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; Πρός, τούς αναγνώστας.
: Αγ ώ

- Πσήοις. είν᾽ δ -Θεός καί Θεός εύν᾽ Ά σθίησις

Ο νούς καί η ψυγή απαρτίζουσε τήν. αθανασίαγ-

είναι τά μόνα Σαθαώθεια μέ]η. 'Η ποίησις είν, ή μο-

νογενής τούτων Θυγάτηρ, η ν

Ο μέν γοίς εμύά.Ι.]ει ε' τή υγη᾽ τόν τής ποιήσεως

σπόρον, όστις» φαντασία χα.είται, καί μετ᾽ ου πολύ εξ.

αυτής εξέρχεται η, ΠΙΖοίησις, ως. αγγή κόρη πνοή τής

οποίαςείναιτόαίσθημα”,ίνα.ευδοκιμήσηόμωςοποιη-
τικός ούτος. σπόρος απαιτούνται αι τού. Π7]άστου εύ-

Ζογίαι, ως εις τούς {ημητριακούς αι τού Π.έου. Τής

μητρός της η Ποίησις. εξε{θοίσα έν᾽ αναπευχθή χαί

καρποφόρος προθή εις τούς. κόσμους, τό. 2αδαώδειογ

απαιτείται φύσημα» ως εις πάντα τά φυτά τό”-φύσημα

τών ζεφύρων. - ο.

Όταν. αύτη 61 ίνα στο δή. καί εξέάθη εις

τούς ο ος αι πἀοπτρίζητα, επί

τού Θεού. πω ασ δ

Ο νούς καί η ψυγή δε άγνωστόν τινα, πανε. -β8-

γά.ζη». αποστο.ζήν; περιξά.1.1ονται εώξεει,. -βεθ' εαυτών

"δέ σείρουσι καί τήν. κόρη». των' όθεν. άν σώματε η ποίη-

σις οικεί» άρα οό ποιητής είναι εργήβδης θείας αποστο-

ής. σ

Τές τούς κόσμους τούτους ό ποιητής. διδάσκει μάθη-

μα υψη.,ϊό»τε. καί άγιον, όπερ:.αρετή καήείται.  Η

«αρετή είναι τό άύ.{ον εκείγο όν τό διέπον τάς συγειρή--



δ᾽,

σεις' η αρετή. κρατεί πάντοτε δρέπανον «φοδερόνδι’ ού

θερεζοντ᾽ αυ ̓βι' τό ντ τούτο αά.δείται Π οίη-

σεςί ος ν ώ 9

ο οαρ ων δω.» ΓΝ τε ον. αλ. Φε». 4

Ταύτη» πω ρόλων, ως 8 Τεμδνίδα.. άτεπα τ

α.ζηθή ̓οξάζουσα έρωτα ποζεμέξ ευγενώς πο αρί---.. -

μετά πο.1ού κόπου, καταστρέφει τούς ο.ζετήρας πολε-5. “ ̓..

μίους αυτού, οίτινες ο Αισγρός, ο άσωτος, καί η Απά- ι

τη εισίν' ποτέ δέ, ως ος όστις Άπέ αεονείνων᾽ ᾿

ονύγων ξεσχίζει καί καταστρέφει τόν Κό,ζακα;. τόν

4ού-ζον, τόν Προδότη», τόν Επεινή, τόν άΤάριστον, τόν Ά

Φιζάργυρο» καί τόσους ά ους. αί αμλίοτε, ως όα- ο ς

τυρισεύν, όστις ηδέως πώς διορθώνει πάντα εήαττω-

ματίαν, καταστρέφει τό ακόρεστον τού ανθρώπου, χη-

1ύει δίς τόν θόρθορο» «τό; ᾿Εγώ! τού. ανθρώπου καί

κωθ᾽ δ.ον. εμπαίξει πάν φυτόγ- αγοηδίας καί αισγρό-

τητος. Εά:εγδύματα ταύτα καλούνται μέτρα ήστίγοι.

«Ισθανόμενος καί εγώως καί ά,λ.ζοτε εκήρυξα, αφ'

ότον εμαυτόν συγηοθάνθη» υπέρ τού οφέ.]είν άσθεστον

φόγα, μή ηυνάμενος δέ όμ]ως- γά π.ζηρώσωευν πό-

δον’μου κατόφυγο» εις τήν ποέήσώνεις ήνηη καρδία βου.

έκ γενετής είναι δού.δη.

Στηριζων-όθεν σάς. επέδαε µον- εις εάς ανόρωπέγους :

καρδίας τών πατριωτάχ. µου, τοζμώ γά προθάαλω τήν

αδυναμίαν μού μετά ητ:χής πανοπ.ζίάς, όπως αάντι-

παεαίδασά καί. αύτη ; τών. εν τοίς κόσμοις κακιώνν

προσφέρη ό» ειεφτόν Θεόν καί εις τήν α;αχσζνκόεήνο

χρεωστή φόρον. Επ“.

Νού, ότε τό πάρόν πόνημά μον, όπερ δόν είναι κ.ζήν

νδκριμόν Ηνρόλόγξω. υπέρ τής ψυχορραγούσης ά, ρω

πότητος, κατά τινας ρεμόαστικάς οτιγμάς ποιηθέν, είναι

ε1άγιστος φόροςαπέναντι τού οφειλομένου. ά νά φέ-

οι σύγγνωτέ μοι; α,1.ιο ου δύναμαι ποιήσαι"' εάν πά,ιν

ανάξιον Σάς- φανή; τό άξιο» διά τοιούτο» υψημόν θέµα,

καταγγεί.]ατε ενώπιον τού ΙΠΙ.εάστουτήν’ καρδίαν µου.

κ;







Όλίγαι μου σκέψεις περί ποιήσεως

μέτρου καί γλώσσης.

Σχολαστικοί καθήγτταί προστάζιυν μόιον γλώσσα

Καί μόνον στίχο τυπικό"

Μίνουν γεκρά ᾿στό λογικό

Τού ποιητού τά τόσα .....

(Στροφ. 29 ύαν, Οίγνύ.

έχω καμπόσον καιρόν όπου ακούω μίαν μεγάλην φίλο»

«εικίαν» μίαν πεισματώδη λογοτριθήν.ήτις. αφ᾽.ενός εκ

τού: αφελούς θρήνου καί εξ άλλου εκ τών ατελειότων

κώλων καί τών διδασκαλικών συνθέσεωνμ᾽ έκαμε νά "νο-

ήσω ότι οί φίλοι µου. λογιωτατίσχοι πληγώνουσι τήνμι-

ξοδάρθαρον τού λαού γλώσσαν, Τούτου ένεχεν, άν καί

μπδέν απέναντι τών ΡΘΕ ο, ήμαι ουχ’

ήττον όόμως απεφάσισα όπως τολμήσω ίν᾽ ανασείρας τό

παραπέτασμα τής τόλμης παρουσιάσω τάς ασθενεστάτας

βου; σκέψεις. επί τών σοβαρών σκηνώντής δηµασιότητος.

Αχούσατελοιπόν τί περί τούτων φρονώ. -- 7

Η Ποίησις είν᾽. εκείνα τό δαιμόνιον όόν τό εξευγενίζον τήν

καρδίαν; πό υψώνον τόν νούν εις τήν πραγματυκήν του

αξίαν- τό» εν ενί λόγω αποδεικνύον τόν άνθρωπον.

Η Ποίησις μμ, διά τής παντ οδυγαµίας της, πρός

τούς ουρανούςτά επίγεια, καί τά ουράνια,εις τήν γήν χα-

παθιθάζει"εν τπαρεγθόρτικαλείται, Αθανασία! είναι Ημό-

γη. Χαί ισχυρωτέρα τών αποδείξεων τής αιωνιότητος τών

εν τή µαραμένη ζωή” ως προείπον- η ποίησις είν᾽ αυτός

ο Θεός !

ή γλώσσα είναι πό μέσον τής εκφράσεως ήν κάλλιον

τίς ειπείν, ά γέφυρα, δι᾽ ής η έκφρασις τίς καρδίας με»

παθαίνει εις τήν ακοήν" η γέφυρα, όν ός η ποίησις µετα-



ε-- Ο το

δαίντε εις τούς λειμώνας τής δ.Ηοριήπητοςς η γλώσσα

τέλος είν’ απλούν ένδυμα.

τά μέτρον είναι τό σώμα ένθα φωλεύει η ποίησις ως

είς ανθρώπινον.η ψυχή, τό μέτρον είναι τό μέσον δι’ ού

η ποίησις μεταθαίνε ι εις τήν ε ξαδέλφην της. μουσικήν, Ώ

καλλίτερον, τό όχημα, δι ού η ποίησις μεταβαίνει εις τάς

χορδάς καί είς τά στόματα τών.' οργάνωνκαί-εις τ᾽ αγνά

τών λαών λίαν

Λοιπόν έχει τόσην διαφοράν η Υλώσσα τής ποιήσεως, ό«

ουν τό ένδυμα τού σώματος πρός τήν αθανασίαν τής ψυ-

χάς, όσην τό μηδέν πρός τό Σύμπαν" «τό δέ μέτρον, τόσον.

διαφέρει πής πονήσεως, όσον τό σώπα. πρός τήν. ψυχήν;

όσονο αθιδώς 5πρός. τόν ποιητήν. ιδού. λοιπόν, ότι. εις ό-

ποιον μέτρον κα’ άν λοράζη: ηποίησις, είναι η αυτή πάν»

τοτε. Ιδού;ότε δι’ οποίων δήποτο ενδυμάτων καί άν. ίδης

τό. σώμα. πής ποιήσεως περιβεθλημένον, δέν πρέπει νά πα»

ραξενευθής ον ΡΕλέπω αφ' ενός' τόν λαόν. μολαγχολούν-

τα; καί. εξ. άλλου, τούς λογιωτατίσχους αηκωπηθόνοντας

τάς σοθαράς οφμείς των. Μή βόλαγχολής ώ λαέ" σείς δέ ώ

Κύριοι, Κ, Ε, "Λογιωτατίσχος:μέν οργίζεσθε νά χαρήτε τ᾽

απελειότατα. κώλα. σας, ΕΔ προσέξατε νο Ή [ον

κάς μου ερωτήήσεις.- ολοικαμκρνώονο-» ντος χώρας ος ά:

Εάν οθλέπατε- τόν Ρύκτορα ούγον Ώ τόν Σολομόν. μέ

πρόσωπον άσχημον, 2’ Φνδήξεν άθλια, -τ. Ιθέλατε είπει;

ηθέλατε αλλάξει τήν μεγάλην περί αυτών ιδέαν Σας βάν

πάλιν εθλέπατε προδότην τινα, ωραίον: τήν μορφήν, Χενσόν

τόν; ιματισμόν, ηθέλατε, τόν σεθασθή.; ηθέλαπο αλλάξεις τήν

περί αυτού- κακήν ιδέανΣας; Πιστεύωότι μάλλον5»
δελ’ αυξήσει ο θαυμασμός Σας, εάν έχνος ανθρωπισμού εν σή

καρδία ΌλεςΈρος; θλέποντες. τούς πρώτουςεπί τό μάλλόν

η απδία καί ηη αποστροφή Σας Ρεν Εκσφευδονίσώσι -πόν

δε: προ νο χο,γούντες αύτον.καί διά -τήν ματαιότητά,
του; ούτω λοιπόν δέν πρέπει "νά θεωρήτε τήν ποίησιν εκ

τώνμέτρωνκαί τής γλώσσης"διότι τε: « αλλά σύγγτω«
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τέ μον ελησμόνησα ότι λάθη τοιαύτα εις τούς λογιωτατί»

σχους -συγχωρούνταιν Πρός απόδειξιν τών λόγων ο

έστω τό ακόλουθον παράδειγμα - όπερ πρός μουσικόν

τινα. λέγω.

αΤό χυπαρίσι τό ώπλό

Πούναι ᾿στήν αγ]ομαύρα

έχεις τά μάτια χαστανά

Καί τά μαλιά σουμαύρα.» (7)

Νομίζω έχει ροθεύν ας πλήν άν έχη παρα-

μικράν συγγένειαν ό νούς Σου [5 τήν αίσθησιν, παραμικράν

ή καρδία σου κλήσιν πρός τό καλόν, ο. ν᾽ ακούης

αυτάς τάς απδίας, αυτάς τάς βλακικάς. εκφράσεις ;; δέν το-

νίζεις πυκολώτερον αυτόν τόν δυσκολοτόνιστου, τώ Ότι

στίχον; όστις γεμίζει τήν καρδίαν τής νεότητος.από τήν

γαρχωτικήν.δρόσοντού.παραδείσου;

«Καί τί παθαίνεις άν θωρώτά κάλλη αού λνεράϊδα:

Καί τί κακό -.

Σού πρόξενθ

Κάν δέν παύω

Πάντα ν᾽αναύω

Στό κόνισμα. τού χάλλους Έαυ τού ππόθουτήν ανα 5

έπειτα λέγω πρός ένα λογιωτατίδιον, «εάν.αμυόρά

νόησις σέ φωτίζει προτιμάς τόν Ε . . . τού 7... -; τόν

ος πο Α.5ε.--.5-αονδ:ε.πρή ποτ΄... νς

ή τόν Π.Σ... τού Δ. Σολομού; όχι βέθαια' δέντολμώ

νά σέ καταθιθάσω από τήν τού ανθρώπουβαθμίδα εις τήν

πού οραγγουτάγκου- ᾿Διότι ο αγρού αναγινώσκων.τόν

ε--ωος καγχάδει καί συνάμα ελεεινολογεί τόν Φρε-

νοθλαδή, ενώ είς τόν 2-..... κλαίει καί υπό λιγμών

κυριεύεται" εις τόν Π... .. απδιάζει εκ τών ατελειότων

Χοινολογιών,ενώ εις τόν Α. Χο ««. μαγεύεται υπό τάς

(3) από τόν αθάζαλοκαί 'στώνΦανερωμένη.
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πτέρυγας τού ουρανίου έρωτος, εις τόν 5. «. « αποκοιμιό».

ται εκ τής βλαχικής μουρμούρας,ενώ εις τόν Γ. Τ. ... .

όχι μόνον εξυπνά αλλά καί επί τού Ολύμπου ευρίσκεται

καί ολοσώμους τάς Μούσας θλέπει η φανταστική ξηροίς του.

Εις τόν Π.Σ. ... τέλος... τί νά γείνη μετά πολλής

µας λύπης θά τό εκφρασθώμεν, υπό τής αληθείας διαταττό-

μενοι, βαρύνεται ο αναγνώστης εχ τής ομοιοκαταλήντου

ξηράς ςιχουργίας, εν μέσωτής οποίας, πολλάκις, επιτυχώς

μεταφρασμέναι ιδέαι λα ενώ εις τόν Σολομόν, καί

υπό νοητικής ελλείψεως ο αναγνώστης άν πάσχη; καί πά-

λιν ενθουσιάζηται,καί αςπό τών πτερύγων τής λθανασίας

υπερηφάνως εκφωνεί αείίμαι έ λλην!ο᾽ έν πούτοις Χύ--

ριε λογιωτατίσκε εις τήν Επ Σου γλώσσαν, οι πρώτοι

γράφουσιν,εενώ οι ο... εις τήν μι ξοθάρθαροντού λαού.

κ... Ακούω τήν Υλώσσαντα; λογιωτατιδίου καί επήρε

πόν Χατίφορο. τής αναθεματισμένης λογοδιαρροίας καί μετά

συγεσταλμένων οφρύων καί παλόντων ρωθώνων νά μέ λέ»

{ην ύστεροναπό τόσας ύθρειςεκαί δέν είναι καλλίτερον φυ-

χ τε καί σώματι καί ενδύμασιν. ωραίος ο ων ά

Καί, καί, καί, Χαί. .. «Ναί, ναί τού λέγω, στάσου, μήν

πέρνης τόν χατίφορον’σάντήν χελώνα, άκουσοννά σού ει-.

πώ". χράτησον τό. νερότής φλυαρίας σου; όπου κτυπάη ’σάν

τόν τροχόν πού μύλου τήν Υλώσσάν σου.---- Ναί, καλόν. εί-.

ναι νά έχη τίς όλα τά προτερήματα. αλλ᾽ επειδή είναι ά-

δύνατον ή τουλάχιστον σπάνιον, δέν είναι καλήτερον ο άν-

̓ρωποςνά έχηωραίαν καρδίανκαί άσχημον μορφήν. πλού-

σίον νούν: καί πτωχίν στολήν, παρά τό. ανάπαλιν; Τό

μέν τέρπει τούς οφθαλμούς, πλήν καταστρέφει ̓λομλήρους

Χοινωγίας,ενώ διά τού. δέ δένευαρεστείται μέν η όρασις,

πλήν πιπάταϊ. ή: πατρίς καί στεφανούται .'ηΑρετή.

Ακούω νά μέ λέγη αχαί πώς θά προχωρήση: ήη Ελληνικά

γλώσσαδιά τής η, γής τής μιξοθαρθάρουδ'Ημρτικήορ»

αλυτό, τού λέ γω, είν᾽ άλλο ζήτημα" ομιλώ περί τής μεταξύ

ποιήσεως,γλώσσηςκαίμέτρουδιαφοράςρο-ακεγώ.μόλέγει;
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(μετά προσποιημένηςφιλοπατρίας). ομιλώ περί τής προόδο»

πής ρου μου Ιώσσής: 5 Αχουσον λοιπόν' πατριώτα λο-

γιωτατίσκε. Πρώτον ο ποιητής δέν εερωτά τί θέλ᾽ η γλώσ-

σα σου, αλλά τήν. απεριόριστον. φαντασίαν του ήτις δέν γώ:

ρεί εις τ᾽. απαρέμφατά. σου. αλλά δεύτερον σροχοίμόνον

ως λέγεις περί απωλείας τής γλώσσης, σ᾽ απαντώ» ότι, «άν

εχάθη η Λατινική, όπου ουδείςσχεδόν εις αυτήν, Ποιητής!

έγραψεν άλλο τόσα πρόκειται ν᾿απολεσθήκαί. αρχαία. έλ-

ληνική, όπου ουδείς σχεδόν, Ποιητής! εις αυτ ήν. γράφει έχεις

νά Υράψης» εεάν θέλης, εις τήν φίλην σου αρχαίαν» περισσότε-

ρα, Φιλοσοφίας καί επιστημών συγγράμματα, από τάς τρί-

ας τής ακεφάλου κεφαλΏςΣου, τά οποία ουδ᾽εφαντάσθης

ποτέ σύ καί οι όμοιοί σου, ουδέ ποτέ θά: σχεφθήτε περί

τοιούτων απολύτως αναγκαίων ουγγραφών «όσον μάνιωδ ώς

καταπρώγεσθε, τόν καιρόν εις μάτην διατρίέοντες, εις τό

περί γλώσσης άσημον θέμα, ως εις τήν γλώσσαν. νά. στέ-

Άωντάι όλά, 'σάν τού αιρετικού τήν. θρησκείαν ήτις όλη στη-

ρίζεται εις τάς νηστείας καί τούς σταυρούς. αλλά καί πα-

ραδεχθέντες διά μίαν στιγμήν ότι εν τή γλώσση στηρίζον-.

ται οι νόμοι καί αι προφητείαι τής Τλληνοκής. προόδου, έέρ»

Άομαι καί πάλιν. νάσ᾽. αποδείξωότι η γλώσσα τού Λήμον

δέν είναι ουδέ Περσική ουδ᾽αγγλική, αλλά µία τών ω-

ραίων. ελληνίδων διαλέκτων" καί. ότι γλώσσα δέν θά ειπή

άάλλο.παρά, ώς προείπομεν, γέφυρατής εκφράσεωςή Ααλ-

λέτέρον ποταμός εις ποταμίσκούς διακλαδιζόμενος: ο πο-

ταμός είν᾽η αρχαίαγλώσσα,οι δέ ποταμίσκοιαι διάφοροι
αυτής διάλεκτοι». ωςΙωνική, Δωρικό, αχαϊκή, Αιολική,

μίατών οποίων είναι καί Η σήμερον λεγομένη δεαν η
εν Πελοποννήδωεδρεύουσα.

ηή νέα Ελλάς ως θυγάτηρ τής αρχαίας πρέπει νά εναγκα-

λισθή τήν δυμοτυκήν γλώσσαν, τήν θυγατέρα τής γλώσ-

όσης; τής Ελληνικής αρχαιότητος: η νέα ηλλάς πρέπει νά

χαίρηται. βλέπουσα πολλάς διαλέκτους εις τάς χώρας της,

-καθότι χαί «τούτο- πρός τοίς άλλοις. αποδεικνύει ΤΙΝ πράς
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τήν άχ αίκν ελλάδα. συγγένειάν της, διότι ως προείπομεν

καί εις τάς χώρας τής βλληνυκής αρχαιότητος «ρου, ε-

λαλούντο. διάλεκτοι" πρέπει νά χαίρηται καβόττι αυτή σχε-

δόν µόνον ακούει.τά τέκνα πηςκατά δικφόρουςομιλούντα

διαλέκτους. Ναί κύριο.λογιωτατίσκοι, ποτέ εις τήνΚλλάπ.

δα. δέν ουχήρξς- μία γ λώσσα: ο Εενοφών καί ο Πλάτων, αλ-

λέως έγραφον παρ’. ότι ο Βρόδοτος, αυτός πάλιν διαφόρως

τού Δημοσθένουςκαί Αισχύνους, καί ούτοι «πολύδιαφόρως

τού γέροντος αρχιγέτου τής ποιήσεως ομήρου, τού οποίου

η-ποίησις εις γλώσσαν παρά «πάντων- λαλουμέγην᾿ ή»

διότι ποιητής ως ο όμηρος έ εστολίζετο υπό τής

υμηλής ιδέας ότι, ο ποιητής πρέπει νά γράφη εις γλώσ»

σαν παρά πάντων εννοουμένην διά πλείστους λόγους. ---

Μολονότι λοιπόν τόσων ειδών γλώσσαι υπήρχον, Θλέ-

πομεν όμως, ότι μόχρι τούνών σώζεται κορυφαία των

Αττική, καί θά σώζηται όσων ειδών καί ημείς άν γράφω-

μεν σήμερον.Τούτοθάείπη ότι δέν Θλάπτειτήν γλώτσαν
ά Υτος επί τό δημοτικάτερον ΏΏ επί τό αρχαιότερον.

Μού είπε ο. φορά. λογιωτατίσχας τις, φοιτ ητής πού Του

νεπιστηµέίου,-ετί θά είπη λουλούδι; »- πού απεχρίθην«τί θά.

είπη άνθος; » ν Ε:π6 αάνθος» καί εγώ τού είπον ατό

χούλούδς, δά- είπη λονλοϊδιρ ακαί τί: θά είπη. χατά”.

χνλά καί ΙΕΡΗ μ᾽ ερωτά. άλλος τις τής ιδίας σχολής,

«χαί τί δά είπη ομίχλη καί Σελήνη;» τάν ηρώτησα, αφού.

μ’ έκαμε πήν ολα τής σημασίας : τής ομίχλας καί τής

Σελήνης, τώ είπον, -ότι ταυτά σημαίνωσιν:η Ααταγηλά,

γαί τό φεγγάρι επί πέλους δέ μετά πολυμαθόύς. υπερη-.

φαύείαςμ.έοατώ ακαί ν᾽.απήντησες εις κόνόμχρον; είς-πόν.

Σοφοκλή», εις τόν Αρισ-οφάνην,καί μ. ένα.λόγον εις Χανέ--

να τών αρχαιοτης δεν ) απήντησα. είς χανέναν, τώ- όντι

τώ». αρχαίων, τώ είπον, καθότι" ωςαρχαιότεροι/δεί τάε-

γνσιριώπα,-ημεί; όμιος. ώς.γειάτατοί,τ καί τό

λουλούδι χαί τό άχθας, χαί σήν να καί την- ομάρω,

καίτόφογγάρι.καίτήνΣελήνην,έχομον:ευ-δικαίωμα.νά



---. 19; ---

λέγώμεν- οποίας τούτων. θέλομενς κατά. τάς περιστάσεις;

χορίς νά γίνηται. τό άνθος αγκάθν, άν τό είπωμεν λουλούδι,

χωρίς ή ομίχλη νά γρηρρε ήλιος, άν τήν είπωμεν Άατα-

χνλά καί χωρίς ή Σελήνη νά γίνηται τουλουμοτύρι άν τήν

είπωμεν φεγγάρι“» μάλιστα λέγω καί εις-Σάς καί. εις όλα

εν. γέγει τά λογιωτατίδια, «μολονότι δέν θεωρείται τό σώ-

μα καί τό ένδυμαεις τήν ψυχήν;αλλ᾽επειδήκαθώςλέ-
Ίστε, καλόν. είναι νά ος όλα  εννωμένα τά. πρώτ

ρήματα, «αρίνωότι τ᾽ ωραίοντής ποιήσεως αώμα -είν' οπθν-

ουδήποτε, θυρών, ρέον μέτρον; χαταλληλάτερον 1πλήν τό

ομοιοχατάληκτον τών δεκαπέντε συλλαβών, ήγουν τό εθνι-

χόν κ ένδυμα δέ μάλλον κατάλληλον καί συνδρομήν

εις τήν ποίησιν «τπολλάκις Χ9ρη γούν»! είναι  η γλώσσα τού

λαού,ήτοι η λεγομένη:δημοτική. :..

“Ιδού πού στηριζόμενος λέγω ταύτα καί πού θασιζόρε-

«ος είπον. εις τόν τελευταίον παραγραφίσχον: τής πρό ολί-

γου δυμοσιευθείσηης μον “Ηθηγιομάθής: καρδίας.

αβηοφα- εις δημοτικήν γλώσσαν. διότι αυτή χαί μόνη

σείναι τό ένδυμα,τής ποιήσεως, παί ο μή. Ιβάφων εις αυτήν

πάςμέ συύΓχωρήσηνά πού; είπω. ότι. ούτε ονώπσενακόμη

πί-εστί πεόίησις.α-

ά δηματική λεγομένη ο είναι κατά τρία ασυγχρί-

τώ λόγω προκριτωτέρα τής αρχαίας Ηλληνικάς φυσικώτέ

ρανασυγκρίτως ηλυκοτέρα καί μάλλον υψηλή.

- Έρχομ”εις αποδείξεις.

“Φυσικωτέρα"διότι η δημοτιζή γλώσσα.τίν η γλώσσα
τής νέας Ελλάδος, είν᾽ η φωνή τής καρδίας τής νέας γεύεάς'

άμα΄εγεννήθησανοι άφρονεςλογιωτατίόχοι.οι σήμερον-πε--
ριφρονούντες αυτόν δέν. είπον: ύδωρ, άροτον, οίνον, ωτίον,

βητέρα, αλλά νερό, ψωμί, χβασί, αυτί μάνα. Οι λογιω-

πατίσκοι- μέ λέγουσν ακαί.τί-θέλεις, οπισθοδρομοιέΣυνο”
δινές νά λέγωμενεις αυτήνμαςτήν ηλικίαν, ότι εν τή νεό-
πητί μάςς τούς. λέγω: εναλχίτερον νά οπισθοδρουήσητε (άν

ούτωθεωρήτετό πράγμα)είκοσινέτη, παράείκοσινεκώτόνν
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πυετηρίδας καί άν σείς τολμάτε ν᾽ αποχαλέσητ᾽, εμέ. οπίν

οθοδρομητήν; πρέπει εγώ νά ονομάσω σάς τόσον ανωτέ»

ρους µου η όσον ο αριθ. 20 τού 2 000, χα-

θότι εγώ ανανεόνω τήν γλώσσαν τής επαναστάσεώς μας,

σείς ός τήν γλώσσαν τού Θουκιδίδου.

---Δοιπόν είναι Τρ καθότι τήν μπα γέλ᾽ η καρ-

δία φυσικώς, χωρίς κόπους, ενώ τήν. αρχαίαν τπαραδιδόμε-

θα ως μίαν τών ξένων Υλωσσών (καί είθε νά εκοπιάζομεν

μόνον ως εις μίαν φραγγικήν γλώσσαν) απόδειξις είναι, ότι

Γαλλικά, εταλικά,Γερμανικά:χλτ.. γνωρίζουσινοι πλεί-
τοί τών Ελλήνων, Ελληνικά πλήν αρχαία σχεδόν, ου-

δείς. ᾽ :

Τήν αρχαίαν ελληνικήν ωςμητέρα τής γλώσσης μας πρέπει

νά τήν σεβόμεθα, πρέπει νά σεθόμἐα αυτήν ως φωνήν τών

κυλοσσών τής αρχαιότητος: τπρέπει νά προσπαθήσωμεν νά

τήν γνωρίσωμεν όλοι, τό κατά δύναμιν, πλήν᾽ διά τούτο

δέν πρέπει νά παραιτήσωμεν τήν καθ αυτό ιδικήν μας:

τήν Υλωπτοκήν εκείνην Υέφυραν ήν κατεσλεύασεν ᾿τό αίσθη-

μα, τό ακολουθούν αχωρίστως- τούς δεσυευμένους λέοντας

τής Γλλάδος, τό συμφυλακισμένον εν τώ αθανάτω ο

μετά πού αετού τής Ελληνικής πάλιγγενες ίας" δέν πρέπε

νά παραυτήσωμεν τήν Υλώσσαν εκεείνην μεθ’ ήής κα πούς

μάξαμεν τόν αγαρινόν, μεθ’ ής υμνήσαμεν τόν έλλην α-

ρήν» από τά βουνάκαί τούς χάμπους τής Πατρίδος μας’

πέλος πρέπει νά σεθόµεθα τήν γλώσσαν εκείνην μεθ’ ής

εχράξαμεν, θουτυµένοι από. Ταυρχο-ηλληνικόν αίμα «ζήτω

ή γλυκείά μας ελευθερία: 5

Είν’ ευτυχές τό έθνοςεκείνο τό έέχον χωριστήν γλώσ»

σαν. τού πολέμου. καί τής ποιήσεως, καί χωριστήν τής φι-

λολογίας. Πλήν. νά εξηγώμεθα" λέγοντες. φιλολογίαν, δέν

εννοούμενσχολαστικότητας, ως σήμερονκατήντησεν; αλλά

τήν πραγματικήν επιστήμην τής γλώσσης, τήν φιλοδορικήν

ουσίαν δυ. -ής αποδεικνύεται χαριέντως. η δικρορά τών τής

Υλώσσης. διαλέκτων.



Ζηλεύονται η ελλάς καί Η Ιπαλία ευτυχήσασαι κατά
τούτο' ενώ ζηλεύεται όμως από τού; ξένους η Πατρίς, από

ημάς τούς άφρονας υ6ρίζηται. μα

"Σάς ερωτώ κύριοι λογια ολο αποίΐον ματς μάλ-

λον, τόν καλόν ος ραστήν Ώ τόν τα πο υιόν τής

Μούσης 55 Βεθαίως τόν δεύτέρον, καθότι ο μέν διά κόπων

ρανθάνει δύω γλώδσας καί μεταφέρει εις τήν μίαν τά τής

άλλης, εενώ ό ποιητής μεταφέρει από τήν αφθονίαν τών

ιδεών του τήν ωφέλειανεις τάς κοινωνίας, χαί μέ δρόσον

ραντίζει πούς υπό τής κακίας μαραινομένους λειμώνας τής

ανθρωπότητος. Εις τόν αληθή ποιητήν υπαγορεύ η ωραίά

φύσιςενώ εις τόν μεταφραστήν η επίπονος τέχνη. Τό αυτό

καί εις τάς δίαλλέκτους συμβαίνει" τήν μέν δημοτικήν ό-»

παγορεύει έμφυτόν τι, ενώ τήν αρχαίαν, ο Χόππος καί οι

ιδρώτ ες διδάσκουσιν. ή δημοτική γλώσσα είν᾽ εις ημάς

ως η αρχαία εις τούς Παλαιούς, καί εις τούς μεταγενεστέ-

βους µας θά ήναι, ως εις ημάς η Αρχαία.

Δύναταί τις νά μέ είπη, αείπον νερό, λοάσί, ψωμί, Ατλ.

όχι διότι έέπρεπε, αλλά διότι ούτως ήκουον τούς γονείς βου

λάλούντας". εκείνοι δέ. ωμέλόυν  θαρδάρως, διότι τούς

εδίδαξαν ούτως, οι διάτόροι κατ᾽ αυτώνεπελθόντεςδο-
ργπτήτορες- Εις απάντησιν λέγω, ότι, «ο γλώσσα τυφλοίς

ύμμασον ακολουθείτήν. εθνικήν καρδίαν, διότι ως προεί-

Ρομεν είναι -φωνή. τής φύσεως" καί απόδειξις είναι, ότι,

ενώτόσα έτη απηλαγμένοι είμεθα δορυκτητόρων , πάλιν

βλέπομεν: τήν πλειονοψηφίαν ιδιοχτησίαν' τής, κατά σάς,

ξαρθάρου τού λαού .γλώσσης; αλλά καί άνπηγή τις ε-

πέβαλεν ημίν τήν. γλώσσαν ταύτην»; τί μέ τούτο; είναι

τάγαξ απάξενον καί εις τούς αρχαίους πηγή τις τοιαύτη

οκ. επέβαλεν τήν γλώσσαν των», τήν οποίαν όμως ως Υο-

Ίμανες χαλλιέργήσαν, καί τοσούτονεπλούτισαν». Η γλώσ»

σα, δέν. πίπτει από «τούς Ουρανούς, διότι. τού Θεού η

λώσσα δέν μάς είναι. γνοσ-ή'. αλλ᾽. ώς προείπομεν,Ώ

εξ, εμφήτουτινός' ανεκφράστου, γεννάται, Ώ παραλαμθά-
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ψήται απότάς διαφόρουςευτυχείςτε καίδυστυχείς µε-

ταβολάς πού Έθνους. Πιστεύω ότι δέν{ υπήρχατε Ε.Κ,

Κ, λογιοτατίσχοι πρίν τού κόσμου.ίνα γνωρίζητε τήν πη-

γήν.. τών. αρχαιοτάτων γλωσσών. . . . λοιπόν σιγήσατε.

Αλλ' έχετεδίκαιον,ώπλούσιοιτώ πνεύματι,σάςεξυπά-
ζουσι τά ογκώδη λεξικά τού Γαζή καί αι πολύλογοι

γβαμματικαί τού Γεναδίου. καί τού. Λεωντίου, καί τόσα

άλλα. πολύ- πολυμαθείς µου λογιωτατίσχοι μήν εξυπάζεσθε"

η γλώσσα. μας, δέν έχει τοσαύτα όσα η αρχαία; διότι αντί

νά. Ρβοϊσέξηςα, όπωςτήν Χαταστήσητεμεγάλην καί πλον-

σίαν, ως εχείνηγ;.προσπαβείτε νά τήν εξαλείψητε, καί άν

χρειασθή, λέγετε, ότι υπέρ τού καλού τής Πατρίδος τό κά-

μψετε. Τό χλαλό σας εις τό καλάθι ο φωνείς τού

Ελληνικού... μεγαλείου” Πατρίς δύ. όσους. λόγους, επιθυ-

μεί τήν αρχαίαν»επιθυμεί καί τήν. νέαν. Σείς .ομοιάζετε

τούς Βρετανγούς, τάς ανθρωπομ.ύρφουςεκείνας αλώπεκας,

οίτινες, ενώ, πληγώνοντες. τούς.λαούς, σπεύδουσιτήν ε-

ξόντωσιν τής ανθρωπότητος. κράζουσι αδιά τό καλό. τής

Ανθρωπότητός πάσχομεν, διά τήν εξάτπλωσιν τής Έλευθες

ρίας σπεύδομενσ' δέν. μέ λέγετε;. ότι, από τού εμπόρου

αΞ9--κ Μέχρε τού «τελευταίου αθλητού λργιωσκτίσκον, θέα

λετε αγχόνην . «.. αλλά τί είπα; καί μή διά τής. αγ-

χόνης μόνοντιμωρούνταιόσον αρμόζειοι προδόται.τής

ελληνιχήις: φιλολογίας»: οι κόπτοντες τήν γλώδσαν τού

άλλανοςα- άς ήναι, --αείς.δέν. είσθε τοσούτον. κατακριτέοι’

ακουσίως: εγκληματείτε. άς, τό«ευρη από τόν  Λαύν η

Φλίαρος, η. χακεντρεχής, ήν ήν ά, «εν Σσχολαστικόπής

Άγτις σάς επήρε εις τόν. λαιμόν της.

Ότι λοιπόν. Φυσικωτέρά-είναι. η Δημοτική: τά. εννοή»

αατε, ότι δέ Η φύσίς είναι- προτιµητέρ, καί. μάλλον

αξιοθαύμαστος τής τέχνης, ελπίζω «ότι δέν αμφιθάλλεταν

σέ μένει ν᾽ απόδείξωβεν-. 5 ότι είναι γλύκυτέρα. χαί. ο

υψηλή διά τήν εποχήν μάς ταύτην,

Εις ταύτα νά Χρονοτοιθήσωσκοπόν δέν έχω; καθότι εί-
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«' αρπάξαν τ᾽ αλαφρά σπα]ιά

Καί τά θαριά τουφέκ]α

Καί εχυθήκαν σ᾽ τήν Τουρκιά
΄

ως τάσ᾽ αστ τροπελεκία,

ο - . . -

ΚΙ σάς βλέπω αναγινώσκοντες νά εννούτε τήν αλήθειαν

καί νά τήν μαρτυρή, ακουσίως, η νεχρωθείσα όψις σας’ ίδατε
ξ µε

λοιπόν, οποία διαφοράυπάρχει, μεταξύ τών δύο ενδυμάτωνν
3 7. 8- ’ . ό / ΄ 1

τής, ποιήσεως; καί οιά ποίους καί πόσους λύγους είναι

πβοκριτωτέρα; αλλ’ άν ακόμη δέν επείσθητε, τόσην γνά-
η 3 ᾽ 1 ΄ Δ ς η Κα 1 5

σιν δέν έχετε; νά είπ .. «πόσους πονητάς η νέχ Ελλάς α-

πέκτησεν ; καί ποίοι είν᾽ αυτοί 2» αφού τούς άπαριθμήσετε

καί τούς αναγνώσετε, θά ίδητε... όλας των τάς ποιήσεις

διά τής δημώδους γεγραμμένας δέν λέγετε λουπόν τότε

«πώς αύται αί σπίνθαι τής Ελευθερίας, αυτά τής Αθανασίας

τά μέλη δέν έχουσι τόσην διανοητικήν δύναμιν; τού νά
ο, : - τ «-ε : ό 4 . /
κρβίνωσιν, οποία γλώσσα Ι αρμοδιωτέρα διάτήν ποίησιν

τής Πατρίδος μας είναι; !

Αλλ᾽ εγώ καί πάντα παραιτών καί λογιωτατίσκος

γνόμενος, πάλιν  ευρίσχομαι-εις τήν θέσιν,' νά είπω -« Ό-

Ποιητής πρέπει νά γράφη εις τήν γλώσσαν τού λαού η

Διά δύο λέξεων.---λκούσατε.

Ποιητής θά είπη, βείος απόστολος" εργάτης τών άγιω-

πέρων αισθημάτων" διορθωτής τών ηθών. Όν λοιπόν; τοι-

αυτην εν τώ «χόσμώ αποστολήν έχων, δύναται νά γράψη

εις γλώσσαν, υπό τών μή εχόντων ανάγκην. εννόουμένην:

όχι βέβαια, διότι η μεγάλη ωφέλεια φυλακίζεται χαί φυ-

λακιζομένης ταύτης; ο Ευαγγελυκός ούτος κήρυξ καθίσταται

άχρηστος. --- Τής ποιήσεως η ιδέα είναι η ωφέλεια’ καί

ταύτης ο αμαθής Λαός έχει ανάγκην" ο υιός ούτος τής

φύσεωςείναι μέν πλουσιοπροικισµένος υπ αυτής, έχει πλήν

πολλής Χαλλιεργείας᾽ ανάγκην. Είς δέ τόν τολμήσαντα νά

είπη, α τί σηµαίνει ο Λαόέ: » εό,τι καί τό όλον, απαντώ

πρός αυτόν, ᾿ καί όςι αύτ᾽ η πολυμελής οικογένεια είν' η
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γεννέτρειακαί τροφός όλων" εξ. αυτής εξήλθον, όγι μόνον

οι ανθρωπίσκοισείς, αλλά καί οι ασημότεροι χαί οι διαση-

µότερο καί τά φαινόμενα τών αιώνων, άτινα θεμέλια,

άσειστα εν μέσω τών τρεχόντων χρόνωνέκτισαν, αιωνίου

δόξης καί μεγαλείου; εξ αυτής εξήλθον. ο Ποιητής, λοι-

πόν, έν µέλος τού το... τούτου δαίμονος; πώς. δύνα--

ται. ναχαριστήση εις τήν ο που; τής οποίας πό:

αθάνατόνγάλα εθύζαξεν»: καί συγχρόνως τήν πάτριόν του

νά -παραιτήση γλώσσαν4: αλλά.καί, άν, διά κακήν. τύχην

ελχυσθή- υπό τής πολυκρότου γλώσανς' τών - λογίων, τόν.

αφίνειο-πάρψυχάςδιέπων.άγνωστοςΔαΐμων, όστιςτόν κ--
λόγησεν ίνα διδάζη τούς ομοίους΄που, τόν αφήνει λέγω «νά

παρεκτραπή τής μεγάλης αποστολής του; ο Διδάσκαλος,

εις. τών διδασκομένων τήν γλώσσαυ, διδάσκει, άλλως, η

διδαχή καθίσταται άγρηστος, ώς πρός. άθυχα απευθυνομένη.

Λοιπόν, εις τόν αποκαλούντα. βάρβαρον τύν Δυμοτικόν

Ποτητήν .Ώ καλλίτερον τόν Ποιητήν απλώς, λέγω, ότι βάρ-

βαρος καί μισάνθρωπος είν᾽ αυτός άίδιος, στις. ενταφιάζεν

τήν ωφέλειαντής Πατρίδος του; ο δέ ασπασθείςτήν γλώσ-

σάν τού Λαού, ωφελεί πρώτον τήν Πατρίδα του, Καί συν.

επεία. τούς ομοίουςτου; “καί δεύτερον ζωογονεί.τής πρού-.

δου, τής φαντασίας, καί τής φύσεως τήν γλώσσαν;

Φαντάζομαι τά λογιωτατίδια πεχινότα, καί κάπου, κά-

που λέγοντα. «μάς ση’ο χωρείς, ενομίζαμεν ότ, αι ά7πόλω-

τοι υνομαστικαί καί ος στολίζων τάν άνθρωπονΧαλ α-

παρτίΊος σι τήν παιδείαν" ότι τ απαρέμφατα χαίαι. δο-

τικαί Αρατούσι τήν συνδιάλεξιν καί τόν. Αόσμον όλον"

ονομίζαμεν τέλος, ό ότι, άν λόγου χάριν, γίνη τό, τής πο

κατ᾽ αφαίρεσιν τού Ώ--- καί σόν, διά---γλά---χαλάει᾽ ή που.

σις καί γίνεται αγγούριου. 9- όχι νά. σάς.χα; σάς δρκί--

ζομαι εις «τούς επιπιρρηματικούς σας προσδνοσμούς», ότι δέν

πληγόνεται ποτέ ή Αθανασία, διότι ειναι... μικρά-.. τά- χέτ

ο). τής γλωώσσης6; χαί δέν ττήν φοάνωφυν Μάθετε ότι

ποίπαις, υότρον, καί Υλώσσοι είναι τρία, πολύ ο έν



τό έν πού άλλου" μάθετε ότι χρέος έχομευ, ίνα” µανθάνω-

μέν τήν προγονολήν µας γλώσσαν; μή παραιτούντες πλήν
οες δα

τό σέθας, τήν αγάπην καί τήν περιποίησιν, τής, διά τό

έθνος ας, αναγκαίας πού λαθύ' γλώσσης.

Καί άν υποθέσωμεν” ότι δύνεζταν νά υπάρξη ,

τική; εις τήν αξχαϊαν Ποπ: (διότι η ποίησις είναι πό-

σον μεγάλη, ώστε όπου γαί άν κάθηται φαίνεται) δέν Όν

νεται ώ πονητής αυτής μετά τής ωφελείας" »αί τότε είναι,

ως νά μή ήτο" ο αδάμας πρέπει νά στολίζη τούς δακτύ-

λούς καί τά στήθη, καί όχι νά μένη εντή ξυλίνη του θή-
3 Ψ' » Δ΄ Ή Υ' ορ . Ακ”

Χν διότι αρανίς ών, καθίσταται᾽ πάντη περιττός" ή γλυ-

κεία φωνή πρέπον.νά τέρπη τάς ακοάς, καί όχι νά μόνη
3 άν Ν 3 ΝΣ

Ααθεύδουσαεν τοίς στέρναις, η αηδών δέν θά εκτιμάτο,
14.: εν

Ν Φα 4 τ -γ- ᾿

δέν θά υμνείτοτόσόν; υπό πόσωψ,εάύ δέν εδημοσίευεν εκ

τών δροοδγόχων λειμώνων τό ζαχάρινον λάλην.ά της" ή-

θελόν είναι τότε άέν εκ τών κοινωτέρων ππτηνών.

ο πουήεής πρέπει νά:υμδαδιζη μέ τά θη; έβιμα καί

φωνήν τής εποχής καί τού κλίματος, ήτοι τού είδους τών
. ή ’ ος Δ » Ζ' Ά - ΄ δύ

σν ρωπώον ο ποιητής εμ.μ.ετρως η πεις 3 ραφών; όναται

νά λαμβάνη τά χαταλληλ ότερα: καί ωραιότερα της αρ

χαΐας, καί τό άππάφθήσμα “τής πο μα ούτως νά

σχηματίζη τερπνάν Υλωττικόν χράμα. Έχει τό δικαίωµα
ος 3

όταν γράφη τις, καθ᾽ αυτό εις τήν δη εύροεθείς εν μέ-

σώ λογίων νά: ομιλής ση καί γράψη είς τήν ΑΕεγομένην κ”
1

τ»
θαράν, τς όμως εις τήν ρχαίαν, διότι σχεδόν δύο ή

τρέϊς γνώ ρίζουσι ταύτην’ αλλά καί εν μέσω τών λογιωτέ-

ρων ευρεήείς, έχει τό δικαίωµα μετά συνηζήσεων νά γρά:

φά κάθότι οι ακ ΄σαγτες λόγιοι τ πλείστας εις τόν ν
.

απήντησαν: εάν είππη; δν αντί; αί; αβλαβέστάτον ε τώ χα.

βότιδέν είναι άλλο, πλήν τροπή τού, α, εις; η, καί υπογρα-

ή ν είπη γλά αντί διά καί τούτο αθλαθές είή τού; τ. εάν είπη γιό διά καίτο θλαθές είναι

ωςαρχαιότατον, ούτω καί τό, τής, το; κατ᾽ πρ Ίν τηύ,

Άρ χάρη τού ... Ράρθαρόν αποκαλώ, τόν Υράφοντα-δε
,

νας φράσεις ή λέξδεις, Ως ντουλάπι, νταθάνι, αντία, πα-



πούτσι κλπ. Ερωτάτε ίσως, τί νά κάµη ο λαμθάνων τοι:

ούτων λέξεων ανάγκων ποιητής» ευκολώτατον είναι, Ά νά

τάς κατασκευάση καί θέση. εις τήν. πτωχεύσασαν τού λαού

γλώσσαν, καθώς ποδόντηµα, ντηµατοβήκη κλπ. ή νά με.

ταφέρη αρχαίας. εις τήν Δημώδη, ως θΊκη, θόλος χλπ.

διότι ούτε η μήτηρ αρνείται “τής θυγατρός, αύτε είναι υπε-

ρήφανος τόσον η θυγάτηρ ώστε, νά μή παραδέχηται εχ τών

τής μ.ητρός.

Τελευτώντες τάς σκέψεις μας ταύτας, κρίνομεν ανα-

Υκαίον; νά. συστήσωμον εις τόν γράφοντα ποιητήν; ταύτα.

όσον τό δυνατόν χαθαράν τήν έκφρασιν; καί ολεγωτέρους

στίχους εις καθε αντικείμενον, τό δέ μέτρον, άν δυνατόν,

ως χείμαρρος, εξ, ανηφόρουρέον, καί διά νά ρέη τό μέτρον,

πρέπει νά έχης υπ᾽ όψιν σου τούς τ τούτους κανόνας.

ά.) Νά υπάρχωσ: περισσότερα φωνήεντα, εις κάθε στί-.

γον; 6΄.) ποτέ νά μήν ιο η επομένη λέξις εκ τού φω..

νήεντος όπου Η πρώτη έληξον, ως έλεγε, εκείνος, αυτή,

ήτο, καί άν δυνατόν, κανών αυτός, νά ττρήτα. καί εις τά

ληκτικά: σύμφωνα, ως: τόν νούν, αλώπηξ ξένη γ-) νά μή

τίθηται εν μέσω δύο λέξεων. φωνής, εις ό η πρώτη έλη-

έε καί η δευτέρα ήρχισεν, ως αυτή Η ήρα, εν ώ ο όφις κλπ.

δ΄) μακράν από πολλάς εκθλίψεις καί αποστρύφους, ως,

Ανέθ' απάν᾽ σ᾽ τόν Ελησσό, κ’ απάν' σα)τόν ελικώνα:---έ.).

ποτέ δέν πρέπει νάποχεγαλιζης καί αποποδίζης συγχρόνως

τήν λέξιν, ως----Σάν δροσιά 'π᾿ τά µαγουλά της, --- τό από

τος π, εις τό οποίον σκοντάπτ᾽ η φωνή ως εις πέτραν

τό πόδι, σ΄) προσοχή μεγάλη. εις. τόν. τονισμόν; διότι

άλλως Τκαθίστατα: άηδής ο στίχος, ώς καί οικονομία. είς

τάς συλλαβάς, καθώς, ---Έρωτα πλήγωσε τούς νέους διά τά

εύμορφα, Αοράσιας---ήτο πολύ καλλίτερον ο Δημ.ώδης ούτος

στίχας νά λέ γΏ--έρωτα ΤΑ ΄Ρ τούς ντούς γ-ά τ᾽ άμορφα

τ »

κοράσια--απ τορώ πώς ο ποιητής ενώ δέν εύχεν ανάγκην

15
κ ς «

συλλαθών, προσέθεσεν, καί τοιουτοτρόπως κατήντησε τόν
1 ταΡ η . Α . }

ετίχον; άθλιον υ.έοος πεζολογίας, ώ ποιητής ούτος, άν ΧΑΝ
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δημοτικώτατος, ας μέ συγχωρήση νά τόν είπω, ότι ομοιά.

ζει τόν έχοντα Φυσικώςωραίαν μορφήνΧ’ ασχημίζοντ᾽ αύ-

τήν; ζ΄.) εις τό τέλος τής λέξεως δέν πρΕπον νά τρώγηται

τό φωνήεν; ως εις τόν «δν

3 Ενηδο... ο φυσάει,

απ᾽ τούς πόνους του λυσσάει
’

άξι.
’ - - χ

εις ήν ευρίσκεται θέσιν είναι αντί το φυσά, λυσσά" δέν
να αι Ν . 7

εννοώ λοιπόν τόν ΕΙ δύ όν τινες, καί μάλιστα μεγάλοι,

χωρίς οστίχος νά τούς βιάζει, εκουσίως τόν καταστρέφου-
ζ΄ Ά Νάή

σι. αν πάλιν τό κ

7

;

κάμνωπι πρός πτεριφρόνησιν τού στίχου

τεύήπος λος Ε ' είς τό πεζόν» λέ(όπερ ποτέ δένπ ω) άς γράφωτιν εις τό πεζόν" λέγ

λοιπόν ότι τά τοιαύτα ρήματα θεωρούνται, άτ

όντα τ παροξύτονα. Εξαιρούνται εις μερικάςτ τας καί.
1.

συγχωνεύσει ς τών φωντέντων, πλήν εν τώ μέσω μόνον τού:

στίγου,ώς,----νά τραγουδήσω ηθέλησα, αντί---νά τραγουδήσω

᾿θέλησα,---τά δάκροα εχυνόντανε αντί---τά δάκρυα ᾿χυνόν-

τανε,--- ή.) τών οξξυτόνων' λέξεων τό φωνήεν, τότε αποβάλ-

εται, Η συγκερνάται, όταν τής επομένης τό αρχικόν "ήναι,

όχι μόνον τού αυτού γένους, αλλ’ έχει καί τόν αυτόν το-

νιαμόν,---κακή ήθη, ---καχ᾽ ήδη" καλέ έκτωρ»---καλ᾽ έκτωρ :

δέν θλάπτει πρός τούτοις, άν τό ληκτικόν τής πρώτης δέν

συμφωνεί μετά τού αρκτικού τής δευτέρας κατά τόν αριθ-

μόν, ως δειλοί ίπποι, δειλι᾽ ίπποι, θ’) τό ληκτικόν, ν,

αποθάλλεται όΌταν η οπομόνη, άρχεται εκ να.

κακόν νόμον δι κακό νόμο δίδεις,---τό, ν, καί άν τό

γράψης, θά φαγωθήεις την προφοράν;----ώςτόν εχθρόνμου,

τόν εχθρό µου,---προφέρεται, εξαιρείται, ά. τό όν τών άρ-

θρων,ως,--- τήν δέκην»Έ---καίόχι τή δα αι Γεώργιον,

αί όχι---τό Πεώβητον 6’. μένει τό ληκτικόν ν, όταν δηλώνή

7 επε ξΥγ τόν αριθμόν, τόον χλπ. ως είπαν τότε,

αφαιρουμένουτού ν, γίνεται είπα, τότε’ ιδού ότι καταστρέ-
1

ε
ρεται καί ο αςεριθμός Έλι τό πρόσωπον. Καί ταύτα περί

μέτοου" αχούσωμεν καί περί ποιήσεως εν γένοι Αανόνας



2 ος

(άς

5αν) εν μέσοι, δημοτικού στάθη δύνασαι τάτε μόνα

νά θέσης.αρχαίαν, Ελληνικήν λέξιν, όταν. αύτη δέν.ηυπάρ-

χη είς ΤΙΝ᾽'δημοτικήν. καί αδύνατον είναι νά κατασχευα-

ούή, ειδ’ άλλως, δέν έχεις τό δικαίωμα π. χ. ενώ έχεις

τήν λέξο, δέν έέχεις τό ανα νά είπης συµ.-

-Είαν, ή παιδί, νάείπης τέκνον) θ΄) οποιητής τής Νέας

Σχολής δέν.αρμόξεξ νά[; τη. τήν βάσιν τών παρομοιώσεών

του εις τούς αρ χαΐόυς, (ως οί πλείστοι συνηθίζ ουσινή»'ήγουν

νά ΚΙΝ σάν τόν Πρακλή, ’σάν. τόν Δία, ᾿σάν τόν αχθς

λέα σάν τήν Αφροδίτη κπλ. διότι έέχει νά λαμβάνη όσα

θέλει εκ τής πλουσίας.διδασκαλίσσης, που, τήςτερπνής φύ-
σεως, όστις δέ παραιτεί. τήν φύσιν καί. τήν. αρχαιότητα,

λαμβάνει ώς πηγήν, δέν είναι ποιητής, διότι αδυνατών νά

εκτανθή. καί αναλύση υψηλώςκαί αρμαδίως τό πράγμα» ε-

παναπαύεται εις τά νά λέγη. απλώς,’ σάν τόν. Ηρακλή; καί

᾿σάν τόν Αχιλλέα, όπερ δέν είναι πάρεξ Χχριγολογίαι. Μ-
δι - ού ΓΙ ν΄ δέ ό
ξαιρείται κα. ν έρως, όστις᾿ δέν είναι θετικ ν πρύσω-.

πον, καί «εις τήν αρχαιότητα μόγον αγίκον, αλλ᾽ ' αίσβομα,

αιώνιο, μοταβαίνον αππό «τής μιάς γενεάς. εις τής. άλλης

τάς καρδίας,αίτινεςπάντοτε.θάτόν υμνώσιν.ό έρωςεξ ού
οσα ο ο ας πο ο ρουτό ο τό ρήμα εράω.- ό, πάντο; «θά, έλκη τάς νεα

ζούσας ψυχάς; ΥΘ ή. ιδέα, τπρέπει. νά. οςχειταί, τό πολύ

εντύς μιάς στροφής,διότι χωριζομένωντ τώνστοοφών, εάν διά

δύο εκφράζηπαι, χωρίζεται καί η ιδέα, καί τότε όμοι-

ζει σπαθί συνθλαμμένον καί εις δύο θήκας σος

νον, δ᾽κ)ο. δεχαπεντασύλλαθος. ατίίχας δύναται γά χωριούή

εις δύω αι, ως:
πι ολ... ος λε » ’Άμα τόν κόσμο εγνώρισα; εγνώρισα τά πάθια

” αγκαλιά τής μοίρας. μου ήτον γος τι αγκαθλα.

Τράφεταικαί ούτως:

μα τόγ κόσμο ο

εγνώρισα τά πάθια,

ή αγκαλιά. τής μ.οίρας |μου

τον γιου.άτι αγκάθλα,
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παρω Ηρητόδν.όμώς ότι, εις, αάς πρό θλς.πομόςιεν

χωρίστου στίχου; ρήμα ο Δημ μιμαν

δέ. δένθλάπτει. εάν πό«ημίστ ου.τού, ονείνεγαι οξύ-,
ος

τούονκαί τό τού. δεύτέρον΄.“πρυπαβοξύτογο ώς τν. δε
τν

-α τω

Βάλα: πό γέλιοτής, αυγής είς-τό. μικρότής τείας ης

- μέ» καίρόδα ως χευεών.τόχρώμα...

δν "θλάπτει άν «πρώτον ημίοτικον είναι ταν τα”

ο εκρνόν(ο) λλόε«σσ
στίχου. χριόθέντος». α αιτάττας. κάρα πρβιόαγα' ΥΚδμοίο-"

τοζωνται, διότι τότε προθίθάζονται, από τών Ημιστίχών᾽

τάς. θέσεις; "εις τόν στίχον» τήν τάξιν, ταύτην᾽ άνίσγυύν τση

θελ!άαπαντήσω-καί «ειςολοςο πήμαεά”, δηλαδη δέν»

είναικαλόν, άλλουτόνου. νά, ήναιαι μέν μα αί"πούν

ποιήματος φας άλλου, αί δέ, ώς ενφ' λέγείς ώς

ος - πό στότήδος έχειν
ος, πρ αί όν Τή οκ ο. ετοιύ

Επ τ δυστυχώς, μέ, ΛΣ
- Ξξ Σ᾽ Φος) ονκ ος 5

Κόρη ! αναίσθητι. γλά Σέ
-- 5 οταν

Θά’ χατεθώ "στόνάδη. .ος {κ
.«πιρύς εκ. είφσωάραίς όταν ̓ υδπ εκ

. - π΄ 3

-Αένέχεις,σύνάδειανχά-είπρκτ
ο ια. -Λησµόνήσες πού μόλεγες - - έξοϊτο -Ροττ

άν δέ σέ. ειδώ πεθαίνω, 1 1ΤΙΟΧΡΣΌΤ

Καί μέ τά γέλοιαδέχεσαι Ηπετο

Τά, δάκρυα 'πού στέλνω :ο

αλλά ή.. τών δύο στροφών, διότι εις τό αυτό ανήκουσι

ποίημα, νά ήναι οί πρώτοι καί οι τρίτοι στίχοι 'ληκτυκθί,

ή αν έ.) ο ανομοιοκατάλληκτος, είναι. μονό»

Ίβαμμος, χαί ποτέ. δέν το ως:

αΤά᾽ θλέφαρά τους τά γρυσά, όπου τά δάκρυα χύναν. .3

ένα. μόνονκανόνα.εις τόν ανομοιοκατάλληκτον στίχον πά-
ρατηρούμεν»ότι, όλου τού ποιήματος οι στίχοι πρέπει γά
συμφωνούσι χαί εις τόν τονισμόν, όχι μόνον τών στίχων,
αλλά καί τών ημιστίχων, ως.



ος τήςνα του, ο κάν, ας.πό πρ πα. όχι

ανν. ερ πουίσεως,, καίο ήν ος σε

ράφεωνςδή )απολαύ

μάφολείας, χώνει.

Σάηνοτέ βοι όάν 5ίπον,.

Αόγη---κευπέτα, διότι οι ᾽απάνθρωποι ενταφιάζουν πού έλ-

ληνος τήν βρουν. 3 καί π̓όντιν. μία. τών κατά τής. -α-
ων Εν ΌΝ ο ΓΟ δ

ΟΛΗ: ος να τηφόρών. απλο αί-

ίναι κεκαί η κατάά τής γλόο κ[αί 3 ροσπα ειν

αλλά κατά. πών ᾽αχέφάλων κεφαλών ᾿σαξ, ως θλέπώ-θά

“σάς μεγαλόνοες λο-



πρ οτος ος

ν ήκον δ αγασήμένε. μους στα τό.«δύστηνόν:

μουονστήθος, ήδεά, είδεις"εβέ δοποία γράμματά, ας -

τής πάσγ'οούσης µου κάρδίας. Ες ιατί γά ν μήν ήναι ήνε-

ωγμέγογ, ί ίνα, ίδης οποίαν. Φέρε πατάξεις. εείςτάς σσκηνάς

τώνσπέχρς ματ! Νοείο αγδρέα τβούς ότεΣενάγασπό»

αι]ά καί άν δέν 5 τουσ. περι αδύνατον είναι,

καθότι τά προτερήματά Σου α.ζέπτουσε τήν αγάπην τών

καρδιών), εις ποίον. άλλον -ηδυνάμη» γ᾽ αφιερώσω, τά

πρός. τούς. αισφιβοτοδόίους, αλεά -Έας--3 9 σος. δά-

κρυά μου) ός νο ε ; 9 -εσ ὀποίου ηη πατριωτική καρ-

δία γυγ̓ημερόν υπέρ αυτών τε καί ό.ζων εν γένει τών

δού.ζων ιαώ» πικροκ.ζαίει5 Ώ γαί" τά ελεύθερά μου

ταύξα τραγούδια,[όλον εις Σέ εύρίσκουσιτόπον. Τό



δηθχρόιμόνη ουσήξ᾿αν̓ρω--
αορώξνιο μας νδόκμβρ᾽ Ενδηδόκαγθδρης

τομ φένηκο τ αγία -λόγαα'«Θεός αδί λε

μις τ΄. αγάπης, (ος 3 {άδε᾽ καί. τάμένα τής

μον χιοπεγς 5 ων ολλ.

. ΓΝ. . Ο ο Σου ; αν
τών «π9ί κο ο κ. ο. 2 4

-- π΄ μον κοκ} Β.Σ, ΣΥΝΘΑΥΝΌΣ. δα



ψυψυψ̓θώυθθθθύύ ή

ΔΡ ΛΛΑΡΥΛ

Πρός τούς αδελφούςµας Ιονίου:.

Α.

Δυνατά ποϊός μού φωνάζει. « «3

Π φωνήΣου αντηχεί,

ως απ’ τού Θεού τό στόμα
Κάτ κάτ τήν ο ..
Κάτω, κάτω σ’ τήν ψυχή.

-φθόνοςότα
στ » .

ΩΤ 5) αλούω νά φωνάζης

Ν᾿ Άγιο στόυα, ιερό,

» Τών υπτά Νησών τό Αλάύμα

2 Δέν ακούς τό θλιθερ ό:

οο«ροάψώσ

Ρ Πυκροτρίζουν τά δεσμά Τους
Π ο / τ

» Πού χαί πέτραις συγκινούν,

» Πώς τά σπλάγχνα.Σην κονλώνται,

3 Καί τά χείλη Σου.σιωπούν}



ιφφφνεκρπφἀ:
"ΜήΣού σφάλισενο έρως

9η ραντάρ ας τ᾿ αυτιά...

» Καί νά ψάλλης δέν ο αθένε

» ά μος Του. Ρωτοξή ολ

Στρί ψε )

᾿πουύς σής ισγαίς: Άουμβούν

ΚΥ "τ επόναχχούδάλάγγλοι

Νάτής. Ενξδον "οσπούοον! 5υνυν ο

όλα βλέπω κι απγροιώ - ΓΈτα

άχ, αδυναμιά. μεγάλη ᾿

άν τήν άτυχή μ’ Αγάπη

Σάν τόν «Κούχον θρηνωδώ».. .

Εμάναπόες αγάπης|
τόν.τ ο

Καί σέ τού λουλούδιαου

Είναιο τ Έν

Εις Αβάναταιςφωναίς,

τς ης φελμφδίαω, α

Εις.καρδιαίς. Παρ :

Στα κας

Ειν υπόδεσις. Θεού 1.᾽ τ

Ό Αοόχόνουντοπο ό χύνουν



άμα,α ΟΝ Ες Η5 ς

ΤώνΝησιών«νά,ρβφόδυνος Ίιή α
Ηλέπως ακούώ:οτούς. γέλους,-ος

ας νά 6

«οσο...

τήν γλυκειά. ελευθεριά Ίσυς,  ' -

ότανΨέλρρυνμέ -- ίμ ά
εξ

Συνοδεύουν τούςπας Τους

το ο τύρ
αλ.

Ερίτού; λέγει ἀη χεβέ Πλάστη.

Ρ όταν ΕΞ Έστειλε οτήν. νο.

.. Μούπες, εείς τούς :Κόσμος τρέξε,

» κάχαράξη ήνΑργβολνκοορέωι

3Έν σ' τού Κοσμου, όλου. έο

» Τήν ολόμανρη πολ...

,.. Καί τήν έκα ά η κ

3ο πρ ώ τ κ (ΧΑ
΄ ος ρνο

» αλλά μέσα’ στά δκοτάδια |
κ τεμ ΡΟΥ31

» ᾿Πού πλανώμουν -α τηνναρχά
Δ . αυδεωμψατήσ τα

3,.απαντώ τήν Εν ως πας
ο οθλον τ Ράεο!

ο η Ξο

)τν τος '.. τής φλόγαϊξ- (ο

ού]εο χοβαζνοΉκευ «έτ
δι᾿ Βού, Στ Όον .ξ ο

5 λχ. ος, σος ΗΗλάστου--

-5.. Τά πήρες Ρισείοιοτοςτο



ει; 98 Ε-

9: Ρ καρδιαίς- τού. Κόσμου;ον

 Ν’ 'αρφδξάνο'οθγή»«αγθαδφίε,«οτ 8

9 Αγγλοτορριοαύστρορρδάσοι»τέ(α

» Μέ ν τά δκυλαά. στο.

3 Τρέξε; τή Όν, «φά

» Μή μέ «γ Οφραναάρς τετό

». Πού σάντήν Αλπού» παιδεύει --

» Τσ απιανήμω 5άπαιδιά. ον

κν ο. χάμποσ̓-ον ον ΕποσίεΊ

Ιά τος “Ες τυραννίας -΄- --

' Πύνουν;αίμ Ηορήβάσσήξίώ, ο 4
η

τ}. -α----; ο κατώ ο

ον ληστή. «
Μούξεσχιξιώγδήν Καρδιά ΠΝ

Καί. σ τάτά σπλάγχια. μυ τάΆχ! | Σας

όχι εγώον άμα λληνι ΕΝ
Πλήν ΣΗΜ: άγριαις φυλαίς;

τονπφξαϊ. τού.πρωροάεριίά.
ο σελ αρ Πεφααμορξςη:-α.



Καί δέν βάζει ορ 5.4 ανν. τείχει,

’Σά μιά σπίθα:ψοναχήρ-οος:;55 δη

ά ΤΩΝ, πέση; πε;τω -

οθ[χορ καλές

ποώετπμάζ. τόν καθέδρα ών

τής Θεάς. αλευθεββς” αθγα; μοι

Μολιόμένη οσα αίμα” { 4φ ο 193

Τήςάγρι ορ”

Καί δέν σκάζει σα--- ο δέν τρέχει,

Σά σκβοπιός' φαρμαίρός '
-ο

τό ος τής Τυβανγίας,

ώση ως...
ΚΣσσ τνΕ ώ Ες Ίσον

ΠΝ πε «ρόδα, ας “5
Μάτιν ἀδεάνατα,γλυκά,

Ρουλκομένααπό -"κλς ο,

ΝάΟ. τά δομ Να

Σέ ποίτόης απ.
«νο ώ ον ος

Νάκαή κι Δκρθμος, .όλος οντ

Καί αυτός. μέ τά σχ ί-ακεΏ:-ύ
μ κο κο τ ο

Ερινοθράχηονες, Παβία, -

Θυγατέραις τής εχβπφηύς, ΝΉ
37 γω 154

ώςΚαι δέν τρέχει βανομένος 543 νετώ

Ξά σκυλί "̓λοκαΐ ο κμονόλωσοθοττ

ση, Γήσαςσσ

Ηπούθερμού ;. τα :



νο ος . ο. η αίμα, «εν [23

Μέ ασφάλευτλ “πά ο όε Εξώστε

Σ'τής φωλιαίς πώ: πεμ̓ήζος, 5εξ

Βλέπει τ Σκλαθ]άΣ.."Ο 5
κ. ο

Μού ο ρ αυδιάχ:., -

Καί σ'τά σπλάχναμουτά-έχ Σας
Μού συμπούν προ» φωτιά...

πώς ν᾿ αρχίσω; δ ΈΝ Εϊπώ

Τής αθανασίας ρα ..
. δια Καί .

ο εΗέ Ήναγα δν ο

Μέ τί λα; 3 μέ τ -οτήβο; 3 |

έχω δύναμε υγητή, λα

Καί. ,η ύ ά Γ α[ρ [ού “σσ .“ξ

απ τόν πονβ θεέδή, Ρηφοστ«κ

Κι ένανα αί̓ζημ Ντ κλνέίσ΄ ες ει

ότι θέλει ο α η, ε τάτνω ον.

πιάεεφμάδόρετά τά να
-Ρόπου πάσ' ολλτά Νηδιά,;

ον
αΠοβαμμένον,καί ας σι

Ωι. οίξξρχεέαινά σκάσης,στ μα
ση”"εισαζλέ{αρ57 93.καμβωκίε;ιεκετύκε



5 δύ 58

ας τόνλδς Ηραάθάφαο «ον
Αχ! δένρύναμκόνά̓πώ-5. στο
από τό πλάδία«τήςεπθοςς ος

”
Πότεφθάνουναφβιομένα ω.

τή. “Ελαδιρ

τούς.ιδιούς;γάδν - τα

Νά φωνζεν «εύθεέ βόλι. .Η

δνγιωρζός ά θεό κ

πά ιν 4
2 ασ

τά δουνάαμ γάΊδ ο
πι ο απο

Ότ πε τ́ος. 4 Χρ



λε υδ το

| νη’η φανταδίενι.--
εις ττής διξη πάορσνά, εδ
Τό στοιχειό τής Τυραγνίας .-

Αυσσασμένοτάππλά, ας

ο ο μας

λόγιαός ᾽μηρράνά
ώ μεγάθυμοιαδελφοίΙ΄ή η
Πλήν Σάς στέλλω .όση φλόγα.

Εις τά “98 κάν ο.

Πλήν μιά ημέρα. η ΥΠ έλη 3

ότι πες ή,
ΞΕ. : ;

τ αενφικουξορίάζον,
Τά δεινάον κ "δη, ΤΙ

ο. 1δά στεΆλει β

Ασβεότη, γλυκά φωτιά.
--.,Επετάς νυθεάτθες

α μεγάληΣας πσνο Όδπος

"τήν Έλευθερ 0’ ο

τς αν ειμη Έοοο



λ ’ .-

Τό Ειλεύθερο Τραγούδι.

Η ελευθεριάΑρυμένη
᾿Στά λαγκάδια. ᾿στής σπηλιαίς

ΕκαθότανΠικραμένη

Τόσαις !.. εκατοχρονιαίς,.

Κάπου, κάπου τό κεφάλι

Βγάν᾽ η Μαύρη κι᾿ αγναντηά

Τυραννιά θλέπει μεγάλα

Στά παιδιά τσ απ᾿ τήν σκλαθιά.

Δεμονίζεται, λυσσάει,

᾿Σάν εκείνο τό θεργιό

᾿Πού τά νήπιχ του ξεσκλαει

Θεργιό πλέον φοθερό.

Σκούζ᾽ εδόθεν η Θρησκεία"

Κλαίει εκείθεν η Τιμή....

᾿λευθεριάκι απελπνσία

Γένοντ᾽ ένα μιά στιγμή.

Μέ τής φλόγηαις ᾿πού βαστάει

Υεραιτάει τής Ααοδιαίς ;..

Κάθε βράχος άντιχαει

Από Ελεύθεραις φωναίς.

από βρόντους- αντιχάνε

Τσ) αχαΐας τά βουνά ....

Χάρο αχόρταστο πετάνε

Τά κλεφτόπλα ᾿στήν Τουρκιά,

ότ᾽ οί κάμποι λουλουδίζουν,

ότι πράσινα φορούν,

από αίμα τούς γιοµίζουν

Τής δροσαίςτούςαφαιρούν.



σας 98 κε
Τρ τα αμ οι ολο ς ΟΙ

ού δλομπόύο κ κα

Χίνουν φόνους χουν φρίοάς- (ο ά

Εις τού-Ο τήνήνφυλής κ

Βλέπ᾽ ο Τούρκος τά-στοιχιά

Τό σπαθί -τού Τουρκοφάγού

Βλέπ᾽ απάνω,"στάβωννά;- πέ
Εμμ τν φον τ

ακβθραμήγήώς έφη ---
"πού σ᾽ ολέγυμγαδπεαθιά πά

Καθώς μέσα σέ κάρτες

εφαινότουν ΚΤ 14ο ός χη
εθογκοδε Ξεεπον ώσοδ΄

Ηλέπ᾽ ο πη.) ΕΙ ο ας λάλα ι

Βλέπεν Σολ έξδοι

η ελευβεριά-ΩΝ

δέ ρεοίλισσβ.-τήνρον



[μεσ Φον 2 8 -

- μέ τήν:μα τόν αυγή,«υδοίο ουγ’.

εις τούς βράβους. χαιρετούν

της ελεύθεραις ημέραις.. ... -

᾿πούδαχάριμωςοβεινοΐθων.εξάν απ

νάώρή) στα όπου

Στά ή μας δούν,

“αι ᾿στούς βράχους μας πο

ες αγτημοί».ν ΕΡΤ ο

᾽ είπη-προην»οώαρζεθ.2οιώς245

τι πουλάκια πραγούδάνε ο...

ο Παίς η αύρα ᾿στά. Αλαριά, ν δ᾿
πιώ ήμκαμ--ο΄-12.

ΤΩ Επ ΚΠ ΕΠ

Ζήτω τής αλευβεμάς1εξ-π ΝΣ
ο ΛΑ(54:

μον πες ας τ τό. ον

ΕΞΑΧΡΙΩΒΣ ο πας ΙΝΘΡΟΠΟΤΗΤΟΣ.

"ανα

--
ά

τήν Έν. έν όνομα "οιηλό,



“δν όνομα.οίγορ! αώ.μεχβεερσγέεί “Έ

Άγια. αισθήματα: αί τν ή

Γιατί τ’ αχούω θλυφτά νά κλαίη.

Γιά κάθε έθνοςΙ πού δυστυχεί. "8 τς

Νά Σέά γνωρίσω,απόΈν. 7 350

Ψυχή μεγάλη! ψυχή: αγία!

Αέξου τού: Έλληνος τά, φίλαλάβε---- ώ
κ ΕΤΟΣ

ο.) ώς ο, ο ο
“

όμορφη.Ρροο είναι ακόμα - ο

ως είναι θείος ο χαρακτήρ Σου,

ωςέχειςενα ιώ. ο.
ασ

ώ! σέ φαντάζομαι νάπος.

. «Χαίρετε φίλοι |1} Ζήτω ’ λθάς Δι,

Άπ' ην. παρδιά ου ον φλόγαις νά θγάί

Δάκρυα νά Ύύτηςκκαίν νάεγελάς. Άοα ;

Ό9οτΦθτος

κα

Β.. οο ος καρδιάΣο
θεος τ

Εώτιν

μα

αλλά η εφιστού.αϊσθημάΣου Απ

πά πό εκφράση δέν ειμπορεί. πα

αλλος αλ Ε- «πρός ----------------

Τόν.εβόα εαι.δος. δώσω,.

άν απ κάννάώς
ένα Σου δάκρυ οι

Στέφάνον αλάξοη Όν εμέ, «οδοτπ!

Τών δαιμονίων;. μέ. σέδας ψώα

Επόϊπάν-η΄φήμηκαί Σ' ᾿αντηχείς,αν



Εις τόννπορδκοί ας τά, στο

όπου κ ού αβπόου”.

Καί” σάν δρ τ ψσύςς άν 7τρέξ

ΕΠ πάλι αδύνατος θά όμερ,

Ίμνον αντάξιον,φά3σονΈλεξη ,...
Καί μοϊδρδόν ΆσγαΆγ τόο οίνι, κακίας 5 πά

-.... τος νο ποποσα

Τών, τί"εανάγκον,ν η Ούγόςέχες..κα 5 ο
τό τάν όύμνογ μου. τόν. όνητόνς

Αθαγαφία,αφίόδόξα,βρέχει: ων

από”τής άμα: “ομαίρειώε, άρα εν

τού "κόομον έλονΉλιε: χρυσέ 5τα,

᾿ μον ΑΣ
σγέκο πος είπ, σί-κ οςο όρ χαξηοοά αίρ ά

ότι ας μεν η
ότι Εενίζεις πάξ -αρετάς 5.:

.- ητ ου.ο είναι φας πω
κ

ότος ο. «τήν.ο.
Υπάρχει γέφυρα. θεϊκή». -ο-αρλύ

Ότο οτι σλω

όπου τήν έχπαι εκ τω τής «35

τ ΈΦΥΣ 3
Τνωστά υπάρχουν, όλα,ε εις όλοφθο. -

Καί από - Ρ ΕΣ ΕΠ --



να οος κ:

Χα π̓ας οο ρα δύο ά

Τριοτότη;ας ιοαΐρούηςε---ν
Έατρε.εοήηδόνι-εώκισρησίάςμαρυνότοία }

Χαίρε διδάδκαλ’ δα της μα πεεδ)

ος θεν. απήρακπερ, ιδέες νά .

τν από Εάν άλλων τήν μεριά ΓΝ
ΓΕ

Κόρη αγνή» μονάχη.

τα 'Κθρη
οος ος

Σ᾽ τώνεγκλημάτων “πής άμεσο

Νάά μείνα.δέν εχώρει.᾽ ΤΕΕ
τω.

Εΐν' ή κακία σήμερα; σά,δοόλεμεγδα,

Τά ενος σης, παιδιά -- ΕπΉς Ή ι

Μ’ αφρούς.συμπόρνουγτέ αγθδα ά σΣ .

 ------ ώ - : ώς
αλα Αμ

Σ τής αρετής τά Ρείπια, εις τήναγία σκόνη

-Ταφιάζετ᾽. ο; ανθρωπιδμός, απ
οφ, 5

πο Έν
Καί ᾿Ρΐδμδςφ̓ύξρόναι νερο

άχ αύξησαν χαί εν. καρπούς σ᾽ τόν Χόσμον όλον»
«καί. αιαλα μας δις ς τ. ᾽

Καί τώρα ντος δόλον.“Ξτε.

Π ας

ας όπο εκ.έχει αώλ-. σας ο. Η
αΐναι [δουλείαςΔίις ο σος



άχ: Άρρή α, Ίδας ί
πρώτα μέ. άλυσαις' χώρας. ών αςτά 1

έδενε.όλων,τής, οι αφ αξ..."

πάρες ουδ, πα ας

οή δια ην

---ονκάί πμθεσάζόβημβιύήηλόςον» Ο οτι

όπου ππγάζ. παρ 20-ο1ζ '

τόεραγόφθβοίέψέοκο, ο”
ών οο ο ες 1ο 3
μα.

μη
Οι άνθρωπ᾽ έφξισάν πιστοί τού ρυσοθόλον, φίλου

---- λησκονίδαν τήν ψυχή,» έπ ΤΈ

}- όπου λοφάζει:6'Ο κδρμέος νόο ο 5

πε. Καί “προσκιγδύψ:αν ολη, «όπ σος

πω ο ο.

τά κύματα. τών. πι
ολο «Οπια τοτ νο

ο ώς Φ

προσ «αυ φώ. κος σε

τού δια όλον.Ες αρ

Εν μοι, ος
ο ο-ώ θά ο ος

̓οίμογον, απυάγηκε πέ ό "μέγας Δαμαρτόνός,

Πού- έφθαν",ως τούς Ουραγούς: ντ

δέσχέψειςπνίγεσος,οπρος έ
ο ; ο ο».

ο3) ήλιος -τής ποιήσεως:Αοφάζει, τώρ᾽ακόμα,

Σ’ τά μαύρα. γέφη πής καρδλάς". ος

τής πεοεκείαςσίς -ής θεάς. ών τι

“Ρουθαίνεναιδέ νο

.

4. μένουν- νεκβδ ια Ξ ξ-ασ» «5

"Τού ποιητού. τάς;πόσα 11 - ΡΕ



ο ο΄. Οδ -ε-

ό Κύγνός:φλέξι.μέ! χαρά Φ-πά,.δροσερά:ηπβάώλαν

άχ ηυχάψονχιιέηχν «ατώοπ᾽
Σέ λίμνη λές «ρα Ο ανά

οςλ.

Ε πικραι σέ αί αλλά: -- σπα νάΣέπίκραις, βαρμόμλα τσ

Ποιός είν'' εκείνος »πού μέν.

Τόν δέρνωνδβρεν:'Χσρυφή----.
{Καί είνο ρω»

τς οα΄ σον. ασε όσατράβα πιοούν-ο
Τυράται... .τ ΕβρναποςίΤμξ.τά ατοιχιά παλοίκεή
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ

ΑΑΟΝ. .

Τ Η ΣΕΛ Δ Α. Λ - 8

᾿1έγο είναι άν εις Σέ, τόν πατέρα τής Β.Ιευθερίαί

καί τό παἰέ τής δόξης προσφέρω: καί τήν παῤ]άν' μού

μέ όλα της α.ά γ.υκείτατέ µου ἀε.]φέ, α.λ.1᾽ αγίων

αισθημάτων.πηγη; εις τήν καρδά μου π.]ε]ώνται καί

φ']άγαίς πό τάς οποίας καί Σό φθογίζεσαι, από τότε

᾿πού εγεννήθης. ".{γ είθε. αδειίφέ μου νά σθυσθού».

μίαν ημέραν. --- Θά σθυσθούνι περίμενε ί Τ᾽ άγια αί-

υθήματά Σου θά οθύσουν: πρώτα. τής φ-ζόγαις τής κα”

κίας καί κατόπιγ θά ραγτίσουν: μέ αγοιξάτικη δροσά της

καρδ]αίς μας ᾿πού τώρα ..Ιαίνε τού γάρου α.ζάΤμα-

-Σ᾽ αγαπώ! .Σέ σέξωμε,} Διότι: αξίζεις, π.ήν δέν τό

ε»γοείς'' ομοιάζεις τήναγνή» Κόρη "πού δέν οννοεέ τήν

ωμορφίά τής. Είσαι απότιστος αργοντικής διαφθοράς

καί εργαζόμενος τήν αρετήν δέν τήν εννοείς, εκ. τής συ-

γηθείάς, ως οί διπρόσωποι εχθροί νηεγνθονηθς µας {αν

Ερίδος οίτιγες εργαζόμεγοι τήν κακίαν καί τήν, υποχρι-

σίαγ, δέν τάς ενοώσι».

Φ{η τάγα καί αύτ η καρδβά µου είναι . αξία νά σ΄ α-

φιερὠή 5. από τότε ᾿πού εκτίσθη; ο. κόσμος Σ᾽ αφιέρωσεν

ο Θεός τή; χαριτοδόγο» Του αγάπην. Ναί, εδου-λώδης;

υπέφερες όσα ο Χριστός εις τόν σταυρόν, α.].]ά τί μέ

τούτο, μή οι ο αιώγες' συγεπήραν. τήν δόξαν

200: Μή η φήμη έπαυσε, πρέγουσα καί ειέ τάς φωθάς

ακόμη τού φθόνου,γά σαπίζει τήν «θαγασέαν Σου: ο

Ίόρδος τής «γγ-]ίας επιθυμεί γά ήτο µέζος τής δοξα-.



--- δή --

σµέγης Σου οικογενείας: ό φθόγος όμως δέ; τόν αφίνει
νά τό μαρτυρήση. Ο πρίγκιψ' τής ;ουστρίας επιθυμεί

νά ήξο κρίκος τής ιστορικής Σου α.ύσσου" τό φραγαι--

- κόν όμως μίσος τού εμποδίζει τήν έκφρασιν. Ο Πασάς

τής Τουρκίας επιθυμεί. νά εσκιάζετὀ από τάς πτέρυγας

τής 2ιόξης Σου, π.ή; η αρώστε]α τής υπερηφανείας σφα-

αιζει τά χεί.1η τον. Ο φοδ.Ίδγος τής Γερμανίας επι-΄

θυμεί νά μετείγε τού. δεκατημορίου τής φι]οσοφικίς

Σου ποιήσεως. .. . Οι φι.]ε.εεύθεροι τού Βασιγκτώγος,

τού. Βερασζε,. χαί τού Μιραμιπώ γόνοι, πικρένονταϊ "πού

δέν δύνανται νά εγωθώσιν υπέρ τής σωτηρίας Σου" η. καρ»

αλαίς Των:τό εχφράζουν, ανλιζά «νο 4

«ντάξιο στεφάνι δέ» δύναμαι γά Σού που, δέξου

όμως τήν αγάπην μου; μετ᾽ αυτής δέ καί τάς ηρωϊκάτ

πράξεις τού /]αναγιώτοὐ Καρατζά». όστίς.. από τούς

Αόύρφους:Σον εγα.]ακτοτροφήθη τό γά.}α. τής δόξης ! ως

απί ο Κο.ιοκοτρώνης, καί ό Τουρχοφάγος, καί ο Καραϊ-

σκάκης..καί τόσαις α.ζ.]αις σπένθαις τής ᾿Ι.ζευθερ]άς

µας«Ίάδε τάς κατά τών«Αραθοτουρκοφ[άγγωνγίκας Του,

τών οποίωγ τήν ύην Σύ μ᾽ εγορήγησες καί τ᾽ αθάγατα

τών οποίωνδράματα: μετά Σού συνεπέγθησα»᾽ επί τών

σκηνών τών υπερηφάνων ορέων μας καί τώ» ευκ,ζαιών πε»

διάδων µας»;

. Χαίρε, ώ!"Ε.].ζην ΙαέΊ λείρεί 4.110 δέν Σέ ζε-

γω" ότε μεγα.]ήτερον καί άν δια» οηθή ο γημόέμοσφέ γόύς!

τήν δόξαν Σου δέν φθάνει..

Χαίρε ώ 1 έγδοξε Ιαέ 1 Χαίρε 1 η Πατρίς µας είναι

η σημαία τού Θεού, ήτις θά ενώση τά έθνη ό.]α, καί τήσ

υφή.ζιον.'Ε.1.εάδα τ θά ονομάση.

πηά αισθήματά Σου είχ αθάγατη εμπροσθοπορία τού

μεγά»ίου καί ωραίου. με, ζογτός µας. Μή πιοθής ποτέ

είς τής α.1πούδαις. .

Είς χρίκος τής ας ίης Σου 41υσδόυ

1.2. ΣΥΝΟΑΙΝΟΣ.



0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΊΤΑ ΠΑΑΙΕΑΡΙΑ ΤΟΥ.

ΜΕΡΟΣ Α΄.

--

Κίνησις τής Επαναστάσεως καί πρώτη

αυτής Μάχη εν Πάτραις.

Πού τρέχεις Κόρη θιαστικά, χτυπώσα τής Φτερούγλαις
ανα 2 άλ κ μη 6 ξ τος, τΊής ασπρογάλανες: αΑ.| τί; δαστούντά-δυό Σου χέργια ;

Φώτ]αίς μέ τώνα Σου σχομπάς ! καί μέ τό άλλα τπαίζεις

τό ζωοφάη Χαροσπαθί ᾿πού τό φαρμάκι στάζει !

Τού Χάρου πώς τό άρπαξες, “χοιμόταγνόταν πήγες ;
ή έχεις τόση ανδρειά ’πού θανατώνεις Χάρους;
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α[ίλληνα, λέει, αληθινά εμένα δέν γνωρίζεις;

Είμ”: η ζωή τής Κλεφτουργιάς" 0οχτρός τών Βασιλέων"

ο. Χάρος ... τών. Τουρχών΄ (καί τών Ιοτσαπασάδων"

Προσκύνημοιείμαι τών φτωχών Αγ ήλιος τής ελλάδοςί

παιδιά. ηγλιάδες 'στά Εουνά καί στά λαγκάδια τός.

Στής χώραις ωω µων στήν -Αρεασ τήν Πάττρα,

Τήν, πρώτη χώρα τού Μοριά, ένα:παιδί. μονάχα

έχω, ηπού Άράζει γιά τιμή καί γιά ψυχή Του εμένα"

τόν Παναγιώτη ΙΙ πού ᾿στό μικρό Ίου σώμα

Ελελέται. η μεγάλη Του ψυχή».ως ή ψυχή τού κόσμου,

ο, Παλάγώρητος Θεός εκλξίσθη σέ γυναίκα.

Ηηκειός πού όποίος τόν ιδή; ο βλ. ογιάζ’.ό ότ᾽είναι,

Μ’ άγριο Λιοντάρι τόν βαρή άν τόν ιδή σ’ τής Μάχαις"

Πατεί καί τρέχει σάν μα σίδεραέέχει χέρ γα

τα) ή μεγάλη Του. καρδιά, τ᾽ Ασηλανιού περνάει.

όμέγας νούς Του μέτόν νού τ᾽ Έρστθ[ονν είν᾽ ίσος,

Μά χλειέται μές τήν κεφαλή, ως μές τήν θήκη αδάμας:

Ελελός ”πού αγράθει Ἠστό σππαθί Σταυρός | αλ Ελευθερία. 1

τς ουτά τά δύ”: ό. βλλην. ζη, χωρίς αμ τό μνήμα ρέ ο

ελ! Σύ! Σύ} είσαι “ηγλυκειά Ελευθεριάτού κόσμου ι

Σύ ύστερ’ από τόν Εριστόν ορίζεις τήν καρδιάάμου... α

«Ειμ’ εγώ; ναί, μά έχε γε: Γλληνα, τώραη.

τς. νά Έρώ. τόν Καρονιζά τό καθ αυτό παιδί που;

Νάτ᾽ Ες έχω καύμό ’σπούςΤούρκουςνά πό στείλω;

Ρλόνη νά κάμη τά τζαμλά, νά κόψη πο αλυσίδες,

Γιατί ᾿Εαρέθηκα. θουνά; βράγδυς, Σπηληαίς, λαγκάδια:

Νά στήσω θέλω τό θρονί δ τούς δοξξασμένους τόπους,

ΤόνΧάρο, θλέπις; συντροφιάμ ιαζύ(ου τόν Ρρήρα;
Τά. νά -χορτάσ᾽ από Χορμλά--τνά ξεδιφάσα μ’ αίμα;

Νά.διώξη.τιλά «τήν.τυραγνλά,όπου: σολυβαρόνθ,
Καί χαμηλώγει τόν λαιμό τής. ΡΕ ηλλάδος

Μέ τής Φωτ]αίς όπου 6 αστώ δά, κά όλα τόν αμα

Καί δά ραντίσω τής κερδχαίς. νά. αισθρνθούν καί νάθγούυ

Από τήν λάσπη το ατιμ]άς όπου κυλιώντ᾽ αιώνας.
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Νά ξασιλείφη μα ΕΡ τής φύσεως τό χρώμα ο.

Σ' αφίνω τώρα τήν υγειά ποτί ο Μάρτις φθάνει.

Τού εικοσιένα ο φοθερόςό όπου θά πλέξούν. όλοι. ΄᾿

Μέσα ’στό. αίμα. π᾽ ασχιστό καί; Χριστιανοί καί Τούρκοι.

έφθασε οΌ Μάρτις" ονοτειναίς ά νύ χτάις του προβαίνο»ν’

Πλιά δέν φορεί:ο: Ουρανός.τό: γαλανό Του ντύμα

Αλλά τόν ἀκέπασε παχιά τής συγνεφιάς η σχόπη;

καί τό Φεγγάρι θλιβερό "στήν συγνεφιά πλαγάζει

όπως πχαγλάζει κ’ η Τουρχλά’στήν ξεγνιασίλ. απάνω.

Τής Μαύραις νύχταις χυθερνά η σιωπή κά’ ο τρόμος,

Καί κάπου κάπου. θλιβερά πολλά λαλούν. λελέέχλα.

Χωμένοί Τούρχοι.στά χρυσάεθλέπανεις τόν ύπνο

Δούλους. καί πλούτη μ’ αφθονιά καί ξεσχισμούς παρθένων,

Πλάγιαξε; πλάγιαζε Τουρχ]ά καί σύ φεγγάρι χρύδου

Έξυπνος μένει ο Καραντζάς καί σ᾿εποιμάζει όλα...

Καί άν καθίση μιά στιγμή ᾿στά θλέφαρά Του ύπνος,

ομπρός Τού Ελέπει τήν γλυκειά Ηλευθεριά νά δείχνη,

Μέ τώνα χέοι τό σπαθί, μέ τ᾽ άλλο -δέ τό Γένος!

Νά. σέρνησίδεραθαρειά, μέ τόν λαιμό σχημένο,

Γδυμνό γιομάτο από πληγαίς, καί θουτιγτό ᾿στά δάκρυα.

Τρόμος καί πόνος τήν καρδιά Τού πέρνη, «τώρα, λέει,

Θά.σ εκδ τκήση, ο Καραντζάς Γένος). Υλυχό, μου Γένος. - 5.

"Ξυπνούσε. . . τ᾽ έβλεπ' ο φτωχός; μόνον το χού καλύδα-

απ᾿τής πολλαίς καί ή αυγή τοεικοτιμιάς ξυπνάει
Ρένει τά χόρτα μξ δροσιαίς καί πής καρδιαίς μέ φλόγαις"

Πώς πγλαλούν πόλλοί’ πολλοί καί πώς χυιάδες χείλη

Κοιλούν πρυφούς:ρουρμουρισμούς5 πώς -τά λέλέκ]α φονΎουν

Μέ ρχιδεράσχδοσμαριτεά ... φλλέται ό Κόσμος:

ΓΊβτ]. παλ 3πώς πυγνοί μάπνοί τήν Πάτρα εσκεπάδαν,

Καί συχνοπεύτουν τουφεκλαίς, καί δηοη πο ον,

Καί ο απ΄. τούς αμα αντί νερό,Βρέχ' αίμα;

(Ο η Ελληνική σγμαία.
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Ωσάννά 6λεπής Ουρανόουγνεφοσκεπασμένον”

Νά χύνουν:λάμψ᾽η αστραπαίς,. τά σύγνεφα τούς, Ερόντους

Καί οι θροντομπουμπουνισμοίνά χύνουν τό νεράχι1

Μού απλογήθήκαν ευθύς καί τά λιθάρι᾽ αχόμα

Γιατί τούς Το’ -βχονς κυνηγά μέ λτονταριών ξηντάρα.

τό Ασηλάνη ο Καραντζάς, αντί σπα[ί θαστάει

Τό καλαπόδι(3) καί χτυπά ως ο Σαμψών σιαγόνα

πήρε καί Ιφάνη νικητής σέ τόσους Φιλισταίους.

Χτυπάτε ! διώχτε τήν Τουραιά} σώστε τό μαύρο. Γένος!

Καί άν τά Κορμλά Σας κοιμηθούν, ξύπνα η δόξα μένει,

Έγ ο Παντοπάναρχος Θεός τής ευλογίαις στέλνει,

Μέσα στά πλήθη ο Καραντζάς καί τούς καπνούς τής μάχας,

ως Ηλιός μέσ! τήν συγνεφιά καθόλαυ δέν φαινόταν"

Μ’ αφού έξ ώραις πολεμεί χι’ άλλαυς τού Χάρου δίνει,

άλλους λαθαίνει ζωντανούς καί άλλους κλεί. ᾿στό φρούριο

Κ} αρχίσαν φλόγαις καί τ; σιγά, σιγά, νά λιώγταν

Ηχαμοφήνη στούς: σωρούς μέ τά μαλλά ριμένα

"Σάν ήλιος όταν. άρ γηνούν. πά" Εθήφύμ νά λιώντας

ΜΕΡΟΣ Β΄.

Μάχη μεταξύ τών Εκκλησιών τών “Α-
γίων ᾿Αθανασίουχαί Παρασκευής.

Απότούςκόπουςτούςπολλούς᾿στραγγούσανγερόκαί αίμα"
Τά  κοπλασµένα Τουςκορμλά ν. αναπαυθούνδέν φθάνουν,

"Πού φθάνουν π᾿αχί τών γυναικών καί τών παιδιών τό σκούσμα

Καί τών Τουρχώντό αλ---αλάχ ᾿σάν νά. λαλούν δαιμόνοιν

(κ ρ ώ “. 3 ή », ας(5 εργαλείον μεθ'ού.εξαπρόπτου,πάντοτεεχυνήγά,τούς
Τούρκους(ωςδιηγαύνταιη ιστορία καί τά σωζόμενα,λεί-
ψανατής ιεράςεποχήςμας).
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Ί» ακούν, καί τρέχουν στής κραυγαίς, ως γλά Χοπάδλα,λύκοι)

Τρέχουν νά. πέσουνμέ καύμό άμα 'στήν. χώραν. φθάνουν

Τούς πέρνειπίκρα τήςκαρδλαίς ᾿πούτούς αρχόντους. θλέπουν.

Νά φεύγουνμέ ακουσμαριτ]ά {Τούρκοι εφθάσαν... Τούρχοι!»

«ΕΥ̓άν φθάσαν, λέει ο Καματζάς, δειλοί τί δά μάς κάμουν.

Δαγοί χ' εκείνοι ’σάν εσάς Θένά χωθούνστής τρύπαις,

άμα ακούσουν.Καραντζά χι Ελληνικό τουφέκε1

άρχοντες | Παύται τής φωγαίς' μή διασκορπάται φόδο᾽

άν δέν Ιμπορείτε γιά καλό, μή τό κακό θοηθάται, -

ΕΚ}άν φθάσηάλλη μιά φοράμ Ελευθεριάηαυχία
Από τόν νού σας πλιά νά ᾿δγή ότι θά μάς πραστάχται"

άν γίνη πάλι ελευθεριά, χ’ ισανομλά θά γένη.»

Η αρχοντιά τού Καραντζά ούτε. ακούει πά λόγια,

Γιατί ο φόβος δυνατά τής ακοαίς σφαλίζει,

Καί πόδια πλέον τού. λαγού.νά πηλαλούν τούς δείνει.

όσο: σιμώνει οΚαραντζάς ’στή χώρα τάσ᾽ αχούει

Τό αλ---αλάχ, ποδοθολαίς, φωναίς, θρονταίς, καί θρήνους"

«εδώ παιδιά, λέει μέ μιάς, εδώ είναι γιά καρτέρι"

Μέσ᾽ απ᾿ τής δύο εκκληριαίς ᾿πού θά διαθούν. οι Τούρχοι”

Νά μάς Βοπθούν η εκκλησιαίς καί γά τρομάζ εκείνους" »

όσο τό λόγο Του νά ειπή τό Τούρκικο μελίση"

Φθάνεικαί ζώνει το’ εκκλησ]αίς καί χαιρετιέτ᾽ ο Άρης.

εξήντα.ήτον χριστιανοίκαί πεταχόσ]οι.Τούρκοι,
Πλάνουνφυλάχτραις (7) δυναταίς, έξη σέ κάθε μία,

Καί κάθε έξη τού Σταυρού, αέ Φεγγαριού εξήντα:

ό Καραντζάς μέ τό σπαθί ᾿στά δόντια. τρέχει σ᾿-όλους

Καί τής τροφαίςτών. τουφεχ]ών μοιράζε: μέ τής φάύκταις,

Καί μέ τάθάρροςΤουσκορπάειςτήςκαρδιαίςτό θάρρος᾽
Καθώς ο ήλιος ᾿πού σκορπά -εις τ᾽ αλλ᾽ αστέρια λάμψη.

Οι Τούρκοί κάνουν όοχιµαίς νά Τούς σαλέψουν χίλλαις,

Πέτρινους στύλαυς δυνατούς ᾽μπορούν νά σίσουν θόμβαις

Παρά νά σίση Πατρινούς δλ’ ή Τουρκιά κα) άν έοθη.

(5) Τά ΤουρκιστίλεγόμεναΤαμπούρια,
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Τόσο Τούς άναψανπολύ το’ ελευθεριάς ΙΙ.

Τόπο μεθούναπ᾽ τούςπαπνούςόπου αυλούντής πέτραις»
4

Τά καρ]οφύλια Τούς πετούν, καί τά σπαθιά γδυβηόνουν

Καί πέμφτούν μέσσα τήν Τουρκιά οσάστά πουλλά τά θόληα"

Ηπετσοκόθαν τά σπαθγά. μέ απονιά τούς Τούρκους

Πού τ᾽ αγριά τους’ μού παρά τών μακέλεών ᾿περνούσαν”

Τόσοι εφίλησαν, τήν γή, ᾿πού ή ψυχαίς ᾿χ̓οτάσαν

Τήν ξακουστή αχορτασιά Χάρου καί δου αντάμα"

Τόσο. ᾿γλυτώσαν τήν ζωή Τούρκοι τής μάχης, ότου

ΙΦθάσανστό φρούρίονάκλεισθούνχααυτοί πληγαίς γπομάτοι.

ο Καραντζάς πολλούς πιαστούς τούς απολάξι καί λέξι.

α Σύρται δειλοί, ο Καραντζάς νά σάς σκοτίόση θέλει,

Παληκαρίσια, φανερ α, μ άλλους τπολλούς ᾿στής μας

πώ! πώ! Μεγάλ᾽ απελπησιά πού κωθερνά, τούς Τούρκους:

όταν ακούσουν σαν τζά νρυξώνπαν μέσ) τό Φρούριο

᾿Σάν οι λαγοί μέσ’ τής φωλιαίς όταν ακούσουν σκύλδ.

Έπειτα όλ οι νικηταί ᾿στό αίμα θουτυμέναι

Πάνε νά κάμουν τήν νυχτιά στόν πύργο τής Βουντούνας (ΠΊ.

Καθώς εκίνησαν, μαζύ αχαλουθά, η νίκη

Καί Τούς φορείτών νικητών γρυσόπλεχτα στεφάντα.

δν
Καθώς ᾿πατούσαν όλ” Η γή κουνιόταν κ ως

ΜΕΣ Τούς ανέκητούς μαζύ χαρά καί δόξα τρέγχει".

.ή πέτραις
» δέ λούν - δναθή ή ΔόξΠού δέν νοούν ως κοιλούν γιά νά ο η Δοξα.

1
᾿σάν τά γαπλάν]α όταν νικούΌνόλους τα’ οΜΕ στά δάση,

Κι᾿ από τό μέθισμαθροντούντά αιματωμένα ο...

Καί ο φλόγαιςσάν θροχαίς. τά φοβερά τούς µάτ

1) αργά; περίφανα πετούν τά σιδερένια ώμο

Καί. τά: φωνάζουν.βασιλείς τ’ άλλα θεριά:.᾽ οι λόγκοι.

Χύνουν. τά μάτχα. τους φωτιαίς καί πά σπαλθά Ίους αίμα,

᾿ άφοθα.στέρνα Τους πετούν, τβοιζοθολουν τά δόντια:

"ος;

( ένθα πάγτοτε έμενον.



ΜΕΡΟΣ .Τ’.

Λυκτερυά Στρατηγήματα τού Π. Καραντζά

"η

Καταστροφαί τών Πατρέων. ᾿Ουωμανών
| Κα

εν ειρήνη.

Φθάνουν ᾿στόν πύργο με χαραίς, ανίκη᾽! φωνάζουν».νίκη 15

Καί, νίκη !1.όλοιαντηχούν το’ ελευθεριάς οι δράχοι..

Σέ λίγο η νύχτα τά φτερά τά σκοτεινά ᾿ξαπλώνει

Καί τό Φεγγάρι από "ντροπή δέν εφενότανδιόλου"

Ο ύπνος τότε ο γλυχός τούς αποκαμομένους

Ηαληκαράδες κυξερνάμέ θλεφαροπεχνίδα..

Κ3 ότι νικά τούς νικητάς, γλά καύχημά του τώχει.

Μόν’ τήν τ τού Καραντζά ούπνος δέννικάει"

Δέν καρτεράε πάν εκεί νά Τούς τπειράξουν Τούρκοι"

Ηκείνος πάει Ες δραδοώ μέ δύω, τρείς συντρόφους

Μέσα ’στήν χώρα, χαί χαλούν, καίνε, σκαλαθόνουν, γδένουν,

’Ξάν τούς αχόρταστους οϊτούς ᾿’πού σ᾽ ορνιθόνας πέφτουν"

Τραγουδιστά πάντα. χ’ οι τρείς καί: βουβεκοθολόντος

᾿Γυρίζαν κ)’ έδιωχν᾽ η Εροντή τόνύύπνο από τούς άλλους.

Πού εκοιμόντανε γλυκά καί Υλυχονειρευόνταν,

άλλοι πώς

άλλοι πώς καίγανε.ζαμιά-(7) χιάλλοι σωρούς, πώς, ᾿κάναν"

διώχναν τήν Τουρκιά, άλλοι πώς αιμοπλέχαν,

᾿Σάν τά λιοντάρια όταν μικρή Θροντή ’στόν ύπνο ακούσουν,

"Ξυπνούν καί όλα τούς χυμούν νά σχίσουν τούς εχθρούς των,

Κι ότι χυμάνε, αντικρύ λιοντάρλα θλέπουν άλλα

Τής συντροφ]άς μ. οχτροθοσκή καί μέ χαραίς νά φθάνουν,

112 όλα σμιγώνται. κ᾿ η χαρά διασκορπιέται σ᾽ όλα"

'Σάν τά λιοντάρ]α καί αυτοί ξυπνούν από τούς ο

Μέ μιάς γδυμνόνουν τά σπαθιά καί ᾿στής αντάραις΄ τρέχουν.

Ε1’ αντί εχθρούςθλέπουν μπροστά τόν αρχηγάνά φέρνη

-

(5 Προσκυγητήρια Μωαμεθαγιιά.



ΜΈ δύο, τρείς τής συντροφιάς Τούρκους, τροφαίς, πυρίταις:

Βάνουν στής θήχαις τά σπαθιά καί νά φιλλόνται αρχίζουν

Καί νά ρωτάνε θοηθειά ποίόν είχαν όταν᾽ "πήγαν

αΤήν αφοθιά, λένε κ’ οι τρείς, γιά θοτθειά μεγάλη. υ

Ούτω ’περνούσαν η νυχτιαίς τού στρατηγού τής Πάτρας

Καί ᾽συχονόντο χάθ᾽ αυγή δεκάτισμέν᾽ οι Τούρχοι.

Τόσα τούς έκανε: χακά ’πού Καραντζά ακούγαν

Καί εφοθόντανε καθώς οι ευτυχείς τό Χάρο.

Μία νυχτιά, μαύρη νυχτιά γιά τήν Τουρκιά, ο Χόντζας

ανέβ᾽ απάνω’ςό ζαμέ «τ! αλάχ---κιουμπέρ» νά σκαύξη [Φα

Αέρας σέρνει τήν φωνή καί μές’ π᾽αυτί τήν φέρνει 7

Τού Παναγιώτη Καραντζά, τού τ άλλους πέντε ήτο

Γύρω τής Πάτρας γιά νά Έρούν τήν τέ χνη γγά νά πέσουν"

Καθώς οι λύκοι όταν ακούν ν' αντιλαλούν κουδούνια

Καί νά φωνάζόυν μπέ! μπέ!.μπέ! κεσέρη᾽ ("ο από τής σάναις,

τά σχέδια όλω χησμονούν κάί γίαταγάνία πέντε

Σδυμνά ευρέθηδαν ευθύς σξ σιδερέν]αις χέράις"

αΣά-λβδνταριού άγρια φωνή από τό στόμα. θγέγει

Τού Καραντζά, «τό αλ---αλά:σκυλβά Ααχείτ” ακόικα.;

Τό άλ ---αλάχ αντιλαλούν χριστιανοβράχοι αλόνα ;

Ακόμα ζή ο Καραντζάά σέ μολυσμένοαιθέρα έπος

εμ.πρός παιδι 1ά5-εν., Εάγ αατραπή "χυθήκαν καί οι πέντε

Καί ᾿φθάσαν πρώτα ᾿ατό ζαμί αχίζουν τής θύραις μπένουν,

ο Χότζας φίλησετήν γη καί τό ζαμί εκάει'

Έπειτα τρέχουν'γιά τροφαίς... τούς περυπόλους̓ δρίσκουν,

απο είσθάι. δείς, τούς ερωτά ο Καραντζάς, σταθείτει»

Είπε καί δέκα φοθεροίβρόντοιπούς λάγους ᾿κόψαν'

Εξ: εφύγανε ψυχαίς απ τά Αορμλά τών Τούρκων"

έξη εμέτρησάν τήν γή κ οί άλλοι λαγοί γενώνται

() Θεέ βοήθησέµας.

(«3 Δέν. επεξολλινίσαμεν τ᾽ άνομα, τούτο- ώς παρ᾽ όλων

. α'. κατά τήν ιδέαν μου δέ ανήχει εις τήν σημερι-

γήν γλώτσαν; ώς μή. ξενιλάν.."
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Αλλάχ]φωνάζοντες,'6οἠάτόν6οχβόμας έχουν ("ο
έπειτα τρέχουν ’στής στροφαίς, κλ ὀ” ᾿6ραίμ.-Αράπης.

όστις. εφύλαε δχοπός, τού. Χάρου χάρη αγεήρι,

Στού μήλου :τ΄άλογα μέ μιάς στάρλα χαί αλούφια.δάνουν

Κ1᾽ έπειτα φλόγαις φοθεραίςχύνουν, καί πρέχουν ναύρουν

Γιά τά τουφέκια Τους φαή’ ᾿στής αποθήχαις φθάνουν

Κ᾿ οι πέντ' αδιάζουνε μέ μδάς τά. καροφύλι᾽ απόξω

Καί φοθεραίςσέρναυνφωναίς«τρέχτ' οιμισοί στό φρούβλο,λ

εδώ πενήνταμοναχά"οι άλλοι σκορπισβήται
Καί όποιος Τούρχο απαντά νά τόν σωριάζ. αμέσως.»

Δέν καταφβάνουννά τά ειπούν καί οι τριάντα Τούρκοι

όπου Αλεισμέν ήσαν εκεί, απ᾿ τ'αποπίσω φεύγουν"

απ τής αντάραιςπής πολλαίς ο Καραντζάς τό: νο]ώθη
Ρενα της θύραις μέ Ιρονθλές καί ορ μοος μέσα

Δύ᾽ ότ᾽ εκάνανε νά ᾿θγούν, το’ αρπάζουν ᾿σάν τούς λύκους,

᾿Σάν μακελάριδες Βοδιών..τούς κόδουν τά κεφάλια:

Φορτόνουν δόλια. καί. σπαθιά, τουφέκηα, καί πυρίταις.

Κ1 ευθύς τά δείνει ο Στρατηγός ᾿σούς δυό απ᾿ τούς συντρόφους.

Γιά νά τά πάνε παρευθύς᾿στόνΠύργο τής Βουντούνας,

αΠώς!Τού φωνάζειο Καραλής, δέν θάρθης.Σύ ᾿στόν Πύργο;».

αθά πάω; λέει, Καραλη, δίς πό χαρέμε δελ -

Ν᾽ ανταποδώσω ατιμλά, ᾿πού σκεπασμένη έέχει

Τών Ηλληνίδω, τήν τιμή απ' τούς δειλούς τούς Τούρκους.»

εΠάμ᾽ αδελφέ, μή, τήν χαρά νικήση μαύρη λύπη, -

Πάμ᾽ αδελφέ γιατ' είστε τρείς, καί ᾿στά γανέμια είναι:

Τρακόσ]ηι πος καί ι φυλάν» «Μήπως ᾽στής στάναις, Άένες

Πάνε περσότεροι π τέ απ᾽ ένα δύω λύχους": :

Μήν όταν πάνε τά λαγούς δυό, κυνηγοί έν φθάνουν:

ένας δέν είναι ό Βορριάς ᾿παύκαταστρέφη όλα.»

Β1 Καραλή, άλλη φορά, νά μήν ειπής ᾽μπροστά µου
,

Λόγια π' ακήκουν ᾿στούς δειελούς Αλθανοτούρκοφρά] (Ύους.πι

μον

/ ή} τόν προφήτην των Μωάνιξθ.
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3 . ε«Ά οπως

Είπε ... εχώρησαν ευθύς οι δυό Υγλάτήν Βουντούνα,

Καί ᾿
΄ 5». αν 4ο ζω αό κος λλο.. «ά ,

Βάνουν τ᾽ αυτί, σιγά, σιγά, α"τής θύραις Ηήάν΄ ακούσουν”

στό χαρέμ’ οι άλλοι τρείς ευρέθηκαναπόξω”.

Ακούν τής Τούρκισαις γλυκά καί θλιθερά νά κλαίνε"

ως νά καλούν γιά θοηθότόν φοθερόΠροφήτη;

Χαραματιά Τούς βοηθεί καί Θλέπουν τ᾽ είναι μέσα,

Καί 6λέπουν-λέδενδας ενννά, χρυσοαρματομένους:

εννιά παιδιά τσ᾽ Απελπησιάς Α΄ ένα χορό αγγέλους,

Τούρκισαις πώχυναν 6ροχ} μαργαριτάρι απάνω

Από τ τά ως εις τά: χρυσά στροσίδΊα

Καί το’ αφροδίτης τό παιδί νά παίζη μ᾽ όλαις ᾽κείναις.

Τά θλόφαρά τούςτά χρυσά όπου τά "ΗΝ ᾿χόναν

᾽Φαινόνταν ᾿σάν πολλαίς χρυσαίς δ̓ελύναις, ᾿πού Χεντούσαν

Καμμία θέπικηστρώμνή μέ-μαργαριταρκμ’

ενώ φελέγθη έει μιά, «άνοι ραγνάδεςέλθουν

εδώ ᾿πού ήμεθα ημείς, τί δά μάς χάμουν τάχα 1»

ο λόγος ούτος τήν ψυχή τού Στρατηγού: ανάθει

Καθώς ανάθει τήν αψιά πυρίτιδα μλά σπί̓α’

Ευθύς γδυμνόνευ «ο σπαθί καί μέτ᾽ αυτόν κ’-οι άλλοι.

«ρίχνουν τής θύραις δυό γρονθιαίς τού Δραλοντοθανάση,

Λέγωντας ᾽μπένει ο Καραντζάς αότ᾽ απύ σάς έπαθαν

Μάνες,γυναίκες.κι αδελφαίτών᾿ξακουστώνλλήνων.
άλλο δέν έξλεπος παρά, μέ λύσσα νά παλέθουν,

βαδικισιά, δίκχο; τιμή Χ1 αίμα τήν γή νά θάφη,

τήν γή ον Πού, ήτον τυγερή νά φιλιθή από τ

Π’ από τήν φύσ᾽ ήτον πλαστά μέ μέλι καί μέ αίμα.

ΤΠ Υι κ} ο Χάρος τα. ευτυχισμένοι είναι

ο Χάρος χαΐρετα: ηυχαίς τών αρετών τήςθήκαις

Κ᾿ η γή μετρ]έται από χορρλά παρθενικά, ᾿πού πρώτα

ΤΠ όμορφθά Τους η πολλή: ᾿ποδοπατούσε Ηλ]ους"

Καί ο. εκείνους πού καρδιαίς επρώ] αν όταν ον

Χωρίς σαΐταις, : πληγαίς, φτερουγοσυντριυμένος

Ιρώτη φοράο ξακουστόςκαί Αρχοκάρδηςέρως
Νεο
Πού κυνηγιέτ᾽ απ' τό σπαθί τό ματωπένο π' άρ.



Μέστά χαρέμιά ο Καραντζάς. Χάραις τού χάρου δείνει,

᾿Σά μακελάρηςτήν λαμπρήτά διαλεμέν ἀρνάλχα,

Έπειτα φεύγουν" μέ χρυσά, διαμαυτιχά, κ ᾽ασήμια

Τόσο φορτόθηκαν κ’ οι τρείς ᾿πού δέν ᾿μπορούν. νά τρέξουν,

Χαρά μεγάλη -κυθερνά,τούς Πατρινούς ᾿στόνΠύργο;

Μά όλη τήν νύγτα Βασιλλά τόν τρόμο έχ᾽ η Πάτρα

Καί η μεγάλ᾽ Απελπησιά Αινάξι τούς Τούρκους όλους

Καθώς τήν θάλασσα κυνά τά μουγχριτιά ν αρχίση.

Καί τούς αφρούς, θαρύς θορριάς.---Χίλλοι ᾿στόν πύργο: πανε;

λέγοντες, ότι κ1 άν γαθούν, κάλλλο ᾿στήν μάχη όλοι,

Παρά ᾿στής τρύπαις, σάν πουλιά Χουναθορουφημένα.

Πάνε ομπρός τούς οδηγεί τό ντροπιαστό Φεγγάρι !

Δέν περπατούν; τούξ περπατά τό αίμα πού εχύθη.

ο ήλιος τρίθει ότι ξυπνά τά φλογερά Του μάτια.

Αντί ο Χόσμος νά λουσ̓ή μέ τήν χρυσή βαφή Του

Ράφεταιμ᾿αίμα.όλ'η «γΗκα-ο ΟυρανόςτήςΠάτρας.
πρίνφθάσουνφθάνειτ᾽ αλ᾽---αλάκααντιλαλεί᾿στόνπύργο"

Πετ]έτ’ ευθύς ο Καραντζάς καί 6λέπει. όλους τούς Άμπονς

Η κονχινόντ νση Τουρκιά νά τούς κοκκινοντύση"

όλ η χαρά κ.η Αφοθιά εις τήν καρδιά Του εκλείσθη".

Απζην μεγάλη Του καρδιά φωνή μεγάλη. θγαίνει:

«Συχώτ᾽ αδέλφια Χαί παιδιά τού Άρη νά ιδήτε,

Κριάρ]α πώς ᾿στό αν τώρα μονάχα φθάνουν"

Συκώτε, δέτε, τέ χαρά | ’μπρωτά τούς έχει ο Χάρος,

Καί η καλή Απελσησιά δέτο φαή πού φέρνη

Π]άστε τής θέταις, ο Σταυρός θά μάς θοιθήσηη πάλε"

Καίσύ σπαθί μου 6οτθΣ, τά κόκαλά Σου θάστα, ...

όταν σέ χόκαλα χτυπάς όταν τούς Τούρχους.σφάζεις.

Φθάνει.'στόνπύργο η Τουρκία, «1’ άν φθάνει τί Τού κάνει;

ότι τού πέτρινου νησιού αγ 15)μένη κύμα"

Τό χύμα φ̓άνε.καί χτυτά καί τό νησί τό διώχνει
Εγ από τούς χτύπους τούς πολλούς θυμώνεικαί αφρίζει

Χτυπάει απάνω μέ αφρούς καί. μόνον χτύπους πέρνη:.
. Ά

--

Άθλαθο μένει τό νησί: μ’.αφρούς, φεύγει..τό χύμα"



ες 06) τς

Ούτω χτυπάη κ᾿ η Τουρκ1ά νά πάρη τήν Βουντούνα,

κ ο Πύργος. μέ περιφανλά. τούς διόχνει, ττούς σκοτώνει,

Καίοί μισοί ᾿στό υστερνά.«Χυνηγνυένοι.φεύγουν

απ’ τά εξήντα Πατρινά σπαθιά το’ Ελευθερίας }

Ούτω περγούσετήν ζωή ο στρατηγός τής Πάτρας

Καί ’σάν τά στάχυα οιεχθροίεθεριζόντο πάντα..᾽

---ςβοζο---

ΜΕΡΟΣ Δ΄.

Πολιορκία τού Γηροκομείου καί άλωσις

αυτού,

υπό Η. ΚΑΡΑΝΤΖΑ.

Ενώ, ετρέχαν μ]ά φορά γιά νά σωθούν στό φρούριο,

Καί όλ’ ου δρόμ: ήτον σπαρτοί από κουφάρια: Τούρκων"

Μεγάλη έξαφνα γαρά σκορπά τήν Τουρκολύπην᾽

Τούρκοι εθγαίναν ᾿ατό γ]αλό γιά θοηθείά" ᾿πού ᾽μάθαν

Τόν χαλασμό, τήν συμφορά, τών άλλων αδελφιώντους.

Πιάνει τό φρούριοη Εουρχλά, τό μοναστήρι πτάνει,

Τό δυνατό Γγροκομειό, χ1 απ' τά ψησ]ά τούς φέρνουν

οι ΑΥΥλ θεπος τροφαίς καί τουφεκίών χ1’ ανθρώπων"

Οι άγγλον .«. άξια παιδι” τής ζήλαας καί πού τρόμου.

᾿Στού Καραντζά, 7πόλλ᾽ χαρά, τά δασομόνα στήθια, -

Εκρίφθης όταν τής Τουρκιάς τόν ερχομό Τού είπαν.-----

Τά δώδεκά του τά παιδιά ο γέρω χρόνος στέλνει

Νά κυθερνήσουν ρηνικά. τούς μάταιούς µας κόσμους".

ΓΙατί ο Αύγουστος καί πώς αγριεμένος μπένει :

Καί πώς τ᾽ αστέρι τής αυγής τό χρυσοφορεμένο,

Φθάνει’στό αίμα βηυτιχτό τής σκοτεινγαίς νά σχίση 5

Τόν ος κάνει ο Στρατηγός: τής. πόρος φ «ΒΗΡΗΝΗ, ΡΒ

Καί τό αστέρι τό χρύσό εκειός τό 6άφει μ᾽ "αίμα.

ότι 'ξυπγάει τού μηνός η πρώτη, μ᾽ εθ̓ομήνεα

Τά δυνατό Εηβοομειό ᾿πού.χίλλους μέσα είχε,

Ζώνει, ως ζώνουν πά βανό ριΧ οι πειγασμένοι: λώκηι”



-- ΟΎ ---

όσο γενγίδουν τά σλυλρά, θυμόνουν:τόσο οι λύκοι,

όπο κ άν σκάφτουσε τήν Υΐ τά Εόλια καί η Θύμδαις'

Τόσ᾽αναιθαίνουνε ψυλά, τόσοκοντά σημώνουν...

όταις κι’ άν χύνουνε φωτ]αίςεις τά Χορμιά οιΤούρκοι,

Τόσηφωτιάή ελευθερνάεις τής ψυχαίςΎαυςχύνει:
Χιλιάδες πέφτουν κανονιαίς χ1 αντιλαλούν "στά 6ράχ!α

Καί τ᾽ αντιλάλημα ή ψυχή τού Στρατηγού ακούει

ωσάννά θγαίνή από τής γής τά σπλάγχνα καί νά λέει

«Τσ ελευθεριάςπρώτο παιδί, μέ αφοθιάσπαθί Σου,

Χωρίς τούς θρόντουςνάσχιαχ̓ής,τό Μοναστήριπάρε

Χίλα κορμιά Χλείοντ᾽ εκεί, αλλά ψυχή καμμία.»

ήρθε χι εδιάθη μ’ αστραπαίς η µαυροφτέρανύχτα”

Σάν φελουκούλα τά πα σχίζει τά σκότη τ᾽ Άστρο,

Κτ όλα τά λιή καί τά όχορπάκαθώςσμορπάκαί διώχνει

απ’ τής ψυχαίς το’ Ελευθεριάς τό φλογαστέρι φόθους.

Καθώς σούρίζουν τουφεκλαίς, καθώς. θρογτούν κανόνια,

Καί ατέλνουνκάτω Τής ρολαίς, (ώς οι φριγτοί αέρες,

Άμους βουνά ’στήν αραπιά εις τά φτερά πούς πέρνουν,

Καί εις τούς Μαύρους μ’ απονιά σωρούς, σωρούς τά ρίχνουν)

Δέκα λιοντάρια ο Στρατηγός, πού σωρ]αστίκαν θλέπει,

Τό άχ} Τους όχι γγά ζωή αλλά γιατί δέ Ιζησαν,

Νά ιδούν διωγμένη τήν Τουραγά χ ρλευβοριά νά ορίζη"

ός άχ 1 Τους καίει τής καρδιαίς, καί οι θουνοί ακόμα

που δέν έχουνε ψυχή άχ1 άπο. όλοι"

ος αίμα πώθαφε τήν γή κ’ εκειό τό μαύρο άγ ! Τους

Πενήντα χέραις τά σπαθιά τά ψυχοφάγια ρίχνουν,

Τύθύς αστράψανεγδυμναίς σέ σ.δερένγαιςχέραις.ς

Πενήντα σπάθαις,καί μέ μιάς ποδοθολαίς αντάραις,

Βρονταίς, μεγάλαις αστράψαίς πέφτουν η θύραις μπένουν"

Τρίζουν. πελέλια, καί σπαθιά χλιγχλούν, θογκούν οι λόγκου

Τρίζουν ᾿στά κόκκαλα.σπαθιά όπου θαστούν τόν Χάρα . . »

Ούτε τά θόΐδια στής σφαγαίς τά μουγκριτλά τους φθάνουν

Κορμλά εδώ,τμ εκεί, κολύμθιστάεις τό αίμα»

Πετσοκοπγέται η Τουρχλά, απελπησμένοι πέφτουν,
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Μήπως γλωτόσουν τήν ζωή απ’ τούς κρημνούς, τούς βράχους,

Κοντά κ᾿οι Ελλήνες, κοντά :-» «« Ιπανοσοριάζοντ’ όλοι.---

᾿Στού χριστιανού τά. μαλακά στήθια. ο πόνος. μένει,

Καί τούς πληγώνει ’πού θωρούν σωρούς από ανθρώπους"

Μά ᾿στών ελλήνων λευθερρά, 5 τής φωτιαίς Τής μένει

Καί νά διωχ̓ή η Τυραννιά μ) αίμα. ποτάµ]α λέει,----

Κουν1έτ’ ηγή, θογκούν θουνάναναστενάζουν.λόγκοι,

ο Ουρανός μαύρα φορεί. καί τό αστέρ᾽ εκρίφθη.

Τό αίμ’ αχνίζει. κ’ οι αχνοί τόν Ουρανό ματώνουν"

«ελευθεριά κ. εκελύς. ποθεί καί αστραπαίς αρχίζει.----

Τούρκοι πενήντα µοναγ. ά. όλο πληγαίς Αν. εκείνοι

ΜΈ τήν φευγούλ ἀπ᾽ τό σπαθί τών Πατρινών ᾿γχυτώσαν"

Αλοντάρια πέσαν έν’ οχτώ, μέ τό σπαθί ᾿στό χέρν'---

Στόν “Αδι ΄ ακόμα. ή ψυχαίς θά πολεμούν τούς Τούρκους.---

σάν τά Λιοντάρια. τούς; εχθρούς. όταν αποζεσχίσουν,

απ’ τόν θυμό ξερνοφυσούν τών ρουθουνιών τό αίμα

ότι αρχίζουννά στραγκούν χλ’.εκείν᾽ίδρωτα κα αίμα.

Υρακόσιοι εφθάσαν νά σμιχ̓ούν, όσοι χριμένοι ήσαν

Μέσ’ τά. Ρουμέδεαν, στής Επλλοίος ΑΣ εμάθαν. απ’ τήν: φήμη

ότι μ' εξήντα ο Καραντζάς έκαμε τόσους θρήνους.

Όλοι τόν κάνουν Σ τρατηγό καί τρέχουν. Υ1 άλλαις νίχκαις.

ΜΕΡΟΣ 1.

Πολιορχία τού Λινού Χουσείν ᾿Αγά.

εΕρωϊκή αγτίστασις υπό τού έν αυτώ κεχ{εισμέγου

Π.. Δαραντζά.

Καί Χαταστρεπτική φυγή τούπο-

λιορκητού Ισούφ.

Πολυλαλού. φήμη, λαλά, η ολοφανερότρα,

Σ᾽ όλον τήν κόπικΏ- καί ᾿̓σπόν Γγρίν τού Καραντζά τής νέκπις"



Καθώς λάλιώνται η χαρά καί στ’ άφοκά µας τρέχει

Καί "στήν νικητριά μας γή, ως καί τό κύμ. αχόμα

ΜΈσεβασμόδίνειοπλ̓; μέ θεδασμότήν6ρέχει.
᾿ κκ - 1 ᾽ »

Αφού μανθάνει ώ άγγλος Γγοίν (κι ως Άγγλος Τουρκολάτρης)
. ρα “τ »

Τών αδελφιών τόν τήν σφαγή, κ ότι πιασμένα έγουν

Οι νικηταί, τό “Ρουμανού; ως Χ1᾿ο ίδτοςο

ό Καραντζάς. εις τό ᾿Αινό τού. Χουσείν Λά εξ ντα

κύχλωπαξ κάθεται Χλειστός, καί χαρτεράει τήν νύγτα-

ον τού φίλου του Ισούφ, νά φθάσ᾽από τό “Ρίον

Μαζύμέ χίληουςδιαλεχτούς νά λύσητόση! πάχνη᾽

όπου σκεπάζει τής Ιουρετώς τόν φημισμένο ων

Καί για νά σδύση τήν τροπή. όπου. στήν Πάτρα. πά̓αν

απ᾽ έναν άσημον ραγιά, ᾿πού Καραντζάς λογιέται.

ο μήνας μέτραγ εξ αυγαίς, πολλαίς δροσούλαις ᾿χούζαν

Χόρτα «καί Δένδρα, τά πουλιά εις τά κλαριά επέζαν,

Καί μέ πολλαίξ' γλυκαίξ φωναίς, τής προσευχαίς ελέγα»,

Καί εκυρήτταν τού Θέού !τήν δύναμι πην τόση !

ΜΕ αξαντά διώχνουν, αυτά, Θουμθοθροντοφωνάοαις,

Σπαβοδοντοτριζοβολαϊς καί η μεγάλαις λάμψαις

Τού λοτραπόματου Θεού, τού. Αιμοφόρουάρη,

᾿Πού κουτοζίμονεν εχεί, καί τά θουνά ετρέμαν"

εύγουν πουλιά, τρέμουν θουνά, μά ο Καραντζάς γελάει"

ΑΕ: όταν μαθένει πώς ο Γγρίν τούς στέλνει, χ᾿ είναι-χίλαοϊ;

Μεγάληέλαθεχαρά ᾿σάντάθεριά τού. λόγκου

ότον πεινάνε καί τροφή μονάχη πάδι σ᾽ ελείνα᾽

Κι από εκείνη τήν τροφή όπου πολλή αρέση.

Πιάστε τής θέσαις σας παιδιά, τά καρί̓ οφύλδα-πιάστε,

“Ρίγτε" τόν χάρο, ᾿στά σκυλιά; ᾿πού στ᾿ άρματά:μας πω,

Γιά νά γορτάσ᾽ από ζωαές; γλαπί ψυχαίς δέν έχουν:

όσο νά ειπή,απ τόν Πασάγιλιοτουρκοζωσμένος
Βλέπει πώς είνάι "οτόΛινό' περιφανιά τόν πέρντι

Νάδλέπη χίληοοςκαίΠασά νά πολειάει μ' εξήντα:
Άρχισε πόλεμόςΡήχτός μέανδρειά οι Τούρκοι.

. ᾽

᾿Πήγάν᾽ ναί ᾿πνάπαν' τό, λιγύ ᾿πηύ τούς ραγλάδες χλεϊαύπα-
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Μ᾽ αφού σέ λίγη βλέπουν πώς, ο Καρατζάς 'θαστούσε,

Γιά καργλοφύλι οστραπή καί γιά σπαθί. τόν χάρο;

Φόδοςτούςπέρνει τής καρδχαίς, καί ᾿οτόν. Πασά.τους λένο

«Δέν είν᾽ εδώ Πασά, Λινύ, εδώ είναι χάρου σπήτι,

ηδώ ᾿πού ήρθαμε, Πασά, θά θεερισθούμε όλον »

«εδώ φωναζ' ώ Καραντζάς, μνήμα τρανό ̓'.ανοίξουν

Μέ τά σπαθιά οι Χριστιανοί, λαγοί, νά ᾽μπήτε όλοι.»

πώ { Πώ| ᾿στά στέρνα τους χτυπά ο φόθοςπούνε μέσα"

όσο αλ’ άν τρέχη ο Πασσάς, όσαις φωναίς «κάν θγάνη,

Τόσο ακούει τούς λαγούς γιά. τής φωλλαίς νά σκούζονν'

Τρέχειο Χόντζας:τους.ομπρός.μέ.τόαχνόΦεγγάρι... ».....
«φεγγάρι! φώτα τόν Πασά νά μάς γυρίση» λένε,

Βόμθαις, κανόνια, τουφεχμαίς Χ' άν μιλιούνια, πέφτου»,

Τά χέργνε μόνον πολεμούν καί. η καρδγαίς χορεύουν,

Τά δόντια τρίζει καί χτυπά τα απελσησιάς η θέρμη;

Τρία ᾽μερόνυχτα θαστ όν οι Πατρινοί Αλεισμένοι᾽

αφού θωρεί ρΣΣτρατη γός» ολόγυρα κουνέλια,

πού χάν τόν φόβ2ο γιά. Τ]ασά. καί τής αντάραις .μάχη;

αΓδύστε, φωνάζει, τά σπα]ιά καί νά λιαγήστε πέστε"

άς φαίνετ έγραψ οΘεός, ᾿στά μέτωπά µας, πάντα

ο ύλλην Τούρκους νάνικά καί ν αψηφάεν.αφύρξθνοιΆ,

Είπε; κ’ εχύθη; σάν. ΘαρύςΒορριάςµέσα σέ χύπο-

άλλων θερίζει τής κορφαίς, μυρλοσυντρίδειάλλους

ΚΥ᾽ άλλους σωρλάζεικατά.γής ξεκαρδιοριζοµένους;

Καί οι εξζήνταπό Χαντά, σάν “ποταμό, χυμένω

'Ξεπλένουν ότ᾽ απτής τυφλαίς ορμαίς τ᾽αέρα, μένει"

ρκεί θοή τής ποταμιάς καί τού Βορριά φοδέραις

εδ συντρίματα χλαριών.τρί---τρί---νὀρήνοι, αντάραι;

Καί κάπου, κάπου,μλά θαρειά βοργ]οφωνήαντηχούςε:

ού Μαραθώναςσού᾿μιλεί, η. Πάτρασούφώνάζο,

Τρόξε ᾿στό Φράγγονά τά πής, στόν άγγλο ᾿πούσέ ατέλνη»

Τού ’πνίγαν πάλι τής φωναίς τού πώ! πώ! πώ! οι θρήνοι,

Καί κάπου κάπου η φωνήθρήνουςνικά»καί λέει,

«Τούρκοι δειλοί, πετέ-γού. Γγρίν.νά έλθη. εδώ α’ ο ίδιας’



--- ΙΪ --

Σέ μετριμό τόγ προσκαλώ".τό αιμοδαφτισμένο

Σπαθί μου έχ᾽ αχορτασιά, ’στούς φράγγους δά χορτάση"

᾿Στούς φράγγους.,.. ΚΙ άς μαγαρισθή η Εουρλοχάρα σπάθαν

Είπε ι ηχώ π᾿ αντιλαλεί, καί τά φωνάζ’ η φήμη |

Μέ σεβασμό τόσο πολύ, ως αποστόλου νά ήσαν,

Γιατ᾽ ήτον λόγια ᾿Λευθεριάς κ᾿ από τό στόμα 'θγαίναν

Τού γνησιού Ρης τού παϊδιού,. τού Ατρατηγού τής Πάτρας

᾿Πού τόν εχάμαν Στρατηγό ή βαυμασταίς Του πράξεις.---

᾿Μαποπλημένα δυό φτερά στραγγά καλά η Νίκη"

Χίνη ακόμα 'στής καρδιαίς, χαρά καί θάρροςτόσο

᾿Πού ως τήν Πάτρα, κυνηγούν, καί τούς σφαλούν᾿ςό φρούριο

Μέ ζήτω! ! Ζήτ ο Στρατηγός| αελευθεριά!1ι καί Γένος]...

Τό ζήτω φθάνει ᾿στά βουνά" χ᾽ εκείνα.  χροσα Ε κράζουν:

ΜΕΡΟΣστ’,

6 ο) 3 --Ν ί -

Πεν Ομθλώ δολοφονίατού

π. ΚΑΡΑΝΤΖΑ. .

το ράφοςποιάς, Κλ .. εις τή γλυχείά μορφήΣου,

᾿Πούτον εικόνα τής χαράς μέ πόση τέχνη έχει;

. Απελπησιά1 γιατί τό-χλόνη, 'μοιάζεις :

Πώς είν᾽ ο πόνος νικητής στ’ άνικητά Σου στήθια :

Εαϊ.κείθε ᾿πού σπιθοθροχη Ιχυνόταν, τώρα τρέχουν,

Ποτάμια δάκρυα τής καρδιάς, πού. τήν σγαρλίζ᾽ ο-πόνος:
᾿Πού τό σπαθί, ᾿πού -ηφωτλαίς, ιπού εθαστούσες πρώτα:

«Αχ 1 λέει φάφεμή συµπάςκαί σύ το" ενθύμησαίς μου.»

αΤ᾽ έπαθες! τί:... «ίνα παιδί είγα κ εγώ η Μαύρη,
Σχοτώθη όχι. από σπαθιά τής. μάχης ή καί θόλι, -

᾿Σεθάστ᾽. ο γάρος τήν ψυχή τού Καραντζά ! νά πάρη . «-.-.

αΕχάθη !- ργάθη ο Καραντζάς !Γ αο Καραντζάς- ί»μέ λύπη;
Μού απλογίόνται, τά βουνά, 1 λαγχκαδιαίς κ ή Αύρο.



"Ραοιός ο Τονρχόβεριςτςηλ οο Νυχτοτουρλοχάρός '

εχείνος πώδωχ᾽ ᾿αγηριμ η νά ᾽ογόύμ) απ τσ’ αλύσίδες |

Επειός "πού φούκτώσε σπαθί κίί έσφαξε. πρώτος Τούρκους!

εκειός πού Πώτρα! εκκλησιαίς, Βουγτδύχαί Κάμποι, βράχοι,

Σηροχομείό καί τό Λινό δοξάζουν. τ᾿ όνομά του 1....

εκειόν.'πού έτρεμε: η Τουρκιά, καί τον φθονούσαν -Φράγγοι,

Κ᾿ όσοι λατρεύάν τά χρυσά ... αΕκείνος!». όλοι λένε έν

αΤού δειλού φθόνουτά παιδιά, Τσαλαμηδάς, Γχοτζόπλος

Κι᾿ ο Κουμανιώτης ()) ᾿στόνομβλό τήν φθονολύσσα,̓ χύσαν-

᾿Σάν τά κρυφόσκυλακ.οι τρείς μέ τρείς Θρονταίς σωρ1άσαν

Εκείνον πώχανε ιρρονός απ᾽ τούς εχθρούς τού. Γένους"

τόν εσωρ]άσαν 1 1. ά μα μανύ μέ τήν ψυχή Του εβγήκκε

Σχεδόν τού Γένους η ψυχή; καί κάν άν εχανόταν.

από τής μάχης τής φωτ]αίς, ή τό σπαθί τού άρη,

Είχα μικρή παρηγοριά, αλλά η. τύχη:ασ τίδα

Τώγεινε σ᾽ όλα τά κακά καί εις τούς πολέμους πούτον,

ΓΙχ νά τόν φίρη ώς εδώ, εδώ άάχ ! νά τόν χάσω

από τής τρείςδοντοθρονταίςτού σπλαγχνογδάρτηφθόνου.»
ον Σ

ο ήλιος έέτρεχε μέ βιά νά φύγ από τήνας

Κλ έτρεχε γιά νά δαφτισθή καί σθύση τής φωτιαίς Του.

Β φιλενάδα τού καλού η μαυροφτέρα ες

όπου. κλοσάζει: τά; κακά καί τά σκεπάζει όλα"

απ᾿ τήν φωλιά της μέ χαρά νά Χυβερνήδη ᾿θγήνε"

Τά μιλιούντα, τ᾽ Ουρανού. καντήλι. φώς επήραν
} / κ. ων λ - . οΑπό τό θλέμµα τού Θεού: όλα μέ μλάς-ανάψαν

Καί ᾿΄Αγεμόφθθίενς στά φτερά τά καταχνά τής νύχτας.

άν κάπου κάπου η νύχά φτερόκουν]όταν“λέγ;

Τό ντροπλασμένη καί αχνό φεγγάρι κόσμο βλέπει"

Καί λίγο λούζει’τού ομθλούτήνσιδερένιαθύρα. :.
᾿Στήν όρ' αυτή τήν. υυστυκή». δροσιά τά ρένδρα λούζεν,

ασ) ᾽

Καί τά πουλάλ]α ᾿στά χλαρλά είχ᾽ αγκαλά ο ύπνος.

40) Ηη ζει. αίως Ταραοιωπήσωμεν τά ονόματα, καύτα

άν ή ιστορία δέν τά ε ππιγμάτιζεν τόσον, .



--- 783 ---

Κανείς τήννύχτα δέν Εαρεί,κανείςδέν τήν ζυπνάει,

Μόν".ο γλυκός ανασασμός τής αύρας φιλοπαίζει" |

Απ’ τό Φεγγιρε όταν η Γή χρυπυλοζόταν. λίγο,

Καί "λιγο η θυρα τού ομθλού, τρείς εφαινόνταν ίσκοι,

᾿Πού είραν ανθρώπιναις μουφαίς, ᾿σάν νά προσμένουν κάτι.----

Μήν είναι τάχα, ᾿ζωτικά, Ά απ᾿ τόν νού πλασμένας

«όχι» μού γώναζ᾽ η ψυχή, Χί' όσο ν᾿ακούσω,τ’ όχι,

Τρείς δρόντοια«ουστηκαν μέ μιάς; ποδοβολαίς βεγάλαις,

Καί εις τό: τέλος ένα άχ! κα αυτά τά θεία λόγια,

αΜέ ᾿θανατώσαν οι εχθροί τού Γένους µας ο φθόνος .

Τούς καρδιωέσχιζε καιρούς"συχώρεσέτους Θέ μου!

Καί φώτισέ τους νά δεχ̓ούν ότι, φρονώ, κι’ εκείνοι.

Κοιν μυ». σπαθί περίφανό µου, όταν

απ’ άλλο χέρι ηλληνικό σφιχθήτε, μή δειχ̓ήτε

Πλιό χαμηλά" έχετε γά, καί συμφωνήτ᾽αδέλφια

Καί άάν εχάθη ο Καραντζάς, αλά Πατρίδα ζήσε»

Είπε... Καί όλα τά θουνά μ᾽ απελπισιά τά λένε.

ή νύχτα τρέμει φτερακεί, καί τό Φεγγάρι θγαΐνει,

Μέ τό αχνό του φώς, καλά, τόν Καραντζά μού δείχνει,

Τόν απειρόψυχο, νεκρό χωρίς ψυχή νά κείται,

Καί νά πιδάει μέ ορμή τό δοξασμένο αίμα.---

ωσάντά φείδια ᾿π.ύ τσιμπούν καί φεύγουν" τούς τρείς άλλους"

Τούςείδα ! ! κ’ είλα φανερά τόν Δόξ από τά Ινύχια

Τού φθόνου αιμοκοιλιστή | είδα νά φεύγει ο φθόνος1

Ξυπνούν μέ μίας τά πουλιά καί νά τσιμπήσουν τρέχουν;

Γιά ν᾿ αυγατίσουν τά φτερά απ᾿ τό κορμί τής Δόξης,

Καθώς τού -άγιη; τό σκουτί μέ σεβασμό μοιράζουν”---

Τά δένδρα είδαν ! τής δροσιαίς από καύμό τινάζουν.

Τόν είδ᾽ η αύ-α καί θογκά, καί κράζει τούς αέρες"

ό ουρανόςμιαύραφο:εί κι’ αρχίζει νά Θροντάει"

Τού Φεγγαριούσθένει ο φανός, καί τά Ααντή;1α σθένουν.

Πώ! Πώ]11! τούς είδεν ο Θεός- χορούς αγγέλων στέλνει

Τήν δοξασμένητου φυγή μέ ο νά πάρουν"

Τήν πήραν ο' τά χρυσά φτερά μέ μηυσικαίς μέ μύρα.
ϊ 6,
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ΠΡΟΣ

Τήν ελπιδοχράτιδα

ΒΑΛΗΝΙΚΗΝ ΝΕΟΔΔΙΑΝ.

δε, Σού ώ! γ.γ.]υκεία Νεολαία κιζείω τούς οφθα.ζ-

μούς, μετά Σού 6.1έπω τό φώς τής ημέρας, παντού. καί

πάντοτε ως ζωορόγο» φάσμα τή» φαν τασίαν μου διέπεις"

ώ ποσάκις επί τής ακανθοφόρου στρωμνής μού φθάνεις

καί μα.ζακόνεις τούς πόγους μου" η γ.ιυκεία ιδέα τής

υπάρξεώς Σου πονζζάχις, επεργομένη, εμποδίζει τούς

ένεκεν τής εθγικής µας όποχ Ιήσαως, Ίυγρμέγους αρρυγούς

τών δακρύων, να.

᾿4φ᾽ όρουτόν κόσμον είδον, είδον. καί τόν άνθρωπον

υπό τήν ταράστέαν. δασανιζόμεχον. «Φ ότου εγεννήθην

τήν ακοήν μου α. {10 δέν π.]ήττει, ήο ο δαρύς τού Γέγους

μας στεναγμός" ώ! δέν αντέχω π.]έον 1 η καρδία (ου)

τήν σμικρότητα καί αδυναμίαν μου. ησμογούσα πά.ζαμον

ασθενή, επί τών δακεύ.]ων μου θέτει καί διαταγήν ε-

ταυτώ μέ δίδη ίνα εις τά αιματομένα δακρυά της τόν

θαπτίσω καί τά δη.ζά δικαιώματα τής ανθρωπότηεος

καί τής Πατρίδος μας γράψω, αψιφών τά καί εμού ά-

γρια τών αισγροχρατώ» (") εκτοξευόμενα β.εέμματα.

Τήν Θέμιδα υπογραμμόν καί σύμθο.ζον έγων, έγυσα

επίτού γάρτου,ως άνθρωπος καί ως “Ε.1{ην τά παράπονά

μου ή κά.Ι.Ι1ο' τό έσωθενγαραχθέ» μέ.ζ.1ον τής ανθρω-

- ξ ᾿ τ δ Γρ : , :
(5) Τών κοινώς λεγομέ,ων αριστοκρατών' πιρί τούτου εν εκτάσει θέ-

Αώμεν ομελήσει άλλοτε, κας

0.



πότητοςόπερ νυχθημερόνως όνειρονγ.ιυχύτατον μ΄ ά-
κοουθεί. Τό .6ιέπω ναίΊ᾽Ιδου' εκ τώνκό.πων Σου
εις ούς τρέφεται ο]όχρυσον χαράζει" γε.ζώ ως ωραίον

ορέφος επί τής τροφοδότουαγκάδης. Ή |

ΏΙ εν μέσω τών συ, γεφιασμένων σπ.ιάγγνων µου, έν

μέσω τών τόσω» παθών μού η γ.ιυκεία αύτη ιδέα θερα-

πείαν χύνει ως ο "Η.έιος ανατέζων, αναζοώνει τούς εις

πάγους θαρυγοσούστας κ.εάδους τών οέδρων.

ανάθρεψον 1 αγάθρεψον, ώ γάυκειτάτή µου αδε2φή

Νεο.ζαία τό ωραίον καί εερόν τής Πατρίδος µας µέ- 2ου"

τόν. ένδοξον τούτο» σπόρο» τού μεγά-ου. τής ανθρωπό-

ζητος μέ 1άοντος" αγαβ(εψέτο καί αι επερχόμεγαι γεγεαξ

θά ευ.ζογούσι τήν μνήμην Σου αναγινώοχουσαι τ' άθά-

γατα έργα Σου επι τών ιστορικών σε.είδων.

-“Ιάδε τό είς Σέ καί μόνην ανήκον όγηρόν μου" τ. όνει-

ρ0» τής καρδίας Σου καί ένωσον τά δάχρυά Σου μετά

τώ» δακρύων ρου" τό όήον Σου δέ ως άτομον έν, άς

φυσήση τήν σά.ζπιγγά µου, άς τροµάξη τούς τυράν»ους,

άς υψώση τόν ανθρωπισμόν καί τόν “Ε ζηνισμόν όπου

πρέπει, καί άς ενταφιάση τήν Φιιδο.όδου.ιου διπ-ωμα-

τία» τήν εκ τής κο,λασέεως εθούσαν καί δασαγίζουσαν

τούς κόσμους.

«Χαΐρε καί µή ποτε παραθλέψης τούς αόγους µου.

Ο αδε.ζφός Σου

Π.Σ. ΣΎΥΝΟΔΥΝΟΣ.



ΕΛΕΥΘΕΡΙΘΝΣΛΛΜΗΣΝΛ
ή

Τλυκείαί µου ονειροπωλήσειςπερί τού

μέλλοντος τής ᾿Ανθρωπότητος. Ή

«0 άνθρωπος ελεύθερος εγεννέθη΄

ελεύθερος θ᾽ αποθάνη.

Α΄.
άνθρωποι!

Επρείει νά φύγη» «.. «. «καί θά φύγη η θανατοχρά-

της, η αιμορρόφος,η απάνθρωποςΤυραννία από τούς ωραί-

ους καί αγνούς τής ανθρωπότητος ως δά παύση πλέον

η ελευθερία ως ήλιος νά χαιρετά καί ν᾿ αποχαιρετά τά έ-

όνη»: ο εί ᾿τέλος νά καθέξη τό κέντρον από τού οποίου

επί τής Τφηλίου τάς ζωοδόχους ακτίνας της νά πέμπη. Αι

πτέρυγες τών τρεχόντων χρόνων θά σαρώσωσι τέλος τούς

σεσαθρωµένους θρόνους” οι δυνατοί των όνυχες θά εκρριζώ-

σωσι μίαν ημέραν τά φαρμακοφόρα δένδρα. Νά. .. ακούω

τριζοθολούσας τάς αιματορύρτους έδρα; εξ ών η ως αυτο-

κράτηρα παγκόσμιος Τυραννέχ, δι ολίγων ανθρωπομόρφων



ΞΞΕΕΙΦΙΒΙΞΞΕΕΕ

Τίγρεων στέλλει τά θάσανα οίς τόν άνθρωπον,τήν ατιμίαν

: τά έθνη, τήν δουλείαν εις τάς καρδίας καί τήν χαμέρ-

πειαν καί εξάντλησιν εις τό πνεύμα, τέλος τήν ζωοδόχον

δύναμιν καί τήν ύλην, ιδού, .,, χαβογαράζω τόν φθονοφό-

ρον σκώληκα επί τών εδρών τής Ρόραννίας συνάδοντα υ-

πέρ τής απελονθερόδεος πού ανθρώπου, συνερτν (ω-

καί αυτός) υπέρ τής ελευθερίας.

Οι ποταμοί τών δακρύων μας άς πλύνουσι τήν μολυν-

δείσαν γήν μας, αφ’ όσων Ώ Τυραννία έχυσεν αιμάτων, Π

δρόσος τής ρλεν̓ερίας θά δώση γέαν είς τούς μαρανθέντας

ανθρωπίνους λειμώνας ζωήν ώ δεά Ηχεύθερία ο χαρίοη τήν

παρά τής Τυραννίας αφαιρεθείσαν τής Παρθένου αθωότητος

πνοήν" θά τήν αναθιβάση εις τήν υψηλήν της έδραν- Βλέπω,

θλέπω τάς ανθρωπομόρφους Τίγοεις, τούς απανθρώπούς Μο-

νάρχας, τούς πρέσθεις τής κτήνοφρόνου Τυραννέας τούς μάν,

μελαγχλικούς, ηινέκρους επί τών γηρκιών καί ασθενών

θρόνωντων, μέ όμμα ημίσθεστον αντικρίζηντας τήν άνθρω-

πότητα, τούς δέ λυσσώντας καί αφρούς χύνοντας, εκδικου-

μένους τήν στενάζουσαν ανθρωπότη τα, τήν αιτίαν τής πα-

δαχκμης πων, ως θέλοντες διά μιάς νά ροφήσωσιν όσα διά

πολλούς ακόμη αιώνας θά ερρόφουν,αθώα αίνατα, ως δέ..

λοντες νά χορτάσωσι διά μιάς, τρώγοντες ζωάς καί ανθρώ-

πινα δικαιώματα, ως τό αδηφάγον εκείνο πενήνόν όπερ τεσ-

σαράκοντα ημερών τροφήν διά μιάς καταθροχ̓ίζει. Ποθού-

σιν ίν αφήσωσι: τάς τελ αι ημέρας τών ως ανεξάλείπτον

μνημείον τών κακουργειών των, τών τοομοθόλων πράξεών

των. Ξυνειβίσαντες οί ή καλλίτερον ζυμωθέντες μετά τών

κκ Δέλουσι νά τάς αφήσωσι πρός δόξαν των, ως

οι πλιηταί τά δαιμόνια άσματά των, καί οι ατίθασσοι

στο τ᾽ αθάνατα άθλα των. --- Αφίσατέ μας από µα--

πράν νά χαιρετήσωμεν κάν τό ιερόν σιμείον τής υψηλής

μάς΄ απηστολής καί τότε ώ λυσσαομένοι λόχοι επιτεθήτε

κατά τών άγνών ποιμνίων καί Χορεσθήτε} καί αβήσετε τήν

δίφαν σας,



Θλιφ̓είτε,θλιφθείτεδειλοί τύραννοι, ο άδης ήνοιξε τέ-

λος τό φοθερόνστόμα του’ τυβαννείτε, τυραννείτε τύραν-

νοι τούς τυράννους σας, απορροφήσατε όσον μάς αφήσατ᾽

αίμα' αφαιρέσατε καί τήν τελευταίαν πνοήν μας' νεκρούς

αφήσατέ μας, αφήσατέ µας πλήν καθάρματα τής γής: ε-

λεὐερώσατετά αιοθήματά μας, λύσατε τήν συνείδησίνμας"

αφήσατε νά είπωμεν καί ημείς μίαν στιγμήν, αείμεθα άν-

θρωποιρ αρ κ Από πού οι τόσοι θόρυθοι ; πόθεν φθάνουσε

σκούσματα καί αλλαλαγμοί; ώ τό ούμ.παν τρέμει... τί

δράμα φοδερόνπαίζεται είς τήν αΊ; Ι...εδώθεν Χρότοι, εκείθεν

θρήνοι, εδώθεν όόμνοι, εκείθεν άχ ι σκούσματα ᾿δώθεν, χαρά

εκείθεν, φλόγες εδώθεν,εκείθεν δάκρυα’ γάμοι εδώθεν,λεί..

φαν, αλλού: αλλού φλοέραις, πιβάραιςς, λύραις, τύμπαν άλ-

λούθενκαί δόμ̓οιόπλων, Χοροί γυρίζουνπώ 1 πώ} ηχούνε,

ευχαί. μέ λύπη τώνιερέων, σπαθιά φιλιόντε, φόνος φωνά-

ζει, Χάρος μουγγρίζει καί αγριογελάει" εδώ. πος Ύλυ-

κογελάνε εκεί, μητέρες νεχρούς φιλιούνε. 31 εν μέσω όλων

ζήτω! ακούω καί πάλιν ζήτω! και ζήτω! πάλιν καί τό γλυ-

κύτατ᾽ όνομ᾽ αχάει ελευθερία 1 Ελευθερία! καί -όλα ταύτα

συνωδευμένα από μεγάλα τρίσματα, όπου, θαρρείς πώς κό»,

θονται αλυσσίδαις,θαρρείς πώς φύγουν φυλακομένοι......

Παγωμένος άνευ αιοθήσέων, τά µέλη µου 7παίζοντ᾽ άγαι-

σθήτως, ως άπνουνχάλκινον άγαλμα ίσταμ,Ήεν μέσω τού

μεγάλου τούτου καί πολυκρότου δράματος, Ως. ο χαλκός

υπό τού μαγνήτον σύρομαι, αρπάζομαι καί εν μέσω όλων

κράζω Ελευθερία| Ελοοθηο ΓΕ. εενέν,αε Ναί! δά έλθη,

θά έλθη Γ. λαοί τής γής ! θά φθάση, έθνη αλυσσωμένα

προσµείνατέ την μέ καρτερίαν' λαοί τάς ζωάς εις τά

πάλλοντα καί καταπληγωμένα στέρνα σας θέσατε καί ε-

τοίμους έχετε αυτάς, ίν᾽ αγοράσητε τόν ένδοξον θάνατον,

όστις ο εν μέσω τίς αισχράς τυραννίας καί τής παρ-
εθένον, τής αγίας [ιλευθερίας, στρέφων ανήσυγην. τό εσυθοσών
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όμμα του. λλλά τί λέγω ; σάς διδάσκω, ό,τι άμα τήν τυ.

βαννίαν . επράξατε | Νά Ι.... βλέπω τάς ζωάς

σας υπερηφάνως μειδιώδας επί τών στήθων σας τών παλ-

λόντων παλμούς αγίους. ᾿

τ΄.
ΑΙ Ναί! οι θρόνοι έκλινον πρός τό χάος τών φοθερών

αθύδσων' οι τύραννοι τρέμουν, κλονούνται, κλαίουσιν απηλ-

πισμένοι, τά σκήπτρα πίπτουσιν από τάς πο... Χυ-

νσυμέγας χείράς των, εις μάτην Ερθοπαβούσι μετ᾽ εκείνων

ν'᾿αντιατυλωθώσι, Σωτήριός τις δαίμων τ᾽ αρκάζ: 1 Χαί

εις τύν ᾿πυράν τά ρίπτει, Ευπρόσδεκτος { θυσία ανάγα ᾿Ερθες

τόν θ̓ωμόν τής θεάς ελευθερίας ιν. Άρπταξε τό Σαθαώ-

θειον μειδίαμα, τό μειδίαμα. τό ζωογωνούν τήν ζωήν τής

ημινέκρου ανθρωπότητος

Χαρείτε λαοί ! ᾿χαρείτεϊ η φοβερά τής τυραννίας νύξ,

η νύξ τών εγκλημάτων καί τού θανάτου θά λυθή. Ιδού,

χαράζει ο πολύστραπτος ήλιος τής ελευδερίας | ή ημέρα

φθάνει, φλυκοφέγγει νά διώδ η τά σκότη τής τυραννίας, τά

περικυκλούντα τήν ΚΕ μα αθρερα νέφη, ώς τό ουράνιον

τς ο αργυροφόρος αυγερινός λύει τήν φυσικήν νύκτα

καί φέρει λαμπράν είς τούς κόσμους ημέραν,

Κλαύδατε τύβαννοι, κλαύσατε, ή μαύρη όρα εγγίζει, φρί-

έατε τόν τύραννον θάνατόν σας καί νοήσατε καί σείς ότι

καί οι τύραννοι τυράννους έχουσι, Δαοί ζητωκράξατε: η αγία

ημέρα τής ισότητος, η ημέρα τού [ησού, έφθασε»,ήδη χαρ-

πόσυνος αναθαίνει τάς σκηνάς τής ανθρωπότητος, καί χαρ-

μοσύνως περιπλέκεται μετά τών ευόσμων α.θέων της" η

ανάστασις τής ανθρωπότητος προετοιμάζεται καί θά φθάση"

τά αισθήματά σας ως ιεράς σημ.να απλώσατε ίνα τήν χαί-

βετήσωσι.
Δ. 8

Δύσσαξε λουστρία, άφρισσεΠρεταννία, απε"μεθ Τουρ-

Αίχ, κλαύσε καίου ρωσσία.
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Νεκρικά μοιρολόγια ηχήσατε επί τών τυραννικών σας ε-

βειπίων, ως τέσσαρες κούκον τής απελπιοίας, όπου τάς Χνά-

νογρύσους σκηνάς η θεά ρλευθερία άτμπι. ο”άνθρωπος ε-

λεύθερος εγεννήθη, ελεύθερος ̓)αποθάνη: ότι δώρον ο πλά-

στης τού εδώρησεν σείς άφρονες τολράτε νά διάφιλονει-

κήσητε; τότε θά δυνηθήτο έν άγιον πτειό; ν᾿ οποτπάσητε

έκ τών κοσμοσωτήρων τής 7Ελεὐε;ίας πτερύγων όταν καί

μίαν τού Ηλίου ακτίνα δυνηθήτε. νά θαμήώσητε’ μόνον τό

δημιουργικόνόμμα, τού μεγάλου εκείνου Όντος διά τούς

πρός τήν γήν. σκοπούς του διατάττει τά νέφη πρός στιγ-

μάς νά καλύψωσι τόν ή]λιον, μόνον τό παντοδύναμον αυτό

όν διά τούς πρός τόν άνθρωπον σκοπούς το; πρός στιγμήν
2.’
εκάλυψε τήν ηλευθερίαν' τά καλύψαντ᾽ αυτήν νέφη υπό τών

ανέμων τών ανομιών μας έφθασαν μέχοις αυτής, καί τήν

εκάλυψαν, ειδ' άλλως η Ελευθερία ποτέ δέν θά εκρύπτετο,

καί σείς δέν θα ετυραννούσατεώ "Εριννύεςτού άδου τήν ά-

μαρτωλήν ανθρωπότητα,ήτις συναισθανθείσατόν άνθρωπι-

σμόν της, ικέτευσε τόν πλάστην υπέρ τής απελευθερώσεώς

της. ο θεός φοϊκταί καί αιμοθόροι ᾿Εριννύαι, σάς διατάσπει

νά χωθήτε, εις τά μελανόμωνα τής κολάσεως σπήλαια, σάς

διατάσσει ώ τέσσαρες ακόρεσται βδέλαι νά πιραιτήσητε

πλέον τήν δύστηνον ανθρωπότητα: ο θεός τήν μετάνοιανε-

ζήτει, τήν απήλαυσεν' ο πατήρ δέν -πὀεί,τών τέκνων του

τόν θάνατον’ είδ’ άλλως θάνατος εις σάς, ώ θανάτου όόργα-

να, θάνατος είς τής ανθρωπότητος τόν θάνατον: ακούετε. . ;

θάνατον! τό πάν, τά πάντα φωνάζουσι, καί εκ τών σπλάγ-

χνων τής γής καί εκ τών ουρανίωνλειμώνων καί από τό

αγνόν τής Δικαιοσύνηςατόµα, «θάνατον» ακούω.Ναί ή -

λευθερίανή μνήμα η ανθρωπότηςζητεί. Παρήλθον αι ιεραί

εξετάσειςκαί αι σφαγαί τού Μωάμεθ,έφυγοντά σκότη

τού Μεσαιώνοςκαί οι τημ.αριοτισμοί τών χρυποφόρωνόνων"

η ανδρωπότης ανέγνωσενεπί τών κυανών θόλων, όν αστέ-

ρών εγχαραγμένον τό «οίάνθρωποι καί απέναντι τού Θεού

καί απέναντι τής Δικαιοσύνης είναι άπαντες ίσον» η αν.
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αφού ένας Ταλγλαϊος

Ηχυα᾽ όλο του τό αίμα,

Νά στηρίδη ένα θέμα,

(ότι στρέφεται η ΓΊ).

- Γιά τό Πάν! πώςθέλτὀ βλλην,
Τήν ζωήνά μή προσφέρη,

Κ1 όσο ζή, πώς νά μή χαίρη,

᾿Π55 εξύπνησε η αυγή ;

Μή μού τρίζεται τά ᾿δόντγα,

Τά σπαθιά σας μή τροχάτε"

Η ψ'χή μού δέν φοβάται:

Η φωνή της θ᾽ αντηγύ.

Είν' ο θάνατος χαρά µου,

Θέν τήν θέλω τήν ζωή µου’

ο φθάνει μόνον τό κορμή μου,

Μέ δυύ δάκρυανά δραγΐ,
«.-»οά»οΦ

ΣΤ.
Γλυκύτατον όνειρον, αφ᾽ ότου εγεννήθην μ. ακολουθεί;

βλέπω τάς τέσσαρας τού τυραννικούδράκοντοςκεφαλάς....,

τάς θλέπω υπό τόν πολύστραπτον πέλεκυν τής [λευθε-

ρίας ! ώ χαρά! η ανθρωπότηςήρχισεν ήδη νά μ’ εξηγή ως

μάγος τ᾽ ονειροπόλημά μου.---

εδώ̓εν η ηπτάννησος σύει, τινάζει τόν ζυγόν της, τά

[όνια κύματα υπερηφάνως ηχούσιν ή/ους αθανασίας ! Επτά

παρθένοι ανήγειραν τέλος τούς χρυσούς των πλοκάμους από

τού δουλομένουεδάφουςκαί μέ απινθηροθολούνταςωραίους

οφθαλμούς ατενίζουσι τόν ουρανόν" ενώ μέ τάς κρινοδα-

Χτύλους των χείρας κράζουσι τήν θεάν Ελευθερίαν 1 Οι ήχοι

πής Κπταννήσου ως επτά όργανα θείου χορού. ως σάλπισμα

καταβαίνον εξ ουρανούεξυπνά εκ τού λἠάργουτάς λοιπάς

θυγατέρας τής αλλάδος, αίτινες μετά ελληνικού θυμού θλί-

6ουσι τά δυνατά των δεσμά, νά τά αυντοίψωσι εγωνιώσι,
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καί μέ όμμα περαυνοθόλονατενίζουσιτόν άουλτανικόν θρό-

νονκαί λεόντινα θρυχύθµαταπνέουσαικλονισμούς θεμελίους,

Χλονισμούς θανάτου τού στέλλουσιν. εκείθεν ή ανθοκόμος

ιταλία ως χαριτόπλαστος παρθένος, ως υπ᾽ αγρίου Πασσά

τυραννουμένη᾿λληνίς στενάζει καί ρύακας µαργαρίτων,οι

αισθηματοδόλοι ο:θαλμοί της σ-έλλουσιν εις τόν εύσπλαγ-

χνον πλάττην απηλπισμένη: τέλοι, ιδού, εκσφενδονίζει

τ᾽ ανθρώπινα δικαιώματά Τις κατά τής αουστριακής τυ-

ραννίας" “καί μετά Ιταλικής γλυκύτητος -φωνάζουσιν τά

τέκνα της πρός άλληλα, ααδελφοί εγερθώμεν,εγερθώμεν,

ηδ᾽ άλλως παραθχίνομεν τού ανθρώπου τούς νόμους καί

τού πλάστου τόν πόνην, η

η λουστοίαενώ χλωμή ατενίζει.τό θανατηφόρονμέλ-
λον της, εξ άλλου η αλώπηξ: χγ' εμπορόδουλος Αγγλία.

τρέμει ακούουσα τό εξαγριωμένον χίλημα τού Γάγγου,

συρίζοντος τήν. ελευθερίαν.. τού ανθρώπου”...τόν θλέπει

ερυθρόναπό τό αγγλικόν αίμα: τόν θλέπειγελώνταγέλω-
τα εκδικήσεως" «τόνθλέπει σύροντα μετά τών Χυμάτων τού

τάς φωλεάς τής τυραννίας, τών Βρεταννών τά κορμία. εν-

νος τότε ότι, οιΊνδοϊ οιπμώτοι τής ανθρωπότητοςδιδά-
σκαλοι, δέν είναι κτήνη ως τούς ενόμιζεν: ότι η Ινδική

καρδία, η απόρροια τής φυσικής φιλοσοφίας, δέν είναι Ου-

ραγγοταγγλική ως εφοόνει,ότι, τέλος καί ο ᾿Ινδός καί ο

Κινέζος καί ο Πέρσης είναι άνθρωποι καί ουχί Άγγλοι, οί-

τινες αιώνίως, άλλοι Από. τού (κραθθάτου τής ανιάτου νόσου,

ήτις. υπερηφάνεια ή κάλλιον ανοησία καλείται, εξ- άλλου

δέ άλλοι εκ τών υψηλών τού Βάκγου. καταστημάτων δια-

φόρως περί τής ανθρωπότητοςκρίνουσιν, γρόρβον μεθ᾽

οποίας εγάας καί μεγάλης αποστολής είναι περιζεθθληµ.-

μένη. --- ΕΙ

Εγερθείτε, λαοί, εγερθείτε ! ουδείς δύναται νά σθύση από

τά φύλλα τής ανθρωπίνουκαρδίας, ότι ο Τιλάστης έγρα-

ψεν»η φύσις φωνάζει ν ανακτήσωμεν τά υπ' αυτής χαρι-

οθέντα δικαιώματά μας, άτινα από απανθρώπουςκαί θαβ-
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βάρουςτυράννους.καταπατούνται,Είμεθ᾽άνθρωποιδι᾽ούς
καί ο Θεός αυτός καυχάταν άς “δράζωμεν:Ααβτερνκώς

τά φοθερά τής διανοίας. όπλα, κι᾿ εσόμεθά έδαιοι, ότι

πρίν τ᾽ όμμα θολόσωμεντά αιματωμένα σκήπτρα: θά;πέ--

σωσιν από τών δειλώντάς. τρεμούσας χείρας.

ο άνθρωπος εν παρενθέδει, καλείται αθανασία  ο δέ τύ-

ραύνος, δειλός, .-.. Είδετε τό κεραυνοβόλον τού πλάστου

όμμα. πώς αγρίως Ρατασχοπεύει τούς δειλαύς τυράννους!

ώ φαντάζομαι νάτούς λέγη «Φφρικταίβριννύχις, πώς τολ-

μάται ν᾿ αφαιρήτε,ότι εγώ πρός τόν άνθρωπονεδώρησαΣ

Πώς τολμάτε νά εξευτελίσητε ότι εγώ πλέον αγαπ; ΠΒ

σέλθετε εις τόν εγκληματόθλαστον άδην, «τήν.αξίαν: πα-

τρίδα σας.

Ζητήσωμεν, ώ άνθρωπαι, τά. στερούμενα δικαιώματά

μας καί ταχέως θά τ᾽ ανακτήσωμεγ' ιλού, θλέπω:τόν κρα-

τοϊόν Σαθχώθ νά τ᾽ αρπάζη διά τής μιάς τού παλάμης από

τούς αιμοθόρους δεσπότας καί νά: μάς: τά προσφέρη, ενώ

διά- τής. άλλης αμπόθει τήν καρδιοσφάκτην τυραννίαν εις

μνήμα φρικτόν., .... ιδού πό.δρέπανον. τού θανάτου εγγίζει

τόν εξ αθώων.αιμάτων ΓΣ τράχηλόν της.

Οι πρόληπτικοί νόμοι, αί θ»ησκευτικαίαιρέσεις, οί αν--

θρώπιιοιτίτλοι είναι δεσμά τά οποίαπρέπει νά διαρρήξει
μίαν. ημέραν η. ανθρωπότης: δά τά διαρρήζεν |} αφ᾽ ού ή

λαμπρά ιδέα γλυχοχαιρετά τούς Χόσμους, θά φθάσ' ημέρα;

καθ᾽ ήν ώς ο ήλιος δά φωτίσες, δά. ζωργονήσει: τήν. άνθρώ-

πότητα.. ή ιδέα τού Σωκράτους, η ιδέα τού Ιησού, η αν-

5;ωποσωτήριος: αύτη ιδέα; ήρχισε νά γίνηται ποδητή Εις

τήν ανθρωπότητα’ τήν τπεριμένει ο μα. ως ήλιον ό-

στεόοναπό πολυχρόνιον έκλειψιν, Σ᾽ αντιγαιρετώσι μειδιώ-

σαι αι πάλλουσαι καρδίαι μας' λύσονώ ! λύσον πά πυκνά

σκότη τών. κακιών λύσον: τήν αιωνίαν νύχτα τής δουλείας

καί πής γαυνώ̓εώς,- χάραδον, ό ! χάραξον τήν᾽ ζωοδόγαυ
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φυγήν:ε..». [δατέ-την' ποτέ μέν. υψή- τήν ωραίαν. κεφα»

λήν της πρός. τάς λυανάς αλίδας, εξ ού φαίνεται ότι υπό

τής αυρανιότητος.οδηγίας λαμβάνει, ποτέ. δέ μετά παρθε-

νικού αφελούς.μειδιάματος στρεφομένη πρός. τήν. ανθρωπό-

τητα χύνει ελπίδας τού ωραίου μέλλοντός μας.

ο άνθρωπος τό τελειότερον, τουλάχιστον. κατά τό φαι-

νόμενον, τών όντων, οποίαν.άνόγκηνέχει πολιτικών νόμων,

αφούέχει συνείδησιν; καί ποίοι νάμοι ιερώτερα τής συνει-

δύσεως. προστάζουσιν ; οι μέν πολιτικοί νόμοι ως δεφαλέα:

θηρία ανθρώπινον.αία ζητούαιν, η δέ συνείδησις είναι ό

κήρυξ τών αρετών, είναι η φωνή τού ᾿Ιησού' εγράφη εις

τά φύλλα τής καρδίας υπό τών Σαβαωθείων δαχτύλων,

οποίαν αγθψθή. έχει. η. ανθρωπόπ"ς θρησκευτικώνχαλι-

νών, αφ᾽ ού ο πλάστης εφρόντισε νά τής δωρήση καρδίαν

μεστήν. αισθημάτων καί νούν. ααρίστουσκέψεως μεστόν {

Είν'αίχος διά τόν. άνθρωπον.νά δεσμεύηταιως άλογον

ζώον. Εν αίσχος νά; φαίνηταν ακουσίως οψακης καί

φόβουέένεκεν λατρεύων τόν πλάστηντου, καί. αγαπά τόν

πληφίοντου. καίθρησκείατοίν ανθρώπου. είναε αι δέκα -εν-

τολαί, αυτινες- ωςδιδαακάλεασαι: δέκα. εις τήν καρδίαν.του

εκ φύδεος κατοικαύσαι, ττόν αποτρέπουσι τού κακού, . τό

«πράττε ότι δέν θλάπτειν τόν διδάσκουσι.

Κατά τήν εμήν ιδέαν,-ο- πλάστης ανθρώπουςμόνονέ-
πλασε΄ καί ουχί.ευγενείς πε καί αγενείς' ευγενής είναι αυτός

ο άνθρωπος| αγενής δέ καταντά όταν γίνη »ατά τήν κοι»

νήν.. γνώμην ευγενής,. Άν μέ άλλους λόγους πνίξας τόν συ-

νείδησίν.του χατοῤώσχ,.νά μεναφέρη τόν: χρυσούν.διάδος;

λον. υπό τήν Χυριότητά του" όταν, τόν υλικόν πλούτον διά

τής απωλείας. τού ανθρωπίνου μεγαλείου εξαγοράση: τόν

αισχρόν.πλούταν,τόνεις:τήν ανθρωκότηταεπιζήμιονπάν:

τοτε: φανέντα,καί είς τήν διαφθαρείσανμερικότητα: “μόνον

αναγκαίον' τώρα, 1 τώρα, όποη-παλάΐον. τό πεύμα Πρ"

χιδ8 νάνικά αίν ύλην, τώρα θά φύγωπι καί οι υπό. τής

ύλης στοφθέντες τύραννοι: η όλη ήνοι᾽ε τήν οδόν τής -τν-
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βαννέας, τήν οδόν τών ιερών εξετάδεων". οι τημαριωτισμοί

αι ᾿ανδραπώδεις ευγένειαιτής ύλης πλαστουργήαάτά εισίν.

Α | πότε νά ίδωμεν πυρκαϊάν ευπροοδ: «τον; πρός: τόν δω-

μόντού πλάστρυ αναθαίνουσαν, εκ τών ανθρωποφάγωννό-

ων. Ά ι πέσατε τύραννοιίνα τήν ίδωμεν.

Δέν σάς φαί'εται ότι θαδίζοντες οι Βασιλείς διά τού

ενός των ποδός, ενώ συνβλώαιν εις καθέν των Θήμα τά

θεία αισθήματα, διά τού ετέρου καταπατούσιν 5’ ανθρώ-

πινα δικαιώµατα 3 Δικαίως, ευφυώς τής αρχαιότητος ή

καρδία, η καρδία-τού ενδόξου βλληνος τούς ονόμασεν τν-

βάννους. ς ;

ώ! ποσάκις ο κωάν ο μέγας "[ησούς 1. γράφων.τούς νό-

μους.... ποσάκις τής συνειδήσεώς του είπε «σήγησον

διά τό καλόν τής: ανθρωπότητος»,.« "ΑΙ Γύηνε άρχων

Ναπολέων, πόσον έσφαλαξ νά καταστρέψηςτόν μόνον τής

Δημδαρατέίας ωφέλιμον καρπόν. Μετηρεχήθης «ος. πλήν

όταν τόν αισθηματοκτόνοντημαριωτισμόν τού συναφριομέ-

νου Πάπα, τού διαβόλουεχείνου τόν γνήσιον υιόν επί τού

τραχήλου εισθάνθης....Αθάνατε ορθέ λόγε! αγία - συνεί-

δησις, δυάς αγία μ.ετά θεόν ώ} νά σ᾽ έβλεπον διέπουσαν

πάς καρδίας Ε Ευτυχής ο μή γεννηθείς" δυστυχής ο γεννη-

θείς- δυστυχέστατος δέ ο εις τόν αιώνα τούτον - γεννηθείς»

εγώ δέ τι είμε; ώ} βέθαια τά πάθη µου άν. εγνωρίζη-

ταν λέξιν ήθελε ποιήσηται, τόν δυστυχέστερον τού δυστυ-

χεστάτου εκφράκουσαν. ο. ο.

«πώποτε ό άνθρωπος δέν έμεινεν ελεύθερος ίνα δοκιµα-

σδή᾽ ό άνθρωπος 9. γενναίος, αφελής καί αγνός. γενόμενος

καί θηρίον καταντών, ο θλέπων εαυτόν δεδεμένον ως Τίγοιν"

ο άνθρωπος, όστις, υποθέτων τήν αγριότητα τού ομοίου του

εκ τής δεσμεύσεώς τον, ακουσίως επιθυμεί, καί τήν αιω-

νίαν τών ομοίων του δέσμευσιν. Περί τής ηθικής του άσφα-

λείας έκαστος εγγυάται καί πείθεται ότι άν όλοι, ως αυτός,

εφρόνδυν, εερηνικά τε κάι υψηλά η υφήλιος θά εκυθερνάτο"

έκαστος τούτο φρονεί’ αλλά ουδείς νά τό επφράσητολμά;
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Α1 διά τί τό Σύμπαν ως άτομον έν δέν διαρρηγνύείτά
δεσμάΤου, καί δέν εκφραζεταιτούς ιερούςσκοπούςτου;
Τότε, ώ | τότε, ηθέλομενιδεί τήν γήν όληνμίαν πατρίδα,

τά επ᾿ αυτής έθνη τόσας επαρχίας της, τήν ανθρωπότητα

μίαν αδελφικήν ομάδα" τήν συνείδησιν ως νόμον έχουσαν,

τόννούνωςμέγανδιδάσκαλον,πατέρατόν Θεόν,θαυμασμόν
δέ καί υπογραμμόν τούς. υπέρ τού ανθρωπισμού πεσόντας

καί υπέραυτούτούτουεργαζομένους,ούςη μέν αρχαιότης
ημιθέουςονόμασεν,ημείςδέ αγίους" άγιοι, ευγενείς, είναι αύ-

τοί μόνον,οίτινες δυστυχώς δέν στολίζουσι τήν εποχήν μας.

Η΄.
Ώ! φαντάζομαι τούς μυστηριώδεις, τούς αγίους τούτους

τού ανθρώπουρεμθασμούς τετελεσμένους" θά τελεσθώσιν,

ώ αδελφοί μον] Πλτσιάζει η γλυκεία ώρα, καθ᾽ ήν τρείς

άγιαι κεναί ως τριαδ.ς αγέις φθόγγος, αι τρείς τού ουρα.

νού σάλπιγγες ̓αντιχαιρητιθώσιν. Η μέν τούτων εκτών

ενδόξων θουνών τής Ελλά ος : η άλλη εκ τών ανθο-

φόρων τής στεναζούσης ωραίας ᾿Ιταλίας λειμώνων, καί η

τρίτη εκ τών τού. νέου κόσμου αθηνών, τών φωτοφόρων

Παρισίων, τής έδρας τών αισθημάτων, --- Σάλπισον, σάλ-

πισον τήν θέλησιν τού υψίστου, τούς νόμους τής φύσεως, τό

μεγαλείον τού ανθρώπου, ώ »οημοσώτειρα Τριεθνία ΙΓ από

Σέ εξαρτάται τό μέλλον τής ανθρωπότητος το νά Ακούε-

τε»... Ή φωνήτής σωτηρίας αντηχεί εις τά θουνά μας"

εκ τών γίων σαλπίγγων εξέρχεται ο θάνατος τών τυράν-

νων, ο γλυκύς τής ελευθερίαςχαιρετισμός, καί «7, ήτ ω ο

ανθρωπισμός η



Έ

ΛΕΣΠΟΣΥΝΗ δ΄

Τών πρώτωνµου ιδεών ώ τερπνή Ηούσα, ήτις τήν

πρός ουρανούς άγουσαν ανθοφόρον οδόν μ' ήντιξας, ήεις

μέ τής αθρήτητος τόν ρηδότ.]αστον δά:τ».ρον τήν 1άμ-

πράν ιδέαν, 1αράζσυσαν, μ έδειξας, δέ) θητι καί τάς ο-

Λίγας μου ταύτας σε.δί̓ας. . . Π..Ι.εακις τό δει.ζόν όμ-

μα μου πρός τήν 1“ριτοστέφή κεφα {ήν Σου ρίφψίψας, εγόη-

σα ότι καί αι με αγγο. ιικαί καί γ-]υκύτατοι Σαπφοί

δέν δά εδύναντο, όν υπήρχον», αντάξι᾽ αυτής λά ποιήσω-

σι ρόδα Τί όμως θά είπης μαθούσα ότι μηχανικώς

πώς ο ασθενής χά.δαμός µου τ' ωραίον Β΄. επί τού γάρ-

του εχάραξε τό ο. τού ωραιωτέρου Σου ονόματος!

4έγδητι Λοιπόν ότ᾽ η. εσθεγής μέν π.οήν αγγή Σέ προσ-

φέρει νεότης.

"Α4ηθα.ζέςτού Παραδείσου άνθος οίη σταγώνα κάν

μίαν τής ζωοδόγου Σου δρόσου καί πρός τό» εκ... κα.

ταμαραμένον συντάκτην.

Σ’ εύχομε. ... α.ζιά τί νά ευχηθώ, πρός "4γγε.ζον,

τό παραδήσιόν μεγα.Ιείον εις τήν γή») διδάσκοντα;

Σ. ΣΥΝΟΔΥ̓ΝΟΣ.



ΒΡΩΤΙΚΑ.
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ

Ι ο κό-μος όλης

όλο φωνάζει

Πώς δέν μέ. γνιάζει

Τόν δυστυχή: 5

Γιά κανέν πράγμα

κ! ότι έχει µόνον

ό έρωςθρόνον..
Εις τήν ψυχή.

9. ήνας μού λέει

«Ουαί σέ᾿σένα ι

Τύρα εμένα ;

Πόχω πολλά.

άλλος πετιέται,

«Σέ ποίο μέρος

᾿Χάρησοέρως
Τά στρογγυλά 1

3 Καί πρίτος κράζει,

εΓιά κειόν:-όν πλάνα

Λεπτό δένχάνω"...

Ας δν) καλά

ο μέγας Βάνχος

᾿Πού ᾿στήν καρδία:

Τήν ευτυχία...

Πάντα κερνά.

4 έρωτα πλέον

Κι εγώάς αφήσω,
Άς τρανουδήσω..
Καί τό κρατί,

ή κάν τόν πλούτο

"Ας προσκυνήσω

Μήναγναντήσω
Τύχη χρυσή...

ό αλλά "στόν νούνµου

Μέν᾽ η ιδέα

Αύτ’ η ωραία

Τόση στιγμή

όσην ο πνεύμων

Στιγμήν αντέχει

Πνοή νά έχη

Μέσα κλειστή.

̓ ᾿Ξυπνώ-:ομαύρος
Μιά ᾽μέρα όταν

τό Πάν ᾿κοιμώταν

Καί σιγανά

Μέ Βακχονέρι

Κ᾽ όπλο ᾿στόν ώμο

Πάρα τόν δρόµο

Γιά τά βουνά.



7. ενώ ακόμα

τον σκοτάδι

Σ᾿ ένα λειθάδι

έλαμπε φώς"

Μήπως ο ήλιος

εκεί λοφούσε,

Η κατοικούσε

Θείος χορός; .

8 ο ήλιος όχι,

όχι αγγέλοι

ο έρωςθέλη --
Πάλι πετά:

Μέςτά λουλούδια

Μά Κόρη ήτον

̓Έκτών χαρίτων

Καί τόν θονθά.

9. Μώμορφαχέρα
Συνάζει κρίνα

Αλλά χγ᾿εκείνα

εΥπερνικά.

᾿Σάν αίμα ρόδο.

᾿Στά χείλη δάνει,

Τό ρόδοχάνει
Τήν χοχκινιά.

10 Κνώ γελούσαν

ή φύσις όλη

Ε΄ οι θείοι θόλοι

Οι γαλανοί

Θεία ματάκια

Τούς αντικρίζουν

Τούς μηδενίζουν

"σέ μιά στιγμή: :

90
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᾿Ξυπνά τ᾽ αστέρη

λάμ̓» δέν χύνευ

Δίν. τού αφίνει

ολίγον φώς

Τό μέτωπόν Της

᾿Πού ήλιο έχει

ΕΚερωτοθρέχει

Παντοτεινώς.

12; Βγαίν' η αυγούλα

Δροσοντυμένη

Καί ροδιομένν:

Χάνει μέ μιάς

Δροπαϊς καί ρόδα

Αμ’ απ᾿ τά όρη

Είδε τήν Κόρη

Τής ωμορφιάς.

13. ό χρυσοφόρος
Ηληος προθαίνει,

Μέ μγάς χλωμαίνει

Καί σταματά:

Τόν εσκεπάσαν

Καί τού χλωμιάσαν

Τήνωμορφγά,
14. ᾿Ζηλεύουντ᾽ άνθνα

Αχ! τήν πνοήΤης

Καί τόν φωνή Της

Πουλιά ποθούν

Καί οι αγγέλοι

Κ᾿ ή ανεραΐδες

Τής νοστιμάδες

Τιόχεν ζητούν.



{5 έ χοκολόγε - ᾿Ξάν έρμος κούχος

Κόσμε ού Χρίνε Τόν έρωτά μον

Καί πέτρ᾽ άν ήναι Καί τά δεϊνά μου

Κ ανείς ᾽μπορεί -:.. Θά τραγουδώ.

Νά αγκαλιάσει {7.. «τόν Μώμο κόσμε

Βάκχο Ώπλούτον βάν δέν διώξγς

Τό πλάσμα τούτο Θέλει μέ σπρώξης

αφ᾿ ού θωρεί; Εις τό νά ειπώ

16 .Μέθαεκόσμε, Σ̓τ αναίσθητάσου

Κόσμε πλουτήσου Καί κρύα στήθη

Ωλήν παραιτήσου ύρωτος πλήθη

απ᾽ τόνφτωχό; Βέλη νά ειδώ-»---

"ΕΡΩΤΟΜΟΡΦΗ

Τ' αϊδόνη μές τά λούλουδα, .. Τά μάγουλά Σου έκαμε

Παιγνιδοκελαδάει». Τού ουρανού. ανθώνα"

Κα ύρωςστά μαλάκια Σου. όπου ποτέ τά κάλλη του

Αιώνιι παυγνιδάει, Δέν έχουνε χε-μιώνα,

Τό μέτωπό Σου έκαμε χι Σ’είδα....νά μή Σέθλεπα,

Δρασόθρεχτο ακόνη Μού ᾽φύτρωτες αγκάθια

Τροχάει τής σαΐταις Το. "Στά σπλάχνα μού ᾿πού είτανε

Καί τής καρδιαίς πληγώνει, Δροσαίς.--- νιότηςχα’ άνθια.

από τά δυό ματάκια Σου Επέρασ η κδρδούλα μου

Τά μαγικά Αειτάει, Τής Αίτνας τά καμινη"

Καί απόκάθεμέλοςΣου όποιοςμονδώσειθάνατο
ολόφλογος πετάει. ; Γλυκειά ζωή μόύ θήνει,

ο

ΤΟ ΘΑΙΒΕΡΟΤΡΑΓΟΥΔΗ

᾿Αησμόνησες:πού μλεγες

«Γιά οι τό πάν αφήνωΙ5΄-

Καί άχ 1 θωρείςπερίχαρη

τά δάκρυα πού Άόνω :



πα 0 τς

Γγς. Σέ τό στήθος μ᾽ έγεινε
Τήι δ.στυχγάς σημαάδι-

ΓΙΑ σέ ώ κόρηαναίσ̓ητη

Θά κατιδώ ᾽οτόν άδη.

Αχ’ ηψυγή µου η άραχνη

᾿Στόνάδηδά λσυχάση
--’Χάν έργα από τού έρωτα

Τ᾽ αγκἀοφόραδάση.

ο άδης είναι ζάχαρη

ομπρός εις τά δεινά μου”

Είναι δρονά.ηφλόγα του
5 Όμπρς είς τήν φωτιά μου. :

αλλ’ άν τούάδονοι κάτοικοι
Θυμούνται τά τού κόσμου,

Πίκραις, φωτγαίςθά γεύωμε,

᾿Πού θά μού λείπης φώςµθ:.

Η ΧΑΡΑΥΓΗ

ΊΣ τόν ναόν όλου τού κόσμου»

Πολιέλεος μεγάλος

Ειν τής φύσις τό κά)λος

τά λου»ουδι, κ η δροσαίς.

Καί τό Πάν είναιο ψάλτης.
Νά υμνήση τό προσταζει

11 αυγή όπου.χαράζει

απ τής θύραις τής χρυσαίς..---

Τά χρυτά μαλ)ά τού Μάϊ

Τριανταφυλλοστυλίζει
η αυγη  πού μαγ»ητίζα

Κά̓᾽ ευαίοθητη ψ»γή,

Κις τό θείο χάραγμιά: της

Κάθε άνθος θά ελάσχ’



᾿
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᾿Στά λειθάδιακαί ’στά δάση
Θεί' αρχίζει προσευχή,

Μ’ αρχημουσικό5’ αηδόνι
Τά πουλάκ1α Υλυκοψέλνουν

Καί ᾿στόν Πλάστιν δόξα στέλνουν

Απ’ τά δροοέρά κλαδιά, |

τά λουλορδηα, καί τά χόρτα.

Καί τ᾽ αγκάτια δόιδένμάνα,

᾿σά υμκ κανα

Τέρψη χύνουν στήν καρδ]ά,

Καί ακίνητα. εκπέμπουν

Ευωδίας καί τυρά"ουν

Τήν αυγή ως νά φωνάζουν

Αόξα νάχει ο Θεός"

Τό. φωνάζουν καί εέ αρνάκια

-.᾽ς αγνότητος οι τύποι,

φας Ά

Κουδουνιώ» οι ορθήν πι «τύποι,

τό'φωνάτεει «1 ο α]λός,.

τά ος τεμ εμξωη

τά βατρά/1χ κοκακχάζουν

Καί μελαγχολία στάζουν

Τών γλαυκών οι ---α-

Ερύοι ρίακες κρυμ.ένοι

Μές τής δάφναις μο'ρμο. ορίζουν"

Στά πρβθλο ώ1θυρίονν

Γλυκειάς αύρας άαπασμοί.

Εις τά στήθη τής θαλάσσης

Ζέφυροςγλυκός κυλιέται".

Καί ναρκωτικά φυληέται

η αναίσθητος ακτή,

ως κ ο έγωτας "πού έ/ει

.Κάθ᾽αυνά.κό αιώνιγί-βρόνου»---..-
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Μέ μυστηριώδη τόνον

Γμνοδεί τόν Ποιητή;

Μέ τό Πάν Απ᾿ εγώ φωνάζω

«Δόδα ο Θεός νά έχει» τ

όπου οπολευμέθην, έχει

τη ουρανού. φυτό ᾿̓στήν γ.

Πού μαγεύει τάς καρδίας.

Καί δροσίζειτούςλειρ.ώνας,

Καί στολίζει τούς ανθώνας, ό

Καί φωτίζει τήν αυγή.

ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ

ΕΙ συμφοραίς μ’ εδίδαξαν. φε;όσοφος νά γείνω,

Καί γιά τού κόσμου. τά καλά ούτε λεπτό νά. δύνω:᾽

Τήν πλάνεν μού παρέτησχ μέ! τήν ζωή τήν.πρώτη"

Νά μ᾽ αποφεύγουνήρχιταν τού πλάνου κοσµου. οι κρότοι.

Μηδέν φα:ταζομαι τό (Ιάν μετά τούεαυτού µου"

᾿Από τόν δρόμονάρχισα νά «φεύγωτού Θεούμου.

Αύτ᾽ η ζωή μ’ εσχέτισε μέ τήν αφροντιτίαν-

ΕΚ: ως χάρη νέαμώταξε τού -Βάκχ» τήνν φιλίαν. Ξ

Εις κήπου, ανθιστόλιστους γλυκοπετά τό:'φώς μον .,»;

εν χθές άχ 1 τόν πλάνον. Έρωτα συνάντησα εμπρός ρου.

Πολέμησε τό αίσθημα μέ τήν φιλοσοφίαν,

Αχ τέλος εκυρίεστεν οέρως τήδ Χαρδίαν,

Πέζων τό τόξον καί γελών, εις πόδας μέπετάει.... -

προς . "Αχόρταστο τό βλέμμα μόν Νειάϊδα ποοσκυνάει. ;

[τον εκείν' ά άσπλαγ/νη ᾿πούτήν θαρόύν έληίδα,

Ενώ χρατεί ως έργονΤης, τού χάροντήν παγίδα.

Ανάθεμα τήν τύχην μου καί τήν κακούργρ», ώρα,

᾿Πού ᾿στής απάτης μ' έσυραντήν, μαγευμένη χώρα.

Δέν ήθελα να είμ. εγώ, αφού εγώ δέν είμς, -΄

εμ ᾿οτ’ ααπλάγχνον-έρωτα τούς.πέδας: «δούλοςχείρε.
πά;

κ

εκατο θέν κο άν κκ. κα
σαν. 3 τω} δρ ας οί ον

ΕΝ.


