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Μεγαλειότατε '

Η ποτέ ένδοξος καί ιερά γή. τής Ελλάδος, πρό

ολίγων ακόμη,χρόνων, υπήρξε τό' θέατρον τής χα-

ταστροφής, τών ᾿λεηλασιών. καί πε ερημώσεως τής'

πυραννίας|

«Η ᾿Οθωμανική καταδυναστεία κατεσπάραττε τούς

Συστυχείς αυτής κατοίκους αφηρπάζουσα τάς περιοψ-

σίας των καί βεθηλώνουσα τήν τιµήν των !'

Στενάζοντες οι δυστυχείς. ούτοι υπό τό βάρος

μιάς δεσποτικής Κυθερνήσεώς ᾽ εντρυφώσης εχ

τών στεναγμών των, καί σκηρτώσης από χαράν

εκ τής θέας τού αχνίζοντος αίματός των, δέν ηδύ.

ναντο πλέον νά υποφέρωσι τήν ατίμωσίν των, τό

αίσχος τής δουλείας, χαί τήν αφόρητον τυραννίαν!

Διατελοίντες εις τοιαύτην χατάστασιν απελπισίας,



έδραξαν άπαντες τά όπλα χαί ομώσαντες τόν τρομε-

ρόνόρχοντοδ'θανάτουή τής ελευθερίας,έσειραντά

ξίφη των. καί πλήρεις πίστεως κοί πατριωτισμού,

καταλιµπάνοντες τάς Εστίας των περιεφέροντο επί

τών ορέων, γυμνοί καί πεινασμένοι, επολέμουν κατά

τών τυράννωντων |

.Ο νέοι τής «Ελλάδος ήρωες εθυσίασαν επί τού

βωμού τής Πατρίδος γυναίκας, τέκνα, ᾿περιουσίας,

ηγωνίσθησαν μέχρι τής τελευταίας ρανίδος τού αί-

ματός των !

Τοιούτοι ανεδείχθησαν οι αείμνηστοι εχείνοι άν»

δρες, οίτινες διά τής ανδρείας των εξέπληξαν τήν

Ευρώπην ! χαί διά τά παθήµατά των εχίγησαν τήν

συμπάθειανόλωντών εθνών! Οι οπλαρχηγοίτων

εδείχθησαν άξιοι απόνονοι τών αρχαίων ηρώωντής

«Ελλάδος, χύσαντες τό αίμά των υπέρ τής Πα-ρί-

δος χαί τής θρησκείας !



Κ᾽ εγώ ευτυχώς Μεγαλειότατε ! είμαι τέχνον

ενός τών ηρώων τούτων: είμαι τέχνον τού νιχητού

τού Λεθειδίου, τού σφραγίσαντος διά τού θανάτου

του τήν πρώτην καίυπερένδοξοντών “Ελλήνωννί-

Χην ε Είμαι υιός τού ΙΑνεγνώστού Στριφϊόμπολα”

είμαι υιός εκείνου, όστις πρώτος έλαθε τά όπλα διά

τήν ελευθερίαν, φανέντος γνήσιον τέχνον τής «ΕΕλ-

λάδος, πολεμήσαντος μέ τεσσαράκοντα᾿ καί οχτώ

άνδρας. κατά δέκα περίπου χιλιάδων εχθρών ! καί

διά τού θανάτουτου έρριψέτόν πρώτον θεμέλιον

λί̓ον εις τό οικοδόμημα τής Ελληνικής πάλλΥ΄

γεννεσίας |

Τεσσαράχοντα έτη παρήλθον ήδη καί εισέιι τά

οστά τών υπέρ Ποτρίδος πεσόντων καλύπτουσι τό

έδαφοςτής “Ελλάδος,μαρτυρούντατά αθάνατακα-

τορζώματά των ! Αισχιαί τών ηρώων τούτων δυσα-

γασχετούσι χαθωρώσαιτήν αχαριστίαν, δι᾽ Ίς ή Κυ-



ξέρνησιςτής Ελλάδος ανταμείδειτάς ηρωϊκάςτων
πράξεις, αφήδασα νά στενάζωσιν αι γυναίχαις των

Ααί τά τέχνα των υπό αό βάρος τής πείνης |τ.

Η σύζυγος τού ᾿Αναγνώστου Στριφτόμπολα καί

αι θυγατέρες του στερούνται σήμερον τού επιουσίου

άρτου ᾿Ενώ προικοδοτήσεις πλούσιοι χαί συντάξεις

χωρηγούνται εις άλλους αναξίως. ο

᾿Ηγωώνίσθην χ᾿ εγώ. εφαμίλως 3 πού πατρός μου µε.

πά τόν θάνατον αυτού υπέερ τής []αττρίδος μου" αλλ

όλαι αί θυσίαι αύται εις ουδέν μοί ωφέλησαν" δυ-

στυχώς τά ιερώτερα δίκαια κατεπατήθηταν, έπιδα-

φίλευομένων τών αγαθών τού έθνουςεις τούς ισχυ-

ρούς καί κόλακας,

Τό θερμαίνον καί ευγενές πνεύμα τής ελευθερίας,

αι δυσχέρειαι τής αξιοδακρύτου Χαταστάσεως τής

οικογενείαςτούήρωοςΣτριφτόµπολα,καί η λήθη τής

Ευδερνήσεως,παρώτριναντόν ποιητήντούπαρόντος



ποιήµατος,ίνα περιγράψηαπαθώςχαί αμερολήπτως

τάς ιστορικάς ταύτας, αληθείας, χαί θέλωννά ρίψη

βάλσαμον: είς τάς πληγάς µου, μοί προσέφερεδώ-

ρον τούς πολυτίμους χόπουςτου, τούς οποίους μετά

βαθείαςευγνωμοσύνηςεδέχθην.

Μετά πολλούςαγώναςχαί δυσχερείαςκατόρθωσα

νάυπερνιχήδωτάς δαπάνας πήςεκτυπώτεώςτου-

καί Ιδούσήμερον εξέρχεται ειξ τήν δημοδιώτητα.

Δημοσιεύων όθεντό ιστορικόν τούτο ποίημα Με.

γαλειότατε Γ πρός ποίον άλλον ηδυνάμην νά άφιε-

ρώσωτάς μεγάλας υπέρΠατρίδοςθυσίας, τούς α-

γώνας, καί τό χύθέν υπέρ. Πίστεως, χαί Πατρίδος

γενναίον τούΠατρός μου αίμα 1 Εις ποίον άλλον

ηδυνάμην νάαφιερώσωόλα ταύτα,ή εις τήν ΥΜΕΤΕ-

ΡΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ :

Πρός ΣΕ μόνονΜεγσλειότατε ανήχειτό πατρίωτι-

κόν τούτο έργον! Πρός ΣΕ, τού οποίου οι πρόγονοι

2΄ -»



τοσούτου Υενναίως καί πατρικώς συγέδραµοντήν

«Ελλάδα !

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΠΊΣΤΙΣ είνε ή υπόθεσις τού ανά

χείρας ποιήματάς' Τά δύο παύταό̓θεντολμώ νά
θέσω εις τούς πόδας τού ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΥ ΑΥΤΟ:

ΕΡΑΤ ΟΡΙΚΟΥ ΣΟΥ ΘΡΟΝΟΥ,καί νά παρακαλέσω

ταπεινώς τήν ΣΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΝ ΝΜΕΓΑ-

ΛΕΙΟΤΗΤΑ, ίνα ξεχθή αυτό ευμενώς.

Εν Πάτραις τήν30 76ρίου.1860 ..

Υποσημειούμαι ευσεξάστως

ΤΗΣ ΥΜ. ΑΥΤΟΚΡ. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

Ταπεινότατος χαί υποχλινέστατος

δούλος

Γεώργιος Α. Στριφτόμπολας.



ΦΡΜΗΙΠΕΠΕΦΟΡΡΜΠΠΠΙΦΗΡΤΕ

Πρός τόν Κύριον Γεώργιον Α. Στριφτόμπολα. -

Φίλτατε Κύριε !

Ο ένδοξος πατήρ Σου μοί εχωρήγισε τό υψηλόν

χαί ιερόν θέμα τής στιχουργείας ταύτης" ο πατήρ

Σου, μοί έδοσε:τήν ευεργετιχήναφορμήν, νά θυσιάσω

μερικάς τεθλιμένας ημέρας τής ζωής μου». . . .

γράφων υπέρ τής Πατρίδος μου καί τής ελευθερίας

τώνΛαών. Ο [ΠατήρΣουπέλος,ενέπλησε τήν καρ»

δίανμου τώγευγενεστέρων συγχίνή;Ίσεων,καί τό πνεύ-

μα µου τών ουρανίωνεκείνων στοχασμών, υφ' ών

χαίρουσα ή θνητή ύπαρξις, εισδύει εις τό μυροδα-

λούντα εχείνα νέφη όπουτό μέγα.μέλλων.τής θεί-

ας Σοφίας μάς περιμένει Ί.

Λοιπόν χ᾿ εγώ, έχω καθήχον απαραίτητον νά. Σοί

προσφέρω δώρον τό ανά χείρας χειρόγραφον ποίη-

μά μου; όπερ δύνασαινά φέρης ελευθέρως εις τήν

δημοσιότητα, χαί δι᾽ αυτού νά εξηλεώσης μικρόν τι

τήν λησμονηθείσαν, ούτως ειπείν, τού Πατρός Σου

ιεράν Σχιάν! |

Τούς πιχρούς χόπους τής ποιήσεώς μου΄ ταύτης,

εις ουδένα άλλον δύναμαι νά προσφέρω δώρον,ειμή

μόνον πρός Σέ τόν αγαθόν καί μονογενή υιόν ταύ
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Πρωτομάρτυρος' ᾿καί πρωταγωνιάτούΑναγνώστου

Στριφτόμπολα ί Προσφέρων όθεν αυτούς, Σοί

λέγω «καθυποθολήν ᾿Εκείνου, κ Γίνου άξιος

τού Πατρός Σου | » μή ποτέ παύσης δικαιόνων τό,

αιματωμένον εχείνο Μνήμα, .επί τού οποίου, μέ-ην

σχιάν τού ήρωος ᾿Αναγν. Στριφτόμπολα, επιχάθητε

μειδιώσα η πατριωτική ευγένειατού αίματος ημών!»

Ναί φίλτατε Γεώργιε !Ι ενθυμούότι είσαι υιός τού

2Αναγνώστου, Στριφτόμπολα| ᾿Ενθυμού ότι είσαι

υιός τού Ήρωος εκείνου, όστις υπερασπιζόμενος τήν

Πατρίδα, | έχυσεν υπέρ αυτής τό γενναίον αίμά του,

ενέπλησέτρόμονεις τάς ψυχάςτών βαρθάρων,καί

πατασφάζων τήν τυρανύίαν, έπεσεν επί τών πρώτων

θεμελίωντής ελευθερίαςμας]! Εις τάς φλέ-

δαςΣου, Γεώργιέµου,χοχλοφορείτό ανδρείοναίμα

τού πατρός Σου ! Τό γνωρίζω κάλλιστα, διότι από

τόν καιρόν χαθ' όνΣ᾽ εγνώρισα, περί πολέμων, περί

γικών, ᾿καί περί- τού πατρός Σου σ᾿. ήκδυσα πάντοτε

νά μούομιλής.

᾿Ενώ αι φλόγες τής Επαναςάσεώς µας εξαπλούν-

το καθ᾽ άπασαν τήν “Ελλάδα, χ’ ενώ τά αίματα τών

πατέρων µας χατέθρεχον τό υπό τήν αιχμαλωσίαν

πάτριον έδαφόςμας, η αγία ψυχη τού φονευθέντος

πατρός Σου, ισταμένη επί τών ουρανίωνθόλων,ε-

θαύμαζε τάς ανδραγαθίας των, χ᾽ εδέετο τώ Θεώ

υπέρ τής νίκης καί απελευθερώσεώς των.
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Ποσάκις εν τώ μέσω τής νυχτός, ενώ οι γενναίοι

οπλήται Έλληνες επαγαπαύοντο εις τάς. αγκάλας

τού Μορφέως, ποσάκις λέγω ή μακαρία «ψυχήτού

᾿ΝΑναγνώστουΣτριφτόµμπολαδέν εγχατέλειπε. τήν εν

τώ Παραδείσωθέσιν τής, καί πετώσα "ομού μέ τάς

δροσώδεις καί λεπτάς τού μεσονυκτίου αύρας επί

τών χοιμωμένων «Ελλήνων, δέν ανεζήτει τόν μονο-

γενή υίόν του ; ᾿Ανεζητούσε Σέ, ώ ΤΓεώργιέ µου !

᾿Επεθύμει νά πληροφορηθή ιδίοις όμμασι περί τών.

πράξεών σου |--- Όστις έθλεπεν αυτόν επιστρέφοντα

διά τόν παράδεισον, ήθελε. τόν Ίδέϊ κατεύχαρι»

στημένον, διότι πάντοτε σ᾽ εύρε αγρυπνούντα χ᾽ ε-

στηριγμένον επί τών αιματωμένων όπλων σου’ χαί

δίς είδε χαταρρέοντό γενναίον αίμά σου, από τάς ό-

ποίας έλαθες παρά τών εχθρών τής Πατρίδος πληγάς.

Αν καί δυστυχώς η επιχατάρατος ορφανεία Σ᾽ ε-

πεσχέφθηεις τήν ανθηράνηλιχίαν σου, άνχαί δυστυ-
χώς παρ᾽ όλων ελησμονήθης, χαί παρ᾽ αυτής, αχόμη

τής Κυθερνήσεως, τής εχούσης ιερόν χρέος νά σέ

περιθάλψη καί ικαγόποιήση, μ᾽ όλα ταύτα αρχετά

έπράξας, αρχετά ηγωνίσθης, χαί αρχετά εξηλέωσας

τήν ᾿Αγίαν Σκιάν τού σφαγιασθέντος διά τήν Πατρί-

δα ᾿Αναγνώστου Στοιφτόμπολα |

Πρός Σέ λοιπόν χαί μόνον, ώ φίλτατέ μοι ανήχει

τό ιστορικόν τούτο γεγονός" πρός Σέ χαί μόνον έχρι-
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να δίκαιον, ίίνα προσφέρωδώροντούς γλυχυπίκρους

κέπους, ούς υπέστην διά τήν περιγραφήν τής ποιή"

σέώς µου ταύτης.

Μετά τού βιθλίου µου όθεν τούτου, δέχθητι Σέ

παρακαλώ τόν εγχάρδιον᾽ ασπασμόν μου, καί τήν

αθείαν συνάμα καί ειλικρινεστέραν έκφρασιν τής

πρός Σέ υπολήψεως καί αγάπης μου.

Σφίγγων τήν δεξιάν Σου, υποσημειούμαι προθυ-

μότατος.

Φίλος Σου

Π. Ε. ΙΑΤΡΙΔΙΙΣ.



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Μάχεσθευπέρ Πίστεωςκαί Ι]ατρίδος!

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ! Είναι δύουψηλάονό-
ματα; τά οποίαο αληθήςάνθρωποςωφείλεινά σέ-
θεται, καί διά τώνοποίων τήν σωτηρίαν εν χαιρώ

ανάγχης. χρεωςεί, νά βάλη. εις. κίνδυνον καί αυτήν

τήν ζωήν που! ᾿ /

Διά τήν θρησκείαν καί τήν Πατρίδα -οί. ήρωες

τού έτουξ 1831, επαναστατήσαντες απέναντι άπει-

ραρρίθμωνεχθρών, έχυσαν τά πολύτιμα αίματά των"

χαί διά τού θανάτουτων εξηγόράσαντ τήν αιχμάλω-

πισθείσάν'πατρίδα των;' καί έσωσαντήν διάχινδυ-

νεύσασανθρησχείαντων !

Καί ποίον άλλο µεγαλήτερον τού πατριωτισμού

καί τής θρησχείας; |

«0 πατριωτισ'ιός, ή γλυκητάτη εχείνη:συμπάθεια

τού αγθρώπου, ήτις διδάσχει αυτόν ουδικώς νά ερ-

Υάζητα: διά τήν πρόοδον καί τήν τελείαν ευδαιμο-

νίαν τής πατρίδος καί όλης εν γένει τής ανθρωπό-

τητος, |

1 θρησκεία ή µεγαλητέρα καί υψηλοτέρα σοφία
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τού Υπερτάτου εκείνουΌντος, η γλυχητάτη αύτη

ελπίς τών χριπτιανών, η θρησχεία, ήτις μάς αποκα-

θίστά εναρέτουξ, διχαίους; φιλευσπλάγχνους, χαί

καλοκαγάθους" ή θρητκεία, τις μάς διδάσχει τά

υψηλώτερα εν τώ χόσμω μαθήματα, ν᾽ απέχωμεν

τού φόνου, νά οδηγώμεν τούς αποπλανημένους,

νά επισκεπτώμεθα πούς πάσχοντας, νά φωμίζωμεν

τούς ενδεείς». νά φοθώμεθα καί τρέμωμεν τόν Θεόν

εις τάς καχκάς. πράξεις μας: η θρησκεία τέλος πάν-

των αύτη, ήτις μάς καταχρατεί ως διά χαλινού

εντός τών εναρέτων καθηκόντων, καί Ίτις μάς χυ-

θερνά διά τής μεγαλητέρας. ισορροπίας.

Τήν. θρησκείανλ́οίπόν ταύτηνλατρεύουδινόλα
τά έθνη υυπό τούςαυτούς χανόνας. Τήν άαγίαν :ταύ-

την θρησκείαν ελάτρευον χαί οι πρόγονοί μας, καί

ταύτην δοξάζομεν- καί ημείς σήμερον; ήν παρ᾽ αύ-

τών εκληρονομήσαμεν.

Πόσα αίματά.χιλιάδων ανθρώπων δέν έρρευσαν

διάτήν θρησκείαν ταύτην ; καί πόσα ισχυρά βα-

σίλεια δέν. ήγγισαντήν καταστροφήντων}



Μάχεσθε υπέρ Πίστεως πων Πατρίδος!

Δι’ αυτά μόνον τά δύο υψηλά ονόματτα οφείλεί

1 άνθρωπος Υ ἀποθάνη το ,

Ες αληθής:πατριώτης, πρέπει νά τρέφη τά γεν-

ναιότερακαί τριφερώτεραάισθήματα πρός τήν γήν

εχείνην, εις τήν οποίαν οφείλει τήν υπαρξίν. του"

πρόςτόνγήν λέγω εχείνην;αφ Ίς!-είδεχατά πρώ"

τοντόν ήλίόν᾽ ᾿ανατέλλοντα. ".΄᾿

0 Έρως λοιπόν πρός τήν πατρίδα δέν είναι μία

Πρόσχαιρος.ορμήτών παθών, δέν είναι μία εφήμερος

τής ψυχής μας διάθεσις; δέν είναι πνεύμα ᾿πών πα-

ρελθόντων αιώνων, αλλ᾽ είναι έν αχοίμητον καί

θείον αίσθημα, -εμπγεόμενον καί ξωογονούμενον. απ

αυτήν τήν ιδίαν φύσιν, τό οποίον μεθ᾽ ημών ζεί καί

μεθ᾽ ημών ενταφιάζεται.

Τό αίσθημα τούτο τών όντως αληθών πατριωτών;

Περί ουδενόςάλλου αντικειμένου ασχολείται, ειμή
μόγονπερί τής ευδαιμογίας τής Πατρίδος καί τού

5,



έθνους, τού οποίου απαρτίζουσι μέλη, καί οπάσης

ής ανθρωπότητος.

(Η όν χαιρόν η πατρίς µας έφερε τό ουσθάστα-

Χτον χαί επαγθές βάρος τής Τουρχικής δυναστείας,

καί χαθ᾽ όν καιρόν οι γενναίοι. Ίρωες τής απολευθε-

ρώσεώςτης επότιζοντήν γήν αυτήςμέ τά αίματά

των» εγώ δυστυχώς ήμην αχόμη αρχετά νέος χαί ο

βραχίων μου αδύνατος, ουδαμώς πρός αυτήν ηδύ-

γατο᾽ νά συντελέση.

Θεωρών σήμερον τό από τής αρχής τών αιώνων

υπερένδοξον έθνος μου, νά πνέη τήν ελευθέραν τής

ανεξαρτησίας.αύραν, ν' αγολουθη,τά ίχνη τώνΊθι:

κών. Ηβοόδων, τού πολιτισμού, καί τής ευγενείας,

νά εξυπνά τήν επ᾽ αυτού προσοχήν τών ξένωνε-

Ονών' (μετά τών οποίων εντός ολίγων ίσως χρόνων

δύναταινά φιλογεικήση περί τών πρω-είων)' δυδε-

μίαν ευτυχώς. δύναμαι, νά προσφέρω πρός αυτό

βοήθειαν; εχτόξ εκείνης, . τού νά χύσω δύο θαλερά

δάκρυα ευγνωμοσύνης, εν τή αναμνήσει τών έλευ-

θεβωτών που | ΄ |

«Καί ποίαν: άλλην μεγαλητέραν εχδούλ.ευσιν δύνα»

ταί τις νά προσφέρη εις τό Πανελλ.ήνιον απ εκείνην

τού νά εξυμνήση τούς Ίρωας τής ελευθερίας του »

᾿ποίαν άλλην Υλυχυτέραν ίηδονήν δύναται νά αισθανθή

τ καρδία του εχτός αυτής, αναγινώσκων τάς ως μυθώ-

δεις πλήν βεθαίας αγδραγαθίος τών προποτόρωντού;



" Πολλοί έως σήμερον συνέγραψαν τήν ιστορίαν

τής Επαναστάσεώςµας, καί ουχ”ολίγον'πα

τούς ευεργέτας. χαί ελευθερωτάς. τής Πατρίδος μας

Έξ αγνοίας φαίνεται ίσώς, παβετήρήσα μέ θαυμα-

σμόν µου, ότι. δέν έδοσαν, ΤΗΝοποίαν ώφειλον'

ψά δώσουν αξίαν᾽ πρός τόν Ήρωα, τόν οποίον επι-

χειρώ ήδη νά εξυμνήσω εν τώ παρόντι᾽ ποιηματίω

µου ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΝΙΙ
Ευγνωμονώ αυτούς, καί τούς ευγνωμονώ, διότι

εγκατέλειπον καί πρός εμέ να εκπληρώσω: τό άγιον

τούτο πρός τ τήν, Πατρίδα: ᾿καί τόν: “Ηρώα ερόν. απο)

θήκον1

Πρόςεξιστόρισιντών ανδραγαθιώντου, εξέλεξα

τήν διά τής ποιήσεως περιγραφήν, χαί αρχετά Ύνω-

ρέξω τό οποίον επεχείρησα. 'δυσχυρέστατον ’ :έργον.΄

Ελπίζω ό όμως εις τήν οποίαν. βλέπω᾽ τήν ᾽οτιγμήν'

ταύτην επί τών νεφελών αιματοθαφή σχιάν τού Η -

ρωος, ότι θέλει αναζωοπυρήση τήν φαντασίαν µου

χαί ενισχύση τόν αδύνατον κάλαμόν µου εις τήν

περιγραφήν πών αληθειών τούτων. ΄

0Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ, κυ-
βίως Δημήτριος ονομάζετο, εγεννήθη κατά τό έτος

1778": ήτον υιός τού ᾿Αργυρίου Στριφτόμπολα χαί

έγγονος τού Δημητρίου Στριφτόμπολα, τούεις τόν

)Αλμυρόν τής Λακωνίας φονευθέντοςτό 1778.
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Οί γονείς αυτού, θέλοντες ίνα τόν διδάξουν τά

όσαεν τή εποχή εκείνηηδύνατονά σπουδάσηάν-

πος, εγεπιστεύθησαν αυτόν εις τήν αυστηρώτη-

τα τών διδασχάλων"χαί ως φύσειεπιμελής, έμαθεν

εχείνα, πά ποία χαίοι διδάξαντες αυτόν εγνώριζον.

Εκ. τών γραμματικών τούτων λοιπόν γνώτεών

του έλαθε χαί τό όνομα «᾿Αναγνώστης,ο Ός

᾿Επειδή όόμως χατά τήν εποχήν εκείνην ή Στριφ-

τομπολαϊκή οικογένεια το επίφοθος πάντοτε τοίς

Τούρχοις, ένεχα τής στρατιωτικής της ισχύος, εχα-

τέτρεχον θηρειωδώςαυτήν' καί τότε ηνάγκασαντόν

Ηρωά µας νά καταφύγημετάτού πατρόςτου ᾽Αρ-

γυρίου-Στριφτόμπολα καί. τούθείουτου :Θεοδώρου

Κολοκοτρώνη(α) καί λοιπών.άλλων. ᾿Χαπετανέων;

καί επί τή ελπίδει. ᾿τών όπλων των, νά περιπλα-

νώνται επί τών αγρίων τής Λακωνίας δρέων, α-

Ύοντεςτόν 'ληστρικόν βίον: αλλά πάντοτε χατα»

πβεγμένωνόντων.καί μή δυναμένωνούτε εις αύ-

τήν τήν Σωτήριοντής Λακωνίαςγήννά πατήσωσι,

εις τήν οποίαν εύρισχον πάντοτε: -ασφάλειαν; ηναγκά-

σθησαν, εναντίον τής ζωηροτέρας θελήσεώς των, νά
΄εγκατωλείψωσι τν φιλτάτην καί ιεράν γήν τής Ηα-

(α) “ο πάππος. τού ήρωος λναγ. ᾿Στριφτόμπ.-λα, Δη-

μήτριος Στριφτόμπολας είχε ᾿σύζυγον τήν αδελφήν τού

Κωνστ. Κολοκοτρώνη, πατρός τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,
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τρίδος των, καί φυγόντες διά νυχτός, εύρον άσυλον.

εις τήν ωραίν τής, ΖακύνθουΝήσον.

«ΗΒΕλληνική ζωηρότης των, ήλκυσε, τήν πῤξ.

σοχήν τών᾽Αγγλων, καί δόσαντεα.«πρόςαυτούς βαθ-

μούς αξιωματικών,.κατετάχθησαν.άοπό τήν Βρετα-
ν[κήνΣημαίαν: καί διά τών όπλωνκαί τής ανδρείας

τών. υπερασπίσθησαν αυτήν, διαπρέψαντες εις τάς.

μάχας, τής Λίσσης, Μεσσήνης, καί Λευκάδος.(ά τας

Μαύρας), πολεμήσαντες τούς τότα κρατούνταςτ

μέρη ταύτα Τάλλους καί «Ρώσσους,

Μαθόντες όόμως μετά:πέρψεως, ότι είς τήν,Έλα. .

αν επαγαστάτησε κατά τής Υψηλής Πύλης οδ ᾿Αλιά-

γαςή ᾿Αλιφαρμάκης καλούμενος; χαί ότι επολιόρ».

κήσαναυτόνοί ᾿εχθροίεντός μιάς Μονής (Νοναστη-

ράχι καλούμενον), εγκατέλειψαν παρευθύς, άπαντες.

εχ συμφώνου τούς οποίους κατείχ̓ν βαθμούς».καί.

δραπετεύσαντες. μετά πολλών άλλων' εκείθεν εύρι-

σχοµένων Καπετανέων «Ελλήνων, έσπευσαν πρός.

βοήβειαν-ού̓ πολιορχηθέντος᾽Αλιάγα. Δυστυχώς.

όμως κατατροποθέντος τούτου, ουδεμίαν. πρός αυτόν

ηδυνήθησαν:νά παρέξωσιβοήθειαν'καίμή δυνάμενοι

νά διαμείνωσιν εις τό πάτριόν: των έδαφος, επέστρε-,

φαν καί πάλιν χαταθλιμμένοι εις τήν εξορίαν των 3,

ο. Έν τώ.διαστήματι. τούτω, χατευνασθείσαεπ) δ-

λίγον ή Τουρχική καταδίωξίς των απεφάσισαν, άν

καί μέ κίνδυνον πάντοτε τής ζωήςτων, νά επα-.
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νέλβωσιν .εν τή πατρώα των γή: καί περί τ
τό

; έτος

1814 αποχαιρετήσας ο Έρως µαςτήν τερπνοτάτην

εχείνην νήσον τής Ζακύνθου, απέπλευσε διά τήν

φιλτάτην του «Ελλάδα! το.

Επανελθών ούτος εις τήν.εν Καλαξρύτοις ιδιαι-

τέραν πατρίδα του, έβλεπε νά παρέρχωνται τά έτη

τής. ζωής τού..μ’ αγανάκτησιν, ᾿καί “ήκαθημερινή

παρουσία τών εχθρών τής Πατρίδος του, χατεθίθρω-

σχε τήν ατρόμητον καρδίαντου, καί τώδιΆγειρε ζωη-

ρώτερα τάεν τή ψυχή του φιλελευθερώτερα αισθή-

ματα.

Ήλθε τέλος πάντων τόπλήρωμα τού χρόνου, χαί

δ Άναγνώστης Στριφτόμπολας,είείδε εστοφανωμένας

πάς πολυστεγάκτους επιθυμίας του’ ότε κατά πόέέτος

1817. εμυήθη τό μυστήριον τής. 'προσεγγιζούσης

-εθνεγερσίας| !

Ως πιστότατον τής πατρίδος τέχνον, ήρχισεν έ-

ατοτε γά εργάξηται νυχθημξρόν καί ακουράστως υ.

πέρ αυτής' νά Προετοιμάζη όπλα, πολεμοφόδια,ί-

«βατισμούς κτλ. χαί εν τώ κρυπτώνά εξυπνά τά

πνεύματα τών δυμπολιτών που, χαί νά προπαρα-

σχευάζη αυτούς διά τόν μεγάλον καί ιερόν τούτον

σκοπόν!

Κατά τό Σωτήριον έτος 1821; πρώτος ό ᾿Ανα-

γνώστης Στριφτόμπολας ηγέρθη, καί ή χλαγγή τών

όπλωντών τετρακοσίωνυπό τήν οδηγίαντου γεν-
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Υκίων στρατιωτών, αντήχησεκατά πρώτονεις τά
υψηλάτώνΚαλαθρύτωνόρη!

«0 μιχρός, πλην ισχυρός Ούτος τού Ηροώς µας

στρατός ήτο γαθ) όλα τακτικώς. οργανισμένος,

πλουσιοπαρόχως τών αναγκαίων᾽ εφοδιασμένος, καί

ταύτα πάντα δι᾽ ιδίων αυτού εξόδων,

Επί κεφαλής τού ρηθέντος στρατού του είχε διο-

ρίσει. καί ᾿δεκατρείς άλλους Καπετανέους" ούτοι δέ

ήσαν ο Σπυρίδων Κουκουνάρας, ᾿ΝΑναγνώςηςΚορδής

(όςτις ήτο καί σημαιοφόρος του)», Α: Πάτσιος, Γα-

λάνης, Χριάτόδουλος καί Ιωάννης Γχερπεσιώται,

Γεώργιος Πατσιαθάς, Μητρος Μαντάς, Παναγιώτης

καί Ζαφείριος Ντάθλαίοι, Δημήτριος Μπαναθάς, Κυ-

ριαζής Καπελήσιος, Παναγιώτης Κόσχορης, καί

Παναγιώτης Καρανζάς. |

-- Πρώτος ᾿λοιπόν -δ᾽ λΑναγνώδτης 'Στριφτόμπολας

επί τής ιστοριχής τών Καλαθρύτων γής, εξετύλισσε

εις τάς αύρας τήν «Ελληνιχήν Σηµαίαν, τόν µυστη-

ριώδη τής παλιγγεννεσίας Φοίνικα, καί μέ στη-

θαβάν ΄ χείρα ύψωσε τήν 'λυσσώσαν εκδικήσεως

σπάθη» του (ο). " |

(Ενωθέντες μεν αυ-ού καί οι λοιποί τότε. ενΚα“.

ΣΑ ον όο ο τη επ 5 ενείν» εν Καλα-{α) Σημειωτέον, ότι εν τή επογή εκείνη εν Καλαβρύ-
.Ά, 2 ΜΙ; , . ᾿τοις ουδείς άλλος είχε μεγαλήτερων εκείνου στράτιωτυκόν

σώμα,
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λαΟρύτοις ευρισχόμενοι οπλαρχτοί, απετέλεσαν ξ-

γα μέ τό εδικόν του στρατιωτιχόν σώμα.

«Ηνωμένοι λοιπόν ούτως, χατέχκλεισαντούς εχεί-

σε Τούρχους εντός τεσσάρων οχυρών πύργων, διοι-

κουμένων παράτών ᾿Αρναούτογλη, (Βόϊθοντα εν Άα-

λαθρύτοις) Έμίν-Λγά «καί Πασσά καλούμενον,

Ηπουσγαλήν, Γιαχούμπαγαν, καί Ιμπαρίμ. Παφίληα.

"Τόδέ «Ελληνικόν σώμα, οδ'ηγείτο υπό τού ᾿Αναγνώ-

στου Στριφτόμπολα, ΒΒ. καί Ν. Πετμεζαίων, λνα-

γνώστη Πετμεζά, Κωνσταντίνου Πετμεζά, ᾿Ασημά-

κη Σκαλτζά καί Ν. Σολιώτου" ού-οι μετά δεχαπεν-

θήμερονπιολωορχίαντ̓ών.' αποχλεισθέντωνεν τοίς

πύργοις Τούρχων, ηνάγκασαν αυτούς νά υποταχθώ-

σι’ χαί προσκαλέσαντες τόν "Ηρωάμας' ;Αγαγνώστην

Στρ:φτόμπολαν, έχλεισαν μετ᾽ αυτού συνήκας, καί

παραδόσαντες πρός αυτόν τά όπλα των, υπετάίχθη-

σάναμαχητί -εις τήν εξουσίαντου. Βεπά τήν :άλω-

σιν όθεν τών εν Καλαθρύτοις όθωμανάν, άπαντα

τά εχείσε «Ελληνικά στρατεύματα εξεσττράτευσαν
ο

διά τήν Κόρινθον, πρός πολιορκίαν τών εν τώ φρου-

ρίω αυτής οθωμανών;χαί εχείθεν μετέθησαν εις Λε

θείδιον»: κώμην τής Τριπόλεως, όπως ενεργήσωσι

τόν αποχλεισμόν-"τής χώρας ταύτης.

Περί τήν 18ην τούμηνός ᾿Απριλίου, συγχεντρο-

θέντες οάπαντες οι γενναίοι Έλληνες εις τήν ρηθείσαν

κώμην τού Λεθειδίου μετά τών αρχηγών αυτών Σω»
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πηρίουΧαραλάμπους,̓ ΑναγνώστόοΣτριφτόμπολα, |

Βασιλείου χαί Νικολάου Πετμεζέων, Σ.Θεοχαροπού-

λου, καί Ν. Σολιώτου, προετοιµάζοντο ίνα άπρόσδο”

χητως εισθάλωσιν εντός τής οχυρωτάτης Τριπόλεώς

καί πολιορχήσωσι τ́ούς εχεί Βαρθάρουςεχθρούς των.

: Κατά τήν εποχήν όμως εκείνην, [μέγα : σχέδιον!

σχέδιον χαταστρεπτιχόν! ετίθετο εις ενέργειαν παρά

τών εν.Τριπόλει Οθωμανών. Δέκα περίπου τόν αριθ-:

μόν χιλιάδες Τούρχοι, ιππείς-τε καί πεζοί, εκ τών

εκλεκτοτέρων καί εμπειροτέρω. τού πολέμου». διή

ρημέ”οι εις: τρείς; φάλαγγαξη;: ήσανήδη Ρτοιμος νά

εκστρατεύρωδικαθ ό̓λης τής Πελοποννήσου. |

Τό σγέδιον τών χριστιανομάγων τούτων όντων

ήτο τρομερώτατον καί χαταστρεπτιχόν' διά τούς δυ-

στυχείς καί -απαρασχευάστους Έλληνας, 1.!

β4 πρώτη άαυτών φάλαγξ. “σκοπόν: είχε νά δίευ“

θυνθη είς Κόρινθον. ᾽̓ χαί ένουμένη μετά τών έν Κο-

ρίνθω Τουρκών, νά καζαλάθη τήν: παραλίαν Ύραμ.-

μήν" χαί διά τής Ζαχώλης, Αχρά τάς, χοί τού Αιγίου

φθάση εις Πάτρας. «Η δευτέρα αυτών φάλαγξ, νά

διέλθη από τό μεσόγειον τής Πελοποννήσου, καί “διά

τών Καλαθρύτων γά Ενωθή μετά τής πρώτης εις

Πάτρας. «Η δέ τρίτη νά διέλθη’ διά τής Καριταί-

νης, Λεονταρίου, «Φαναρίου, Πύργου, Γαστούνης,

καί περώσα από τού Λάλα νά ενωθή μετά. τών λα-

4.
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λαίων.“Τουρχών,καί διευθυνθήχαίαύτη εις Πάτρας»
είς ήν είχον προσδιορίσειτήν τελείαν συγχέντρωσιν
τών δυνάμεών των,

Οι Τούρχοι βέθαιοι διά τού σχεδίουτων τούτου
όντες, ότι ήθελον υποτάξη σχεδόν άπασαν τήν Πελο-

πόννησον, καθότι-ησύχου.έτι ούσης αυτής, καί

οι:άνθρωποι: .Χαταπρομασμένοι.καί εις απορίαν καί

αμηχανίαν εντός τών οικιώντων ευρισχόμενουάο-

τλοι. καί απροπαρασχεύαστοι πρός αντίστασιν" χαί

περιπλέον βλέποντεςκαί τό αιάραχονεισέτι τής

Στερεάς Ελλάδος, καθώς καί τών Αιγαίων Νή-

σων, καί καταστραφέντων εν Βλαχία απάντων τών

«Ελληνικών όπλων”. όν όλα ταύτα εθφώρουντό τρο-

μερόντούτο σχέδιονκαθ)ολοκληρίαντετελεσμένον!

Ευρίσκοντοήδη επί τής οδούοι-αιμόθόροιούτοι

σχοπεύοντές ίνα επιπέσωσιν απροσδοχήτως επί τών

δυστυχώνΠελοποννησίων“Ελλήνων" χαί καλώςο-.

πλισμένοιχαί εγδυναμωμέναι.όντες: μέτά πύρ καί

τόν σίδηρον είς τάς χείρας νά καταςρέψωσιν αυτούς

διά τών λεηλασίών»' τών φόνων, τής αγχ όνής καί

τής αιχμαλωσίας |! χαί΄ ενσπείρωντες τόν πάνιχόν

τρόμόνκαθ) άπασαντήν Πελοπόννησονκαί τήν λοι-

πήν «Ελλάδα, υποτάξωσιν αυτήν καί επαναφέρωσι

τήν πρωτέραν κατάστασιν τών πραγμάτων.

Έτοιμοι όντεςώς. είπωμεν,οι αγέρωχοιχαί θη-



ριώδεις ούτοι εχθροί τής Πατρίδος πρός εχτέλεσιν

τού ρηθέντος σχεδίου των, επληροφορήθησαί αίφνης

ότι, εις -ήν κώμην τού Λεθειδίου, ευρίσχοντο τοπο-

θετημένοι χλέπταιτινές-εχ τών «Ελλήνων(ούτω πως

τότε εκάλουν αυτούς οι Τούρκοι), σκοπόν έχοντες ίνα

στρέψωσι τά όπλά των κατά τών Τούρχων καί τό

βήμά των πρός τήν Τρίπολι».

Πλήροφδρήθέντες᾽λοιπόν οι Τούρκοιτό τοιούτον,

καί προετοιμασμένοι ωξ ανωτέβω, καί περιπλέον

μεθυσμένοι από τάς προλαθούσας γίχας των κατά

τών Ελλήνων εν. Καριτάίνη, Κερασιαίς, Άαί Ραλτε-

στίω, Εξεστράτευσαν άπαντες ιππείς τε Χαί πεζοί,

καί κατά τήν14 Απριλίου 1831 ημέρανΤετάρτην»

εξελθόντες τήν 4ην ώραν. μετά τό Μεσονύχτιον,

και περί τό λυχαυγές έφθασαν εις τό.χωρίον Κάφ.α,

ωράνσχεδόν4ού Αεθειδίου:απέχονχος,καί Σχίί διε.

χωρίσθησαν κατά τόν ακόλουθον τρόπον.

Οι μέν πεζοίοχτώπερίπουχιλιάδες τόν αριθμόν

κατέλαθον τόνπρός τόν άνω τού Λεθειδέου- ορεινόν

δρόμον: οι. δέ ιππείς δύο χιλιάδαξ σχεδόν. όρμησαν

από τό κάτωθι πού χωρίου. μέρος καί κατέλαθον τήν

εχτεταμένην εκείνην Πεδιάδατού Λεθειδίου- καί ού

τω πώς ενόμισαν, θέτοντεςεν μέσω τούς δυστυχείς

Έλληνας, ότι ευχόλως ήθελαν κατασρέψει καί τόν

έσχατοναυτώνδιάτού.πυρόςχαί τής μαχαίβαςτων}
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ο σχοπός (καραούλιον)όμως τών,«Ελλ.ήνωνό

επί τινος λόφου μεταξύ Εάφηας καί ΛΕβειδίου εύρι-

σχόμενος, μόλις από μακρόθεν εξάνοιξε τούς ερχο-

μένους Τούρκους, παρευθύς επυροθόλησε κατά τό

σύνθημα, όπως λάθωσι γνώσιν οί εν τώ Λεθειδίω

Έλληνες περί τής αφίξεωςτών εχθρώντων. Ειδο-

ποιηδέντων λοιπόν τών «Ελλήνων:διά τήν προσεγγί-

ζροσάν' ήδη τών Τουρχών άφιξιν, συνήλθον άπαντες

οί αρχηγοί των, καί συμθουλευθέντεςτί άρα έπρεπε

νά επιχειρισθώσι χατά τής εχθριχής εχείν'ς προσθο-

λής, απεφάσισαν ομοθυμαβόν, όπως κλεισθώσιν εν-

τός τών οχυρωτέρωνοιχιών τού χωρίου χαί άντι-

κρούσώξί;'διάτής γενναιότήτος καί ανδρείας τούς
βαρθάρους εχθρούς των! - Ο κος κΠΤ μ.ο...

Εάταλαθόντες όθεν.αμέσως. τάς οχυρώτέρας οι-

χίας, διέταξαν πάραυτα τούς συντρόφους των, όπως

ανοίξωσινέ εναυταίς πολεμίθρας (αασγάληα)καί προ-

ετοιμἀθώίσιπρός: αντίκρουσι». ΦΑλλ” ενώ συνέδαι-

νον όλα ταύτα; εχτός από τούς απέναντι τού χωρίου

λόφους, τούς καταπλμημυρήσαντας εχθρών, θεω-

ρούν αίφνης. τό αναφανέν εις την πεδιάδα τροµέ-

ρόν . εκείνρ, ιππικόν, όπερ λυσσωδώς ορμώμενον

χατεσχίασε. τό -αχανές. εχείνο πεδίον τού Λεθειδίου.

καί μόλις τούτου φανέντος; όρμησαν παρευθύς: χαί

οιεπί .τοίς λόφοις πεζοί Τούρκοι, ορυόμενοιχαί



υφούνέες̓ κατά τών χριστιανών τά. Ελαφρά καί
στιλπνά ξίφη των! Ή ᾿ ..

. τα Τρωτοφαγένταδιάτούς δυσυχείς Έλληνας εχ-

υρικά ταύτα αμήνη! η βάρθαροςαυτώνλύσσα! δι’ Ίς

προέθαινον.κατ’ αυτών, η κλαγγή. τών αργυροστίλ-

πνων όπλων των, τά καλπάσµατα τών υπηρεφάγων

Ιλραθικών καί διά τόν πόλεμον᾽ γεγυμνασμένων: ε-

χείνων ίππων των, ο μέγας θόρυθος τού χρεμετι-

σμού των, ενούμενος μέ τάς συνθλάψειςτών απει-

βαρρίθμων|όπλων των, απετέλούν Εις τ έμματα πα1

τάς ακοάς.πάν)"Ελλήψώςκάδο Άρόμαααπικ
χαί᾽ Χαταχθόνιόντι!

᾿]δόντες τότε οι δύστυνοι ούτοι, ότι απέναντι τής

πληθυίος ταύτης τού εχθρού τών, πάβομοίαζον ένα

τής άμμου: κόκχον’ ιδόντες τήν µεγαλωτάτην μετα-'

ξυ τών «ανιάότητα, Ιδόντές' «τά: πόλλ᾽ πρόξ αυτούς

ελλείποντα. αναγκαία, "τό απροπαράσχεύαστον τής

θέσεώς των καί τήν απειροπολεμίαν των"΄ όν όλα

ταύτα. κατέλαθεν -αυτούς τρομακτικός. τις ᾿φόθος,

καί συναινέσειτών αρχηγών:αυτών; ετράπησαν άνευ

αναθολής. Χαιρού: είς. φυγήν" αμιλλόμενοι τίς εξ αύ-

τών νά Χαταλάθη᾽ πρώτος. ᾿πήν πορυφήν τού υφηλω-

τέρόυ χαί αδιαθάτου παραχειμένου εχεί Όρους;-.

Εις τήν δικαίαν μέν» αλλ' εθγοκτόνον ταύτην φυγήν]

όνος ο ΑΤΡΟΛΠΗΤΟΣ ΠΡΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΡΙΦΤΟΣΜΠΟΛΑΣ δέν ανέχθη

νά Ιάδη μέρος; Ειπών πρός τούς στρατιώταξ του;

« όστις εξ υμών είναι α]ηθής χριστιανός: αγαπά τόν

Ο Θεό» καί θέ1ει γά ίδη εαυτόν καί τήν Πατρίδα εευ-

» θέρα; καί δέν φείδεται τής ζωής του, άς μείνη μετ᾽

» εμού. κατά τών εχθρών! «Οθάνατος δι’ ημάς σήμερον

»΄ αδε2φοί. θά ήναι η Ζωή καίη ᾿Ε1ταθορία τής Πατρί-

» δός} Θά ήναι. η ύπαρξις τής Πίστεως καί τής Όρ-

» θοδοξίας! Θά ήναι τέζος πάντων η δόξα καί τό καύ-

2 γηµα εις τάς επεργομένας γενεάς ι

«Αι εμέ αδε,εφοί! προτιμώτερος, μυριάκις. προτιμώ-

» τέρος είναι ο θάνατος, πόλεμών τούς εγθρούς τής Πα-

5.-τρίδοςι -Βαρά. ηζωή, φεύγωγ εις τά όρη ατίμως! »

-Διά τών Υενναίωνκαί συγκινιτικώντούτων᾿λό-

Ύων του, έμειναν.µεθ'' 'ξαυτού πεσσαράκοντα οχτώ

άνδρες πνέοντες καί αυτοί τά ίδια εχείνου αισθήματα,

χαί εν αχερεί χατέλαθον τρείς τών οχυρωτέρωνοί-

- Χιδν; Χειμένων εις τό άκβον,τής 'Εώμης, σχηµατί-

ζουσαι  είδοξ τριγώνου" καί στηλώσαντες έσωθεν

τάς: θύρας, ημιφράξαντες τά “παράθυρα, ήρξαντο

τής αιματηράςεκείνης πάλης! ήτις διήρκησενολό-

Χληρονσχεδόν τήν ημέραν, ᾿πεισματώδης χαί τρο-

μακτική" "οποία επέφερεν αισθαντικωτάτην πρός

τούς εχθρούς βλάθην!

Μαχόμενοιαπότήν πρωίαν,έως τήν πέμπτην
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μετά Μεσημθρίαςώραν, καί φονεύσαντεςυπέρτούφ᾽

χιλίους εχθρούς, καί λησμονούντες καθ ὀλοχλη-
ρίαν ότι είναι γείστέις από τής προτερέας, επέρ-

πόντο θλέποντες προχωρούσαν τήν νίκην υπέρ αύ-

τών, καί ουδείςεξ αυτών δέν είχεν ειάέτι. ηυτυχδά

πληγωθή..

Βλέποντες όμως οι Βάρθαροι καί θηριώδεις
εχθροίτων, θλέποντες λέγω τήν οποίαν υπέστη"

δαν μεγάλην. ζημίαν, καί. προθλέποντεάποίονθά

ήτο τό αποτέλεσμα -τής μάχης. . παύτης;. αισχυνόξ

μενοι έτι. ότι Ρέα: φαύχία, Ελλήνων νά;επαρχέση:χαί

καταθάλληένα τοιούτον στρατόν δέκα χιλιάδων,

τόν οποίον αυτοί είχον; ώρμησαν απελπιστιχώς καί

θέσαντες πύρ εις τάς «αρά’ τών Ελλήνων χατεχο-

μένας οιχίας, εζήτουν. διά τού μέσου τούτου νά

θιάσωσιν. αυτούς καί.τούς. ᾿φερωσιν΄εις ανοικτήν

μάχην.
Θεωρούντες τόν αιφνίδιον τούτον χίνδυλον, τ᾽ ά-

τρόμητα τής Ελλόδος τέχνα, προσεπάθουνί ίνά χα-

τασθέσωσι τ̓ό αυξάνον πύρ. διά τού εις τά χατώγεια

ευρισκομένου οίνου! μή ισχύσαντος όμως επί τέλους

καί τούτουπρός -κατάσθεσιντού αυξηθέντοςήδη

δρμητικού πυρός, καί βλέποντες καταπιπτούσας επ᾽

αυτών τάς στέγεις τών οιχιών, ηναγκάσθησαν νά

εγκαταλείψωσιναυτάς"καί εξορμήσαντες, επέπα-
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Έαν. χαξάτών εχθρών, καί τότε φεύί ήργηδεν αί

ματηρά καί πεισµατωδεστάτη πάλη, καχομέ;

νγωνστηθών! .

᾿Εξακολουθούσηςτής μάχης ταύτης καί επελ-

θούσης-περί τήν εσπέ:αν μιχράς 6ρογής, Ααί άνα-

φανέντος. εν τώ, χωρίω. Εακούρι, τού ᾿Ασημάκη

Σκαλπ[ά΄ μέ. τινας. οτρατιώτας, ποροθολούντας

μαχρώθεν;- τούξ οποίους ιδόντες οι Γούρχοι καί νο-,

μίσαντες ότι χατόπιν .. αυτών ήρχοντο καί άλλοι.

ΤΠλησιαζούσης δέ καί τής νυχτός, ενώ ήσαν 4 η Χα« «

τατρομασμένοι' χα-ερχομένων χαί τών εις τό όρος

φυγόντων, ετράπησαν εις φυγήν. Καί τότε ο

᾿Ασρόμητος Έρως «Αναγνώστης Στριφτόμπολας,

γυμνώσας ' τήν Ελληνικήν χοπτεράν σπάθην του,

χατερίωχεν αυτούς μετά; τών. αγδρείων  σύστρατιω-

τώγν του! ότε αίφνης πρός δυστυχίαν τής ΄δυστυ-

χούς Πατρίδος µας, έφθασε µία θανατηφόρος.εχθύρι-

κή σφαίρα, ήτις «διαπέρασε;:θάθέώς-τόν. τράχεϊλόν

του! καίμή δυνηθείς πλέου: νά προχωρήση, έπεσε.

χομαί οεπί τών απειραρρίθμων θυμάτων του] φωνόζων

χαί ενισχύων πάντοτε τούς. ολίγους. ανδρείους του.

:: Καταδιωχόμενοι χακείν χαχώς οι Τούρχοι, επέ-

στρεψαν -Φυτημένοι εις τήν Τρίπολιν" ᾿καί τότε ο

Έρως μάς᾿Αναγν. Στριφτόμπολας, ιδών τήν τε-

λείαν γίκην τού ''τρομιερού τολμηματός τού. εξέ-
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νευσεν ευχαριστημένός .εις τάς αγχάλας τών δια-

σωθέντων. τού θανάτου Γενναίων αυντρόφωντου }

Τό χυθέν αίμα τού Ηρωος Τούτου: ο θάνατός

του τελευταίον, εστεφάνωσετήν πρώτην Νίκην τών

Ελληνικών όπλων καί έθεσε τόν Πρώτον «αδιάσει-

στον Λίθον επί τών θεμελίων τής Ελληνικής εθγε-.

γερσίας ! εφ᾽ ΟΥ θέλει αχμάζη εις αιώνας αιώνων᾽

ο θρόνός πάσης τής Ελληνικής Φυλής!

Καί τίς δύναται ν᾽ άφαιρέση τήν μεγάλην ταύ-

την δόξαν από τόν ρωα τούτόν !᾿ Τίς δύναται

ν᾽ αντιτείνη»- ότι Η ρηθείσα Μάχη δένήτο Ηπρώτη

καί ή ενδοξωτέραόλων τών τελευταίων:

Όλα τά εν Βλαχία τότε Ελληνικά όπλα είχον

σχεδόν χαταστραφή- εις τήν. μάχην. τής Κορυταί-

νης τά "Ελληνικά όπλα είχον ηττηθή: εις ταίς

Κερασιαίς- καίΒαλτέτζι κατά ᾿πρώτην φοράν; τήν

αυτήν υπέστησαν τύχην. Έχ τών -νιχών όθεν τού-

των, οι Γούρχοι είχον αποκάτασταθή θηριωδέστεροι

καί τολμηρώτεροι, καί είδαμεν τό οποίον επεχεί-̓

ρουν καταστρεπτιχόνσχέδιον χαθ᾽όλης τής Πε-

λοποννήσου :Ι Μετά τήν μάχην όμως τού Λεθειδίου,

μετά “ήν μυθώδη σχεδόν ταύτηνπλήν τροπαιούχον

Νίκην, οι Τούρκοι έχασαν όλον τό θάρρος των καί οί.

Έλληνες τούς Ίρπασαν θάρροςχαί ανδρείαν.̓
Άν κατά δυστυχίαν οι Έλληνες απετύγχανον

0.



--- 2) ---

ειςτήν ρηθείσανΝάχην, ποία ήθελεν είσθεάραή

τύχη:των ; οποίον χαί αλλοίμονον τό αποτέλεσμα ;

καί συλλογιζόμενος αυτό εν τή παρούσηστιγμή; ρί-

γος. μέ καταλαμβάνειχαί ο κάλαμοςτρέμειεπί τών

δσχτύλων. μου! Ναί! Αν τυχόν οί Τούρχοι εξήρχον-

το γιχηταί χαί τήςτού Λεθειδίου Μάχης, ως τών

προλαδουσών εξήΧ̓ον, ήθελον κατακτήσει ολόχλη-

βον τήν πολυπαθεστάτην Ιελοπόννησον, ως τότε Ί-

σαν προετοιμασμένοι, καί πνέοντες μένεα χατά τών

δυςυχών Ελλήνων, ένεκα τού τρομερού Μολμήματός

των, ήθελον χατασφάξει ασπλάγχνως καί ανηλεώς

αυτούς" ήθελον τούς καταδυναστεύσει πολύ περισσό-

γερόν καίΊβελον επαγρυπνεί πάντοτε επί τού πα:

βάμικρωτέρου αυτών κινήματος Ϊ ᾿Ηδύναντο άρα

τότε ᾽οι δυστυχείς ούτοι νά εγερθώσι καί πάλιν;

ηδύναντο νά συνεννοηθώσιν ως συνεννοήθησαν : Ιδύ-

ναντο νά επανακτήσωσι -καί-αύθις όπλα χαί τά ο-

ποίατοίς εχορηγήθησανµέσα; ᾿Ηδύναντο, λένω,

τέλός πάντων, νά υπεκφύ γώσι τόν επίφοθον καί

οξυδερχήοφθαλμόν τού εχθρού των : Όχι βεβαίως!

Πόσα μελανάέτη διέτρεξαντής ζωής των, στε-

νάζοντες υπό τό άχθος τής δουλείας των, καί

προσδοκώντες τήν Σωτήριον εχείνην ημέραν τής

Επαναστάσεώς των!

Πόσα άρα ήθελον παρέλθη: έτη, άν απετύγχανον
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εις τήν µάχην ταύτην; ᾽Αμ̓ιθάλλωνά πιστεύσω

άν ο Έλλην µόνος,άνέυτής προστασίαςτών.Ευερ-

γετίδωνπλέον Δυνάμεων,ήθελεν αποχατασταθή

μετά ταύταανεξάρτητος, χαί άν σήμερονοπεριη-

γητής ξένος επισχεπτόμενος τ᾽ αρχαία: τών ᾿Αθη-

νών᾽ ερείπια έλεγεν, αυπάγωεις τήν Τρωπεύουσαν

τού Βασιλείου τής Ελλάδος ';

Η μάχη λοιπόν τού Λεθεϊδίου, ήτο Μέγας θε.

μέλιος Λίθος τού χολοσσαίου οικοδομήματος τής

Ελληνικής ελευθερίας|1. Επί’ τού θεμελίου. αυτού

λίθου,οι μετά ταύτα. επιζήσαντες ᾿αγωνίαταί «έκτι-

σαν τήν ελευθερίαν! τήν γλυχυτάτην ελευθερίαν.!

Τήν ελευθερίανεκείνην, τήν οποίαν ημείς σήμερον

αναπνέομενασφαλείς εντόςτών φιλησύχωνοιχιών

τών πατέρων μας| |

Ιερόν, λοιπόν-- -χρέος!. χρέος - αληβούς, Έλληνος

μάς διατάσσει, νά ενθυμώμεθα πάντοτε τούς εξαγο-

ράσαντας διά τών αιμάτων καί διά τού. θανάτου των

τήν Ελευθερίαν μας, νά ευγνωμονώμεν:αυτούς ενόσω

είμεθα εν τώ κόσμω, καί θνήσκοντες, νά δώσωμεν

τήν ιεράν ταύτην εντολήν, ωςπολύτιμον Χληρονθ-

μίαν εις τά εγκαταλειπόμενα τέχνα µας!

Επειδή ο γράφων ιστορικά χαί πρόσφατα μάλε.

στα γεγονότα, πρέπει νά περιγράφη αυτά απάαθώς

καί αμερολήπτως, καί επειδήο χάλαµος ενός πι»
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στού - καί γνησίου τής Πατρίδος τέκνου, πρέπει νά

ήναι αμόλυντος: νά ωθήται από μόνον τό άγιονκαί

ιερόντούπατριωτισμούαίσ̓ημα-καί επειδήενδέχε-

τα! νά Ευρεθώσιντινές νά σχολιάσωσιτό ανά χεί-

ρας.ποίημά µου, από ιδιαίτερα αυτών ιδιοτελή συμ-

φέροντα ωθούμενου δι᾽ αυτό επισυνάπτω υπό πόδας

τού παρόντος προοιμίου μου, πιδτοποιητικά μεγά-

-λών-τής Επαναστάσεώςµας καί τής σημερινήςε«

ποχής ανδρών,καί εκείνωνμάλιστα οίτινεςεδιοίκη-

σαν καί εισέτι ίσως διοιχούν τό έθνος. ᾿Εκ τών ο-

ποίων ο αναγνώστης θέλει πεισθή, ότι ο Ήρως

τού ποιήµατόςµου τούτου ΑΛ.Στριφτόμπολας,εγ-

καπρλάφθείς παρ΄όλων. τών λοιπών οπλαρχηγών καί

συντρόφωντου, μείναςεπί κεφαλήςτεσδαράκοντα

οχτώ µόνον εκ τώγ ανδρειοτέρωνΕλλήνων, εκλείσθη

εντός τής Κώμης τού Λεβειδίου, καί μεγαλήτερος

αυτούτού Λεωνίδατής Σπάρτης γενόμενος, επολέ-

μησεν-δόκληήρον ημέραν απέναντι δέκα περίπου χι-

λιάδών θηριομόρφων Τούρκων! χατέστρεψεν ουχέ

ολίγους τούτων" καί επί τών δαφνών τής Μεγάλης

καί ᾿Εθνοσωτηρίου ταύτης Νίκης Έου, έρριψε τό

σπαράττον επί τών εχθρών Σώμά του. Καί αφήσας

τήν τρομεράν ΗΠνοίν του, 'άφησε μετ᾽ αυτής τόν

μέγαν τού. εχθρού φόδον χαί ήνοιξε ενώπιόνμάς
τήν οδόν τής ελευθερίας!
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᾿Ο Αναγνώστης περιπλέον θέλει ίδει καί έτε-
βονπιστοποιητικον, αφέθέν Εις τόν υιόν τού Ηρωός

μού Γεώργιον Στριφτόμπολαν, από. τό εμπεριε-

χόμενον τού οποίου, ᾿Χαί από τάς. εικοσιτέσσαρας

τού οποίουυπογραφάς, θέλει εννοήσει τήν: μεγάλην

αξίαν τής παρ) εμού περιγραφείσης εν Λεθειδίω

Μάχης καί τήν πραγματικότητα τών ιερωτάτων

αυτής αληθειών]

«᾿Αλλά τίς λέγω. δύναται.νά μμιμοιρήση καθ»

ολοκληρίανπερί ταύτης, ενώ διασώζονται.εισέτε

εν τή ζωή αρχετοίήδηγέροντες,᾽ευρεθέντεςπαρόν.

τες, καί φέροντες διαφόρους πληγάς, άςτινας εν

τήιδία -ταύτη. μάχη έλαθον 5. Τίς λοιπόν λέγω,

από ιδιαιτέρους ιδιοτελείς σχοπούς χινούμενος,

δύναται νά ψευσθή ενώπιογ τών Ιερών. τούτων έ-

πιζόντων λειψάνων τού αγώνός μας ; τών αγίων

τούτων χειλέων τής: αληθείας; Ουδείς θεδαίως ι

Καθότι εις τάς Υλυχυτάτας ταύτας αναμνήτεις

τής ᾽Ανεξαβτησίας µας, εις τάς θλιθεράς υπέρ αυ-

τής ενθυμήσεις τών φονευθέντων πατέρων µας,

οφείλομεν νά φέρωμενΣέθας, καί Σέβας τοιούτον,
τό οποίον νά υπερισχύη παντός άλλου ιδιοτελούς.
σχοπού, αμαυρόνοντος τόν χαρακτήρα τού Έλ-
ληνος!

Ναί! ώ μεγάλη.χαί Ιερά Σχιά τού ᾿Αγαγνώστου
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Στριφτόµπολα Ε Σέ βλέπω την στιγμήν ταύτην ενώ-

πιόν μου τριγυρίζουσαν καί ρίπτουααν πρός εμέ εύ-

μενώς τό βλέμμα. Ναί ! αρχετά υπέρ τής πατρίδος

Σου ηγωνίσθης ! Ουδέν άλλο µεγαλήτερον τής ζω:

άς Σου είχες πρός αυτήν νά προσφέρης! "ΕΕγκατέ-

λειψαςαυτήν ελευθέραν! ᾿Αναπαύέσε ήδη τώνπο»

λυετώνχόπωνΣου Ι Ναί ώ προσφιλήςΣχιά ! ᾽Ανα-

παύθητι εις τούς χόλπους τού μεγάλου Θεού τών

Χριστιανών, δέου υπέρ ημών πάντοτε, χαί υπέρ τής

Σωτηρίας καί απελευθερώσεως τών εν γένει υπό τήν

Δουλείαν στεναζόντωναδελφώνμας 1... .

'"Έγβαφονεν Πάτραιςτή [0 Ιουλίου1800

ΠΕΤΡΟΣΕΥΣΤΡάΤΙΟΥΙΑΤΡΙΔΗΣ.
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Ρατ Ία ρτέβεπίο α{ιεοιαιίοη Αιρπέοάθποβ Ρτορτος

βτ![ΐο5 ποια αιίεβύθη5 ει γότί[]οπθ απο 16 ίει Απαρηοδθίία

διτί[οπιρο]αβ. Παρίίαη4ο Κετίεεί Ροήσρ.άθ Οα]αντγία,

άδα Ίο οοπιπιεποθπιοπέ άρ 1 ]αϊ{ο άθ Ρ ιπέροπαποο, ά

1α(δια ά) πη οοτρα46 Ρταγες Ι] 6’ ο6ί, Ρατ αιδί]ηείίοη,

βιρπα]ό άγοο αέτοιοπιοπί, οι 2έ]ε άαης ]ο οιέσο ήε ([α-

]αυτγία ουπίτο 16β ίπτος, οί αι αρτές Ια αά[αίε αο

σεαχ-ει,. 1} β᾿εβί.ερα]επιεπί εισπα]έαι βιέρο «ο Οοτίη-

Ηέο, Ρ]α9 {ατά ά ]’ πηΐοη 1ς5 οποΐ5 άπ αιοίτίοι. αέ Οα--

Ιαντγία ι| α σαπιρέά Γέτιάϊ αρΤτίρο[1εσα αγεο΄1ο8ετοι-

Ρος αοσάπίτος είοΐ9 πιαία απρο]{ο! απο ουις-οι, αύν--

Ραπάοηπετεπί ]ε1τ ροβίο ά σαΏβο-ά᾽1πε βοτί]ο ά᾿ 6ππο-

Τηϊ8 οοπιρορόο46 παίξ πιί]]ε ποπιπιοςά’ έ]ι{εα,1]-Ρατάα

561] βοη ροβία άα 505 Ρον βτό ά Ία ιδίο άθ απαταπίο

Ηαίέ Αοπιτηθςεεπάπί ιδίο οθηετ6 ούίρ ίόγοο ιπέρα]ε, εί

6η: 8ο αό[εηάαηέ, 1] (οπιδα βιοτίειβοπιοπέ βατ ]ο εάπιρ

άθ εοιίο Ραίαί]]ο τπέπιοταρ]ο άθ Τιογίά], Ραϊαί][ο ααι

ά ά᾽ αροτ] ριιβδαπιπιεπί Οοπιτιρηέ ά βου[οηίτ Ία οχιςο

ήε 1’ ιπάόρεπάαπεα άθ ]α (Πτοοο, Αρτόα ία πιοτί ίο τοί

Ποπιτιο π]οτίοηχ, βά Γοπιπιο Απρέ[ίφαθ Βίτι[ίοπιρο]α

τοθίαπί γόιτ̓ οι πιότε α᾿ άπο ποπιδτειο6 εί [αίθ]ε [α-

πιί]]ο [ας τό]αϊίο ά τίγτο, 5οίξ ά οααβο άθ Ι4 πποτί άθ

50η πιατί, δοίι ρ8Γ 168 οιγοσπ̓ίαπος8 οτ]ίααες ααΐ ει-

τοπί [1ουχ ηαταπί-|α σα1βο παί]υπα]ς, άαης 1’Ιηάΐσοπεε

|α γία6 α[{τοιιο οι |α ρίη5 σταπηε ηέίτεςβε,
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Επ [οι άοηποί πούβΙίντοπς, ά 5α αθιπαπάο,οΠιΓΟ694

Εμαίποεθι{6 αιιροίαιίοη Ροιτ ]υε δοττιτ ά αιι άε ατοίς,

᾿Αιδέπος 30 Μαί 1837,

’ Ρέϊτος Μαντοπιϊσα[]ε. (όπέταϊ,

Οαηρέ]οςΠέ]γαπίφ. σόπότα].

Ιποοάατο (οιοθοίτοπίο, ρέπέταϊ.

Νιοί{α3 δίαπιαίειοροα]ο5 ρέπόταϊ. |

(ΑτιέδαηίΏος Θιεϊπίς, . ρέπέτα].

ΏεηγθΕηπιοτρΏοροι]οδ,το[οπεν
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Ρατ |α Ρτόβεπίθ αι[εβίαίίοπ βισπέε άθ ποβ ρτορτορη--

ϊ05 ποα Δ̓ιιθαίοπθαποΜ.Μ.]65 ο[ΠοίοταΑ. Θεγι[οπιρο]α5

ο (., Θιτ1{ιοπιΡο]αβ]6 ρτοπιίετ [τότο οί |'απίτε [116α᾿Απαρ.

Ριτ[ιοπιβο]ας οίιεί άο σοτρ8 εί εοπιρό σ]οτιεπβεπιθπί άάπβ

Ισεαπιράθ1αΡαίαϊ]]6|ιγτέοά ],ογίάϊ άα αιφίτίοιάο
Ιτίρο[ίίτα, οπέ βοττί Ια Ραέτίο ανες αένοπεπιεπέ οί ρ-

{τ1ο{15πιθ ααταπέ {ουία [4 σαΏδο παίίοπα]ε;᾽ (οπ]οπτ5 Θα

ηπα]1ϊέ άοι[είεγα άαπβ΄]65 Ίτοπροβ Ίερδτος ά’ 308, οξ

οοπιπιαράαπι η 60ΥΡ8 άο 665 ίτοαρθβΒ,8918 ]6 τέρίπια άεβ

Ροιγοτπεπιθηία Ρτόοόαεηίθ,118 οπί ]1γτέ ρ]αβίεπτα Ραία]]-

193ει {αιξ Ρ]ποίοητα σαπιραρπο58οιξ άδης ]α Μοτέο 4πο

«απο |4 ίθττο' έθτπιο άθ |α Βππιό]ϊε,

Έπ οπίτο .605ο[Ποΐετα οτιριπαίτεβ ά᾽ 1πο απεϊοπήθ[α-

τηί]]ο άο Ότατθθ, φπι π᾿ οπί ]οπιαίβ {16ο}ί [65 [οποιχ βο’̓

19 ]ουρ άα Ρατβατο ηαί αεραίς ρ]ηοίευτα διξείος οηρηί-

πιαίϊ ]ουτ ραΐτίο, οί ρετία Ρεηάαηέ Ια Ιπίίο παίιοπα]ο

]61τ5 ρότοβ Ιοιτ6 [τότε Ίοατο ρατοπίφ, εί βαοτι[]έ {019

]ούτα Ρίθηα αα βα]πί 4ο14 ραϊτία,

ΙΜεπιμτθς ά’ απο [απι]]]ε σαί Ια ρτεπιϊέτο άρτίβ ή6ς

άΤτπ65ροιιτ ]6 βαιπί (ο [4 ραίτιο ει α |α απει]ο εί]9 άοιΕ

οίτο τοσοππαϊ5βαπίθ, οι σαί ααταπί 16 τερπο ήοαχ απφ

ήη Αοί άε (τόοε Οίδοη, 115π᾿ οπί ]απιαίς οοσυρό πο

Ρ|αεο αοιίνε βοίξ πιι]]α1τε πιο ρυΟ]ίααο, ου φαΐ ά ΌβΏδο

αν 14 αέ]ίγταποο άυ ραγ5 οπί ειέ 5ι]είς αυχ ρα ρταπάος

- 6.
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Ρεισαίίοης, ιουίοΐοι5 119οηέ εου]οατίόπα Ια οοπώα!ίΦ

14ρια5 Οοππδίοοι ιττόρτοςπαρ]ρ,
Α ]α αεπιαπής άοά ρέ(ιζοητο ποι9 βοτητ’65 άαπβ 16 άθ-

ποίτ αε μοβΗ1[ϊαχ απο ίοι 50 η10 ΠΟΩ8 ΥΟΠΟΠΒ α’ έπρό5οτ

6:1 υταί οι τέο], οι ποία ]ούτ ]1γτόπα σο σεπ[βσας Ρος

Ίεατ βοττίτ ά σαί άο ατοίς,

“ ΟΜΕΌ Ρόοοπιίτο 1843: Αιίνδηρα. τον

.. Ματοιοϊοα]ο, ΓΙεαιεπαπί βόπέτα]οι αέριίό.

᾿Κιρϊέβ6. Βιαπια[ε]οροι]οβ, ρέρέτα]. άε Ρτιραάσ; ει

- αέρυίό.

.ά. Οοιού1ί5, αόραιέ.

ορ. Ραρούία5, ρέπότα]άο Ρτιρα(ο ει αέρι...

υβεΡεϊγαπίε, Εόπότάϊ αάςΡήραάε οί. αρρηή,ς 24

- 6. Ζομτάρ[ος, αέραίδ. .

Τ᾽. Ωτίναβ, ρέόπότα]άφ. Ρτύραάα“66.-αδβεα κ

Ραπυίπο Νοίατάς, αόραίό εί Ρτόεϊάεπέ άε, 1 Δ9-

.. " ̓οπιΟ]έεσοπβίί{παπίο ιε 9 Βερίεπι)το,

Μ. Βουρβου ιΟοπεεί]]ετ.. α΄ καί...

Απιοπίβ Ματτοπιϊοα]ία.ρόηότα) άθ Οτίραάο,.

(. (ο[οοοιτοπίβ, αέρπ(ό,

Β, Ρα]απιίάες, αέριίό,

α. 6ΟουπάογΙοµί8, αέρυίό.

(τγθαηίζοα δι9ιπίο, ρόπέταί άο Ρεϊραάε οι αόραίό,

Νίοο[α5 (γιεσίο[ία, ρέαότα! ήε Ρείβαάο οι αέρυϊέ,

Ώ. Ρείπιεςαβ, οοιοποί οι αθραιό,

5, Τπόοοατορθαΐοβ, οο]οποί οι αύριμό,

Ν. Ροίπιοσας, «οιοπο] οι αέραίά,
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Μαστισίαπίο, ρόπέτβ] άς Ρεϊραάο οι αέραιό.

Απάτό Τιοπάο5, βόηότα] .άθ' Οτίραάο οι αόριίό,

Α]έκαπάτοΜογτοζότάαίού,αέρπίέ.

Απάτό Μείαχα, αέραιέ.

(. Βοίπατίο,βόπέτα]άο Οτίραάοοι αέρηϊέ,

1εαπ, Α, Ζαϊπιίο, αέριϊέ,

Οα οοπήγπια ]’ αυἰηιιοιϊό άοκ τιπρί σααίτο ειρααέυτοφ

οι-οθθΏβ,

Αίλόπες Ίο 3 Ωόεοπιύτο 1845.

ο [οπο[ιοπηάίτε6η αμα[ίνέάς Ρτόοΐάοπέ.ος } ονσευσό

άα πιαίτο ᾽

{- 5.) 6ρ. λα ζ]οςς ση

Επ εοπήτπιαϊίου άο 1’ ααιούειοίιέ άο 1α 91ρπ4{11ΘΕίς

{ξδοιο άα [οποίιοππαίτοου 1’ άΏφεπουήπ μουγετποΏς.

Αι[επος 9 Ρέεοπιθτο 1843,᾽

Τε (ουγετπειτ αΏίαί{1απο

(ων 5) Α- ΟΒ, Απατβητθί,





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ.

Πιστοποιούμεν. οι υποφαινόμενο: εις ένδειξιν τής

αληθείας, ότι ο ποχέ ᾿ΑναγνώστηςΣτριφτόμπολας,

εχ τής χώμοπόλεως Κερτέζης τών Καλαθρύτων, επί

τής ενάρξεως τού υπέρ ανεξαρτησίας τής Πατρίδος

αγώνος,αναφανείς μέ ζήλον καί πολλήν προθυμέαν,

μέιχανόν Σώμα στρατιωτών υπό τήν οδηγίαν του,

οπλαρχηγόςεν Καλαδρύτοις,ηγωνίσθηγενναίωςεις

τήν πολιορκίαν τών εν Καλαθρύτοις οθωμανών. Με-

τά τήνάλωσινδέτούτων,μεταθάςεις τήνπολιορ-

χίαν τής Κορίνθου, εφάνηεπίσης χρήσιμος. ᾿Αλλά

συνελθών μετά τών λοιπών οπλαρχηγών τής επαρ-

χίας Καλαθρύτων εις τό Λεθείδιον τής. Τβοπολιτζάς,

ετοποθετήθη εκεί μετά . τών λοιπών στβατευμάτων,

όπουεις τήν εκείθονφυγήντών λοιπών οπλαρχηγών

από τήν επιδρομήν οχτώ χιλιάδων εκ Τριπόλεως ε-

ξελθόντων επιλέκτωνοθωμανών,έμεινεμόνος, μέ

τεσσαράχοντα χαί οχτώ εχ τών στρατιωτών του ΕΞ

ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ θελήσεως,αντιχρούωντήν άνισοναυτών
δύναμιν, Έπεσε γενναίως απέναντι τών εχθρών τής

Πατρίδος εις τήν αξιομνημόνευτον εχείνην Μά-

χην τού Λεθειδίου, δι ής πρώτον επεστηρίχθηή
υπέρ ανεξαρτησίας «Ελληνική επιχείρησις!

Πεσόγτος τού ᾿ΑειμνήστουΤούτου ᾿Ανδρός, η
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χήρα γυνή τουν ;Αγγελεκή Στριφτομπολίνα, μείνασα

μέ πολυάριθμον καί αδύνατον οικογένειαν, έφθασεν ως

εκ τού θανάτου τού ανδρός τής, χαί ως εκ τών κατά

τήν διάρχειαν τής επαναστάσεως ανωμαλιών εις τήν

εσχάτην ένδειανκαί στενοχωρίαν, στέρουμένηΚαί αύ-

τούτούεπιουσίουάρτου.

“Όθεν εις ένδειξιν -τουτωνβϊβέιένοτο -τό παρόν πι

σηρρονητικόν κατ᾽ αίτησίν της, καί εδόθη εις χεί-

ράςτής.
Εν ᾿Αθήναιςτή 30 Μαίου1827.:

9 Πέτρος Μαυρομιχάλης . - (ατρατηγός)

«Οο Έζνθλος 1Αεληγιάννης ' ' (Στρατηγός)

5 Θεόδώρος.Κολοκοτρώνης.'(Στρατηγός)

» Νικήτας ΣταμαπελόπσθλοςζΣτρατηγός)

2 Χρυσάνθος Σισσήνης | (Στρατηγός)

» Διονύσιος Ευμορφόπουλος (Συνταγματάρ))



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ.

-- Πιστοποιούμεν.οι υποφαινόμενοι,ότι οι επιφέρον-.

πες τ οπαρόν μας1πιστοποιητικόν έγγραφον αξιωμα-

τικδί τής. Ελληνικής φάλαγγος, Κύριοι ᾿Αναστάσιος;

Στριφτόμπολας καί Γεώργιος Στριφτόμπολας, οο μέν

πρώτος αδελφός τού εις τήν αδιομνημόνευτονΜάχην

τού Λεθειδίου τής Τριπολιτζάς- υπέρ Πατρίδος πε».

σύντος οπλαρχηγού ᾿Αναγνώστου Στριφπόμπολα», ο

δέ δεύτερος.υιός αυτού, υπηρέτησαντήν Πατρίδα απ''

αρχής τής«Ελληνικής επαναστάσεωςμέχρι τέλους
αυτής, έχοντες βαθμούς από τάς προλαθούσας Κυ-

θερνήσεις τού έθνους επί τών παλαιών ελαφρών.

τρατευµάτων, καί φέροντες|πάντοτε. υπό τήν οδη-

γίαν τους στρατιώτας, παρευρέθησαν εις πολλάς

μάχας καί εκστρατείας χατά τών εχθρών, όσονεις

τήν Πελοπόννησον χαθώς χαί εις τήν Στερεάν «Ελ.-

λάδα, όπου παντού χαί πάντοτε έδειξαν ένθερμον

ζήλον καί αξιέπανονπατριωτισμόν |

οί ρηθέντες ούτοι αξιωματικοί, καταγόµενοι από

᾿Αρχαίαν στρατιωτικήν οιχογένειαν, απ᾿ εχείνας αίτι-

νες δέν έχλειναν πώποτε τόν αυχένα εις τόν Τούρκι-

κόν ζυγόν» χαί τήν πρό τόσων αιώνων μαστίζου-

σα τήν Πατρίδα Τυραννίαν. ᾿Αφού εις τό διάστημα

τής επαναστάσεως, έγασαν γονείς, αδελφούς, συγ-
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Υενείς, καίΧάτάστασιν υπέρΠατρίδος, καί είναιεξ
εχείνωντώνπρωταγωνιστώντής Πατρίδος, εις τούς

οποίουςΗ ΠΛΤΡΙΣ ΜΑΣ ΧΡΕΩΣΤΕΙ ΕΥΓΝΩΜΟ-
ΣΥΝΗΝ, καί ενώ εις τό διάςημα τής δεκαετούς Βα-

σιλείαςτού Βασιλέως τής «Ελλάδος Όθωνος.δέν χα«

θήξαν χαμμίαν ενεργόν θέσιν ούτε στρατιωτικήν ούτε

πολιτιχήν, χ᾽’ενώ υστερούνται-ένεχα τής απελευθε-

ρώσεως τής Πατρίδος, μ᾽ όλα ταύτα πάντοτε η δια-

ΥωΎΥτων εστάθη άμεμπτος χαί τιμία.

Χρεωστούντες όθεν οι υποφαινόμενοιως φίλοι τής

αληθείας, νά ομολογήσωμεν ταύτα πάντα χάριν τής

δικαιοσύνης,χαί χατ᾽ αίτησιν τών αναφερομένων,

δίδομεντόπαρον µας πιστοποιητικόνεις αυτούς,καί

υποφαινόμεθα.

Εν ᾿Αθήναις, τήν 10-Νοεμθρίου 1843.

Π. Μαυρομιχάλης, αντιστράτηγος χαί πληρεξούσιος.

Νικήτ..Σταματελόπουλος, υποστράτ. καί πληρεξούσ.

Ι. Κωλέτης, πληρεξούσιος.

Δ. Πλαπούτας, υπόστράτηγος καί πληρεξούσιος.

Κ. Δελιγιάννης, υποστράτηγος καί πληρεξούσιος.

Κ. Ζωγράφος, πληρεξούσιος.

Θ. Τρήθας, υποστράτηγος καί πληρεξούσιος.

Πανούτζος Νοταράς, πληρεξούσιος χαί Πρόεδρος

τής Σενελεύσεως τής Γ΄. Σεπτεμθρίου.

Μ, Ρούφος, σύμθουλος τής επιχρατείας.
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Αντ. Μαυρομιχάλης, υποστράτηγος.

Κ., Κολοχοτρώνης, πληρεξούσιος.

Ρ, Παλαμίδης, πληρεξούσιος.

Τ. Κουντουριώτης, πληρεξούσιος.

Χρύσανδ. Αισίνης, υποστράνηγος καί πληρεξούσιος,

Νιχ. Εριζιώτης, ιυποστράτηγος χαί πληρεξούσιος.

Β. Πετιμεζάς, συνταγματάρχης καί πληρεξούσιος,

Σ. Θεοχαρόπουλος, συγταγµατάρχ. καί πληρεξούσιος

Ν᾽ Πετιμεζάς, συνταγματάρχηςκαί ληρεδούσιος,,

Μακρυγιάννης, υποστράτηγος καί πληρεξούσιός;--

7Ανδ, Λόντος, υποστράτη γος καί ᾿πληρεξούσιος.

Αλ. Μαυροκορδάτος, πληρεξούσιος.

)Ανδ. Μεταξάς, πληρεξούσιος.

Κ. Μπότζαρης, υποστράτηγος καί πληρεξούσιος. .

Ι. ΑΔ.ζαήµης, πληρεξούσιος. ;

Επικυρούται τό γνήτιον τών ανωτέρω ειχοσιτέσ

σάρων υπογραφών.

Εν᾿Αθήναις, τήν 2 Δεχεμεείου 1848.

Ο εχπληρών χρέη Δημάρχου. ᾿Αθηνών Ιάρεδρος:

(Υ. Σ.) Σπ. Μπενιζέλος.

᾿Επικυρούται τό γνήσιον τής ανωτέρω υπογραφής

τού εκπληρούντος έργα Δημάρχου

Εν ᾿Αθήναιςτή 3 Δεκεμρίου1843, Ί

Ο Διοικητής ᾿Απτιχής

(ΙΤ. Σ). Α. Χ ᾿Ανάργυρος.

7.





τ

ΠΠ ΤΟΥΛ̓ΕΡΗΙΥ
(14ΑΠΒΙΔΙΟΥ:{821,1

αμ.

ο οτον Αλ,

Μίαν μόνην στιγμήν αλπθιύς ζωίς έχει ό Εόσμος ούτος,

τήν στιγμήν καθ ήν 8 άνθρωπος πίπτει. Μάρτυς Εν

' λευδέρίας καί Πίστεώς 11Γ. ---

ών» .

’
"Αι

τος -

Τί ατμοί μελανοί αναδαίνουν,.

Καί καλύπτουν τό φώς τ᾽ ουρανού-Σ

Πόσοι κρότοι σφοδρού χεραυγού.Σ

Πέρα, κείθενεκθαίνουνΥ

Τί δηλούσιν αι φλόγαις εκείναι;

Καί τών όπλων ο βόμθος αυτός

Φόδος πνέει εχεί τρομερός,

Φεύ ! τί άρα νά ήναι »

;

τ“.



ο πι

πλ όνΣτριφτόμπολα έχουν Χλεισμένον;

-»Απείράρριθμα πλήθη. εχθρών» -

Καί μέ λύσσαν, ανδρών μοχθηρών,

Τόν ζητούν.φονευμένον1

Τό Λεθείδιον.ιδούου μετεβρήθη,,

κών οκΕίς. 'Βφαίσξειον.όρος λαμπρόν |-

κ (5 “5 αφημνίξει 4ό 1πύρ τότό.σκληρό»,

ΑΣΕ ΤΡ ΕΤ εχθρόνέν ᾿φοθήθη.
Άι. ο. -

Εις μικράντού χωρίουοικίαν,

Μέκεντήχοντ' ανδρίους πιστούς;

Ό Στριφτόμπολας μένει μ᾽ αυτούς

Κάμνων Κ΄χν αγρίαν.

Εις τά στήθη των μίαηχαχλάζουν,...

Τώδέ όμμα πων,,χέμαμορηθρε»,;

“Ρίπσουνπύρ«!-πούεχθρού.τήναραυγήν,

Καί νεκρόν τόγ τειγάζουν,

« ΠΩΗ Πατρίς,οδηγέϊ τ’ άρματά των".΄΄

(αι τηψ΄αφαίραναυτήν, η Πατρίς!
Μία μόνη. τοίς. μέγει. ελπίς,

Νά λυθρύντά δεσμάτων!



᾿Εκκεγώνουντό όπλαν μέ βίαν». ᾿. ...

Καί γεμάτο τόέχουνευθής .
᾿Απορείο εχθρός ο θρασύς

Τήν. τοσαύτην ανδρίανι

Δέν φοθείται ό Έλλην τά πλήθη..

- Δέν φοθείται ποσώς τόν εχθρόν {

Ένα έχει ακοπόν σταθερόν.  :

.. Νάπληγώνητά.φθήθη:

Τήν δουλείαν τήν βάρθαρον φέρων,

Εις τήνμνήμην,εκάστηνστιγμήν,
Μ]ά Μητέρα, απ᾽τόν Τούρχον νεκρήν,

-,αί γεννήτωρα.Υέρων,

Εμμανής καταντά, χαί μεθύει !

Νάεξαπλώσητούςπάνταςνεκρούς,

Τ᾽ όπλον;κρότρυςηχείτρομερούς
κ. εις: τό..αίμα χυλύει !

Δέν ψηφά χιλιάδας απίστων,

Αν καί αυτός μοναχός πολεμά:

Συλλογίζετ᾽ εχθρούς πώς χτυπά,

Κι’ αφαιρείτήν ζωήντων,
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Ηόσονάσπλαγχνη Ίν' η φυχή τουί

Ο βραχίων του πόσον ταγύς'

΄ Ενός, όστις γενή δυστυχής,

Καί μοχθή ᾽ς τήν ζωήν του |

Τού πιστού αϊχμάλώιόδ-ήν χείρα,

Η ευχή τού Χριστού οδηγεί,

Καί τόνΤούρκονδιώχ’ήοργή;:
7Σ τού θανάτουτήνθύρα ί

[ΠΗψυχήτού, τήνΤίγρην ομοιάζει-

Την δουλείαντού απίστουφθονείέ

Ευτυγής, 3 νενρόξνά’ γενή,

Αυτό πάν) αναχράζει.

Τν ελπίδα» τό θάρρος του έχει, Ο'

᾿Σ τό τουφέχι,όςτό μαύρονσπαθί,

Μετ) αυτών προσδοχεί νά ταφή;

Γ΄ εις τόν θάνατοντρέχει.



πο θή --

Ρ

Οι πεντήχοντα άνδρες γενναίως,

Τήν οικίαν φρουρούν δυνατά,

Νέα πλήθη θεωρούνεχθριχά,

Οπού φθάνουν. δροµαίως.

᾿Οχυρώνουνμέ θίαν μεγάλην,

3Σ τά παράθυρα θέτουν φραγμούς,

Εις τάς θύρας στηλώνουν χορμούς,

Καί αρχίζουν τήν πάλην.

Ένώ αυξάνει τό πύρ τής οργής των;

Η φωνή τού Στριφτόμπολα ηχεί..

Τούς ανδρίους δι᾽ αυτής ενισχεί

νά κτυπούν τών απίστων;

Λερωμένος, καί όλος ιδρώτα;

Ο Στριφτόµπολας, πάντα χτυπά,.,

Τά φυσέχια»᾽ς τά δόντια του.σπά,

Καί τούς Τούρχους ηρώτα:



-- » Πώς σάς φαίνονταιΤούρχοιοι σχλάδοι,
Οι ως χθές ός τόν αισχρόν σας ζυγόν ;

Τό τουφέχι τους πνέει γοργόν»

Πώς βροντά| πώς ανάθει!

Ο Ετελείωσάν:.πλόον-τ΄ ηκύδη 1

”Αφετέµας τήν πάτριονγήν !

Πρός,σάς;Ηγέει:ο"Έλλην.οργήν».

Κ᾿ εις εκδίχήσιν. απεύδη.

» Τήναγίαν! πήγένδοξονγήνµας!
Εμολύνατε βάρθαροισείς.

Κσί ο τρόπος σας; ήτσ ̓ρασύξ, ιτ

Στήν. αθώαν ψυγήν μας |

» Τού,Χριστούμας: τίν πίστιν, μεσάτε!.

Τούς Νασύς-ματοκῤμώίέφεψ''αυτούς !

Τ᾽ άγια σκεύη, χαμαί Ίς τάς οδούς,

Μετά λύσσης σχορπάτε }

9 Οι κειτώνέςσας, έχλεισαν π).ήθος,

᾿Λδελφάςη:θυγατέραςπιστών!
Καί πρός' ποϊσίάιρεμπίξατ' αυτών

Τό μαγαίρί ᾽ς τόατΊθος.!



5 Τήντιμήν µας, τόαίσχος χαλύπτειΊ΄

Τήν θρησκείαν, οδ φόθος τού έχθρού !

Η ζωή βας;΄ σ᾽ Ενός ᾿ποχθηροθ»

| :-"ηε δουλείαν πβοδπίπτει!

- Έχω στέγην, χ' είς ύπεθρον κείμαι |

"Έχω τέκνα, καί ταύτα μοχθούν !.

Αν τόν χόάμον αυτόν στερηθούν,

Ευτυχέστεροςείμαι!

5 Τί μού μένει, ώ Τούρχε, νά ζήσω »

. Σ' ερωτώ; πί μού μένει ός τήνγήν:

Ουδέν άλλο απ᾽ αυτήν. τήν.'οργήν»

Δι” ής τό-ζήν νά; ν΄ αθύσω,

3 'Επαρήλθεν, ώώ Τόύρχε, τό δέος,

Τών Γχ]αούρων, ώς αύ᾽μάς χαλείς.

Τόν πρσφήτην΄σουσύπροσκαλείς,

“Πλήνθά φθάσηβραδέως.

5 Δέν ευρίσχεις τό χθές πρόσωπόν μας»...

"Τήν δουλείαν, καί τ᾽ όμμα δειλόν, 9

᾿λλλ᾽ ευρίσχεις τουφέκι χαλόν,

Καί σκληρόντόν σκοπόνµας|
μ
/ο



9 Κτύπα Τούρχε,κ Ελλήνων τά στήθη,

Ούτε πύρ, "ούτε σίδηρος σπά,

Η καρδία των μόνον Χτυπά

Καί εμπαίζουν τά πλήθη.

Γ.

Ο ατρόμητος Ατβιφτόμπολας, αυτά̓ ς τούς Τούρκουςλέγει

Καί σενάγμός τού ςήθους του, από την λύπην φεύγε

“Τό όπλον του. έχτεί νει

Φλόγας κρατΏροςχύνει.

Οι Τούρκοι᾽μένουν έκπληκτοι ᾽ς τό θάρροςτών Ελλήνων

᾿Αδυνατώσεν̓ά. πεισθούν,άν αιψυχαί επείνων

Είσαν ψυχαί δουλείας,

Ή τέχνα ελευθερίας.

Η παρουσία,τωναυτή, τά πλήθη τούστρατού των,

νόμιζαν, νά επαρκούνπρός φόθοντού εχθρού των

Τά όπλα των αφίνουν

Εις αίμα μή μολύνουν,



᾿Αλλ᾽ όταν.ίδαν τάς βολάς, ώςχάλαζα νά φθάνουν,

Νά τούς τρυπούν τάς κεφαλάς, θάνατον νά λαμθάνουν

Τότε τώ όπλα αρπάζουν.

Καί τό ᾿Αλάχ. φωνάζουν.

Μόλις, μέ βίαν ήρχισαν, τά όπλα γά γεμίζουν,

Τά βόληα:τά “Ελληνικά, τά μέτωπά των σχίζουν,

Πίπτοντες μουρμουρίζουν,

Χριστόν, κ’ Ελλάδα υθρίζουν.

Έπεσεν:είς, έπεσανδυό, ιδού.πίπτουνκαίάλλιοι Γ .
Μεγάλοντάφονήνοιξενη γή καί τούς εκάλει.

:Ρίπτουν, λυσσώντες πίπτουν,

-. Κι ουδόλως αναχύπτουν..

Τόν θάνατον ερχόμενον απ᾽ έμ.προσθέντων θλέπουί

ΑιΑΙ μοχθηραίτωναι ψυχαί,εις φόθουςαμφιρρέπουν,

᾿Αν. ίσως κατορθώσουν

Τούς δούλους νά δουλώσουν.

Τούς τρέμ.οντας βραχίονας εχτείνόυν καί σχοπεύουγγ.

᾿Αλλάτά τέχνατούΧριςού αι σφαίραιδέν φωγεύουνι.

Μία. Πατρίς τά. κράζει]

Ένας Θεός ποοστάζει. ί



"Επί χευχού,πτερόεντος,υπηρεφάνουίππου,.
Ο Κεχαγιάµπεης. πηδά τά τοίχει Ενός Χήπου»᾽

Καί εν τώ μέσω φθάνει,

΄Υψώνων τό ’Αλκοράνι.

Ουδείς ώώΤδθρχοί-«ζωνταθόςε”ς τήνΤρίπολεν: μή φθάση

«ΛἈρένχδένσφάξητόνεχθρόν, τήν νίκην.δέν αρπάση

᾿ηροδίδεισήν.θρησκείαν
'"Αν αισθανθήδειχίαν !

Ο Καμαχόμης, δυΡουμπήβ,ο'’Αλήαγάς προφθάνούν

“0 μθηρβουκών τής;Χαί λοιποί ξιφήρεις όλοι κάμνουν

-θρκονινά εφορμήθούν

Τούς χριστιανούς. νά άθύσουν]!

5 Όσας καλεύθαν;'χριστιανός,.τόαίμάτον-νάρεύθη

Καί Ί σφαγή. αίν. λύσσαγμας ασπλάγχως; νά Χορέση

Ουδείς. αυτών: μη ζήση

«Τό αίσχός του νά σθύση.

Τρέχουνεδώ.τρέχουν εχοί,αφρόεντεςοι ίπποι -'

Δέντούς φδθ[ζουν-οαφοδροϊ.πών τηλεθόλωνηΚτύποι

ΕΣ Αλλο. εις τό πύρ βαδίζουν

᾿Απαύστωςχραιμετίζουν,



᾿Εντός ταύ σκότους. τών. :ατμών,. τ οι.«Τούρκοι δσυνωβούχταν

Εμπρός από τάς.προςαγάς τών αρχηγών κινούνται;

Κλαίουν. χαί ολολύζουν,

τςήν τύχηντων 'υβρίζούν.

Βλέπουν. σωρείαςμαχητών νεκρούς -ς τήν δίοδόντων

Καί όλα ήσανπτώματα τών Τούρχων αδελφώντων!

| «0 Έλλην τούς φονεύει

- Καίτόν Θεόνπ̓ρεσθεύει.

Τίς μάτην οι αραθιχοί οι ίπποι των φριόττουν,

Εις μάτην τάς ηνίας των από τήν λύσσαν δράττουν

Τρέχουν, πηδούν, αφρίζουν,

Στ Κωδύνους περιύθρίξουν.

Τά καρυοφύλλ]α τών πιςών τριζοχοπούν χι ;αςράπτουν

Τήν λύσσαν απ τά. θάθη των κατά, τού εχθρού εκδάπτουν

1 Ερπόµενα προβλέπουν

Όν τήν γίκην δρέπουν.

Τόν κόπον, δέναισθάνονται, αι χείρες τών.Ελλήνων:

-Θύτ'εις την πείναδειλιούν,αλλά κτυπούνεχείνων

πού πίστιν, καί Πατρίδα

πούς, στέρησανχ᾽ ελπίδα!
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Τού Έλληνος ο ομθαλμός απελπισίαν γέμει ᾿

Εις τάν ιδέαν τής σχλαθιάς. εν τής οργής του τρόμει

Μάχεταί νάνικήση

Η, τήν ζώήν ν᾿ αφίση.

Μυστηρίώδης πόλεμος “αθτός τού απηλπίσμένου !

Πόσον μύθώδης η ψυχή τού αιχμαλωτισμένου :

Όταν εχθρούς θερΐζέ;

Τόν Πλάττην ατενίζει !

Δ.

Καθώς1όν Ταδρόν,ο Πασάς,μυχάται χ᾿εξαγριούται

Εις τόν οναθολέατού μαινόμενοςορθούται.

Ψωνήν. βροντώδ' υψώνει,

Τούς Τούρκουςεμψυχώνει,

Μέ τήν καμπύληνσπάθηντου; ατάκτώςπεριτρέχει,
Καί τό θρασύ.του μέτωπονο ίδρωςπεριθρέχει

Λευκούς οδόντας τρίζει --΄

«Ως ο βορράς μουγκρίζει.



όν Τί -α

Αίδαρινχρυσοκέντητον -ς τήν χεφαλήν. του φέρει,

Τά πορφυρόλευκαπτερά ο άνεμος τής δέρεί,

Πιστόλια χρυσωμένα

ΙΣτάς θέκας.τωνθαμμένα.

ς τά πλούτη μεθυσμένος,«0 αιμοθόρος, αλαζών, )

-Στρέφει: τό βλέμμα άγρίον, πλήν μένει τρομασμένος!

5. Τλέπων τό πύρ ν"αυξάνη

Τήν νίκηντουνά χάνη ᾿
» 3 στο
αν,

Σπυνθηροθόλους. οφθαλμούς στρέφει κ᾿ ολολίζει,

Ερύθημα σατανιχόν τάς παρειάς του χρίζει,

Λυσσά νά εφορμήση»

όνος του νά νικήση ι

Αλλ᾽ αίον Ως φθάνει μεθ' οορμής καί μετ᾽ αγρίας λύσσης

"Έφιππος, μαχρυ-ένειος» ένας.θρασύς Δερθίσης,

Τούς εχλεχτούς φωνάζει

Καί ταύτα ανακράζει.

μ-- ΔΠήνδειλιάσετεπιστοί, ανδρίοιΜουσουλμάνοι|

Μέ τέλει.ό Προφήτης µας,μέ ςέλει τ’ Αλκοράνι,

Ειδήσεις νά σάς δώσω,

Πέστιν, κ. ημάς νά σώσω.
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» Εις τήνν παχείανχλένηνµου, εις νάρχωσινθαθείαν,

Τή τώννεκρώναπήλαυον, ανάπαυσινγλωκεέίαν,

᾿Αλλ’ όνειρον ΝὨΝ

Ίδον κ᾿ αινιγματώδες!.
2

ν Ίδον ςτόν θόλον-τ᾽ουρανού,χάόμα βαθόν᾿ ανοίξη

Καί μ᾽ υπογείους κλονισμούς, ήη Ν νά καταπνίξη

Τούς ιερούςν̓αδύς:μας|

Τούς οίκους τούς λαμπρσύς᾽ μας|

5 Ίδον, τήνστέγην π᾿. ουρανού, πυρχαϊάνά.φλέγη;

Τόνδέ Σουλτάνονέντρομον;εντός αυτήςνά φεύγη

«Καί άσυλονεζήτεϊ᾽

᾿Εν τή πυρίνη κοίτη!

5.;Απροσδοκήτως,. χεῤθγός μ̓ετά σεισμού” επήλθεν,

Καί απότό χάσμα:τ᾽ουρανού;θβόνοςχρυσούςεξήλθεν
Κ’ εις τούτον. ο Σουλτάνος

Εάθητο υπερηφάνως,

» Πληθύςαγγέλων, Δερθισών,πέριξ αυτούγυρίζουν

Υπό τόν θρόγούτου: πβηνείς, μέ σέθαςγονατίζουν
Έν. νεύμά του προσμένουν

Νά φύγουν, ή νάμένουν.
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αΕυώ τό θλέμμα: έστρεφεν νά τούς ευχαριστήση,

-Είς λέων, ᾿φθάνεϊ προπετώς νά’ τόν χαταξέσχίση ί

Δι᾽ ενός κτύπου. μόνου,

τον έριφεψ τού θρόνου. Ιί

» Όσοι τόν περικύκλωναν, από:5τόν τρόμον φεύγουν,

Καί δλέκον υβρτόν χίνδυνον τού Ανακτός των, κλαίγουν,

Πλήν. χείρα βοηθείας

"Αρνούντ' εχ. τής: δειλίας.
ΗΝ τ μας

» Μόνος; υπό τούς όνυχας τού τρομερού θηρίου!

Τήν σωτηρίαν τής Τωής, δέεταιτού Κυρίου;

᾿Αλλά χι) αυτός βραδύνει

καί ο κίνδυνοςταχύνει 1

"Ο λέων; μέ τούς όνυχας, τού αποσπά τόσιέμμαί

' Επί τού στήθους του πατών,πτύει κρουγούς τό αίμα,

ΟΕζήτει νά τόν σχίςη

᾽ ζώντα γά τόνροφήση| ᾿

»βλέπω ν τήν τρσμεράν σχηνήν, τετέλεσται φωνάζω]

Επίσπευσον, καί λύτρωσον, Μωάμεθ αναχράζω,

"Γόν λάτρην σου Σουλτάνον

“Τό κλέος Μουσουλμάνων!
9.
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» Μέ τήν φωνήν, επί χρυσής νεφέλης ο Προφήτης,

Μάχαιραν. εσφενδόνισεν, καί μ᾽ όλην’ τήν ομήν τς

Πληγώνει τήν. καρδίαν

Τού ζώου τήν αγρίαν!

η

η. Σπαράττον, πίππει. κατά γής, κλείεται "στό αίμα,

«̓.δέ- "πβοήτης έλαθεν τό τετριμμένον᾽ στέμμα, |

Κ᾿ εις τόν Σρυλτάνον. θέτει,

Καί ανεγείρει έτι.

» ᾿Ωχρόντόν επαρέλαθενπλησίοντον. ς᾽ τά νέφη,

Καί φεύγοντες,μέ στέφανον’ίδον ότι τόν.στέφει;

Ε᾿ υψούμενοι.ώς.φάσμα,

᾿Εχάθησανς᾽ τό χάσμα.

» Εξύπνησα, καί έτρεμον ψυχή τέ καί καρδία.Τ᾿

Ο φόθος μέ κατέλαβεν καίη απελπισία, '

Έτρεξα νά ερευνήσω '

1’ όνειρον ν᾽ εξηγήσω.

᾿οΕυρίσχωτ᾽όνειροναυτόΤούρκοιπρόςόφελόςμας!

Ο Λέων; είναι ο Γχγαούρ, ο άσπόνδος εχθρός μας

Όστις θά κιγδυνεύση

Ωλήν τέλος θά εκπγεύσηι



--,75-η

» "Αν. θέλετε νά δώσωμεν. εξήγησο. τελείαν,

9; Έλληνες, θά"φέρωσινδ' ημάς μ̓ικράν ζημίαν,

ο ᾿Αλλά ο Τούρκος μόνον,

θά τούς προσφέρει.φόνον,'ο
΄.

» Μήν δειλιάσετε λοιπόν ανδρείοιΜρυσουλμάνοι].

Έχετε πρός βοήθειαν,Προφήτη», ᾿Αλκοράνι,

: Καί αιβουλοί εκείνων

Η πτώσις πών «Ελλήνων.

ο Εμπρός! «τούς δούλουςδείξατε οθωμανώνκαρδίας!

Ζώνταςνά τούς συλλάθετε χάριν επιεικίας;

Κι᾿ όση ζωή τούς μένει

Πιρκά".βασανισμένη:

Ε

λέγων ο Δερθίσης, όλοι εμψυχόθησαν συμφώνως

Καί τά όπλά των μέ θάρρος «ά εκκένωσαν συγχρόνως,

΄

΄
ή ιδέα. ότι. νίκην ό Προφήτης ετοιμάζει, - 5

Πάντα φόδον εξαλείφει καί τούς κόπους των ' δαμάζει,

-α

Τού Πασά.των ένα νεύμα περιμένουννά ορμήσουν,

Καί τούς εν τώ οίκω σκλάθους,άπαντας νά πυρπυλήπουν.
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ο Πα1άς επί τού ίππου, σπάθην, λάμπουσαν υψώνει

Καί Τίοσμροιδιών τούςς Τούρκους. δι πλίον εμψιχώνεν.

τόν στρατόν του σύγκεντβώνει μέ τήν Εροντηράε φωνήν: του,

Ε᾿ έμπροσθεν νά έφόρμήδη᾽ έδωκε τήν προσταγήν «ου.

Ηλησιάζουν τάς οικίας,᾽ ένδον τών. οποίων ήσαν,

Τού Χριστού; πά πιδτά πέκνα, καί εμάχοντο μέ λύσσαν,

Ιπό  ταύτας᾽ σταματώσι, χ1ί αρχίζωσι τήν πάλην,

αλλ᾽ αι. σφαίραι τών Ελλήνων τούς εδέχθησανκαί πάλιν.

Αι εμπροσθοφυλακαίτών, έγοιναν. τό πρώτον θύμα,

Πρίν ή εκκενώσουν τ᾽ όπλον, τάς εδέχ̓η μαύρον μνίμα }

μέ τόν δρέπόνονοιπάχος ραθάς πίπτουν ορισμένοι,

Ούτω πως κ᾿ οι Τούρλοι πίπτουν είς τό αίμα δαπτισμένοϊ.

Σωροί ήδη ανυψούνέαι από Τούρκους -φόνευμένους,

Καί η πεδιάς πληρούται από 'άλλους πληγωμένους,

ωςτόν:ουρανόνυψούνταιοι σφοδροί.ολολυγμοίτωνη

Εαταθλίδουν τάς καρδίας αι φωναί χ’ οι “στεναγμοί των1

ώς ή χάλοζα, αι σφαίέαι τών βλλήνων τούς πτυπώσι,

ος ηφαίστειον απαύστως; πύρ καί θάνατον σκορπώσι|

Ουδείς κλαίγει εν τοίς οίκοις, φονευθέντα σύντροφόν του,.

Ουδείς εξαυτών εγκίχ̓ηαπό τόν δειλόν εχθρόντον,



᾿ Σύ Υιέ θεούκαί Πλάστα. Αν !

Μέ τήν χείρα τήν-αγίαν !

Έδωκας ᾽ς τούς. αιχμαλώτους

Φαίνεται τήν ευλογίαν!

᾿ Τούς πιστούς σου ίδας πάλιν,

Ότι ο Τούρκος θά δεσμεύση,

Κ' είπας, άς χαθή εκείνος, .

Κι ο Σταυρός νά θριαμθεύδη Ι

Μέ υπομονήν μεγάλην

' Επί τού Σταυρούυπέστης;.

Ύθρεις!. εμπαιγμούς! καί πόνους)

αί αποθανών,ανέότης

ΌσαΣύ ανέχθηςτότε
Έκ τών μιαρών «Π6ραίων,

Έχαμεν είς μόνος Τούρχος

ενα Εών «Ελλήνων τών γενναίων !

ΙΑπηγχονισμούς 1θανάτους|

Εμπαιγμούς, καί ατιμίας !.. :

Όδαδέ κακάυπάρχουν,

Έλαθαν εκτής Τουρχίας|



Τά υπέφερανγενναίως: το

᾿Αλλά τέλος, ανορθόύνται Τ.

-. Μέ τήν. θείαν θέλιησίν’Σού΄

Τάχιστα ελευθερούνται!

,

ΣΤ.

Ίν / τώ µέσω τού πολέμου,

Ειςιτι ογ.φερόταν“ τού ανέμου,

φ "Άσμαεθνιχόν ηχεί,

Καί μέ αίσθημα καρδίας

έ0 Στριφτόμπόλας χι ανδρείας

- Τήν φωνήντου αντηχεί.

Οι συντρόφοι»συνοδεύουν

Τήν φωγήν; καί. σημαδεύουν

' Τούς απίστους μέ οργήν,

"Κάθε σφαίρα τούς χρηβνίζει-

Καί 1δ᾽αίμα τωνποτίζει

Τήν “Ελληνικήντωνγήν ί



Εκκενώνων ρετόβίας

«0 Σπριφτόμπολας κι) ανδρίας .

ΌΤό τουφέχι,αρχινά;

"Άσμα εθνιχόν νά λέγη

'Και τό πάθος τουνά φλέγι

κ Τ. άφυγ) άρια βουνά |.

ΤήνΠατρίδα !᾿

Την ελπίδα ! |

Νά, λυτρώσω! -

Τήν θρησχείαν!

τήν. αγίαν
ε ο θέλει σώσω|

Κινδυνεύουν

Καί γυρεύουν

Τούς υιούς των

Νά σπαράξουν

Καί νά σφάξουν

Τούς εχθρούςτων!



Όσον ζήσω.

Ο "Θά πασχίδω
ΌνΝά φονεύω!

Τήν Τουρκίαν.

“Εν αγρίαν;
Νά εγθρεύω|

ΣΝ

7,
ν-.,

Τά Φλογισµένα όμματα ο Εεχαγιάς εκτείνων,

Βλέπειτήν νίκηννά πετάς᾽ τά όπλατών Ελλήνων

Καί στεναγμός τού φεύγει.

Βλέπει, τά απειρράριθμα θύματα τής, όργής του 1

Σπερώμενα, γά ξεψυχούν, μέ πόνον τής ψυχής του

Καί εκ τής λύπης Χλαίγει.

Τής μάγης αποσείρεται τά ξάχρυα νά κρύψη,

Καί βλέπων, ότι πέπρωται τήν χεφαλήν νά χύψη

ά’ τήν δόξαν τώγνΕλλήνων,
7 7 ο 5 2 ... . 7

Αφηρημένος φέρεται από τόν ίππον. μόνον,

«Υψών τάς λείρας, δέεται ς τ̓όν Μωχαμέτμέ πόνου,

Τούς χαλινούςαφίνων.
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"Αλλ' αίφνης; μία ανθηρά νεάγις» πλησιάζει.

Ωςο αδάμας; δάκρυοντώνπαρειών της στάζει;

Καί πρός αυτόν προθαίνει,

Ηνόμιζες, πώς άγγέλος, 4τών, ουρανώνδραπέτης,

"Επί τής γής επήδησε, νά επισχευθή ωςχλέΙέπτης,

Καί πάλιν αναθαίνει..

Τό ευγένές ττούύ ύφους της, Χαί τό λευχόν της χρώμα,

Ηρμοζω ειςττότό υψηλόν,ευλύγιστόν τ̓ής ̓ώμα,

 -υ-ί ο,” ήτσ-καί ωράίαι '-εσ

Τήν χροσωμένην:κόμην της, ο άνεμος ταράττει,

Τό στήθος τό παρθενικόν»λεπτή αισθίς τό φράττει,

Καί προχωρα; Υενναία«ο

Φθάνει τόνίππόν τού Παδοά) τόν. χαλινόντου δράττει;

᾿Ενώ αυτός τήν κεφαλήν υψών, λυσσά φρυάτει,

Νά προχωρίση θέλει.

0 Εεγαγιάς, ᾽ς τό σπάνιον τής «Ελ]ιηνίδος κάλλος,

᾿Εμόρόντη τος απέμεινεν, αλλ᾽.ιδού φθάνει άλιλος,

τΟύ; όο Δερβίσης στέλει.

---Ηφένδη! λέγει πρός αυτόν. Μεγάλη δυστυχία. ες

Ταύτην την γήν, επότισε μέ αίμα η Ρουρχία !

ΑΛΑ’ όχι μ’ αίμα εχθριχόν: μέ αίμα ιδικόν της,

11 μάγ η ας, υπέκυψεν υπό τόν όλεθρόν της]

10.
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Υήν πεδιάδα σχέπασανπτώματα χιλιάδων,

«Κ)ημείς, ουδένα᾿᾽σφάξαμενεκείνων τών ραγιάθων!

Οι Τούρκοι πλέον έχασαν χαί τήν μικράν ελπίδα,

Τού νά νιχήσουν τόν εχθρόν: καί αίματος ρανί̓α,

Δέν έμεινεν᾽ς τάς φλέθας των, νά βλέπουν τήνσφαγήν των,
3 - {ο " τ ᾿ κα ,᾿Αναφελώςως άνανδροινά χάνουντήν ζωήντων!

Οι Έλληνες, εις σώματα ανθρώπινα χτυπώσι,

᾿Ενώ οι Τούρχοι, άσθεστονκ́αί. πέτρας πο).εμώσι.

Πρόφθασον!λύτρωσον αυτούς, ο θάνατος τούς δέρει,

Μία στιγμή αναδολής, καταστροφήνμάς φέρει.

Εκάστη σφάίρατούεχθρού,παί Τούρχονεξαπλώνει,
"Λι σπεύ 1 λύ - 4 τ ̓ 5. / | } , ]

η σπεύσον!Αύτρωσοναυτούς; χ᾿ημέρα τελιειώνει!
'Γά αγορα ο ώ Αγ” δ, ΗΝ κ Ων εννέα |),

ας χειρας των απηυοησεύ; ωρών νεα μονη

;Ατίμως θέ ν᾿᾽αποσυοθούν!ά ! π-6-0 ον τογετίμως θέν αποσυρθούν! ά ! πρόφθασον εν τάγει.

--- Τί είπας! νά αποσυρθούντής μάγης των ατίμως,

Καί ο Έλλην νά νικήση;

Τόν θάνατον, άν πρόκειται, νά τόν δεγήούν προθύμως,

Καί ουδείς αυτών νά ζήση!

Αλ” όχι] θά νικήσωμεν,ἐδόξωςθά στραφώμεν

- Μέ δάφνας εστεμμένοι᾽

Τέ τελευταίον σχέδιον; εις ό θέ νά προθώμεν,
ολ

Εΐναι αυτό Μεημένη.
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Νά εφορμήδωμενευθός, μέ δάδας αναμένας,

Σ-τούς -οίχους τών Ελλήνων,

Νά πυρπολή σωμέν αυτούς, καί τάς σεδαθρωµένας

Αισχράς ψυχάς εχείνων! ᾿

Τόν θάναξον θέλει γευθή, άν τιό ημών τολμήση

Έλληνα καί φονεύση;

Θάτούς σπαράξωμόνοςμου;τόαίσχός μού νά «δ6ύδή

-Κ’ ή λύσόαµου νά εκπνεύση

Αυτοί οι λόγοι τού Πασσά,

Ελέχθησαν μέ τόνον.

Και τής παρθένουτήν ψυχήν,

Επλήγωσαν μέ. πόνον.

Τάς παρειάς της έσχισεν,

Τήν κεφαλήν χτυπά;᾽

Καί τούς. ξανθούς πλοχάμους τής

Μέ λύσσανάποσπά!-

Οΐ χυανοί της οφθαλμοί,

Σ τά δάκρυ: λιμνάζουν.

Αι γείρές της Ηρωϊκώς

Τούς γαλυούς αλπαζουν,
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- Τού :Κεχαγιάµπεη ζητά -.:
«ρα «Τά όπλα πού Φορεί.

- Αυτός δέ τήν θαυμάζει

-. Καί τήν παραξηρεί.

π̓ο.) Εφύζθροί,Ριούσηίωνέα-μους΄: :--''..'
«σοοΆππόδας μοι, νά σπεύσω.

αν Μέ προσχάλεϊ οοπόλεμος”: -
, : Απίστους νά φοψεύσω Ε

Φωτιάζπούςμον α
Καίντ.ρομερά σφι, -Γ

0 Κόσμος, θά τούξ"Χάτρ;τ Σύοες

Μέ μιά μου προσταγή |

--

᾿ ο ος ο...»

---ά] μή! θά σφάξας τόν «Όεάνρ΄δη-{Ποη04'φονευσηςί

άν πόν π̓ιστεύ Ως τόν οκηληράν σχηπόν, νά μετατρέψηης

άν έχης τέλνα ! σύξέυγον ! άν᾽ έγης ερωυένην 1

Δείξου γενναίος, άκουσον νέαν δυστυγησμένην,

[ίτις σ᾽ ορκίζη εις, αυτά τά φέλεατά, σου όγτα,

Νά παύσης πλέον. τόν πόλεμον εκείνον τόν ροώνταί

- «τανΝ άσ-' σφαίρα, δυστυχή Μητέρα κατασταίνει]
. . - 5

Τντή; τών ππλήν,νων Υέρηντος, άηρφανού εμβαίνει
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Ελάστη σφάίρα,θάνατονΕιςανθρώπου. προσφέρω 5ο

Η. αδε] λφόν, ή σύ:πύγον;η ς τόν: άλλον όομον φόρειρ

Ά! μ ή} θάσφάξης, πόν. θεύή, άν;Ύλληνα΄ φονεύσηε!
Ξ - ΠΩ

Άν έχης πίστιν, τόν σκληρόν οκούόν, νά με τατρέψηο!

Θά σού ξεσχίσουν τήν καρδιά,τά δάκρυα κ᾿ οί βρήνοι,

Τών ορφανών, καί τών 7χηβών, Όϊ ᾿ὀεναγμοί εκείνοί;

Θέλει αναθώσι ς τόν Θεόν, βέλει τξωτιμρήσουν᾽᾽

τήν ευτυχίαν της ζωής ήΉν έχεις, θά σού. οξύσούν!

Ναί | παύσε πλέων: τόν όλον, -ν ορήμεβσ: εκβνόνι

άς παύσουν πλέον αι θρονταί τών όπλων τών πυρίνων...

; ροσταγήν. σπεύσον,αυτήν νά δόσης,απ Θεού! τήν π

.. Καί τόσας δυστυχείς φυγός. τού τάφου νά λντβώση:

οπ...᾿Ακόμ δέν εχόρτασεν η λύσσα τήν ψυχήν σου;. .᾿

Δέν ίδας τόσα εν πεσόντα τοτήνν Υγίεν τον; ;

[ο]

μη
μ }

ο.

1ρύΆπε Σατανικόν τάς παρειάς τόν χροίζξε;

1 Υέλωτα Σαρδονικόν τήν νέαν ατξνίζει..

Τήν. αεραλάν Ώεν .

»ηδύύσυνοςαυτή, μέ Σάβ αλ θόήνουςθαθέωςπροσκυνεί.

ΠΤ

.

γωπα

αβακαλείς, ώ νέανά λυτρώσης;--- Τούς ήλληνας τε

Και μέ τούς λόγούς σου αυτούς, ζητάς, νά μαλαχώσης,

Τού Τούρκου τήν φυγήν

Αλουσηγ εις άαπάντ Ησινιότ όληι θά σωθώσιν υπό τηνμαύρην γνξο



Τό ξίφος όπερ κρέμάται, ς αυτό τό πλάγιόν μου,

Θέλει σπαράξη τούς εχθρούς, καί σύσει τόν θυμόν μου

Κ᾽ ενώ θέ ξεψυγούν,

ο γέλως μου 8’ αυξάνη, κ᾿ οι κτύποι δ’ αντηγούν |

κα: μη] εκεί ευρίσκεται, ή κορωνίς, τών νέων!

ο Άμος εκείβάχεταί,μεΐ̓α.᾽ανδρώνγενναίων

ο Δήμος!η χρυσή ελπίς τού ατυχούς μου. ξίουι

"Α! όχι! φείσθητιτό ζήν, αυτού.“σύνεανίου!

Θά τόν γνωρίσης παρενθύς, φέρει αγγέλου κάλλος.

Εις τήν ανδρίαν,̓ ς τήν ψυχήν,δέντόνομοιάζειάλλος.

Αύτόε αυτάν, Ναί}. σώσί μου] σπλαγχνίσου τήν ζωήν μου)

Δείξαυ γενναίος α πήν μυφάν, θερμήν παράκλησίν μου.

Δέν θλάπτεται η νίκησας, ο λήμός μου άν ζήση,

είς άνθρωπός,δέν πρόκειται τήν λύσάαν σας νά οθύση.

--ουδείς αυτώντώνμοχθηρών
- Έχει ζωήν ημέρας! !

Θά λάθη θάνατον πικρόν

Τό δύσμορφόν των τέρας|

--Εμένα πρώτον φόνευσε, ώ Τούρχε νά χορτάσης!

- Τό αίμά µου νά ρεύση!

Καί μετά ταύτα, πέταξε, καί πρίν εχεί προφθάσης,

Η γή θάσέ παιδεύση!
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Τό Καριοφύλλιτό λαμπρόντούΔήμου,θάσού δείξη,

Ότι ποτέ δέν αφάλει.

θά σέσυντρίψηκατά γής, ίς τόαίμια θέλειπνήξη

Τ᾽ απαίσιά σου«Κάλλη| |
.

.Βάρθαροι! άπιστοι! σκλιηροί! μισάνθρωποϊ! ό. τάφος

θά σάς δεχθή τάχέως !

Καί ο Έλλην, τήν Πατρίδα του, θά λάθη ανεπάφως

. Μέ δόξανκαί μέχλέος 1, |

Νάείχα ξίφος; έθλεπες τό θάρρος τής φυχής μουί

(Οποία τέκνα αποχτά ή δούλη σου Πατοίς μου!.

Τό φτήθός σουνά σχίσω,

Νάσού -ππαράξω.τήν καρδιά;55αίμά σουγά χύσω |

᾿Αλληάν στερούμαι καί αυτό, ουχήττον θάσέ βλάψω

Χείράς, οδόντας καί όνυχας, "ετό αίμά: σου θά βάψω!

Είπεν, καί τόν, αρπάζει,

Καί ως η πεινώσα Λέαιγα,τόν. σχίζει, τόν τεινάζει}

«0 Τούρκος, βλέπει τ᾽ άγριον τής 'Ελληνίδος όμμα,

| ΙΑπόφασιν καχήν,

Λήσσαν Ελληνικήν,

᾽Αφοώρες στόµα |
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Τρθμάζει χαί συγχίζεται, θέλει νά τήν φονεύση;

-. Τό ξίφος του ορά.

Ελληνική σπορά,

Πρέπει νά πέση }᾿

Κεντά τόν ίππον ρ9θ όρψής; νά τήν ᾿απομαχρύνη,

: 24̓.Τηποέ δτα[[ατά,. | |

Τούςχάλινούςβάσιφ-
«Η ηρωίς εχείνη ι ̓

“Οίππος.αχριεύεήαι,τήνκεφαλήνυφώνει
Τουσμπόδρς«ου-αροτε!,..... :.''..
«Η νέα,τόν κρατεί

. Καί τήν πληγώνει Ι.
γ

Έπεσεν'! καί,τούςχαλινόδό ακόμη:εκρατούσεν,

Έ7 ενώήτο ειςτήν γήν,

«0 ίπποςμέ οργήν

ΤΊν επατούσεν !

Ο ίππος,τ αλάθάστρινατά στήθητήςπιέζα !

Τά όμματά τής κλεί.̓
Έξέμεσεν χόλή,

Πλέον δέν έν ει ί
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..

Πώς θ’ αντηχήση ο Ουρανός, μέ δάκρυα,μέ θρήνους!

Ώ θλίψις απαράμιλλος πρός τούς γονείς εκείνους

| Ί .Τής δυστυχούς Μαρίαςι

(Οπόταν πληροφορηθούν τότέρμα τής αθλίας. . .

Τό τέλος τής Μαρίας των! τού λύχνου τής ζωής των]

θά νεκρωθή, καί θά σβεσθή πάσα μικρά ελπίς των

- Ενώ έρημοι θά μείνουν,

Ταράφρονες! αυτόχειρες! οι άθλιοιθάγίνουν!..

Πεντάχις μαυροφόρεσαν| πέντε υιούς θρηνώσι!

Οι Ιρύρχοι τούς κατέσφαξαν, οι Τούρχοι αφαιρώσι;

Καί τέλος τήν Μαρίαν,

Τού γήρατός των στήριγμα, μόνην παρηγορίαν!

Πω! πώ! οι δύστυνοι, θά τρελαθούν.

᾿Εντός τού τάφου των, θέ νά ριφθούν

᾿Απηλπισμένοι.

Μία θυγάτηρ,καί αυτή νεχρά.

"Αθλιον τέλος, ζωή οικτρά

Τούς περιμένη.
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Οιδύστυνοι,̓ ς τό βλέμμα της, έθλεπονευτυγέας.

Ελησμονούταν τά δεινά τής μαύρης των δουλείας,

Όταν τούς εμειδία,

᾿;Αχόρταγοι τήν ήκουον, νά τούς χαλή γονείς της,

Τήν Εθλεπον| γά ελεή πτωχούς,καί συγγενείςτης,

Γενναία τή καρδία :!

᾿Αγγελος αθωότητος!εικώντής Παναγίας.

"ψυχη σπανία εν τή γ» εκείνη τής Μαρίας,

| Πόσον σχληρώς εχάθη.

Μόλις. τό άνθος ήνοιξεν, εχόπη κ᾿ εμαράνθη!

᾿Ανυπομόνωςοι πτωχοί, τούς δρόμους θά κυτάζουν,

Διά τήν άργηταναυτή»τούτέκνουτωντρομάζουν.
Ε Πού νά υποπτευθώσι;

Ότ' ή Μαρίαχείτεται, εκτάδην φονευμένη,.

Πού νά τό φαντασθώσι2

Ώ ! πώς θά ζήσουν ! πώς θά ανθέξουν!΄

Πώςθ' αντιχρύσουν αυτήν νεκρά»:

Επί τού πτώματος τωρλοί θά τρέξουν

Ν᾽ αποροφύσουντήν συμ.φορήν|
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6.

Φριχώδης ιδέα τού χόσμου η πλάνη 1

Ο άνθρωπος λέγει, ότ᾽ είναι ευτυχής.

᾿;Αλλ᾽αίφνης,τά πλούτη»τά τέχνατου χάνει,
Τόν κόσμοναφίνει,πτωχός, δυστυχής'

Ο κόσμος, τόν νούντόυ»᾽.μ. ελπίδας μεθόει,

Τό μέλλον δειχνύει, πομπώδες,. λαμπρόν| Ι.

Ο κόλαξ ! τό πνεύμα 7 ς ελπίδας χυλύει.

Ο πλάνος, προσφέρειέν τέλος σχληρόνΙ

Οι άθλι’ εκείνοι γονείς τής Μαρίας,
Εξέχασαν ήδητοσαύτας᾽σφαγάς 4

Πρός ταύτην ελπίζουν, ζωήν ευτυχίας,

Ποτέ δέν προσμένουν χαί νέας πληγάς ! .

Ν᾽ αυξάνη τήν έβλεπον, ως άνθος ευώδες,

Νά γέμη Χαρίτων,λαμπράς καλλονής,
Σ τό Υήρας υπέτρεμον οι μαύροι των πόδες,

᾿;Αλλ᾽ έχαιρον ότι, τής ήσαν γονείς.

θεέ μου ! ανέχραζον,ώ πόσ᾽ ευτυχία 1.

Μή τήν ταφήνμας ταχαίωςφρονήςι
Τόν Δήμόν της πρώτον νά λά6᾽ ή Μαρία

Γ΄ ύστερον,κάλεσοντούς μαύρουςγονείςι
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»Ενώαυτοί μέ πάλουσαν καρδίαν,περιμένουν,

ο. θυγατρός τήν έλευσιν, καί μή μένουν,

’ ενώ η Μαρία ς το ψυχρόν τής πεδιάδος χώμα;

Εν αμέριμνος μέ άψυχον τό στόμα;

Ο Αήμος, ετουφέχιζε τούς Τούρκους μέ μανίαν,

Καί τήν Τά ερδά έζωζεν από τήν Τυραγνίαν᾽ !

Τόν οφθαλμόν. του 1όςεόν σχοπόν τού όπλου διευθύνει,

᾿Αλλ᾽ όθεν στρέφει γλυχεί Όν πάντοτε διακρίνει

Τό προσφιλέςεκείνοΌν! τήν ποθητήνΜαρίαν,

τις τού έδιδέουχήν δυνάμεις καί καρδίαν.

Τήν ενθομέϊτο πάντοτε, καί ήλπιζε. νά φθάση,

Νά ξολοθοεύση τόν εχθρόν, καί τά δεσμά νά σπάτη!

᾽Εάν δέν πέσω έλεγεν, θά φέρως᾽ τήν Μαρίαν,

Τήν είδησιν τής νίκης μας, καί τήν ελευθερίαν!

πόσηνχάράνθά ασθανθή,νά γίνηελευθέρα!
Καί νά δεχθή τήν χείρά μου| εν«ή αυτή ημέρα.

Τετέλεστε Μαρία μου! έπαυσαν αι οδύναι! ..

Εντός μικρού ο Δήμος σου, πλησίον σου θά ήναι,

Αυτά εσύλλογίζετο. ο ατυγής µας νέος,

Σ᾽ τούς οώφθαλμούς: του έλαμπε μία χρυσή χαρά.
-Νν

«0 ύδρως του κατέρρεεν χ᾽ εμάγετο γενναίως,

Πλήν, φεύ! τόν περιέμεγε με γίστη ᾿συμφποράί
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λέν έφθασεννά αισθανθηόλην. -ήν εύτυ χίαν»..

᾿Αλλά η τύχη έκαμεν απόφασιν σχληράνι. :

«0 έρως, νά μεταβληθή εις μίαν δυστυχίάν, |

Καί τήν Μαρίαν νά ίδη. πρόττώνν ποδώνόνγεκράν! Γ

Εκείνην, ήν ηγάπησε πρό πέντε ήδη χρόνων,

Καί οι γονείς ανθίσταντο νά μή τήν νυμφευθή,

᾿Εχείνην, δι’. ήν ύπεφερεντού έρωτος τόν πόνου;

;Επέπρωτο ο δύστυνος : σκληρώς φά απερήθή!.: |

᾽ ; ίεν κ λ.ο[ης δ νοο άπ τω τω κο νε δ, 4
δν καθ: κ; ΓΣ ε -ν ος οταν ο ελ τσ

Γ -3

ο ο ο σχδορος α :ώ απ νάνο
«Ο Δήμος, νέος ανθηρός, υιός πατρός πλς ουσίου,

᾿Πθέλησεν᾽ α-αδεχθή. τόν βίον τού οσίου,
κ ΙΝ λαού όν τό λα πι» πο ̓)νΐ

αι δραπετεύσας εν νυχτί τής πατρικής οικίας,

Ικλείσθη μέ τούς Μοναχούς εντός Μονής αγίας.

. το ολ. ο . 3 - νο ο)

Τά πλούσια εγδύμαία, μέ καταιχύνην ρίψας,

Εις τήν θρηπχέίοντήν σεμνήντ]νκεφαλήντου κύψας;,

᾿Γνδύθη τόν μοναγιχόν τού Καλογήρου ράσσον;

Λατρεύων πάντα τόν Θεόν, τόν δίον του αλλάσσων.

Οι άθλιοι γεννήτοοες, τό» Δήμόν τωγνζητώσι,
«{)-
---ν

1φονευθέγτα,τό) Ορηνούγ,καί τόν πενθηφορώσι:
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«Ο ΔΊμος, δένεξήρχετο εχ τής Μονής ουδόλωξν

᾿Αλλά ο νούς του τώ Θεώ αφιερώθη όλως.

'ΕΕνιαυτόςδιέτρεξεν,ενώεχεί χλεισμένος,

«Αηίαν ευχαρίατησιν απήλαυσεν ασμένως.

Πανύγηρις εν τή Μονή, κατ’ έτος ετελείτο,

Ειςήν, πληθύςΧρίστιανώνθρηάκευτικώςηγ[είτο,

Τής πανυγήρβεωςαυτής, ημέρα Ίχεν φθάδει,

ΕΒ’ όχλος πολύς συνήρχετο εκεί νά εορτάση;

«0 Δήμοςτότε, φοθἠείς,μή έλθουνοι γονείς του»

᾿Εκρύθη.ς᾽ τό χελίον του μέ φόδον τής ψυχής του!

Μετά μικρόν»ο θόρυθοςτής συρροήςαυξάνει,

Έν βήμα ς᾽τό παράθυρονο Δήμος: τό-ε.κάμνει,

««Ρίπτει τό θλέμμα γύρωθεν, π).ήν ως ο λίθος μένει,

Οι οφθαλμοί του έμειναν»σ' έν μέρος χαρφομένοι.

Προαύλιον̓λιθόστρωτον, μέ δένδρα στολισμένον ;

᾿Από πληθύν προσχυνητών, το πεπληρωμένον.

Έν μέσω παλαιά τις δρύς, μέ σώυα -ερατώδες,

Επότιζε τάς ρίζας της, μέ ύδωρ κρυσταλώδες!

«0 έτρεχεν από πηγήν πλησίον της κειμένην,

ήν μέ τούς κλάδους τούς πυχνούςείγ᾽ επισκιασμένην,

᾿Έκεί, ςτήν ρίζαν τής ρυός, πλησίονεις τήν κρήνη»,

᾿Επέστησεν ο Δήμος μας τήν προσθχν εκείνην,
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Είδεν αγγέλου χαλλιονήν! νεάνιδα:ωραίαν,

: Συνομιλούσαν,μυστικώς μέμίαν εκεί γραίαν.

Οι οφθαλμοίτης οι γλυκείς, τό ύύφοξ, ή σεμνότης,

«Η φαινομένη εν αυτή μεγάλη αθωότης,

Κατέτφαξαν τού Δήμου µας τήν ανθηράν καρδίαν,

Κ᾿ εν τή ψυχητου ήλουσεν συγχίνησιν γλυκείαν.

Τίς τό παρά"υρον, ωχρός, ακίνητος τήν βλέπει;

Εϊς άλλοτί τόν οφθαλμόν από αυτήν. δέν τρέπει-

Πρώτην: φοράν,δ᾽Άημος μαςέαίσθάνεταινά ᾿ρέμή,

Καί απ᾽ αγνωτόντι καί γλυχύ τόςήθοςτου νά γέμη,

Λησμόνησε τούς Μοναχούς, τόν ράσσον όν εφόρει!

Καί τήν θρησκείαν του αυτν-εις πάντ᾽ αδιαφόρει,

Εν τηνεάνιδει τόν νούν, μέ σέέας ᾿προσυλώνει,

Εντός τών σπ)ιάγχων φλέγεται, εν τή ψυχή παγώνει.

Δύω αχρείοι ωδώμανοί πέριξ αυτής γυρίζουν;

«(0 Δήμος. τούς παρατηρεί, εχείγην ατενίζουν.

0 είς τήν επλησίασεν, } λέξεις τής απευθύνει.

Αυτή, τόν αποστοέφεται χαί τόν απομακρύνει,

Πάλιν τήν παρακολουθεί, τήν χείρά της αρπάζει.

Εκείνη, αποσύρεται καί γοερώς φωνάζει.
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Τότε, ο Δήμοςέρριψέν, τόνσκούφον» χαί τόν ράσον,

Κεκτής οργής τό πρόσωπονεις πορφυρούναλλάσδου;

Τού παραθύρουρίπτεται, χ᾽ως ήδορχάς ορμήθη;

Καί σγίζων μέ τάς χείράς του τά πυχνωμένα πλήθη,

Φθάνειτόν Τούρκον, καί λυσσών, τό ξίφοςτου αρπάζεί,

Γετράκις έμπιδεν αυτό; ις τό στήθος καί τόν σφάζει,

«Η νέα τόν παρατηρεί, τό θάρρος του θαυμάζει,

Ινώ ο Δήμος έντρομος, εκείνην πλησιάζει.

- ο ᾿ ..

--- Τοπρώτον δείγμα τής πρός σέναγάπηςμου προδφέρω

σωΕνόσω ζώ τό κά}.λοςσου, ς᾿τήν μνήμην θέλει φέρω,

Μή λησμονήσης, ότι ζώ νά σέ λατρεύωμόνον;

Μή λησμονήσης ότι σύ, μ' εθάπτισες εις φόνον.

Μή λησμονήσης άγγελε τού Δήμου τήν καρδίαν.

Μή επαυξήσης μέ αυτό, αυτού τήν δυστυχίαν.

'Υγίαινε εντός μικρού, θά μέ ηχνιλατήσουν!

Τό αίμα όπερ έχυσα, οι Τούρχοι ̓)άπαιτήσουν!

Ταύτα μέ τρέμουσαν φωνήν, ελάλησεν ο νέος,

Καί πρός τού όρους τήν οδόν εθά̓ισεν θρομαίως,
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Εις τού Δήμου τήν ανδρίαν ;

Η Μαρίασυγχιδμένη».

Εχπληκτος εναπομένη

Μέ τούς, οφθαλμούς Ίς τήν γήν,

Υήν καρδίαν έης ησθάνθη,

Νά σχηρτάκαί νάπαγώνη.

Τ᾽ όμμαπρός στιγμήνυψώγει
ΕιςτρύΤούρκούτήνσφαγήν.

᾿;Ηλλοιώθη ή μορφή της

Καί τόν Δήμον ενθυμήθη,

Πιχρόν δάχρυονεχύθη

Τών γλαυκών της οφθαλμών.

Ποία τύγη σέ προσµένη

“Υπεβασπιστά µου νέε

Θά σέ χάσω ώ γενναίε|. .'

Είπε»-μ. ένα στεναγμόν!

Ή Μαρία, από τότε,

᾿Βστερίθη τήν καρδίαν

Εις τού μου τήν αγδοίαν,

᾿Αφιέρωσε τό πάν,

11.
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Τα πόυκχόσμ,ον εις όν έζη»:

Δέν εγνώρισ᾽ ευτυχίαν”. -΄

Ούτε ηδονήν γλυκείαν,

7Ας᾽ αυτό τό αγαπάν !

-

ΠέντεέτηΣκάρηλθον,
«3λα) ό- Δήμοςεις τάόρη'

Τόν διώχουν οπλοφόροι»... -

Καί πετά εδώ χ᾽ εκεί.
δ

Όθεν αντιλρόση: Τούρχον,

19: ταυβέκε- του “προτείνει.

Αίμα τών απίστων χύει»

Τήν Μαρίαν εκδικεί.

Ήλθε τέλος: ή. ημήφαιν. ;

Η αγία|η μεγάλιδ!
Καί.ιδού ηνοίχθη πάλη

Μέ τόν άπιστον, εχθρόν.

Δς

᾿Επανάστασιν, ο Δήμος

Μόλις ήκουσξν ορμήθη;

Καί φονεύωνΤουρχών πλήρη,

Γύρε θάνατον σκληρόν Ε΄
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Ηέλας ατμόςε εκάλυψετού ουρανούτό χρώμα,

̓λόγες αυξό νοντος πυρός μέ κολοσαίον σώμα

, Τά νέφη"κυνηγούν; :

Εις τόύςαμ) οι πλάτανοι.μμ θάεπλήοον,.
“ ο ολα τό

: .
- ΝΆ» ;

εν Τμ κε, πο --- ο αν Όν νδονονκν ρεν ΚΥΕΝ ΝΤ Άππα το ΜΝ :
΄

Οιχίαι λαλαφλέγοναι, 1) ενώ τό τύρ ττων τρίζει;

(0 άνεμος ορμιτιχώς.. εντός. αυτών συρίζει;

Αυξάνων τήν πυράν».

Πτις ώς όφις ξέρεται μέ λύσσαν «ερομεβάν.-..
κ

Μέ κρότον, συσσωρεύόνται, λίθο: καί μαύραξύλα
β 2 ΝΕ β 2 µ ϊ 2

"-επί- τώνδένδρωνφλέγονταιοι κλάδοι καί τά φύλλα,«.

- Καί πίπτουν χατά γής,

θέαμα λυπηρώτατον τής θεϊχής οργής |

Εντός αυτών τών οικιών, ώξ φάσματα κινώγταϊ

Σχιαί ανθρώπων,εις φυγΏντ τρεπόμενοι; ορμώνται,.

Τών παραθύρωνπίπτουν;

Καί μετ άγδρείας καί ορμής ά μέσως αγακύπτουγ.
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ντός τού σχόπτους βήματα ηγοθολούν δρομαία,
Μία φωνή ακούεται νά τραγωδή γεναία,

Έμπροσθεν πλΗσιάζει,

Κούφαι τών όπλωναί χλιαγγαί ᾽ς τό σχότος αντηγών
Ηηματισμοί ταχύτατοι απαύστως Ξρογωρώσι;

α ούς Ώ τρομάζει.

Εκ τής ομίχλης τών ατμών, ως άγγελιοι εξήλθον,

Μ΄ έν πήδημαως αετοίχάσμα βαθύ.διήλθον,
Πεντήκοντα γεναίόι,

Τά όπλα των φεγγοθολούν,η σπάθητων χινείται,
!Ιοϊοι νά ήναι άραγεοι προμεροίοπλήται;

- Ρού-προχωρούνδρομαίοι;

Αι φουττανέλαις αι λευκαί εκ τού πυρός μαυρίζου

Δέν απατώνται, ειναυτοί πάντες αυτούς γνωρίζουν,

᾿Παιδιά Ελλήνων ήσαν. .
Πλήν τί ζητοάν -5τί κυνηγούν ;: πού τρέχουν 9 τί γυρεύοή

Πρός τί τά όπλα των χρατούν; πρός τί άρα σαλεύω

Τό όμματων μέ λύσσαν;

Ο μεγαλόσωμος αυτός, τίς είναι; πού προθαίνε.

Μέ τήν ωραίαν του στολήν τήν χρυσοκεντηµένη,

᾿Πού τρέχει μέ ανδρέαν;

Όλοι τόν παραχολιούθούν,ς̓τό βλέμμα του προσέχουν

Πόθεντούς φέρειάραγε;πόθενο ορμούνκαίτρέγουν
Ν’ απηλπισμένου βίαν;
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Οι δύστυνοι!εμάχοντονά λύσουντά δεσμάτων!

Τό πάτριόν των έφαφος»μ' αυτά τά αίματά των,

θέλουν νά, ᾿ξαγοράσουν!

Τούς έχλιεισανοι βάοθαροι εις τρείς μικράς οικίας,

Τούς επυρπόλησαν αυτάς, χαί ούτοι μετά βίας

-. Σπεύδουν νά τούς προφθάσουν...
΄

0 τολμητίας ᾿Αρχηγός, ειδέτετο πώς Αρέχεϊτ-

Τόν δάχτυλον ᾿εεοδκάνδαλού τού "δπβιδυλθύ τόνέχει,

Λυσσάνά τό ᾿̓κενώση.

Πόσην αισθάνεται χαράν, τό όμμα του αστράπτει

Η τυραννίἀς τό στήθόςτουπυρκαϊάντού ανάπτει

Τήνγήντουνάλυτρώση!

Διπλασιάζουν τήν ορμήν"---ιδέτε, σταυατώσι,

Όλοι των γονατίζωσιν, όλοι πυροχροτώσι

οί τρομεροί οπλίταιί

Εμπρός αδέλφια!δείξατε, οο αρχηγός φωνάζει,

Ότι χριστιανού ψυγήν ο Έουρκος δέν τρομάζει,

Δι’ ο Ιλλιην δέν φοθήτα:.
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15.

Υρόμος καίΦρθΕήδέμοντάί'ο θένα-ος παλαίει!

Στήθημέ στήθημάχονται, μ᾽ απόφασινσκληρά!

Καταστρόφήν καί θάνατον,παντού.ήαύρα πνέει; |

Παντού αχούεις τήν φωνήνθν'ησχόντων τήν οϊκτρά!

Μέ αστραπήςταχύτητα οί Χριστιωνοίφονεύουν,

δανατήφόρούς ᾽στέλώσι-] πρός 4τούς -εχθρούς πληγάς

Οίτινες, μ᾿ αγανάχτηδίν. τό όμμα τωναγριεύουν,

Καί ̓νήΊσχοντες, εκπέμπωσι φριχώ̓εις οιμωγάς!

Μόλις Ιδή απέναντι δ᾽οορίος τόν εχθρόν του,

Την φεγγοθόλονσπάθηντου λυσσώσαννά υψωή,

Βλέπει επ᾽ αυτού τόν δάνατον, τό τέλος τό σκληρόν τού,

Γρέμων, ανυπεράσπιστος,προσπίπτεινά σωθή.
2”

Αλλη ψυχή τού Έλληνος, λίθος” τάς παρακλήσεις,

Κτυπά τήν σπάθην μέ οργήν: ᾿ςτό χράνιον τού εχθρώ

Τόν μυελόν, καί τά οστά συντρίθει μετά λύσσης,

Κ7 εις άλλην χεφαλ.ήνδομά ομοίου μοχθηρούί



κείθεν.ο Στριρτόμπολάς, ως «λέων.λυσσασμένεςς

ο ήν: σπάθην, ως; τόν.πέλεκυν, υψώνει; καίκτυπά,

᾿Απότάς ε χθρικάς σφαγάς, είν᾽ κατδιματωμένος,

᾿Ακόρεστος4 5 σπάθη,που; τάς κεφαλάς των σπά.

Αιματοστάλακτην οδ ον, πρός τούς εχθρούς ανοίγει».

τις, χαταχαλύπτεται. από πληθύν εχρών,

᾿Ακαταπαύστως εις ψυχάς τ τό ξίφοςττου: εμπό ει»

ΜΙ} επί πτωμάτων Τώφκσάγιι, βαδίζει. Ηρρχωρών.

- ψ ̓ 1 ν.
εν θίφός του υψούται, χατωπίπτει".

εν πολεμά, καί πότε:-αριστερά.

γ' οδόν» μέ πτώματα καλύπτει. ο

Πότε ό

Όσ ην όδιέθι

Ο Κατοστρορ ος καί θάνατος», παλαίει όθεν. περά..

᾿Ενώ τό ξίφος έσταζεν, ενώ τό αίμ᾽ αχνίζει,

᾿Ενώ μέτούτο έπ.πτον, οι Τούρχοι σωριδώνμ 2 ΡΧ ριομ
7Α 0 σ . ” ᾿ “/.

π' έμπροσ εν, ώς ο βορ ράς». είς ίππος χραιμετί-ει»

Καί ο Δερθίσης επ᾿ αύυπού. τού φράττει τήν οδόν.

-- Αι! παύσέπλέον ώ Γχιαούρτήν τόσην σούανδρεία»:

Πέσε καί σύ αχάριστε, ως οι λοιποί νεκρός!

Τό Γιαταγάνι ύψωσενμέ Τουρχικήν μανίαν;

. “Ο τού.]]ροφήτου άγριος χι αχρείος λειτουογάξ.
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Γετέλεστε! τό κτύπημα, καθέτως Χαταθαίνει!́

Τετέλεστε!ο ᾿Αρχηγός, αφεύχτωςτέλευτά!

᾿Αλλ’ όχι] ώςεκ θαύματος, μ᾽ έν πήδημαπροδαίνει»

Καί μέ τήν σπάθην τεχνικώς τόν κτύπον απαντά.

᾿ΗΑμέσωςως τήν αστραπήν, πισιόλαν εχχένώνει,

Καί τόν Δερθίσην ύπτιον τού ίππου του χρημνά».
. Ψ 4. ,, “ . - ’

«Η σφαίρα; τήν καρδίαν του΄θανατηρώς πληγώνει,

Κ΄έκ νέου, τάς θυσίας του ᾿ςτούς Γούρχους αρχινά.

Χαρά 'ςτό τέχνοντής Μητρός! χαρά εις τήν Μητέρα!

'Γόν Ήρωα ᾽ςόν έδωκε ζωήν, γά διορά, ο.

Εγγίζουσαν νά θεωρήτήν ευτυχήημέρά, --
Νά εχλείψη τής Πατρίδος της η Τουρχιχή σπορά

π'

Νέος χαί πάλιν θόρυδοςαπέναντι αυξάνει,
Έλλην, ανγδρίωςμάχεται, ωραίος; τολμηρός,

Ως αετός τάς πτέρυγας; δέρει τό γ]αταγάνι,

Κ'εις έχαςόν του χτύπημα; ξαπλούτ᾽ ένας εχθρός.
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Σ’ τόν ώμόν του βαρύτατον χβέμάται Καριοφύλλι,

Μέ ασχεπή τήν χεφαλήν; τούς Τούρχοος χυνηγά;

᾿Από τήν δίψανστέγνωσαντά ρόδινάτούχείλη» ᾿

Νά τά. δροσίση πρόσπαθη ς τά αίμα: ενός- αγά.

Αυτός ήτον ο Δήμός μας, ο Δήμος τής Μαρίας!.

Όστις, μέ αίμα -έδαφε τήν Πάτριόν του γήν!

Σ τούς Τούρκους,έδιδε σχολήν Ελληνικής ανδρίας,

Κ.είς τάς ψυχάς των. ήνοιγε θανατηράν᾽ πληγήν.

Διώχων,σφάζωντούς εχθρούς τυφλός από τήν λύσσαν

Έτρεχεν ένδον εις αυτούς κ᾿ εκδίκησιν ξερνά,

Φάρμακον εις τό πάθος του οι Μουσουλμάνοςήπαν,

Ευτυχεστάτη ή«Ελλάς τά τέκνα πού γεννά!

Τνώ έτρεχεν απρόσεκτος, προσκρούει᾽ς ένα πτώμα,

Καί επ᾿αυτούχατέπεσενεις αιματώδηΥήν,

Θεέ! τί φρίκη! τόν νεκρόν εγγώρισε 'ς τό χώμα;

Βροντώδηχαί οδυνηράναπέπεμψεκραυγήν!

Νεάνις, αιματόφυρτος, ωχρά καί παγωμένη,

Εις τό ψυγρόν τό έδαφος εμείτετο γεκρά!

ίζ |Τνοιρέζει τήν Μαρίαν τού χοί νεχρωμένος μένει;

Ίά χείλη τού εκόλησεν 'ς τά χείλη τά ψυχρά]
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Τά όπλα εγκατέλειπε, τούς οφθαλμούς τεντώνει»,

κ ενύπνιον τώ. φαίνεται εχείν' όπερ ορά; ;.

Άλλα. τό σώμα Φηλαφών, τόν επιθεδαιώνει,

Ότ ή Μαρία, ειν᾽ αυτή, καί ότι είν᾽ νεχρά!..

Μαρία! είπ,ο δυστυχής! “φνλντάτη.μου Ναρ..ί...α....

Άλλο. δέν.«πρόφθασε1νάειπή, χείς άπιστοςεχθρός,

"Έξαφνα, τώ.κατέφερε, πληγήν εν τή καρδία,

Κ’ επί τού πτώματος αυτής χατέπετε νεχρόο!..

»ό αιμά.του:ανέδλοζεν.κρουνούςεκ -ής πληγής τουι
δν. --

Σ᾿πάχείλη. της; χατέφθασε:ν'αφήσητήν πυοήνή

“Οθάνατοςτόνέστεψεν-μετάτήςποθητήςτό. |
Καί «μουσικήν τω έκλεξε τής μάχ ης τήν βοή».

μέ᾿ λύσσανδ.'Στριφτόμπολας, ορύς Χεραυνούςτουςέλεϊ.

Ο κόπος δέν απηύδησε: ςτ τανθρώπωά. του:μέλη,

Άλλ' όόσας είχεν εξ αρχής δυνάμεις, προφολάττει,

Καί τούς εχθρούς σπαράτει.

Πέριξ αυτού».ως.λέοντες τά τέχνα τών «Ελλήνων,

Τόν επιθλέπουν πάντοτε νά μιμηθούν εχείνον,

Εις τούς απστους άκαμπτοι;᾽ μενώμενοι ορμώσι

Τόν θάνατον σχορπώσι.



Φόδαςκαί μίσος'ετήνψυχήντούΤούρκευ!εμφολεύει,
᾿Απελπισία. άπαντας . χαί τρόμός Χυριἐεϊ.᾽

Τελείαν ανυπέρθεταν καταστροφήν. προθλέπουν,

ΜΝ -. Πάντες τά νώτα τρέπουν.

-Τρέπονται πάντες εις φυγήν, ωθούνται ως τό χύμα,

᾿Αλλά νεκροί σωρεύόνται εις έχαστόν των βήμα,

Οι Χριστιανοί πούς. χυυηγούν,:απαύστως.τόυφεχίζουν,

2.0 τν «σοι οληβος πούς δέεκατίζουν.

“Οθούμενσι; συμπλέκονται, πίπτει ο είς ᾽ς τόν άλλιον)

; Εκπνέωσιν από αυτόν τόν φόθοντόν μεγάλον,

αι “Ελ"ηνες πρωδος περώσινοπαλέμόσξες:. -
-πππ ο: κοΆθτούξ καταπατούντες.

(0 Κεχαγιάμπεης. ορμά αυτούς νά σταματήση;

Μέλέξεις χολαχευτικάς τόν φόθην.τώΝνά: σθύση,

Ηλήν όσον κι άν τούς ενισχή; όσόναίξ όν- διατάπτη:;

: Πολυλογεί εν μάτι.

Οι Τούρκοι φεύγουνχάτωχροι» ουδέναδεψεγνωρίζουν,
-Δί προσταγαί.τών αρχηγών.ποσώς. εντΣούςφοθίζουν,

Ερέμιουν καθώς ο χάλαμος ᾿ςτήν θέαν τών θνησκόντων

Σ’ τό πύρ τών διωκόντων"
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ΗλέπωνοΚεχαγιάµπεης,ότι τούςλόγουςΧάνεϊ,

Εγύμνωσεν ολόχρυσον μεγάλον: γιαταγάνι,

Φονεύειδύο εξ αυτών, πλήν όλοι μετά θίας

Φεύγουν χαί αταξίας.

Τό κολοσσαίον ί εππιχόν. τών δύο:χιλιάδων,

Κατήσχιμένονέ έφυγε μαχράντών πεδιάδων,

“Απάντας ε εχυρίευσεν ο φόθος, ή δειλία,

Καί φεύγωσινεν θία.

«0 θηριώδηςΕεχαγιάς, Ρλέπωνμέ απορίαν,

Τού απειθούςκαίίσχοβούςρα!ού του τήνδειλίαν,

ΓΚ)εκ τής οργής τά χείλη του, δάχνεικαί αιμάτώνς,

Τόν ίππον του σχοτώνει.

̓

«Ωςο ιέραξτά πτηνά, διώχειμεττάθίας,

Ούτω ο Έλλην κυνηγά τά τέχνα τής Τουβκίας-

Καί χάλαζα μολύθόινος απ' όπισθεν τά οέρει,
ΚΩ ; 1 ρε . Ζ

Εις μαύρην γήν τά φέρει.

᾿Ένίοτε, εκ τών Τούρχών ολίγόι, στσμπτώσι,

Οι ολίγον θάρρος έχοντες τούς Χριςιανούς κτυπώσι"

Καί πάλιν επί τής φυγής τρεπόμενοιπροδαίνουν,

Καί λυσσωδώς ασθένουν.
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11λην φεύ! ςιγμή καταστροφής!σιγμή κατηράμμένη!

᾿"Ενώ οι γενναίοι Χριστιανοί, ενώ,οι δυςυρρησμένοι,

᾿Ενώ εις χείρας έθλεπον μέ τού Θεού τήν δίχην

Τήν δαφνοφόρον Νίκην,

Αίφνης, συρίζουσα σφοδρώς επάνω Ος τόν αέρα.

Από τούς Τούρχους έφθασε θανατηφόρος σφαίρα,

Καί τού Στριτ όμπολα περάτόν τράχηλον δαθέως,

ΝΠ Καί έ έπεσεν ευθέως!

τν - Ά - 2, - τη ο, ..|
Ιά όπλα των εδίγησαν, νεκρούται Ώ ορμή των :

᾿Στόν θάνατοντού ᾿Αρχηγού πετά η προσοχή των!

Δά πρόσωπα ωχροίασαν, τά δάχρυά:των ρέουν» ΄

Καθώς τά 6ρέςη Χλαίουν.

αι -- . 5 δγερποω δαν ς - {μα
Τά στήθη των τ᾽ ετρόμητα εγέμισαν πιχρίας |

Τόν ᾿Αρχηγόν προθλέπωσι μέ όμμα ευλαθείας,

Ηερί αιαυτόν συνάζονται, τό αίμά. του σπογγίζουν,

"Άπαντες.ολολύζουν.

Σκοτίζεται τό λογικόν εκ τής απελπισίας!

Δέν εφευρίσκουν οι πτωχοί μέσα τής θοηθείας.

Τάς φουτανέλας σχίζουπι καί δένουντήν π)ιηγήν του

Νά σώσουν τήν ζωήν του.
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Αδέλφια!.λέγει. ο Αρχηγός" πρός τούς εχθρούςρίφθεϊτέ,

- Περί τής Σωτηρίας μου, ματάίως προσπαθείτε!

Πατρίς] από Βιστιε! σάς καλούν, πρός τόν εχ̓ρόν ριφθήτά

Να ελευθερωθίτε!

Μ᾿αυτούς τούς λόγους,.δρμησανγ. εξούς. φεύγοντάς εχθρούς των;

από μακρώβεν τούς, κτυπούν μέ τούς τουφεχισμούς των,

Σ έκαστον κτύπον καί ζωήν εχείνων αφαιρούσαν,

Σχκληρώς τούς εχ-υπούσαν.

Διώχουτες,τούςέφερόν̓ ς τούςπρόποδας τού όρους;

αξία]. επ᾽ αυτού.-ανέδαιγονδυσδάτους ανύφόρους,

᾿Απαύεως τούς πυροθολούν, καίσκέπτοντ᾽ένα.μόνοψ

Τού᾿Αργηγού τόν φόνον!

᾿Αφού οι Τούρχοι.έντρομοί, καί χαταπληγωμένοι;.

Στήν Τρίπολιν επέστρεφονδφόδρακατηάχιµένοι,

Οι Έλληνες τόν στέρανον τής Νίκης εστεμμένοι,

Επέστρεφον θλιμένοι!

Ά » μή - ̓ / ος Γον

Μέ νεχριχήν ωχρότητα, οι.. δύστυνοι οπλίται,
το Ζ . κανά, σον. η δ. - - -
Σ) τήν θέσινεπληδίαζον .όπ᾽ ᾿Αρχηγός των χείται;

Έπαλεν η χαῤία των; τό᾽ δάκρυόν των ρέει,

. Δέν σαν πλέον γενναίοι|
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Ιόν δύρόν επί Τ ουρίζωνύητώβμάτώνήθή ημένί πα

Γαι από δύο Υερούεαςζα]εώώς..

πι Γ δέν΄κ. Γ΄ θά:ζήση! »ψάΕ -ρ θά ση

ΓΕ ΩΣ : Καί πάλιν νά νικήση

Όλοι τόν ηερικύκλωσαν, θέλουννά-τοψσηκώσουν,

γην θεραπείαντής πληγής είξ-ιατρόν νάδώσουν,

Αλλο(δΣεμεφόμπολας (ελων «ΑΔΗ, ρία! βηρά ζητεί
: Ρ 3Ε“νοξ' ως χγόο5 δύ κόπους σας φεισθήτε!

γ]όάύ αγωφε) ειξ᾽ ς εμέ, προσπάθειαι, καί κόποι,,

'Μέ κατεμ. άγευσαν αυτοί οι Τουρχοφάγοι τόποι,
Ες"Αλ ά οίδε α» 8,

Καί έκλεξα. αιώνιούδιαμονήν, καί οπρώμα ον ηλ
-Οτιμη οδθ'6»ηβήςμαύρηςγήςτόχαμαί

λλ λά! τί βλέπω; όθήκρυον -τών παρειών σάς στάζει,

ε[̓ός ανθρώπου θάνατος τοσούτον αάς: τβόμάζ.

Δέν ελόπητα πργύμω, σαξ»:: πόσοϊ- διεσπαρμένοι»...

η

κεοτοδ, ώρην«Ανθρωποι. -φονευμένοι} |

0γι αδέλφια θούρειον ύμνον νά μού. :ειπάτε,

Νά μ᾽ ασπαοθήτε:άπαντες, γωρίς νάλυπηθήτε!

Τοιούτον θάνατον λαμπρόν, τά: δάΧρυαμολύνουν. ᾿

Την δόξαν του «υικρίνου»



Καί ποία άλλη εν τή γή υπάρχει ευτυγία,

᾿Εχτόφαυτής, νά προσφερθηο άνθρωπος θυσία;

Υπέρ Πατρίδος !΄ Πίστεως |. κατά τής τυραννίας,

Τής Τουρχικής δουλείας 5

Μή πρός Θεού!αδέλφιαμου νεχρόνμέ λυπηθήτε!

Πυροβολούντες, ψάλλοντες, ’ς τόν τάφον µου νά ᾿λθήτε,

Τά άσματα τού Ρήγα µας, τής Νίκης µας τόν ύμνον,

Τής δέξης τών Ελλ Άνων!

Όσην γενναίαν θέλησιν, Ψυγήν, καί Καρτερίον

Εις τόν παρόντα πόλρμον, εδείξατε χι ανδρίαν;

Αυτά ν᾿ αχολουθήσετε πάντοτε αδελφοί μου

Γενναίοι σύνσροφοί μουί

Α’ ομόνοιαν, υποταγήν, ισότητα καί αγάπην;
) τά 3 -ρέ ᾿ ό . ο ο τρό τ.ρω]Μ᾽ αυτά θά χαταςρέψετε τόν μοχθηρόν.Σατράπην!

Αυτά σάς παραγγέλωσιν οι λόγ᾽ οι υστερνοί µοι

᾿Αδέλφια Χριστιανοί μου!

Μακράν τάς δάδας ρίψατε αυτάς τής διχονοίας!
ή “ ΄ 5 ρ - ΄

Σχεοθήτε, ότι φέρετε τό βάρος τής δουλείας!

Καί νά σωθήτε, απ᾽ αυτήν, απόφασις, ισότης,

]]ρέπε: καί γεννα:ότης:
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Ωλέπετε εις τήν Χορυφήντ᾽ απέναντί μας όρους;

Πόσους ξανοίγετε εκεί ανδρίούς οπλοφόρουξ.

Καί μδλον τούτο έφυγοντήςμάχης τούς κινδύνους].

Τάς φλόγας! τάς καμήνους!

Ποτέ ψυχήν τούΈλληνος δειλίσμή μολύνη !

Ποτέ, τής μάχης όπισθοντό βήμα μή βραδύνη:

Πάντοτεπιό τά μπρόσοα ηρωϊσμούς 94 Αάμνη;..'

τανΕΣ “-Κενδόξως ν᾿ αποθανη!

Στεγμαί ολίγαι μένωσιν αδέλφια ’ς τήν ζωήν μου!

Σ᾽τά χείλημουαισθάνομαινά φεύγητήν ψυχήνμου,

Έλθετε. νά σάς εδπαόθώ καί νά δάς ευλόγήδω:

... -:Όρδ8έτι ξεφυχήσω|

Μέ τούς οφθαλμούςβρεγμένους,

Οι γενναίοι,πλησιάζουν»

Μέ λυγμούς διακεκοµέγους;

τόν ασπάζονται, χαί κράζουν,

--- Ποία τύχη ολεθρία

Σ᾽ αφαιρεί.από τήν γήν

Πού θά εύρωμεν καρδία

Ως τήν Σήν πρός τήν σφαγήνη
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--- Μένωσι τόσσι αρχηγοί, ειδήμονες, γενναίοι»

Εολοκοτρώνης, Νοταράς, Σισίνης, Πετμεζαίοι,

Ηλαπούτας, Φλέσας, καί λοιποί, τούς Τούράουςνά νικήσουν,
35 - . ., ,

κ᾽ ετάς νά οδηγήσουν.

᾿Αλλ’ ώΘεέ! αισθάνομαι.τά χείλη µου γά τρέµουν|

Οι οφθαλμοί. σχοτίζονται, πικρών δακρύωνγέμουν!

Πρός τί, τά δάχρυααυτά,ς τό τέλοςµουνά χύνω;

Τά τέχνα µου αφίνω!

Τά πέχναμου! τ̓ήνσύζυγον! τά πάντα εγκαταλείπω]
Πούείναι; θέλωνά τά.ιδώ,μέαν.λέξιννά τούςείπω!

Ι]ώς άραγο θά ζήσωσι μετά «πόν θάνατόν μουί

;--Πλησίον ᾽ς τόν εχθρόν μου;

ΤΠρόςΣέ, Θεέ τών Αρισιιανών ηπρός ΣΞ, αυτά συηταίνω ]

Χαρίης, εις τόν, τάφονμου.τόν σχοτεινόν εμθαίνω,

Όταν τήν προστασίανΣου τά ορφανάµου έχουν;

Παντός χακού 0’ απέγουν.

--Εις τό τέλος τής ζωής σου,

;Αρχηγέ µου μέ. λυπήσαι 1᾿

Φέρε σέθας τής ψυγής σου !

Είς τόν θάνατόνσουείσαι|
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Ορφανοί, δέν θέλει μείνουν,

«Ενός Ήρωος οί γόνοι}.

Τέκνα µουαυτοί δά γίνουν».

"Αν μ' αφίσωσιν οι φόνοι!

---Τίς είσαι χαλέ άνθρωπε όστις μέ βαλσαμώνεις 5

Πόσον μ. αυτούς τούς λόγου: σου, τό θάρρος γεμφχθημ

Έν σχότος επεσχίασε. τό, φώςτών οφθαλμώγ-μοι |

Βλέπω τόν θάνατόν -
, ΄"ον, τλλτη ντε Αλσος -

--Άν τό όμμα σου δέν λάμπει,

Την φωνήν δέν εννοείς »

Τού Σωτήρη ο -

Όν, αφίνεις επί γηθάς'.

---Σύ είσαι πιστέ σύντροφε,χαί οΐλιε τής ζωής µου:

Πετούν οι λόγοι α0», γλυκείς». τά βάθη τής ψυχής µου έ

Επιθυμώ ᾽ςτήν μνήμην σου Σωτήριο νά μείνω,

.. Εντός μικρού σ' αφίνω.

/πι Σ - . . . Δ. 1 19 Γ
Τά τέχνα μου αφιερώ» πρός σέ» πρός τήν Πατρίδα!

Πρός τόν Θεόν, καί πρός εσάς στηρίζω τήν ελπίδα᾽

«γγεΐαινε Σωτήοιε! ᾽ς τήν μνήμην σου νά μείνω;
3 . ., 4 3 ΝΑ 1

«Εις την στιγμήν σ αφίνω:
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Αδέλφια |... υγειαίνετε, καί τήν ελευθερίαν,

θνήσχοντες,ναγο..ρά..σε..τε, από τήν τυραννίαν!
Τήν μνήμην μου, τά τέ..χνα μου; πάντα νά ενθυμείσθε!

᾽ σ - ρ ᾽ - ̓ ε
0σον τού ΙΚό..σμου εί,.σθε.

»Αλλοίμονον ! επέταξεν, πάν ίχνος τής ελπίδος!

»Εξέπνευσενο ᾿Αρχηγός! ο Ηρως τής Πατρίδος!

Τά νικητήριά σπαθιά, τά όπλά των απλώνουν,
Καί επ᾽ αυτών, ως εν στρωμνή, τόν Άρχηγόν των βάλουν.

Μέ δάφνας εις τήν κεφαλήν κομψώς τόν κεφανώνουν,

Καί ήρχισαν ηρωϊχώς, πλήν κατηφείς νά ψάλλουν.

Αιωνίαοού.ή μνήμη
Νιχητά τού Λεθιδείου

᾿Αναπαύθητι ενδόξως

᾿Έν τοίς χόλποις τού Κυρίου !

“Ον ζησώσιν οι χρόνοι,

Τ᾽ όνομά ΣουθέλειζήσηΙ΄
ΈΕλευθέρα η Πατρίς µας !

᾿Ανδριάντα θά σού στήση.

Είθε ! τής αισχράς δουλείας,

Πάντες νά ελευθερωθώμεν!

Είθε !' καίημείς ενδόξως,

«Ωςετάφειςνά ταφώμεν!

1ΕΛλ0Σ.



ΔΙΌ ΘΑΛΕΡΑ ΔΑΚΡΥΑ.

ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΗΝΗΣΕΙΤΟΥ ΒΡΩΟΣ

ΑΝΑΓ'. ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ.
--.πγεσρόθε---

ως ο λέων εις τά στίφη τών εχθρών μας επολέμεις,

Καί μέ αιχμαλώτόυ λύσσαν, μέ απηλπισμένον όμμα,

5’ είδα να κτυ πάς τήν σπάθην, καί πλιγάς παντού νά γέμης,

Καί τό αίμάσού;νά βρέχητό διφώδεςτής γήςχώμα.

η γενναία.σου καρδία, κατεφρόνειτήν δουλείανι

Από ταύτην, επεθύμειςπροκριτώτδροντό μνήμα,

ή άν ζήσης, ν᾿ αποκτήσης σώαντήν. ελευθερίαν1 '. .φ».

Καί τών τέκνων. Σου ν΄ αφίσης- κλήβοδότημα καί κτήμα,

έμπροσθεν τών οφθαλμώνΣου έχων πάντοτε τόν Τούρκον,

Τήν δέ δύστυνον Πατρίδα, σύρουσανσκληράς αλύσσει; |

Εγκατέλειψες Μητέρα, Τέκνα, Σύζυγον καί πλούτον,

Ε΄ έσπευσεςμέ τό τουφέκι τά δεσμά Της νάτής λύσης!

- ’ - ’ . . , »

Εν τώ. μέσω τού πολέμου, μέ τήν μαύρην φουστανέλα,

Σ᾽ είδα νά κτυπάς τούς Τούρκους,καί τά θόλια νά χλευάζης
το» ” » - ΄ Α 1 5,Κ. ενώέπιπτον εχείνοι, στόμα καί ψυχή εγέλα

Ε΄ επ αυτών τών φο:ευμένων, νέους πάλιν’ νά στιθάζης.
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, ΘΝαρ 5 - .Κάθε Χρότος πυροοόλουένα Τούρκον εξαπλώνει,

Κάθε κτύπημα τής σπάθης, κεφαλήν αποχωρίζεν

Κάθε βλέμμα Σου καί σχημαφυχήν άπιστον. παγώνει,

Κάθε λέξις Σο», τό θάρροςτών πιστών αναγετίσει,

Αυυψών,νείστης δέκα όώρας, ακορέστωςε επολέμεις |

αι Ηράκλειας Σου χείρες, δέν αππύδησαν ς̓τόν κόπον"

Διά τήν πατρίδα μόνον! συλλο γίςζεσε, καί -ρέμεις,

Ν' αποθάνηςεπεθόμεις ᾿ς τόν αυτόν ελείνοντόπων1.΄

αλλά» φεύ! σκληράη΄ξύχηπρόςτήν δύστυνονΕλλάδα!

Σού διεύθυνξ''ς τοΆδεήβοςτήν θανατηφόρονσφαίραν!

Ζωηράν εισέτι βλέπω, τήν στιγμήν τήν αποφράδα |

ο όταν έπεσες εκπνέων τήν σλληράν αυτήν ημέραν /

όλα σου τά ποιόν, εί τάς χείράς έων σ’ εκράτουν.

Καί μέ ευθλαβείας δάκρυ εις τήν γήν-σ) εναπυθέτουν,

Τά βρεγμέναόμματά των μέ τός χείράςτων τά φράττουν,

' επελπιστιχώς τά όπλα χαμαί όλα καταθέτουν,

Τάς δυνάμεις τωνστερούνται, ενώβλέπουν τήν πληγήν συν

ή ανδρίατών εκ)είπει,---εις φυγίνόλοιτραπήτε,

Είπεν είς, αλλ᾽όλοι μένουνμέ τήν βροντηράνφωνήνσού,

ύταν είπες --Μή αδέλοια | μετ᾽ εμο7 καί σείς τα ΝΗ7 κ µ µ φ
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Μέ τόνλόγονΣου, τά όπλα ως τήν αστραπήναρπάζουν,

Εν τώ μέσω τών απίστων, ωςοι λέοντες ορμώσιν,

Καί απηλπισμένοι όντες, πχντού Τούρκους, ρίπτουν, σφάζουν!

Εις φυγήν, κ᾿ εις αταξίαν, άπαντας διασκορπώσιν,

Σύ, αμεριμνών τό τέλος τό έγγιζον τής ζωής Σου !

Πλέπεις μέ χαράν τήν νίκην τών ολίγων Σου ανδρίων,

Κ᾿ ευχαριστημίνη φεύγει πρός τά ύψη η ψυχή σου,

Καί αγάλετ᾽ εν τώ μέσω τών χορών τών ουρανίων. ,



ΕΕΣ

σος

ΙΕςΙΟ

τά.

-

σσ)



̓νδέ5
ΕΙΣ ΤΟΝΘΑΝΑΤΟΝΤΟΥ ΗΡΩΟΣ

Α:. ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑ.:
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΡΑΦΨΟΛΟΥτρ 1891.

Υρείς περοικούλαις κάθουνται

Στη μέση στό Λεθείδι,
1’! 9 ’ {ο

Εχουν τά νύχια κόκκινα

Καί τά φτερά βαμμένα,

Η μιά τυράει τή Κέρτετη (1)

Κ’ η άλλη τής Κλουχίναις (2)

Μ΄ ή τρίτη ή χαλλήτερη

Μυριολογάει χαί λέει,

17 είν᾽ τό κακό πού γίνεται

Στή μέση στό Λεβείδι .

Κάνε βουνά γχρεμίζουνται

Κάνε στοιχιάπαλεύουν,

Μήτε βουνά γκρεμίζουνται;

Μήτε στοιχ]ά παλεύουν,

ΙΗχλείσαν τόν Στριοτόµπολα,

᾿;Οχτώχιλιάδες Γούρκοι.

13.



Χίλιοι τόν χρούν τή μπά μεριά

Καί χίλιοι από τήν άλλη».

Μ]ά μπχταρ]ά τού δόκανε

ΕΗ μιά μεριά χ᾽ άλλη,

Τρία βόλια τόν επήρανε,

Τά τρία-φαρμακωμένα .

Τό ένατονφκήρεστήνκαρδιά΄

Καί τ᾽ άλλο στό πλεμόνι,

Τό τρίτο τό φαρμαχερό'

Τον πήρε στό, καρύδι

Τό στόματμ ̓έμαγέμισε «

ΚΟ ή μύτη τού φαρμάκι.

ΐ «Η. γλώσσά τού άηδόνδλιαλιεί

Σάν τόχελιδονάκι.

» Ορέ πούείσαι μπόρπα Κωσταντή

» Καί ξάδερφεΒασίλη,

» Καί Νικολάκη γλήγωρε

2 Τχολφίνε αγαπημένε (3)

ν Τιά βγάλτε τ' αλιαφράσπαθιά

» καί τά θαριά τοουφέχγα,
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ο Ελάτε νά μέ πάρετε

κ 2 Απ΄ τών Τουρχών τά χέρι,

: Ώ Καί οάν πάτε από τήν ΜΚέρτεζη,

ΠΝ Βεράστ᾽απότήςΒλουκίναις,

315 ειδήτε τήγυναίκά µου

Ί τή μκβοπαντρεμένη,

κ,» Πέτης.μή μέκαρτερή α'.ΤΘ} Νά μή μ απαντυχαίν,η 4. "δ᾽| . ’ έξ

»Νά μήναλλάξητήνΛαμπρή
7 Φλωριά νά μή φορέση

.Ρ εμένα μέ σχοτώσανε

η » Οι Τούρχοι Τριπολετζγώτες ᾿ "οπαρές,
Ε

ρα τή Εν πεθερά

Πατρίς τού ήχωο:. (9) Πατοίς τών. γεννητώρωντου.

Ό ποιητής εγ"οούσξτούςσυγγευεί;τού Ίρωος.
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