει βαρεί τήν κάπα χωρίς κορμί.

᾿Αφού αδειβσαν. πλιό τά τουφέκ]α
εμείς πετάξαμ.ε. σάν. τά λελέκια

Όλοι γλυτώσαµε αυτήν τήν ώρα καί μού εκτίμησαν. τήν. όρμή.

Τότε μέ χράζει ο Καπετάνιος καί μέ τά χέρια του μού φορεί.
μπάλ᾽ ασημένια καί δαμασχένια, |
ζώνει σέ μέση: κυπαρισσέντα

ρ.πράθο σου ᾿ζώστα γελών. μούλέγει εσέ θά κάμω. καί μ.πουλουξή,,

Θά σού αλλάξω καί τ” όνομά σου.
γιά νά δοξάσης τήν γενεάν. σου.

̓σύ θά είσαι τό καυχην.ά: μου. καί θάσέ λέγω. πλέον. Πλαννιάς
μ᾽ αύτο τό όνομα «υπήρξεν, άλλας.

| καί καπετένιρς πολύ μεγάλος.

πάρε καί δέκ᾽ απ᾽ τά παλληκάρια. καί σύρε. γλέντισε. τόν.ντουνράς.

Θέλω νά. πάρης καίτόν αέρα τών, μπεζεθένιδων Καλιωτών.
-. διότ᾽ εκεί δέν. είνε κανένας

μούρη νά σπάζη αυτής τής γέννας

πού βαχσανίζουν. τούς αό ελφούς µας καί βλασφημούσι καί τόν Χριστόν,

Τί νά σού πώαπό τήν. χαρά-ν.ευ. φτερά απέκτησα σάν. αετός,
υγείας αφήκα μ᾽ ευγνωμ.οσ-υγη,

τού ευχαρίστησα τήν καλωσύνη

έρθχσα: πάλιν ᾿στήν Προστοθίτσα, αμ.αρτ ωμιένος σάν' αστακός. |

Έτρεξαν. όλοιοι συγγενείς μου. πού. δέν. ηξεύ ραν. πλέον άν. ζώ.

γλυκά μ.᾽ εφίλησαν, ως ξενιτεμ.ένον.

κι᾿ από μ.αράζι ωςνπερτιασμένον.

καί οι γονείς μου. απ τήν. χαράν. τους λυποθυμούντες ᾿Χάμναν-σταυῤ.,

Ηΐδου, καί Ολο μου τό μ.πουλούκι στόν. νούν: τους έθαλαν πώς εγώ.
κατά τών Τούρκων. θά έχω υ.ίσος

καί κατ᾽ αυτών. πνέω πάθος ίσως

καί μ.᾽ όλα ταύτα οι’ δόλιοι γέροι δέν μούπαν. τίποτε μή πιχραθώ.

Τρείς χρόνους έκαμα καπετάνιος Α᾿ έδωκα µάθηµα τής Τευρκιάς

ουδ᾽ ένας 'Εούρκος από τού Λάλα

ίς τήν Βατούχλα περνά κα θάλλα
ούτε πεζός, ούτε μιπουλουικπάσηςέτυχε τόλυης καίρουχουτιάς

. ο.
-.



80 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ’

Χωρίς νά λέγω τί πέριπτλέοντο βιλαέτ᾽ ' είχε: ταραχθή
οι Τούρκοι. έτρεμαν. στ” όνομά µου
ουδένχ πε ραζαν ᾽στά χωριά μου.

αι τότε: μάτευσαν τήν παγάνα κ. ᾿επολεμίσαμε στόν Ωλενδ᾽

χ᾽ έγιναν όσα πρώτα μού. είπες
κερμά εγέμισαν: σάρες καί τρύπες

καλό τό Ερήκα ν᾽ ανχχωρήτω. πέρα στό Βάλτο: γιό νά διαθώ.
ο ----------..,.-

Μές τό Βάχτο μωρέ Γ1αννιά, μές τό Βάλτο στό πηγάδέ
μές τό Βάλτο μτό πηγάδι. κλέφτες βίχνουν τό λιθάρι,

Το πετούν μωρέ Γη αννιά, τό πετούν οι ᾿Αρθανίτες

καί περνούν τούς Μωραΐταις

Τού Γναννιά τού κακοφάνη καί τού Στέλιου του μιλάεε.

πούσε Στέλιο παλληκάρι εύγα ρίξε τό λιβάρι
Κι᾽ άν περάσης έν αχνάρι

μ᾽ ασημένια στό ζωνάρι:
κι᾽ άν περάσης κι όλλο ένα:

μ.᾽ ασημένια πέρα πέρχ.»....:Ο (Δεμώδες)

ίν᾽ απ᾿ τόν Βάλτο πάλι ιν μισεύω στήν ᾿Αλεξάνδρεια προχωρώ.

μαζύ μέμε ολχ τά παλληκάρια

γοργά πατούσαν σάν τά ζαρχάδια
γβόνον δλόκληρον εκεί περνούμαι κάµνωμεν βίον αναπαυτικόν.
9 9 ο 9 9 9ου ο 8 0 0 ο 90 6.9.5 9 4 ο 000 9 90 ο 9 ο 0 5 08 0 0 9099 Φος οσο”

- Πουλάκι μ.᾽ ᾿Αλεξαν̓ριανό πολύ κυνηγημένο

αυτού πού. βούλεσχι. νά πά: νά ξεκαλοκαιριάσης

αυτού κλαρί µωρέ Γιανν]ά, µωρ᾽ Ασημάκ απ᾿ τού Ελειτιά

αυτού κλαρί δέν βρίσκεται, Άλιθάρι νά πατήσης κλπ. (Δημώδες.)

᾿Αγού Ασυχάσαμε, αυτόν τον χρόνο πίσω Υυρίσαμε εις τόν: Μωριά

στό Μππρακουμάδι φθόσαµε νύχτα

χωρίς νά ξξύρ-υν πώς πίσω. Άλθα,

στού Μονρέρδα τό σπήτ φθάνω κχί μέ σκοπόν νά εκδικηθώ

Αυτός. μ᾽ πρόδωσεν «από φθόνον, από τούς Εούρκους γιά νά πιαπθώ.

ά}λα τούς ξέφυγ᾽ από τά γέρεα

µ αζύ μέ εύλα µου τά ιταίρια
ώπαν τά λάφια αριιά παττούμιαι, πείρχμ,᾽᾿αέραχ ειξ τό βουνό
Ι{χί κατά σύμπτωσιν ευρέθη μέσα ό Κουμανιώτης χείν τή νυχτιά

καί κατά λάθος λίγο κτυτήθη κάτω, στό πόδι μιέ πιστολιά

Ο. Μογοέρδας περιεσώθη
μόνον ολίγον καί αυτός πλ Ηγώθη.

μαί. τόσ έ̓μχθχν πάλιν οι Τούρκοι, ότι επέστρεψα. στόν Μωράκ.
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Έλς τόν Κατή κάνουνχαρτζί χάλια κι᾽ από τόν φύξοντουςκάμνουν ριτζά
ΙΚατή εφέντη µου τού ᾿λέν μέ Φό6ο τό σούτσι γάρισε τού Γιαννιά
χιατ” Ην ᾿θηριό σκύλος λυσσασμ.ένος καί θά μιάς κάψη όλα τά χωριά

Χωρίς νά θέλη ο Κατή ᾿εφέντης, Υράμμ.ατα στέλνει στόν Πατισάχ
ζητεί τήν χάριν μου επιμόνως

καί τήν επέτυχε πολύ συντόμως

:μέ τόν μπευλούμπασι Τα ταράκη μού γράφει Γιάννη κάμε ινσάθ.

“Έξαλε μ.έσακαί τό φιρμάνη, όπου τήν χάβιν είχετού Γιάννη
"νά προσκυνήσω πλέον. μού γράφει καί νά έλπιζω απ᾽ τόν ᾿Αλλοή..

Εγώ ο Κατής τής Παλαιάς [Πάτρας σάς αποστέλω μέ τόν πιστόν
τόν Ταταράκη τόν μπουλουμπάςη ΄
τό γράμμα τούτο νά σού διαθάση

θεράποντά μ.ου στό Κατηλίκη εμ.πιστευμένον πολύ γνωστόν.

.
“

"Ελέω Θεώ τού Ηατιτάχ φιρμάνι όλα τά σούτσα ’σού συγχωρεί

νά προσκυνήσης στήν προσταγήν του
εις τήν μεγάλην τήν δύναμίν του

καί ως υπήκοον -καλόν. πιστόν του, από. τήν σήμερον σέ Ρεωραί.

1ι᾽ αφού μού έδωσε εξουσίαν τό Ιζατηλίκη νά Φιοικώ

Κάπο σέ θέλω στό βιλαέτι

γιά νά δουλεύσης εις τό Δοθλέτι
ως πρακτικόν σέ.βά/ω ζαπίτη καί νά παιδεύης κάθε κακό,

Δέ παντυχαίνω ανυπομόνως ώραν τήν ώραν σέ καρτερώ

εδώ νά έλθης νά σέορκίσωκαί νά σούδόσω διορισμό..

Στόν νούν µου -εδαλα τάς πονηρίας όπου εσκέπλετο-υ Ιατης
Γ . - ΄ :᾿ . . ,

νά πάγω μόνος μον νά προσκηνήσω

ίορισμον κάπου νά ζητήσω

καί νά μέ πιάση νά μέ Χρεμάση καί ύστερα νά ειπή γιαγκλής.

Χωρίζω τριάντ᾽ απ᾿ τά παλληκάρια απ᾽ τά εξήντα τόν αριθμόν
αν

εις τόν Ιζατη μέ γράμμα τά στέλλω

τόν προσκυνώ καί τού παραγγέλλω
άρρωστοςείμαι νά πάγω μόνος καί άς μού στείλη διορισμόν.

᾿Αλλά τούς είπον άμα πού φθάσουν πώς ο Κατής θά τούς αρνηθή

θά ειπή νά πάγω νά δώσωόρκον
ότι δέν γίνεται μέ "άλλον τρόπον

αλλά σείς έξω εκεί νά θγήτε

τό κατιλίκη γύρω νά κλείστε

κ᾽ εγώ σιμά σας θά παταφθέσω καί δά εμού µέσα στού αατή

-

----- --------- --------- --
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Πράγματ᾽ επήγαν τά 5παλληκάρια κι᾿ αυτά απήντησεν ο Ιζατης
κι᾽ όσον νά κάμη αυτός κουθέντα

πού μού παρήγγελε μέ κοπλιµέέντα

φθάνω χ᾽ εγώ μέ έξη παλληκάρια. κατά τ᾽ αντέτι τόν Ηροσκυνάω καί
΄ (είπα ιο 1 1ανν]δς είμαι πού ζητείς.

άζαλώς τόν Γιάννη μού απαντάει εγώ γιά σένα βάνω βουλή
νά σού χαρίσω τά περασμένα

καί θά περάσης ευτυχισμένα, |

π' αρματωλίκη στό βιλαύτι σού εμπιστεύομαι κούτ᾽ τήν στιγ[.ή.

Νά μού φυλάξης πρώτα πό ίρτζι νά Εεπαστρέ ψης5 καί τήν κλευιά
Ν᾽ ακουσθή θέλω τό όνομά σου

ότι Φιλ άς τά καθήκοντά στο

Ρόδον νά πάρουν τ᾽ αλογοκλέφτια νά μή σέ φέρουν εις μπερό εινιος.

,ατά τ᾽ αντέτι πού λές πών Τούρκων ό Καςής έδινε διορισμόψ

αφού ιο Καπος έκανεν όρκον

πώς θά φυλάξη καλά τόν τόπον

μέ χρυσοκέντητο μ.πενίση μόνος έντυνε τόν αρμττωλόν.

ΙΓά έξ ως είπα τά παλληκάρια από εμέ είχον διαταχθή

όταν ο Κατής μού ρίψη. μιπενίση

πά τούς φανή τάχα ατζαϊπη

καί νά τράθίξουν λίγο τάς πάλλας, Ύτά νά μέ φοιώση πώς τόν Υνωρίδω

(καί δέν εμ.παίζων ται οι Ρωμ.ηοί

Καί έτσι έκαμαν τά παλληκάρια

πάλλας ετράθηξαν καί χαντζάρια.

Πετά σάν όρναο ό Κατη εεφέντης καί τρομ.αχ τός βάζει τήν φωνή.
᾿Αμάν τιμή σου είνε καπετάνοε

τό Βιλαέτι γ14 σένα νάνε
έτσι τό κάμ̓ωμξαυτό τό πράγμα. καί τό ντοθλέτι µας συνηθεί.

΄ 3Εις τά παιδιά ησυχία βάνω κ᾽ εις τόν ΙζατΏ τότ᾽ απαντώ
φόθο μήν έχεις τόρ᾽ από µένα
αφού τά πράγμ. ατα. -έγειναν ένα,

τά παλληκάρια ως χωριατόπουλα ίτοι δέν ππήκαχσαν τό καλό,

"Επειτα πάλιν μέ πονηρία αυτός ό σκύλος ᾿Αγαρηνός
μού λέγ᾽ εδώ θά διανυκτερεύτε
καί χαταλύμ. ατα τόρα θά θέλτε

σάς βρήκα. επήτια γιά νά κογεύτε κ᾿ αύριον έχει πλιά ό Θεός;
------..-- ---
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αλλά εγώ μ᾿ αδιαφορία τού είπ᾽ άς γείνη ό ορισμόός.

Πο γίδα Ίθελε νά μ.άς στήσ!

σ
---

Είς τό πα]ζάρι αμέπως επήγα, φωνίζω ότι είχα σκοπό

κι᾽ αγχχωρώ διά. τά χωριά µου κι ευρήχα απήτι νά κοιμ.ηθώ

Τ᾽ αρμχτωλίκι μέ την καρδιά μου εννέα. χρόνους διατηρώ

θυμάσαι σύ είς τά πρώτα. χρόνιχ όπου σ᾿ επήρα πολύ μικρό.

έλος κατώρθωσα κ᾿ εγώ στόν τόπον ΚΑ βίον ν᾽ ακολουθώ,
κανένα, πρόγμα στό Θιλιαέτι.

δέν ηρπάτετο από χλέλέφτή

πί άν έπερναν καί κάγά ζώον όπ᾽ τήν σαχούλα μου πλήρωνα γώ.

Πότεθόά ο ούλευε όμως πουστέκη

τόν Χλέφτη εύρισκα ούθε νά στέκη

διπλό καί τρίδιπλο ήθελε πληρώσει, μέ σχυλορράξδη πολύ κακό,

Αουφέ μου έπερνα απ᾽ τούς ραχιάδες

από πτωχούς χι᾿ από αφέντάδες,

Καθώς τά έθλεπες εσύ ΤσιμηΉκο κ’ έκανα χόνπο χρυσαφιχό.

Καί αφού έγεινα νοικοκύρης είδα πώς είχα καί τόν καιρό
᾽ βουλή τότ᾽ έβαλα νάλθώ εις γάμο᾽

καί ως εργένης τ! ήθελα Αοζμ.ώ

συμπεθερό βάνω μ᾿ ένα Φίλο, λόγο νά κάμη σ᾽ ένα χωρι

Έκεί υπήρχεν ό Κουμανιώτης ή-» «αί άνθρωπος ζωϊρός
γιά νά σού δέσω νά εννοήσης

ότ᾽ ήτο άνδρας γενναία Φύσις
σ 5» . . ᾽ ’ 9 ΓΙ δα ”

Ότε άν έχης καί σύ ακούση πού στό Μωριά Οποστάτης ήλθεν ένας

(Πασάς Τουρκαχθανός:'

Τήν Τριπολιτσδ είχε σαλάβώσει μέ δέκα: χιλιάδες Λιαπουργιά

λεηλατούσε τά βιλαέέτια
κάθε οήμ. έρα. έκανε καμπαξέτια

από τήν Πόλι φιρμάν᾽ ευγήκε νά προσκυνήση κλεφτουριά,

"Αν όμως πάγη καί πολεμ.ήση

καί μέ τούς Τούρκους νά συμμάχ Ίδη.

τά καταστρέψωσι τόν αντάρτην καί τότε νάχουν ελευθεριά.
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:Ε Χι᾽ αυτός είγε τόν καιρόν του ήτο υεγάλος αρματωλός

Τούρκου δέν έκανε πολλά τά έτη
καί ως ραγιάς δέν έκαμνε υιινέπι

“αι τό φιρμάνι αυτό εδέχθη μέ τά σαράντα του παλληκάρια ένα καί
ένα 'σδν ασταχύς.

ΛΜαζύ μέ άλλους γοργά διαθαίνει καί μέ μπουλούκι εκει πηγαίνει
εκατωρθώσανκαί κατεστράφη κ’ αυτός ό βάρθαροςπληθυσμός.

Μέ τά κεφάλια τους έκαναν πύργο έφτιχσάγ τοίχο κερετσιμ.πινά
3 - -.."ν - ΄

ες την Τριμπολιτσά έξω πού είνε Χομ.πός

πού φρίκη έπιανε μεγάλον θάνθος
89» .α 9 . ε ΄ τ 1. , -- Ί ’

χι εκαθαρίσθη αυτή Η λέρα Πλθ᾽ ησυχία, εις τόν Μωριά.

Συμπέθερος ήτο ό αραθάνας από τό ίδιο τό χωριό
άτιμος όνθρωπες καί δολοπλόχος

εις τήν κακίαν τον εδόθη τόπος

καί μέ παρέσυρε νά φονεύσω τόν Κουμσνιώτη χωρίς σκοπό.

Μού λέγει τάχα πώς τόν ευρήκε καί τού ανήγγειλε ότι επιθυμ.ώ

άν αγαπά συγγενής νά γίνω

εγώ απεφάσισα. καί εγκρίνω

τήν θυγατέρα του νά μού δώση ως σύζυγόν μου νά τήν στεφθ̓ώ

Καί ότι τάχα ευτής πού λέγει αυτόν τόν άνθρωποτόν μισώ

| ᾿κπατί μιά νύχτα στό Μπρχκουμάδι

όπ» ευρέθηκα ένα βράδι |

ήλθε κι᾽ αυτός τότε νά φονεύση τόν Μονοέρδά 'πού(ε εχθρύ.

Καί μέ επλήγωσε κάτω στό πόδι

αυτό τό. τέρας τ᾽ άγριο βώδι.

λάθε λοιπόν καί τούτο τό βόλι ειπέ μ.᾽ αυτό τόν Τητώ γαμ.6ρόν.

Αν καί πολύ βαριά μιού εφάνη

αυτή η απάντησις μιέ τόν Καραθάνη

εσυλλογίσθην όμως πώς είχε καί συγγενείς πού τούς εκτι;ώ.

Είχε γυναίκα του τήν Λελούδω τού Τριανταφυλλοπούλου γένος καλά

από χωριό μέσα στό Καλέντζι |

πού πάντα πήγαινα. κ᾽ έκανα γλέντι
- Λ 5 Αν 3 . τα , . .. 3 κ ̓ 9 3 -“

ελφό είχε τόν ᾿Αναγνώστη καί εφοβούμην νά εγθρευθώ2 ό
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Αυτός σημ.αέγε: πολύ στούς Τούρκο

υεγάλα, ν.έπα έχει εις τούτο υ

Ός

αιτ όές χονεύσω αυτήν τήν τήν ύθριν εις ερισσό τέρα νά μ.ήπλεγώεν. ος χ ΄ ] Ε περισσοτερα να µη πλεχθώ,

ΙΑλλ᾽ ό αυτό: ά τίμιος Ι(χ οχθάνης κιν Εαπόστου κι άλλην ο5βάν ΄ .
μού λέγει νόχω 3πολύ τόν νούν μου ;

νά φυλαχ̓ώ από τούς εχθρούς μ.ου :
ό Ηουμανιώτης δέν χορχτεύει έχει καῤίαν πολύ σκλτηράγ. -

Τότε μιού σύριξε η άιμαρτία νά τόν προλάθω πρώτος εγώ -
πέρνω καί τρείς άλλους τπλιό κοντό µου.

καί καθαρίζω. Ααί τ᾽᾽ άρ, νατοί μ.ου
πήγα μ᾽ αυτούς αι”. έκφμα καρτέρι ειςμέρος σίγουρο δυνατό. ̓

Τ]ο5 ώΓζρυμανιώτηήθελε “περάσει στό ᾿Αλποχώρι γιά νά διχθή :
πού πανηγυριζαν «επεί- τότε 50 Ραξιάρχου την τ

- δω

δι '7ε γαμ.θρο από" όν-γχτ τέρα χαί τόν Γεεώσγή Τσαλουιο 7

"το στάς έζη τού Σεέπτεν υ.δοί» ου χι, αλ ωσυνη μία }χ
-

ρά.

Καί τόν. εφόνευφα: πολύ. αδίκως.

. .α συλλογιζέμαι μέ πιάνει Χτύπος
αι από τότε: Άρχεσα. νά «χάνω. καί τήν. φιλίαν. μέ τόν Καυκά,

Αυτός 0ο Τούρκος είνχι μεγάλος εν) ο χαλλίτερ έρος. τών Πατρών.

καί ότι θέλει τό κατ ωρθώνει

όποιον εχθρεύεται δέν γλυτώνει ᾿

είνε, λαί υπουλος ό χαρακτήρ του καί δέν τού πιάνης λογαρ]ασμόν.

Τώρα τό.σκέπτ τώμαι. αυτο τό: πράγμ. κάμνω καλά τόν .λογαριασμόν.,

καί φόβο εέχω πουλές μεγάλο

αωστά. τά βρίσκω χο, να σφόλλω. κ

καί. Ρομάς ό.στενός µου. θλος ένεκα. τούτου. μού έκαμε καλόν.

Καί μάς επρόδωσε, στό Χαντζοδρι

χωρίς νά ή/ω»ε μα το. ΑουσοΏρι

.᾽ επακθαχμ.᾽ όσχι εσύ ηξεύρεις καί αύτος έλαθε. διορισμό.

ί1ρ2χθέ- πού έστειλ. τόν Κχραθανάση ΤΌΝ κασσιδιάρη απ τό χωοτό-,

| τόν Αλποχωρίτη, πούυ.ουν μαζύ του

-ού υυιλούσα. καί μεταξύ. του.

Τού κ νά πόγη στους Αγίους Πάντας πεύ το. εκεί ό οίλος ίαυκάς-

νά τού ειπή οτι: εδώ; είμαι

κι᾿ από τί λάβωμα. άρρωσττος κείμαι
'

πως απορέδη νά μέ γλυτώση από ούς όνυχας τής Τουρλτά-..
4

Ν.
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υπ

ή κ ᾿ ε ε 5.

8 έπεις οι Τούρ κοι Ργάλαν οιου.άνι πε ισχύει σ᾽ όλόκληρον τόν Μωριά:
στά εικοσιτέ σσάρα. Ά ατηλί. 10.

ά ̓ -.

δίδουν χελιιαδ'ες.- 4 πρό Οαλίληα,

όποιος εμένα θέλει συλλάδει θά μετρ πουν χάλια ολωριά
“4

᾿Αλλά δένέπραξα καλώς μέ, σχέήιν. γνώμην θά ήλλαξεν ό --
διότι τούψαλλε πολλά γιά μέν. αυτός ο, άτιι

ε ̓ -

τος μιος ό 'Ρολάς

Φος μις επρόδωχε μωρέ Τσιν.ηκο Αν᾿ εν ᾿απελπίζο ορµ.οι ως -εδα. γρός. -

άπο τήν λίμγην εις τό Χαν τζούρι.

πού λαθωμ.έν ος είχ. ταμπεύρι

καί δέν γωνεύω καί τούς Λάλα ιούς όπου

..

ταλλάςη χιλ αυτούς. καιρός,

Ότ᾽ ο Καυκάς εγνώρισε πού ό. Ριανναάς φολεύες
ότι στην θέσιν Πετρωτόν ν᾿ ανταμ.ωθή, γυρεύη
τού Κασσιδιάρ᾽ απήντησε νά πάς νά, τόν. φυλήσηςσ-

« 0 7 -

Τά όνομάµου τρείς φ»ράς, νάτόν. παρηγερήσης
νά τού ειπής πώς πόνεσα καί θά τάν. ανταμώσω,
γά χρυθεντιάσω χορταστά καί νά τόν, κχμαρώσω

τά παλληκάρι τά καλά σ᾽ αυτάς τάς περιστάσεις:

ορΆν υσι την ανδρείαν το μα 21 γε Ινα,ότησά τους

πολύ γοργά τό μπουγιουρτί : θά είη μέ τήν. χάρι

καί θά Τλεντίσουμο μιοςύ νά προύδουµε γιογκάρι.ί
Ό Κασιδιάρης όσα τού είπε τά όμ,ο).όγησε στόν ]1αννιά

κι᾽ αύτος τά ήκουσε λαφ]ασυένος ότι θά τούγίνε μου πει

εις τόν ΤσιμΏκον γυρίζει κρένει λαί -αραγμένος είς τούτον.λέ"

Ελέπεις ΤσιμΏχο τούτ᾽ τό π

Ένκει τό λένε Βάσιω-λαγκάδι

᾽-οτάν,. κύττα ψυλά εις παλ ρπδιν

πού είνε μεγλλα δύο κλαρια.

-Β7 αυτά τά δύο ψυλά πλατόνιχ ληνέοι έκαχυ."ά“αρτωλόν ᾽

κι᾽ αδίκως φόνευσα τόν Ιζουμ.ανιώτη όνδρα γενναίον. αρμ.ατωλόν.

Αυτήν. τήν πράξιν ό Καυκάς θυμάται καί αηδίχσε πολή θα ριά

αυτούς τούς μύθους πού παραγγέλλει είνε λινανια πολ) βλθεικ.

Ότε αυτά ελέγανε Γιαχννιάς ν.έ τόν Γσιμήλον

βλέπουνκ᾿ εξαναφάνιχε παγάνα πούγε κτύπον.

Καθελαραίοι καί πεζοί

σάν αίμα εκοκχκίνιζαν λ

γένισαν τής ράχες

ες παπαρούνες νώχες

3

, Ξ κ | ΄

Έσιμήκο | μις επιόσανε έφώνκζεν ό Γιάννης

δέν μού βαστούν τά πόδι» μου καί τώρα τί μέ κάνεις

Σ’ αυτά τά λόγια. έφθασαν στή; Μέση τούς εκλείσαν

κ. έ παυσαν τήν κουβέντα τούς τό στόμα. πους σφαλείσαν,



ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ τι

ου λέν οι τοούρκοι λέγε μ.Ας εδ’ ό ζηχν,ιάς π
Αν αυτός τούς αντχπήντησε εδώ. μπροστά σας εί

Μόνος του «λάμδα, πά ηέ νά πάθη χάσω
χαχλλίτερα νά πάθ᾽ εγώ.καί όχι άλλος ό

Εγώ βρέ Τούρα᾽ είμ.᾽ ά Γιχυνιάς κ᾿
νάπίετ᾽ απ᾽ τό αιν.άν.ου.ύσον. πού νά γοοτόσθε:

᾿Αμέσως.τόν. εκύυκλωσαν.όλον ωσάν τεύς σκύλου
τά όπλα. τού, τά ᾿πήρανε. κ. έσκουζαν. ως τούς χοίρους

Του. φώναξ᾽ ά Ματουλούμπασης ΓΊλνντα νά Εεκινήσης
9 -- ΄ - 9 - ᾽ , ΄

Ό Δονολεντής σέ παρτερεί γιά νά τόν γχιρετήσηης.

ΕΠολύν Χχιρον σάν βαασιλειάς ώσουν στό Πιλαέτι.
9 άν / .. ᾿ . . ΄

καγέναν δέν λογάριασες ούτε καί τό Δοθλέτι.

Τότ᾽ ό Γιανιάς απήντησε. μέ βογγιτό μεγάλο.ί

Φωστά: είν᾽ αυτά Μποιλούμποση Ός ειπής καί τίποτ" άλλα.

Κι΄ αυτός τού ανταπήντησε μή συχλετιέσαι Γιάννη

λεβέντη τέτοιον δέν χαλνά. ό νούς. σου. μην τό, βάνει.

᾿Αφτα πλέον. }Μπουλούμ.παση ει ευγαριστημένος

τό μερδικό μου τώλαμ.α θά πάγω χερτασμένος:

᾽ . Ζ -υ ρα; .«᾿Αλλά φέρτε υ-υ άλογο γοργά νά καθαλίκω.

γιχτί πονούν τά πόδιά μου Χαί τόν. πικρόν, Τσιμήκο.
στήν πίστιν. σχς γιά τόν (̓εόννά βρήτε όλλον ίππο,

Μαζύ θά καθβαλίκωυ.σι καί στού Ιζχτή θά μπούμε

χχί σάν γενναίοι :πούμεθα θΖνατον αψηφούμε15

Δυώ άλεγα τούς έφερον.τούς έδεσαν τά χίρια.
90 9. 8992 » 8 9 6ο ο: 8. 6 0 5 » ».» » 49.4 9 9 ο.» ..ο 508. ο.ο.9.0 0 5.09 0.

Ο Γιάννης εκαθόλικε στήν Πάτρα γιά νά πάγη

βγηκε στόν: ᾿Αστερόχαμ.πο τής Λυσσαριβ. τήν ράχι

Κοοντοκρατει τ᾽ άλογο καί τά βουν᾽ αγναχτεύει

έχετε γειά ψυλά β0.υνό καί σείς Άρηπις. βρυσούλες

καί σείς καυμ,τάρες βλάχισες στά μαύςχ νά ντυθήτε: χλπ.

(Δυμώδες)

ΕΤΛΣΛΜΑΜΣΣΣΣΣ ΣΕΛ ΥΣ ΥΣ ΤΕΙ ΚΑΝΕ ΤΕΣ ΡΕ παν

Τό μάτι τού αρματωλού γυρίζει άνου κάτ

τά πάντα βλέποι δύσλολα βλέπει τήν. συμφορά του,
Π
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Οι Τούρκ᾽ όλοι γπρούυενοι ελείΏεέεκινάνε
στην δευ.οπιός χατέώησχν στήν Π4τεχ «ο» να πάνε.

ο κ. σι»Ν«

5

κάν αστρχπή αλεύσθηλε σ᾿

ότ᾽ ό. Ρηχννιάς επιάστιλε τόν θέλει τό Ντεθλέτ

{]χγάνα πάγη στά πλ

Μπ-υλο ευμπλαάδες - πάν
2. . ιν ᾿ πι 2 στ - ΄
Από τέν ίσκιο - έτρεμον άν Α᾿ ητο;. διδομένης

γαλ μαθελάφη ς 5) όλου 2 σιδηροτυλιγμ.ένο ;

Χι᾽ αφού τόν. πήγχν στού Μχτή όλο αυτό τ᾽ ασκέρι.

όλοι οι 'Γούρκοι έτρεξαν σάν. νάτάνα σεφέρι.

Όλοι. νά ειδούν.. εθγήκανε πον ό Ριχννιάς εελέγαν
τό όνομά του Ίξευοαν Ααί είλον. φρθον-υ,»έγαν

Τότ᾽ ο Κατής κι᾽ δ. Βοίθονσας. οιμιαν, κ

Γιαννιά

δυώ. τού ᾿λένε-
δέ ΕΥ̓ ν΄

ώρα εν σώσεσχι θα Αρεικαστίς καύμιένε,

"Αν ό Προφήτης σπλαγχνιοθείς θέλει νά. σέ Φωτίση. ή

νά νειώσης ότι τώ ᾿Ισλάν. δίκλιον θά βρής στήν κοίσι.

Οθωνανός υπ νά γενής ν»6γή η Ψυχή σου χάρ'

να ιδής ναί ον [Πκρλδεισο ον τών Τούρκων τό φεγγΆρ.

. . ᾿ ΄ ν ’ τ . . τό ΄

Καί νά μή χάσης τήν ψυχή ωσάν τούς Γα1αευράή

πού τού Προφήτου τό Κιουτάπ᾽ τό λέν ψευτοσυλλάδες.

᾿Αλλάχ, ᾿Αλλάχ πώς. μ.άς᾽ Ραστή μακρόθυμος. θά. είν.

τόσα πού λέν. οι άπιστοι. τώρα Προφήτα κρίνε.,

Άν

Ρίψε φωτιά άπ᾽ τόν Ουρχνόν νά γχύσης τούς απίστους-

7 οφ υν τούς μω ρούς καί τούς ολεγοπ πίστους.

Αυτά λέ;εγομ.᾽ οι δύο μιας καί μέ υυαλό ακουσέτα

πασάς 0. γίνης στήν. Ρουραιά: κι ούτα πλχοήητησέ τα

1ζαί. στόν ντουνά γαντύμισες: μ.περκέτι θά γλεντίσης:

σάν πάς εις τόν Πκράδε σον. χίλεαις θά καζαντίσης,

Αυτά τά έκουε Ο Γιχνη1άς καί τόν ευχλρυστο οσο).

τούς μύθους πού ενήριζζον πώς- εις αυτόν πωλούσαν.
ΝΙΝ

Ότε καί τ:ύς απήντησε υ.᾿ ανδρειομένου. Πάρος"ύ5 σ1ν ΠΩ Η, Ε' ορέ 0025

; ΄

αί ' λέτε πώς σάς σκιάζουυ,αι μέ όλο σας τό θάρος,

Δέν γράπω εις κχγέναν σας ζωήν δέν λογαριά 14.

χ. ίλιαις φοραίς κρεράστε | μας την. πίστιν ό εν αλλάζω:

ι

᾿Εγώ πιστεύω: τον. Άριστον κ . Θεός πού είνε.
. . - εν

καί χριστ τιχνός θέ νά ταφώ ωσάν πιστός πού ειμαε
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03

ς -. ᾽ 3. - . -

Ας μείνη τ γυναί 'Χα μ.ου. αγαπητή Γιαχννγούλα

Χρ. από εμένανε Αι᾿ άς Τήση ως πτωγούλα.

Νά τήση Ά ᾿ώ Γιωργάκης μουπούνε μιχρός αχόμα' ρ᾽ 51]

ξεγώ τόν κόσμον χόρτασα χι᾽ ός μέ σγεπόση 7 όρ. χ.

Μ᾽ αυτά δέν σκιάζονται οι Ρωμηρί ν ᾿ αλλάξωσι θρησκείαν
μέ αίμα. τήν απέκτησαν καί μέ αυτεθυσίαν.

Ιζαί θά τούς σώση ο Θεός από τήν πιχράν σκλαξιχ σας

καί 04 σάς στείλουν όλους σας στήν Αήκλιγη μα σας,

Αυτά μέ βρόντον “ήκουσαν Εατής καί ό Βεϊθέδας
Υά τόν παιδεύσουν πρόσταξαν χι έτριζον τούς οδόντας,

-Διά τών χειρών τούς όνυχας σκληρούς κχλάμους βρήκαν

καί τούς περνοούσαν άσπλαχνα, σκληρώς τόν τυρχννούο χν

καί τούλεγχν νά μ.πς ειπής τά γρόσια τι γινήκαν

Πρόλοδε τό ταχύτερον πές μ.ας' ς ποίον τόχεις

τά βάσανα νά παύσωμαι καί χάριν ν᾿ απολαύσης.

Ρλέπεις πούσε στά χέρια μας καί εχουμ.᾽. εξουσίαν

νά κάμωμεν ότι. θέλωμεν δέν έχωμεν καί χρείαν

"Εδώ δέν έχεις τόν ταϊφά. γ]ά νθ δέ Φφοθηθούμαι

σέ θεωρούμαι Τίποτε καί θά σ ᾿εκδικηθούυαι.

Νά μαρτυρήσης τά ζλωριά όπου τάχεις Αρυμμένα

τας Ραύσωμε τά βάσανχ λέγε δικθόλου γέννα.

Τίς τώ Ίσλαάμ, εεξόμωσε. ώς -ειπ’.υ Βοϊθόδας

γιά νά χαρήις εις τήν Τουρκιά γά.σ᾽ ευλογήση ό Χόντντίας,

Μέ όλα του τά, άσανα -πούς ατεαντά γελώντας᾽

Τούρκοι, νά εί ν᾽̓ αληθινά αυτά πού είπ᾽ Ο Βοιδόδας:

Αυτοί τού είπον μάλιστα οι Τούρκ᾽ εν Παραδείσω

θά κάνουν γλέντι φοθερό ραχότι ουρανίσο.

Ραχατιλής δέν είμ᾽ εγώ δέν θέλω τέτοια ζεύλιχ

Τούρκος ποτέ δέν γίνωμαι μ᾽ υγειά σας τά μ.πεοκέτ1α.

Σας εγελάσαν άθλιοι εχάστε τό μυαλό σας

χανούμισες προ σμέννετε μετά τόν θάνατόν σάς.

Τήν χάριν νά μού κάμ.ητε είς τόν Κατή νά ειπΏτε

ότ᾽ έχετε νά φτιάσητε. γρήγορα μ.ήΝ αργήτε.

Τότε τόν έκραξ᾽ ό ματής καί διάθασε φιρψ.άνι

ότ᾽ ό Γιαννιάς θά κρεμασθή καί τήν ζωήν θά χάνη,

Μαζύ μέ τόν ΤσιμΏκο του τόν καί βαπτιστικόν του
λ

. ’ - . . {ον . .

καί θά κρεμάσωσ. μαζύ Ατ᾽ αυτόν τόν ιατρόν του
εως -- . -΄ - τ.” εον εν κ --



0, - ΧΡΩΜΑΊΙΣΜΟΣ

π Ο γιάτ τέ ΕΉξ το λάθω». Οππου ο Γιάννης ειχεν

γιατί τόν γιότ [ευε αυτός καί δι᾽ συτ όντει 7εν

« λ ,

Λλφού ο Γιλννιάις Ίλουσε άτι θά τόν πρεµ.όση
3.Ρ. -; λ . νο ο -. :”

ενήτησεν άπο αυτόν χάριν νά τού πκράζη.

Νά τόν χρευ.άσγ φανερά ημέρχν μεσημέρι

γιατί έχει κρίυ.χτα πολλά συγχώρησι γυρεύει.

"Άλλως καί τόν κρεμ.'ίσουνε ως συνηθούν τήν νύκτα.

τά χρίματά του νόχουνε βάρος καί καρδιοκεύπια.

Τότ᾽ ώ Κατής επρόσταξε νά πρεμασθή ημέρα

νά τόν γυβίσουν, στό παξάρ νά παρ᾽ ολίγ᾽ αέοα.

Καί -ότε τόν εςγάλανε έξω από τό κάστρο

καί στόν ᾿Αγιώργη τόν περνάν φορώντας σκούφο όσπρθ,

Αυτός σταυροκοπούµενας μέ τό δεξί «ου χέρι
συγχώρπειν εγύρενε πικράν φωνήν προφέρει.

(αί ότε επλησίασε φθάσας δτό Μπεζεστένι

νεκρώσιμ.α. τροπάρια χαμ.ηλοψώνως ψέλνει.

Συγκίνησις επικρατεί στούς δυστυχείς ρχγιάδες
αλλά θάρρος δέν έχουσι νά δείξωδι πικράδες

Τόν είχον αντιστάθμισμα κατά τής τυραννίας

εθλεπον αίμα πράγματι Ελληνικής καρδίας.

Στόν "Άγιον ᾽Αθαγάσιον δέσυιος οδ ηγήθη

εις δένδρον τής μελικουκιάς ένθα αι’ απηγλονίσθη.

,καί συναπΏγχοονίσθησαχνΥνστρός καί ό Τσιμήκος

κι έσθεσε τον αρματωλόν ο τού θανάτου ύπνος.

Οι Λαλαίσι τότ ᾿ έμαθαν πώς εκρεμάσθη ο Γιαννιάζ

εξαλλοι χαράς γινήκαν είδον φώς ελευθεριάς.

Καί μπουλούκι ξεκινήσαν απ᾿ τού Λάλ᾽ αναγωρούν

έφθασαν στην Προστοθίτσα αγαλλόμενοι σκιοτούν

Τρείς ημέρας ευθυμούσαν μέ τά τύμπανα γλεντούν

εις τόν []λάτανο χορεύευν τούς ραγ]άδες νά πτοούν.

Ταύτα ο Καυκάς εις Πάτρας ότε έμαθε θρηνεί
τόν Γιαννιά τότ᾽ ενθυμήθη κ ’ ελυπύθηκε πολύ.

Πώς εσπρώχθη νά προδώση τού βιλαετιού φρουρόν

πο τούς σκληρούς Λαλαίους ρέκτας όλων τών χοχκών,

ΙΒΔΛΟΞ -
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