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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τ Ο Ϊ Ε ίω Τ Ο ϊ .

Δημοσιεύονται σήμερον δύο νέαλυριχά δράματα 
τοΟ Κ-υρίου Πανανιώτου Σούτσον Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ εις 
,οέντε ,τράξείς, χαί Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 
είς τρεϊς πράξεΐί μετά χορών τιροστίβεται δέ χα! Ο
ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ, δράμαλοριχόντοΟ αύτον ποιητον πρδ 
5έχα έτών τυπωθέν, χαί νυν έπιδιορΟωβέν ούσιωδως 
κατά τε τό πραγματικόν χαί τό λεκτικόν, χαί ή ΏΛΗ 
αΟτοΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ άναπλασβεΐσα 

καί περιέχουσα νέας στροφαζ·
Εις άλλον τόμον θέλομσ. δημοσιεύσει τόν ΝΑΠΟ- 

ΑΕΟΝΤΑ εις τήν αγίαν Ελένην καί τόν ΜΑΡΚΟΝ 
ΒΟΤΣΑΡΗΝ, νέα λυρικά δράματα τοΰ αΰτοΟ, χαί 
τόν Μεσσίαν του αύξηθέντα χαί διαιρεδέντα - εις

πέντε πράξεις. ^
Τό είδος αύτών τών οραμάτων ύπάρχει νέον, χαι 

εις τάς ποιήσεις αύτάς ό Κύριος Παναγιώτης ΣοΟ- 
τσος έζήτησε νά συνένωση τάς χαλλονάς τής λυρικής 
καί τραγικής ποιήσεως.

Έλπίζομεν δέ ότι τό κοινόν βέλει ιριλοφρονως 
ύποδεχθή τά ποιήματα ταΰτα.

Εν Αθήναις την 3ο Ιουλίου ι 842.
ό Εχδβ'ττ,;

λΠΈΛΟΣ ΑΓΓϊΑΙλΗί.
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ο
ΑΓΝΩΣΤΟΣ

ΛΤΡΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ
ΕΙ2  ΠΕΝ'ΓΕ ΠΡΑ2 ΕΙΣ.



ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟϊ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.

ΜΙΚΗΡΑΤΟΣ ί!  ό  ΑΓΝΟΣΤΟΣ. 

ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ, 5>ίλο? τοιί.

ΑΤΑίΑ, νείϊΐς ίζ  οίκο» π!(>ιφ™“5· 

Αγ ΑΘΗ, τροφίς -πκ- 

ΠΑΑΑλΙΟΣ όΓΕΗ ίϊΝ . 

λΝΑΡΟΚΙΚΟΣ, Ο α λα ρ ,Λ ο ς  του.

ΚΑΑΛΙΑΣ, φιλίιτοφοί ζών εί? τ 4ϊ  ίγρ<ν του. 

ΪΒΡΕΪΣ Κ.ΑΙ ΝΕΚ-ΡΟΣΚΑΠΤΑΙ.

4  σκκ·ά  τίβετο» εις τ 4ν Θ{?«)·.4ν Β4οπο[«ιν.



ο ΑΓΝΩΣΤ0 2 .

ΠΡΑΗΙΣ ΠΡΩΤΗ.
Παρίσταται, ωραία άγροτιχη. θεσις ίου Κατασχέ/ου' 

είς τά βάθΐ} δε αύτης^ μαίνεται τΐΛευρά 

εχ7ύ,ι\αίαο χωριχής·

£ΚΗΐνΗ ΠΡβιΤΗ.
ΝΙΚΗΡΔΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΔΗΜ0 2 .

ΧΑΡΙΔΠΜΟΣ όειχτόων τήχ ΚωχσζαηινούποΜν.

Ι λοΙ- ή γη της ίριδας, ίδοΰ ή νδα ίΡώρ,η·
Του Κωνσταντίνου ή σχιά, τήν >4ατοικίϊ άχό{Αη·
ΚαΙ του Ιουστινιανού ή Θί'αι; έν τςορφύρςΕ 
ηλαναται εις τά τείχ^η τ-η; [Αε στάθριην εις τίιν χεϊρ«·.

 ̂ Πρίις δύσιν η τοϋ γίγαντος Βελισαρίου ττυλη*
Μακράν, τό ίππο$ρό[ΐιον, ή χορφυρίτις στηλη*
Ε§ώ, ναοί 0 θω;Α«νών (λέ τάς ήρειβελ-^νους,
ΚαΙ μν^ριατά των φεροντα κι^άρεις μαρριαρίνους,



ίΐκει, 6 τήξ αγίας (ίας Σοφίας στίλβων δλος 
Ούρανογείτων ^όλος.

ΛΧ.οί̂ 6ΐς πώς ή ά·/;δών εις τ/,ν Εύρώπγιν ψάλλει,
Κ.αΙ τ ίς  Ασίας γείτονος ή αντίκρυ «γκάλ·/ι 
Επαναλέγει εν προς εν τ.·. κελα5ηρ.ατ« τν;ς;
Παρατηρείς, πώς άκτης ίι,πλ ίς καΐ τεοπνοτάτης 
Συσφίγγουσι βραχίονας εις πρδς τον άλλον φίλους,
Οί 5υο πδντοι έτοιμοι νά πνίζωσιν άλληλους, 
ό  ακουστή Μεσόγειος εις πλούτον παραλίων,
ΚαΙ ή όργίλνι Εΰξεινος ή μητρυιά των πλοίων ;
Τής γενετής σου ή'θελες τήν γην  αυτήν Ιζήτεις ς 
Τήν βλέπεις* άνατριχιας, καΐ σιωπάς, καΐ φρίττεις}

ΓίΙΚΠΡΑΤΟΣ βΧέίζαν χον παχριχό/ χον οιχσν·

Εις τοΰ άκαρπου θέρους μου αυτήν τ-ήν ήλικίαν,
Με πόσην βλέπω σήμερον Θεέ ! μελαγχολίαν.
Αντίκρυ μου καπνίϊ^ουσαν τήν στέγην τήν πατρώαν,
Τήν στέγην, οπού εζησα ζωη'ν μου τήν άθώαν!
Τά πέριξ δντα μένουσι τ ’ αυτά, τοσαυτα ετη;
Εκείνα καίτοι άψυχα (διατηρούνται νέα 

ΚαΙ άθικτα είσέτι,
ΚαΙ ή ψυχή μου εγινεν αγνώριστη και γραία!

(Δαχρν<̂ ν.)

Που οί καιροί των παιδικών τερττ/ών μου αθυρμάτων,, 
Καί πού οί τόσοι φίλοι μου ;

Από τόν ύπνον τόν βαθύν ματαίως των μνημάτων 
Τούς κράζουσι τά χείλη μου.



Αλλοί|Λοϊον ! ι::όβ«ί»0 ϊ τ ί ;  α’; -τί,ν ζωή·,, χαΐ φίλους 
ΚαΙ - συγγενϊΐς ςτερυύ{ΛεΟα,

Κ «1 Οίτο-κες εις χρίτε,γΜ ώχρ4ν, οίχροίις Μυτίλους, 
Εχίίνους έν0υ[Λθύ{λ£θ«.

ΧΑΗΔΗΜΟΣ.

Αΐΐο τ-^ν σχεψιν πάντοτε καΐ τί;ν μ.ελαγχο)Λιν 
Πίριπατεϋς (/.ε κύπτουσχν τάν κεφαλ/.ν, ώς κρίνον,
Ως κρίνον εις το βάρος του, και εις τ·>,ν τρικυρ.ίαν 

Τί;ν κεφαλάν του κλίνον.
Διέβϊΐς όνειροτΐολών το οτά(ϊιον οου ολον, 

ϊπ ο  ττ,ν πυροβόλον
Τίς φανταοίας κρ,αξαν τον τράχ_νιλόν οου φερων,
Αιώνια σκεπτόαενος, και πώποτε ριή χ^αίριον.

Εντρύφα, χαίρου τύ παρόν,
Μγ,ν ΙνΟυριοΰ το ΐϊαρ;λ0<5ν,

Τό (Αελλον αγ, σε {Λέλη.
Από του κόσριου τ ’ άνθη, 
ί»{πτ' εξω τό άκάνθι,

ΚαΙ βύζανε τό ριέλι.

?ίΙΚΗί?ΛΤΟΣ ψίΛωγ τ7\γ γή γ  τής γε·γγήσεως του 

μ ε τ ' ενθουσιασμόν.

Ποτέ προσκυνητής πατών εΐς την αγίαν χώραν 
Πατρίδα του Σωτηρος,

Της γης της τόσον δεν φιλεϊ την κόνιν διαπύρως, 
Καθώς εγώ την κόνιν σου, πατοίς ! αυτήν την ώραν.

3



4 4 ^
σ’ ε*αν2ιβλέπω οΙκ« {λου ! σί», οςτις τά« γλυκείας 

Μ’ Ιπείαψίλευσες στιγ|Αας τίίς πρώτ·/:; ηλικίας· 
σ ’ έπαναβλέπω 5ώρ.ά μου' αγροτικήν, ώραϊον ! 
π1ι·?|Μ 5έν ευρίσκω τάς στιγμάς τάς πρώτας εις σε πλέον.

ΧΑΡΙΔΗΜ02.

Τάς σκέψΐ^ς σου άφες αύτάς και εις υψηλοτέραν 

έγκλείσου άλλων ιδεών και άλλων πόθων σοαϊραν.
Διά πενΟίμου σκέπ·/ις 

Κεκαλυμμενην βλέπεις

Του έθνους τοϋ έλληνικοΰ τ-ίιν Αυτοκρατορίαν, 

έκτείνβτο είς Αφρικήν, Ευρώπην κα'ι Ασίαν,
ΚαΙ ησαν σύνορά της 
ό  Δούναβις κ’ Ευφράτης.

Πλίιν ξένον γένος εδραμεν είς ηθη, πίτιν γλώσσαν, 

Εις ταύτ·/·ιν, την νομαδικ·ίιν σκηνηντου ανύψωσαν,

ΚαΙ ώ; υπο τον κώδωνα πνευματικής αντλίας 

Λειποθυμουσι τά πτηνά στερούμενα τού μόνου 
Στοιγείου ζωογόνου,

ό  Ελλ·/ίν ζη εδώ χωρ’ς πνοήν Ιλευθερίας.

Τό γένος τό Ελληνικόν γαμαί ακόμη κεΐται,

Κ’ είς χέΐρας, πτέρνας, κεφαλήν, άναρθρους διαιρείται,

* Καθώς ό μέγας, πέτρινος, άλλ’ ετι ζωίιν πνέων 
Της Χαιρωνείας λέων.

ϊ ά  κολοσσαΐα μέλη του άν εγερθώσι πάλ ιν!. . .

*Αν σείσ-ρ μετά βρυχηθμού την χαίτην του μεγάλην! ^ .



ΤΙλην δεν άκούεις' έλαφρόν τ6 βίριά σου ανοίγεις* 
ΚαΙ τρε^^ων, ρ,’ ενΟουσιασαάν τ·/ιν γ?ν φιλεΐς και θίγεις.

ΝΙΚΙ1ΡΑΤΟΣ χ^εχω γ ε'ι^ δίαφό^ονζ θ^οείζ.

Ι̂ ί τον ώραϊον ήλιον ! λαριιυρά πως ανατέλλει!
ΚαΙ πώς τοζεύει άνωθεν πεταιρωριένα βέλνι !
Εδώ γλυκεία σύντροφος, καΐ φίλη, κ’ ερωριε'νϊΐ,
Τοϋ εαρος ριου ή χιστίι τρυγών ριέ περιριένει. ^
^  εκς·ασις! . . .  Οά τ·)ιν ίδώ. ♦ . .  Ανατολή καΐΔΰσις 
Ε|χε πανυγυρίζετε* γαιρίτα έριε, φύσις!

(ηίατων ((( τί; τι5 Χαρι̂ η'ΐΑΟυ.)

φίλε μου! ή μάγισσα θεά τις, μ ’ αερίζει 
Μβ τής απάτης τά πτερά,
Η τής ψυχής μου ή χαρά 

Τάν κόσμον, ώς παράδεισον γλυκύν με ζωγραφίζει.

Το Μέγα Ρεΰμα, δαψιλές εις αύρας Ιτησίας! 
ό  άγιος όνούφριος Λκι ό Προφητηλίας ! ( ΐ )
Αί κόραι μεστήν λάγηνον εις τύ άγίασμά των 
Αντλοΰσι χάριν ούρανοϋ και κρύσταλλον ναμάτων!

Ιδού αΐ δύο φίλυραι του πατρικού μου κήπου,
Τά φύλλα των άπλόνουσαι π’υκνά, εγγύς τού κτύπου 

Τής δίνης των υδάτων !
Την βρεφικήν μου έθαλψε κυτίδα ή σκιά των.

( ΐ )  β ίβ κ ; ώ ίαϊιι τής Κωνβτ*ντ«ιουπ»λί»;.



ΧλΡΙΔΠΜΟΣ.

Αγαπ·/·,τε! η τδατ, σοο φαιίρδ-τ/,ς (Αε φαιδρύνει- 

Η θορυβώδ·/ις <του χαρά ριε τέρπη, μ$ ηδύνει.

ΝΙΚΠΡΑΤΟΣ.

Τοιαύτην φίλε [λου! χαράν 

Και άμιγνΙ, καΐ χαθαράν

Δεν αυναισΟάνθ·/ΐν πώποτε*. . .  [χε βλεπεις· γελώ· χλαίω. 
Αέρα εύωδέστατον πατρίδο; αναπνέω.

ΚαΙ ώ; ν’ απορροφώ ζ(·ί->,ν 

Εΐ; πα'ϊάν ρ.ου άναπνο·/;ν!

όπόταν εις τοΟ φέγγοντος τίλιου τά ; αχτίνας,

Τών ζωυφίων τάς τΛίχνάς κ«1 (χαυρας βλέπω δίνας,
ΚαΙ ρ-έ κοιαίζ’ είς τ·ίιν σχιάν τών φιλυρών κ’ ελάτων,

Εν ρ.έσω φύλλων καΐ φλοιών 6 φλοισοος τών υδάτων,

Κ’ αί (Αέλισσαι ζιζίζωσι,

Οί τέττιγες γρυλίζωσι,

Οί βάτραχοι κοάζωσι,

Τά ποί|χνια βηλάζωσι,

ό  χύσ^εο; τότε είς ερ.8 άντανακλαταν όλος,

*Ως είς καΟρέπτου υελον φανός άκτινοβόλος.

(Άνκνω^ϊΐ β « 6 ιζψ ί« ; βν (χίσω των 3{'ν3ρων·)
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:&ΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ΧΑΡΙΔΗΜ02.

Αισθάνεται άκάΟεν.τον χαράν καΐ θυ|ΑΤ,δίαν·
Μαγεύει ερως καΙ πατρίς τνιν νεαν το’α καρίίαν.

(ΒλΕίτων χαι (*»■:* β«λλ:·ϊΐΤ[Λ;ν Γολΰν.)

Πολλ-/ι Θ εε/ Θεέ! πολλίι 

Αχανταχοΰ [χεταβολη! 

ϊπ ΐρξαν  αί λιθόστρωτοι εχεΓναι τϊχραλίαι 

Τψτιλαντών, και Μοορουζών και Σούχσων κατοικίαι. 

Αλλά ό βίο;, άστατο;, ώ; ροΰ; θαλασσ·/;; ρεει.

Τά; άζο κέδρον στέγα; ·των, Λρριένιοι, Εβραίοι 

Οΐκοΰσι χρό ενιαυτών πολλών έκπεπλγιγαενοι,

Κ.αΙ ή «ράχν’ είς ιουί χ_ρυσοΰ; όροφον; των υφαίνει.

(Μετ’ όλίγτ.νί-η βχί^^ν.)

όποια παραλλοίωσις άνΟρώπων κ'Ιν5υ|χάτων! 

ΐ ΐ  των Μεχ[χέ5ων εΐν’ αύτη φυλή καΐ των Μουράτων! 

Τί εγιν|ν; εχάθο

ό  ρ*·εχρι τών Γερριανί/.ίζν πυλών ελθοΰσα σπαδϊι; 

ό  Τούρκος ερριψε χα[ίαι τήν Ασιατικήν του 

Αναξυρίοα; ερρ^ε χα^χαΐ τήν κίίαρίντου;

Καί πίθηξ Εύρουπαϊκός τήν πενιχράν καΐ φειδωλήν 

Τού Φράγγου εβαλε στολήν ^ .



’ω  θρίαμβος ! άπύ ήμ«ς κίνηίίς ί5ο'θ·/),
ΚαΙ άπασα ή Τουρκιχ·;) φυλ^ μετεμορφώθη; 

^6ζα του Ελληνικού άγδνος ! εναν θρ(5νον 
Τετραχοοίων χρόνων,

Εις ϊην Ευρώπην, Αφρικήν, Ασίαν υψωμενον, 
Είς ετη επτά έκλιναν τά ρόπαλα ποιμένων ;

8

2ΚΗ]νΗ ΤΡΙΤΗ.
ΜΙΚ.ΙΙΡΑΧ02 ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΗΜΟΣ.

Ο ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ βπισζρ^^ων αετά χό^ης όρθω^εχης.

^  φίλε ονειρεύομαι αληθώς εΐς κόσμον 
όλέθριον έγρηγορώ !

Εις άλσος μύρτων, φιλυρών, ροδωνιών βύόσμων,
Μακρόθεν Ιερατικούς ψαλμούς άκούώ· προχωρώ,

Κ είς τά πλευρά της θεωρώ,
Νυμφίον τη ; τόν άσπονδον εχθρόν της γενεάς μου· 

.Κραυγίιν ε’κχύνω, καΐ δμοΰτάς φοβερά; άράς μου.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ.

Εκείνον ειίες, ώ Θεέ ! τον αίσ^7®'’ έχεϊνον 
Εξαρνητην της πίστεως καΐ δόξης τών έλληνων ;

Ο ΝΙΚΗΡΑΤ05 πμίΐς ζογ Χαρίόηαοχ.

Τι φίλτρον, καΐ είς την στιγμήν, καθ’ ήν με θυσιάζει 
Λεσμίαν την καρ^ίαν μου ίϊσμίαν της βαστάζει ί



Αύτδν Ιπτά Ιοεύγο[ΐεν ενιαυτούς· φυγάίες 
έτρεχο[Αεν την ςένηνγην ώς άατεγοι νο[ΐάόίς.
ΚαΙ ειπετό ώς σκιά, ή λύπη καΐ ό^ύνη·
Κ,αΙ άν ή ελαιόστεπτος δεν ηρχετο εΐρ·/5νη 
Την εριν του· όδωριανού, τού Ελληνος, νά λύσ·/τ.
Εδώ δεν ηθελεν κάνεί; ηιιών έλλψ.ενίσει. ·

ΚΙΚΗΡΑΤΟΣ ιτ^υς τοτ ΧΑΡΙΔΙΙΜΟΓϊ.

ό  χόλος (Λου ήτον· αΰτη·
Σκοπύς τού βίου μου αύτ/ί.

Πού τώρα ν’ άποβλέψω ^
Τόν νουν μου χού νά στρέψω  ̂

Θάνατε ! ώ τελευττ^!
^  τελευτή μου χοΟητ·  ̂ !

Αυτή ώ ΰψιστε ! αυτή

Τ·ϊίς αοράτου μου ψυχής 

Η αδελφή η όρατή·

Αυτή, τής γης ή ατυχής 

ΚχΙ τεθλιμμένη αρετή.

Αυτήν ώς είδαν έζ βρχήί) 

Αυτήν ώς ένατένίσαν, αυτήν, οί οφθαλμοί μου, 

Συγκεντρωμένη εμεινεν είς τούτους ή ψυχή μιου·

Λυτή, καΐ τώρα σιωπώ, λαλώ ; αυτή, έμχριός μου,

ΚαΙ κάΟηται είς τ ’ δμμα μου, ώς κύρη δμμιατύς μου.

ΧΑΡΙΑΙ1Μ0Σ.



Το πράγρα έττιοίχίτα·. ^ιόρθωσιν κ ίρρ ίαν ; 
όπλίσου τί;ν υπορονίιν, την καρτ£θοψν;^ίαν.

ΝΙΚΙίΡΑΤΟΣ.

ί ϊ  5;ατΙ Ι5 άχ.ρυσίί, όπ^τε το τοϋ γκροο 
Φρικώίες ^ακτυλί^ιον ό Ιερευς σ’ βίρόρει ^
Σκιά τις εις τόν όφθα).ρ.ον τόν γαλανδν σου, κ($ρη !, 
Μη τ:αρ£στά9η κλαίουσα ; ρήν ήτον ή σκιά ρου ;
Τό πίπτον κόρη I 5άκρυ σου,· ρ·?;ν ητον συρπαΟείας^ 
Μην ήτον ενθυρησεως ; ρ-ην ητον ρετανοίκς ·,

ΧΑΡΙΔΙ1ΜΟΣ.

Αν οΐ γονείς τη; άπληττοι δυνάυ.εως κα  ̂ "λουτου, 
Τον στέφανον άνΟότλεξαν του ύρεναίου το'^το’̂ , 

κ ’ εκείνη άκουσία
ΚαΙ κλαίουσα ττροσφέρεται είς τόν βωρόν θυσία !... 
ΤΙλην τώρα ό ύρέναιος τετελεσται.·..

ΝΙΚΠΡΑΤΟΣ ΐχτος εαυτόν.

Θρηνώδες

Τετελεσται!
(Βερίίτκτών ρ.5 «χ,ί» βψΛτα)

Τετε'λεστοι!

(Στ ίχψ ιν ί; κα'ι ρ.»;» ίχίψ ιν.)

Τετελεσται ορικώίες !

(Ακούεται το <7.ίρ.ανιρ5ν τ ΐ ;  πλιιοίον άγροπχϊ; έκχλτιοία;.)

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ.



ο  Ν1Κ.1ϊΡλΤ0Σ σ<βγγαν τ^*· χεϊ'ρ^^ γο5 Χαριάψον>

Λχο·ίεΐ{ τύ τετελεσται,· δ κοίδ'ων της 0ρτ,<ίκεί5:ς 
Τό λέγίΐ καί είζ ούοχνόν, κ’ εις γην άπ εκκλησίας.

Χύνων 3*:·?>>ω·/ κα* κ^ίζω·».

Λυ^ία!...· '

,  χαριδπμος.

Τι σε ωφελεί δ γόος σου ;

Ο ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ εζα·/.θΑονθώ)·.

Λυδία !*....

Σ ί/.( 'ί ',’ ·ήΙ·-ίψίη{ίο·> εις δάκρυα Μ ρϊία· *

II

2ΚΗΡΪΙΙ ΤΕΤΑΡΤΗ.
'Γ Ι γ£^π)ΐι^ο<; ΛΥΔΙΛ ή ΛΓΑΘίΙ.

Η ΑΓΑΘΗ :τροπορενομ^>η.

Τον νουν της (Αετεκίνησαν ή βιασΟεΤσα πίστις,
ΚαΙό φανείς είς τά; στιγ|Αας τοϋ γάαου εραστής της. 
Την όψιν της εσκε'πασεν ώ^^ρά θανάτου σκεττη·
Ακούει καΐ έννοεϊ· κυττάζει και δεν βλεπει.

ό  ΛΥΔΙΑ στρίψονσα χϋχ.ίω 
άγρίονζ υ^θα.Ιρίονς^

-ίγν ϊ’. 2ιγη'! τδ {Αυστικόν αυτό [ίου (χην εί-ητε 
Εις άνθρωπον. . . .  *



ή  κλα(ουσά ψυχτ5 {χ,ου την λυπίϊτα',.

ή  ΛΤΔΙΑ Λαρά^ρω)!·.

Απέ ιτανηγυριν εγώ κοράτιον «ρχόριην 
Τών ει,^α ζινθί^τερην του Ιλιχρύτου κ(5|χην.
Τά β-ψατάτου ελαριπαν ή γή άχτινοβάλει.
Τόν ειία* καΐ ή ΰυστυχης ε|Αάνϊΐν εύθΰς βλη.
Δεν ει^α χλέον άνθρωπον, πχνηγοριν, έΐΑπρ6; ρ/.ου,
Κ.«ϊ την ^δίάν τοϋ πκτρικοΰ ηζρα ^ώρ-χτύς |Λου.

^  ΛΓΑΘΠ.

Τούς χαλαιούς της έρωτας, εκείνους ΙνΟυρεεϊται·
Τάς χρώτας ευτυχίας της, εκείνας διηγείται.

ώ  ΑΤΔΙΑ ηαρά^ρω τ.

Οπδταν εί; τύν οικόν ρεου Θεε! τον χρωτοείί^α,

Δεν εριεενα ^ιά ραίς 
Ακίνητη ώς άνίριάς;

Και (Λίαν είχαν αίματος αί ιρλεβες μ.ου ρανίδα; 
ϊΐθέλησά τι νά είπώ καΐ κάτι νάλαλητω·
Αλλά κατώρθωσα οων:ίιν μικρήν νά ψιθυρίσω,
Ούδ’ δσον είς τόν δχνον του τ6 βρέφος κλαυθμυρίζει, 
όχδταν την αγκάλην του χρδς τ'ί)ν τροοόν τανύζη;

ΙίαΙ μ,ίαν συγκαθημενοι έσχε'ραν εις* τά κρίνα 
Ανεγινώσκαμεν όμοΟ τά της Σαχίροΰς ίκεϊνα.



Εις τάς Οερ|̂ .ας τοΰ έρωτος Ικείνας ζωγραφίας 

Αλλάξα[Λεν τά βλΙ{χαατ«, καΐ λόγους τ ίς  χαρ^ας 

Γλυχους εψιθυρίσαριεν,

Τά ^ρόσωηα έγγ{σα|Αεν,

Τά πρόσωπα Οερρ’.ότερα των κυνιχών ·?,λίων·
Ερυθρίωβα έφυγα, κ’ έκλείσθη τό βιβλίον

Η ΛΆξ>άψρ(ύΥ ΛΤΔΙΑ τρέχουσα προ<. τήγ ΑΓΑΘΙΙΝ.

Αγάθϊΐριου! με αγαπά· 6 κόσμος δλος χ_αίρει.· 
ό  κόσρίος τνιν άχάθεκτον φα'.§ρότ/ιτά [ΛΟυ φέρει.

ΑΓΑΘΙΙ ΙναγχαΛιΧομέηι την Λαράψρογα·

Δλλο{{ .̂ονονΙ δταν εις σέ ό νοΰς̂  έπανακάμψ'ρ, 
κ ’ ενώπιον σου ή λαμχάς του ύριεναίου λάμψ-ρ,
Και υπό άΟραυστον 'ζυγόν ΐ5·?,ς τον τραγγ/|λόν σου,

• ΚαΙ σύ[/.βιον αιώνιον, τον άσπονδον εχθρόν σου!

Κ τΐαρά'ρρωγ ΛΤΔΙΑ γεΛώσα.

Πώς ή αΰγγ) άνετειλε γλυκεία και ωραία!
I Δύγη τις δεν μ’ άνετειλε τοιαύτνι γαλΥιναία.
I 6  ερως μου τόσον φαίδραν τί)ν φυσιν χρωματίζει! 

Αύτος τ·/,ν εκαλλώπισε, και μ ’ άνΟ·Λ την στολίζει!

II ΑΓΑΘΙΙ, .τοίθϊ;σα το σημεΐογ τον σταυρόν·

ϊοιφία υπεραπειρος διέχουσα τ·λν κτίσιν!

[ Τοικύττ,ν’ επλασες λοιπόν την άνΟρωπίνην φυσιν!



6  ανθρω^Οξ £ύ^α'.|Λθν£Ϊ, ό νους του πρίν ώχμασ^
Η όταν άπο τά ^εινά τον νοϋν το’υ αύτον γ^άατ, !
Και δυστυχεί Ιπαναν.τών του λογιχοϋ τόν χλοϋ'ον,
Τό Ρ·εγ« ^ώρ($ν σου, είς 2 έταίρεται τοσουτον!

II παρά^ροΛ' ΛΥΔΙΑ ι^ά^.Ιουσά μβζά ψΐύγήζ δνγαζηζ,

Χαρά και τέρψις! τάφος ριου ό νυριφικος ταστίς μου! 
Τοΰ υμεναίου ή λαμζάς, λαμζάς τοΰ μ.ννίαατός μου! 

ίΐ ή̂ ονγ)
Μια φωνρ

Ενώπιον μου ψάλλονται τά της Οανης καΐ νάρ,ου,
ΚαΙ καίει μόσχος νεκρικού, καί* νυμφικού Θαλάαου. 

λίελωδία!
Εμω(ϊία!

Δεν ερχε'ται μο'.ότονος ψαλμός των ίερε'ων 

’ Εκ τού ναού!
Χαρά Θεού!

Πορεύεται είς τίιν ταο^ν ή νε'α μέ τον νέον 

'Σιγη! Σιγή! 
ίίοΰ  ή γη

Με όέχεται εις την αΰτην αγκάλην της μ’ εκείνον*

Τά ^όο ·ίμών χώματα βλαστάνουσι εν κρίνον

ΑΓΑΘΗ.

Είς τ ’ άγριά σου ά'σματα, ώ τάλαινα! ί4ς τε'ρμα 

Απο την φρίκην, ολον μου ση*κόνεται το ^ερμκ.

ι4



Η ΛΥΔΙΑ σνγάΐ',ουσα δ^ά^ ‘̂ορα α^θη καί 

βάΛ.Ιουσα χαντα εις χιιν χεψαΛψ της.

*Μ βάλω κ’ εγώ στέφανον άπά Θανε^του άνθν,* 

Ατ: ίανθον ώχρόφυλλον και δ,που ΙρεαράνΟϊ!.

Και 5ί χ·/;γαίν’ δποο γλυκά, δ ρΰαξ {χελιρρεει, 

ίτεα ε’ρ·/;ΐλίτις,

Ιτέα κ' εγώ, -^τις

Δακρύζει ριε τον ρύακα και με τάν αύραν κλαίει. 

(Άν*;;ωρ5Ϊ' τη» άχολοοΟει ·ί) ’ΛγίΟτο.)

ι5 4 ^



ι6

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΪΤΕΡΑ.
Φαΐγθγζαι έγζευθ$γ άχταί σΰσχιαι ^ιετά Λόψ:ι>γ 

^αριεστάτω γ χαΐ εχεΐβεγ έ'χτασίζ άχαη)ς  

θα.1άσσηζ χαί ονραγοΰ.

2ΚΗ1?ΐίΗ ΠΡίίΤΗ.
ΛΤΛ1Λ ΚΑΙ ΑΓΑΘΗ.

ΛΪΛΙΑ, ^έρουσα εζι τ?)γ σζο^ήγ ζοΰ νμεγαώ ν ζης

καί τίρός τηγ βάΜ 'τοαγ ίΰτ^α^^έγτ{·

ό  Ούρανόί ! ή θάλασσα ! αΐ δύο αύταί πλασίΐ;
Αΐ [ 1 6  γλαυκά τά χοώ[χατα καΐ |ΐ’ άχανεϊί εκτάσεις! 
ό  ουρανός ! ζι θάλασσα ! οί δυο αύτοί [ΐόνον 
Απέναντι στεκό[ΐενοι καθρεχτοι άπ’ αιώνων !

τ ΐ  πέλαγος άπεραντον ! τά  τρέχοντα νερά του 
Με παριστώσι τάς ροάς τ7,ς τύχ·/ϊς τ·?ίς άστάτου... 
ή  θάλασσα ! υψόνεις.[ΐε εις σφαίρα; άγνωρίστους 
ΚαΙ πόθους φέρεις άχανεϊς καΐ απεριορίστους. 
Μ’ Ικπλ·όττει των κυριάτων σου όριοϋ καΐ των αέρων 
ό  ΐχος ό αονότονος μελαγχολίαν φέρων.



Μ’ Εγϊφίΐ 6 βαρυβροντο; τοΰ ρδύματός σου ρ«ίχθος 
Την πέτραν τρωγοτρίβοντο; τη ; δχΟης Ιπΐ|λ(5χ0ω;.

Εξίικονίζει; τη; ζωη; τού; θορυβώίει; σά^ου;· 
ΚαΙ την οϊ^ιίτητα σύ παρι-ττα;, σύ μόνον 
ΑπανταχόΟεν ποταρΛύ; απορροφά; μεγάλου;,
Καθώς αυτή, «πορροφα σειράν πολλών αιώνιον*

Εΰ^αέμων είμαι κόρη μ.ου ! ό νοί3; σου παρ ελπίδα 

Γαλήνια κκΐ πάλιν.

Από την λύπην χρό μικροΰ ν’ άναισθητής σέ είιϊα,

Και σ’ έθαλπα παράφρονα εΐ; ταύτην την αγκάλην* ^

(Καβ’ βαντήν.)

Φευ ! έντελώ; 5εν εσβυσαν αΐ φλόγε; τή; φρενό; της. 

Φώ; χύνει, πολύ κ ΰτϊοπτον ό λύχνο; *το3 νοό; τη ;.

ΛΤΔΙΛ βεβ νθ ισ ^έη ι είς σχ^^εις .

(!ΐ Καιρέ! ώ γε'ρε, δ ;τ ι; πώποτε ^έν αποθνήσκει;,
ΚαΙ γηρασκων, ισχυν νεαν εις τό γήρά; σου εύρέσχει;
Κ’ έμπρό; πάντοτε βαβίζει;, καΐ ποτέ 5έν επιστρέφει;, 
Κ  εί; τά πάντα ζωήν (ϊίίίει;, καΐ τά πάντα κατας-ρέφει;, 
ΚαΙ κπΟώ; αρχήν 5έν είχε;, ού^έ θέλει; έχει τέλο ;!
Ω καιρέ! εις την χαράν μα; φεύγει; καΐ πέτα; ώ; βέλο;, 

Κ εΐ; την λύπην μα; λαμβάνων δλην σου τήν ήλικίαν, 
Βαρυτι^ρεααι ό>; γέρων, τυφλήν φέρων βακτηρίαν.



Ακούουσα των λόγων τϊΐς αΰτό τ6 υψο;, φρ(σσω!
ΚαΙ δεν γνωρίζω οθ5’ έγώ πώς νά τους Ι^ηγνΐσω.

II ΛΤΑΙΑ βαύίζου(Τα εις έρείΛία ^.ονασχη^ίου 

χεψ ^τον Λα^'ά. ζ ψ  άκχήκ·

Μοναστιίρίον άρχαΐον! σνίμερον Ιρνιμωμενον 
2’ Ιπιοκεπτονται την νύκτα αΐ ψυχαΙ των ηγουμένων, 
ΚαΙ είς τούς κκτσοοκεπχστους καταρρεοντάς σου τοίχους 
Κόρακος ερημολάλου κλαυθμηρούς άκούω νίχους.

•  ^ΐΛΧ^ί'^ω ζωγραφίας εις τον Οόλον σου μαρτύρων,
ΚαΙ τά ίχνη της άτρύτου τεροσευχης των καλογ’όρων 
Ε ί; τάς κοίλας βλέπω πλάκας των αγίων σου νβρθη'κων, 
όπου άγριος βλαστάνει δ ασφόδελος, και μύχω ν 
^ίμποτε κ’ έγώ εν μέσω των ήσύχων σου θαλάμων 
Ζωήν άγνο)στην νά εζων, ζωήν άρτου καΐ κυάμο^ν !

(Φ«ίν»τ*ι (χ*κ?ό3»ν β Νικτρχτοί.)

ι8

ΑΓΑΘΗ.

Θ εέ!.., αυτός!... άπόφασιν δεν ειδα'θρασυτέραν.

Είς τον αγρόν της ! .. .  την αυτήν τού γάμου τη; ήμέραν !

(λν«/ω ρΐί.) ·



«9

:&ΚΗ]νΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ο  ΓίΙΚΙΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ II ΛΥΔΙΑ

Η ΛΥΔΙΑ βΧύίΐονσα τοΥ Νιχήρατογ ίχηέ^τιν· 7:ρ(ΐνγψ. 

Ο ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ ΛρΙς τφτ ΑυδίαΫ

ή  φωντί σου, φων·/ι φρ(χνις; , ’

(& Λοϊί» (*ίν«

Ο ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ.

ΚαΙ οί 5ύο σιωπώριεν^

Η ΛΥΜΑ ρ.ετ ύ Χ ίγ ψ  αιωΧΊ]Υ. 

ό  ζΐς τώρχ εί? τον ίλλον εχορυν τ ί νά είχώρ-ίν ·,

Ο ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ ηΛι\σίάζων προς τί}Υ Αυδίαν.

ό  χαιοο;, εστοχαζόρ,ν, ι^ω; τάς πΥνίγάς [λου κλείτγι· 
Αλλ’ επεχρωτο σιμά σου ή ψυ/η [ίου νά γνωρίσ-η,

I ό τ ι  δλα οιασώζει, ολα τα αίβΘηαατά τ·/ι?,
έξω  μόνης τ·7,; Ιλχί5ος χ α ίτη ς  χρώτης της αχάτης..·.

Τψωσε ?οί>ς οφθαλμούς σου· εις τό χρόσωχόν μου μίαν 
Ψυχρής Ιχφρχσιν ευρίσκεις, τ·)ΐν σχληραν άχελχισ ίαν 
ό λα , δλα αέ λυχουσι, και μέ είναι άπευχταία 
Και αυτής τής φριχαλέας ευτυχίας σου ή θέα.



Εύτυχίαίΐχου!... Πλήν τβο;ο;  λ(ίγος ε|Ζ£λλί θρηνώ^νις 
Νά σε^είξτ) τάς άβυσσουξ τής ύυχη; μου τάς ζοφώδεις ς

ΑΤΔΙΑ.

Ο ΝΙΚΙ1ΡΑΤ02

Αίπλανχνη άλλα φιλτατνι I καΐ άν ηναι πεπρωμε'νον 
Μακραν σοΰ νά ζησω βίον σκοτεινόν καί χ·/ϊρευμένον,
Μ’ έκδικει ό θόρυβός σου, ή κρυφή σου αΰτή θλίψις,
Κ εις τό μετωττον σου βλεττω των ελέγχων σου τάς τύψεις. 
Καί I αγάπα; εμέ μόνον ναΐ άγάπων Ισε μόνην 
Τό πυρ τοΰτο 6ελει καίει κ εΐς του τάφου μας την κόνιν.

Ω γυνή άςια μίσους, πλήν λατρευομενη ετι !
Ας Ι5 ύνασο νά ήσαι, ο,τι τόσα ήσουν ετη I 
Ας μ  εφαίνεσο ακόμη, δπως πάντοτε μ ’ ε’φάνης,
ΚαΙ τά φύλλα νά μήν εΤχες τής καρίίας μου μαράνης!

Συνεζήσαμεν εις τοΰτ,ο τό μυρτόφυτο λιβάίι* 
Ενθυμάσαι, πόσα; ώρας σ’ επερίμενα τό βοάίυ,
ΚαΙ ποσάκις εις αύτάς μου τάς μ,αγευτικάς εκστάσεις, 
τά πτηνά τά όίοιπόρα με άπήντων τής θαλάσσης; 
Αλλοτε μαζύ σου σχιζών είς τήν σιγαλήν γαλήνην 
Τα στιλπνούμενα πελάγη άπό τ*/;ν γρυσήν σελήνην,
Είς τον κόσμον ολον, μόνην, μόνην εβλεπα σέ, νε'α !
Τό πλοιάριόν μας αύρα έφερε πελαγιαία 
Κ είς τό φρίσσον μέτωπόν μου, μαγευτικώτάτη κόρη! 
Επιπταν τής κεφαλής σου αί πλεξίι^ες μυροφόροι,



{^ηκγνω ·} μετά  παραφοράς τά π ερ ιζ^

Θ'λγτΐ'τροντών όιρ9αλ{χών ρ,ου ! £[Απρο<3τά σου βΤναι τώρα, 
Των αρχαίων ρ;.ας ερώτων ή Ιπιστν,θία χώρα·
Κύτταζε την πέτραν, οθεν (χε παραριονεϋον δ(χ[χα 
σ ’ επαγρύπνουν καΟηρ.ένην είς τδ πατοικδν σου ^ώ[χα. 
Ερρεε τά δάκρυα {χου τή; πηγη; αυτό τό νά/χα* 
Παρίχεϊ τό τρυφερόν |χου εχαράχθη προς σέ γρά(Χ{χα.
Ο κοριχός ΐδου της πεύκης, οςτις άθικτα και λεία 
Τοΰ όνό[χατός σου σώζει τά Ιρωτικά στοιχεία, 
ί ΐ  πυρώδης αΰτη αύρα, ητις {χε^ιοδίαν πνέει 
Λενει δρκους |χας άκόιχη, καΐ από τό ·πί5ρ {χας καίει.

ΘεΟιγητρον των όφθ»>[χών {χου! δύνασαι νά (χε (χισηστρς; 
Από την ένΘύρ.ησίν σου δύνασαι νά (χ’ έζορίστις ·, 
Δύνασαι, νά ρίψτ.ς βλε'(χρια, δύνα /̂.αι, εις τά όπίσω,
Δίχως νά [χέ απάντησης, δίχως νά σε απαντήσω;
Επρεπε λοιπόν νά σ’ εΰρω είς την πόλιν την ιδίαν,
Κ,αι ώ πένθος! νά ριην ευρώ την αύτην είς σέ 'καρδίαν 
Εποεπε [χετά τό τέρ[χα χωρισμού τρισαπευκταίου,
Είς την τελετήν νά φΟάσω τοΰ φρικτοΰ σου υμεναίου!,., 
ήθελα είς την θανην σου όλιγώτερον θρηνήσει* 
’Ολιγώτερον μακράν σου είχα κλαύσει καΐ πενθήσει. 
Αλλά τώρα νά σέ βλε'πω* έρωτα νά οέ ομνύω,
ΚαΙ φοαγμός ν’ άποχιορίζν) αδιάβατος τούς δύο,
Τούτο φε'ρει με είς λύσσαν, είς μανίαν τρέμω, φρίσσω, 

Φρίσσω τρεμ.ω, *καΙ ρι*/ώ.

Θέλω εις την προ ποδών σου άβυσσον νά σε κρημνίσω,
ΚαΙ νά κρημνισθώ κ’ εγώ.

< 1 ^



ΛΤΔΙΑ.

Ε;ς τούτου; τού; αγρού;, μακραν θορύοων Ιγκοσμίων 
ή  εΙ(/.αρ|Αέν·/ι εκ>£ΐ$ τόν παιδ ι̂κόν |Λθυ βίον» 
ή  θάλασσα ττολύφλοισβο; καΙ χαραπονου[Αενη 
ΐπά ναού; εργιαικούς και κατ·/ι<ρτ5 τεμεννι, 
ο ι πλάτανοι, τά φαλακρά βουνά, κκΐ γ·/ΐβ«λε«, 
ί5ού τά τότε ιίί έμε θεάματα όιραϊα.
Δεν ε?χα πόθον, με'ριμναν, ί  φόβον, ελπίδα.
Πλίιν διατί σ’ Ιγνώρισα, χλνιν διατί σε είδα;
Εί; τού; ήσυχου; ήθελα θαλάμου; μου ευδαίμων,
Ακούει τά ; νυκτερινά; συγκρούσει; των άνεμων,
ΚαΙ ήθελε τό βλέμμα μου σβυσθή, ε’νατενίζον 
Τού μακρυνού ήκεανου τό κύμα το άφρίζον

(Μΐ σπ*ρα·γα1ν χαρίίχ;.)

σ ’ έλάτρευσα· τ ί  έκαμε; ; ε’σχάραξε; καρδίαν,
Ιίαρδίαν, '/ίτι; εκλειε και χίστιν καΐ λατρείαν.
ΙΙυρίν·/]ν έχθραν κατά σού θαυμάζω πώ; δεν πνέω, 
έ ν ’ φ  τά μόνα σου δεινά ένθυμουμέντι, κλαίω.
ΚαΙ ή θρρ,σκεία εΐ; έμε μεγάλνιν έχει νίκτ)ν 
Αφ’ ού δεν τρέφίο κατά σού άπε'χθειαν καΐ φρίκην 
Τίά κατατρώ*^”̂  άλλοτε τά  σπλάγχνα μου αίσΟάνθην 
Τόν δφιν τον άκοίμητον τη; λύπη; τή ; δριμεία;,

ΚαΙ άλλοτ’ Ιμωράνθην,

ΚαΙ άλλοτε ύπέμεινα θανάτου αγωνία;.
Ευχαριστήσου σήμερον μέ βλε'πει; μαρανθείσαν,
Και από εκδικήσεω; μανίαν νυμφευθεισαν.



Τον τάφο'ί παρακαλώ ν’ άνοίξν,ί χωρίς αριίτον, 
έ5ώ  ε·:ς τ ίν  άκτίν, ααβ' 'όν αέ ιϊ5α Μ ίλ  πρώτον,
Β,αΙ νά (χε μ λ , ς  ώς ο·:ολΐν, ύς  τνιν έοχάτν,ν κλίνην 

όποιαν Ι'φερα στολήν εις την στιγ[Χ·ϊιν Ικεινην 
τ ι  ψεινε νά σέ είπώ· νά [χέ είπ?ς τ ι  (χέΜΐ; 
Αλλοίρεονον ! Αέν εί|χεΟα *’ οί Αόο νο|<.φευ(χίνοι;

Λ^ν είσαι άνίιρ αλλτις ^
Κ ’ δύ-ίύχνισα επάνω

Αγαπητή; άγκάλνις Ι

Κά χ,λαύσω, ν’ άποΟάνω;

ΝΪΚΗΡΕΤΟΣ.

έγ ώ  νυμφίος άλλης !·.·

ΛΤ4ΙΑ.

2ύ ! ..

ΝΙΚ-Ι1ΡΑΤ02.

Εγώ !

ΑΓΔΙΑ.
Λεν ενυμφεύθης·,

ΝΙΚΠΡΑΤ0 2 .

Ν« νυμφευτώ!..· β’ άπάτησαν.

ΑΤΔΙΑ χΛοη^,ο^^νη·

ΚΙΚΙίΡΑΙΟΣ.
Τύ υπ(υιττδύ&νΐ>)



ΑΤΔΙΑ τιΙτίτόναα
έ)ςιιν(ω !...

ΐγιιροίΛΐντ,)

Ω γονέων {/.οο άπάνΟρωτΜς άχατΛ ►
Αβν ί[ΐουν (Αΐβνιτγι λοιπόνί

ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ.

Σΰ μιστιττί! φιλτάτΛ. 

ΑΓΔΙΑ.

Καί ί ΐ ;  ζϋγ6ν αιώνιον ε^έθ/,ν γάμου χλέον Γ 

ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ.

Φιλτατϊ) έρωμέν/ι μουί σκλνιρά ύπέρ νό ίέον!
Τ6 ξίφος εις τά σπλάγχνα σου νά στρέψ^^ς εί^υντίθ^ς,
Κ εμέ κ εμέ, τόν φίλον σου, ποσώς ^έν ΙλυπνίΘτις ^
Εις τους κλαυθμούς μου δύναμαι νά 5ώσω πλέον χώραν^ 
Εις τήν ε’σχάτην ίύνασαι νά μέ ακούσεις ώραν ;
Τά δμματα σου στέργουσι λοιπάν νά μέ ΐ5ώσιν,
Η φρίκτιν, καΐ άπεχΟειαν β ε’μπνέω ετι τόσν̂ ν̂  
ή  στρε'ψε στρέψε, προς έμέ τό βλέμμα σου τό κλαΐον^ 
Αφ ου ί ΐ  ε’μέ πέπρωτα νά ηναι τελευταιον.

α τ δ ια .

Ω 5εν μ ’ έπρύίωκες λοιπόν } *

ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ.

ό  νους σου αμφιβάλλει; 
Διά σε, ώραν έπαυσε το στήθος μου νά πάλ^ ;

34
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μ] «γα^τα! ω ιν^ονή αλάλων 07;ερ·Γ«ν/] ·,
Ω 6λίψις! ώ προτέραρ,ου (Λκγευτική άπατη!

Λύτην την ώροιν την φρικτ·/;ν, καθ’ ην άναγ£ννώ(χαι, 
τον θανατον* τόν πλάττην καταρώαα'.·

ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ.

Αίωνίω;, αίωνίω; εχωρισθηιχεν λοΐτΤ(ίν !
Αιωνίως είς αβύσσους έκρηρ/.νίσθηο·.όν λυπών!
Ε 5ιινιίθ·ί5 νά κροφίρ·); 6'ρζο»; τ . Ι α τ ίω ς  ψευ^Εΐί ; 
έίυνήΟγι; τά ; λαριπώ α; τοϋ νυριφώνο; νά ί ί ϊ ς ,
Κα ι τάς 5 χ ύ α ;  τΐίς Θανί; ριου ιϊεν σ’ ε’νΟύριισαν αύταί; 
βκρουσαν τας άκοάς σου ύρ.εναίου τελεταί,

Κ α Ι ε̂ν ηκουσες όμου
Γύν ψαλ[Αον τοΰ λυπηρού ριου τελευταίου άσπασριοΰ ;

Αυτούς βλέπει; τούς σκοπέλους, τούς εοηριους καΐ κυρτούς; 
Καί οί 5ύο, με την σκεπήν τής ομίχλης καλυμμένοι, 
Εμειναν άπο άβ’υσσους καΐ Οαλάσσας χωρισμένοι· 

Ώμοιάσαμεν αυτούς.

Των βουνών των άπωτάτων τού; πλατάνου; καΐτούς πάγους, 
Καταρράκται συνενύνουν μέ τδ κΰμα τοΰ πέλαγους·
Κα Ι ήμάς, κ άν βνα, βρέφη, άνεπνεύσαμεν αέρα,
Πωποτε 5εν θελει άλλη μας ϊ^£ΐ ήμερα;

Εβιάσθης νά μέ φύγ-ζις, νά μέ χωρισθ^ς, ματαίως· 
βέλω σέ ακολουθήσει κ’ είς αΰτδν τόν τάφον έως.
Δύο σώματα, μέ μίαν συνεζώμεν ψυχήν μόνην
Μία κάλπη θέλει κλείσει κ«1 των 5ύο ριας την κόνιν

ΛΤΛΙΑ.



ΛΥΔΙΑ κΜΐίΟΰσα.

Αργ» νίνοιξα τ6 ©ώ; {χου καΐ σ’ εγνώρισα βραδέως. 
Ποίαν έχασα καρδίαν, άργά βλέττω καΐ (χαταίως* 
Μαννώί'νις, ριέ τίιν τυψιν του χικροϋ {χου συνειίότος 
Εις τά σχ>αγχνά |χου δ ερω; άναφυετα; δ πρώτος.

Ο ΚΙΚΙ1ΡΑΤ02 Χα^Οάνωγ τ^γ  χ ε ΐρ ά  της 
μ ε  τρνφεράγ χατάγυί^ιγ·

Αστρον ! εις τδ λυκαυγές σου λά(χψεις ε^^υνες γλυκείας* 
ΔιατΙ άποσβυσρ.ένον τώρα είσαι εί; τα  νεφΥ/5 

Νέοι τώρα καΐ οί ^υο κλαίοαεν άπδ καρ^ίας !
έγελώρ.εν δριως βρέφγ!

26

Δυστυχ·?ις δεν εϊσαι {χόνος· αΐ είκδνες ί(χών, βλέπεις 
Εκαλύφθγσαν [χέ χρδ[χα πένΟΐ[χον δμοίας σκέπγς* 
2υνεπάθαιχεν κ’ οΐ δυο· σφρα̂ Ί̂ς της όυστυχ_ίας 
Εϊς τδ πρόσωπδν χ̂ας ίθος Ιγχαράττει συγγενείαξ,

Ο ΝΙΚΗΡΑΤ02 σνρωγ τηγ Λ ν^ία γ. 

εκ της χειρ<^ς·

Να φύγωριεν τάς δυστυχείς, τας δούλας κοινευνίας* 
Να φύγωριεν εις {χαχρυνάς αγνώστους έργμίας·
Νά πνεύσω|χεν άρ.ίαντον άπδ πνοήν άνθρωπων 
Αέρα φύσεως, [χακραν κατοικγριένων τδπων. 
ό  φύσις, πλάσι; του Θεού ωραία, εύρυτάτγ·
Αύτη, του μεγαλείου του τδ σφράγισμ.α φυλαττει.



Εχ τών (Αίγάλων ερρίυσε δακτύλων του {Αεγάλνι,

Κ.κΙ νε», ρ.ετά Ικατύν αιώνων πλαστουργίαν, 
Εκ.τ:ίρι.πει ευωδίαν^

'Ωζ ί  αποζούσα γλυφτ,ς νεοτευχ_·/ι? φιάλη.

ΐπ ό  τδν [λέγαν ουρανόν και είς την φύσιν ποια 
Γλυκεία σύντροφός 'Λου σύ, και ή Ελευθερία!
Με σέ εΐ; τον ωκεανόν εν σκάφος άφειρ,ε'νον, 
ί;ν σκ·/.νωρί.α νοι/.αδικόν είς τά βουνά πηγρ.ενον...
Με σέ^ γλυκό τό σπ-όλαιον, με σέ γλυκυ τό μνήμα* 

Ελπίδος μου περιστερά ! συ θέλεις εις τό κύμα 

Την κιβωτόν μου δΟηγεΐ*

Πικρίας πάσης άμιγη 

λΙε σε, τά δυστυχ-ήματα 1 

Τερπνά τά ' όλα κλίματα ! 

ό  πλοϋτός μου, τά κάλλη σου !

ΚαΙ γή μου */ι αγκάλη σου I

ΛΐΆΙΛ ^αxρ^^ομέ^η.

ό -ό τα ν  είς τόν νυμφικόν πας-όν μου κατά πρώτον 
Σε είδα, ονειρον γλυκυ των νέων μου ερώτων !
Αύτήν τήν μόνην τά.ν στιγμήν ένόμισα τήν μίαν,

Αιώνων εύτυχίαν,
*

ΚαΙ δγι κάτοικος τής γης, άλλα τού παραδείσου, 
Αΐσθάνθην τά  ουράνια ν’ άνοίγιονται μαζύ σου*
2ε βλέπω τώρα, φίλτατε ! σε βλέπει)* ριγώ, καίω,
ΚαΙ ώχιριώ, ερυθριώ, δεν ζώ, δεν αναπνέω.

2;



Τόν ερωτά (ΛΟυ εμαθες- |Λη χαίργς οιχω;.. .  τρέμε 
Είμ' άλλου την στιγμήν αύτην συμβία^ · φόνευσε' με· 
Ν α ί! φόνευσέ με· άφ’ ού σε 5έν δύναμαι ν' άιρ·^σω, 
ΚαΙ άλλου συζυγο;, με οέ ^έν δύναμαι νά ζησω*

(Άναχω ϊ̂ϋα*)

Απ’ αυτήν την στιγμήν μέλλει
Πάσα σχέσις μας νά παύσ·̂

ΚαΙ ό εις έξ ημών θέλει
Ώς νεχρόν τάν άλλον κλαύσΛ. 

Και ό είς άν μέ τον άλλον είς τούς δρόμους απαντάται, 
Θ' άπαντώμεθα ώς ξένοι, καί του δρόμου διαβάται.

• (ΈπανίρχςίΑίνϊΐ.̂

Αμποτε νά ζησω ετι 
ΚαΙ νά ξτ̂ σ-ζίς μακρά εγη

Και τρισόλβια δμοΰ !
Αμποτε ύπδ τδ μνήμα,
Νά μή συντριιρθ·̂  τδ νήμα

Τοΰ ωραίου μας ίεσμοΰ !
Αλλ’ ε’άν τά βλέφαρά μου

Κλείσω, πρίν σ’ έπανιίώ·
Αλλ' εάν τά λείψανά μου 

τά κηδεύσωσιν έίώ,
ΕνΟυμοΰ τούς τελευταίους λόγΛςμας καΐ περιπάτους, 
ίπδ ταΰτας τάς φιλύρας, ύπδ ταύτα; τάς έλάτους. 

('ΑίΓΟ/,ωρίζονται.)



2ΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.

Ο Ι1ΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙΟΣ μάχρόθεΎ β .ϋπ(ύγ  

το γ  ΝιχιφαχοΥ χα ΐ τ ψ  Α νδίαν.

Α ΐί’ΐάς Ικίίν/ι!... κάλλιαν χυθνίτί όφθαλ{ζ.οί (χου, 
Παρά τά αισχ·/ι γάμου μου να βλέπετε άτιμου I 
Αγώνες ψυχής άρρητοι, και άρρηται όίΰναι ! 
ίόρώς θανάτου κρυερύς τλ μέτωζόν μου βρέχέΐ' 

ό  άπιστος που είναι ^
όπιίσας τρίχας κεφαλής, ζωάς άν τίσας εχνι,
Δεν θέλει την μανίαν μ.ου μη$' εις τον αιϊην φύγει.

(Πί^ιτιατών μίτά  ταραχϊ{.)

Η γη άβύσους αχανείς ε’μπρός μου 5έν ανοίγει;
Ημέρα είναι, κ’ εχομεν βαθείας νυκτίς πίσσαν!
Τά ηπατά μου κόπτονται καί πίπτω άπό λύσσαν.

>9

(ΠίϊΓΤίΐ άι?ο ζάλτ,ν κατά ρ ίί . )
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ΠΡΑΗΙΣ ΤΡΠΉ.
Παρίσταταί χοιτωγ μεγα,Ιυηρετΐψ.

Ε ίγα ι γνζ.

Α υχγο ^χο ί ^εγάΧοι άργυροί ψαίγογχαι άγα^ψένοι.

0  ΗΓΕΜΩΝ ΠΕΛΑΔΙΟΣ χαΐ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 

ο θα.Ιαμηπό.Ιος τον.

Ο ΙΙΓΕΜΩΝ ΠΛΛΑΔΙΟΣ.

Εις του παρακχ.λτιΊ(ου [ίου είπε τόν ίερεα,
Του χγε|Α0νος ή γυνν; άπεθανεχ χ νεα*
Του ίεροϋ εΰθΰς λοιπήν οΐ λΰ;^νος ν άναφθωσίν,
Αί των νεκρών εΐ; τάν ναόν ευχαΙ ν’ άναγνωδθώσιν, 
Κ α Ι ριέ τον έφηαεριον καΐ [/.ε τους καν^υλαπτας 
ΚαΙ ρλ ’τάν ξυλοκράββατον κοί ρ.ε τους λακκοσκαπτας, 

Με ολχν την νεκρώοιριην νά ελθ·  ̂ συνοδείαν 
ΧωοΙς βραδυπορίαν.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-

ό  Θάνατος της δυστυ^ους Αοιπόν άπε<ρχσισθη ! 
ή  ταλαντευθ|7.5νη σου καρδία κατεπείσΘη ί
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Ο Ι1ΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙΟΣ.

Μη συ|ΑβοΆας! εχιθυΐλώ ν’ άκούω|Λα'. προς·*·^”ίων· 
Μακράν τΰν ήγε^ζ-ονικων πατρώων {/.ου {/.ννΐι/.άτων,
Είς την άκτην, εν {/.έσφ γής άβατου, ανέπαφου 
Διάταξε νά σκάψο^σιν άριεσως λάκκον τάφου.

ΑΝΔΡΟίΙΐΚΟΣ;

ΑύΟεντα ! {ΐε απάθειαν ριέ ^ιατάττεις τόοην;

ο  ΐβ-ΕΜΩΝ ΠΑΛΑΛΙΟΣ.

Τά κόλυβάτης άφθονα νά διανε{Αηθώσιν.
Είς πασαν χ'Λραν, ορφανήν καΐ άνυριφην γυναίκα 
Νά 'ΑΟΐραοΟώσιν Ιλεο; κωνσταντινάτα ίε'κα.

{Βλ/κβν τάν Λυδίαν }λα«ρ5β»ν.)

Πλην ερχεται· βάλε φραγ{λών σιγή; περί τ6 σώρια.
(Βλίΐτων Χϊΐ ιτΛίν τίιν Αί>δί*ν.)

’Ω τδ υπέρ αλάβαστρον λευκότατων τη ; σώρια 1 
Τοιοΰτον σώ{/α εμελλεν, ώς εκ μαρμάρου μνήμα 
Νά κλεί·/ι μ.όνον όυπαρά οστά και κόνιν! κρίμα 
Εΐκών άγγελου, δαίμονος τό ήθος νά εγκρύπττί !
Τί; εί; απάτην, βλε'πων την, ώ ουρανέ! δεν πίπτει·,

(Αναχωρεί.)

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ.

Αυπουμαι την ταλαίπωρον,.. άντί πικρού κώνειου 

λπνούτικ^γ άν έθετα εντός του ποτηριού!.
(•ΑναχβρεΓ.)



2ΚΗΐνΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ό  ΛΙΔ'ΙΑ ανοίγει το παράθυρον ή σεΜ'ινη γ / γ γ ί ΐ  

χαΐ μαίνεται το χατάστενον.

Η ΛΊΔΙΑ β^ίπονσα  το χατάστενον

όραϊο; είσαι Βοσπορε! είς τάς χρυσά; έχ,τάσει;, 
Αντανακλώσν:; οΟρανον άστερωπον θαλάσσνι;, 
Χειραγωγεί τ ' άκάτια γλυκοΰ ζεφύρΑ ^πτερυξ,
Καί {χυριάία; χύνουσι σπινθήρων αύτά περιξ.

Πυγολα^επιδε; τν;ς νυκτό; επάνω των λι^αενων 
Ω; αα.|χος εζιφωσκουσι αστέρων χρυσωρεένων 

Σιγάζουσιν αΐ γείτονες Ανατολή κ ' Εύρώπτ]·
Ακούεται |/.ονύτονο; μακρόθεν μόνον κώπη·

(Φ*;'νιτ»{ άχάτΜ'ν τ{.)

χίύπη.Ιάτης τον άχονεται άόω^

Ποσ·/ιν είχα ευτυχίαν!
Εΐ? γ ίν  ήμουν μακαρίαν

ΠρΙν τόν κόσμον αισθανθώ.
Εΐ; τήν ν/,πιοτητά μου 
ΠρΙν υψώσω τ ’ άρμενά μου

Κ είς τό · πέλαγος ριφθώ, 
Θάλασσα καί γή Ιγέλων 
Τώρα μεταξύ σκοπέλων

Μοναχός όίοιποοώ·
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Τά πελάγΐ ^όνος. σχίζω·
Νά ΐ^ώ άκτήν πασχίζω

Κ,αΙ ακτήν δεν ·ο|κπορώ*

ΛΥΔΙΑ.

όπόσον (χελαγχολικον καΐ >ι»πγ)ρδν τό ασ{ΐα! 
ίϊς  νά λαλή κωπ/ι'λατοϋν τοΟ Χάρωνος τό φάσ{Αα1

(*0 χωπηλάϊίΐ; έξιχίλϋϋβών.)

05τω λοιπόν φερόρι,εθα
Πρός άγνωστα πελάγτι,

Κ’ εις ριάτϊιν ερωτώριεθα
ό  ρους' που μάς όπάγει, · 

Ανίκανοι νά δείξωμεν
Λιμένα είς τό πλοϊον,

ΚαΙ μ’ άγκυραν νά θίξωμεν
' Κάν^ν των παραλίων!

(Τβ πλοΐί'ριβν «λυβιάζη (ΐ; τήν άν.-τάι χωκτλάττί τ»ν

«αίνίται β Η«ί_ρατθί.)
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ΝΙΚΠΡΑΤΟϋ εζερχ6^/εγος εΐζ τηγ άχζφ \

Μ’ ελπίδα, δτι τήν αυγήν δεν Θέλω εξυπν/ίΤει 
Τήν νύκν’ άποκοιμώμαι,

ΚαΙ ττ,ν αύγ/,ν, διότι ζω καΐ Θέλω ετι ζ'όσει 
Τήν τύχ·/ιν καταρώμαι.



Τά δ|Αΐχατά ρ.0 '̂ ■ τά  ξ·/)ρά, ρ̂<<·τος των ^αχρύων
Απ6 καιρόν βρ«χει·

ΚαΙ ώργωριενον ζρό ττο^λον, τ ί ί  λύπνι; τό Οννίον 
Τό [λέτωπόν ριου Ιχει.

Η ΛΤΔΙΑ χξ}Βχονσα εις τον ιφ α κ ό ν  της 

προς την ^ωνην τον Νιχηράτον

Εκείνου -«τον ·η φων-/ί; . .  έκεϊνος ίεν ώ(Λ ίλει;.,. 
Οί ουρανοί άνοίγοντο {λ$ τα γλυκά του ^^είλη !...

2ΚΗηΤΗ ΤΡΙΤΗ.
ΝΙΚ.ΠΡΛΤ02 ΚΑΙ II ΛΥΔΙΑ

ό  ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ άπο τψ · άχτ?'^.

Εΐ; τούτον τόν ήλιαχόν
Φως τότον γλυκΰ χύνεις,

Οπόσον ή λαρ.“ ρά είκών
Δεν χύνει τ ί ;  σελ·/̂ ννις.

II ΛΥΔΙΑ σννερχουένη εις έαντήν·

Τοιαύτ·/)ν ώραν! . . .  είσαι βύ·,. . .  τ ί  εχαριε;; . .  τ ί  θέλει 
ό  κόσμος δι’ ·ίμάς εΐπεί ^

Του στόματός σου, ή φωντ] γλυκεία υπέρ μέλι 
Τγ,ν ώραν ταύτην μέ λυπεί.



ΚΙΚΠΡΑΤ02 απο τ7/ν αχτι/ν.

Στιγρ ·},ν νά σε λαλν-σω,
Εριν φύγω, τρίν σέ χωρισΟώ, τριν σ’ άποχαιρετησω* 
ίδδ ττιν ΑοΛτον λά|Λπο'^σαν, ίόε τον Γαλαξίαν* 
ιδέ των άστρων τ·)ιν χ̂ ουσην κυανήν ταινίαν 
Με σε τά Ιδβώργ,σα, ττ,ν ώραν τλν όστεραν.
Την τελευταίαν ρ.ου αύτην τρισευλογω έστϊεραν.

ΛΤΔΙΑ.

Θεέ! . .  την νύκτα εις άκτάς ρ.ε σέ |χερ,ονωρ.ενάς 
Νά στέκω, έ^ύναριαι χωρίς έλέγχους συνει5ότος!...

Χωρίς αύτύ τ6 σκύτος 
Τάς παρειάς μου ήθελες ί^εί πορφνρωμ.ένας!

ΝΙΚΙ1ΡΑΤΟΣ.

Λ  φϊύγω .... σ’ αποχαιρετώ,
'ΚαΓ πλέον 5ΐν σέ σταματώ·...

Του άσκητοΰ, ώ φίλη μου 1 ή άκανθίνη ζώνη,
Το ράσον του τύ τρίχινον, το βαρυκύπτον γύνυ,
Τ6 σπ·/,λαιον, -ίι έρημος, 6 χείμαρρος 6 κλαίων.
Αυτά εις τίιν καρδίαν μου άρμόζουν αυτά πλέον. 

ΛΪΛΙΑ ίΐίβαίγονσα. ί ΐς  τά  ενδότερα.

Νικηρατε! αναχωρώ* εδώ άν ετι μένω, 
Κ,αταπατώ και δρκους μου, καΐ χρέη παραβαίνω.

Ο ΝΙΚ,ίΙΡΑΤΟΣ άχοσνρό^εγος. 

όπόταν είς εαρινήν έσπεραν παρομοίαν,
Ιδ^ς «πδ τέν οϊκύν σου αύτην τίιν παραλίαν,^
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Πρό{ χίίρννίΛΟ» Τθ4( νίχροί,ς ίλ ίρ ν  Ενθΐΐρΐ*0„· 

Κ ιΙ τότΕ 3ς στραφούν έίώ  σιαίί οί όφ6α)ιριο( «ου, 
Ε ί '  δ'που ή νυχτΕρινό θα χυριατί^-ρ αΰρα 
Τά χδρτα του (τνγι[Αείου (του τά «κοτΕίνά καΐ 'ριαϋρα.

2ΚΗΙΥΗ ΤΕΡΤΑΗ.
Η ΑΪΔΙΑ.

Αί«θιίνθ(Λαι άνίκφραοτον ψυχ*ς (ιΛαγχολίαν.
Με ίακρυα ολίγα

Ηά έλαφρώσω {βίλα τ ίν  (ΐαύρ·«ν μου καρίίαν 
Α{ κροδοω τ ίν ' /.ιΟάραν μου κ’ ί ς  ψάλλω ... αδρα οίγ».

(α3309«.)

Ανεβαίνει άπά τ ’ άκρα τή ; Οαλάτστ)? ή αελ>ίννι·

ΚαΙ ει; κάλυρ.|Αα λευκόν 

Κρύπτεται ί  σώφρων κόρτ]· και ρεελαγχολίαν χύνει 
ό  γλυκεία τη ; είκών,

Ει; τόννουνρΛου, άστρον! φε'ρει; καί την νηπιύτητα ριου 

Και τάς πρώτα; ήίονά; μου, καΐ τα τωρινά ίεινά μου.

Εις ·τύν αιθέρα τ ί κάμνει; μύνη 

Αευκη σελιίνη;

Ποία γαλτήνη

Τά μέτωπόν σου περικυκλόνει;



7̂

2' αύτγ,ν <τ{ βλέπεις τ-ίιν κ,ρύαν λ{{Αννιν} 
Ποΐ5ν π{;05{Αένδΐς;

ΒοσκΙς ! των «(-τρων την χρυτήν ποίρινην 
Βοδχίς! ποΐ[Α«{νεΐί;. . .

(Δι»Μπτΐ(ΐί«·,3

Παράοοζο; προαίβθησις! ώς νά ριε λέγ·  ̂ κάτι, 
Φρικώίεις δτι ό δεδς «τιγρ/.άς (ΐ’ Ιπιφυλάττει.
Τό αυρ.» είς τά χείλη ρου άιρ’ Ιαυτοϋ εκπνέει,
Και ή ψάλλουσα 5εν ψάλλει, αλλά κλαίει.

(Κρούοϋοα τΐΐ'ί χιθάραΊ.)

Σελήνη! Οε'λενς έπανακάρ.ψει 
Χρυσοει^ης.

Αλλ’ Οταν πάλιν τδ  φώ; οου λάρ,ψ'ρ 
Θά ρ.έ ;

δχΐ' πέτρα ψ'-'Χ?ά θ® κρύπτ·^
'ό σ τά  ψυχρά,

Κ’ εις ταυτα θέλεις ώχρδν φως ρίπτει 
Λαμπάς ωχρά!

•ΣίΚΗΙνΗ ΠΕΜΤΗ.
ο ΗΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙΟΣ ψίρατ ί£  ̂ ι̂ ίατ χίΓ̂ Μΐ ί ί5'ο  ̂

,-ϋρ 'ο / εί^ ά.Ι.Ιί}Υ^ ^ίά .Ιηγ πΑ/ιρί} ΰη.ϊηΐηρίου.

Ετοίριη εγινες;. . .



ΛΓΔΙΑ.

Είς τ ί ,Ι . . .

Ο ΗΓΕΜΩΪΪ ΠΛΛΑΔΙΟΣ.

Ετοίρϊΐ ν’άποΘάντι;!.

. (Άποβίτιι ίηλττγ-ρυν ί?ί τίιν τρ*Λίζ*ν χαι χλϊίίΐ ΟιωτηΑώς 
ττ,ν θύραν χαΐ τά π«ρ*6υρχ)

^ ίδ ώ τ  το χοτήριογ εις τ ψ  Λυδίαν.

.  Εχίένωσε τόν δ,^νκ-ιον, καί τόν χαιρδν (χγ,ν χιίν,ς- 
ώ  μολυνθεϊσα κλίνη μου άλάττεταε είς μνίμα·
Μ· Ιννίηοες; πρ',ν χρουφερθ-ρ; είς τήν όργ*  μο„ βΟμα, 
Προσεύξοο! . .

ΛΓΔΙΑ.

Ορ.{/.α χατ’ εα,οΰ »Ιρι«τωμένον στρέφεις  ̂
Και χατ εμοϋ συλλονισριού; θανατηφόρου; τρέφεις^ 
Ποτέ ^έν επταισα είς τέ.

Ο ΗΓΕΙΙΩΝ ΠΛΑΑΔΙΟΣ.

Προσεύξου* άΓλου στρέφω 
Τά ώτά μου· ί  κάλλιον σ’ άφίνω χ* έχιστρέφω. 
Προσεύξου·
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ϋΚΗΙΥΗ ΕΚΤΗ/'
ΑΓΔΙΑ τρεχονσα είς ζην θύραν χα ΐ είς ζά παράθυρα.

Χα παράθυρα, ή θυρχ κεχλεισμένα·
Και σωτηρία; ττουθενά ^έν βλε'πω τόν λιμένα.



■ί1; τότυ-τιινόν τ!ρ «Λ>ϊΐ»β4-, ί ί ί τ ί ν π α γ ί ί» ,  ^?έχ«·

Νά ίχ ϊ-τ .5
■ Αύτϊ,ϊ ττ,ν στιγιι-ίν έ χ ω . . . . ·

Τούς ίιύλιγγιί! (ίου πυρίτίι: ίγ»εϊ«>·ίτ'ί! <Ρ’' η “'·
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3ΚΗΐνΗ ΕΒΛΟΜΗ
ο  Ι1ΓΕΜΩ5 ΠΑΛΑΔ102 ΚΑΙ Η ΛΪΑΙΑ.

Ο Ι1ΓΕΑΙΩΝ ΠΑΑΑΜΟΣ

έπΙ<Γτρίψοι· τ5 φά{(ΐ=«ον· τί «τί«!ς· 1 «  « « '  

Λιά Ι|ΐε ^Χύτιμο'. αΐ άραι βύταί είναι.

( Π?07.6»?ω·* «?»; ·η*·^«Ό

τ ί  Λαρτερεΐς; ί^οΰ κρατώ είς ^ίαν, τ^ν φιαλϊΐν 

ΚαΙ γυρ.νω[λένον κ’ ετοι^Αον το ξίφος εις ττ,ν ίλλτίν.

Η ΑΥλΙΑ Λα^βάγονσα το ποτίψσγ-

6  όφθαλριέ! εις απασαν τί.ν κτίσιν άνκτελΥων ί 

2ΐ), οςτις β>επίΐς τι» παρόν, τό παρΛ^όν, τό ρ.έλ\ον, 

Χϊι βλέπεις τλν κάρ^ίαν [Λον. 0  ΰπερτάτη Θε[εις 

Ανκαιοσύννιν άλΤιΟ/ί αν {Αίνον διανέριεις . · .



θεέ! άνδρώπων ίέν ζ·«ώ τ6ν αίνον ί, τόν ψίγο,- 
Εί! σέ, είί οί, αών Εργων ,χοο νά ίώοω

( V · » »  Α  τ ρ » . : . ,

«Ρ^ί γινΛνον ξΓφβ; „ δ  Παλα3«ϋ.)

Αθώα εΖ(/αι· ατύχα με,

ο  Η ΓΒΜ Ν  ΠΑΛΑΛΙΟί

, μου ύψοΟται.. .
Εααένωοέτο... εϋ Ι  μή, τό Εργο» τελειοόται.

Η ΛΤΛΙΑ Λα^ά,-ονσά τ ΐ  ποτήρωτ 
^εζά  ^ρ/χης.

θεε!.·. τρε>ω.,· ριγώ,.. φ?ίοοΒΐ...,τιίοον νέαν’άττοΟίίνιο!,.. 
^  τό» γ ΐν  6 οτεναγ,χόί (χοο νά ριό, π ίσ ,· άλλ ' Ε,ιιίνω 
Ε.; τόνούρανΕν ν ’ άνέβ, ααΐ ρονεΟ I νά οέ |
Χιλιαχις ή ψ„χ,( μο„ άράται, χρίν έιιπνεΟο^·

( Εκχ6·«’ν«ι τδ τΓβηίριον)

 ̂ Κρατώ!... κρατώ τόν θάνατον χλειομίνον είζ τά  στϊίθη. 
Εις τούς ψυχρούς μου δνυ̂ ^ας τό ρίγος του εχύθη.

(ΠίϊΓΤΙΙ χβτβγϊ;)

■Εξκ!φ»ιε ώ ϊέιντ»! 1ρ«™!.»τι«ί ή μ ί ΐ ί μ .  ,', φ ίε  , β ,  ιο ^ ,„ ,  

ά.-αορείτ», ε«\ρ«ερ,'»„ {ρ,_„„ 5 « ,ό  ψ ,ιχ ;,» ..,.

Όντως βΧα ρ,ατϊΐόττς τά τοϋ «'οριοο χαΐ φβορά! 
Ματαιίτης χαΐ ί  πλοίρτος, (εαταιότις χ’ ή χαρά.

4ο



Κ ’ ή πτωχεία καί ·ή λύπγΐ'
ΠιίΤς καΐ παν ττ,; γήζ Ικ λ ίίπ ε ι..
Βασιλεύς καΐ ΐ^ιώτ’ίς ,
Μεγαλεϊον καί |;.ικρ<5τγις.

ΑΓΔΙΑ ν^’οΰσα ζτ\ν χξψ<χΧτ{Υ*

Οποίοι ψαλρ.0 1 άγριοι!

Ο Ι1ΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙ02

ψαλριοί ττ,ς τελευτΐς σου- 
ΟΙ έπΙ τοΟ λειψάνου σου νεκρώσιμοι ψαλμοί σου*

ΛΪΔΙΑ ♦
5 ! . . .  φρί... κ·/ι Κ..

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΠΑΑΔΔΙ01

ίίοΰ έρχονται οί μαύροι νεκροΟάπται, 
ΚαΙ με αυτούς δ κράββατος όμοϋ, κ’ οί λακκοσκάπται.

(ΑΜϋίίΚι και ϊτάλιν [κχκρο'βιν (ρων>. των ίεριων ψι.λλο’ντων.)

Στενάζω καί οδύρομαι, όπόταν μ.ελετ^σω 
Βαθύτερα τον θάνατον,

Καί την ε ΐκ ό ^ , τοϋ Οεοΰ φθαρμ.ένην θεωρ·/̂ σω.
Εικόνα τ·/ιν αθάνατον.

Τδ πρδ ολίγου εύμορφον, χωρίς μορφ·λν καί κάλλος,
Καί ό γνωστός, αγνώριστος, κ’ εις μίαν ώραν άλλος* 

Ώ  τό πικρόν ποτηριον!
^  τό βαθύ μυστήριον!



49

ο  Ι1ΓΕΜΩΝ ΤΤΑΛΑΔΙΟΣ ΐΐ2ι\αιάΐ,ίύγ τ/ιγ Ανδίαγ.

Με τά ώριοφίίριχ των ε^θαταν οί ίερεΐς.
Αλλά βί) δεν άποΟννίτκ?ίς· άλλά σ{ι άργοττορεϊς,

Ι1· ΛΪΔ1Α

Πριν άποθώνω, τ ίς  ιρρικτίς' θανί; ρου \  κ/,δεία·
Η επί τοΰ λειψάνου ριου Ορ·/ινώδν)ς ψαλ|Αωδία!

(Η ΑΓΛΙΑ «π3α»?*ται κλ3ν3υ|λ!ντ] ι\ζ Ιγγΰ; δωΐΛχτυν.) 

ΠΑΛΑΔ10Σ.

Εις τδ Ιγγυς δω|^άτιον ίίύρθγι... , τρεμ.ει, χίπτει... 
Τοίις δύοντάς της οφθαλμούς δ θάνατος καλύπτει. 
Εκπνέει... άλλ εγώ ... Ιγώ, πώς μένω«φιγών, φρίττων... 

Εάν αθώα ίτο ν ! . .. .
Παραέτητε ιζλίθιε ί αυτάς τάς μαύρα; σκέψεις,
ΚαΙ τρέξε, άπδ' σέ μακράν, πάν ομμα ν’ άποστρέψης.

(Μί ταραχΐν.)

— Παλάδιε!— τ(ς μ.έ καλεΐ ; ποτ·/ριον ! συντρίψου,
Και εις τά σκδτ·/], μώχαιρα! μ/ί) σε ίδώσι, κρύψου.

( Κ^υΛΤίΐ τάν [ΐάχαιςχν χαί τ': ποττριβν.)

— Παλάδιε.— νά... έρχομαι...— Παλάδιε!— να... τρέχω· 
Φονεύς δεν ε!μαι· μάχαιραν, ποτ'όριον δεν* εχο).

( Τ'ί λίίψχνον τχί Λνδίας διέρχεται διχ τίς σ^ίνΐς 
των ί·ρ/ων ΔαΧλι'ντωρ. )

Του βίου ποια ήδονή καΐ τέρψις διαμένει;
ΚαΙ ποιον τδ αιώνιον τδ άφθπρτον εν γενει;



Και ποία της ζωτ.ς αύτΐς 'Λ 6λίψις Χ-αΐ ύ5ι>ν/ι,
Και τ{ς ή εύφ ι̂οσύνη ;

ΚκΙ τΓοία ή άλτ,Οεια, καί ΐ  άτ:άτ·Λ ποία;
ΚαΙ ποια ίΐ ά^^άΟεια, καί ποια ί  «οφία;

Αγώνα τϊόοον ή αίοΟανεται, του ίωρ.ατος 
Α-ογωριζορ-ένη!

'Ω; σταλαγιιά; χίτττα β?οχΐ? το 5άκ .̂υ Ικ τοΰ %[Λατο,',, 
Κι’ αύτ·/ι, άλΛΟίωρενη,

Θργ,νεϊ, εν φ  τά δ^ια τοΰ άλλου κόΐ7ν.ου θίγει.
Κάα^λία $5 βοήθεια!

Αλλά τδ παραπέτασμα τδ φοβερον άνοίγει 
Η φοβερ‘0  αλτ,θεία.

Τά όργανα του· οώιΑτος πώ; δλα κχταργοΰνται!
Τά πρδ μικροΰ κινούμενα, πώς πλε'ον 5έν κινούνται!

Τδ παν μ,υτττιριώδες!
Έίέθτ,ταν οΐ πόίες,

. Τά χείλη άπεκλείσθηταν 
Τά δμματα έσβυϊθτ,σαν.

Πώς αϊψνης ίιαλυετοει ώς πένθιμη σκιά τις '
Του κόσαου 'ίι πανηνυρι;., ο υττιΌς της "άπατης !
Που οί άκαιρο^άνταττοι τοΰ κύσμου αυτου μύχθοί;
Τδ ρεΰμα ρέει εν ροπη··' μ«ς ίε'χεται ή όχθη.

Αλλ’ επί 'ποία; κείμεΟα,
Κ’ :είς ποίαν πορευόμεΟα !

Πριν γενν-ηθώμεν, τ’ είμεθα,
ΚεκροΙ δε, τ ί  γινόμεΟα^
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ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΊΆΡΤΗ.
Φαίνεται ό πατρικός οικος τής ΑυόΙας.

2ΚΗΐνΗ ΠΡΩΤΗ.
Ο ΡίΙΚΗΡΑΤΟΣ και ό θυρωρός τον οίκον. 

ΰίΙΚΙΙΡΑΤΟΣ.

Θυρωρέ του πατρί'^οϋ τιις 5ώ|χατος είσάκουσί ρΑ6. 
Τ6 χρυτίον αυτά λάβε· τοί»ί θα^άρ.ουί άνοιξε (/.ε, 
Αύτοϋ; δπου ή Λυίία άποθανοϋσα με'νίΐ,
Αχδ έντεχνον ζωγράφου κάλαριον εΐΛονισριένϊ]·

(ύ  βϋ^ωρΑ ά·/βί·γΕ[ 9αλ«ιι.'/'ν τίν* χα\ ανχγω μ '.)

2ΚΗΐνΗ ΔΕΤΤΕΡΑ.
Ο Ν ΙΚ Γ ΙΡ Α Τ 0 2  έρ,ΰαίνων εις τον θάΛα^ογ 

τής νεσθάπζου Ανθίας%

Τά γόνατά ρεου κάρεχτονται· ώς λυχνοί ίιιυΟύνει 
Τοί»; χόίας ρίου τού; τρίρί,οντας ίι τρε'ριουτα αΐΚτ,>'(\.... 

(φίλων τβ Ιδαφβς)

Τά ί'χνη των {γηράτων τη ;, άσπάζοριαι καΐ κλαίω· 
Εγγίζω δ,τι εγγισε, και την ττνΟ'όν τ·/5; πνέίιί....



(Φαίν,ΤΛι ί  εΙχών τ ΐ ;  Λ«δί*; χίχ*>,υ|ψίνϊΐ {ΐ« βχίπη·» ιρνβι^βν.)

Ο ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ :ΐρο^ωρώ^ χρος τήχ είχόνα-·

0 χ_λγιρδς ί ΐ ν  ρ,’ επ ιβλέπ ει ό(ρθαλ|Αώς, καΐ ει^Λαι (Α0νος·

Πλ·/ιν τον σκέπνιν -ίοε̂ ,̂ω τρέ[Λω... ν’ άποσπάσω τηςεΐκόνος.

4 5

(Άττοβπά 1 «ίίττ,ϊ κ*ί |Α^.ιι άφωνο; κ* ε άχίντΐτβ;,)

Ο Ν1ΚΙΙΡΛΤΟΣ γονατίζω γ ττροζ· τ ψ  είκόγα.

Η χεΙρ ητίζ V ώχρον νίρεα τ ίς  ζωής μας είχε κλώσει, 
Λεν ήδελήσε τάς ^ύο τύχας ρ.ας νά συνενώστ].
ΠέΟανες πζρωργισ(;.εν·/ι τής νεοτ'οτό; μου φίλ·/ΐς 
Φίλ·Λ μου I μέ κατ·/ιράσθ·ος, όταν εκλειες τά χείλνι;
Εις τάς προσευχάς μου κλαέων, πάντοτε σ' επικαλούμαι· 
2 ΰ, άπδ τον άλλον κόσμον οι/.τειρέ με, καΐ λυποϋ μ.ε.

Ενθυμούμαι τήν άθώαν παιδικήν σου ήλικίαν,
6ταν είς τοϋ κήπου τ ’ άνθη, ό'ταν εις την μεσημβρίαν 
Επιπτες άπηυιϊισμένη μέ λυτήν την ζανδήν κόμην,
Εγω όε τόν τρυφερόν σου ύπνον ΰπερασπιζό'μτην.
Απο τ  άπαλα σου μέλη, τά λευκότερα των κοίνων,
Τάς άκάνθας τάς τριβόλου; κα’ι τον ήλιον μακρυνων,
Σ επαγρόπνουν, χβί με χείλη φλογερά καΐ διψαλέα 
Επνεα την θερμήν αύραν, ήτις σ’ ΙΟιγεν ώ νέα!

Ενθυμούμαι μετά ταϋτα τούς τερπνούς μας περιπάτους, 
όταν έχοντε; τά νέφη θεατάς μας άπωτάτους,

Μέ τάς χεϊρας Ινωμένας 

Ανεβαινομεν σκοπέλων κορυφάς, ερημωμένα;·
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ΐίσονν.τβτό είς το5 βίου την αύ*|-ην την ·|'·αλγ,ν«ίαν,
Και ώαοίαζες, ώ νεαΐ τ/,ν χεριστίράν. την νέαν,· 
ί ίτ ι ;  φεύγουσχ την σχέχ/.ν της αθώας φωλεας της, 
Δοκΐ|χάζει κατά χρώτον τάς τρεμούσα; πτέρυγάς τη ς....

( ’ £ “);ιι;ϊοαίν:ς μ ί'τ’ ά π β λ π ιιίκ ;.)

Οΰτε >(5γους, οΰτε θρ·/νθυς αί δικαί μου έχουν λύπαι* 
ΠέΟανε· καΐ ούτε λεξιν συγχωρηοεως μέ ειτέε.
Κ-’ ιοως τώο* μέ άκοόει, καΐ χικρά μέ καταράται'
Κ* εις τον πλάοτην καΐ κριτ·<̂ ν τη; εμε τώρα α ΐτιά τα ι!...

Εις το αίμά σου ομνυ»
Οτι σήμερον εγώ 

Τρέφω μ.όνον σκοπούς ^ύο',
Να τον σφάξω, νά σφαγω·

Φεύγων από σέ πηγαίνω
Τον φονεύω, τον σπαρώττω,

Κ.’ είς τον α ίην καταβαίνω 
. ■ Νεκρός, σύρων νεκρόν, κάτω.

( ’Ι̂ οιίφνΛί ι χρίτβς ίί ;  τίν  πλϊΐοιιν κιιτωια· υ νίίΤί 

Λυ3;χ έ^ζαίνίΐ.)

Ο ΝΙΚΗΡΑΤ02 όπισθοδρο^ιωγ χαΐ κραυγάζων.

ΪΙ εναέριος εΐκών εκείνης... Ή Λ υδία!...

Εκείνη!.., δέν μέ άπατα τό φως μου* ή ιδ ία !...

( ό  Α νίίβ  |*ί(« οιωπηλτί.)
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Ο ΝΙΚΙ1ΡΑΤ02 ^!αχξ>ντ4μ6γθς μ ε τά  τζ>όμον.

ϊτ:6 το φώς περνπατίϊ τ ίς  κρυερα; σίληνης* 
Μϊλαγχ^ολίας άγγελος, και άγγελος γαλ-όνγ;;.

(ή Αι»δ-α ηληοίάζΐί χ*’ι έκπί'ρ,πίΐ ι^ωνην γβίρά·».)

Ο ΝΙΚΙ1ΡΑΤ02.

Αρχάγγελοι των ουρανών! ^ |ν  είναι ή φωννί τνις! 
Αρχάγγελοι των ουρανών! ιέν είναι ή ρ,ορφη ττ,ς!... 
Το στόρεα σου θρτ.σ/.ευτικγ;ν . Ικπέρχει μελφοίαν 
ΚαΙ άχοπνεει;, ώ νεκρά, λιβςνου εΰω^ίαν!
Λλλ’ εν ω φεγγ’ είς τά νερε τοΰ βάλτου η σελτ!νϊΐ. 
Εν ώ του νυκτικόρακο; άκ.ούονται οί θρνίνοι,
2ΰ 5ιατΙ πάραίτησες τήν έντχ(ρ{αν. κόνιν, ·
Και σύρει; εις τού; πύϊας σο) τ·/ιν νεκρικήν σίνίονην} 
Κ’ εγώ εν ριέσω ούρανοϋ εν ρ.'σφ α.$ου κείμαι.

Κ εγώ κ’ έν μσφ είμαι,
Καταχθόνιας Ολίψεως, και δίας εύφροσύν/ις,
Εντός ζωί;; καΐ τελευτής^ φενός και άφροσύννις^

( ή  Αυοί» |Αίτα βκωιη; Οίτιι τίιν χιϊρά ττ.ς 

ί«\ τί; χειρ-!;; τ3 Νκκράτον.)

Ο ΛΊΚ.ΡΡΑΤ02.

Νεκρά ! εις τήν χροσε'γγισην των κρύων σου δακτύλων 
Μΐ βλ επεις τέμον φύλλον.

Η χείρ μου εις τήν χεΐρά σο σχασμωδικώς ύχείκει, 
Και φΟάν εϊ; των οστεωιν }ου τόν μ,υελόν ή φρίκη.



Ή  γεόΐάί^ος ΛΥΔΙΑ.

Δεν με γνωρίζεις; ε?μ’ Ιγώ.

ν ιΛ ιρ α τ ο ς .
,  ·

Εγώ I εγώ ! μτ. λεγ·^ς· 
Μ·^!.. με δαυλδν τά σπλάγχνα μου πεπίίρωμενον φλέγγ,ς·

Ή  ηό χα ^ο ς  ΛΥΔΙΑ.

Πραΰνσου καΐ ύπόμεινε μικρόν νά σε λαλιίσω.
Πριν σε άφ'Τισω, έρχομαι νά σεπαργιγορν^σω.
Εις τ ίς  άκτ·?ίς τά μάρμαρα ·τ6 ρεΰμα μορμορύζει’
Και ψηλαφών ό ζέφυρος τάς ψάμμους, ψιθυρίζει.
Φων/5 ανθρώπινος ε^ώ τ/ιν άκοήν δεν κρούει,
Μας βλεπει μ.?νος ό θεός, καΐ μόνος μάς ακούει.

■ ΚΙΚΠΡΑΤ02

Θεε! εις κάθε βλέμμα τ/ις υπάρχει ψυχή μία*

Λυδία πολυζόθτ.ττ,! ...  άγαπ·/·,τνι Λ υδία!...

(ΖτιτεΓ ν* κ ί η  »ί; τκ« άγχάλαί ττ,ς.)

Η ΛΥΔΙΑ ^ιαχρνγο^ίνη-

Νικήρατε!...
Ο ΝΙΚΠΡΑΤ02.

Η γοερά καΙ θελκτική φωνή τη ς !
Τήν βλέπω καΐ μαγευομαι' λευκή ώς μαργαρίτης!
Λλλ’ είναι δρασις αυτό· μυστήριόν τι τρέχει· 
ό  κόσμος τόσην δύναται γλυ)ΐύτητα νά εχγ;
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ϊ6  πρόβωπον σο« ! ως ή σελγιν/ι κλαίει,
Και βαθμηδόν ή χλαυθμηρά μορφή σοο χαταρ^ει.

Κυπάρι'ϊΐτος αμάραντος, άμάραντον φκλάττων 
Τό κλαοθμηρόν μοι» σχΐμα,

Εν μίσω θέλω πάντοτε σ/.ιάζει των μνημάτων 
Τ6 ίδικόν σου μνήμα.

ΛΪΔΙΑ.

όπόταν είς τον ουρανόν εγώ εμπρός του πλαστΟυ 
έγώ  διά σε δέωμαι,

Κ’ εις του Οεοϋ τόν άπειρον ναόν, άγνη λαμπας του 
όμοϋ με τ’ άστρα καίωμαι, 

έμέ, εις τήν αγαπητήν ενθύμησίν σου εχε·
Τό γήίνόν μου ένδυμα με δάκρυα σου βρεχε.

ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ.

Παλμός εΐς την καρδίαν μου ενόσω ένας μείνη,
Θά είναι παλμός έρωτος και πένθους άθανατου,

Και οίίτε θά σμικρύνη
Την θέρμην τής λατρείας μου τό ψύχος του θανάτου·

Μακράν σου τώρα Σκοτεινός 
ίΐέ  είναι και ό ουρανός! ...



ΝΙΚ.ΠΡΑΤ0Σ έ^ ίχστάσει.

Εν {χεσω των αληθειών πλανασαι των μεγάλων* 
Είπε με, θε'λομεν ίίε ϊ  χάνε'ναν κόσμον άλλον;

Αλλοί3 μ·/ιν άπαντώμεθα;
Αλλοϊ5 μην γνινριζόμεθα

(Μίτ* μίκ^ν.)

Πάντοτε κ’ εί; πάντα τόπον, ιο σκιαί! ίτε'ρ'.ηγεΐσθε· 
Μεταξύ θεοΰ, άνθρώπων, ούρανοΰ καΐ γης κινεϊσΟε. 
Ασκεπής εμπρός σας είναι ή μυστηριώδης φυσις*
Αραγε δεν είναι άλλη, εκτός ταύτης, χρυσή κτίσις; 

ΛΥΔΙΑ.

Εύρίσκεται αγαπητέ! παράδεισός τις, δπου 
ό  αίωνία οϊκησις ώρίσθη του ανθρώπου.
Εις τούτον κάθε δσφρημα υπάρχει εύωδία,
Εις τοΰτον ^ ς ,  παν υραμα·, πάς κρότος, μελωδία. 
Εκίϊ δεν συρ.μιγνυεται ή σαρξ και ή θεότης,
Οΰδε ζωή καΐ θάνατος, φθορά κ ’ αίωνιότης. 
ό  κόσμος δ πρωτότυπος εκεί δ πρυ αιώνων 
Τό ατελές άντίγραφον εκείνου εδώ μόνον.
Εκεί των ιδεών ήμεί; δρώμεν τάς εικόνας*
Εδώ τάς σκέπας βλέπετε, τάς σκε'πας αυτών μόνας. 
βκεϊ και ή Αλήθεια, καΐ ή Ελευθερία*
ΚαΙ ή της γης ιδανική έκεΐ, ευδαιμονία.

ΝΙΚ1ΙΡΑΤ02.

. Υϊ τέρψεως ανέκφραστοι εκστάσεις κ’ εύφροσόναι!
Η θέα τ ίς  ε’νυπνιον απατηλόν δεν είναι;

5ο
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( ’ Εν 8«βτά«ι Λα'ι χφρωι 5χ»δ3ν.)

Τί τ:ξ)ά·:τίτε οΐ [;.άκαρΞς·, πιστί'^ϊτα'. κάμμίαν 
ό  τ;αν'7ίΐ:ότϊτϊΐ; ϋ<ρ0χ!λ|χός σας ΰπ^ρεσίαν;

ΛΤΛΙΑ.

ΐίω ; ζδ[/.£ν; τ£ · γίνό[Λίθ«;
ΚαΙ που πδριπλανώρι.εΟα ^

Φως Ιλαρόν, ώς εν̂ υΐΑ» ήαας περισκεπάζει,
Κ,α'ι δόςαν επουράνιον, ^ φως παροριοιάζε!..

Ποτέ §εν ταραττίρ,εθα,
Πλτ.ν οίκτον αΐσΟανι^ριεΟα 

Απ^ τ?υ; θείους· βλεχοντες κ’ εναερίους τόπους,
Τους εις τ·ίιν ύλην νέοντας χηλογενεΤς ανθρώπους.

0{Αοϋ ^ιαλεγόμεθα,
Τάς δσας άκροώμεθα,

II βλεχθ[ΐεν τής φυσεως «κηνάς πα^ευφροσύνους,

ΚαΙ δλους ενθυΕΛούρειθα τοί)ς πρώτους ή|Αών θρήνους. 

Εΰ^αίριονες βλεχο'ριεΟα,
ΚαΙ τα συναισΟανορΛεΟα,

ΚαΙ ΰ[Λνους*ψάλλοριεν θεοϋ, ώς μία μελφίία,
'Ως (Αία ψυ·̂ 'ή άπαντες, κ’ εΰ^αιριονία [χ{«.

Το παν περιερχόριεθα,
ΚαΙ χανταχοΰ τερπόριεΟα

Εκ τοϋ χλ·/;σίον βλε'χοντες τάς οίκηριε'νας σφαίρας, 
Προς άς τοσαύτα; εκ τής γής υφοΰ[/.εΟα ίσπέρας. 

Εις κήπους πορευόμεθα 
κ ’ έκε: συναπαντώμεθα
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Με τίιν σοφίιν όρ,ηγυριν των παλαιών αιώνων,
Εν (ΐίσφ πηγών (Αελιτο; καΐ χρυσο̂ ΑΤ̂ λων κλώνων.

ΜΚ.ΗΡΑΤΟΣ.

ό  λ^γος της ώς [Αθυσικ:ίι γλυκεία ·Αε κοιριίζει· 
ό  ήχος 6 μονότονος αυτός, με μαγνητίζει.
Αποκαρουμαι βαθμηδόν... αισθάνομαι βαρέα 
Τά βλέφαρα... στιγμ·}) τερπνή, καΐ κοίμηβις ωραία !

β  ΛΓΔΙΑ 7ζΜ\ΰ(άζονσα προς τον Ρ^ικήραχον 
χα ΐ άποχοιμίζουσά τογ.

Από Ουμο  ̂ πρασινίζουν 
Μυροφόρα τά βουνά,

Κ.’ είς τά δένδρα τερετίζουν 
τά εωθινά πτηνά*

Φεύγω ή αυγή πρίν εΰγη* 
ό  χαλκός ιδού σημαίνει.

Ο ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ άνοίγωτ ζάς άγχάΛαςχου είς χί\Υ Α υ^ίαγ. 

II ψυχή μου μέ σε φεύγει...

■(Πίππι άσ; χάρωιιν.^

Π Λλ'ΔΙΑ μακρυγο/ί/γη. * 

ό  ψυχη' μου μέ σέ με'νει.

(ό  Κοίΐρχτο; φαίνεται υπνώττων.)

*// πο ζά το ς  Αυ6ί<ι, πΛτ\οίάΧ,ονοα προσψέρει 
ώς ριαγιχην έπ(ύΰί]Υ έπ  αύτοϋ- 

Τήν ώραν, όταν ή αυγή τόν ουρανόν λευκόν/),
Κ είς τόν καΟρέπτην βλέπεται τής λίμνης ή σελήνη, ■
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ό  σχ,ώλ'/); ό φωσφορικό; είς τ·ί:ν (Λολόχνιν ερπ·/)̂
Και των σττ,νώ^ ί» μουσ-χ·}) τήν έργιμ.ίάν τέρττγ.
Εις τ·/)ν ψύχραν κ’ «ρ'̂ ρ'.ην σου χβρίμενέ με κλίνην 

Με την ψοχράν σελ·«νην.

ΚβΙ όταν είς τάς κλαυθμηρα; ιτέας των μνημάτων 
Εν μέσω των νυκτερινών κοιμάσαι φαντασμάτων,
Σιμά σου θέλει άγρυχνεΤ του ΰπνου σου προστατις 
Σκιά τις, άναχαύουσα εις· σέ την πτέρυγά της*

ΚαΙ δταν τό χολΛ^ακρυ Ιξαίφνης κλείση,ς 'βμμα, 
ο ι  δύο, μία θέλομεν γένη ψυχ·«, ><■’ εν σώμα 
^Ω; δύο, τού αυτού πυρύς σπινθήρες Ινωμενοι,
‘Ως δύο άναστεναγμ.οΐ όμού συγκεχυμένοι!

'̂ ’ΑΜ«/ω̂ ίΓ.)

£ΚΗΐνΗ ΤΡΙΤΗ.
ο  ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ ψ α ίηται χοψώιιεγος>

(ΕΕ«ι γίνίΛΐ) σιΝτ'· ά/Λύονΐ»ι έ'ξωβίν *ί μυιττμώδίΐί βύταί φ««ί.)

ό  Καιρός εί; τον αιθέρα καθώς τ ’ άνθ’ είς τόν λειμώνα 
Τ’ άστρα φύει καΐ μαραίνει·

Τού Θεού άκα-αχαύστω; τόν γαλάζιον χιτώνα 
Με κλωστά; χρυσά; υφαίνει.

Λξωνα ό πλάστ-ης στρέφει μέγαν καΐ μαγνητισμένον,. 
Λυτός λαμπών ώ; άύάμας,

ΚαΙ ακούεται ό κρότος των γαιών τών στρεφόμενων 
Εις τάς θείας του παλάμας.



ΚαΙτα -πνευαατ ^νίβαίνουν, κατεβαίνουν |ΐ ί  χρυσίνους, 
Εις τϊ,ν χείρά των Ουρίας;

Κ,αι ραντίζουν κ εκκονίζουν τοϋ παντάς τά ; σαττφειρίνου; 
Λεωφ(5ρου; καΐ πλατείας.

Κα; δ ίίλιο; τον ρ̂ο̂ ΛΟν τον παίΛπάλ^αιόν του τρε^ει, 
Και λαριπα^ου^εϊ τλιν γ ίν .

Μετά έκατδν αιώνας, ώς νά ίτον, λα^/.ψιν εχει 
Είς τγ,ν πρώτγιν του αύγτίν.

Στι?»βει τοΰ θεοϋ τι ττλάσίς (ος χρυσός άπδ Ιργάτου 
Νεοκτυπγ,Ο Ι̂ς σφυρδν.

Στιλβει^ ώς την είχαν πλάσει τά ρ/εγάλα δάκτυλά του, 
Εκ τών πρώτων ήαεοών.
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2ΚΗ1ΥΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΧΑΡΙ4ΠΜ02 ΚΑΙ ΚΙΚΠΡΑΤΟΣ.

Ο ΧΑΡΙΑΓΟΙΟΣ .τροζ ζό/· Νίχηρατογ.

Τα παντα προετοίρ.αία, τά,ν λνεριβον καΐ τους ναύτας· 
Κά φυγω|Λεν εις τας στιγριάς τάς κυνίυνώοεις ταυτας,... 
Αλλ ή σελήνή τ'ι̂ ν ώχράν εικόνα του καλύπτει·
Η εσπαραενν) κόαη του τούς ό^Οαλαούς του κρύπτει.
Αεν χ̂ε λαλεΓ.... πλην σείεται.. κινείται., αναπνέει 
Η κρύα είς τάς ολε'βας του ζωη του άναζέει.



ο  ΝϊΐαΐΡΑΤΟΣ άγαχνΛϊων.

τ·!,νε:5 £ 5  <!ύ; τήν ·&ου5!ς·, Βγώ τ ίν  άτενίζω 

Κ,αΙ τίιν ακούω...
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ.

Ποιαν 1  τ ί ;  τΐ λεγεις, ^έν γνωρίζω, 

■ Ν1Κ-ΗΡΑΤΟΣ.

Πώ?! ϊχείς ί^τα, »αΙ «'ίτά ή λυτηιρί) φων4 ·Γ»ιί 
Λεν χρούει;.. Πίνί ιε»> =1, 5έν φρίττει;;...

(ΣΤΛβ>ψ»'<βί)

έφάνη -^ν στιγ(ΐνιν αότίιν, ή ^υστυχ·/ις εφάνη. 

ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ,

Και τίοϊος άνθρωπο; ποτέ δν άπαξ άποΟαννι 

Λναγεννίπαι;
ΚΙΚ11ΡΑΤΟΣ.

Ακούσε· τά; ασθενείς φρένα;

Τί) άλγος τ ίς  καρδία; [χου δεν εχει θολω^ιένας. 
ό  φαεινός άνέτελλεν άστάρ τνίς Αφροδίτης,
6  Γαλαξία; ελαριπεν ώς λίθος σαπφειριτ/ις...

Ηκο'ίσβη στεναγριί»; βαθύς...
ΚαΙ τάν νέκραν είδα εύΟύς.

ός ενδυρι’ άραιότατον 
έφόρει κάλυ^αα χρυσόν,

Πλήν ΰφασ|χα λεπτότατον 
'Ως τά πτερά τών ρ.ελισσών. 

ήλθε πλησίον [χου αύτ/ί*



6  χειρ [Λου έψ/Λάφησε 
Τά ΐχνϊ) νπζ>.. πάχνη λεπτή 

Ελύθτ) χ«1 ριε άφητε.

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ.
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Πιστεύεις τίιν ανατροπήν των γε,νικών κανόνων; 
ό  πλάστης άπαζ δρισεν* ύπείκει άπ’ αιώνων- 
ό  πλάστης νό{£ους εθεσε, καΐ πρώτος τούς· φυλάττει.,

ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ.

Αεν ητον τούτο, π(στευσε, όράσεως άπώτ'/^ 
Ερ,πρόςμου ηλθεν ή νεκρά, και είχε την εΐκίνα 
Λΐοκην, ύπερ την άθικτον των Αλπεων χιόνα.... 
Σκληρόκαρδε ί τί πολεριεϊς- αύτ/^ν μοο την απάτην;
Τί την έλπιζα (χε στερείς αύτόν ριου τ^ν έσχάτην;, 
Τήν σκεπήν των όμριάτων μου άλοίμονον! ανοίγεις,
ΚαΙ τής φρενός μου θεί·̂ ρώ τον σάλον τής ολίγης. 
Αυτής ίεν ητον ή σκιά· πλ·ήν ή σκιά, τύ σκότος 
Εντός υπάρχει του νους, εντός τού συνειίότος.

( Αχίνονται τ *  βήματχ της νιβτάφον Λυδίας.)

Ο ΝΙΚΠΡΑΤΟΣ ^με^ά ψρ^κης.
Ακούί

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ.

Στε'λλει σιγαλήν τό κύμα μελω^ία' 
Μαλαττον 6(ίαλήν χ,ϋΐ τκραλίϋν.



ΝΙΚ.ΠΡΑΤ02 μ η α  (/ρίχηζ·
Κυττάζεις; *

ΧΑΡΙΑΗΜ02,

Σείει ο2νεμ.ος του χτύπου τ·/ις ττ.ν χλόϊΐν,

Ο ΝΙΚΠΡΑΤΟΣ ^^ετά ψζίΛψ.
(’)<7φραίνε'ται ^

ΧΑΡΒΗΜ02

Οσφραίνομαι κασσίαν και άλό'/ιν.

(ή νΐ5Τ*φθί Λυδία *̂α>ιρο6?ν ίιταναοαίνίταί.)

(Ο Νΐϋϊρατοί ρ ν «  ά-ο^ίβω!^.ίνο^)

Ο ΧΑΡΙΔΗΜ02 ^Μτία^γ τηγ ί̂ότα^^>ον ΆυΗίαΥ

ΪΤϊερνιφάνως ό λευκύί λαιμ-^ς τ/;ς υψωμένος*
Βαβίζει μεγα”λθ“ ρετ;ϊ5ς, ώς κύκνος ή ■ταρ^ένος.
Η μακροτάτ·/) κύμη ττ,ς Ικπεπ),εγμέν/) π ίπτει,
ΚαΙ μέ χρυσίον καθαρόν -τά'ς πτέρνας ττ,ς καλύπτει.

(Παρατϊίρω* βύττίν.)

Θεέ! ώ; ή πανσέλτνο; νλνκϋ τό πρύσ.·-χόν τ τς ’
Η παρειά ττς κόκκιντ. άλλα τό κόκκινόν ττς 
Δεν εχει χρώμα ζωντανόν, ττν νέκρωσιν φυλάττει, 
όποιαν τό φθινόπωρον εις τά  φυτά χ_αράττει. .

(Πρόί ττ,ν Λυδίαν.)

Τις είσαι συ, κ είς ττς νυκτό; αΰττ,ν τγ,ν ώοαν, σχίίμα 
Εράσμιον «νε'λαβες, άφτσασα τό μντμα;
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Ακίνν;τνι άτζψανίς, καθώς ή στ$ργ,θεΤσα
Ν.ι6β·/ι τών φιλτάτων ττις, κ’ ε< λύπ'/ις λιθωθίΐτα;

Υ£0τα>ρζ ΛΪΔΙΛ ττγ6(  ̂ το τ  ΝιχΊ\^ατοΥ.

ό  σύντροφε αχώριστε τ ις  ν·/;7Γ'.ότ-/:τύς ριουί 
Δεν θίλει π'λέον σε ΐ^εΐ ό κλαίων όφθαλμύς αου; 
Παι^ία, κλίνην ειχαμεν την κλίνην την ΐ·^ίαν 
Δεν θε'λο{Αεν εχει νεκροί [̂ .αρίΛαρου πέτραν «.ίανί

(Γινςται άραντο;.)

ΣΚΗΝΗ ΠΕΐΙ Ϊ̂ΠΤΗ.
ο  ΠΓΕΜΩΝ ΠΛΛΛΔΙ02 χαΐ οΐ Ι^γωτ^ρω,

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙΟΣ ψ6α& ωγ,

Ε^ώ εις τούς πατρώους της θαλά'Λους τί ζητείτε; 
Σεις ξένοι! πώς τό άσυλον της στέγης ρ.οο π ατίΐτε;

ΧΑΡΙΔΙυΙΟΣ γξνγω γ ιιετά βίας.

Οί ένοπλοί {̂ ο̂ιί ειεειναν όπίσω' τούς λαριβάνω 
Και εις βοήθειαν ευθύς τοΰ Χικηράτου φθάνω.

Ο’ ΝΙΚΗΡΑΤΟΣ ττροχωρώγ προς τ'ογ 
^Ηγεμόνα ΠαΑάόιογ.

Κακούργε! είς τά στηΟησου αισθάνεσαι χαρδίαν,
11 ΐλύνον κατά γυναικών ησκηθης την ανδρείαν; .



ο  ΗΓΕ5ΙΩΝ ΠΑΛΑΔΙ02.

ί»9

Μί στό[/.α τοίον προπίτε; εις οσους {λ ερωτώσι, 
Τό ξιφός [ΧΟ'̂  άπίκρ'.σιν είν’ ετοι;χον νά ’ίώσ^.

ΝΙΚίΙΡΑΤΟΣ 'έ.Ικίύΐ το ^.ΐψός τον.

Λοιπδν |Λ·Λ οτεκγ,ς* τον καιρόν εις άπεΛάς (λυ; χά '̂γιί·

Ο ΠΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙ02 %.Ικ(ύΥ καΙ αντος το ζΐ^ός του·. 

Βαρόνεσαι 5ιοιπόν νά ζής;

Ο ίίΙΚΙΙΡΑΤΟΣ.

Φοβείσαι ν’ άποΟάν^ς;

Εις. τούς ανδρείους ό,αιλεϊ ή χεΙρ «ντι τν.ς γλώσστις.
Ελθί, ίειλε, τόν θάνατον νά ^άβγς, η νά δώσγς.

(Κτυπωνται («τ» λυσοκ;· ό 'ί·νΐ(/,ών Παλάίιο; πίϊΗβι τα ι9χ>τ!ς.)

Ο Ν1Κ.ΙΙΡΑΤΟΣ τρε^ωγ ί.τΐ τον άσ^αί^ιογτοζ ΠαΛαίίου·

Τόν εσφαςα,.. κ«1 παριστά ό αναστεναγμός του 
Τόν χωρισμόν τοϋ πνεύματος, άπό τού σώματός του.

(Φωνάζων ίί; τ* ωτ* Τ(.ν Πιλαδίου.)

Εγώ, εγώ σ’ έφόνευσα εγώ· μέ 5ια·κρίνεις;
Ώ  >ύσσα καί ώ επακρον μ.ανίας καΙ ό5ύν/]ς! 
Θανάτου κατεκάλυψε τά δμματά του σκέπη.

! Ακούων 5έν ακούει με, και βλέπων δεν μέ βλέπει·ι



Επιθυ|Αώ νά με
Τον αγρ^ιίν του όφθχλμόν επιθυμώ ν' άνοίξτ,ς,

ΠρΙν είς τάν Ι ίη ν  καταβ-ρί,
ΠρΙν με τάς κακουργία; σου του; πταίστής του έκπλτίξν;;.

Μανία! κλαίω, δάκνομαι!... άπεθανε’ καΐ ζώντα 
Δεν δύναμαι νά τών ί ίώ , καΐ να τόν εξυβρίσω,

ΚαΙ ώς άποθανίντχ,
Βιάζομαι τον μιαρόν άνύβριττον ν’ άφτ'σω*

Ο ΠΓΙίΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙ02 άγοιγ(ύγ τονζ ό^6α.?^ονς τον·

Με άγαλλίασιν ,ψυχί; μεγίττην άποθν^τκω*
Τόν άίϊΐν προκριτότερον βου και τνίς γ ί ;  ενιρίτκω..-.

Ο ΝΙΚΙ1ΡΑΤ02 μεζά  γεΜύζος προ<: ζόγ Ι Ια Μ ΰισγ.

6ο

Αν όακρυ εγω έχυσα, συ αίμα, αίμα χύσε.-.. 
Ακόρεστη εκίίκησι;! ζωη, ζωη̂  μου είσαι.

Ο ΠΓΕΜΩΝ ΠΑΛΛΔίΟΣ.

Μ αύτους τον; λόγους πίστευσε, δεν δύνασαι ν ’ αύξόση; 
Την δόσίν τη; φλεγουση; με μανία; μου καΐ λυσση;...". 
Κεραίαν εΐ; τό μισό; μου, κεραίαν δεν προσθέτεις.... 

(Μ«τ· ίλίγον.)

Πλ-όν τρε'μω μ.ην εκείνη ζ·?ί, καί μί;ν ό υπηρέτη; 
Πλανεσα; με μ ’ ανταλλαγήν όμοιου ποτηρίου 
Υπνωτικόν την εδωκεν άντι δηλητηοίου.



6χ

ΝΙΚΠΡΑΤ03.

Ζή! λδγεις; ζ ΐ  I πώ; £ ΐπές;ζ ί}  [ΐέ είπες  ̂ ζ ί  εκείνη! 
ό  λόγος σου το βάλσκμον είς τάς χλ/,γάς μου χύνει 
ΐΐοϋ είναι!...

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΠΑΛΑΔΙΟΣ άγασηχο/ό^ιενος.

Αν εννώριζα ποΰ είναι,, νεκρός οΰτω 
Εις την καρδίαν Ιπηγον αύτης, το ζΐφος τούτο.

(’ΕιτανβπιΐΓΤων.)

ΑπεΟανεν, ^ της ζωής την αύραν άναπνεει· 
ή  φλόζ αΰτη αιώνια τα σπλάγχνα σου άς καί·/|.... 
ό  σκώληζ^ ό ακοίμητος αύτος, άς σε βιβρώσκ·/)... 
Καρκίνος την καρδίαν σου ακόρεστος άς βόσκ·^... 
Ζο^ρερωτεραν ο νεκρός του σκότους ιχου ημέοαν 
Εις σε άφίνω... καί ζωί;ν θανάτου πικροτέραν.

(Ά ιωνιά ιυρι'ιι.ενι; κ«ΐά χ*ί κλτ.σιαζων 

πρβ; τον Κικνί^χτον.)

Δεν εχω δυναμιν εις σέ τό ζϊφο; νά εμπηξω.
Ελθέ εί; τάς σπασμώδεις μου άγκάλας νά σε πνίςω.

(Π ίπτίΐ 65τ; Γου Νικϊ.ρ^του χβι -ΐχτϊν/ίΐ [χετ’ ά-^ωνίϊς ΟίΤΛβί'.ωοιχίς.)
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2ΚΗ]νΗ ΕΚΤΗ.
ΧΑΡΙΔ11Μ0Σ ΚΑΙ Ν1ΚΙ1ΓΑΪ0Σ,

ΧΑΡΙΔΙΙΜ02 ^ ε τα  σΤ|^ατίύ)Γώ>·.

Εις του αίΘ/ρος εφίασε τό (>ψο; ή ^ιι/ρα. 
Εχχυνει το κατάστε%ον πρυ[Αν·/ί5ΐον άερ*.
Ε ίώ  εις τον αίγιαλον μας καρτΓρεϊ το σκάφος. 
Λναχωροϋμεν.

ΝΙΚΠΡΑΤΟ^.

Εις εμε ας βνοι^Ο·  ̂ 6· τάφος.

Εις τας Αθήνας φεύγωμεν.' εκεί πατρίς, θρν;σκεία, 
Κ.αΙ Θρόνος τνί; φυλής -^μών· ε’/,ίϊ Ελευθερία.
Είς λίθους αρχαιότατος, εκεί, Εγειρόμενους 
ό  ε^ρα τοϋ Ελληνικού άναστηΟέντος γένους .'·

ΝΙΚΙΙΡΑΤΟΣ άτζο^ιαχ^ννόΐιενος.

Εκεϊ, εαν λιμενισΟ^ς, είχε την τελευτήν μου.
Και λα^ε ώς υστερινήν^ αυτ·^ν την ε’ντολάν μου.

(ή σχτ,νί] «ίτΠίΐ.)
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ΠΡΑΕ12 11ί:ΜΠΤΗ.
Έ ρη^ία  μ εγίσ τη  χατά τ ψ  άχρηγ τον Βοσπόρον.

(Φιλοβοφβ; τ!ί Καλλίας Χϊθηται εί; τόν άγρο'» ?οι» ίχων ιτλιιοίον το> 
),ύχν:·; άνχ|Α(̂ ί·/ον, β'.βλίκ; καΐ τιλ*αΛθπια.)

Ο Κ.ΑΛΛΙΑ2 ριέ τονζ δαχτϋ^ονζ είζ χογ χρότο.^ό

Κ· 8{ΐβ«θύνω, X Ι^λβαΟ'̂ νω,
Νοϋν κ«1 δρασιν ΐΛΤίίνω

ΚαΙ εις γνίν, κ ’ ίίς  ουρανούς· 
Πλγ.ν νά ευρ’ εις ρ.άττ,Ί Οέλε̂ ,
Εις τδ παν σκοπούς και τέλ'Ο 

ό  αδύνατός μου νους.

Εις τδ αχ-ιρον πεδίον 
Τίς αστέρων καΐ ή>.(ων 

Ε;^υσε κονιορτόνυ ;
Και τά ομμανά μου -οΐος 
Δεσας, μ ’ εκλεισε κρ'υ^ίως

Εις τον δαίδαλιον αυτόν;

Ετρεξα Θεέ ! εις μάίτγ,ν
ΚαΙ εις γης και πόΐντου πλάτην,



Κ ’ εί; ττίν άκρ*ν * ίρί^ίαν,
Κ-’ εις τγιν ν,ροϋσιν των στϋΐχ_είων,
Τών χουφών βου [/.υοτ'ορίων 

Να >3\ιλλάβω λεζιν ρ.(«ν.

Πλάδτα! δεν σε σΛλα^;.βάνω·
Εις τδ’ άπειρον Ιπάνω,
Κ’ υπεράνω τών αιώνων,

Α,νϋψόνεις σεαυτον·
Τον χιτώνά σου δε μόνον 
Εις ΐμας εμπρός Ιχτείνεις'
Νά τον βλεπωμεν άφίνεις 

Από άστρα κεντΥιτόν.

(2βύνη Χ’ί/.ν3ν τ̂ '  ̂ χχι σιώπϊ^'ω;.)

(Μίτ· ολίγον.) 

έ δ υ σ ε  κα ι ,ή  σελ-ιίντι,

Εί; νϊν ίο υ ρ ν  «οΛά5« φ ΰ ί ^ “ (.-<1 γλυώ  χ,ύνίΐ.
ΪΙ μίση αύτ'ό ΐμερα 
Τή; ημέρας γλυκύτερα,

Τ6 άιιφίβολον χαΐ τρίτον ? " !
Π ίπτον«γ«λά , »αΙ σ ί >  ε ις«  χό?τ« ™ . «οεϊ,αίων, 
ΚαΙ τών πέρις τούτων οντων το άσΟενημένον χρώμα, 
όλα , όλα ησυχάζουν φαντασίαν, νο'υν καΐ όμμα 

(Βλ-;π«ν τ ’ άοτρ*·)

Αύεά δλΐί λοιιιδν τ’ άστρ«, γ » ϊτ ' είναι οία-ψενα!, 
Αβντσότπλαγχ,να πελάγϊΐ, άτ(Λ0(7φ«ϊραι χρντω μ ναι!
Ιϋ ί αύτά, ώς εί; τήν γην (ε«;, ζώ «^δ»»ται (εί «ρίαεν, 
Ανθρωποι αατανοοόντε; τήν (/οοτηριώοη ατίοιν!
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έχουσι λοιπίιν καΐ ταΰτα Πλάτιοναις, ΑριίτοτΙλίΐς 
Δψ.ο'τΟένΗς, ^  όμηρους, Ζευξιίας, η ΙΤραζιτέλεις;

Εις τίιν ώραν ίσως ταύτην ίίσυχος κάνείς πολίτης 
Των πλησίων μου αστέρων, του Ερμου, της Α,^ρο^ίτης, 
Παραγίνεται κ’ εκείνος εις τάς σκε'ψεις τάς {ίίας ! 
ν ’ άνταλλάξωμεν, άν ητον ^υνατδν, συνομιλίας!

Χγνωστοι πολϊται ζώντες εις τους μακρυνούς άστέρας ί 
ό  θεύς εις σάς αισθήσεις είωκεν έντελεστέρας;
Στρέφετε εις τούτον τόν μικρόν πλανήτην εως, 
όπου ον αθάνατόν τι έρπει καΐ θρηνεί ματαίως;

(Έξέρχίτ*» ^ ίλΜί άιτ5 τΐν  Ανατολήν.)

Ο ΚΑΛΛΙΑΣ ^Χίη(ύΥ άγγωστόν τιγα σκάητοηα^

Τί ζητεΐ' τ ί  θέλει ουτος είς τα βάθη του ^ρυμώνος* 
Με λιθόνει Ιν του βλέμμα, ώς τό βλέμμα τής Γοργόνος... 
Αυτή πόθεν εδώ ήλΟεν ή σκιά ή άπαισια;
Του ώχροϋ αύτοΰ τί θέλει, φάσματος ή παρουσία;

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ σκάπτωγ.
\

, Μίαν μόνην φοράν ηδρα, δυστυχ^ίας πάσης λήθην,
Τους εννέα μόνους μήνας, δταν Ινδόν Ικοιμήθην 

Είς τήν μητρικήν γαστέρα.
Τήν πρ6 τής γεννήσεώς μου ήσυχίαν ζητώ πάλιν,
Κ’ οίς τήν γήν θέλω τήν ευρει καταβάς· είς τήν μεγάλην 

Και κοινήν αυτήν μητέρα.
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2ΚΗΐνΗ ΔΕΤΤΕΡΑ.
ο  Κ.ΑΑΛΙΑ2 ΚΑΙ Ο ΑΓΝΩΣΤ02.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ χρος χου  Κ αΧλίαγ ηΧψιάζοΥΐα· 

Μίΐ [Αολύν ;̂ την σου (χέ ζωίιν ρ-ψαραρ-ένην
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Φύγε τ6 κατηραμένον δν τίιν εΙ(χαρ(χεννιν.

Ο ΚΑΛΛΙΑΣ.

Νέε! 5;ά του αετώτΕου τοΰ ώχροΰ σου καΐ (χεγάλου 
Κλαυθμηρόν τι φέγγος λαρι-πει, ώ; δαυλός ί ι»  κρυστάλλου.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ σχάχχων.

Τί {χέ όριιλεϊςί ν’ αρθρώσω ίσχ υ̂ν εχ^ω ρ.ίαν λέξιν; 
Σκέτϊτοριαι, λαλώ, βαβίζω κατ’ ένθύμησιν, καθ’ εξιν.

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Ε^ώ άνθρωπε τί κάμνεις;

Ο Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ

Σκάπτω {χνίρια, σκάπτω λάκκον 
Εις τ6 σώ[χά (χου, εις τούτον των όστέων (χου τ6ν σακκον. 

ΚΛΛΑΙΛΣ.

ή  ώχρότης φίλε ξένε! του κηροΰ καΐ άν σε χρίτρ,
Ανίρα δριως ή ριορφ  ̂ σου νεον κ ευρωστον δεικνύει.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ έζαχοΧονθώγ γά  σχάπτή.

Αλλοτε εις τάς ακτίνας του ήλιου (χου του πρώτου 
*Ως ζωύφιον μικρόν,

Περιε^ινοόμην όλος μ.ετά βομβισμοΰ καΐ κρότου·
Αλλ’ άναίσθητον μέ βλέπει, καθείς τώρα καί νεκρόν,



·»4#> 6?
Κ*1 τόν δ(ριν τοΰ Ι

όαοιάζω, τον εν {Χί'σω παγωθΙντα τής χιόνος.
Η χ.αοδία [7.ου ττατρώδη Ιρψ,ίαν ό[ΐοιάζει,
Οπου «νθος Οδν βλαοτάνδΐ >ςαΐ καρχος 5εν ωριμάζει.

Ο ΚΑΛΛΙΑΣ π.Ιησίάζαν.

Παρκδί5*σαι, ώ ξένε! εΐ; βυΘον άχελπισίας;

Εις το πέλαγος του βίου, βλέπεις μόνον τρικυμίας; 
Αψινθον αν ή οιάλνι τής ζωής όλίγνιν εχη,
Απ ■ αυτήν, τό γλυκΰ μέλι άφΟονώτερον ^έν τρέχει;

Ο ΑΓΛΏΣΤΟΣ άψίτωγ · τ ψ  δίχεΑ.Ιαγ.

ό  δρ.μΰς των πληγών πόνος, των βασάνων ή ό5ύνη 
Προς τήν λύπην τής ψυχής μου τέρύις είναι κ’ δύφροσύνη.

Αν «ίσθάνοντο έξβίφνης οι νεκροί ί:'. των μνημάτων 
Τρώγοντας τους απαίσιους σκώληκας τά  πρόσωπά των, 
'ΐίρώς πόσος ευθύ; κρύος ήθελε τούς περιρρεύσει!
Από φρίκην άπο άλγος πάλιν ήθελα,» εκπνεύσει.
Είδος τ ι τοναύτης φρίκη; καΐ τοιαότης άλγηδόνος 

Συναισθάνομ-αι συγγρό»ως.

Εναν πόθον μόνον έχω σήμ,ερον, τόν τού θανάτου·
Καί τον ύπνον ζητώ μόνον του ύττέρου μου κραββάτου. 
ήθελα νά ησυχάσω υπό τούτους τούς δρυμώνας,
Χωρίς αίσθησιν και οκεψιν εκατόν μάκρους αιώνας.

Μετ’ ολίγον αναπαύω τά οστά χου είς τό χώμα,
Μη σκεπτόμενο; τί ήμην,

Μή σκεπτόμ^νος τί θέλω ίσως καταστή ακόμα 
ΚαΙ καταγελών τήν <^ήμηνΝ



68

ΚλΙ τ)ιν μν ι̂Ι^ην των ανθρώπων, τ^ν [ΐίΛαΐαν, τήν γελοΐαν, 
Κ αΙείςιαι1νο« θρυλοψεν^ν ίυσπιατών άθανααίτν.

(Αβί̂ βάνίΐ τκ̂  3«6)Α*̂  τ.ίΧν* χ«ι

ΚΑΛΛΙΑ2.

ΤΙαΰϊε, άθλιε  ̂ ^νι σχάχτ·/ίς, καΐ εις κάθε σοϋ ίικελλης 
Κ-ϊύτΕ·η[εκ, εΐ; τ ΐν  ψ’̂ χην |Αου εναν κτύπον βαθνν στέλλεις.

Ο ΑΓΝΩΣΤ02 ρΙπΧ(ύΤ ζατά γήζ τνί' όίχε·1^αν χαΐ χ·^α.ι<ύγ.

Πως των παιδικών ρ.ου χρύνων, πώς ·ή ούντροφος και φίλνι 
Εκλεισε τά τρυφερά ττίς τά ροδύφυλλά τ·/ις χείλη! 
βεέ! ό'ταν αυτή εζη, δεν εχαίρετο ή κτίσις; 
όλος δεν άντανακλάτο είς την γην 6 ούρανύς^
ΚαΙ παράδεισος δ ίν ητον είς έ[Αΐ παντοτεινός 

ό  ωραία δλη φύσις*,

Τύ {Λονόξυλύν |αοο δταν σφοδρδς άνεμος εκίνει 
Απδ βράχους είς υφάλους και είς κύματ’ άφρισμένα, 

Ητον ί  πίστη, εκείνη
ή  πιστάι καΐ αναμμένη φάρος μου είς τδν λιμένα.

Λς της Α?τνης ό πυρφύρος καταρράκτης, αιμα ζέον, 
ήχρά χείλη και σπασμώδη,

Απδ οίησίν των λόγον μη προφέροντα θρηνώδη, 
Βλέμμα δύον κατ’ ολίγον, καΐ μειδίαμα έκπνέον, 
Κεφαλή σαλευομένη, ρέπουσα είς την μανίαν,
ΚαΙ ζωλ ανακαλούσα την έσχάτην αγωνίαν,
Ιδού ποιος εΙμ~ι τώρα* με λυπεί τό πο»ρελ.θόν μου, 

ίι.έ βαρύνει το παρόν μου,



Κα16ι»είν« μ  φοβίζει |^ « ρ »  μοο χρίνο»,
Χρίνοιν γόρατο; καΙ χρόνων θλιβερών « Ι  ρνοτόνων.

Παρελθόν [Αου, και παρόν [ΐοο, μλλον ρ.0ο, Λυδία! ίσουν 
Τ’ όνειρον τ4 (ίανιώδες ίοουν τ ίς  νεότ·«τό; (ίου,

'κ ,α ΐ οί όφθαλ(ΐοί (Λου τώρα, ό,τι »αΙ Ενατενίσουν,. 
Αχ.τινϋβολίΐς Ι[ΐπρόί ρ-ου.

(ΣτρίφβΊ « ’·«; οϊβκλρούς του Χ*ι *πο βάχχΜ ιξάγω·»
ξίφος αί|Αατω^ν?ν.)

Τ'ίΐν ϊιγάτκιίν τ·ίιν ήγάπω'ί* ν-%\ του έρωτός [Αου 5.ΐγ[ΑΜ 
Εις τ ΐν  (ΐάχαιράν ριου έχω τό τοϋ αψατός του στΙγ[Αα. 
ΤοΙ; ένέπηξα τύ ξίφος εις τα  (Αίσητά του στιίθϊΐ,
Τρέινων ύίστός |ν.}ιν όλος, τλς ζω ϊς του δέν ΙλόΟα.

Και τ6 αΙ[Αάτου τό ρεον
Είδα, ίωυσα αοχλάζον, άπό τ·)« χαράν [Αου αλαίων.

ίαλεισ. τοίνς όφθαλριούς του πρίν τί) πνεϋ[Αα παραδώσ·), 
Προς έρΐ£, στιγρ.λν έαείνος φρίττων νά τους προσν,λωσρ. 
Κ’ εις τόνΦαρύον ααι φριαώδη γέλωτα (Αου άπεαρίθο, 
ί!ς ό τετρω(Αένος λέων, (ΐέ βροχώ(Αενα τά στνίβνι· 

('Ακολβν&ώΌ

Ακου«ε· ίδε'α [ΐία τήν καρίίαν (χου σπαράττει,
Κ’ εις ί(χέ αυτή άλλάττει 

Αλλοτε τΥ!ν γην εις αί-ην, άλλοτε εΐ; ουρανόν 
Την ολίγην ό κακούργος ησυχίαν μου φθόνων,
Με άνηγγειλεν έκπνέων, ότι
Κα\ μακράν μου αντλεί μαύρα της χηρεία;
Την έζ'ητησα’ εις μάτην* τοϋ^ "τοδός της κάνεν ίχνος 
Κσβυαε των οφθαλμών μου είς τά δάκρυα, ό λύχνος.·
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έχαβα τον βώματίς μ,ου την νεότητα καΐ ρώμην,
Κ’ Ιπίβαν πυχνβΐ χιόνες είς τίιν νεαράν μου κόμην- 

ΚΑΛΛΙΑΣ.

ό  καθείς βου λόγος χύνει αίου φρικαλέα φώτα·
ΚαΙ τό $ίρμα μου με κ^ύον περιρρέεται Ιδρώτα.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ κΛαίων.

Εις την ^ρημίαν τώρα κάθημαι, καΐ τάς ίμερας 
Αναμυρηκώμαι μόνος της ζωής μ.ου τής προτείκς,
Ητις ώς χειμάρρου ρεύμα εις τήν άβυσσον ε’γύθη· 
Πίστευσε* με κυριεύει χαντελής χών χάντων λήθη'
Τής νεότητός μου μόνον αί·άθώαι ήίοναΙ 
Κρουουσι τήν άκοην μου, ώς γλυκύταται φωναί*
ΚαΙ ο ερως μόνος λάμχει, ρίπτει φως τ ι  σκοτεινόν,
Ως φανός ερυθροφίγγων εις βαθύν ώκεανόν.

(Πλτ,σιάζων πρ-.ί τ :ν  Κ«λλ;*ν.)

Μήν είχής τό μυστικόν μου εις κάνε'να των άνθσώχων· 
Τόν συνήθη του ό νους μου εφυγε πρό χολΐ^υ τόπον. 
Τάς ήμε'ρας, φώτα ξένα καΐ παράδοξα χολλάκι^ 

Πλήττοΰσι την δρασίν μου,
ΚαΙ τάς νύκτας, αλυσίδων κρότοι και φωναΙ συχνάκις 

Πλήττοΰσι τήν ακοήν μου.

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Ολα χύνουσι τά νεύρα τής θρηνώδους σου καρίίας 
Ολα, ώς χορίαΐ οργάνου, πικροτάτος μελωδίας·
Σε λυπούμαι· γαληναίαν τήν ζωήν σου νά περάσης 
Θελησε πλησίον ταύτης τής ζωγραφικής θαλάσσης, 
Μεταξύ κωμών, χωρίων, κήπων καΐ ^ασών εύοσμων.
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ο  ΑΓΝΩΣΤΟΣ ύ.τιρηψΜε/αί.

Λεν άγάπϊΐσεν δ κδσ[Αθς, Λεν άγαπνιτα τδν κΰ<ι[εον· 

Μεταξύ αΰτοϋ χ’ έ[εοϋ,
έ χ  [Λίάς άρχίς νχΐοξε παντελί,ς ασυμφωνία,

ΚαΙ να ζτίσωμεν δμοϋ, ·

Εζχτιίσαμεν εις μάτνιν ίσυχοι, Ιι αρμονία.

0 5 τ ’ ε·χ τούτων τΟν ανθρώπων, ούτε τούτου τοϋ αίώνος 
Εγώ είμαι- τούς ανθρώπους μισώ, φεύγω καΐ οιχτειρω. 
Μύνος ζώ· οί λύχοι ζώσιν εις περί τύν ίλλον γύρω, 

ΑΤλά ζφ δ λέων μόνος.

Μόνος μεταξύ τοϋ πλ-ξΟους, «υστυχής εις πάντα τόπον, 
Βαρυνόμενος νά τρέχω μέ τάν ποίμνπν' των ανθρώπων, 
Μίι δυνκμένος νά εύρω σχεψεως άξιαν ύλην 
Ούδ’ είς τοϋ θεοϋ τά Ιργα, χ '  εις τί,ν φύσιν τ ΐν  ποιχίλην, 
Τόν αιχμάλωτον Ιχεΐνον ομοιάζω αετόν, 
όςτις θννίσχει, τάς χιγχλίδας τοϋ οίχίσχου του ζητών 

Μέ το ^ά|ί.(ρος του νά θραύση,
Κ* αί{Λατ< ν̂«ται, πρΙν αί5ραν έλίυθεραν άπολαυβτ,.

(ό ούρ*«ί β«ννι·γ6!>τα0 

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ (ζαχο.Ιονβεΐ.

Ν ’ ά«οθ«''·ρ κάνίΐ;, [λέγα τ6 ^υοτύχτ,[λα ίεν  ειναν 
Του θανάτου καΙ του υπνου ουνορεύουσιν αι κλϊναι 
ΙΙ'λάν ό χρόνος, φύλλον φΰλλον, βαΘ[χη5όν νά [ίας [/.αραίν-ρ, 

ή  ψυχό [ίας άπο υψ’Λ βαθριτ.^όν νά χαταβαίντ.,
Κα’ι εις στενωπούς νά ερπ'ρ [Λετ’ ανθρώπων [Λίκροτάτων, 
Τΐιν ζωήν χωρίς τό πρίσμα τών προτερων της χρωμάτων

7' <1®*·



72

Σχοτεινίιν κανείς νά βλεπ^,
Ιίου 7ΐοϊ6 ν νεκρόν βίο.ν νά φοβάται καθείς πρειιεί·

ΔιατΙ ζητείς νά ζηβω; τίιν ζωήν ζητείς νά δώσω· 
ΚαΙ 6 {Α0 ΰ την δυστυχίαν εις άθώα οντα ά λλα ;
Κ εις αυτά · τό .του θανάτου κώνειον νά Ικκενώσω 

Με τδ μητρικόν των γάλα;
Καιρός εΤναι ν’ άποθέσω εις τάν γην, αύτό τδ χώμα, 
Εις τά  πρώτα του στοιχεία νά διαλυθ^ το σώμα,
Τήν μορφίιν αυτό νά λάβ^ δένδρων ί  φυτών αγρίων, 
ή  τροφήν εις μυριάδας να παρέξνι ζωυφίων.

(Χά νβφ»! <Γθίχι»κνο3ντ9ΐ χα\ δ«το? πρβαγγέλλίται.)

ΚΑΛΛ1Α2.

Βλέπεις νέφη; είς αύτάςσου τάς ιδέας τάς φρικώδεις; 
Βλέπεις; γίνονται ί  φύσις καΐ ό ουρανός ζοφώδεις.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ.

Αλλαχού^ εδώ, ί  λίθος ας τεθ^ τοίί μνήματός μου· 
•Αλλαχοΰ, έδώ, άς πεσΐ) σωρηδόν άργιλός μου*
Των όμοίων μου όπηρζεν πάντοτε ή ειμαρμένη,
Νά λυπώνται ό'σω ζώσι, φέροντες μετ’ άθυμίας 

Τον ζυγόν της κοινωνίας,
Ν άποθνησκωσι φυγάδες, πένητες, μεμονωμένοι,
ΚαΙ τόν τάφον αυτών όταν άνυψώσι δύο λίθοι 

 ̂Να συρρέωσι μακρόθεν των προσκυνητών τά πλτίθη.
6  Οψιπετης των σκέψις, ί  πολλή καΐ πάλλουσά των 

Συνεχώς αίσθητικότης,
Και τό σώμα των έκ τόσων ς-οχασμών ή αίσθηυ.άτων 
Κατάντησαν ψυχή δλον, δλον νους καΐ άυλότης 
Εζαντλοΰσι τήν ζωη'ν των...



^ Λ φ  η'ί>

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Αί πολλαί σου αόταί γνώσεις 
Αιτιαι τ ίς  συμφοράς σου ^υστυχέστατε! τ ίς  τόσνις.

Έί; τϋς γνώσεως το δενδρον, δπου ό θνϊιτδς δεν φθάνει, 
όστις καΐ ρ.ακρόθεν, [χίχν [λόν/,ν του οπώραν δρεπ-/·,, 
ίίς ό πρώτος των άνθρώπςον το αθάνατόν του χ_άνει 

Και τ’ίιν γύρινωσίν του βλέπει·

Εαυτόν νά ρι·δ γνωρίζ-ρ καΐ τ^ν κτίσιν, καΐ τον κτίς-ην, 
Των προγόνων του νά φίρ'ρ τ·?»ν χωρίς έρεύνης πίστιν, 
Ητον τδ θίΐλ·/·,ρδν καΐ είναι πεπρωριένον τοϋ ά^Ορώπου, 

Παντδς χρόνου τε καΐ τόπου.

Μίγρια ουτος τερατώδες τοΰ θνι^τοΰ καΐ αθανάτου, 
Μίγρ.α υλ·/)ς και άΰλου, όρατοϋ καΐ αοράτου,
Κ,αΙ σκιά εις Υϊν ένοΰνται, ή στιγ{ΐ.·?ι κ’ αίωνιότης,
Τ6 ύπαρχον καΐ το πρέπον, ό πηλός καΐ ή θεότης,

Μεταζί» των δντων μόνο;, υψιστος και τελευταίος 
Κρίκος άγλαοΰ δεσμού,

Τδν άίδιον συνδέει πλαστουργόν άχαριαίως 
Με τ·ίιν πλάσιν του όμοΰ·

Μόνος σκέπτεται, κ’ εκ τούτου φύσιν έχει άνωτέραν 
Των -ηλίων τοΰ παντός*

Μόνος θέλει, έν ω ακων εις γραπτήν και στενη'ν σφαίραν 
Ζρ ό ήλιος εντός.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ν^·ων εις ονρα^ό^ β .Ιεμμα πεπΛαη^^εγοτ.

Ποιον ονομα νά δώσω εις σέ, δν μυστ·ηριώδες 1 
Τοΰ οποίου κόνιν άστρων ίχνη άφησαν οί πόδες*



Κά σε όνοίχάσω π>άστ·/)ν, τύχγ)ν, πρόνοιαν, ?ι <ρόσ;ν  ̂
Αινιγρια νά σ$ κχ^έσω των αιώνων χωρίς λύσιν^

Τ ί ό'ανθίωπος, τ ί π τα ϊί|ΐα  εκαριεν εις η ΐ,κ '  Ιπλάσδ·/]; 
ύ  [λ·/ι ών καΙ ό ριή πνίων δπαρξιν, πνονιν σ’ Ιζ·/ίτει  ̂
ΔίατΙ "λοιπόν εις ταύτ·/ιν την ζωήν κατείαάσθη ^

Διατί; δ νοΰς ρ.ου φρίττει·
Αθανάτους νά ριάς πλάστς σ’ ελειπαν ίσχΰς ?ι χρδνος; 
όλα είχες, πλην 5εν είχες καΐ την Οελησιν συγχρόνως·

Κάθου υπό την άψί^α του απείρου, έπΙ θρίνου 
Εκκενόνων τ'όν κλεψύ^ραύ του ατελεύτητου χρόνου·
ΚώΟου τώρα· ερηρ.ίτης· πλάττε ο·ΰρανους ποικίλους,
Κ’ επί πλανητών πλανητβς σώρευε άλλεπαλλ-ηλου;·
Τλν αύτίίν Ιργάζου· ύλην, τύπους νέους ριεταβάλλων, 
κ ’ εις τό βάρος της άσώστου -ήλικίας σου άσχάλλων 
Τ·ην ροεγαλειότητά σου [λέ ^ετίσεις δεν βαρύνω· 
λπό σέ ΘεεΊ δεν εχω τίποτε νά περιαείνω.

(ΠίπΐΜ τϊ?ηντ·ί.)

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Μ·ί) βλασφημ-^ς. επάνω σου (χ-ην πεσωσι τα ΰψη·
Των άοιδίυ.ων ·η οργ·/) (Χ'ην αίφνης Ιπισκ·όψ'/1.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ^ιετά σκωπτιχον γίΛωτος.

Κατ’ εικόνα σου ώς είπες! καΐ όμοίοισιν προσώπου 
Τον ττηλόν 1{χηχανεύθης νά φ·υσ·όσ·/,ς τοΰ ώνθρώπΟυ* 
Εναβρύνου λοιπόν πλώστα! κ’ εις τόν άπαντα αιώνα 
Βλε'πε, θαύριαζε καΐ χαίρου την όιραίαν σου είχόνα! 

(Έ ίϊΐπίπτίΐ Ούίλλ* }*5τ' άβτραπίί χκι κεια'ίνοϋ.)
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ΚΑΛΛΙΑΣ.

Κίίαυνέν ά-ιούίΐ;; βλέχ:ις άστρ·χιΐΓ?!ν είς τύν ά/ρα; 
Τοΰ ΟίΟΰ .τό ξϊφο; λά[/.~ει, δι/οτεριει τον αιθέρα. 

Πλάσματά τοο! φοβηΟήτε*
Ασεβεί;! μ'λν βλασφτ,μν,τε.

(ίψών τ«ί χκ! μί 
των κστίΐιτώ'

’ άβχϊποΰ; χί'^χλή;, έν {χί'σω 
καί τών β{ϋντών.)

Σύ Πλάστα! ψ'̂ χ·/1 άφθιτος εΐ; φθινομεννιν φύσιν’ 
Σν «στρον ύπερχί^σμιον χωρΙ; αΰγ·>ιν και 5όσιν!
Εκ σου, Ι/οεων εΐ; τό πϊν δ χείμαρρο; τών οντων 
Εί; σε, ώ; εί; άπέραντον ίττανακάμπτει τ:όντον·
Ποτέ μν:ν έξαντλούμενο;, τταράγει; «εννάω;*
Τό χάο; παν Ιποίνισα;· τ» παν ποινίσει; χάο;.

Είκών τό μεγαλείόν σου εύρέΟη χαριστώσα; 
ί<5ε'α εξηγούσα σε, κ’ Ικφρά’ουσά σε γλώσσα;

Αί γλώσσαί μα; αΐ χ^ίλιαι 
Αιώνας έξυμ.νοϋΛί σε χελόυ;, καΐ ποικίλω;,

Δεν θέλουν ίυοει δνομα ανουν σε καταλλήλως 
τών ήλίώΝ ήλιε !

ό  χάρτη; πόθεν τοΰ πιντός αρχίζει, και που λήγει; 
τό εργον τών δακτύλων· σ>υ τλν φαντασίαν πνίγει. 
Θεέ! όδου; τό μηκό; τω>ν ενιαυτών χιλίων,
Με άμμον επασσας πυκ'νη» άστε'ρων καΐ ήλιων.

Πά; κόκκος ίέ τη; άμμου σου,
Γ/ί κλείουσα ωκεανούς, ;κά)’ ήν εν ζώων είδος 
Εγκατοικεί αόρατον, κ ’ ϋν-ώ; μιας ρανίδος 

κ ’ εντός ί·νο; καλάμου σου.



Ο ΑΓΛΏΣΤΟΣ έ γ ε ιρ ό α ε γ ο ζ  χ α ΐ  χ ρ α ν γ ά ζ ω γ  

ε χ  μ έ σ ω  τ ή ς  τρ εχνα ία ς '.

Αν£|Λθΐ και τριχυ( .̂ίαι!
Κατ’ Ι(Λθΰ ΙνοπλισΟίτε, καΐ συρίτατε (λέ λύσσαν 

ΚαΙ βεις φλόγες ούρανίαι!
Καύβατε αυτήν τήν κόρι·/)ν, τήν παρ ώραν λευκανθεΐβαν
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£ρχεται βροχή* σε 5ίδω τό φιλόζενόν |;.οι> ^ώρια*
Εις αύτό ελθέ νά Οεσν.ς τό πολύπαθες σοι/ σώ|Λα.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ.

Αστραπαί! βρονταί! άνεριων καΐ θαλάσσης συριγριοί!
Οί τής φύβεως γενήτε τελευταίοι στεναγριοί.
Πενθηφόρησε, ώ φύσις! ό πιστός σου άοι5ός 
Τελευτά· ή του θανάτου τον ανοίγεται ό^ός·

(Τρίχει ίτρ^ς τ^ ξΐίρι; του ) «

ΚΑΛΛΙΑΣ.

Δυστυχή! ποϋ τρε'χεις.

(χ*6' έαυτον.̂

Τρέριω ριήν έσάλευσεν ό νοΐίς του. 
Αποπλανηριένους στρεφει κ  ̂ έρυθρους τους όφθαλριούς του.

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ (Vμέσω τή(, 6οήζ των άνεμων χαΐ 
των αστραπών^ κρατών γ ν μ γ ΐγ  το ζ ΐ^ό ςτο υ ·

Να ζή τ ις^  ή ν’ άποθάνγ ; καΐ τήν. άλυσιν εν γένεε- 
Τής πχλίνγ,ς φυλακής της ή ψυχή νά ΰπομε'ν^·,. . .



Τί ό θάνατος υι υτινος; καΐ σηράν δεινών τοοούτων 
Κακόν είναι ν’ άποφύγ·/ΐ κανείς τοϋτον ·,
Αλλ’ ό θάνατος άν ύπνος ·, δπνος, ρ.’ όνειρα, ·?ι δίχως·, 
ό  φραγμός ίδοΰ 6 μέγας καΐ 6 μέγας Εμπρός τοίχος! 
Ποια δνειρα δ ύπνος τοδ θανάτου ΐελε ι εχει;
*ΡΙ άβεβαιότνις αυτ·/ι, την δομ·})·* ·όμών κατεχει·
Τίς αλλέως εις γην εζη, δπου λύκοι μετ άρνίων 
Ζώσι βίας καΐ απάτης διωργάνισμενον βιον; 
ό  αγνώριστη εκείνη τ·ης μελλουσης ζωής χωρά, 
όθεν δεν έπεστρεψε τις όδοιπορος εως τώρα,
Τδ παρόν καΐ γνωστόν τοϋτο μάς προτρέπει ν άγαπωμεν, 
''ΙΙ εις άγνωστον καΐ μέλλον άλλο τι, ν άποτανθώμεν.

Ο ΚΑΛΛΙΑ2 ζρεχύ)^ πρίις το^ 'Άγτωϋτογ.

ό  θεός ώς λειποτάκτην τΐ|Αωρεϊ τόν αύτοκτόνον,
Και τόν θέτουν οί αιώνες εις τόν τάξιν των αφρόνων. 
Νέε! μό αύτδχειρ γίν/ις!...

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ έζαχο.Ιονβώγ έγ μεσω τώγ 

τζίπτόγχωτ χερανγών.
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Του θανάτου ’ό μελέτη
Κείαενον των σκέψεών μου πάμπολλα υπηρξεν ετη.
Ώ : δ άνθρωπος γεννάται χωρίς τέρψιν κ ’ ευφροσύνην, 
Παρομοίως αποθνήσκει χωρίς πόνον καΐ όσυνην 
ή  ιδέα, δτΓ πάσχει καΐ υπεραλγεί έκπνέων,
Φόβητρου και μΰθος είναι κερδοσκόπων ιερέων 
Εξετάσατε, αν δσοι φθάσαντες εις αγωνίαν,
Αιισώθησαν ε’χ τύχης· 'π^σχαν όδ·Ανην μίαν;



ό  έκτ:νέων παρα^ίδει -τίίν ψυ^^ν του κατ’ ολίγον,
'Ω; πτ·/!νον βαΟ{Αν;ίόν χάνον τας ΰ·υνά|χίΐ; τών π τ 2 ρύγ(νν. 
ΚαΙ ό θάνατος μακρίΟΐν, αν ώς φάντασίλα φοβίζγι, 
Καταντά οόίΐν, όπόταν ψ·/ιλκφών τις τον δγγίζ·/;.

(Πρβ; τον Κχλλίχν με {χ,6ΐ3ί«{ΐ.* |Αανιω5ίς.)

Δεν γνωρίζεις εΐ; το φέγγος δτι ά~ας τής σελ'/ίνης 
Τήν άχάνττ,σα; ρ.’ εφάν/ι γλυκΰς άγγελος γαλήν/,ς·
Τά [Αοττήρια με ειπεν εν χρδς εν του άλλου κόσμου·
Η χεριστερά κατε'β·/] άνωθεν του εαρός μου,
ΚλαΟον φέρουτα Ιλαίας κα’ι μοσχοβολούσα μΰρα.

(Ζχτίΐ να χτϋίτχδή [Α5 τ ι  ξ'φβ;.)

ΚΑΛΛΙΑΣ.
Εις τά στνίθ·/] σου, τ ί  κάμνεις} αΰτοχτόνον στρέφεις χεϊρα^

( Ενώ ο Αγνωστοί στρί^ξΐ καθ’ εαυτοί τ': ξν^Οί, κεραυνοί ττίτττκ 
ττί.νισίον του και τόν ιρλε'γει.)

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ, πίπτω γ χατά γης. 

ό  κεραυνός ίεν μ’ εγγισεν.. πλήν δλον καΐ μακρόΟεν 
Με άναψε.... πΰρ πνέω, πΰρ, και φλόγας πανταχόθεν.

ΣΚΗΛΉ ΤΡΙΤΗ.
(Παύει τ. τριχυ(ΐ{*· εκ τοϋ ττλτβίον ρονατττ.ρίου Το φάντασμα ίζερχεται 

τ ΐ ;  Λυίίαί α ’ ΐνδύαατα άσχτ.ηκά έν ρείοω ττς ίί!«νιρχου.ένϊ< γ«).τ>ί;ς.)

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ το ^άγχασ^α, τής ^υάι'αζ.

Δυ^ία! είσαι σίι αΰτ·/ΐ5 οπτασία;
ΚαΙ 5εν σέ πλάττει θννίσκοντος ανθρώπου φαντασίας 

^  τέρψεις! ώ παραφοραί! ή θέα σου μέ φλέγει.
Δεν με λαλεϊς ̂  τό στόμα σου γλυκύ τι ίέν μέ λέγε·.;
Λ την φωνήν σου θέλησε ν’ ακούσω τ·ην γλυκεϊαν,
Αυτήν μου τ ’ίιν σιγ·/ίσασαν πρό< χρόνοιν μελφ^ίαν.
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Το ίράνταβ[Λ.» τ7^ Λυ3ίας χράζβν αύτον (αε φωντ·,·/ Ολιβίρ*ν, 

Νιζ.Υιρατε!...
ΑΓΝΩ2Τ02.

τον γΧοΛον τοΰ <7το[/.κτόζ βου χ.ρ(>τ(

~Ω παραδείσου ρ.ουσικ‘41 Ερώτων!

φάντϊορΛ κλβϊον. '

Ν αγρατε!...

Ο ΑΓΝΩ2Τ02 κλαίωτ.

Πί^ησίασε· εις ταύτην ττ.ν καρδίαν 
Νά σφίγξω στις ΧΛρδίας (Αου τνιν [λόν·/ΐν σε λατρείαν.

ΕΤ[χαι άνθρωπος εύίαί(χων, 
όταν σέ κυττάζω τρε{/.ων.
Με λαλεϊς* [λέ γοητεύεις*
Την ψυχήν [ΑΟυ κυριεύεις.

Τ?ι ο*νταβ(ΑΧ δλολόζβν.

Νιΐΐιίριτί!

Ο ΚΑΛΛΙΑΣ 7ίγοα τον ΑΓΝΩΣΤΟΝ.

Ακίνητος *-ε'(Αεινες· δεν εχει 
Τύ στύρ·Λ ®ου τί νά μέ τ,^·, το δάκρυόν σου τρέχει;

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ α^ασηκω^ό/^$^^ς χαΐ ^«ε^’ άτα- 
Φί.̂ 7/Γώ>*' πγ'δς ττ\γ ^υ ίία ν ^

ΙΝίόνος εις τάς ξενιτείας
Τόσου; χρύνους επλανώμην,

Κ’ είς τά  φύλλα της καρδίας
άριμύν πόνον αΐσθανόμην.
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Ετίΐνα τί,ν δρασνν (ίου,
ΚαΙ 5εν έβλεπα συχνάκι;*

Ετεινα τίιν άκοτίν (χου
Και ίεν ηκουα πολλάκις 

Ηλ'/)ν φων/^ν τινα κρυφίαν
Αίοθανό(χ·/ιν να (χοΰ πλητττ)

Τ'ον άδύνατνιν καρίίαν...
ό  φωνί) αύτνι, σ’ ^ζν^τει.

■ΕνΟυ(χάσοι, δταν βρέφος άπαλδπαιζα μ,αζύ <του· 
όταν, επειτα πανίίον εκαθ'/ίιχην αντίκρυ σου, 

όταν εις τά οαριατά σου
Εβλεπα τά δριριατά (χου,

Οταν εις τά βλεα(χατά σου
Ετρε(χαν τά γόνατά (/.ου ^

Τδ φάντκψα τ ίς  Λνίίβς «νχχϋροΐίν {ϋτχ βρηνων. 

Νικηρατε!,.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ.

Αναχωρείς ·, κάν νά σέ συνοδεύσω ·
Καν στάσου τόσον, εως οΰ πλησίον σου Ικπνεύσω..,.

(Π ιπτίΐ κ*ί χλ(ίιΐ του; όρβαλαούς του.)

Έν·τείγ(ύ> τήγ χΐιρά  ζου .^ρος τ>ρτ Αν$ίαγ 
Τδ φως είσαι είς τδ σκότος τοϋ θανάτου |χου αυτό... 
Κ’ εις την φεύγουσαν ψυχήν (χου άγγελος εϊσ’ Ινταυτω... 

Και γλυκεία ύπεοάνω
Από την ζωήν άκό(4η.... την γλυκεΐαν... όπου χάνω..

( ’Εχπνίιι.)

ΤΕΛΟΣ ΤΟ Ϊ ΑΓΝΩΣΤΟΙ·.
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ΜΕΓΑΑΙΐΙΟΤΑΤΩ ΒΑΣΤΑΕΙ ΓΗΣ ΕΑΑΑΑόΣ

Ο Θ Ω Ν I Α'.

Ελκων τό γένος έξ αρχαιότατων ήγεριόνων τΐ)ς 
εσπερίας Ευρώπης, έξ ών πολλοί άνηγορεύθησαν 

αύτοκράτορες και βασιλείς, άρχεις έθνους του 
άρχαιοτάτου καί του γεννήσαντος τούς περικλεεστέ- 
ρους άνδρας της ύφηλίου.

Ή|χεις άνεκαλέσα(χεν προ μικρού κατά γην χαΐ 

θαλασσαν τον κατά Ιίερσών προγονικόν πόλεμον, 
καί παθόντες πολλά καί πράξαντες μεγάλα, χατε- 

τάχθημεν μεταξύ των αυτονόμων εθνών. Συ δέ, δοθείς 
εις ημάς γέρας τ'^ς αειμνήστου αυτής πάλης, είσαι 
6 κρίκος τής άρρηκτου άλύσεως τής συνδεουσης την 

Ελλαώα μετά τής ευνομούμενης Ευρώπης.
Είςτην Έλλαδα, χώραν έξευροϋσαν τάς τελειο- 

τέρας πολιτείας των άρχαίων χρόνων, είσήλθον μετά



Σου βασιλεύ ! βουλαϊ οηριοτικαί καί έτταρχιαχαΐ, δικα

στήρια όρκωμοτών, κριτήρια δικάζοντα εις εττήκοον 
απάντων, δικονομία οιλελευθέρα, καί ποιναιος νομος 
φιλάνθρωπος, έπί πασι οέ τούτοις ό λο'γος οιατελεΤ 
ελεύθερος εΙς τήν πατρίδα των Πλατώνων, τήν πα- 
λαιοτάτην έδραν τής ελευθερίας τοϋ λόγου.

Τό απαραβίασταν του οίκου, ή ίερότης τή; ιδιο
κτησίας, ή άπαγόρευσις τής άπελάσεως, ήκατάργη- 
σις τής οημευσεως, τής φυλακισεως άνευ οικα- 
στικής άποφάσεως και αυτής τής απάνθρωπου σω
ματεμπορίας , υπήρξαν άρχαί θεμελιώδεις των 

Ελληνικών πολιτευμάτων , αύταί δέ καθιερωΟη- 
σαν εις τήν νομοθεσίαν σου, καί ή Ελλάς φυ- 
λάττει αύτάς ώς κειμήλια τιμαλφή καί ιερά.
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Συναγαγών τάς Μούσας, το Πανει:ιστή[Λίον
ε'ς ’Ίθήνας, τήν Μητρόπολϊν του ελληνικού γένους·χαί 
αυτό μέν ώς οάρος λάμπει εχ- πασαν τήν τε αυτόνομο» 
χαίτην κατεχομένηυ χαρά των Όθωμανών ελληνικήν 
χώραν, ό δέ7.ό·/ος, από τής πρεσβυτάτης χόλεως τοΰ 
Κέκροπος, φθάνει διά συγγραμμάτων καί περιοδικών 

φύλλων έκπαιδεύων άπασαν τήν έσπαρμένην ήμών 

φυλήν.
Έλ?^ηνική ποίησις ρυθμίζεται σήμερον καί ή 

λέξις αυτής κα)χλύνεται. ’Ώ  τής δόξηςσου Βασιλεύ! 
άν ούχί μόνον εις τά Γραμματεία τής κυβερνήσεως 

παραδεχόμενος ελληνισμόν αμιγή, άλλα καί κατα- 
στήσας Ακαδημίαν όρθολογουσαν καί προτιθεμένην 

εργον τήν συγγραφήν λεξικού τής ελληνικής νε-
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ωτέρας γλώσαης, έπανορθώστ]ς τον πεζόν λόγον. 

Λιότι οΕ [/.εν τ^ς Αίγυπτου καί Συρίας Μακεοόνες
^ασίλεις έλληνίζοντεςτήν φωνήν, ένέπλησαν τήν ελ

ληνικήν διάλεκτον ^Εβραίορ-ών, οι θέ Βυζαντινοί αύ- 
τοκράτορες 'Ρωριαικών λέξεων, οΕ δέ διαβιΧται.Φράγ- 
γοι καί δορυκτήτορες Τ.ννετοί, Γαλατικών και Ιτα 

λικών ίδιωριάτων.
Πολλά έγιναν βασιλεύ! καί χρήζο[/.εν έτι πολλών 

“Οταν οΕ θεριελιώοεις νό[/.οι ριζωθέντες άναδωσωσι πλα
τύφυλλους κλάδους, όταν ή εθνική γή γένη καταπολύ 
κτήσις ιδιωτική, δταν του χρόνου συναρωγουντος 

προαγάγης τάς τέχνας καί τήν Ελλάδα έμπλήσης 
άνδρών, πλούτου , παιδείας καί τών άρχ,αίων αυτής 

καλλωπίσ|/.άτων, τότε Βασιλεύ! επαναπαύσου. Εύ-



χο[Ααι τα  πολλά, νά πράξης καί τά όλιγα νά καταλείψης 

βίς τούς άπογόνους σοο.
^Εκδίδων σήρ ε̂ρον εις φώς των ποιη[κάτων {ίου 

τινά, άΦίερώ εις Σέ τό λυρικόν [χου δραρ,α τόν Κ.Α- 
ΡΑΙΧΚ,ΑΚΗΝ. Εις αύτάν,ώςεΐς πίνακα, διέγραψα 
πολλά των Ελληνικών κατορθωριάτων καί πολλάς των 
μεγάλων εννοιών του Ελληνικού άγώνος, ύο’ ων 
οί Έλληνες προήχθησαν εις άνέγερσιν βασιλείου αυ

τονόμου.
Κ-αΐ κατί^λήλως άιριερώ εις Σέ Βασιλεύ! ποίημα 

εξυμνούν τόν Ελληνικόν αγώνα, διότι αθλοθέτης αύτοΟ 

άναδεικνύεσαι ψηφισάμενος κατά την εικοστήν πεμπτην 
Μαρτίου ένιαυσίωςνάτελήται πάνδημος έορτή προς 

μνημόσυνον τής άναστάσεως τού Ελληνικού έθνους.
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Είθε κατ’ αύτήν τήνέπέτειονπανήγυριν,χαθ’ 2ια- 
νε[Αε[ς ταπαρα τών^^νεκών —υνελεύσεων χαίΒουλών ψη 
φίσθεντα δωρήματα εΙς τους άριστευσαντας τών Ε λ 
λήνων, να τελώνταί είς ί-^θήνας οί παλαεοί αγώνες τής 
Όλυμπεας! εε'θε εες όμήγυρεν έθνους Ινθουσεώντος 
νά στεφανουνταε νέοι Πινδαροε καε Ηρόδοτο· 
τής Ελλάδος· 1ύ δέ βασελευς χελεετής τό γένος, νά 
βλέττης εες τήν άρχαεοτάτην αυτήν χώραν βασελεες 
έρχομε'νους πανταχόθεν, καε μετά Σου παν·/]γυρεζον- 
τας τήν άνάστασεν τής σεβασμεας Έλλεχδος!

ΤΗ2 Γ ίΙΕ Τ ϊΡ Α Σ  ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ

Εύπειθν;; υττίίκοο; 

Παναγιώτιις Σοντσος·



Π Ρ ΟΛ ΟΓ Ο Σ

Ο λίγΛ .'ήαίρ ϊ; μ'-τά τ&υ >Ι?3θλογγίθ'^, νίκνία^
τ;ς, κατά πρώτον ίλ9ών ι ΐ '  Ναύπλιον, παρίτύγχανίν ιίς τον 
ο?*ον τοΰ χωάννου Κωλέΐτου, πλ/.ιίανκχΘ/ιμένου τώνήοω'άών 
λίιψάνων τ ίς  άθανάτον φ^ονράς καΐ ^Γογοομένου εις τους
παρε^ώτας τά ττρ'^σφατα των'νΜετολογγίω «νίρχγαθ-ίίΐΛκτ*.

Ακουοντες τά τΐραττιχ αίιτών Ιργα τ.Χ 'Λ  του πνευμα
τώδους Κωλέττου ώψούμενα καΐ παντ,γυριζόμεν*, οί· Κίττοι 
Τ,αβελαι, οΐ Λάμπρο·. Βίϊκοι, οί Γέ(νβγιοι Δράκοι ίπελανθά- 
νοντο οτι, ούδ αυτός δ Κ,ωλίττχς, ούδβ ό Αλέζανδρος 
Μαυροκορδάτο;, οί 3ύο τότε πολίτικοι οφθαλμοί τ ις  Ελλά- 
δος, παρή'ϊβν δραματουργοί κατά τν)ν μεγάλ-^ν αΰτ,λν σκηνόν, 
καιβαΟμγ,δόν κατγιυνά',οντο,κα' ή(^γλ αυτών μετεβάλλετο εις 
φιλικόν μΗόίαμα πρό; τόν πολύτροπον Κωλεττην. λΐε- 

τά μικρόν εΐττ.λθεν όπλαρχ-ζΐγο; τις, ιόχρό; τ ’όν δψιν καΐ 
ίιτχ̂ νος ττ,ν οαρκα, αλλά τυστρέφων οφθαλμούς ώυτράπτοντας 
καΐ κινών όφρυν πυκν^ίν οί παρεττώτες άν/;γέρΟ/ίταν καΐ 
ό θάλαμος ΐνεπλτίοθϊΐ στρατιωτών οΰραγοΰντων τον οτρα- 
ττ,γον τότε δε πολλοί των άλλων ^ρατν,γών Ιςν,λΘον καΐ 
μετ αυτών άπχντε; οί στρατιώτχι, ζαρε’̂ τον^ες εις τόν 
ΚωλέττΥιν ευκαιρίαν ομιλίας ιδιαίτερα; μετά τοϋ είσελ- 
Οοντος όπλζρχηνοϋ. 0  1ωάνν/;ς Κ.ωλέττν;ς έπ’όνισε τότε 
τόν νεανίαν εις τόν συννουν πολεμικόν ανδρα, ώς ποιητ·ίι>ί



Ιξυροϋντα τάς ήρωαά; πράξεις των Ελλτίνων.— έρχεσαι 
νέε! μετ' εμού; ^ στρβτηγΐς είς τον νεανίαν υπάγω να
ελευθερώσω ττ,ν Αττιν.·}ιν· εγώ, θέλω πράττει· συ θέλει;γράφει· >· 
καΐ βπά τ ι ;  ζώνη; του λαβών δύο χρυσά δπλα, εδωκεν αΰτά 
εις τ6ν νεανίαν ώ; δείγμα εύνοια;· ό δέ απειρυςνέο; άποποιη- 
θείςτοδώρημα,ΰπεβχέθη δτι θέλει Ιξυμνησειτάςπράξεις αύτοϋ.

ό  πολεμικύ; αύτος άνηρ ητον ό Γεώργιο; Καρβϊσ/.βκη;· 
ύ δέ νεανίας, 4 ποιητης, δςτις μετά δέκα εξ ετη Ιμμενει 
σι!μερον εΐ; ττ,ν Οπόσχεσίν του.

όποια ίπραξεν δ Γεώργιο; Κβραϊσκάκη; κατά την μεγά- 
λην αύτου στρατιίαν, τδ λυρικόν δράμα περιγράίρει·· άλλ 
οϊο; άνηρ καΐ τδν νουν και τήν πολιτικ·ην*σΰνεσιν ύπηρξεν δ 
μέγας υίδ; τής Καλογραία;, ανάγκη δ ι’ ολίγων νά είπωμεν.

ό  Γεώργιο;Καραίσκάκη; έλθών εΐ; Ναύπλιον, Πρωτεύουσαν 
τύτε του Ελληνικού κράτους, ες-ρεφεν «έριξ όξυδερκεί; οφθαλ
μού; αετού· είδεν δλου; στυλοβάτα; τ·?,ς ύψώσεώ; του, 
ούδένα δε τδν ανταγωνιστήν, καΐ βουλήν μεγαλην έπετεχνα* 
σθ'Λ νά χαταστη ό στρατηγό; τη; Ελληνική; επαναστασεως, 
καΐ νά έλίυθερώσ·ρ τ·ην σερεάν Ελλάδα, δουλωθεΐσαν ηδη παρα 
τού μεγαλουργού Κιουταχη· διπλώματος ς-ρατηγικου, ς-ρατευ- 
μάτων, χρημάτων, των πάντων ές·ερείτο' άλλά τα πάντα δι 
ολίγων ημερών ιύρε' χαΐ ίδβύ τίνι τρύπφ ό όρεινδςαύτδ; άνηρ 
■προ ί̂χθη »υνδΕσβςμε0’ έαυτού Κολοχοτρώνα; αγέρωχου; τότε, 
περί πρωτείων πρδ; άλληλου; άμιλλωμενου; Ζα^μα; και 
Κουντουριώτας, Κωλέττα; καΐ Μαυροχορδάτο»;, Πελοπον- 
νησίου; ερίζοντας πρδ; Στερεοελλαδίτα;, Καρελίτας φιλονει- 
χοϋντα; πρδ; Σουλιώτα;, καΐ Σουλιώτας φιλονεικούντας 

πρδ; άλληλου;.



τόΐ'ί «ρχ>ιγ4ί  τ ίς  Ελλτ,ναί: γ.'£ψ·Ι·,ο·Μί ίτο ν ό  ®ΐ(ΐι- 
νούστεροί των χροχρίτων τή; Πελίπιοννίτο» Ανϊρίας 6 
Ζαίμ·«. ’ι α λ ’ αΟτον ™  οΙ«ον ένεπροοεν 6 Γεώργιος 
ΚαραΪ5ΐιάν.·εις, Γ?«ιιγός τ «  Κ,οβερνίοιως καττ τύν ίμιρΛιον 
πό>ε(Αθν, καΐ μίτος φλογερήν δι-ίρει τοος 5οο μεγάλους άντρας.

ό  Κ«ρΜκά».ϊΐς βλέχ.ον 8μως τά ειάντα ίυτι«τελε- 
οττ, άν χρότερον 5έ. άνείεανύετο άρχιττράτ·<ιγος, αύτ4 
5έ άνε'«ιτο εις τ8ν Ζαίμ·«''> Πρόεορον τ ίς  Ελληνιχτίς 
πολιτείας, ίνόμιτεν άναγαιιοτάτ-ςν τλν ιυνίιαλλαγήν μετά 
ίυνατοϋ πολεμίου- έξελίζατο ίέ  συμβιβαοτάν τόν 
άγαθ8ν Αναγνώττνιν Μοναρχίδτ,ν, οςτις παρεσκευασε τ^ν 
ϊό'ιαιτε'ραν ύμ.λίαν τών 5ύο ό5ρ«ν. β  καρδία τοΟ Αν- 
ίρε'ου Ζαίμιι είχεν πολλήν τ»« Ιπερκεράνειαν, άλλα πολ- 
λ-ςν καΐ τ'ην γεν-εαιότ-ςτα καί τ-ίςν ροπλν πρ8ς τά μεγάλα, 
διά τοΟτο ΛχΙ ό συρ.βιβα® /̂.6ζ εξετΐλί^θνι.

ΤΙεριδυΟίΙςτγιν άρ^κ^ρατ-ζιγίαν 6 Καραίτχ.ακϊΐς άναγ-

ν.'ί,'* ς-ρατιάς.
Εις τά Ναύττλιον ύτηίρχε τότε μυστική τις Εταιρεία ίτολ- 

λών στρατιωτικών αύτοχβόνων τνίς δυτικτ.ς Ελλάδος κα
λούμενων Ιίαρελιτών (διότι Κάρελν ώνομάζετο ί  Δυτι
κή έλλάς παρά τών 'Ο^ωμανών) αΰτή δ ΐ Ιτεχναζετ· πρ4ς 
περιορισμόν ττςίσχ^ύο; τών Σουλιωτών, οϊτινες λαμβανοντες 
στρατκδτας άπό τής Δυτικής ^^λώδος εστρατήγουν, επιτυγ- 
χάνοντες δόξ·/)ς, έπιρροής καΐ πλούτου. 0  Εταιρεία εχ^βυσα 
μελνι τον Θεόδωρον Γρίβαν, τό» Γιαννάκ·;;ν Σουλτάναν, τον 
Χριστόδουλον Χατζή Πέτρον, τον Γιαννάκην Στράταν, τόν 
Γεώργιον Βαλτινόν, τόν Σαδήμαν και άλλου; άριστευσαν- 
τας στρατιωτικούς, κατέλαβε τό φρούριον τοϋ Παλβμτιδίου,
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άπΐίίω ζε τάν γέροντα Φ£οτο|Α«ρ*ν Σουλιώτην καΐ παρί^ωκεν 
βύτο ε(; τον Θεόδωρον Γρίβαν ουτος 5έ. έ’χ(αν χωρίον το- 
σοΰτον οχυρήν καΐ όφ’εαυτών άττασαντΐ^ν ττώλιν του Ναυπλίου, 
άν/ιρτάτο πολλών και άκρ.αίαν στρατιάν.

ό  Καραϊσκάκγ); έπραγ|ΑατεύΟνι λαθραίως και Ι'.ίτά τ ίς  Κα- 
ρελιτικν,; αυτί; Κταιρεία;· « Λφετε νά βάλω καΐ εγώ τήν υπο* 
γραφήν μου, εϊπεν εί; τον Θεόδωρον Γρίβαν χαΐ εί; τού; άλ
λου;· άφετε νά τλν θέσω ϊΐ; τώ έγγραφον το κατα7 *τικών τ ί ;  
έταιρεία;.— 5εν εμεινε τόπο;, στραττ>γε· αί ΰπογραφαί ε- 
γε'μισαν τόν γάρτνιν.— λΐιά; γραμμ-λ; τόπον 5ότε με νά 
τ^ν θεσ»· θέλω νά ίμ α ι ύ μικρότερο; ά^ελφό; αυτί; 
τίςΕ ταιρεία;· · Γελώντα τά με'λ'Λ ?(ίωκαν εί; αΰτοντδ έγγρα
φον ό 5ε άγγ__ίνου; όρεινώ; εθεσεν · Κχρ*·/;σκάκ·/ις ■ κα- 
κόγραφον το ονου,α, μελανωυ,ίνον, στενομωρ·/]μενον εν μίσφ 
άλλων εΰρυμ^ώρω; γεγρααμένων. Η ΰπογραφλ δμως αύτ»ι 
εςνίλειψε μετε'πειτα τά; άλλα;, καΐ 6 ζ·/ΐτών ολίγον τόπον εΐςτώ 
έγγραφον κχΐ εΐς τ'ον Εταιρείαν, Ικυρίευσεν άπαν το έγγραφον 
καΐ άπασαν τ·/;ν Εταιρείαν, και 6 εσγατευσα; εποώτευσε, 5ιότι 
άπότ’ί ;  Εταιρεία; αΰτίς,άπο τοΰΠαλαμν,5ίουκαΐ από του Θεο- 
5ώρβ'υ Γρίβα, μεθ ου συνείεΟν·, κχΐ5ίό'ρκων καΐ οιά ίυγγενεία; 
ό Καρ*Γσκά.<·/:ς, ίξηγαγε τ·λν πρώτπν ζ-ίμην των «τρατευμάτων 
του, τό λεγόμενον αθάνατον Παλαμ.τ,οιωτικόν σώμα, καΟώ; 
επειτα 5υοάλλα; άποστολ.ά; έ^ικουρικών στρατευμάτων.

Ο Καραισκακ·/·,; άναγορευθεΐ; Αρχιστράτ-Λγο;, λαβών στρα
τιάν, επεσκόπευε καΐ προς ά■̂ α̂ν γρν;μάτων.

Εΐς τό αυτό Καυπλιον 5ιέτριβεν εκπεσών τϊςπολιτικτςαΰ- 
του ισχύος ό ίωάνν/ις Κο>λεττ·/ΐ;, ό'τι; χατί'7 'Λ'ϊί τότεά’λλν,ν Ε 
ταιρείαν μυ^ιΧ’Λν, την καλούμενων ι-Εταιρείαν τη; ίλευΟερώσεω;



τί;; Χ,ερτου ΐίλ'λά^ος·» ίχο'ίσχ 5ί αυτ·/) {Αέλη τ·/;ς τ6ν ί 
καΐίικαιότατον χχ'κϊίΐ}Αθτΐ/ςώτατον Λ·/ιΐΛ·/ίτριον ϊψ·/ιλάντ/,ν,τόν 
Γεώργιον Αΐνιάνα καΐτοος άίελφους αΟτοϋ, τύν λδάν. Λοϋχαν, 
τοος Σοότσους ίωάνντ,ν, Αλ^ξαν^ρον, Γρ·ηγό?ιθν χαι Παναγιώτην, 
τον ΔΥ;ΐΑΤ;τριον Χρηστικήν, τ<ιν Γεώργιον Γεννάδιον, τον ©ι- 
λίλληνα Βχϊλην ,  τον ■παραλαρ'.βάνοντα τά; γκλλι/.άς συνει- 
σοορά;, καΙ άλλου;, [Λ'τήλλαξε τ^ν Νκυπλιωτικύν πλά
τανον ί·; Πνύκα , καί τοΰ Γεωργίου Γενναδίου καΐ άλ
λων [Αίλών «ΰτης αΐ δηΐί,ηγορίαι συνηΟροιταν εκ προσφορών 
ύπερ τχς ιΰο,ΟΟΟ δραχριών, ποσύτητα αεγίσττ.ν κατ’ (κβί- 
νην την επο;Α·0ν. ό  Καρχϊσκχκης έλκύσα; πρό; έαυτον καΐ 
την ΐ:τα·.ρ;ίαν αύτην, ελαβε καΐ τα εκ των συνεισφορών χρη- 
[Αχτα, ύστερον δ : κχΐ άλλα; συνδριχά; παρά των αυτών άν· 
δρών εΐ; Σαλαριϊνα,εί;ΐδραν,είς Ατχλχντηνκχΐχλλαχοΰ.λΙετά 
τχΰτχ ό τ:ολυ;Α7;/_ανο; ίτρ^τηγό; ^ιΟ,ί/βΆ μετά τοΰ Ανδρεου 
Μιχούλη σαφ*; φρά’̂ ων δτι αύτοί επρεπεν, ό μεν κατά 
γ-?,ν, ό δε κατά βάλχσσαν, ν'άναδεχθώσιν τον έλληνικόν 
άγώνχ καί ν’ χττοσπχσιοσίν «πίι ανικάνων γειρών τά; ηνί
α; τη ; Κυοερνησεως. Μετά τούτο εφχνη όμοφωνών μετά 
τών αδελφών Κουντουριωτών κ»ι πχρ’ αυτών Ιλαβε τρο · 
φχ; κχ' τυλεμεφοδια. Μετά τοϋτο συνεφιλιώΟη μετά τώ/δύο 
κομμάτων τών Ψαρών, καΐ «πέστασεν έκατε'ρωθεν δύο 
πλοϊχ πιλ-μικά, μετά τοϋτο συνδιηλλάγη μετά τοΰ Αλε- 
ςάνδρου Μαυροκορδάτου ίπιδειςάμενο; πάσαν λιίθην τοϋ 
παρελθόντα;, εί;ήλθβ δ; τυϋ Ναυπλίου κχι συνεκίνησε άπασαν 
την χέρσο/ έλλάδχ, γράφων, όμιλών, κυοερνών, πολεμών,κοι- 
μώμενο;<ΐ;τού;βάλτου;, εί; τούς βράχους,·ϊ;τού;πάγους- έν£- 
κησ·ν εΐ; Αράχοβαν, {νίκησεν εϊ; Δίστομον, έ/ίκησεν εί; Κερχ-



τσίνην, ^πολιόρχ/,ιτίν τϊανταχόθεν τόν πολιορχ/,τίΐν των ΑΟ’ηνών 
Κιουταχνϊν, βυνι^γαγε ύπο το στρατν,γεϊον α^τοϋ Πελοπον 
νησίους, ϊίραίου;, ^ιεαρνάνα;, 2ουλιώτας, Φιλέλληνα;, μετά 
των στοχτηγών στρατηγό;, ριετά των στρατιωτών στρο 
τιώτης, (εετά των ϊτολιτίλών πολιτικό;, {/.ετά των Φιλελ
λήνων Κοχράνου, τζώρτζου, φαβιερού καΐ έϊ^ε'χοο, Αγγλος, 
Γ ά λ λ ο ς , χάΐ Γερμανίάς· καΐ άφησε την γην, καταλιπών όνο- 
(ΐα Μιλτιά^ου §ιά τούς έν Αττική πολέ|Λθος του κ«ΐ 
Θεριιστοκλέους 5ι« την περίνοιαν του.

§4



ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΪ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.

ΓΕΠΡΓΙ02 Κ.ΛΡΑΪΣΚΑΚΙ12, Αρχις·?άτ/;γο; των έλλτ^νων. 
ΚΙΟΤΤΑΧΗΣ ΠΑΣΑΣ, Αρχ.στράτϊ,γος “τών ’ί^ωρ,ανών.

Στρατηγοί τοΰ 
Κ^αραίοχαίκη.

Πράσωτία δ{ηλοϋντα.
ΝΙΚ.ΗΤΑΣ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ,
ΓΙΑΝχΝΑΚΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ.
ΧΓΙΣΤΟΑΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗ-ΠΕΤΡΟΣ.
ΓΑΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΡΑΚΟΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ.
ΤΟΥΤΣΑΣ ΒΟΤΣΑΡ3Σ.

Πρόσωπα σιωπώντα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡ1ΖΩΤΗΣ.
ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΤΣΑΡΗΣ.
ΚΙΤΖΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΑΣ.
ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΡΑΣ.
ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΠΣ.
ΛΙ1ΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ.
ΝΙΚΑΣ ΝΑΣΗΣ.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΪΚΟΣ.
ΓΙΩΡΓΑΣ ΤΣΑΒΕΛΑΑΣ.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΙΝΗΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ.
ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ.

κ ε α γ ια μ π ε η ς .
ΜΟΥΣΤΑΜΠΕΗΣ.
ΚΑΡΙΟΦΙΑΜΠΕΗΣ. ! Στρατηγοί τον
ΕΑΜΑΖΗΣ 2ΕΒΡΑΑΗΣ. ( Κι.ονταχί
ΑΓΟΣ ΒΑΣΙΑΡΗΣ.
ΣΟΥΛΤΣΑΣ ΚΟΡΤΣΑΣ.

\
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ΛΕΤΓΟΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΛ^νΐΐν. 
ΘΕΟΔΩΡΟΝ Κ0Λ0Κ.0ΤΡΩΝΗ:£. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ,ΩΛΕΤΤίΙΣ· 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Κ.ΟΠΠΑΝ1ΤΣΑΣ. 
ΔΡΟΣΟΣ Μ ΑΝ ΣΩΑ ΑΣ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ. 
ΡΗΓΑΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗ2.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΜΑΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ. 
ΕΜΜΑΝΟϋΛ ΛΝΤΩΝΙΛΔΗΣ.

[πλϊ,ρεζούσιος Ειτ’.- 
τ}θτΛ ~.%ς εν 

Τρο'.ζτίνι Ίί̂ η·/.-?,ς 
συνελεύ^εως.

ΔΗΜΗΤΡ10Σ ΣΟΤΓΣΟΣ κ«1 ΔΡΑ· 
ΚΟΥΑΙΙΣ 6 ]0ακ·*ιος, έ>ιατόντ«ρχοι 

τοϋ ίεροΰ λόχου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ό λύιιπιο;.
ΔΙΑΚΟΣ.
Ϊ1Λ1ΑΣ ΜΑΪΡΟΜΙΧΑΑΠΣ. 
ΚΤΡΙΑΚΟΪΛ1ΙΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΠΣ' 
ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΤΣΑΡΙ.Σ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ.

Αρχιερεύ;.

Χορό; άζιωριατι.,ί^ν 
Χορός ΤΓΧ̂ Ϊων. '
Πολϊται κ*1 ξένοι όίοι-όροι. 
ΪΙοιαένε;,
Αγγ-λιαφόροι.
Λαός. .

ίΐ οχτ,ν/; κ,ατά τ/,ν τ;ρώτ·/;ν χαΐ τρίττ.Ν ζρά',ιν πίρι 

λΗ 'ίχς^ -ΑΛΙ Αν.χχ την ίεοτερχν εις τήν Αράχοβαν.



ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.

2ΚΗΐνΗ ΠΡίίΤΗ.
Ο Κ(ουτα^^ή^ Πασάς' ηλτ\σίογ ζον β£  ̂ Χ(ύγ ^ζγίύχάγ(ύν 

χον ο^θίΟί^’ καΐ μαχρόθεγ ό Κ ε α γ ιά ^ έ η ς ^  Μον- 

σχάΐΜΒης χαΐ αλλοε !^γιάγ7\$€ς χα ΐ Μπέτ\όές·

Ο ΚΙΟΤΤΑΧΗς ττ^ος τογ μεγισχαγά  χον·

Π ρ ο ς  τόν άκτινοφϊγγοντα καΙ ΰπίρ τούς αστέρας
Μονάρ/^ν των τριών ριέρών 'τνί; ύίρογβίον σφαίρας,
Τύν χύνοντα τό ελεος ιίς τάς φυλάς άχάσας 
Κ είς ^ύο βασιλεύοντα ·ηπείρους καΐ Οαλάσσας,
Πορευου ααΐ είπε αυτά, τλ ριέτωπύν σου τρίβων 
Είς τίιν από τους πύ^αςτου αονιζοριένην τρίβον;

'ΐ Τό φρούριον των Αθηνών είς δύββατον γην κειται, 
Μοναρχία! ούδ’ ύπύνοριον ούδ’ έφοδον φοβείται.
ΚαΙ φιλοσόφων επειδή πολλών περιβόητων 
Αυτός ό τόπος φωλεά τόν πάλαι χρόνον ητον,



ΚαΙ φέρουν ριέγαν θαυ|Α3ίσρι6ν οί τεχνητοί του λίθοι, 
Αύτον υπερασπίζονται απίστων ρεωρά πλιίθη.
Οί Φράγγοι τ6ν συντρέχονσιν 6 ; ι5ΐ(5ν των οΤκον 
ΚαΙ ώ; προσκυνητιίριον εις ολου; των άνηκον.

• Μ’ Ιξιίκοντα στρατιωτών μαχίριους χιλιάδας 
Εσκέπασα της Αττικής εγώ τάς πείιάίας*
"Αν κυριεύσω, υψιστε Μονάρχα ! τάς Αθήνας, 
ϊπέταξα  τούς Έλληνας είς ριύνας τρεις Σεληνας,
Κ ’ εις αίρια εθνου; σβύνεται αύθάίους ή όργη' σου. 
Αλλ’ άν ό Καραίσκος των Ικ τής Πελοπυννήσου 
Αναφανείς, τήν στερεάν Ελλάδα συγκινήσ^ι 
(Τήν πύλην σου τήν υψηλήν ίεν  θέλω άπατήσει) 
Βασίλειον υποτελές εις ταύτην γι'* πλέον 
Δεν θέλεις εχει, βασιλεύ άπάντιυν βασιλέων»! (α)

Ν’ άπέλθτις τώρα ίύνασαι.
Σείς άλλοι, ριακρυνθήτε.

Πιστοί ριου Κεαγιάμπεη! Μουστ«|Απεη! σταθήτε.

2ΚΗΝΗ ΔΕΓΤΕΡΑ.
ο  Κ.ΙΟΓΤΑΧΗΣ ΠΑΣΑΣ, Ο ΚΕΑΓΙΑΜΠΕΗΣ 

ΚΑΙ Ο ΜΟλ'ΣΤΑΜΠΕΗΣ.

ΚΙΟΓΤΑΧΗΣ.

Σ'.μά είς τ6 στρατύπε^ον άν ήλθα των Ελλήνων, 
Τόν ΚαραίσιίΟν καρτερώ καΐ ήλθα ί ι ’ ε’κΐϊνον.



Κανένα κίνδυνον ζωής, -«μής| έ ίώ  5ίν τρέχω·
Τόν Γάλλον Ναύιαρχον Ριγνήν έγγυνιτήν {αοο Ιχω .
Αν τύν τΓολεμικώτίρον χερίϊίαω άποοτάτην,
Τάς εόροχώροος {αου σχηνάς ^*ν αφηοα εις {λάτην.

ΚΕΑ.ΠΑΜΠΕΗΣ;

Ούίέ ν’ άχροιαζώ(Αεθα τοίις λ<5γους τών απίστων · 
ό  θάνατος άπέρι.ίΐνε καταφογν» %* έλπίς των.

ΜΟΥ2ΤΑΜΠΕΗ2.

Και δπου εις τήν στερεάν άντίστασίς τις ίτον, 
ί,φνλνισαν τοί>ς χό5ας σου λα&ς χαΐ χρδχριτοί των.

ΚΙΟΤΤΑΧΗΪ.

Και άλλοτ έπροσκύννισαν, χαΐ δριως |λόνη μία 
Εις την ήμέραν τοΰ Χριστοί χιχρΐ αποτυχία 
Εμέ μέ άλλους τέσσαρας έβίαοί Βεζύρας 
Ιίά  πέσω εις του ποταμοί» του Χσπρου τάς πλημμύρας, 
ό  Καραΐσκος, όίυσσεύς, Σαφάχας, έμπροσθεν μου* % 
Απο το Μεσολύγγιον δ Γρίβα; δπισθε'ν μου· 
ό  ποταμδς ητον βαθύς χαΐ ή βροχή ραγδαία,
Και δίστομη καΐ άσπλαγχνη του Γρίβα ή ρομφαία·
Ο χτάχις τδν εδίωζα, μ’ εδίωιξεν δχτάκις*
Που νά προσούγω ·, φοβηθείς |μτν δ Καραϊσκάχης 
Με φθάσ·/ΐ κατά μέτωπον χ’ είς δύο ζίφη πίσω, 
έπρύχριν* τά ρεύματα, κ’ έρ(ρίοθτ,ν εν τφ μεσφ’
ΚαΙ χιλιάδες δώδεκα πεζών μ»υ καΐ ιππέων 
Εφέροντο εις τδ νερδν τδ χρ̂ υερδν χκΐ ρέον·
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Απο τών ίππων τάς ούρ^ς καΐ άπδ τά -/ινία 
Συνίχρατουντο οί πεζοί, δερι,ένοι ρ.ε πχοινία,
Κ ’ εχτύπα ερριπτ’ Ιοφχζε πεζοΰ;, ίππεϊ; χ«1 ϊπποος, 
ό  Γρίβας δ άχούρασπος, ό Γρίβας ό ταχύπους·
Τήν πέραν οχΟνιν εφθασα' ριε άλλους εγώ σώος,
ΚαΙ |α’ αΐ(χατος κατέβαινε ροχς 6 λγύ .ώ ος{^^,
Εις ττιν απελπισίαν του ό Ελλ·/ιν φοβητέος.

ΚΕΑΓΙΑΜΠΕΠ2.

Απδ χδ Μεσολδγγιον εις τάς ΑΟνίνας εως 
Κτυπώντες τους εφέραρ.εν.

Μ Ο Υ ΣΤΑ Μ Π Ε/12.

Τά γυναικδπαιίά των
Εσφάξαριεν, κ’ είς ποτ«{Λους Ιπλευσαρ.εν αίριάτων. '

ΚΙΟΥΤΛΧΠΣ.

Κι’ άν Ιτ ι δεν σάς επεισα, καν δς σας πείσ'/ι τώρα 
ί^ ς  Μεσολογγικίς φρουράς ί  τελευταία ώρα.
Αφ’ου {χε ζώα ρυπαρά καΐ ριε φυτά θαλασσ·/;ς 
Ετράφη ώπορρίψασα εΐρηνιχάς προτάσεις,
Η ριεν είς τά ριεσάνυκτα ώρΟάνοιζε τάς πύλας,
κ ’ είς τρεις πυκνά; και σιδΐρας περιπατούσα στ/{λας,
Από Ιξηκοντα πεζών, Ιππέων χιλιάδας
Κπ/ρασε τριών ωρών τδ {χίκος πεδιάδας,
ή  δ ’ άλλ/ί εσω ριείνασα, ύπέσκαψε τοδς δρόριους,
ΚαΙ άθροισε πυρίτιδο; σωρόν είς υπονόαους,
Κ είς τδν θεόν προσεύ^ετο [λέ τδν δαυλόν είς χειρας.



ΙΟ Ι

Φεΰ! εις τνί; πόλεως εφάν/ΐ'ζεν τ«ς Ούρα;,
Εις τοϋ Καψάλ·/ί τ·/ιν φωνήν ή πόλις εξερράγ·/;,
Κ«1 είς τους πόο*ς ρ.ας φλογών άνοίχδ'/ισαν πελάγ·<ν 
Ερπρος, όπίσω θάνατος· ώς χάλαζα οί λίθοι·
Κ ’ επάνω, καπνός ούννεφα· καΐ κάτω, νεκροί πλήθ-^· 
Οί γε'ροντε;· σφαζόμενοι [λετά φαιδρών άοι^-άτων,
Τα βρίφ·/; {χ,όνα πίπτοντα Ιν μέοψ των φρεάτων,
Κ. είς τα νερά πνιγόαεναι τής λίριν/ις αί παρθένοι (γ)*· 
Τοιαύτ/) νύξ από τόν νουν ανθρώπου ίέν  εύγαίνει.

(Ε'·ί Α’ξ«»{**ταβ;).

ό  Καραΐοκος.

ΚΙΟΪΤΑΧΗ2.

ΣτρατϊίγοίΓ όλίγον ;̂.ακρυνθ-?)τε · 
Γόν πόλεμόν ό Κιουταχής Πατας σας ^εν φοβείται. '

2ΚΗΠΤΗ ΤΡΙΤΗ.
ΚΪΟνΤΑΧΗΣ ΚΑΙ ϋΛΡΑΪΣΚΑϋΗΣ. 

ΚΙΟΓΤΛΧΗΣ.

Ευαρεστούμαι, στρατηγε'! τον λόγον άποτείνων ($) 
Πρός άρχ·/]γόν πολύπειρον, τόν πρώτον των Ελλήνων.

ΚΑΡΑΙΣΧΑΚίΙΣ.

Εις τόσας είμαι φιλικάς εκφράσεις σου ευγνώμων* 
πλ·ήν πρώτον εχομεν -ήμεϊς οί Ελλ·/)νες τόν νόμον 
Εγώ ^εν είμαι παρ άπλοϋς τοϋ έθνους στρατιώτη;.
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Κ10ΪΤΑΧΗΣ.

Αύτ^ί σου, ίλλ ιιν! σβ τιρα  ή τόση μετ^ιότης.

(Δί9«ι χάθημχ ι Ι (  τ̂ ιΐ Κα^«Ϊ9χάχΐΐν ι^ ΐ χά&ητα( χαΐ αύτο';.}

θαυμάζω ίια τ ί λαός γενναίος χαΐ νομίμων 
Την αεφαλη'ν του' ύψωσε κατ’ αύθεντων νομίμων, 
Αγν<&μων εις τόν άρτον μας τετρακοσίων χρόνων. 
Πώς είν’ ελπίς 6 ίικαστίις των επί γης αγώνων 
Πά ^ικαιώσ^ άνωθεν λαόν εγκληματίαν,
Τίΐν άίικιίν του ευλογών αύτην αποστασίαν;

ΚΑΡΑΙ2ΚΑΚΗΣ.

Σε ^ιακότβτω ειχαμεν τήν νεαν ρώμην δλην,
ΚαΙ τήν έθνοβασίλισσαν τοϋ Κωνσταντίνου πόλιν* 
Σείς, τήν μισίιν σελτίνην σας επάνω τλς Αγίας 

Εστησατε Σοφίας.
ά  πατουμενη σήμερον άπό Καλίφας χώρα 
Τό πάλαι ητον κτημά μας· εςακολούθει τώρα-

ΚαΙ με ημάς τίνος καλοΰ, ίι ^όξης εστερεΐσθε ■, 
Βλαχίας Αντιβασιλείς καΐ Μολδαυΐας εισθε'
Καί σείς την Ασχρην θάλασσαν καΐ σείς έκυβερνάτε (ε), 
Των στόλων μας διερμηνείς, των νήσων τη; προστάται. 
Συνθνίκας σείς ίκλείετε, καΐ σείς έπεκυροΰτε,
Πολε'μους σείς αρχίζετε, και σείς έτελειοδτε (ς·) ■
Τόν Κληρον είχετε κριτήν* τους δημογε'ροντάς σας 
Εις τάς φορολογίας σας κ’ εις τάς διαφοράς σας.



Οΐ ώς τ*  6ρ·/ι παλαιοί αΟτοΙ Αρριατωλοί σας 
ϊπ ΐρχα ν  πολιτάρχ^αι σας, κ’ είς τά στενά φροορ»* σας· 
Εθυσιάσατε αυτά, καΐ τάχα  κέρδος ποιον 
Εκ τόσων άπελαύσατε αγώνων σας αθλίων}
Τ6 κΰ|Λα αίριατόβαψαν ώς πλγιγωριένα κ·/,τη 
Απο κατοίκους εργΐ|χαι ή Χίος καΐ ή Κρτ'τ·/:.
Τάς πόλεις σας Ισκεχασεν ή βάτος τάς ωραίας. 
Ερτίμους χώρας άπαντα ριΙ $ά{/-βος ό βορεας,
ΚαΙ όλολύζων {χεταξυ περν^ των ίρειπίων 
Εις πέτρας άσ·/ιριάντους τρεις Ιριείνατε φρουρίων.

Επιθυιχώ συριβιβασίΑδν, καΐ συριπχθ'ός σας φίλος 
Γίά σας κρατήσω ερχοριαι εις του κρ·/ΐ{χνοΰ τό χείλος.

ΚΑΡΑΙΣΚ.ΑΚΙΙ5.

Κατ’ Επαργίας επεσαν ραας [χΙ πεντε στόλους,
Με δλους των τους θνισαυροΰς, {χε τους στρατούς των ολους, 
Αΐ δύο τ ίς  Ανατολές καΐ Δύσεως Τουρκίαι,
II Αίγυπτος, τ·ίς Αφρικής αί τρεις ήγε[χονίαι,
ΤρεΤς βασιλειαι της σοφής Ευρώπης, αί μεγάλαι, 
ί ΐ  {χία εχθρά πάντοτε, κατά καιρούς αί άλλαι.
Πλην διακύσιαι πεζού στρατού σας χιλιάδες 
έσφάγηταν, καΐ |χέ αύτάς τριάκοντα Πασάδες· »
Κ’ έκαύσα|χεν είς Ερεσσόν, Μεθώνην, Εάμον, Χίον, 
Ναυάρχους τρεις [χεθ' εκατόν κεραυνοβόλων πλοίων.

Ζητείς εις θ-όκην νά βαλθή ε’κ νέου ή ρο[χφαία 
ΚαΙ άντί δάφνης φονικής ν’ άνθοβολη ελαία ■, 
ιδού το [χόνον σχέδιον διηνεκούς εΐρηνης,
ΚαΙ τούτο παραδέχοααι, δν τούτο ρ.ε προτείνγ,ς·

ιο 3  <45*·
•



Νά χωριοΘώμεν άπό σάς, νά εχωμεν οποίαν 
Εύνομουμέντ.ν χ.αΙ οοφνιν φρονουμεν ττολιτείαν,
Με ^ιαμένοντα στρατόν, μέ στΛον ώπλισμένον,
Κ.αΙ Πρέσβεις ν άτιοστέλλωμεν χρ6ς τάς Αύλάς των ζένων' 
Ελληνικόν νά εχωμεν τό νόμισμα· σημαίαν 
Ελληνικιίν τά δρια ημών άπό Μαλεαν 
Ως εις Κασσάνδραν κ’ εις τ-ίιν γην τοϋ άκουστοϋ Σουλίου 

Μετά της Κρν^της, των Ψαρών, της Σάμου καΐ της Χίου

Εις τοϋ Μεσολογγίου μας τ/ιν άναμμενην δάδα 
Τό σύνορον εδώκαμεν αυτό εις την έλλάδα,
Εις τάφων πλάκας γράφοντες μέ σπάθην γυμνήν θήκν 
ΚαΙ μέ μελάνην α'ίματος παν άρθρον τής συνθήκης. 
Λύτην δ Κάνιγγ έλαβε γραπτήν τήν συμφωνίαν (ζ)·
Αν θελ-η,ς, τήν σφραγίζομεν έδώ, εις ώραν μίαν.

ιο4 <1^
•

Καραϊσκάκη! άφησε αύτά...

(Μ·τ’ ολίγον.)

Από Αθ’̂ νβς
ίϊς εις Βιράτην, κ’ είς αύτήν τήν γην τής Κατερίνας. 
Σε δνομάζω αρχηγόν χαΐ πρώτον Καπετάνον,
Αν προσκυνήσνις σήμερον τόν μέγαν μου Σουλτάναν.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΣΗΣ.

Ά ν δλην εις άδάμαντας μ.ε φερ·̂ ς τήν Ινδίαν,
Δεν δίδω είς ’ΟΟωμανόν Ελλάδος πέτραν μ.ίαν.
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ΚΙ0ΓΓΑΧΗ2.

Σε άγχχώ„ πλήν ιτρατνιγέ ! τό τέλος σου οίκτείρω* 
15ε τίς ό Σουλτάνος (λου, »αΙ ρίψε βλέμμα γύρω.

Αληπασάς 6 Τεβενλίις εις τ4 λαμττρόν του γήρας 
Απυ υΙούς του κ’ εγγονούς κυκλούμενος Βεζύρας»
Εις σκητζτρον εν ύκέτασσε τν.ν ολ·/ιν Αλβανίαν, 
Μακεδονίαν, ύχειρον, Ελλάδα, Θεσσαλίαν.
Αλλ’ άμα τ·3ίς Σουλτανικίς έξέ-εσεν άγάττ/ις 
ό  μόνον το διάδημα στερούμενος Σατράπης,
Με βρυχηθμούς του πνέοντος τα λοίσθια θηρίου 
Τ9ιν κάραν του παρεδωκεν εις μάχαιραν δημίου,
ΚαΙ δ νεκρός που έγινε του στρατοπέδου γέλως.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

ϊοΰ δυστυχ̂ οϋς Αληπασά ιστόρησες τδ τε'λος*
Αλλά του καταστρεψαντος αυτόν λαμπρού Χουρσίτου 
Το τέλος δεν Ιστόρησες . .  - Οίδέκα στρατηγοί του 
ϊπ ό  τόν μέγαν Δράμαλην γή,ν Ικατΰν σταδίων 
έοκέπαζαν με τ·?ιν σκιάν ττεζίο’, ίπποζυγίων,
Κ’ εις μίαν νύκτα έτρωγαν; οί «μετροι στρατοί των 
Πολλώ; κωμών Ελληνικών τ'όνένός θέρου; σίτον.
Από β)ην καΐ θόρυβον ή Α.ρΊγονις άνττζχει · 
ό  Τψηλάντης έδ^αμεν εις -ται Όυ Αργους τείχη* *
ό  Κρ^βατας Ιπρόφθασεν άίτρμητος καί πρώτος* 
κ ’ εις τό πυκνόν των στρά'.τεευρα, ώς εις ά'Τ'άχει; νότος, 
ό  γηραλέος επεσεν όμοϋ Εοΐλοιοτρώνης.
Τά πάντα ηλλαξαν έμπρόις θέας του της μόνης.



Εις Δερβένάκι ^ β α ν  ίώτοί τάς πρώτα; ·Λττας·
Εις τ ’ Αγνινόρι |α’ αΐμά των ίζάγη  ό Νικνίτας,
ΚαΙ 6 ΖχηίΑν;; τοί>; λοιποί»; ρ-ετά -τοΰ Χαραλάριπους 
Εις τ·ίς Λκράτα; εΟαψε τοί»; παραλίους κάμπους· 
ό  5» Χουροίτνις εις αύτάς τάς θλιβεράς εΐίιίοεις 
Επρ<5λαβε, τά κώνειον πιών έκ τ ις  Λαρίσσης.
Τοιοΰτον τέλος ή Ελλάς, Εεζύρη, θελει ^ώσει
Κ” εΐς δαους άλλους κατ’ αντί,ς άίίκως εφορμώσι.

ΚΙΟΤΤΛΧΙΙΣ.

Αλλά εγώ Ιφώρμνισα, καΐ δμως θριαμβεύω·
Είς 5ρομον, βλεπεις, έκ ^αρνών κατάτρωτον όίεύω.
Και μέ του άκινάκουμου τδν οί-ϊνιρον άνοίγων 
ό^όν, είς τί,ν Ακρύπολιν εμβαίνω μετ’ ολίγον,

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

Κ’ είς τοϋ Μεσολογγίου μας καθ·ήμενος τάς Ούρας, .· 
Είς τόν Βριών/^ν ελεγες* ·τδ εχω ύπο χειρας»·
Εν’ ω 5ε είς τους πύ5α;«του ώρθόνετο τδ κράτος, 
Σ’ εκοίμιζανό Βότϊ^αρης και ό Μαυοοκορ5άτος· 
ό  Λύντος αίφνης εφθασε καΐ ό Μαυρομιχ_άλης 
Και ο Κανελος, ό5ηγοΙ 5υνάμεως μεγάλης,
ΚαΙ είς τού Γρίβα καΐ Μικρή τούς 5ύο προμαχώνας 
θραυσμενας ε?5ες τού πυινοϋ στρατού σου τάς κολώνας ( λ)·

ΐο6

Και άν 5εν εκυρίευσα τδ Μεσολύγγι τότε 
ΚαΙ μ’ εγκατελειψαν 5ειλοΙ καΐ χ^αυνοι οτρατιώται. 
Εμβήκα είς τά τεί̂ (_η τοα προχθές . .  .
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ΚΑΡΑΙ2ΚΑΚ.η2.

Δ-λλά τνιν χίνιν,
Τϊΐν κόνιν τοα {^άττισδς, αυτήν έ«{)ρδς μόντιν 
Τ4 άλλο Μδβολόγγιον {Αετά φϊΐίρών πακίνων,

Με ό^υρρίους τυράννων,
Με άττραπάς, ρ.έ κεραυνούς είς ουρανον άνέβ»,
Μαρτύρων πόλις ίερά, καΐ νίτις Θριαι^βεύει.

ΚΙΟΤΤΑΧΗΣ.

Τα σύγχρονα μας Ιπειδ·)) εύστόχως ^ινιγεϊσαι,
Την Πλάκαν αναπόφευκτα, τ/ιν Πέταν ενθυμείσαι, 
έμπρύς είς τεσσαράκοντα στρατού μας χιλιάδας 
*Ως κόνις εσκορπίζεσθε άπ6 τάς πείιά ίας.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚίΙ2.

Πλην εις τον Αετόν, Πασα! σε'ς μετά τρεις ήμε'ρας 
Τό βάρος της Ελληνικής αίσθάνθητι μαχαίρας*
Μέ τά οστά σας ύψωσε πυραμι^ίνιυς στίβας 
ό  της Κομβότης νικητης, θεόίω.ρβ! ό Γρίβας.

ΚΙ0ΪΤΑΧ Η2 στ^χινό^ετοζ.

Λοιπόν είς τόν Χουλτάνον μου 5;ν προσκυνεϊς}

ΚΑΡΑΙ2Κ.ΑΚΗ2 όμοιίύκ σηχοκόμετοζ·

ό  σπάθη

Σουλτάνος μου 5



ιο δ

'ΚΙΟΥΤΑΧΗΣ.

Εως έόώ κανείς ^έν [α’ άντεστάθ·/;·
Τίς Οελει |Αε άντιΤΐαΟή καΐ |Αε άναχαιτησει

ΚΑΡΛΙΣΚΑΚΗΣ.

Εγώ, Πασα,' Πασά, έγώ· αν ό θεός θελνίσϊί.

Κ-ΙΟΪΤΛΧίη'.

ΚαΙ πόσους, πόσους εχεις σύ}

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

Τόν άριΟ̂ Αον μή μέτρα* 
όπίσω εναν Ελλγινα ή κάθε κρύπτει πέτρα*
Αύτος 5έ είναι φρούριον καλώς ώγυρωμένον,
Εφόίους, ^ίψαν καΐ λιμόν, τά πάντα υπομένων. 
Εύρίσκεται είς στένωμα; βί Θερμοπύλαι είναι*
Εις κάμπωμα; ό ΜαραΟών, αί Πλαταια'ι έκεΐναι*
Εις πέλαγος; ή Σαλαμέν.

ΚΙΟΓΤΑΧΗΣ άναχωρών

Καραισκάκη! φθάνει*
Αυτήν τήν γην Ινός ήμών τό αίμα θέλει ράνει.
Τους Ελλ·ηνάς σου προσκαλώ καί σέ είς νέαν πάλην.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΙ1Σ.

Μας βί^ες εις την Κλείσοβαν Οά μας ΐίής καΐ πάλιν.



2ΚΗ1ΥΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΚΑΡΑΙΣΙίΑΚΠΣ ιι^γας.

Μνιν ^^α^ρίσθΐ 'ΟΟωαανοί! πολύ άτυχεοτερας 

Εις ταύτην τ·ην γτίν ε(ρ«ξίν ό -«λι,ο; ήμέρας·

Ι1λ·/)ν αΓφντ,ς έπΙ ττ,ς  σκηνής εφάνη "Ελλ/.ν ·ή'ρ(-)ς,

ΚαΙ άνελπίστως ή Ελλάς έπετιιχε*σωτΐρος .· .

Πλήν κι’ αν τν)ν καταστρέψετε, 6 δράκων της έκττνεύσας 

Εις σας Οανατου φάρρ,ακον έζέπνεοσε τοξεύσας·

Την Αύτδκρατορίαν σας ίίού την πλοτυτάτην 

1Ϊ γάγγραινα κατέφαγεν εξ ϊστροσ εις Εύφράτην 

Κ. Ικτείνεται το ριίασμα ρί.έ τής έλλά^ος αόνην 

Την δσην επιστρέφοντες έφερετε σείς κ(5νιν.
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22ΚΗΛΤΙ ΠΕΛΙΠΤΗ
Οί Σιραι-ηγοί ΐν,χ^τας, Γριζάζηζ, Βάσο(, ^ψ■^ψο^  

Μα-ίρ-ηα, Γ. ^ρύ,χοζ, Α . Βέΐχοζ, 7 ω < ί ^ / , ^  ΣονΛτά- 
) ·α ^ , Χρ,αιΜουΛοί Χατζτ,-Πίτροζ, Γρίβας 

Γαρβιχιότης, Γιώργας ΤζαβΠας, Ααγ- 
χ^ής, Νικάς Νάσης.

ό  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΪ εν ^ιεσφτων.

Αεν φιλιόνται (λέ ή[χάς ό Τούρκος άν <·̂ έν πάθη, 

ό  |Λετ «ύτού συμβιβασμός ή κοπτερη μας σπάθη.



ό  (Λίταξί) του Κιουταχίί κ* ε(λοΟ «υνο|4ΐλία
Αδιαλλάκτου εγινεν αποστροφές αιτία.

«
(Σιωίΐτ; γενιλέ).

ό  ΚΑΡΑΙ2ΚΑΚΗ2 μ ε τ ’οΜ γοκ

ό  Κιουταχές απτόητος στρατάρχης καΐ νοτίριων, 
Και χιλιάδων όδηγός πενΉκοντα ρ,αχίριων,
Αδύνατον νά νι/.ηΟ-̂  Ιδώ είς τάς Αθήνας,
*Αν πρώτον της ισχύος του δεν κόψωμεν τάς ϊνας,
*Αν δεν άναστατωσωμεν την δουλωθεϊσαν γην μας 
ΚαΙ δεν πολιορκέσωμεν τδν πολιορκητήν μας.

Ακαρνανία, Ναύπακτο; Βάλτος κ Αιτωλία, 
Ευρυτανία καΐ ΔωρΙς, Φθιώτις, Κβρυστία,
Διά κρυφών επιστολών μ ’ έμε συνενωμεναι,
Αμέσως έλληνίζουσι, κι’άν ηνα; τουρκευμέναι.
Είς μόνον μου τό σύνθημα της σάλπιγγος της πρώτης, 
ό  Ρούκης Ιπαναστατεΐ καΐ 6 Διοβουνιώτης.
Βίε γράφουσιν δ Καναβδς και ό Παπαπολίτης 
Βίε προσκαλϋΰσι στρατηγοί,λαοί, καΐ πρόκριτοι της.

. Ν' ανάψω πυρ είς άπασαν τέν Στερεάν πηγαίνω- 
πλην τοΰ στρατού μου άπδ σάς τήν τάξιν περιμένω- 

όμόσατέ με σείς λοιπόν τη; ευταξίας οτι 
Θάκηρυχθητε φύλακες, σεϊ; στρατηγοί μου ! πρώτοι.

ΟΙ 2ΤΡΑΤΙ1ΓΟΙ.

1 Ϊ0

όμνυομεν! . . ·



ό ΪΪ.ΑΡΑΙ5Κ.ΑΚ.ΗΣ.

Τέν βάνατον ).αβών χθ$ς ιΐς τά χείλη 
ό  ΓοΟρας δ Οεδρατο;, ώ; οί ριεγαλοι στύλοι 
Του Παρθενώνος, επεσε παρά τδν Παρθενώνα.

Γριζώτη! σΰ αλύγιστη χαΐ σιδηρά κολώνα,
Ττιν φρουρβρχίαν νά δεχθ-ρ;· ή θίσις αύτη, πρώτη. 
Εις την Δοβρεναν προηγου σύ Γρίβα Γαρδικιώτη !
Συ Βάσε, (Αεινε αρχηγό; κατά τήν έλευσίνα ί 
Εγώ τούς από Μέγαρα, τού; από Σαλαμίνα 
ΚαΙ δλον μου τό πεζικόν, τό ιππικόν λαμβάνω,
Κ’ Ιπανακάμπτω νικητ·ό;, Ιάν δεν άποΟάνω·
Κ,αΙ τότε ολοι σώμα εν, καΐ μία ψυχή ό'λοι,
Τόν Κιουταχήν διώκομεν καΐ με σπαθί καΐ βόλι. 
Νικήτα καΐ Σουλιώται σεις, της Αρχιστρατηγία;
Αν Οεΐ-ετε συμμερισμόν, μοιράζω τάς ηνία;.

ό  ΝΙΚ-ΠΤΑΣ.

Σύ μόνος Αρχιστράτηγος!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ.

Καράίσκάχη! μόνο;
Θά δδηγήσνι; σήμερον τήν τύχην του άγώνος.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΜΣ.

Μην χάνετε λοιπόν καιρόν άνάγκ·/^νά πηγαίνω* 
τά ·κ<γ(Λα™|Λ0'ί στραττιγοί! Ιδώ (ΐΓοίΐ; προψε'νω.

(Ανχχωμΐκβ οΐ ΣτρΛτν̂ ίί̂ .



2ΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΜΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΤΣ.

ό  ΑΡΧΪΕΡΕΓ2 έμβαίγωγ.

’Ω κορυφαι του ΤίΛτιττοΰ γυριναΙ ΛαΙ τεΟλ',{ΐ{ΐ.έναι I 
’Ω πρώτιν δχ_0αι χλοεραί χαΐ τώρα ξ·/ιρα|Αεναι 

τοΰ ξ·/)ρανΟε'ντος Ιλισσοΰ!
*Ω κρ’όντ) χρώ'/ιν σύοκιος και τώρα στερνιριέν·/]

ΚβΙ ^ο5ο^άφν·/]ς καΐ κισβοΟ!
'Ω πί^ιάς των Αθηνών! έλλάς δυστύχΐ(ΐ[χενΥι 1

(Σ«ν.ίΐ ολίγον)

Θεέ! ϊ$ου δ Παρθένων, ί ίο υ 'ϊδ  Ερεχθεΐον, 
ΐίου  ώ; άθλτιτηζ όρθδς και ίώο; το Θηοεΐον,
Πλήν φέρον τάς αρθρώσει; του στρεβλάς έκ της μεγάλης 

^  Μετά τοΰ χρόνου πάλης! . . 
έδώ εν μεγα ονομα πατοΰμεν είς παν βίίμκ.
Αχρόπολις! παρίστασαι'με τ  ανοικτά σου τείχη, 

ί)ς άνοιγμένον μνήμα,
'Ως μνήμα, οθεν εκλεψαν τά χλοΰτη τυμβωρύχοι.

(Στρδ'ϊων γό?ω βλ5|Λ[*οι Τ69λΐ[*{Αί'νον.)

έρμεια καΐ Πασείίια καΐ λάρνακες και λύχνοι, 
Μεγαλουργίας λείψανα, καλλιτεχνίας ίχνη 1 
"Ναοί όπόσοι κολοβο)^ όχόσοι γυμνωθέντες,
Ως στρατιώται πρδ πολλοΰ πεσόντες, συληθεντες, 
νκήδευτοι 5έ μείναντες εις πεδιάδα μάχης! 
γάλματα ΰχδ αυτούς κρυμμένα τούς άστάχεις

« » ίί>  112



όπόσα (λ “ΐών δουλικών καΐ σκοτεινών αιώνων, 

Αύτή διά τους ίίλλγινας ή γ ί  φυλάττει (λίνον!.. 

Λυτά οί λγοράκριτοι, Φειδίαι, Πραξιτέλεις 

Μβ λίθον εξίιργάζοντο τίίς Πάρου καΐ Πεντέλης. 

ό  Κ,ύριε ! εις τάς λα{Απράς της δίζης της ίμερος,

Τύν άγι<5ν σου ί  Ελλάς υΙόν δεν Ιπροσκύνει·

ΚαΙ δμως δλους τους λαο’υς της υδρογείου σφαίρας 

Εις εκπληξιν Ιαίνει.

Χριστιανην, τ ίν  άφησες καΐ την άποκηρΰττεις! 

ή  Κύριε αληθινέ! δεν θέλει; τ ίν  συνδράμει 

ΚαΙ διά τούτην κάμει

Καν δ,τι έκαμαν ό Ζευς καΐ οί ψευδείς θεοί τη ς, 

ΚΑΡΔΪΣΚΑΚΗ2.

Αρ^ιερεΰ! τύ αίμά μου ·τυρύνεις εις τος φλέβας, 

ΚαΙ πρδς τάς άρχκιύτητας βαθύ μ’ έμτενέεις σέβας.

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, μ έ  τι\τ άρχιεραχιχψ  του ρά6$ογ 
δειχήΐύΥ  τάς χερ ιζ  θεσεκ^

ό  βράχο; αύτός έφερε το άγοραϊον Βήμα,

Την Πνύκα· μ’ ευλαβές έκε: διευθυνθητε βήμα, 

ό  γη τιεχυρωμένους

Ακόμη λόγου; σίμερον ηχεί του ΛημοσΟενους' 

ό  άντιχρύ αϊγιαλός ώ; βρέφος κλαυθμυρίζει*

Ακόμη τόν Θεμιστοκλή ζητεί καΐ ψιθυρίζει.

ι ι 3

8



• β » ^  Ι ΐ 4  

ΚΑΡΑ12ΚΑΚΗΣ.

*Ω ! είθε κ’ εγώ (Αίμ-ητίις προγόνων αθανάτων, 
Ν ’ άπέθννισίίον άχολοϋθων θεία βη(Α«τά των!

ό  Περσικό; ί^ο'ό αγών ριάς επανήλθε πάλιν,
ΚαΙ ΐ  Ελλβ; άνελαβε τίιν χίίτά Ξερξου πάλνιν.
*Αν είς τόν Αρκττείί'/ιν τη; χαυχαται ή αρχαία,
ΚαΙ είς τόν ϊψηλάντην της σε[ΐνύνεται ή νέα.
Ενίκα δ θε|Αΐστοκλης περί τάς νήσους πλέων,
ΚαΙ δ Μίαούλης σι^μερον νικά είς τό Αΐγαϊον.
Σε, άν νικτίστις τους Ιχθρώς είώ έκ του συστάδην. 

Σε, Καραΐσκε, θελορεεν καλέσει Μιλτιά(^ην.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

Είς ρ.δνην αύτην, ιρίλτατε Άρχιερεδ! την ρ.νη|4 ην 
Τα ^«κρυά ριου ρέουσι . . .  τόν Αχαιόν Ζαη'(ί.·/ιν 
ή  ρηξις περιέστηβε πολέμου έμφυλίου 
Πολέμιον άμείλικτον,- εχθρόν μου ^ιά βίου.
Πλ·ίιν της Ελλάίος Πρόίίρος άγορευθείς προσφάτως,
Δεν ει5ε τόν πολέμιον εμέ, άλλα τό Κράτος.
Δεχθείς με είς την στέγην του μέ ανοικτάς άγκάλας, 
"Είς ώρας, είπεν, ώς αύτάς οί Ελληνες μεγάλα;
■'Τοϋ μίσους των 5έν ηκουαν τίιν φλεγμονήν καΐ λυσσα' 
«Εχθροί μέν δ Θεμιστοκλής καί Αριστείδης ήσαν 
'ΐ Αλλ’ δτε τοός αίγιαλους έσκέττασε τους περιξ 
«Των Περσικών τριη'ρεων ή πυκνωμένη πτέρυξ,



β Εις τής πατρικός των αύτοι τ6ν κίνδυνον καΐ σάλον 
>■ Τϊΐν χειρ* ό ίΐς ε$ωκε γενναίω; βίς τόν άλλον, 
ο Οί ΜηίικοΙ έχέστρεψαν καιροί καί τώρα ίσως* 
«*Α;^''ωθοδν τάριίση|Λας βίς Ιν γενναΐον ριϊσος,
« ΚαΙ δσον χάθος ειχαριεν θερριον εις -^ς χαρδίας 
"Αΰτδ άς συγκεντρώσωμεν κατά τής τυραννίας».

(ΐΜύιται (ίβυιική πολι̂ ιίική.)

ό  ΚΑΡΑΙΣΚ.ΑΚΗΣ.

Τάς φάλαγγας μου δδτιγώ κατά τοϋ άλλοχίστου· 
Τήν ευλογίαν κάλεσε εις ταύτας τοΰ ϊψίστου.

ι ι 5

£ΚΗΐνΗ ΕΒΔΟΜΗ
^ΕΛΛψιχος σΐρατος έμβαίπιριε σημαίας άγαπε- 

ίΐχαμ^γας’ όεζιόθεγ ζίθενταί οι Αζκύματιχοϊ ζον 

στρατόν,χαί άρι,σχερόθεγ ό στρατός.

6  ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ εύΛογεΐ τοίις στραζιώτας, οΐαγες  
άτζοχαΛνπτονσι χηγ χε^α^ηγχαίγογατίζονσιγ . 

ο ΑΡΧ1ΕΡΕΤΣ {ύγάλλων ·Λ χαλυμααύχι^τβύ.

Σοΰ δέεται, σοΰ, Κύριε! ί  έγκαταλειμμέντι 
Ελλάς . . .  Ιδού κατέφαγον τήν χώραν τνις οΐ ξένοι*
Την εύρον χόνοι γυναικδς εις τον άγρδν γεννώσης ·
ΚαΙ συ δεν μέλλεις. Κύριε, νά την έλευθερώστ,ς;
Είς γενεάς διέταξες ή γή αύτη νά μέννι 
ό  λίθος ή παρά λαών βαρβάρων χατουμένη;

(Ό στ̂ ατ’-ς ίΛ«ίΐΑΤ«ί φωνήν).
8*



ο  ΑΡΧΙΕΡΕΤ2 τΐρος χοξιογ παι$ίωγ ψίρνγτοίΥ το 
ίτΐίτραχή^ιόγζον χαΐ Χαμτΐάδας άγαμρίΫας·

Ελλάδος τίκνα ορφανά, πανεργιμο στρουθιά, 

Τρ«φό|Αενα εις τύν ναόν [χε του ναοΟ ψυχ^ία!

Καθώς αί αόραι τ ίς  Σιών χαρά την Βαβυλώνα 

Παρηγορίαν ευρισαον εις τ ’ ασριατά των ρ.όνα,

ΚαΙ σείς, 3ΐαΙ σεις άρχησετε 

Γλυκά νά κελα5·/5σετε.

Εύθύνω υπέρ του στρατοί» εύχην εΐς τόν Θεόν ρ υ ·

Σεις, βοηθεΐτε (χέ ψαλρ,ους τόν Ινθουσιασριόν {χου.

(Ό ΐμ ισ υ ς  χορϊς τδν ττβίίων ψκλλβν^

κύριε I οΐ ουρανοί

ό  ευρύχωρος ναός σου, 

τ ’ άστρα λύχνοΓ και φανοί

Αναπτόριενοι Ιαποός σου,
ΚαΙ τά σύννεφα πυκνοί 

Του λιβάνου σου καπνοί.

ίΛωκες είς τά πτηνά

Φωλεάς 5ιά νά ζώσι,
Κ’ είς τους λέοντας βουνά,

Σπτίλαια νά κατοικώσι.

Δός, Θεέ ! και εΐς ήαάς 

Γής όλίγας πιθαριάς.

««1;̂  ιι6



Φευ ! [Λ6 χεϊρ’ άνω'ρελή
όλων χρΐ)υορ.εν τάς θύραζ·

Λύσις 'Ααι λνατολη
''Ατ;λωβον τά; δύο χίΐρας,

ΚαΙ ν.ατ’ άσΟενοΰς λαοΰ 
Συνω[Λ0τ7ΐααν ό ι̂οΐί.

(Ό άλλος ίμ.ιιυς χο?ο'ς-)

Ση(λερον ή ά'οδών
Εις τά δάσνι γλυχοψάλλει»

Κ,αΙ προλεγ’ ή χελιδών
Τίς άνοίςεως τά κάλλ·/ι* 

ό  γ ί  ολη αναπνέει·
Μονα/ύς δ Ελλνιν κλαίει.

Τ6 ψωριί του τό ξ·«ρδν
Εις τδ δάκρυ ριαλακύνει·

Της θαλάσσης τδ νερδν
Τ-ην Οερρί-δν του δίψαν σβύνει- 

Των βουνών ή βάτος δείχνει 
Του χιτώνύς του τά ίχνη.

ίίλαβεν εις τον ζυγδν
Κα[απι»λότητα καρί’ήλου·

Εχει τρέ{Αων και ριγών
Την ωχρότητα τοΰ φύλλου, 

Και ώς άστρα Οολωριένα 
Χτρέφ-ι δρ>.}Αατα σουσρ,ένα.
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('(Χβ< ό χ ί^ ;  4*λλ«·ν).

Μίι μχς όργίΰΟγς, Κριτά [χας !
Είς τ6ν |Α6νον μας πατέρα 

Δέγομεν τ έ  βασανά μας.
Τόν ταχύπτερον άέρα 

Μήπως ιπ'λααες νά «νέη,
ΚαΙ τό' έλλϊΐνα νά χλαί·^ ;

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΤ2 ^αχ^νατ-

Δπέρριψε τά πορφυρά, τά ύακίνθινά του 
ό  «ρχων, και ιστόν λευκόν έν^ύθη ζευγγ)λάτου. 
Φανοϋ Θεός, φανού κριτές, ώ Ποιητά των δντων! 
Εξέλιτςον τά υμματα ^μών περιμενόντων . . .

— Σιωπτζ ? . .  εϊμ’ ό Θεο'ς σου.
Δοΰλε! κάλυψε τό φως σου*
Σιωττέ!.. λαοί τοϋ κόσμου,

όλοι πέσατε πρν,νεϊς I . .  
Ποϋ τοίις πό$ας σου κινείς, 

Γη I .. γονάτισον Ιμπρός μου.

Των μελλόντων τό βιβλίον 
Φε'ρετ’ έκ των αίθερίων

Κορυφών, σείς Σεραφίμ !
Εΐ; ροίοίακτύλους χεϊρας 
Τάς αρμόνικάς σας λύρας

Κρούετε, σείς Χερουβίμ έ 
Πρός εμε τό ου; σου κλίνε 
Σπάρτη! Κι^ινθος! Αθίναι!



ό
ίδου εζω τ&ν όρίιίκ̂
Απελαύνει το  θτιρρίον

Τού Ελ1λ·(νϋ«)3 λα<Λ.
Εάν τ ίς  Ελλάδος · Λγις 
Εχρτΐ|ΐ.νίσθτι<ίαν αΐ; πύλδΐί,

?Ησαν εκ: πνιλού κτιορναι. 
Μαρ(χ«ρίνους καΐ [{ΐεγάλας 
Θέλω πτίσει νέας άλλας.

Αφροντις, λαέ |ΐου, |Αενε ί 

Τάς ύψίστας ριου Θελιί«ι;
Πλ'/ίρο-ν ά'παοα ή κτίσις.

Είναι κόνις τού ποδύς |αοο 
Οΐ χρυσοί αυτοί αστέρες,

&αΙ πνοή τού στ^ικατύς λ̂ου 

Οί πλατύτιτεροι αέρες . . .
(ΕΤς Στΐ|ιΐ*ΐ3·ρο?β< άρ»«ζ«ν Ά'» αη[«ιί*ν·)

Εί; τον εχθρύν! Είς τύν έχθρό,ν!

ί^Μ Λος  /είΓ ίνθΌυσίαΰΐίου].

Ελλάς! Πατρές! Θρησκεία! 

{^ΑΛ.Ιο^.

Κυβέρν^σις έλλτινικ^!

(”̂ ^ΖΪος)'ι·

Χριστός:! έλβυθερία!
(Φίυγονν ολΟ*.)

Ι Ι 9  < 4 ^
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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.
2ΚΗΐνΗ ΠΡίίΤΗ

(Φχίνονται πβΐ(Μ'ν·ί χαβτίμίνίΐ ίτλ>ι»Ιον πΐ)ί«< »!« τίιν Αρά/.οβκν.)

ό  ΠΡΩΤΟΠΟΙΜΗΝ.

Καθώς όπ(5ταν 6 βοφχύς «ί< τό βοονδν σφυοίξ^, 
Αχο|Λα πρίν τδ στιίμα του αΰτδς χαλοανοίξ·^,
Οι σκύλοι, φυλακές πιστοί, κ’ εκεί φωνάζουν 
ΚαΙ άπδ |Λερ;ί ρι,ακρυνά τά ποί|λνια συνάζουν, 
Μικρόν σηριειον ε^ωκεν δ Καραΐσκος [ΐ·όλις,
Κ οί Καπετάνοι ετρεξαν τνίς Ρού|λελ·^ς του δλτ)ς, 
ΚαΙ δ λαός συνάχθτ,κεν δ κατασκορπισ(Α$νος,
ΚαΙ τώρα ριένει δ Ιχθρδς ζερός καΐ νεκρωριένος.

ΑΛΛ^ς -τΐΟίμή τ̂.

ό  ! τώρα εΐ|λ’ ελεύθερος, καί λέγω ελευθε'ρως 
Είς τδ αρνί ρου «πήγαινε άρνί σ' αύτδ τδ ρ.έρος» 
Και τδ άρνίρ,ου ’̂ συχο, εξεννοιασριε'νο πάγει,
ΚαΙ δίχως νά καρδιοκτυπα δ λύκος ριίιν τδ φάγ^.

"ΑΛΛος ηοιμήγ.

Κάνε'ναν δε'ν Ιρώτ?ισες, κάνε'ναν διαβάτ/.ν



Ϊ 2 Ι

ΊΫ,ς Φράγγικης ρΆΖς 
Οί Φράγγοι βαοιλίΐς

Τί χ.ά|ΑΫ0ΐ>ν ; θά σφ«ζώ|/.ιθα αιώνια κ’ εις [λάτνιν ( ι ) ; 

(λχίύίτχι €οτ, άνί|Α<3υ χαι ώρυ·γ{<.ς; λιίχων.)

Ο ΠΡΩΤΟΠΟΙΜΙίΝ πΛι\σιάζ(ύ>· εις τ?)κ πνρά^. 
Ακούω λύκου τ'̂ ιν φωνήν, και τξΐί'ΐΑω ρ,ην χροβάλ·^ 

λνε[Λΐκ9ι ρ,ίγάλη.

άΛΛος ποψήγ.

Χθες ετρεχεν ό Κνιφισο6ς θολός καΐ φου5κω|χενος·
Ο Παρνασσός έφαίνετο {ιέ πάχ_ν·«ν σκεπασρ.ένος.

'  Ο τρίχας ηοψήγ.

Εις τάς πλεκτάς καλύβας μας, εις τοθς φυλλίνο'^ς τοίχους, 
Καλό τής άνεμοβοίς ν’ άκούωμεν' τους ήχους*
Εν’ ω βοα τό πέλαγος «ρε'σουν οί λιμένες.

2ΚΙΙΐνΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ΓΑΡΔΙΚ1ΩΤ112 ΓΡΙΒΑΣ ΙΑΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ 

έχατοτ στρατίίετώτ·..

ΓΑΡΛΙΚ.ΙΩΤΗΣ Γρίίαι;.

Εδώ φωτιάν ανάψετε , χυρύνεσθε, ποιμένες ̂
Μ ανάψω κ’ εγώ έρχομαι φωτιάν μεγαλητέραν,
Φωτιάν πολέμου . . , χαίρετε!

(Κτυπ* χχταγϊ' «  τουϊίχι



“κρ<ύτοποιαψ>

Εις τ6 βοονό τδ πέραν 
Οί Τονρχοι έ’χεϊ κάθουνται.

ΓΡΙΒΑΣ Γαρόιχιώτης.

Κ’ ^γώ δδώ οΐ|/Λ των.

'Ο  Λρω τοποψ ψ.

Με χιλιάδας εξ κ' Ιτιτά εκείνοι στρατευμάτων.

ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΡΛΙΚΙΩΤΗΣ. 

κ ’ εγώ μ’ αύτους τους έχατά.

‘ ί? πρω τοποψ ψ .

Μ’ εξ χιλιάδες στί̂ Θη
ό  μέγας 'Οδυσσευς Ιδώ νά μεντ, Ιφοβ^^Οη.
Η θέσις είναι χαμτιλνί· 6 τδτϊΟς μας χειμάδι·

ΓΡΙΒΑΣ Γαρόιχί<άχτ\ς.

Δεν Ιξετάζομεν ήμείς που βάλτοι, που λειβάδι, 
Που δψωμα, ποΰ λάκκοι,

Ημείς έμπροσθοφρουρ» ή του Καραϊσκάχΐ.

(π μ $  τοϋ{ στ^χτκβτας.)

Χαρα/.ωθίίτε, τρέγετε, ανδρεία παλ·/ικάρια! 

Σωρεύετε λιθάρια.
έκεϊ νά τ6ν σηκώσωμεν, εκεί τον προμαχώνα.

©ά π άγ ΐ αίμα γδνα.



ι ι 3  <§»<»

(Π?ο< Τίίν Γίώργίίιν 3άγί*Ό

Ανδρείε Βάγια, δεν λαλεΐί;

ΓΕ0ΡΓ102 Βάγιαζ.

Τί θελεις νά λαλησώ,-
Τί θελεις λόγους ·, ετοιριος ϊΐ’ εγώ νά «ολε|Λ·^σω.

Ο ΓΡΙΒΑ2 ΓΑΡΛΙΚΙΩΤΗ2 προς τούς στραζίωτας 
ν^ύτονζας χΙν προμαχώνα.

Θά ελθ:ρ [Λ0λςς ρίψω|/.εν ί 6 πρώτον πυροβόλον 
ό  καρκΐ^’Λος, όδϊιγών τό στράτευμά μας 6λον.

ΕΙς Ά^ιω ριαζιχος ν^υνωγ τον πρ ό σχω να  τραγονΰει.

τ ’ δνομά του αιωνίως εις τ6 στόμα μας β* τρίχγ,
Κ,αΙ εις τά  στρατόπεδά μας θά τιμδται ώς· θεός,
Κ’ εκατό άκόμα }̂ ρόνους άλλον λόγον δεν θά εχ·^

Τ?ς Ελλάδος ό λαός*
Κ-ΐ’ άπό τ  άροτρά των όταν εις τ ’ άχύρινόν των δώμα 
Θε νά ερχωνται τό βράδυ οτάν (ριοτιάν οί ^ωρικοι, 
ο ήχρο ήταν, Οε νά λέγουν, τοϋ προσώπου του τό χρώμα 

Κ. ή φλοκάτα τοιυ λευκιί ».

(δλ,ι οί στρχτιώτΜ τρ*γονίο3<τίί

Κ.αΙ των Βεζυράδοιν όταν ακούε τό τουμπελέκι, 
Ιρρι^^νε άπό τό χέρι τ ’ αναμμένο του τουφέκι,



Σήκωνε τ/ί; φουοτανίλα; ταϊ; 5υό άκραις εις φ  ^(ατ, 

Κ ετρεχεν εμπράς καΐ πρώτο; ρέ ραυροκαμρένο φέσι.

('Ο άξιωρ*τ«2ί ΙξοςκΛβυδβν ν* τραγο»ι5^,)

Μία ρόνϊ) φουστανέλα φαίνεται ττά σύνορά των ι 

Εύθυς πιάνουν τ ’ άρρχτά των

«Κ’ εϊν’ αυτός! ρ.6 τρόμον κράζουν οί Πασάδες τ ις  Τουρκίας· 

Ερχεται νά μα; άρπάξτρ τόπους πάλιν κ ’ επαρχίας. .

(δλοι οί στρβτιΰται ιαοΐί.)

Και των Βεζυραίων όταν ακούε τό τουμπελέκι, 

ΐ^ρριχνε από τό χέρι τ ’ αναμμένο του τουφέκι,

Σ·/ίκωνε της φουστανέλας ταις ^υό άκραι; εις την μέση 

Κ ετρεχεν εμπρός και πρώτος μέ μαυροκαμμένο φέσι.
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.
Εις *0:τ^αργηχ6ς ’Έ ΛΧψ  ^ιετά ΰιακοσίΐύγ σΐρα- 

τιωτώ)- αα ι οί ά^(ύτέρ(,'.

Με διακοσίους ήλθα*

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ Γρίβας.

Ευτυχής ό ερχομός σου !

Πλησιάζει 6 εχθρός μας μέ τό ρεύμα στρατού τόσου.



Κχθ(Α£γ ει^ώ τρεις Οεσεις* τό Βοιβοίίχόν ή [λία,
Η δευτέρ’ αύτ6 το «πήτι, καΐ ή άλλ’ τι εκκληοίκ*
Λάβε οποίαν θέλουν,ς.

ό  ΟΠΛΑΡΧίΙΓΟΣ.

Εις τνιν έκχλτισίαν ρί,ένω. 

ό  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βάγιας.

Τ6 Βοϊβοίιχ^ν φυλάγω.

ΓΡΙΒΛΧ Γαρόίχιώζης.

Εις τύ σπί,τι ανεβαίνω.

ΕΝΑΣ ΠΟΙΜΗΝ έρχιψε'ίος»

Δεν ακούετε τον κρότον καΐ δεν βλεπετε τόν κάριπον; 
Γεριιυεν άπό Χαλδούπας, Τούρκους, Γγέγγας, Αλβανούς, 

ΚαΙ τά ιππικόν των λάρ.πον 
Εις τα κρύσταλλα επάνω τρεχει δίχως χαλινούς.

Ο ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ 6^εκ(ύγ τον χάρτ^ον·

όσα φύλλα εις τά δε'νδρκ κ ’ είς τά όρη 8σοι λίθοι, 
τόσα είναι, Γαρδικιώτνι! τόσα των εχθρών τά πλ·ό$·/ι. 
6(χεϊς ειμεθα ολίγοι· αδελφοί! θά χαλασθουριεν·
Λεν [χάς βοηθει ό τόπος* αδελφοί! ν’άποσυρθοΟ(Αεν·

Ο ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ γν^(γώ>’(ύν ζό ζΐ^ος.

'Π φρουρά του Καραίσκου, η πολλ’ είναι, η όλίγ*ίΐ.
Λεν συνειΟισε να φβύγ·̂ , οΰδε θελ=ι ποτέ φύγει.
Ανοικτός ό δρόριος είναι.

ι?5 1^^-



ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ψΒνγων,

Εφυγα.
♦

‘0  ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΡΛΙΚΙΩΤΙ1Σ.

έγω  ίέν  φίύγω'
λ%  είω μαζύ σου, Βάγια, ^ νεκρδ; ί| ζών θά ευγω;
Τ6 Βοιβοίικύν σείς, Βάγια! και τιαεΐς την Εκκλησίαν. 

(·ϊφίγ*{«'< τΐιν χ«ρ« « 3  Βάγια.)

Ιζ,ϊ’ άν έίώ 5έν (λ’ άπαντησν,ς, οτ-ίιν ίευτε'ραν παρο’Λίαν.
(*Υ-Λάγουν ί ί ίτ ά ί  δ ί« ΐ€  των).

2ΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
*0  ΚΕΑΓΙΑΜΠΕΗΣ, ΜΟΪΣΤΑΜΠΕΗΣ, ΚΑΡΙΟΦΙΑΜΠΕΠΣ 

^ετ~ /ΙΜ α γώ ν άζιω^ια-α-Λ^γ χαΐ στρατιωτωγ.

(Ό  Μουατ«{4«ιτ< γνρβν ζίφ«; φωνάζων «ρ'οί Τ9ΐι? Άλβ*νοι>{).

ό  Γρίβας ριέ τά Ικατό του λ<>γγου το>ί θηρία 
έτΓίάσθη στ-ίιν παγίία .

■*Η κεφαλτί του χίλια βασιλικά φλωρία!
Τ ί στε'κεσαι, Χιλίαρχε; Σίι Γγε'γγα, έκει πηδαί ' 
ό  Γαρδικιώτης τ6 δεξΙ του Καραΐσκου χέρι !
Την κεφαλιάν του θέλεις συ, Σηριαιοφίρε, φέρει;

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ δρμώγζε<:. 

ε ις  ουρανούς ένας Θεός καΐ 6 Προφήτης Ινας !
(Ό  Μ9υβτά(*ΐΓ*ί!5 και» ΚαριβφίλμΛβτι; τοί»; άίίολαιΛίνϊΐ).



2ΚΗ]\Η ΠΕΜΠΤΗ^
(λχούίται ΐΓ̂ ρ»βολισ(ΐ.&ς σννίχ,Τί χ*δ’ ξλτ,Ί τίι·* σκτ,νϊίν.)

1^7

Ο ΚΕΑΓΙΑΜΠΕΗΣ.

Καθώς κ«1 τον Σουλτάναν των πλν,βίον τνίς Δοβρενας, 
Κ ι’ αύτάν τον Γρίβαν λάφυρον ήσπάθνΐ|Λου θά πάρτ). 
Εγώ επρωτοκτύτΓοτα [χέ τλ |Αακρ5» κοντάρι 
έκείνον εις τόν Αραβα πολεμ-,κ'^ν του ίππον;

Κ είς τον βαρύν μου κτύπον 
Ο ο0ρ«ν6ς «νόλιος καΐ μαύρος τέν εφάντι,
ΚαΙ είς τήν μ,ίαν του πλευράν έστράφ·/) κ’ εις την άλλην, 

Τυφλός από τ·ίιν ζάλην
'Ως ζύγη, δταν κάθε της ίσοοταθμίαν χάνγ*
Τό αίμ άπό τ·ίιν μύτιν το',ι, τό αίμ’ άπό τό στόμα 
ΚαΙ άπ  αύτά τά  ώτά του άνεβρυσε ακόμα.

ό  ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ μανροχανμέηηγ· εγ$\:μσ.- 
σίαγ καίγεται είς τογ ττ^ομαχώγα ^βωτά- 

ζωγ με τψ  σάΛπιγγα.

Με δλον μαξ τό στράτευμα 6 Καραίσκος φθάνει . .  . 
Να, τό Επανωφόρι του τό κόκκινο εφάνη.
Ψυχήν, άν,ίρείαν Έλληνες ί βαστάξετε ακόμη ! . .

Ο ΚΕΑΓΙΑΜΠΕΗΣ.

Με τους εχθρούς μ’ «κύκλωσαν θανατηφόροι ι 
Ο Καραίσκος έρχεται· τό πυρ ίμπρός, δπίσω’
Ας τρεξω τόν άν^ρείόν μου στρατόν νά ό^ηγν^σω.

'ρόμοί



{Πλΐθο< ΌΟωαανών είσέρχιται.)

. ΕΙΣ ΦΤΓΑΣ ΟΘΩΜΑΝΟΣ 

ό  Καρ*ίσ·*ος [Αδ στρατόν άμετρ·ητον απίστων . . .

’Ά Λ .Ι ο ΐ .

ό  Καραίσχος . . . φεύγο^ριεν . . .

“ΑΧΛο(^.

ό  ί>ούΐΑελνις Βαλνίς των . . .

ό  ΚΕΑΓΙΑΜΤ1ΕΠΣ ψ ο η ν ω γ  εγα  τω τ  ψνγά8(ύΥ.

Αειλέ, σιώπα ί . . οποίον νά. φευγνι άπαντ-ήσω,
Εγώ (ΐ’ «ύτνιν την (ΐάχαιραν τ6 αΙ(χάτου θά χύσω.

ό  ΚΕΑΠΑΜΠΕΗΣ ^ω γάζω ν.

ΣταΟητε Τούρκοι! Αλβανοί! . . πού φεύγετε  ̂ σταθητε. 
Χαλδούπαι! Γγεγχαι! ρ-ένετε, καΐ [ΐήν λειποτακτητε . . . 
ΝικωριεΟα . . . έσφάγηριεν . . . κάνεί; δεν (ΐε ακούει,
Και ίι φωνή |χονι τόν κενόν άερα (χόνον κρούει . . .
ΣταΟήτε, πλήθος άθλιον άνάν^ρων^ χιλιάδων ! . . .
Αλλά διπλασιάζεται τό ρεύρεο των φνγάύων.

(Πη^ά ίξω με Λ ν μαχ«ρ«Ί τον.)

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΙ1Σ ά χ ο ύ η α ί  ^ ω θ ε γ .

Τζαβέλα ! Λράκε! Βέϊκε ! Γιαννούση ! δεξιύθεν. 
Νικήτα! Βερρη!· Πανοοργιά ! Μάκρη! αριστερόθεν.

128



έ|χέ ακολουθήσετε Χριστόδουλε, Γιολδάσνι,
Καλέργτι, Τούτσα Βότζαρη, Δαγγλή, καΐ Νίκα Νάση ! 
Τά νώτά τω ν  (Λήν λάβωσι τάν δρό[χον των Σάλωνων. 
Μνίστρατιωται, λάρ’̂ ρ* · τφαγ·ίιν καΐ νίκγ,ν μόνον.

<9^ 129

ϋΚΗΛΉ ΈΚΤΗ.
(ΈξχχολουβίΓ ό Λ«ροβολισ|*ο'ς.)

ό  ΜΟΤΣΤΑΜΠΕΗΣ σύρεται καταγής πΛι\γ<ύ- 
^ΐν ο ε ' 6 ΚαριοψίΛριπειις ζητεί $1ς και τρις 

νά, τογ θέση έπΙ το<3 ΐχττον τον.

ΜΟΤΣΤΑΜΠΕΗΣ πίπτω ϊ άύνγατος.

Αύναμιν δεν εχω ... άφες. ,

(λνβΐϊνίύοας ολίγον.)

Αδελφε μου, σέ όμνύω 
Εις την μητρικήν κοιλίαν οπού ήσουν μετ’ εμού,
Εις τό γάλα δ,που βρέφη έθηλάσαμεν κ’ οί δύο,
Εις την κοίτην δπου χρόνους έκοιμη'θημεν όμοϋ,
Σφάζε με την στιγυ.ήγ ταύτην, και χωρίς αναβολήν 

Κόψε μου τήν κεφαλήν . .  .
Σφάξε με πριχου μέ σφάξ-ρ εχΟροϋ σίδηρος αυθάδης.. 
Βλεπεις, άνοιξεν εμπρός μου και μέ καρτερεί 6 άδης. 
Ούτε δύναμαι νά φ'όγω, οΰτε δύναμαι νά με^ω 
Και με σε νά πολεμήσω, κ’ εις τόν τάφον καταβαίνω. . 
Σφάξε μ ε . . .  σΰ αδελφός μου, φίλος μου δεν ήσουν μόνον, 
Αλλά σύντροφός μου δλων των κινδύνων καΐ αγώνων.
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3’ έγκατίληψα είς (λάχνίν; Μ·?ΐ καΐ «ύ ρ.’ Ιγκατολείψ:^;, 
Σφάζε [̂ .8, και (/.ίι άλίγου; συνειίίτος εχγς τύψεις.
Αν ·ί γιίύ  σου {λέ φονεύσ· ,̂ καΐ δν από σε σφαγώ,
Θά (χε ·ίναι καΐ ή χειρ σου κ«1 ή μάχαιρα γλυκεία. 
Αλλ’ δν ζών εις τούτου; πέσω, εις τ ί  ονειίος εγώ! 
‘Η όίύνγ; τνίς σαρκύς |χου και η βάσανός μου πο(«! 
ό  σφαγεύς είς Μεσολόγγι τόσων των γυναικοπαιδών 
Θέλω γελως περιελθει ό λ ω ν  των των στοατοπέδων · . ·

Απ Ιμε τό βλέμμα στρέφεις, και είς μάτην σε ανοίγω 
Λαιμόν, στήθος, και τό τρεμον γόνυ σου είς μάτ·/;ν θίγω. 
Λεν άκουεις τας φωνάς των κ’ είς τά ώτά σου αύταί 
Δεν ιΐχοϋσιν; ίδού τρέχουν, ιδού ίλθαν νικνιταί.
Κύπτω, κύπτω τόν λαιμόν μου, καΐ γωοΙς άναβολγιν 

Κόπτε μου Τ'λν κεφαλ·<ίν.

Ο ΚΛΡΙΟΦΙΛΜΠΕΗ5: μ ε  χίψαξιξ,ογ όο.χ^ναγ.

Ελα νά σέ άσπασθώ 
ΚαΙ νά ο’ Ιναγκαλισθώ,
Εύεργέτα και γλυκέ μου 
Σύντροφε καΐ άδ-.λφέ ιχου!

λδελφέ μου, δεν σε σφάζω καΐ με σε συναποθντίσκω. 
Καί τόν θανατον μαζύ σου είς τ·/ίν γην αυτήν ευρίσκω.

Ο ΜΟΓΣΤΑΜΠΕΗΣ.

Ν άποθανωμεν κ οί δύο! σώσου οΰ νά μ’έκδιχήσν,ς ! 
Είς αυτους τνιν κεφαλιάν μου θε’λεις λάφυρον ν’ άφ̂ ήστις̂  ■ ■



ι 3 ι

Αλλά ερχ^ονται* μην ε^^τις, μ·?ιν, τήν χεΐρά σου ^ειλκίν* 
Πάρε μου την «φ«λην.

Ο ΚΑΡΙΟΦΙΛΜΠΕΗΣ σνρωτ εξω ττ/ζ σχη)^ς  
τον· Μονστάμχε'ηγ.

Εις «ΰτίιν λοιπόν τ·?ιν πέτραν την πλησίον Ι/,εΤ Οέσου* 
έκλεισα τά δμμκτά μου . . . .  5εν μέ τρώνουν αΐ ματεαί σου. 
Λάβε ταύτην άίελφέ μου ! και αύτίιν κ ’ Ι -̂ώ λαμβάνω. . .  
Αδελφέ μ.ου ! ν’ άποθάνω είς τό πτώμά σου επάνω . . .

£ΚΗΜΗ ΈΒΑ01»Η
Καραϊο'χάχηζ χαΐ ό Νικήτας.

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣεξω^δ»·.

Τον Μουστάμπεην ζωγρεΐτε καΐ τόν Κεαγιάμπεην των. 
Μ’ Ελληνόπαι^α σκοπεύω ν’ ανταλλάξω τήν ζωήν των.

Προς τοτ Νικήταν.

Ακούεις ά^ιάκοπον τόν κτύπον τής μαχαίρας ^
Ακούεις το πελέκημα ·,

ΝΙΚΗΤΑΣ.

Ώ  τής φρικτής ημέρας!
’Ώ τού φρικτου Θεάματος ί είς ποίαν μέθην ήσαν,
Με πόσην έπολέμησαν τά  5ύο μέρη λύσσαν !
Πυκναι χιόνες έπιπταν τό ψύχος μέγα ήτον 
Τό σώμά των έρρίγονεν άλλ’ Ινδόν ή ψυχή των



'Ως Αίτνας κρατνιρ εχαιεν, ώς >$β·/ι? ίτον βράζων. 
ό  δεξιός βραχίων (ίου ^«ρίιΟη Τούρχου; βφάζων.

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚ.ΗΣ.

'Η τοΰ Αγηνορίον σου σφαγτ) δεν τ,τον τόση ;

Ι^ΙΚΙΙΤΑΣ.

*Ω Στρατηγέ! ή νίκη σου καΐ ή φθορά των πόση '■ 
ό  φίλος (Α6 τόν φίλον του εδώ συνα-οθνόσκει *
Τό αί(τα κλίνην, και τ·λν γην προσκέφαλον ευρίσκει·
ΚχΙ δσοι των ί|Λΐθανεϊς έκεϊ άκόριη ζώσι 
ΟΙ καβαλλάραι καΐ πεζοί επάνω των περνώσι,
Κ’ είς τά  γυρινά κρανία των Ι|χπ5ίγονται ριε κτύπον 
Τά πέταλα τά σιδηρά των άφριζόντων ϊππων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΤΑΣ ψέρύ>ν χ^ν χεψαΛψ 
τον Μοναχ&^ηει\ είς τον ΚαραΐσχάχτίΥ·

Τοΰ λέοντος Μουστάριπεη τήν κεφαλήν ίδέ την 
Με τάς πυκνάς πλεξίδας της καΐ τάς ριακράς ώς χαίτη^ν* 
Κοριριένην την ρλετέφερεν δ φεύγων αδελφός του,
Και λάφυρον τ·ίιν άρπασα εγώ φανείς έριπρός του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ^ε'ρωχ Χην χεψαΛχατ τον  
Κεα'^ιάρπεη·

Φαρριάκι επτυε ρι’ άφροΰς, τδ έδαφος Ικτύπα 
Τδ άλογόν του, καΐ την γην δακρύβρεγεν, έτρύπα, 
κ ’ εθρηνει τδν αύθέντηντου· εγώ καιρόν δεν γάνω, 
Τρωριένον βλέπω τον Πασάν, τδν σφάζω κ’ εδώ φθάνω
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Δΐζ τρις άγριογόγγυσε, -ι’ «ίς τήν φρΐΛτ·ίιν φωνιίν του 

ό  ριαϋρος άίνις άνοιξε κ’ 1δέχ_0-/ι τίιν ψυχ-ήν του.

ΚΑΡα ΙΣΚα ΚΗΣ ρίπτων σχίπασμα έπΙ των χε^α^ών.

Θ·/ιρ{ων κ«1 άν ειχ_ετε καρδι^ας καΐ οί ίόο,

Εις τ·))ν άπελευΟερωσιν του έθνους [Λου ό(Λν.ύω,

έγώ  σάς εύοπλαγχ^νίζοααι, κ«1 [Αονον αίχρ-αλώτους

Να λάβω επεθύριουν σάς των Αλβανών τους πρώτους.

£ΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
Οί ΰΧξ'(ΐΐ'>\'ί'θΙ Μαχρ^ις-,

7·ί?(» Γαγδίχιώττ}ς Γρίβας·, Χριστόδουλος Χ α τζή -  
Πότρος., Γεώργιος βράχος, Αάμηρος Βέ'ιχος, 

Γεώργας Ή^αβέλας., Νάκος Παγανργιας., 
Γεώργιος Β άγιας χαΐ οί άγωτερω.

ΚΑΡΑΙΣΚ-ΑΐαΐΣ.

ό  δόξα και ώ θρί«;Αβος! 0  η ^ .α ι κατακτησας 
Τ·})ν Ρώ[Α·/)ν, τ/·,ν βασίλισσαν των βασιλέων, Βρέννος, 
Κ’ είς πλάστιγγα τό δουλίΛΐόν γ^ρυσίον τ7;ς ζυγισας, 
Εδώ εθραυσθη ολον του των Γαλχτών το γένος. 

Εδώ είς τΐν  Αράχοβαν 6 των βαρβαρών παλιν 

Κ,ατεχ^ωνεύθτ, γείριαρρος.. . υψώσατε ρκενάλΥιν 

Από κρανία καΐ οστά, συστρατ'Λγοι, αψίδα 

Και γράψετε «Εσώσαριεν ενταύθα ττ,ν πατρίδα"·



Ε ίζ  άγγξΧιο^ό^ος έχ της "'Τδρης

ό  ’Άστιγζ καΐ 6 Κριεζήζ ί|χβάντες (Λετά θάρρους 
Είς Τρίκεργ]ν και Βώλον,

Κατεκαυίΐαν τον φε'ροντα τρ ο ρ ς  είς τούς βαρβάρους 
Και πλε'οντα ριέ φορτηγά πρύς τάς Αθήνας οτόλον 
ΚαΙ ό Μιαούλης κύριος των θαλασσών (λας πλέων,
ΚαΙ τρέχων όπου Τούρκου ναυς' και Τουρκική σηριαία, 
Χιλίων σε άπέστειλε βοήθειαν ϊίραέων 

Κατά τόν Φαληρέα.

ΑΛΛος άγγεΛίΟψορος έκ τής ΠεΛοποννήσον.

ό  έριποίίζων τόν λαόν των Πελοποννησίων 
Γίά προσκύνηση, ρ-άχαιραν αυτός και ^-^ία σείων,
Μετά χιλίων σ ’ εστειλε τον παϊδά του Γενναϊον,
Αυτός δέ ηλθεν εύπειθ-ής και σέβας πρός σε πνέων 
Ο ίωάννης Νοταράς, καΐ ό Παναγιώτης,
ΚαΙ ό Σισίνης, Πετριεζας, Κοντάκης. Βαρβιτζιώτης 
Μετέβησαν είς Πειραιά μετά χιλίων άλλων,
Τόν πόλεμον νά ^ι^αχθοΰν υπ’ αρχηγόν μεγάλον.

“ΑΛΛης άγ'^εΛίοψορος εχ τής στερεάς *Ε^Μ δος·

Τό έθνος τό άρειμανές καΐ^τό μαχαιροφόρον 
έκε'νωσε τάς πόλεις 
Της στερεάς μας ό'λης,

Πρός σε συρρέει, καί ζητεί εσέ σημαιοφόρον* 
ό  Γρίβας ό Θεόδωρος άπό τό Παλαμί^ι 
Με Ακαρνάνας Ικλεκτούς είς σέ τόν Φλώρον 5 ίίε ι.
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Είς Αταλάντγιν Ιφδρε τού Μτιότασ'Λ τά πλοϊον 
Τ6ν νουνεχγί Κωλετην οου (χετά όχταχνοίων. 
ή  Χέ ι̂σο; Αρ^ΐ'ίτρά'ΤΥ,γε Ελλάς άνεστατώθγ*
'Ως οτρατιώτγ; είς την γήν χοΐ{χώ(χενος, ώρθώθη.

ΚΑΡΛ1ΣΚΑΚ112.

ίυστρατγιγοί, τϊγγαίνωριεν όπίιω εις Αθτ,να;· 
Εχείνας νά λυτρώ^ωμεν, νά σώσωμεν εχείνας· 
Ετοιμασθήτε· των εχθρών τους ολμους όμου όλους 
Τους χαλχοστόμους λάβετε χαΐ τους χερχυνοβόλους· 

(’Λνα/.ωρ4Ϊ.αι·ί ολοι οί ατρκτϊί-γοί).

ι 3 5

2ΚΗΐνΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΚΑΡΛ1ΣΚ.ΑΚΙ12 ^(όγος.

Επιθυμώ την ένδοξον Ελλάδα νά λυτρώσω,
Και άρ.α τον Ελληνικόν αγώνα τ.λειώσω,
Πολίτης είς τό «ροτρον άγροΰ ανεξαρτήτου 
Χά δρέτιω άντι κεφαλών χρ^σοΐίς άοτάχεις οίτου,
Νά βλετ:ω την πατρίδα μου σοφήν, εΰνομουμενγν,
Λιτό λαοίις καΐ βασιλείς'ώς «άλαι τιμωμενην,
Καί γηρεός την γενεάν την άτταλην καί νεαν 
Νά τέρζω μέ διηγησιν τών άθλων μας γενναίαν.'

ίΚλίνων ιτ,ν Μ<ί»λτ,ν του »ϊ; μίαν τιίτρχν.) 

ηλην υτΛος μ’ έρχεται γλυκύς. . .  ολίγον επεθυμουν 
Νά ησυχάσω . . .  δώδεκα εις δρόμον ώρας ήμουν 

(Κλίίίΐ τ» όμματα χαι «ραίνβτη υπνώττων).
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Α ί σχίαΐ των 'Έχαχοντάς,χων του '/ί/3οϋ Λόχον 
τον Ληαητρίον Σοντοου χαΐ ΛραχονΛη τοΰ 

ΙθαχτισΙον., :ιΛησιάζονσαι προς τογ 
ΚαραίΙσχάχτ\ν χοιμώμεγογ.

Είί τ6 σύνορον τ6 (λίλλον της Ελληνικής φυλής,
Είς τ6ν ϊστρον πρόριαχοί της κείρ.εθα, καΐ ξένη χώρα 

Τής νεότητάς [χας τώρα
Τρώγει τ ’ άνθη τής καλής.

ΦευΙ Ιττεσα^χεν οί πρώτοι, καΐ ριέ όφθαλριούς ΙκΟάριβους 
Λεν εφθάσαριεν τοϋ έθνους νά ί^ώρεν το'υς θριάριβους.
Είθε καν είς τά όστα ριας τής πατρί(ϊος ή αγκάλη 
Ν’ άνοιχθ^ άντί {χνη(Λείου και ήριάς νά περιβάλ·/) I (ι)

(θιγβϋσαι >ιαΐ «ύλογοϋββι τιιν (Λάχαιρχν τοϋ Καρβίσκάκχ).

Χαϊρε, χαιρε, Κ,αραισκε ! β ’ εύλογοϋριεν I 5οξασ(χένη 
πάντοτε κ’ είς πάσαν ριάχην ή ροριφαία σου νά (ΐένη!

(Φίύγουβι).

σχιά τον Γείύργίον ^ΟΛνμπίον πΛησιάζονσα 
προς τον Καραΐσχάχην χοιμώμενον αχόριη.

Είς τους κάμπους τής Δακίας ώς αφρίζοντας χείμαρρους 
Λναρίθμους καΐ μαχίμους άνεχαίτισα βαρβάρους,
Κ είς την άοπλην Ελλάδα καΐ «νέτοιμην ακόμη 
Λεν επεπεσε βαρεία ή άκμάζουσάτων Ρώμη.

Πλήν πεζοί τε και ίππεϊς των 
Μ’ έκλεισαν. . . Ιγώ 5ε' τότε καυστικάς σωρεύσας υλας 
Κ εμβαλών τό πΰρ, μέ ίέκα χιλιάδας άλλοπίστων 
Λνελήφθην καΐ μετέβην είς τάς ουρανίους πύλας.



(βίγ5■̂ 'ϊ» ίύΧογο3σ* τ*ΐν γ(·« Κα̂ α̂ιοκαΛτ,.)

Χαϊρί, χαϊρϊ, Κ«ρ«Μ«ε I ο’ εΛογώ, καί 3οξα(ΐΐΛίν·Λ 

Πάντοτε »’ «ΐς π«®αν ^λάχην ·ό ρθ[/.φαία σου νά (λέν/ι ! 

(φ6ύ*(»ι).

σκιά τον διάκον τΐ^ησιάζονσα τΐρος τ'ογ Καραΐ- 
σκάχτιγ χοψώρ'ίΥΟΊ’ &τι.

ίερεύς, εν5υ[Λασίαν Αρ[ΐατω'λικ'ίιν Ιν5υ0·/ιν^

Δΐζ ενίκησα τοΰζ Τούρκους, άλλ’ ί^χίψ-ης εζωγριίΟην. 

Μ’ έχερόνισαν οί τίγρεις εις ελάτινον σουβλίον,

ΚαΙ είς την χυράν έψνίθην ζωντανός καΐ ως άρνίον. 

£ρρευσαν οί 6φ0αλ[Αθί [χου οί αί|7.ατω0εντες πρώτοι,

ΚαΙ τ6 3ερ[χα ρ,ου πλησίον της άνθρ·<ιάς έκρότει· 

Επριζύτουζεν ή σαρξ [χου . . . αλλά οΐιχωγην κά[χρ.ίαν 

Δεν άφήκα, την οδύνην κατκτρώγων (χε [χανίαν.

(Θίγονσα χαΧ βΟλογοδα* ττ.ν %̂·/λι^ ι  τςΰ Κίρ»ϊίκα*ιι·)

Χαΐρε, χβΐρε, Καραΐτκε! σ’ εύλογώ, και ίοξασρ,ενη 
Πάντοτε κ ’ είς πάσαν αάγην η έο;χφαία σου νά ρ.έν/|!

■(Φεύγει.)

Ή  σκιά τοΖ Κνριακον^η Μ ανροριχά^η }ΐ2ησιαζονσα 
προζ τον Κ.αράίσκάΛτ\ν κο\α(Λ}μ.£γοΥ·

Είς τόν Μϋυρτον της Ηπείρου ε’γώ κοίτοααι θανων 

Τον πελώοιον οονεύσας, Κ.ίανΐά'^ τον Αλβανόν
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Σηκωβε'ις εις τήν σφ»γ·<, το» μ ϊ  τήν χεφτλϊ,ν 6ψώ<τ=ι; 
ΛνωΘίν τοΟ τϊρομαχώνος,

ΐϊλαδα εί? ταύτνιν βίλο; χε,Ι τό εινεό^ια παραίώοας, 
Μ’ αύτέν επεσα σ'^γχρ(5νως·

Και τα ^υο σωρ,ατα μας εμετρηθ'/ισαν ουνάμα,
Καί ό θάνατος μ  εν ξίφος ιϊύο &χοψ£ χί, ραμα.

(Θ φ ΐ« α κ * ί ίΟλβγοΙαος «ιν (χάχαι^αν το3 Καρχνικάχϊΐ.)

Καραΐ5«! ο ευλογώ, και ^οξατμεν/, 
Πάντοτε κ’ εις χχσαν μάχτ,ν ή ρομφαία του νά μέντι!

(Φιύγιί.)

‘/ /  σχίά τοδ ^//Μον Μανρομιχά.Ιη  Λ^τ/σίά^ουσα 

Λγ̂ ^̂  τον Κ α ρα ϊσχά χψ  χοιμώμΐγον.

Πρώτος τίιν πολιορκίαν των Τρίκορφων εγώ Οέτας 
Αρίστευσα; εις Βαλτετσην, είς Γρανίτζαν, Θεσπιάς, 

Νικν.ττ:; κ’ εΐ; Πλαταιάς,
Εις τά Στείρα τ ίς  Εΰβοίας νέος κεΤμαι τιόρα πέσας· 
Ωρμγ,σα κκτά γμλίων μετά είκοσι γενναίων,

Και ή τριανταφυλλεα, γτις επιε ·τ6 νΙον 
ΤΫς άνοίξεώς μου αίμα, ριίδα κόκκινα εύγάλλει 
Και με την νεότητά μου σ·όυ;:ρον ακόμη θάλλει.

(Θίγ·,05α ζα! βύλογβν.α τν,ν ιιά̂ _α:ρα» τοϋ^^ραΐσχάχτ..)

Χ,«ΐρ··) Καραισκε σ’ ευλογώ, και δοξασμε'νη 
Πάντοτε λ είς πάσαν μάχην ή ρορ.φαί·χ σου νάμενν;!

(Φίύγιι.)



Ί Ι  σκιά χου Μάξικον Βότζαρη τχΑησιαζονσα. 

πρϋζ  τοϊ' Καραϊσχά/.ηκ

Εις τούς λόγγοος, εις το■̂ ς χ«[ΐποος συνΕτρεξα(λ5ν πεζοί, 
Κ.α'ι εις ενα προ(χα^ώνα τολε[Λτίσα{/.εν μ.κζύ (ια),
Κ’ 6[Απροσθεν ττ,; Κ.αλλιδρο{Α·/ΐς όταν είδες τύν νεκρόν μου, 
Με άσπάσΟνις, και δακρύων έπευχ·ήθ·/ίς τόν πικρόν μου 

Θάνατον κ’ εΐς σεαυτόν.
Κι’ δταν είδβ τελευτών

Με μιβοκλεισμένον ομμα τγ,ν θργνοΟσαν με πατρίδα, 
Μεταξύ πολλών ηρώων σέ διάδοχόν μου είδα.

(Θ{·{ουοα καΐ ίύλογ'-3β« τλν ααχ*ΐ{«ν τοϋ Κο{-αι»άχτι.)

Χαΐρε, /αϊρε, Καραΐτκε! ο’ εΰλογώ, καΐ δοςαομενη 
πάντοτε κ’ εις πάσαν μά/ην ή ρομφαία σου νά μενγι! 

(ί>«ύγίΐ)

' / /  σκοά ζοϋ ^>αστασίου Τζαμαΰοΰ  π.·??/σ<άζονσα 

χ ρ ίς  τον ΚαραϊσχάκηΥ’

Κατ’ εμούό Ιβραίμης εστειλε κεραυνοβόλον 
Εις την Σφακτηρίαν στόλον 

Λ-έμβον μ’ εφ-ραν νά’φύγιο’ άλλ’ εγώ πατρίδας θύμα 
Και Βρασίδας, τού Βρασίδου εκεί Ισφιξα τό μνήμα, 
κ ’ ενφ έπιπτα σφαγμένος, άνωθεν μου φαεινός,
ΔνοιχθεΙς με ύπεδέγθη μάρτυρα ό ουρανός,
Και χρυσόν ακόμη νέφος θεωρεί ό διαβάτης 
Εκεί, δπου ή ψυ/η μου άφησε τό ένδυμά της.
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(Θίγονίϊ* χα·. ίύλογοϊΐσα ττιν ρ.ά/,αιρ*ν « δ  ΚαρΜοκΒκ».)·

Χ-αΐ̂ ρε, χ«ϊρε, Κ.αραΐσ)οε! σ' εύλογώ, χαΐ δοξασμένη 
Πάντοτε κ’ εί; τεασαν μάχην ή ρομφαία σου νά μένη !

(Φεύγει)

Ο ΚΑΡΑΙ3ΙίΑΚΠΣ έζυ:τγεϊ.

Ποΰ ήμουν! . ·. είς τοϋ υπνου μου τά σ/,ότη καΐ τάς ζάλας. 
Μ’ ε’φάνη δτι εβλεπα σκιάς νεκρών μεγάλας . . .
Εσίγων, έκθαμβος Ιγώ Ινώπιόν των μείνας·
Δεν δύναμαι άπό αύτάς τάν νουν μου ν’ αποσύρω . .  .
Η μία 'ίίλιος θαμβός και μ.έ θαμβάς ακτίνας.
Περί την άλλην εκειντο νεκρά πτηνά τριγύρω.
*Η τρίτη μχυροπλέζιδη·, μέ μαύρην τ̂ ίιν σινδόνην,
Με μαύρο φως, μκΰρ’ άρματα, καί μαύρην είχε ζώνην.

(Πί^ιΐκατών ρ  ταραχήν κ*! ««’ψιν).

Νά καταστρέψω τύν έχΟρδν, την Αττικήν νά σώσω, 
ϊ π ’ έμαυτόν την μάχιμην Ελλάδα νά ενώσω ... 
ό  μεν Μιαούλης ίσος μου νά κυβέρνα τον στόλον,
Εγώ δέ τύν άνίκητον στρατόν της ξηράς ολον,
Και ο”τω '/ωρίς εριδος καΐ μάχης εμφυλίου 
Νά εΰγ·  ̂ εςω τοϋ στενού καί κύκλου καΐ ορίου 
Μέ τον ϊΐιαούλην ή Ελλάς καΐ τον Κα^&αϊσκάκην 
Εις ©εττχλίαν, ΐίπειρον, Μακεδονίαν, Θράκην.

(ϋλικων -ην στρατόν τω .)

Πηγαίνω. . . φεύγει ό στρατός... εΐς άνδρικάς παλάμας 
Ρομφαίαν σφίγγει δαμασκήν, και λάμπει ώς άδάμας.

(λν*χωρεΤ.)



τ 4 ι

Λορος Άζκύματιχώτ μετά στρατιωτών^ οι όίΐοιοι 
γνμνόνουσι τους όΟωμανιχονς προμαχί^νας 

άτίο τους σιόηρονς των δήμους.

ό  ΛίΙΜΟΤΖΕΛΙΟΣ προς στρατιώτες σύ

ροντας όθωμαηχον οΛμον.

ΠαΟσίτί! (λ·/ι σύρετε !
Ο τροχιά; του φθείρεται.
Βλέπεις, (χαγγανόνεται·
Είς ταϊς ττετραις χώνεται.

~Ο.Ιοι οΐ Άζιωματιχοι καθ7ΐμενοι<

Ναι, ας τόν άφιίσωμεν, 
πλέον ας χ.αΟϊίσω[Αεν.

(τ>ι ί,αιιυ (Λίρς του χοροϋ.)

ΓΙΑΝΟΓΣΗΣ ΠΑΝΟΜΛΡΑΣ. .

πόσον, ω βλευθερία, ό άνίρ σου ζωογόνος,
Και θεέ! καθείς [χέ πότην ήίονίιν τον αναπνέει!

Πώς ό ηλιό; σου ααίιι
Κι’ άκτινοβολών ακόμα εις τούς πάγους του χειμώνος !

Ο ΔΑΓΓΛΠΣ ν^όνων το βΑεμρια προς ζά βουνά.

Την βοήν των βροντερών μας οπλών φέροντα μεγάλην 
Τά βουνά μας τά μεγάλα, άπό μίαν ηχώ σ’ άλλην 

Θέλουν λέγει τ ’ όνομά μας
Κ εις τά έτη κ’ είς χ» τέκνα και τα πλέον μακρυνά μας.



ο  Τ0ΪΤ2Α 2 Β0ΤΣΛΡΠ2, άτΐ.Ιόνωγ τΐ]Υ ^Ε λ-  
.Ιηηχ7}> σημαίαν.

‘Η 2·»[Ααία τί.< Ελλάίος χρόνον; Ιζ Ιτραν}χ.χτίσθ7ΐ·
Από τ·})ν πολ'λην τριβήν τγι; {α» την νίκην κκτετχίσθη,
ΚαΙ (ό; γίρων ττρατιώτη; άνοιγριένα; τά ; πολλά;
Είς τά ορη περιφέρει τών τραυ|ν.άτΐτ)ν της ούλάς.

ΚΩΣΪΑ2 ΔΙΛΜΑΝΤΡ12.

Ποιον άνίρα κολοσσαϊον εΐ; τό τρεμον φως των ά'ττρων 
Της Μονϊ[Αβα5ίας βλέπω να πολιορκη τό κάττρον,
ΚαΙ νά φέρεται [λέ πλοΐον ό'χοιον [/.ε τον ^ελφϊνα;
Η ΑοτείΛίτία είναι, ί  Σπεττιώτι; Μποομπουλίνα.

(Τό «λλο τα,ισυ Τ'·5χορο3.) .

Β Ε Ρ Ρ Η Σ .

Του Λόντου, Ρούφου, Γεραανον, Ζαημη, Χαραλάμπη 
Αί σπάθαι συνενόνονται εις την Αγίαν Λαύραν,
ΚαΙ ή σημαία του Σταυροΰ εις την Ελλάδα λάμπει 
Με του Μαρτίου παίζουσα την μυροφόρον αύραν.

2ΕΡΕΤΗ2 ΓΙΟΛΔΛ2Ι12.

Της 2κόίρ»ς ηλΟεν ό Πασάς μέ Αλβανούς μυρίους; 
ό  Μάρκος συνωμότησε μέ τούς τριαχοσίους.
Εις του Σατράπου την σκηνην με τής νυκτός την φρίκην 
έμβάς, εύρήκεν εις αύτήν καΐ θάνατον και νίκην,

ΦΑΡΜΑΚΑΚΙ1Σ.

Εν μέσω τεσσαράκοντα δικρΰτων και τρικρότων, 
ϊΐξερευγόντων είς την γην τον αίην μετά κροτούν,
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δαΟμα ! φχίνβται ή νοϋ; του Τσα|Ααίου ή /ι',ρα, 
Εις τ·/)ν χυριτοΟιίϋτιν τ·;·:; [Λ€τον^χυλόν είς χεϊρα 
ό  χρωτουργός του ^ράρατος αΰτοΰ Μαυοοκορίάτος 
Τοϋ κόλπου του Πυλι«>ςοΰ '̂.έρ^-5τα! τό χλάτος-

ι43

Το χλοϊον ώς άθληχής εύγαίνίΐ Θριαριβεύσας,
'Πς στρατιώτ-ό; φοβερός α  Ιν ττράτευαα χαλ«ύ<τας.

ΜΑΛΑΜΟΣ.

Εις τ},̂  χλχιχύρραν τών εχθρών οί ψ«ρΐίϊν#1 ολίγοι, 
Ινΰγάλουν τά χ·/ι^άλια μή ναύτνις κάνείς φύγ·ρ·
ΚχΙ Ονητκουοαι, τά βρεφ-ίΐτίρν Ικ του λευκού των στνίθους 
Τά ρίπτουν εις τ'ίιν θάλασσ^αί ΨαριαναΙ ώ; λίθους, (ιβ)

Ο ΑΗΜΟΤΖΕΛΙΟΣ οτ]χογ6^(Υ0ζ·

Δεν εΤν’ ώρ* ήσυγίας 
Παυοετε τάς δμιλίας.

(Π?-? έ'ν* βτρχτίώτην ίί-τί; σύ?ιι τ«ν πρώτον 2λ|Λθν.)

Τό τχοινίον τύλκ,
Τους τροχού; του κόλιε,
Τε'ντωνε τον ιυμον σου,
Κυττα^ε τον ίρόμον σου.

(Οι ολρ.οι πίρνώσι ίιά  τ ΐ;  (ΐκϊ,ντί;^.



ι 4 4

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ.
Φ α ίγη α ι περίΰοΛος έΛαιώγ ειορζοχα^εώγ 

χαΐ δα^γώ ν πΛησίοτ ζώνόύο Σζραχο- 
τζίδωγ ααρα τά^ γίθηνας.

ΪΚΗΛΙΪ ΠΡβΤΗ.
"Ο Γεώργίΐίζ Σ ισ ίη ις  πρόεδρος Ζ7\ς έγ  Τ ρ ο ίζψ ι έθηχηκ 

συνεΑεύσεως, δ Πέζρος Μαυρο^αχάΛτιζ^ δ Θεό- 
δωρος·Κο.ΙοχοτρώνΊ](:^ (5̂  ^ω άγγης ΚωΛεζζη^^ ό Α γα· 
γγώσζης ΚοΛτΐανΙζΙαε, δ ^οΰσοζ ΜαγσώΛας^ Ρήγας 
Πα.Ιαριίδτις, δ Γεώργιος Γεγτάδω ς, ό Έμμαγονί}2 Α γ-  
ζΐΛ-ηάδτις^ δ Γεώργιος Λ ίγια γ χα\ δ Άνασζάσιος Αοιδω- 
ρίχης^ και ιι^Αοι πΛηρεζοΰσιοι εγ ζε.Ιετή. Λαός εγ 

χαραζάδ,ει.

'-Ο Πρόεδρος τής εθνικής "ΊΜγιΧενσκύς 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΙΝΙ1Σ.

Τό Εθνο; €ΐς σονίλευσιν Ιχ τρίτου συνν,γμένον 
Διά πλ-ζιρεξουτίων του νοριίρ.ως Ιχλεγ^νων 
Κ αΐ δι ψοο  έ[Α7τρ6; Θεού κ/,ρΰττει χαι ανθρώπων 
Εις τους αιώνας άπαντας χαΐ κατά πάντα τόπον



Τίιν £ένεξαρτ·/ισίαν τοι> και τίιν Ελευθερίαν

Είς ταύτνιν τήν 5ιά γραπτίϊί συνθηκνις πολιτείαν.

(ό  Λ*ϊ? α«θ)«ιλϋκτιι τβν χβφαλτίν τον χαί άχούκ μιτά ^βοβχίκ.)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ.

Γνωρίζον θεμελιωτγ,ν τον |Λεγαν Κωνσταντίνον,
Είν’ εν και αδιαίρετον τό εθνο; των Ελλ·ήνων·
Ελλά; δε εΤναι οί Νο|λοΙ τχ ; νέα; Ρώριγι;, οσοι 
Με ταύτην συνενώθνισαν, νι και συνενωθώσι. '

ΘΕΟΑΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.

Οί έλληνε; κν:ρύττονται αύτ(^νομοι πολιται,
ΚαΙ εί; τύ νεον κράτος των ώ; έλλν,ν θεωρείται 
Πα; έχων τ6 Βυζαντινόν βασίλειον χατρίδα,
Θρησκείαν του. την τοϋ Χρίστου, φωνήν τλν Ελληνίδα-

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΠΑΝΙΤΖΑΣ.

Τοϋ έθνους του Ελληνικού Ελεύθερα τά ρ.ε'λη, 
Θρησκείαν των χρεσβεύουσιν όποιαν καθεΐ; θέλει,
Κ Εξεταστήν εχει καθείς τής συνειδήσεώς του 
Τόν μόνον οφθαλμόν Ινό; ΘεοΟ καρδιογνώστου.

ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΑΓΡΟΜΙΧΑΑΗΣ.

Εις την Ελλαδα, έκπαλαι γην τής ισονομίας,
Οι τίτλοι καταλύονται άπάση; εΰγενείας,
Καί οούνονται ώ; στίγματα βαρβαρικών αιώνων 
Τα Γοτθικχ επώνυμα Πριγκίπων και Βαρώνων.
Ιδοΰ Εγω αποσοβώ άπ Ιμαυτοΰ τόν μώμον,
ΚαΙ ίσοι πάντες είμεθα ενώπιον των νόμων.

ΙΟ
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ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΝΣΩΛΑΣ.

Αί βάσανοι ΛαΙ βάρβαροι κολάσεις καταργοϋνται· 
Οΐ ίοΰλοι^ καΐ πωλού{£ενοι «ύθυ; Ιλευθεροΰνται,
ΕύΟ(<ς ώ; εις έλλΐ^νιχά τΐατιίΦωσιν έ^άιρτ).

ΡΗΓΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ.

Χωρίς προεξετάτεως ^ια του τόττου γράφει 
ϋ  έλλνιν τάς ίίέας του καΐ τάς δν:{;.οσΐ5ύει.

*ϊί Εξουσία κτιί{ΐατα πολίτου δεν δτ;ρι.£ύει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡίΝΑΔίΟΣ.

Ο νόμος παραδέχεται ΰτι» τάς πτέρυγάς του 
Ζωήν, τιμήν, ασφάλειαν καΐ κτήματα Ιαάστου.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ.

Τής ψήφου τ6 δικαίωμα καθείς πολίτης χαίρει. 
Ποινήν ό μόνος όρκωτός καθ’ Ελληνος προφέρει.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΙΔΟΡΙΚΗΣ.

Κ-άνεΙς δεν φυλακίζεται χωρίς έκδεδομέν/ιν 
Απόφασιν δικαστικήν,

Ούδέ στερείται κτήματος, χωρίς προηγουμένην 
Απότισιν χρηματικήν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝ.

Τό έθνος πάσαν είσπραξιν ρητώς απαγορεύει,
Αν γεγραμμένος νόμος του αυτήν δεν συνοδεύ· .̂ ( · ϊ)  

'ΦιιίγβΒΊΐν ϊλοι /« ϊίζ ο ντ ι; ΐν τάξ« κ«; 6ρ*ίί··ί·}



<4^ ϊΐχη

Πο.Ι'ιτ<Η της ^ΕΜΙάόος ίτίχτοντίς ζονς ΠΛηρε^ονσίονς 
τον έθνους, Λεγουσιν εις ζ^νονς ττεριηγητάς. 

ϊπ ο  τήν θριααββ’ηΐΛ-ίιν οί γΙροντες άψΐιία 
ΚαΘνίαενοι, χροιχίζουσι {Λ6 νόριου; την πατρίδα.
Ενω τους Τούρκους εις φυγήν ό Καραίσκος τρέπει, 
Αυτούς ή των πτερύγων του Ιπιοκιά^ει σκέπη.

Οί ζ^νοι.

ίί,ίώ άπύ την Εφεσον Ιγδες λιριενισμένοι,
Των δλων ε’ιμεθ* ίμεϊς  άν£ίεοι καΐ ζενοι.
Τόν Καραίσκον ειίαμεν εις το στρατύπείόν του 
Ερχόμενον με δώδεκα των πρώτων στρατηγών του·
Με ταύτην' δέ τ·}·,ν γενικ·}ιν φωνήν επευφημείτο 
« Επέστρεψεν ό νικητής τής Αραχόβης·» ζη'τω I 

Πλήν σείς αυτά γνωρίζετε^ σεις εις τό μέγα δρίμα, 
Σείς εισΟε καΐ δραματουργοί καΐ θεαταί συναμα.

Οί ΠοΜζαι.

Αφ’ οδ καΐ εις τά Δίστομον ό τροπαιοΰχος έλλην 
Βαρβάρων πολυάριθμ.ον κατέστρεψεν αγέλην,
Πρός τάς Αθήνας οδηγών τό άνθος τής έλλάδος 
Τόν Κιουταχήν Ικύκλωσεν έντό; τής πεδιάδος.

ό  λόφος, δπου εστεκεν ό Ξέρςης ό ύψίφρων 
Καθήμενος μέ γραμματείς εις τόν χρυσούν του δίφρον, 
Κ έπώπτευε τόν στόλον του καΐ την έν Σαλαμΐνι 
Παράταζιν, την σήμερον καλείται Κερατσίνη.

(Διιχνύβ«7ΐ -«IV Κιρατσίνην.)

Τούς ΰπ αυτόν Οπλαρχηγούς καλεϊ χθες αίφνηδίως 
ό  Καραίβκος κ Ιρωτα των Στρατηγών του ποιος



Τήν Κίρατσίνην δέχεται* Στρατάρχαι, στρατιώται 
Σιγώσιν* "έγώ» Ι*ρ«ξεν 6 Γαρδιχιώτης τότε,
Και |Λε χαρδίαν ατρορινιν, μ ’ ένθουσιώααν ζέσιν,
Εις τ·}ιν επίπεδον αύτ·/)ν στρατοπεδεύει Θέσιν·(ιδ)
*Ωί δε'χα τάγματα κινεί ό Κιουταχίς ιππέων 

ΚαΙ ώς τριάκοντα πεζών.
Αλλά είς χείρας εχΟρικάς δεν πίπτει ζών ό λε'ων,

Ούδέ ό Γρίβας πίπτει ζών.
Εν φ  δέ πΰρ άένναον άπ6 τόν προμαχώνα 
ό  Γρίβας χύνει συγκροτών έπτά ωρών αγώνα, 
ό  Καραίσκος όπισθεν την μάχην διατάττων 
Κατά των Τούρκων έφορμα καΐ θραύει τά πλευρά τω ν  
Δισγίλιοι φονεύονται, πλτ,γόνονται δίς τόσοι,
ΚαΙ φεύγοντες,· τάς τάξεις των οί άλλοι διασπώσι.

148

Τόν Πειραιά Ικάλυπτεν 6 στόλος της Γαλλίας*
Οΐ Γάλλοι άναβαίνουσιν είς τά κατάρτιά των 

Μετά φαιδρών αιμάτων
ΚαΙ βλέποντες τάς νίκας μας, τά της δημοκρατίας 
Τράγο'ύδιά των ύάλλουσιν δ δέ Καραϊσκάκης 
Τόν Γαρδικιώτην ιος υιόν άσπάζεται πολλάκις.

Ο ί ζίΥΟ Ι.

Είς Οαυμαστας των έργων σας, εΐς περιέργους ξένους 
Παρακαλοΰμεν, δείξετε τούς στρατηγούς τοϋ γένους. 
Τί; είναι ό ταχύτερος αυτός και τής έλάφου;
Την γην πέρνα, καΐ διά ^ ς  νομίζεις άνεπάφου 
Επε'ρασεν.



ό  Βί'χ

ι 49

Οί ΠοΜται.

Οί ζΐ^οι.

ό άπ),νιστος πολε{Χ.ων
Τ·/)ν κό[χην του βΐς τάς -τνοάς άφίνει των άνί(Λων.

Οί ΐΙοΛίταί δειχγύογτεί^ ε'κι χους ^ δ V ο ιι^ .

Αΰτύς δ υψηλδς άνηρ καΐ ό γλυκυς τδ ηΟοί,
Ο εχων βρίφου; γέλωτα και λέοντος τδ στήθος,
ΕΪν 6 Νικήτας· μ ’ Ικατδν ζευγΛ^ατών ^ικέλας 

ένώπιον των Δολιανών
ΕστάΘιι, έττολέμνισε, καΐ τάς πυκνάς άγέλας 

Εσκδρτιιε των ΐ,λβανών.

Αύτδς, τδ σώμα μέν μικρύς, τλήν μέγας την καρίίαν, 
Ειν δ Τζαβέ^ας* εις δρμ·/ιν, ε^ τάχος, είς άνίρίαν 

Δεν τον ύπερτερεΐ κανείς.
Ο νικητής τής Ααπλανής

Μ. ολίγους εις την Κλείσοβαν του Κ.ρ*ββαρί-;ου άνίρας, 
Αχδ μικρού προχώματος καΐ αδυνάτου μάνδρα; 
Παλαίσας με τδν Κιουταχήν καί μέ τδν ίβραίμ.·ην, 
Αρίστευσε, τδν Κιουταχήν :;ληγώσα; είς την κνήμ·ην,
Καί χιλιάοες τέσσαρες ΰψώΟησαν πτωμάτων 
Χαλ§οϋπαι, Γγεγγαι, Αραβες, έν μέσφ. των υ ίάτω ν.^ε')

έκεϊνος ^εκαεξ ετών, τόν πόλεμον ήσπάσθη,
Κ,αΙ συλλαβών αιχμάλωτον Ι̂ ^Ορδν ό νεανίας



*Ως γέρας εύτοΤι ι̂ίας
Α,π’ δλον τ6 στρατόπεΰον Γενναίος ώνομάσθτί.
Εις τ·ίιν Δαβιάν άρίοτευβεν αυτός ριέ τον Ζανίμνιν 
Κ.αΙ με τον Αόντον εθραυσε τόν μέγαν ίβραίμΐν. (ιε)

£ΚΗ]\Η ΛΕΓΓΕΡΑ.
Ο ΤΟνΤΣΑΣ ΒΟΤΖΑΡίΙΣ χαΐ οί ανωτέρω.

ΤΟΤΤΣΑΣ ΒΟΤΖΑΡΗΣ.

Χ·})ν φωνίιν ττιν δυνατήν 
Δεν άχούετε αύτν^ν,

Τίιν 0ρν\νώ5·/ι φωνγιν, ίτ ις  μέχρι των σύννεφων ^Οάνεί) 
Δεχαπέντε χιλιάδες Τούρκοι, Γγέγγαι, Αλβανοί,

Κ’ οί Δερβίσαι των οΐ πλάνοι,
Ανυψόνουν δλοι χεϊρας, γονατίζουν ταπεινοί 
Καί τίιν προσευχ-όν των κάμουν μ.έ τον Κιουταχην όμου, 
Μήν ή μάνχιρα τους ίρΙψνι τοΰ πολέμου και λιμού. 

( ’Ακβνιται ι;«?οβολιβ(ί.;ί |χεγ*?.)

ο ι  ΠοΜται.
Εις τοιαύττιν λοιπόν ·ίλδεν άλγεινίιν απελπισίαν 

ό  αύΟάίτις Κιουταχίς,
'Ωστε ό στρατός προσφεύγει, όλος εις γονυκλισίαν 

Καί εις υμνους προσευ^ίς;

ΤΟνΤΣΑΣ ΒΟΤΖΑΡΗΣ.

ίΐντός βράχων, εντός βάλτων, εντός λόγγων, Ιντός βάτων 
ΚλείσΟ/,καν και δεξιόθεν, κλείσΟηκαν κ' ές εύωνύμων
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Αί τριά/.οντά -ιου δλαι χ^ιλιάίίς των (Ααχί|«νν 
Κ.αι \α|Ατ:βών του στρατίυμ.άτων.

(ΕξαχολουβϊΓ ό ττυρββίλιβρ’;·)

ΕΙζ ΠοΜτης Λρος τον Τόνισα* Βό^ζαρηκ.

Ακούςίς τ6ν .χρ6[χ«τ4β}λάν των άναρίθ|/.ων Ϊτίΐϊων; 
Ακούεις του τυ{λτ:«νΐσ|;Λΐ> τον [χανιώδνί κτύπον;

ΛΙ σπάΟαι (ΐυγκρουόρ.εναι!
ΑΙ φάλαγγες βρυχώ}ΐεναι!

Αί κύκκιναι άΧογουραΙ των στιχαιών κυ[χαίνουοι,
Κ,α'ι οΐ πυκνοί κονιορτοί ώς νέφτι άναβαινουσι.

(ΑχοΟβΊται βριντιΐ [ΐ.ί·);Λ«ι.)

“'^ΛΛος κοΛίτης.

Φρικώίες τ6 άπάντνιρια των 5ύο «τρατ«υ[ΐάτων! 
♦ρικώί'Λ τα ό{/̂ γ_ρονα δλ[Αθβολίσ[ .̂ατά τω ν!

χο.^ίτης.

όποίος χρύτος! ό Οεδς την γην »ίς δύο σ/^ιζίΐ; 
έβείοΟη τό στερεωαα; ή θάλασ^ία γογγύζει ;

^Α^.Ιος χ(\.1ίτη<:·

ΜακρόΟεν ποϊος προχωρεί τρό>ς εδώ ,δρο{εαΐος; 
ό  Αράχος ό δραχύχαρδος, δ  Α^ά/.ος ό γενναίος.
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«κ®|> ι 52

2ΚΗΛΗ ΤΡΙΤΗ.
ο  ΓΕΩΡΠΟΣ ΔΡΑΚΟΣ ΰ1 ά^01ΐ^ρω.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ.

ό  Καραί™,-, ,5 φρατ.!! ώ ή ^ρ α !

®αν«τηφ(3ρον ελαβε πλϊΐγήν εις τ ΐν  γαστέρα.

ΤΟΪΤΗ2Λ2 Β0ΤΖΑΡ2.

Τ ί . . .  > ε '...γ ε [ς !

ΓΕ0ΡΓΙ02 ΔΡΑΚΟΣ.

6  Στρατάρχης μας, ώς ΐίξευρε;, ^^ΟΙνεί· 
Εςαι'φνης άπο άχαιρην «νίρείαν εριττνευσριένοι, 
όλίγοι Κρητες τολ^ιηροί συνάπτουσι την μάχην 
η  πϋρ ίέ  τότι ί,ό ; 5 ί;
°  Τουρκοφάγος, κ ,Ι « Μ ,  , 4,
Λα(Αβανει Λαφράν ττίςγϊν  ύπό τήν οΐϋγίνα- 
ό  Καραισκος τάν λαιμόν αίμιίρυρτον κυτ-ά^οιν 

Τοΰ τ;ρώτΟ'  ̂ των ήρώων,
Εις τάς Οερμάς άγκάλας του τόν θ άλκο, καί φωνάζω.
■τό τςρίίατιίν μου ίβελαν νά οφάξ»υν τό άθώον.

 ̂ Επ! τού ϊττςου του π·ςίά κ ’ εις τοΊς έχθροίις Ιμδαίνει.
Οι Αλβανοί τόν ίεχονται πυκνοί ·κι»ί τεταγμένοι· 

οάλπιγξ,  ̂ώς νά τλν φ,υοα 6  χάρος ε,·ς τβν "Αίνιν, 
Ηχεί, καΐ πόλεμον κροτεί εύΟύς όκ τοίϋ συοτάίκν.



ό  Κ α κ λα μ ά νος προχω ρδ ΐ·

Κανονοβόλος σφαίρα 
Τ·ί)ν ίεξιάν του άφοιρεΐ,

Τ·ί]ν ρίττΓ* εις τόν άερα·
Αυτός χωρίς (δειλίαν *

Ααριβάν’ είς την άριστεράν 
Την σπάθην την ίίίαν,

όρΘός κ’ εις τ·};ν αυτήν σειροίν. 
Οί Τούρκοι όπισθο5ρθ|Αθΰν, άλλά τόν Καραίσκον 
Επλήγωσαν.... με χρόσωπον τόν είία εγώ θνήσκον.

ΤΟΤΤΣΑ2 ΒΟΤΖΑΡΙ1Σ.

ΚαΙ τώρα ;

Ο Γ. ΔΡΑίίΟΣ.

Γία καλεσωμεν συμβούλιου γερόντων 
Και Συστρατήγων μας λευκόν τό γε'νειον εχόντων.

(Φίόγίυβιν ολβι.)
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3ΚΗΛΉ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Στρατί'ύτοί τ^^ε(: ψερονσί τοτ ίναραΐσκάχην 

^ΐοθυμημέγοϊ' χα ΐ άχίνητον.

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙίΙΤΑΙ ^6'Γο*Τ£  ̂ ανζοτ χατά γης. 

ίίο ύ  είς τόπον ασφαλή κ’ είς Ιίικόνμας χήμα 
έθεσαμεν τοΰ Στρατηγού τό νεκρωίΛενον σώμα.



Πϊίγαίνωαεν του; Α'λβανούς νά σπρώ$ω{;.εν ιίώθεν* 
ής όρνεα τριγύρω ριας συνήλθαν ζανταχύθίν.
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2ΚΗΙΥΗ ΠΕΜΠΤΗ.
‘ί?  ΚίουταχΤις Πασάς, ”·Αγος Βασάρης, ΈΑμάΚης 

ΣέβραΧης, ΣονΛτζας Κόρτζας· 

ό  ΚΙΟΓΤΑΧΗ2 ΠΑΣΓΙΑΣ πΜ/σιάζεί .ιρος του 
Κ αραϊσχάκψ  χείμεγογ άγαίσθηζογ, χαι 
τογ κνζτάζεί μετά  σιωπής χαΐ θάμβονς.

Ο ΑΓΟΣ ΒΑΣΑΡΠΣ.

Ο Καραϊσχάκνί; είναι! χαΐ αΰτό τό νεχρον σώμα 
έιρερεν τών τόσον τρόμον χ’ είς τά  τίχναμας ακόμα!

, ( Ό  ΚιΟϋταχίί [Λί'ν*( σιωΐΓ/ιλίς.)

Ο ΕΛΜΑΖΗΣ ΣΕ1ΦΑΛΗΣ, εγγίΐ^αη' τήγ σπά 
θην του Καραϊσχάκη. 

κ
Εί; αύτίιν τίιν ά^τλ^ν στ:άθν)ν, ητι; χτίρα τώρα μενει, 

Εχρεμάτο εθνών 5ύο, στρατών'5ύο είμαρμεν^^

ό  ΚΙΟΪΤΑΧΗΣ ΠΑΣΑΣ β Μ π ω γ άχόμη ζ6ν 
Κ α ρ α ίσ χ ά χ η τΥ .

Κοίτεται εις ττιν γην ταύτίΐν ό νεκρός εξαπλωμένος 
ή ; επάνω της άσπιλος στρατιώτης φονευμενος,
Καί την γην αυτόν σκεπάζει χαΐ την θάλπει ώς νά θελη 
Γίά τίιν προστατεύσ·ρ ίτ ι  μέ τά ι^ιάτου μέλη...



ι55

·  Πίριπαχώγ περί γο  ϋώρ,α 
του ΚαρΜσχοο.

Η έλλάς, ίίς 'Λ 'ί (Λέγάλνιν πάλ/,ντιις των ίπτά  χρ4νων^ 
ίίρωας πολυαρίθμου; ε^ειξεν, άλλ’ αυτόν μι̂ νον 

Κίβιξε τόν ΣτρατΛγόν.
£ζτ,σεν όλιγοιτέρας δέχ’ άνατολάς, αλλέως 
όθελί τό στράτευμά μου εΐ; τά; Θερμοπυλας εως 

Καταχόπτει κυν/ιγών-
Εγώ έγινα 6 μόνο; του προσκόμματό; του λίθος*
Ε ΐίέ μ·/ι, Ινόνων ολον τό μαχ^αφοφορον πλήθος, 
ήΟελεν αναβιβάσει τοί); θρασεΐ; του ,άποστατας 
Κ.* εις τάς άκρα; τοΰ Βοσπόρου τάς μακρας καϊ απώτατος.

Σ τίχ ε ι κά,ΧΐΥ χα,Ι τοχ βΧέπει οιωτΐηΛός.

ό  εσχάτΛ κρίσι; τόσον
Φοβερά και απευκταία 

Εις ε’με ίεν ητον, δσον
Η φριχτή του νιτον θέα.

Αϋπνα τά όμματά μου έμειναν εννέα μήνας,
Τρέμοντα των ΐ5ικών του είς τό σκότα; τάς άκτΓνας.

ΣΟΥΛΤΖΛί Κ.ΟΡΤΖΑ2.

Δεν έσήκωσε ποτέ του χεΐρα 'ίίχω ; νά μάς τρωσιρ. 
Εί; τόν άσπονδον έχ_θρόν μα; ή συμπάθειά σου τόσ·/ι!

Ο Κ10ΪΤΛΧΗ2 προς τονς Στρατΐ]γοί'ζζου.

Δι’ αύτού; μου τους επαίνους μήν έμε κάνείς μεμφθ·^* 
Τήν ανδρείαν κ’ εις αυτόν μου τόν πολ.εμιον υμνώ.



Χαμηλοτίρα λαλεΐ-τβ. τρεμετε μίι σϊ)κωθίί * ^
Με τ6 ξ ί^ ςτο ιι γ·αμν<5.

(φΐύγει. τό»- άκοΙονθοΰΥ ό2.1οι·)
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2ΚΗ]νΗ ΕΚΤΗ.
'Ο  ^ίρχ,ερΗχ ρατά το3 χοροί τώ^ παϋο,ν.

•Ο ίίρισος χορύο π^ψ,άζω ^ χρί,ο χ'ογ Καραίσχάκρ,.

Σ ιγατε! σιγάτε! 
ό  :̂ 'ρως κοιμάται...
Σ ιγάτε! σιγατε! 
ό  δτΜος πλανάται,

Υπνος θανάτου 
Στά έμματά του.

Ο άΧΛο<ι χοξϋζ. πΑησεάζωγ 6μοί<ύς̂

Αύρα, μ·λν χνεύσ/,ς!
Κύμα, μήν ρεύσης ί 
ΚαΙ άλσους βρύσις 
Μ·/ΐν ψιθυρίσγς \

Σιγάτε! ίιγάτε! 
ό  ίίρως κοιμάται.

"Ο.Ιος δ χορός.

Σιγατε! σιγατε! 
ό  δπνος πλανάται,



ΙΤπνος θανάτου 
2 τ« δυ.{Λατά του.

Ο ΚΑΡΛ1ΣΚΑΚΗΣ ^ιέ ο^^αχα ίψιχ.Ιξίσιιΐγα, 
χαΐ ψωγτ\τ ΰυνατψ .

Περιωρίοθτι, κατά γτ,ν καΐ θάλασσαν κλιισρ.ένος.. .  
Κτυπάτέ τον! άναχωρίϊ δ πολιορκτιρ,ένος.. .
Κτ^πατδ τονί

Ο ΑΡΧΙΕΡΕΪΣ. «

Ευρίσκδται εις τ ίς  θανης τνιν ζάλην. 

Ο ΚΑΡΑ12ΚΑΚΗΣ άγοίγωτ το'νς ο^^α. ί̂Ηοι; .̂

Που εΤ(χαι;

ΑΡΧΙΕΡΕΤΣ.

έξω του ς-ρατοΰ, εις φίλωνσου αγκάλην.

1^7

2ΚΗΙΥΗ ΈΒΔΟΜΗ.
ο  ΧΡ1ΣΤΟΔΟΓΛΟΣ ΧΛΤΖΙΙ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΙΒΑΣ 

ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ χαι οΐ άγωχγρα.

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ, βΧεΛΰιΧ τοίχ στραΐηγοίζ τον, 

!Νικώ|Λεν;

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ. 

Ενικήσα|ΐεν.
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ι : α ρ α ι ς κ α κ ι ι ς .

Πριν (α’ ενα |;.4νον βίρ(.«
Κατέβω εις το έτοιμον νά μέ άατΛΰ·^ μνϊμα,

. Αρμόζει νά καταρασθώ σε την Ελευθερίαν,
Σε ητις· μ’ εΟοσίασες εις νεαν ηλικίαν;
Μ·?ι γενοιτο! τον θάνατον γλυκότατον ευρίσκω,
ΚαΙ μάρτυ| της πατρικός μου, εύίαίμων άποθν/,σκω.. .

ή  άωρος μου εΰ^^ομαι Οανή νά ώφελησ^ ! . .
ΚάνεΙ; Ελλ-^νων εκγονος δεν θελει θεωρήσει 
Τώ τόσον «ιμά μας χυθεν από τοσαυτας φλε'βας,
Πρός την Ελευθερίαν του χωρίς νά φ^ρη σέβας,
ΚαΙ θέλουσι' οί Ελληνες φΆάττει μέ λατρείαν 
Την όσην τούς έύώκαμεν ημείς κληρονομιάν.

(Προ; τον Γρίβα» Γαρίι/.ιώτην κ*1 X, Χατζή Πίτρον διικνίιβν 
τ ϊ  πνροβολον τον.)

Εις τύν υιόν μου το άπλοΟν αυτό μου τ^ροβόλον 
Α<ρίνω μόνον -πλουτόν μου καΐ θησαυρόν μου δλον. 
Κενώσας τάς χλούσίας μου πολυτάλαντους ζώνας 
Είς τάς άνάγκας τοΰ στρατού και της χατρίδος μόνας, 
ής προίκα είς τάς κόρας μου άφίνω τ ' δνομά μου.

(Προ; τόν Αρηΐίρία.)

Είς ίκκλη:;ίαν θάψετε πλησίον, τά οστά μου.

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΤΛΟΣ ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΣ.

Μην άναφε'ρ·ρς θάνατον ακόμη χρόνους »χ»ς·



( τ ί ’τ Γκρίιχιώτίν χλβίβντβ.)

Τά; τ̂5Ϊρ«; {Αου μ .5 χ_εί[Ααρρον δακρύων Λαταβρεχίΐς,. , 
ν ΐί μου Γρίβα, ψγι·χ«φίϊί 5 ^ 1  Οίγίΐς τάς πληγάς μου5 · . 

(Ϊυρρ»05ίϊΐ χκΐ άλλβι οτρατηγοί.) 

ό  ΚΑΡΑΙΣ3ζ.ΑΚΗΞ προς σντούς'

Τί ^ιά ΰχς, τ ί νά 'ε^πώ τους συναγωνκττάς μου;
Νά Ιχω -Λ,θίλα εμπρός τ 6  έθνος μου, καΐ τότε 
Ρϊ’ άκουετε τΐ ελεγα ττρός σκς συστρατ:ώται

( ΆβΐΓαζο'[Λ8νβ; ,τβν Γ*ρ3ιχ«ώττ,ν χλΙ τμ Χχτζτί Πίτρβν. ) 

έ κ  μεροβς μου φιλτίτατε τόν ' ρ̂εοα στρατόν μου.. .  
Εχ^ικΥΐθίτε φί>. ι̂ μου πιστοί! τόν θάνατόν μου...

(Ο ι Χτραττιγβί ρίίβυσιν άττολΛωΐ'νίι άπό ττ.ν λ'̂ ιτη». ί

ΑΡΧΙΕΓΕΥ5.

Ακουμβών στεφανωμέν/ιν κεφαλήν άπό τ·ίΐ/νίκγιν 
Εις τους κόλπους συστρατηγων,

Με φωνίιν ίπιταφίβν, σβυνομεννιν κατ’ ολίγον,
Εις ίμας άναγινώσκει τ·/]ν απλήν του ίιαΟήκτιν. 
λφωνη άπ6 τήν λΰπ·/ιν ή Ελλάς Ορτινεΐ καΐ πάλλει, 
Καί 6  Γίγας τιος ακόμη αν ετρώθη αμφιβάλλει.
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ΧΚΚΝΗ ΟΓΔΟΗ.
Ο Ααος σνρρί(ύγ χαΐ οί ^γωτ^ρ(ύ.

Μίά γυνή ΐχ τον^αον·

Τάς χ<ϊρας ν* άσπασθώ κ εγό) άφήτέ με τάς κρύας 
Του μάρτυρο; της πίστεως κα· της έλευΟερίας.



(Πρβ; το τίχνον τ»ΐί.)

2 ΰ πίαί, όρφαν<ί.

ό  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 0ρ6ς το βρέψος, . .

Είχών αθώα καΐ γλυκεϊ* ί 

Ή  γνγτ( χρος χ'ογ Κ αραίαχάχψ .

ΕΰλογησΙ το, Στρατηγέ!

Ο Καραισχος έχιθττω γ τάο αίματωμεγας χε ΐρά ς  τον 
εις τ ψ  χ ε ^ α ^ ψ  του βρε^ρυς.

Θβ($ς!.. κ ’ Ελευθερία!.. 

Μ ία γ ια  εχ χοϋ Λαοΰ.

Νά χλύνω με δακρύων μου πηγην τ4 Ινίυμά του,
Τ4 ενίυμα τ4 κ^κχινσν άπο τά αίματά το υ !..

* ΚΑΡΑΙΣΚ.ΑΚΗΣ χ,Ιαίωγ.

Γλυκύνουίΐ τον θάνατον τοιοΰτοι γλυχεΤ; λόγοι,
ΚαΙ ή χαρα μου την μικράν ζω>!ν μου άποτρώγει.. .  

(όρΟοιόμινο;.)

Τους τελευταίους λόγους μου ακούσατε,..

Λ α ό ς .

ή  ρθώθη! . . .

ΚΑΡΑ1ΣΚ.ΑΚΗΣ.

Πληροΰνται δλοι σήμερον οΐ φλογεροί μου πόθοι. 
Εκπνέω είς τού,ς κόλπους σας, συναθληται καΐ φίλοι!
Εν με'σφ των ευλογιών λαού σφαλνώ τά χε ίλ η .. .
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(Μιτ’ ίλ(γτ,ν άνάϊΜΐυ̂ ν.)

Λαέ! οί δξω 6(Λ£ΐναν έχδροί σου νι:ο·/ιμένοι 
ηλϊΐν ει; έχθρύς άνίκτιτος εντός σου ^ιαμίνει 

Η φοβερή διχόνοια.
Η δολερή σκήπτρον κρατεί κ’ είς τάν καθε'να λέγει 
Τό εχω μόνον ^ιά σέ καΐ πασαν ψυχήν φλε'γει.

ώ αδελφοί I όμόνοια. .
Τό «ίμα δλίον σας χυθεν υπέρ ελευθερίας 
ΕμίχΟη και με άλυσον σας ίένει συγγενείας. 
ί^ας εχει δλους σήμερον ή γέννησις του γένους.
Είς κολυμβήθραν των αύτών ^ακρόοίν βαπτισμένους. 
Ομόνοια λαε, 'κ’ έντδς ολίγου αί λθήναι 
Απδ στρατούς αλλοδαπούς άμίανται θά είναι, 
ί̂ ί τάς Αθήνας σώζετε* λυτρουτε τάς Αθήνας...

{Πίίττιι.)

ΑΡΧ1ΕΡΕΤ2.

Αειτκ»θυ(/ιϊ καΐ σιωπά τήν κεφαλήν ΐβυ κλίνας,

Γ^6α<: Γαράιχ^ΐης χαΐ ύ X . Χατζή Πί τρος γονα- 
τ\ζοχχες χαΐ θίγοχτες τήχχεΐρα χον Καραΐσχάχη.

Εις τούτον τον βραχίονα τόν ιερόν καΐ κρύον,
Και τόν όποιον βρέχομεν μέ χείμαρρον δακρύων 
Είς ταύτην σου τήν μάχαιραν τήν κατά γής κειμένων 
□λην μο τό αίμα είκοσιν στρατών έ^θροΰ βρεγμένην, 
Ομνυομεν ν’ άλλάξωμεν παν δάκρυ μ ' κ’μα μ ’ αίμα* 
Εΰλόγει μας ορ νεκρός μέ τό νεκρόν σου βλέμμα-
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ο  ΑΡΧ1ΕΡΕΪΣ ό8ι■x^όω^ Καραίσχάχηγ ηροςχογΛαόγ.

Ι ^ ί τ ε τ ο ν . . .  οΐ όφθαλ^ιο; αΟτοΰ περιχρυσοΟνταί.
Αί τρίχες τ ις  όφρύος το·̂  προφητικώς κινούνται.

Ο ΚΑΡΑΙΣΧΑΚ.ΗΣ ρίϊ προψηζιχοΥ τόΐογ.

Ανέβα εις τόν θρόνον οου τίιν ίόζαν σο’ί ενδόοου 
Κλ ι άποτείναξε τον χοϋν άπ 6  τ ίς  κεφαλές σοο 
ή  κόρνι ή αίχριάλωτος! . .  ίδοί» ελευθερίαν 
έλλάς σ’ εύαγγελίζοριαι καΐ δόζαν κ’ εύνοριίαν!

Τοϋ Νεοκάστρου διατί ί& κόλπε φέγγεις δλε·.
Συ θάλασσα πυροΰσαι;

Συ ουρανέ σκοτίζεσαι καΐ συ 'εύρύ του θόλε 
Από καπνόν πλνιροΟσαι;

Σε άναγγέλει δ  έλλάς τριών ριεγάλων στόλων 
Τό στόρια τό βροντόφωνον χιλίων πυροβόλων 

Καθ’ όλϊΐν τλν ΰφ-όλιον 
Ελεύθερον βασίλειον!

Λαοί 1 χειροκροτείτε ττ,ν αρχαίε κόσμε σκίρτα!
ΚαΙ συ Ευρώπη στέφε την μέ ρόία καΐ με μύρτα.

Ο ΑΡΧΙΕΡΕλ'Σ μεΓά ζον χοροΰ ■^ά-ΙΖωγ.

Ελλάς! Η νέα μου Σιών εΰφραίνου καΐ άγάλλου' 
ίίου  ^ιά σε, χαίροντες 
Και έώρα εις σε φεροντες 

Λαοί έ; ένός έρχονται ώκεανοΰ και άλλου.

Με σάπφειρον μΙ σμάραγ^ον ΐ^ου οίκο^ομούνται 
ΑΙ ρύμαι καΐ πλατείαί σου,



ΚαΙ αί άχ.α^·/:μί«ς σου
ΑΙε ανΟ^ακα μ.ε β^ριλλον ΐδο*υ ψ»ιφολογοΰνται

Τύ β λψ μ α  στρεψδ >ιαΙ ί^έ άπ6  τούς δύο πόλους 
Τά τέκνα σου ερχόμενα

ώ υρ«ς ή συνάζουσα τούς νεοσσούς σου όλους 
Καί όλα τά πλανώμενα.

Πορφύρα σμύρνα και χρυσός στολίζοΰσι τάς πόλεις 
Τάς χΟε; ερ-ημωμε'νας σου 

Και ρε'ει τό άργύριον τ ίς  ΑΙεσογείου 6'λν;ς 
Εις τούς εύρεΐς λιμένας σου.

Καμτίλων Ασιατικών συρρέουσιν άγέλαι 
Είς σε με τά φορτία των.

Και πλοία των ώκεανών ώς αί λευκαι νεφέλαι 
Με τά λευκά ίστία των.

Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ2 άποσδννό^εγος.

Παιδείας φάρος κα; λαμπρής άστ'λρ της Μεσογείου 
Φως αί Αθήναι χύνουσιν μέχρι Βυζαντίου.. . .
Αλλά τί γίνομαι; πτερά ουράνια λαμβάνω,
ΚαΙ ίπταμαι είς σύννεφα περίχρυσα Ιπά νω .. . .

(Ε*7Ρ»/·1.)
(ΐρχ ίζ ιι ρ ν σ κ λ  πολΐ[ΐ.ιχιί.) ·

Οχοροζ ψέρων εζω της σχ7\γης τον νε*μόν 
χαΐ

Είς την κλίνην του Θανάτου άϋχνος έκ των αγώνων 
Τό προσκέφαλου τού ύπνου τώρα ηύρε, τώρα μόνον.
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Ελλϊΐνίς! άπ6  ττ,ς νίχ·Λς εστε[Λ(Λ£νον τά; αχτίνας 
Φίρετέ τον είς τήν πόλιν τ ίς  στοργής του, τάς Αθϊ{νας. 
Εις την Πνύχα είς τό μέσον των μεγάλων Προπυλαίων 

Θε'λετε τόν ν$χρ6 ν στήσει,
Διά νά ίΰ^ δ με'γας, ί ιά  ν’ άποχαιρετνίσ·^
Τους όμοίους του μεγάλους των αΐιόνων των άρ/«ίων.

Είς τα σύνορα ώς χέτραν άναγείρατε ορίων 
Του στρατάρχου τδ μνημεϊον.

Φάντασμα γιγαντιαίον μέ τά ξίφος εις τάς χείρας 
Της Ελλάδος αυτός Θέλει χαι νεκρός φρουρεί τάς Θυρας, 
Θελει δλας φυγαδεύει των βαρβάρων τάς άγέλας 
ή  αίματωμένη άχρη της λευκής του φουστανέλλατ, 
ΰ τ ις  με τής Αραχόβης τοΰ Διστόμου του; αέρας 
έπαιξεν είς τής χατρίδος τάς περικλεείς ημέρας.
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ΣΗΜΕΙΩ2ΕΙ2
ΕΙΣ

ΤΟ ΛΥΡΙΚΟΝ ΛΡΑΜΑ

ΊΌΥ Γ. ΚΑ.ΡΑΙΣΚΟΪ.

(α) Η Επιστολ·/! αυτΛ δεν είναι γέννηρ.» τ ί ;  φαντασίας 
«λλ’ άλΥι6ώς έγράφ’Λ παρα του Κιουτα)τ7ί καΐ άτεστάλη* 
συλλγ,φθεϊσα δ1 παρά των Ελλήνων, ριετεφράσθη τάτε ίκ του 
όΟωρανικοΰ τ:αρά του Κυρίου Μιχαήλ Σουτσου καΐ έό·/ΐ|ΐο- 
σιεύΟη διά του Φίλου τοΰΝόριου. ίδου περικοπαί της τινές.

ο Τ6  κάστρον των Αθηνών είναι παλαιϊθεν οΐκοδθ[Αημε'νόν 
«εις υ.ίαν ιιετραν υψηλην δυσκολοδιάβατον καΐ ουτε ότιδνορ-ον 
νεπιδε^τεται,ουτε έφοδον φοβείται* εΰρίσκεται οε εις τήν ακραν 
» των λοιτιών Ιταρχιών επειδή δε τό φρούριον τοΰτο είναι 
»τόπος παλαιός καΐ παλαιόΟεν εύγήκαν «π’ αυτόν τόν τόπον 
«πολλοί περιβόητοι φιλόσοφοι, καί τά έργα τά τεχνικά της 
»αρχαιότητας τά όποια εχει, προξενούν θαυρ.ασρ.όν εις τους 
■ πεπαιδευρενου; Ευρωπαίους, διά τοΰτο δλοι οΐ Ευρωπαίοι 
» καΐ τά  λοιπά έθνη των άπιστων φρονούν τοΰτο το φρούριον 
»ώς ΐδικη'ν των οικίαν, ώς εν προσκυνητήριον δλων των εθνών 
«των ώπίςχο·'ί όνο|Λαζορι.ενων χριστιανών.. .

χέχοντεςτήν Ρούαελην, τόν Μωρίαν όπόταν και άν θέλω- 
νμεν τόνεχοριεν. Και τοΰτο τό ΰπόσ^ίοριαι· δταν εχωμεν τήν 
"Ρούριελην είς διάστηυ,α τριών ριηνών θά έί;ουσιασω[/.εν τον 
«Μωρίαν.

ό  Ποιητή; ακριβώς στιγουργησα; την επιστολήν ταυτην, 
την μ,ετεχειρίσΟη ώς Ικθεσιν σύντθ[/ον τοΰ λυρνκοΰ του 
δρά[ΐ.ατος."



(?) Κατά την διάβασιν το3 Αχελώου των όθωρανών 
5ίν παρευρέθνισαν ουτί ό αθάνατο; Μάρκος Βοτσαρης, οΰτε 
<51 από τη; Πελοποννι^του ελθόντες, Πέτρος Μαυροιαχάλης, 
Ανίρέας Ζα-ψης, Αν^ρεα; Λόντος, Κανέλας Δελιγιώνης καΐ 
λοιποί· άλλά μόνος, ό Θεό^οιρος Γρίβας μετά πολλών άπο- 
οπατματίον των διάφορων ίίλληνίκων οωματωνρ προέλαβε 
τόν ΙχΟρόν, οςτις βιαίως ίιαπίρχσας τον Λ^τελώον, έπνίγ·η. 
παρευρεθν; ο$ και 0 ανδρείος Κατζάκος Μαυρομιχάλιΐϊς εχοον 
μεθ’ εαυτόν ολίγους Σπαρτιάτας,' καΐ ό ενάρετος ήλίας Τζα- 
λαφατΐνος όπαρακολ.ουΟησας πι^ίυς την δό£αν καΙ τά δυστυ
χήματα τοϋ Μαυρομιχαλικου οίκου. Χ·;;ν διάβασιν τζύτνιν 
’ξιστορ'ΐ ο'υτως ό Δ-.ονντιο; Σαλωμό;.

Βλασφημάει, σκούζει μουγκρίζει 
κάθε λάρυγγας ’̂χθροΰ,

ΚαΙ τό ρεύμα γαργαρίζει
Ταϊς βλασφημεαις τοϋ θυαου.

Σφαλερά τετοαποδίζουν
Πλ·?ι6ος άλογα καί όρΟά,

Τρομασμένα χλυμιντρίζουν
ΚαΙ πατουν είς τά κορμιά.

Ποεός σ’ τυν σύντροφον «πλόνει 
Χέρι, ώσ«ν νά βοηθή·

Ποιός τήν σάρκα του δογγόνει 
ί'ίς όπου νά νεκρωθή.

(ν) Η έκθεσις αΰτη είναι άκριβεστάτη.
 ̂ (ο) Ουδέ ή συνέντευξίς τοϋ Κιουτα^^η μετά τοϋ Καραισκου 

είναι γέννημα της φαντασίας- άλλ’ αληθώς οί δύο μεγάλοι 
στρατηγοί των όθωμανών καί των έλλ·ηνων έπ ίτήςΓ α λλ ίν  
κ/ΐς ναυαρχιδος συνωμίλησαν περί τοϋ Ελληνικού άγώνος·
.ό μεγα μερο  ̂ ήικλόγου επίσης, είναι άκριβ·/]; άπειχό- 
■Ίσις της συνομιλίας των. Ομοίως ή κρίσις του Κνουταχή 
'νίρΐ τον Καραισκου αποθανόντος είναι ιστορικό·
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(ε) Οί Διερμηνείς του Ό5ωμανιχοΰ ς·ι5λοϋ, έλληνες Ιλ το5 
Φαναριού, διεύ&υνον τίιν ΙπΙ των ναυτικών Γραμματείαν τοίΐ 
όθωμανιχοΰ Κράτους κριι εκυβερνων εμμεσως τάς νι5σους τοϋ 
Αιγαίου ϊτελάγους, και χολλάς άλλα;· ίιά  τοϋτο καΐ ^ιετ/ί- 
ρηθησαν εις ταυτας και προνόμια, καΐ ίημογεροντίαι έλεύθεραι,

(7 ) Ελληνες του Φαναριού ίιεΰΟυνον την εχΙ τών εξωτε
ρικών Γραμματείαν του όθωμανικοΰ κράτους καΐ εκλειον 
χολλχκις είρηνας, γενόμε^οι χολλάκις καί θύματα της αίμο- 
βόρου μανίας των αύθεντών τω ν  6 χατηρ το5 εύγλωττου και 
ευφυέστατου Πανελληνίου Γρηγορίου τοϋ Σούτσου, δ ευφυής 
Αλέξανδρος Σοϋτσος, νε'ος εκαρατομήΟή, κλείσας τήν μετά τώ.ν 
Γάλλων ειρήνην τής Τουρκίας* τήν αυτήν τύχ̂ ην ελαβεν καΐ δ 
φιλογενήζ Δημ.ήτριος Μουρούζης, κλείσας τήν μετά τής Ρωσ- 
σίας ειρήνην τής Τουρκίας.

(ζ) Τοιαύτην μεγαλοψυχίαν έδειξαν οΙέλληνες καί είς 
τάς ^ιχλωματικάς των επιχειρήσεις! δτε ή πτώσις τοΰ Με
σολογγίου έχεχεσεν ώς βόμβα έν μέσω των χλγ^εξουσίων τής 
εν Επιδαύρω ουνελεύσεως, κάνείς των πληρεξουσίων ούδ’ 
ΙταράχΟη οΰο’ έλησμόνησε τον προορισμόν του Ελληνι
κού έθνους, δλοι ουμφώνως έδωχαν τάς ακολούθους δδηγίας 
ειρήνης των Ελλήνων μετά των Οθωμανών.

‘ Οόηγία^ ζ/}ς σννε^ενσξως ηρος την ^ΕΛίτροΛψ.

Α '. Είς τή^ περί συμβιβασμού διαπραγμάτευσιν μεταξύ 
τοϋ Ελληνικού έθνους καΐ τής ’Οθωμανίκής Πόρτας,^ χρεώστε! 
ή Επιτροπή νά ΐπιμείνγ, άνενδότως, ώστε οί Τούρκοι νά μήν 
έχουν ούτε ιδιοκτησίαν, ούτε μόνιμον κατοικίαν είς τήν 
έλλάδα.

Β . Κά Ιπιμείνρ είς τδ νά άφεΟοΰν άπδ τούς Τούρκους τά 
κρατούμ.ενα άπδ αυτούς φρούρια.

Γ '. Γίά μήν δεχθή ώστε ή Πόρτα νά έχτι μέρος ?Ι επιρ
ροήν, μήτε εκ πλαγίου, μήτε κατ’ ευθείαν, είς τήν Εσιβτερι-" 
κήν Κυβε'ρνησιν, είτε Πολιτικήν, είτε Εκκλησιαστικήν τής 
έλλάδος.
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Λ' Νά επιρ.<5νως τό να ϊγ·^ ή Ελλάς τά άναγκαια |
στρ«τεύ|χ*τα 5ιά τλ,ν Ισωτερικ·/ίν καί εξωτερικήν ασφάλειαν 
τής Επικρατείας, και τ:ίιν άναγκοίεςν Ναυτικτιν ^υναμιν διά I 
τ'λν υπεράσπισιν τοΰ εριπορίου τ·/ϊ;. I

Ε '. Νά επιρ.ένη ώστε ή Πελοτ:όννν,σος, ή Ανατολική I 
χαΐ Δυτική Ελλάς, αί Ναυτικαι καί αί τοΰ Αιγαίου Πέλαγους I 
νήσοι, καί ή Κρήτν), νά λάβουν εξίσου διά τής εΐρήνκς, άττα- , 
ράλακτα τά ιόια δικαιώριατα, καί τήν αυτήν τυχ_·/;ν, χωρίς 
νά εμπορή ή Επιτροπή, δ ι’ όποιονδήποτε λιίγον, καί είς ’ 
όποιανδήποτε περίττασιν, νά συγκατατεθή, ώστε νά εξαιρεθή 
τής περί ίσων δικαιωριάτΜν διαπραγ|χατεύσεως κάνέν «πο 
τά  ανωτέρω ριέρνι τής Ελληνικής Επικρατείας, νά άπαιτήσ·^ . 
πρδς τούτοις, καί δ ι’ όσα άλλα μέρη επώασαν τά δπλα κατά 
τοΰ ίχθροΰ η έσυσσωματώθησαν μέ τήν προσωρινήν Ελληνικήν  ̂
Διοίκησιν, τά αυτά δικαιώματα καθ' οσον ίμως ή άπαίτησι; \ 
αυτή είναι δυνατόν νά κατορθωΟή.

σ τ ”. Νά ζητήσ·ρ, ώ^ε οί Ελληνες νά έχωσι Σημαίαν, καί , 
Νόμισμα, Εθνικά' κ.αΐ τό δικαίωμα τοΰ νά στέλλωσι είς ξενας 
Αΰλάς, καί νά δε'χωνται, διπλωματικούς Πράκτορας.

Καί δμω; κατά τοιαυτης λαμπράς προτάσεως συμβιβα- 
σμ.οΰ ό γενναίος τό φρόνημα Δημήτριος ϊψηλάντη; διεμαρτυ- 
ρήθη, φρονών ταυτην άναξίαν τοΰ μεγάλου έθνους καί τοΰ 
μεγάλου άγωνός του.

(η) Αί θέσεις είςτάςόπυία; ΐπέπεσεν τό πλεΐστον με'ρος 
τοΰ 'Οθωμανικοΰ στρατού, υπήρξαν αί κατε^ό[7εναι παρά τοΰ 
Δημητρίου Μάκρη παρά τοΰ Θεοδώρου Γρίβα καί παρά των 
Πελοποννησίων τοΰ Κανελου Δελιγιάνη, διοικουμένωνκατά τήν 
ώραν έκείνην άπο τον Αντιστράτηγον Σπηλιόπουλον Μπαπόν. 
Θέλομεν ε’κθε'σει κατά πλάτος τήν αλήθειαν, άν προσκληθώμεν.

(θ)ΐ\Ιετά τοΰ άγαθοΰ φίλου του, Γρηγορίου τοΰ Σοΰτσου κατά 
τό 1 8 2 6  διαβαίνων κατά τήν ς-^ρίάν Ελλάδα ήκουσεν όποιη- 
τή; άπό άπλοΰς ποιμένας ολα τά έν τή σκηνή των ποιμένων 
διαλα|χβανομενα· ομοίως δλα τά καΟιστορούμενα είς τάς ακο
λούθους δυο σκηνάς είναι ή αλήθεια α ΰτ/, μετά λεπτομερείας,
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(ι) ό  *.·.'̂ ΑΤ,τ|ΐιος Σοϋτσος· £ΐ; ίλικίχν α3 ετών,βΰρίθίΐς εΐς 
Αχχίκν [λίγχί Κό[λΐσος, ά[/.* '/ίν.0 '>5 ε τ^ν σάλπιγγα τνίς Ελ- 
λνινικΐ; Ελευθερίας άπέβαλε τάτρυφηλά Ασιατικά του ένδύ- 
|Αατχ, ενείύΟγ] οτολν,υ Ελλ/νος δττλιτου, /,σαγίΟτι τ·)|ν τα>ιτι- 
'Λ̂ ιν,έδχτΐά'νΤισε τήν όλίγγιν του περιουσίαν εις οΐϊλισ[Λον άλλων, 
και εί; τ/,ν -/ια,Ιραν των νέων Θεραοπυλών παρουσιάσΟϊ) εις τό 
Λραγατζάνιον αέ πτέρνας αί;Α«τω;Λένας άπδ τριάκοντα τιριερων 
πεζοίοοαίαν επίπονον. Εκατ6 νταρχ_ος τοΰ ίερου λόχου, πρώτος 
έγύυ-νωσεν τ^ν σπάθ·/;ν, και έσχατος Ιφονεύθ·/Γ δταν  ̂ εΐίε 
τήν λειποταζίαν τοΰ άτακτου στρατού και Ιαυτδν {Αΐτα τοΟ 
ΙεροΟ λό^ου εκτεΟειμένον εν ρ.εσο) είκοσι χιλιαόθ>ν στρατοΰ, 
ίν.φων·ίι« τόν Θοΰϊΐον το=ί 1’ϊγ ίΐ έφώρμϊοε κα-:ά ιών πεζών 
Χϊί ιππέων,είΦαςεν Ιπεά πων έχλί/.τώϊ ιππέων χαί έφονευίν)· 
εδρ· 5έ ό νέθ5  Λεωνέϊας τίν ε’νϊοζον βανϊιν πίν όποίπν π«ι8 .ί- 
θεν οίνειοευετο.

Τδναΰτδν ίρω ισ ρ ν  ε^ειξε καΙ Δρακο^λν,ς ό ΐθακτίσιος 
άετερος των ε/.ατον4άρχων· ό ίερδς ίέ  λόχος συνεσ-ράγη. ^

Πρώτοι οί δυο ουτοι άνδρες πεσόντες εΐ; νέας Θερμοπόλας 
μετά των τριακ-οσίων υπέδειξαν εις τ·̂ ,ν γραίαν Εΰρώπτ.ν δτι 6 
Ελλ-Λνικος άργ/κΐος κόσαος μέλλει να Ιτίαναφαντ.· εκτοτε
ΰψώ6·/ι κατά πασαν τ/,ν Γαλλίαν και ττ,ν Γερμανίαν  ̂^ωνη
συμπάθειας, ένΟουσιασμοΰ ύπερ τοΰ Ελλτινίκοΰ έθνους.

^ια) ό  Καραίσκος αυτός, δι/τ/ΥιΟ·/; εϊ; τόνποίτ,τγν, ότι κατα 
τάν μά/γ,ν τί,ς Μαράτγ,ς εΰρεθείς εις τον αυτόν προμαχώνα 
μετά τοΰ Μάρκου Βότσαρτ,, δεν είδεν άνδρα γενναιότερον 
αΰτοΰ, και εξεπλαγη διά ττ,ν ανδρείαν του' «δύσκολα μητέ
ρα γεννά Ιναν Μάρκον» -οιαύττ. τ,τον ·ό φράσι; τοΰ Γεωργίου 
Καραΐσκου περί τοΰ Μάρκου Βότσαρ/,· και όμως στμερον τολ- 
μώσι τινες νά διτ,γώνται έν ε’ίδει μυστικών ανεκδότων, δτι ό 
ένάρετος εκείνος άν/ιρ δεν τ,τον γενναιόψυχος, καΐ εις ΚαρπενΛ- 
σιον άπέθανεν έκ κακτ,; τυχγΛς καΐ άπό απελπισίαν ό ποί’Λ- 
ττ,ς θέλει γράψει τό λυρικόν δράμα τοΰ Μάρκου ΒότσαρΛ. 
και Οέλουσιν αί τοΰ άνδρός άρεται και νίκαι άναφαντ,· σεοας 
προς τους άποΟανόντας, τους οποίους εσεβάοΟτ,σαν οί 
αυτοί! νεκροί, δεν δυνανται γα δμιλτίσωσιν Οπε: εαυτών οΰύο



ταινία; άπαιτοΰΦίν οΐλαβόντίς ταινίαν τον ̂ οϋν το!> {χνηματο;.
(ιβ) Εις τον χορύν τοϋτον δΐχεν ό τΜίητί;; τ·/]ν άΐ'.όλοοθον 

ετι οτρορήν ·τρός τ6 ν άτρό[Αν;τον Κυνκίγίΐοον τής νέης ί;λ- 
λαΟος Αντώνιον Κρυζήν.

Σ3 Ιίρίδ^ή! περίθαμβαι ΑνατολαΙ καί Αύοεις 
Εί» τής Αΐγότττου τα νερά τ ΐ εΤίαν ν’ άρρί,ϊνίσνις.
Φανόν ν' άν«ψ·^ς τρθ[Λ£ρ6 ν ζνιτών εγγύς τής Φαο’ου 
Βίς τά πλευρά σου τον (δαυλόν Ιαράτεις του Κανάρου, 
Σκ'.ρπί^ων ίε  τότε το πυρ εις πρύ /̂.νας καΐ εις πρώρας 
ΚαΙ χρόνων έργα εκαιες ε.'ς όλιγίστας ώρας,
Και εί; τ·/ιν Αλεςών^ρειαν ερήμτ,ν από πλοία 
Από τόν φθόνον ή σκιχ το5 ^ελσωνος ώχοία,
Προίοτις σας άν ή φιονή τοΰ μιναρε ^έν ή/ει,
Καί - τ̂ον εις σας ούριος, ώς ό άκρ, ή τόχη.'

Αλλά φοβν;0ε1ς μή πολλά έπισωρευίώσι τά εττ/:, «φγ'ρεσε 
ταυτην τήν στροφήν ή'τι; ανακαλεί μίαν των ήρωικών πρά
ξεων των τριών ε'νίόξων άνίίρων τής Ελλάδος, το υ ’Αντωνίου 
Κριεξή, του Κ. Κανάρ·/; καί τοΰ Εμμανοήλ Τομβάζι·:.

Λυπεϊται πολΰ ό ποιητής ίιότι ίεν έίυνήΟη ·/ αναφέρω 
ούίε τόν λεοντόκαρίον Δημήτριον Παπανικολήν, οςτι; πρώ
τος εκαυσεν Οθωμανικόν ίίκροτον, καί κατά τόν κόλπον τοΰ
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Φοίνικος όιεσωσε τόν Ελληνικόν στόλον. εμυας μονος μετά
τοΰ πυρπολικού του κατά του θριαμ.βευοντος 'ΟΟωμανικοΰ 
στόλου, καί τρεψας αυτόν εί; φυγήν ακροθιγώς καί οσον 
συνεχωρειτο εις όραμα ό ποιητής ο^μίλησε περί πολλών ε:γων 
καί περί πολλών ηρώων τής νέας Ελλάδος, άλλα πόσα καί· 
ποσοι 5εν παρελείφΟησαν! ί ΐ  νίκ*/] τής Λάλας καί ό άτρό'Αητος 
ηρως της Αν^ρεας Μεταξάς, ή νίκη των Μυλών, καί ό «ν- 
όρείος στρατηγός ό Δημήτριος ϊψ-ηλάντης μετά του ΒΙακρυ- 
γιανου, ν, νίκη τ'ής Γραβιάς καί δ συνετώτατος στρατηγός 
Ο^υσσευς, δςτις άίίχως κατηγορήΟη ώς προδότης κ.αί άίίκως

εσφάγη ’
( ι γ . ) ό  ποιητ·ής ήΟ.'λησε νά δείξτ, εις τόίράμάτου καί τά



μεγάλα πολιτιχ-ά όόγματα τ-ός Κλλ·/ΐ/ΐκίς Κπαναοτάιεω;, 
τ-ιβΐώς δέ έατιχ^ήύ^ογησ: τάς Ίυνταγματίκά; “ΡΧ̂ ? 
ϊροιζηνος* ΐ5ού τ6 κείμενον είί ·:οΰ οποίον τ<ιν σύνΟε<τιν τό
σον συνετρεςε ό νομουαδ"·/!; Γμογόριο; Σοντσος. ,

Έ γ  όγόμ.αΐί Γ?}ς ^^γίας και άδιαιρεζσν Τριάδος·
Κ«1 τρίτην -/ί̂ η τό Ελλν,νικόν έθνος εί; έ9ναην συνε'λβυ 

σιν σοντ,γμένον, κ·/)ρύττει 5ιά των νομίμων πλ-ηρεζουσίων τόο, 
ενώπιον τον Θεόν καΐ άνΟρ(·!ιπων, τν.ν [1ολ:τι/.^ν αότον ΰπαρ- 
ξιν καΐ ’Ανεξαρττ,σίαν, κχί σον,στα τάς ίζης θεμελιώδεις 
’Αρ^τς τον Ιίολιτεόματός του *

Κεψ. ά· Περί Θριισχείας.
I .  Καθείς εί; ί·/;ν Ελλάδα έπαγγίλλεται τ·/ιν θρη

σκείαν του έλευΟίεως, κκίδιά  την λατρείαν αντΫίς εχει ίοην 
υπεράοπισιν.

4· Επαρχίαι · της Ελλάδος είναι, ό'σαι ελαβον χαί ·βά 
λάβουν τα  δπλα κατά της ’Οθωμανικτ,ς δυναστείας. 

η. Ολοι οί Ελληνες είναι ίσοι ενώπιοϋ των νόμων.
I I .  ό  νόμος «σφαλίζει την προσωπικήν εχάστου ελευ

θερίαν κάνεις δεν ήμποριΐ νά φυλαχωΟ/,, εΐμη- κατά τοός 
νομικού; τόπους.

1 2 . ή  ζω'λ, ή τιμή, καί τά κτ·/.α',;τα Ικάςον εντός τής Επι- 
κρατείας ευρισκόμενόν, είναι ΰπό την προστασίαν των νομών, 

χη . ή  Κ,υβε'ρνησις ήμπορεΐ ν 'απαίτησή την θυσίαν των 
κτημάτων τινός διά δηοΛοιον όφελος, άπομρώντως άποδε- 
δειγμε'νβν, άλ'λά διά προηγούμενης άποζημιώσεως. 

ΐ 8 . Αί βάσανοι και αΐ δημεύσεις απαγορεύονται.
2 Γ. Εις την Ελληνικήν Επικράτειαν, ούτε πωλείται, ούτε 

αγοράζεται άνθρωπος· αργυρώνητος δ ΐή  δούλος παντός γένους 
καΐ πάσης Ορησχείας, καθώς πατήση τά Ελληνικόν έδαφος 
είναι ελεύθερος καί άπά τόν δεσπότην «ΰτοϋ άκαταζητητος.

20 . Οΐ Ελληνες εγουσ; τό δικαίωμα, χωρίς προεςετασίν, 
νά γράφωσι καί νά δημοσιεύωσιν έλευθερω; όιά τού τύπον, 
ή αλλέως τούς στοχασμούς, καί τάς γνώμας των, φυλάττον- 
τες τούς ακολούθους όρους, ά. Νά μήν άντιβαίνουσιν είς τάς



•Λ*#* ♦ > * »

άρχάς τ ίς  Χριστιανικές βρτ.σκιίκς. β '. Να ριην άντιβαίν»” ' 
βιτ εις τέν σί|ΐν6 ττιτβ. γ '.  Να άποφεύγωσι πασαν πρόσω- | 
πικέν δβ#ιν καΐ συκοφαντίαν.

37* Κανένας τίτλος εύγενείας ίεν ί ί ίε τ α ι  άπ6  τέν Ελ- | 
ληννκΆν Πολιτείαν. ]

2 8 . Τά επίθετα Εκλαριπρότατος, Εξοχώτατβς κλπ. δεν | 
δίδονται εις κ,ένενα Ελλνινα έντος τές Επικράτειας. ;

(ιδ) Εις τήν Κερατζίν/ιν, μετά τάν γενναίαν πρότασιν | 
του Γαρδικιώτου Γρίβα συνεκλείσθ/: μ.ετ’ αΰτοϋ καί δ Τοδτσας ' 
Βότσαρτ,ς, δ στνίσας Ιπι τοϋ στήθους του τέν μεγάλ/.ν κεφα- | 
λτιν τοϋ Μάρκου Βδτσαρη, καθ’ τ,ν στιγμήν εις τάς σκ·/ινάς ι 
των Όθωμανών δ πρωτομάρτυς ετρώθϊΐ' δτε δε ήμέοας τινάς I 
μετά τον θάνατον τοϋ Καραίσκου εγινεν ή φρικτή εκείνη · 
καταστροφή τοϋ στρατοπέδου του. 6 Τούτσα; Βδτσαρης βλέ- 
πων τήν σφαγήν τοϋ Λράκου, τοϋ Βεΐκου, τοϋ Δαγγλή, τοϋ | 
Νοταρα και τδσων ανδρείων, φωνήν άφείς μεγάλην καΙ εΐπών ' 
• εγώ μόνος επιζώ !. . . * ΙρρίφΟη έν μέσω των ε’χθρών καί 
θάνατον έλαβε Ικοκσιον.

Αύτδς δ ο?κος τεον Βοτσαρών έτίμησεμάλιστατδν έλληνι- ' 
κδν άγώνα' εις τάς τρεις θαυμαστάς πολιορκίας τοϋ Μεσολογ- | 
γίου τρεις Βοτσάοει; προεδρέυσαν ούτως είπεϊν. 1

Εις τήν πρώτ/,ν δ Μάρκος μέχρι τής έλεύσεως των άπδ ! 
Πελοποννήσου· εις τήν δευτέραν δ Κώστα; Βότσβρης* εις ■ 
τήν τρίτ/,ν ό γέρων Νότης Βότςαρης, τοϋ δποίου τήν στρατη
γικήν εμπειρίαν θαυμάζων ό Καραισκος εΐς ήτταν τινά του 
7 ρατοΰ του έλεγε "Χώς δέν έχω έναν Νότην Βότσαρην εδώ! * 

(ιε) Πολλοί ζητοϋσι νά άφαιρέσωσι τήν δόζαν τής Ιν 
Κλεισόβ^ νίκης άπδ τον Κίτζον τζαβέλλαν άλλ’ ή αλήθεια 
είναι ό'τι ή παρουσία του ή’ρωος Σουλιώτου ένεψυχωσε τους 
έν Κλεισόβγι Ελληνας καΐ ό'τι δ νικητής τής ’Αμπλανής 
ΰπήρξεν 6 στρατηγός των καθ’ δλην τήν μάχην.

(ις·) ό  ευφυέστατος Ανδρέας Ζαήμης είς ταύτην τήν μά
χην ήρίστευσε ε’πιπεσών μετά γυμνοϋ ξίφους κατά του πλη- 
σιεστέρου Αραβικού προμαχώνα; καί συλλαβών αιχμαλώτους 
διακοσίους Αραβας.

'ΤΕΑΟΣ ΤΩ?: ΣΗΜΕΚίΣΕΩΝ.



ο
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

ΔΡΑΜΑ Α ΤΡΙ Κ ΟΝ 

ΚΙΣ ΠΕΛΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.



ΠΡ02ΩΠΑ

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

ΡΑΛΟΤ ρ̂ω̂ ;,ένϊ5 του ό^οιπόοου.

ΕΤΦΡΟΣΓΡίΗ τροφός τ·/ΐι,.

ΠΑΙςΙΟΣ Ηγούμενος τοΰ Αγίου όοους. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ μοναγός.

Η Σκ7)νίι είς το Ιγιον 0ίος, εςω τ ίς  ττεριογίς ',δν 

μονασττρίων.



ο

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ.; .
Πρόθυρα γαοϊ)· έγτευθετ χίΟγοσχεπασζοι χορυψαΐ 

Βουγώχ.. χαΐ θάλασσα έκεΐθεν·

21ί1ί]\Η ΠΡαΤΗ.
ΠΛ1ΣΙ0Σ ΚΑΙ ΘΠ:0.\0ΣΙ0Σ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.

Π οΰ ϊίναι 6  νίοφερτο; 6  ζενος οδοιπόρος;
Η ριαΟρη τ.αρουδίχ του έσλότιοε το "Ορος.
Παράδοξος χαλόγνιρος! τί φετ^ει τους ανθρώπους,
Κ εις των τπ^λαίων κρύπτεται τούς άφωτίστου; τύπους;

ό  έξοχος πολλάκίς νοϋς ζϊΐτεϊ ττιν ε'ρνιαίβν 
Και φεύγει ττ,ν με τούς κ,οίνού; ανθρώπους κοινων{αν, 
Καθώς ό μέγας πλάτανος τάς ρίζας του ίεν βάλλει, 
ΤΙαρ δπου πλ«τανύκορμ.οι δεν γειτονεύουν άλλοι.



ϊη β

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.

Ίΐ Οελεις  ̂ φρίχ-ζιν μ.’ εφίραν, {λ’ ίπάγ.ϋβϊν ·:6 αίμα 

Τ4 σιγαλόν του χάτημα, τό σκοτεινόν του βλέμμα,

ΑΙ όρΘωμένκι χαΐ λευχαΐ τ ί ς  κεφαλίς του τρίτες·

Τ6ν εΤίες χ®^ί: και μέ αύτον συνομιλίαν εΤ^ες.

Τίς εΐναι  ̂ τ ί ζητεί έ'5ώ^ σέ Είτε τ ’ δνομάτου;

Σε είπε τα συμβάντα του, σε είπε τά δεινά του:

ΤρεΓ; νύκτας τδν φιλοξενεί το πτωτικόν μου δώμα, 

Αλλ’ ή σφραγίς κρατεί κλειστόν τό θλιβερόν του στόμα. 

Την. ώραν πάντοτε αυτήν, έν ώ λευκοχαρόζει,

Και μόνος ό ακοίμητος άλεχτρυών φωνάζει,

Τά όρη περιε'ρχεται, τους θρήνους του αρχίζει,

Και είς τάς λειτανίαςτων τοίις μοναχούς συνχίζει·

χθες ητον ή πανσέληνος ώχρα και θολωμένη.

Εκεϊ κατά την θάλασσαν τόν είδα νά πηγοίν^.

Παρατήρησα; γύρω του καΐ σκάψας βαθύν λάκκον,  ̂

ϊπ ό  την άμμον έθαψε κοκκάλων βαρύν σάκκον,

Από μαγείας μυστικά καΐ κρίματα γεμάτος*

'Ακούω κρότον . . .  έρχεται* ειν’ ή φωνό του*. . .  νάτος.



2ΚΗ1^Η ΛΕΥΤΕΡΑ.
Ο ΟΛΟίηΟΡΟΣ καΐ οί ά^ωτί^ω.

Ο ΟΔ01Π0ΡΟ2 χα&ψενος εις βρά;ι;ον άτιόιοριογ.

Αύτά βλεπίΐς τύ πο·:·2 |Λΐ
6 , που 'ϊρεχ^ει Οολωμενον^

Αύτο βλεπεις πο καλά{χι
ό,που τρ£[ΐ£ΐ κ>;ρτω[Αενον·, 

ύγώ  είμαι το κα’Χχριι,
Το ποτάμι, ή ζωτί μ.ου,

Κ,αΙ τ6 μέλλον μου αί άμμοι 
Τυ,; ξγ,ρα? «ύτίς ερψ.ου.

Θόλωσε καΐ μαύρη τρέ/μι Οδοιπόρε! ή ζωη σου 
Τά βουνά, τά σύννεφά των, είναι μόνοι σύντροφοί σου.
Εί; έρημους πείιά^ας σέ παραίτησαν οί φίλοι’
Τής πιστής σου ε’ρωμένης νεκρο/.λείσθησαν τά χ^είλη. 
ΜετεβλήΟησαν τά πάντα- μετεβλ-ί'θη καΐ ό χρόνος.
Πλ·Γ,ν δεν άλλαςεν 6 πλάσττ.;, ίέν αλλάζει αύτος μόνος. 
*Ως θυμίαμα λιβάνου καθαρός Ινώπιόν του 
Μετανοίας ζω·ήν ζήσε είς τόν άγιον ναόν του. 
όμοιο; με σέ ό φοίνιζ τό χτηνόν τής μελωδίας 

Προνοεϊ την τελευτήν του,
Κ,’ είς τά 0ρη «ναβαίνων τής πετραίας Αραβίας
Είς εύιάδη ζηρά δάση ετοιμάζει την ταφ-ήν του.

«

ΘΕ0ΔΟ2Ι02 .τμές χΙ υ Παΐσιοτ. 

ϊό  άγριόν το> πρόσωπον, πιστευίιςς με αρέσει*
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ΠΛΙΣ102.

Απύ τέν βράχον άδίλφέ! φοβοϋρ,αι ρ//ί«ως τίαγ.

(Μέ 5ι»ϊ*Γ/;ν «̂ωντιν π?ς; τον 6έβΐΓ.βρίν.)

Θα ζεΊΥις ξ:\ε κσκητνί! ι/.ή κλίνγ,; τα πλευρά σου.

Ο ΘΕΟΛΟΣΙ02 .τ^6^ τό / 'Όδοίτΐόρον··

Μ·/) βλέπ·/); εις τους ούρανους, καί ποΰ πατεΐς στοχάσου !. 

ό  ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ βυθίσματος (ίς .συΛ.Ιογισμους χαΐ 

βΛέίίίύν τας κορυψαζ ^οΰ “Αθωτος.

Κρυστα7.λωυ.ένε Αθωνα! ιχε βάίΛβο; σε κυττάί^ω 
Διά το γιγάντωσές σου άνάστκρια θαυ|/άζω·
Εις τά ενίόμυ^α τ ίς  γης τάς ρίζα; σου άπλόνεις,
Καί {ΐε τά (Λαΰρα τάρταρα τον οΟρανον ένόνεις.

Διάοηιχ· άι·5α|Αάντινον την κορυφήν σου στε'φει·
Τά ίά σ ’ είναι ή ζώνη σου, ή κό|Αη σου τά  νέφη, 
ή  αστραπή τ6 βλ6|χρ.α σου, ό χείρεαορος φωνή σου,
Καί ό άνεριοστρόβιλος ή βροντερά πνοή σου.

Καθώς ό πρώτος άνθρωπος τής πλάσεως, αρχαίος 
2υ πρώτος ελαβες ζωήν και θέλει; τελευταίος 
Προσφέρει τόν αυχένα σου είς^ τάν σφαγέα χρόνον.
Τία ρετι βλέπεις Οπό σέ ή κόνις των αιώνων. 
Κατακλυσριός 5έν έλουσε ποτέ τό (λέτωπόν σου· 
’Ασπάζεται ή θάλασσα τάς άκρας των ποίών σου.



ίΐ <(ύιις! ι ία χ  τίιίΐχ  μ » χωρίς ψυχί,ν χ’ χ κ Η χ ίΙ ί  
Λίώνα; ζώίτι, καθώς βυ ώ «ιωνία ψύΰΐζΐ 

Κ 8ν ά  των {Αυττνιρίων σου τδ αίνιγμα ευρίσκει 
Ο ανθρωχος, στιγμές υίδς χρίν ζ-,̂ σ-/) άχοθνησκει I

• (Ακούίται τ,·/λ; ΰ-ψίιτ^αν.)

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ πρός γο'γ  ΐΐά ιοιογ.

Ο Ιίλιο; άνετει^ε· , τδ σ·/·μ«.τρον μ«ς κοάζει. 
Αναχωρώ· τ·?,ς χροσευχίς ή ώρα χλ/,σιάζει.

ΠΑ1ΣΙΟΣ.

Πγ,γαίνεις φίλε; ή στιγμή τοΰ δρΟρου όταν φΟάσ·̂ , 
Τών ίερεων ό χορδς «ς με χροϊίεάση !

(Ο  θίοδοο»; ψ ίίγ ίΐ.)
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ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ.
Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ καΐ ΙΙαίσιοζ.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ «.τδ τοΰ βράχου βΛέηω γ τον ^.Ιιον 

άνατέΜΙοντα.

νίλιεί τάς τ05«ς σου ακτίνας χόθεν εχεις; 
ί*ί ταχυίρδ^ί^ τοΰ ΟεοΟ, ποϋ ήσουν και χοϋ τρέχεις! 

όχόταν την αυγήν φαν^ς, τ ί δδξβ! καΐ τί κάλλος! 
Λά σ άντικούσ·  ̂ δύναται αντίπαλός σου άλλος;



<ϊου τ ’ άστρα σβύνονται, καΐ σΙ> αύγάζων μ6νος, 
Βαδίζεις εις τδν ουρανόν {λέ βτίρ,α ήγεριόνος.
^  Παντεζόπτα έφθαλμε, καΐ ώ ψυ̂ τί) τοΰ κόσ|Αθΐ»!
Την λά^Αψιν σου είθε ζολί» νά μήν ;̂ αρ·ρ τό φώςρ.ου Ι

Ο ΠΑΙΣΙΟΣ ^ Μ τ:(λυ τ'ογ ^Οδοιπόρον χατα6αίγογζα  

άπο Γ·ό^ β^άχοΥ·

Αύτός δεν είναι άνθρωπος της ίδικνίς [χας σφαίρας! 
Που άρο̂ '̂ε τό πρώτον φως νά ειΌε τής ήριέρας!

Προζ τΙγ 'Ό δθί:ιόρογ τί.Ιιισιάζογζα.

Κ*^ώ; σε ηΰρα ρ.ονα^ε* σε βλέπω δακρυσαένον 
Σε βλε'πω ήλιον θολόν εις νέφη βυΟισ{ΐενον.

•ΜΚξφ ι 8 ο

Τους διαοάτας τ ’ ούρανοϋ, τά  νε'φη όριοιαζω,
ΚαΙ [Λί την παρουσίαν ριου την φύσιν σκυθρωπάζω·

Τοΰ κόσμου πάθη ασκητή ! 6 ράσος σου μην κρύπτν,; 
Τό συνειδός σέ τύπτει;

Είπε με τοΰ πλησίον σου μήν εσκαφες τον λάκκ.ον^
Από ψυχής ιατρικά κρατώ βαρυν τον σάκκον. 
όρίζοντα εχει μακρυν ό γέρων οφθαλμός μου.
Η όάβδος ή πολύπειρος τοΰ κρύου γήρατός μ.ου.. .

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ όιακύΛζωγ τί>Υ Παισιογ.

Επαρέ την όδηγόν σου χ,ονόφρυδε'μου γέρε!
Και άλλου τά βότανά σου καΐ τάς συμ.βουλας σου φέρε.



ι 8 ι  ί | ^

ο  ΠΑΪΣΙΟϊ π^ηΰίάζω κ κροζ ζ6)̂  ^Ούοί^ιόρον. 

Σ'^γχώρτ,τί τ& θάόρο; (Αου· ίρ ρ α ς  "ρεΓ;, βτοχάβου, 
Κά ψαύσω κν Ιτ6λ|Αηΐ7α τάς ^λογίρά; πλίιγάς σον. 
Αίίτϊν*; ΰτκίξίν·. ίιαυγίΤς τύ σλ·̂ 0ρω7ϊ6ν σου βλέριρια.
Τύ βλίτϊω· εί; τάς φλίβχ; «ου καινόν δεν τρεχει αιρ.α· 
’’ίΙ ά“ ΐτώ|Λαι, νχ ζγ,ς είς βράχου; δεν Ιπλάσθης*
Εις τ-Γ,ν [;.ον·/ιν τα ττάΟη του νά κλείτ·/;; εβιάσθ·/ις. 
ϊ ί ς  είσαι; πόΟεν Ιρχεται; ττοϋ τρέχεις; τί σκοπεύεις; 

ΟΑ0ΙΙ1ΟΡΟ2.

Τίς είριαι; ζόΟεν ερχοααι;... τί τά πολυγυρεύεις;
Τά περασριένα πέρασαν ρην τ ’ άνερ.οταράττ·^ς.
Εις τάς τριόδους τ ί ;  ζωίς εΰρεδην διαβάτνις.

ΠΛΙΣΙΟΣ.

Ταλαίπωρε! καν ταύτην μου τίν  απορίαν λυσε'
Τό πρόσωπό·/ σου γν·ρασε καί όμως νέος είσαι. 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Και μ ίν  γ·/]ρασκουν πάντοτε τον άνθρωπον οί χρόνοι; 
ή  λύπη κόπτει γόνατα, όδόντας Ικριζόνει.
Εις τό τραπέζι τη ; ζωη; τον τάπητα πρίν στρώσω,
Εις Ιν ευώδες της ποτόν ήθέλησα ν’ άπλώσω·
Β μοϊρά μου μ  έπρόσφιρε κί αυτό φαρμακευμενο*
Τό ηγγισαν τά χείλη μου, καΐ με σφαγμοΰς πεθαίνω. 

Π Α ίΣ ΙΟ Σ .
ΚαΙ τί κακά δπεφ-ρες·,

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.
ό  κόσμο; τ ί  δεν εχεί;



ΐ8·α

ΠΑΪΣΙΟΣ.

ό  φρ(5νΐ|λος εις τά ίεΐνά τοΟ βίου του άντέχεί. 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Καλ'ιήτερα 6 άνθρωπος νά ητον κρύα πέτρα,
Παρά νά έχ·ρ αιοΟησιν καΐ φρόντιΐιν καΐ μέτρα! 
Σταθμίζεις τά έγκ«5σμια μέ άταρά^ους φρένας,
Απ6 τοϋ άσπρου γ·Λρατος το ψυ^ος δαμασμένας.
Πλϊ;ν μάθε· εις τά σπλάγχνα μου ή λύπη εμφωλεύει. 
Πλίιν μάθε* νά έκτοπισθ·^ δ νοϋς ΐΛΟυ κινδυνεύει.
Σκιά σκιά με κυνκγεϊ φρικώδϊΐ; εις τά σκύτ-ή.
Προχθές άι ώρα τ ίς  νυκτδς έσκμαινεν άι πρώττ,.
Είς τά  βουνά περιπλανών άπαυδισμένον βίμα,
Του καταρράκτου εβλεπα τδ θορυδώδες κΰμα*
Φίονή θρηνώδ·/ις εκρουσεν έζαίφν<ις τούς άέρας*
Εστράφην, κ’ εί; τδ τρέμον φως τίίς σκυθρωπή; έσπερας 
Τκν είδα· των χρυσαφωτών πλεξίδων τνις ή άκρκ 
έστεγνωνε των γαλανών όμμάτων τγ;ς τδ δάκρυ.
Εις τάς κρινώδης πτε'ρνας της, είς τ ’ απαλά της στίθη 
Χλύσσων είδα στίγματα, τραυμάτων είδα πληθη.
Με μίαν χεΐρα μ ’ εδειχνε τδ καταρρέον αίμα,
Μέ άλλην μ  Ιφοβε'ριζε, καΐ μέ δργίλον βλέμμα 
Με βήμα θυμομέΟυσον Ιπε'ταξεν έμπρδς μου.
>0 θέα της μ* έπάγωσεν, ε’σκύτισε τδ φως μου.

(Σιίων τϊΓί χεΐρα ί9Ϊ3 Πκΐαίβυ.)

Πώς ή άνεξιλέιοτος με κυνηγεΐ σκιά της 5 

Ως πδτε άκαμπτη σκιά τά  σπλάγχνα μου σπαράττεις} 
Δεν έχουν αίματος λεπτάν αί φλέβες μου ρανίδα...
1 !  διά σέ παραίτησα καΐ φίλου; και πατρίδα



ΚαΙ ώ( αυτά τά ζω τά έφχελεθρωίλένζ, 
£(ζ τά{ έργι'ίλου; ερηρεο;, χαΐ ζενο; εΐ; τά  ζένα

ΠΑΪΣ10Σ.

ό  λύπ·/ι του 5ίαιτ?ρ5 εις τά έν$ό|χυχά (ίου.

ι 8 3

όκάθ-Λΐε! χ-άΟητε ν άκουσ^ρς τά δεινά μου, 
μ Ι κρύπτει ράσος σ/μερον καΐ καλογτ^ρου σκέπγι,
Π λ ν  τ ίς  στολτις μου ή βα'ρίι νά οε πλανά δεν πρέπει. 
Πλ·})ν άλλοτε δαφνόττεπτ/ιν έβάοταξα ®γ,μαίαν,
ΚαΙ θώρακα έφύρεσα καΐ περικεφαλαίαν,
ΚαΙ 'ίππευτα πτερύποδχς χρυτο^αλίνους 'ίππ ους.
Εις τους τερπνούς είδα τό 0“ ί Βυζαντίου κϊ5π4υ;· 
Εκεί έν μ έ ίω  μυρσινών καΐ τουανταφυλλώνων 
Τ·ίιν ουρανίαν μου Ραλοΰ έγνώρισα πρά χρόνων.
Του υμεναίου έμελλαν ν’ άνάψωσιν αΐ δάδες, 
έ ν ’ φ  αΐ Μαραθώνιαι άρχβϊαι πεδιάδες 
Απο δικβιίαν άναπταν πυρκαϊάν πολέμου.
Με 'Ράχος έκεϊ ετρεςα ορμητικού ανέμου,
Της νέας ερωμένης μου τόν έρωτα προδώσας.
Εμάδατε τάς δόξας μας, τάς νίκας μας τάς τόσας. ' 
Αλλ' δταν τήν πατρίδα μου έκτός κινδύνου είδα, 
Εζητητα τ^ν φίλην μου, άφητας την πατρίδα.
Περί τά  τέλη κρυερού νεφώδους φθινοπώρου 
Εις τάς ευώδεις έφθασα κοιλάδας του Βοσπόρου.
'Ώ λύττη απροσδόκητος και £  παλμοί όδύνης!
Τ·̂ ν νύκτα μί τό τρέμον φως της θολιρδς βελτ̂ νης



έ|χβαίνω ε»ς τον κηπίν τη;· . .  μέ λέγη γΙρων ίναζ 
ό  «ρω; σον τίί; 3ο5το)[_ο5; Ισάλεοσί τά ; φρένας. 
η Ζ ί; ζη; εγώ τ6ν έριοτώ* κι’ αΰτύ; « ν ΐ Ιξετάβγς 
» Εάν άπεΟανεν, ?ι ζή, το βάθος της θβλάσσης.
»Εις τάιν έΧλάία επλευσεν, έλπίςουσα νά σ’ ευρ·̂ ·
* Πλ^ν εναυάγησεν άν ζ·̂  τά πίλαγο; ήξεύρε^·,,. 

(Μ ίτ ’ όλί̂ '9» ί«γ»νντ,7Π (Αίγάλτ.ν ν ο χ ί; .)

έπ τά , ώ γέρων! άΧλαξεν εν^ύριατα ή φυσις, 
Αφ’ ου δακρύων εγειναν οί όφθχΧαοί [Αθυ βρύσεις.
Με εΤίαν |Α·Χ*γχοΧΐΑ6ν χ,αΐ ρόνον εΐ; τκ ξένα 
ό  παχνωαένος Τάυ.εσις, ααΐ ή ά|Α|λώίης Σένα.
Εις το Σινά εις το Θαβώρ ααΐ εις τά Πυρηναία 
έγτ5ρασα· ή Χύτη αου ^ιατηρεϊταε νέα·

ΠΛίΣίΟΣ.

ό  χρύνος τάς βαΟείας μας πΧηγάς δεν βαΧσαμόνει^ 
Εις τά πτερά τον 5έν πετοϋν οί ψυχικοί μας πύνοις 
ό  άνθρωπο; γΧυκογεΧα θρηνεί καΐ πάλιν χαίρει*
Τό στηθύς του αίσΟ·/,αατα αιώνια δεν φέρει.

ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ.

Τά εαρ μου έπέρασε, καΐ πίτέτουσι χιόνος 
Τεκάίες εί; τΧν κύμην μου, μηνύματα χειμώνος.
Μ’ άφήκαν της νεότητος έλπίίες, πΧάναι, πύθοι*
Τά πάθη Ισιώπησαν, τά ""σώμα έκυρτώθη*
Πλην ή νεκρά καρ$ία ριου εγχαραγμένα δείχνει 
Εις τά καυμένα φύλλα της του έρωτος τά ιχνβ,

ι8 4



ι 8 5

ΚαΟώ; 6 τίφ^ωθίΐς ίιιτή ρ ίϊ  άκό/χ.
Τχ ρ.αΟρ χειροϊτίγ^χτ*  «ί» χβΐίν τοϋ τω^ια.

(Κλ«ί<·ν.)

Τ& φω; σου όταν εσβυνε Ραλοΰ[Αθυ! 5έν ρ  ειίες·^
Μ’ εχώοιζαν ωκεανοί, βουνά κρυσταλω{Λ{να,

Πλην μ ’ ένωναν μ ’ έσένα,
Και ολοι μου οιστο/ασμοί, και ολαι -ξι ελπίδες*
Ποσχκι; β'ϊ̂ έττων νά γέλα μέ τ '  ίστρα ή σελν^νη^ 
β Την βλέπει τώρα, ελεγα, μακρόθεν μου χ ’ εκείνη! * 
Ποσάκι; όπ6 τ ' οΰρανοΰ αγρύπνησα το 5ώμα, 
έλπίζων νά συναγρυπνω μέ τ6 γλυκύ σου υμμ.α !
Καθώς δ προσηλουμενος μαγνήτης είς τον πάλον, 
Εποοσηλόνετο εις σέ τδ λογικόν μου δλον,

(Π ρ ΐ; τβν Παίβίον.)

όπόταν σύ προσεύχ^εσαι και κάμν·(ΐς τδν σταυρόν σου, 
Είς την χρυσήν Ανατολ·}ιν γυρνάς τδ πρόσωπον σου,
Κ’ εγώ σ’ αΰτό τδ άστρον μου, σ' αύτδν τον ίλιόν μου. 
Α^ιακόπευς εστρεφχ τδ φως των οφθαλμών μου.

ΠΑίΣΙΟΣ.

Αησμόνησε τδ παρελΟδν τδ βλέπεις· σέ ταράττει- 
Η [Λνημη των ευτυχιών τούς ίυστυχεϊ; σπαραττει.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Τά περασμένα, λέγεις σύ, μέ φέρουν λυπας μόνον. 
Απδ τλν λάαψιν ζώ Ιγώ  των περασμένων χρόνων. 
Και τδ -ηλιοτρόπιον τδ πρόσωπόν του στρέφε;
Ομοίως πρδς τδν ήλιον, κί ό ήλιος τδ τρέφει.



Ανθρώπου {Αεγαλοφυοϋς αθάνατον οίρρβγίδα 
Εί{ τ6 ευρύ σου {χέτωπον Ικ πρώττίί « ρ χ ίί «ιία- 
θαυαάζω πώ ; άνε^^εταο ή εύγενί,ς ψυχνί σου 
Νά κλείεται είς σκοτεινά; Ιρι^αου; ή ζωη σου.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ-

Αγνωστη να ριεννι θέλω ·ή ταλαίπωρη ζωη ριου·
Η ψυχιί μου πλούτη, ίύξαν, ούτε θελει, ουτ’ ελπίζει. 
ί:ν κ εγώ ας ήμουν ΰέν^ρον τίΐ; ξηρά; αύτή; ε’ρ·ημου 
όπου ζ·?ί καΐ αποθνήσκει καΐ κάνεις' δεν το γνωρίζει ί

ΠΑίΣΙΟΣ.

Σε βλέπω άνδρα Ιμπλεων φρον/ίσεως και πείρα;...

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Καθώ; όπύταν αί χορδαί γαλαρωθοϋν τής λύρας, 
Κάμμίαν ερρυθμην φωνήν ή λύρα δεν άφίνει,
Αλλά βοήν και γογγυσμόν άτακτων ηγων χύνει, 
όμοίω; καΐ ή δύνχμις έλύθη τοϋ νούς μου,
Εϊν’ άτακτος και άρρυθμος ό κάθε στοχασμύς μου.

π α Ις ιο ς .

ό  ήλιος τό βήμα του πρύς δύσιν δταν στρέφ· ,̂
'Ως ίχνη του είς τδ κενόν άφίνει χρυσά νέφη*
ΚαΙ ό φιλότιμος, θνητός πρίν ή ζωή του δύση 
Φως χρεωστεϊ αιώνιον όπίσω του ν’άφήση.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Είς τής αίωνιότητος τάς άχανεΐς εκτάσεις 
Σημεία διαβάσεως τ ί ωφελεί ν’ άφήσω;

ι8 6

ΠΑΪ2Ι0Σ.



Κ-βρδίζίΐ τρέχουσα ή ναΰς «ί; κύ(χατα Θαλάσσγίς, 
έάν άφί·»' Οίραύλακας τι πρύμνη τη; όπίσω;..·
Αί πύλεις αΐ πρβτεύουσαι της οικουμένης δλης,
Με φαίνονται ΰπόγειαι οτδναΙ μυρμιγγοπύλεις.

ΠΑί2Ι0Ε.

Η γη σέ φαίνεται στενή* ό ουρανό; εμχρύς σου* 
ο ι  άνθρωποι σ’ ά5ίκ·/ισαν· εί; τον θεόν υψώσου. 

ΟΑΟΙΠΟΡΟΣ

Ματαίως εί; τίιν έρημον Ιφυλακώθην νέος.
Εί; τ·}·,ν σκιάν του πλάστου μου έπρύστρεξα ματαίως. 
Ματαίω; ή νεότη; μου εις τά βουνά μονάζει* 
ό  φλογερά μου κεφαλή την Αντνην όμοιχζει. ν
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2ΚΗΐνΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΘΕΟΛΟΣΙΟΪ Κ.ΑΙ ΠΑΙΣΙ02. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.

ό  όρΟρος, πάτερ! άρχισε- πλίιν άγνωστό; τις νέα 
Μα; εφθασε με μία"̂  τροφόν ώς καλογραία* 
ί*ιφθεΐσα εί; την γην αύτήν, άπό την τρικυμίαν, 
Εις τόν ναόν προσετρεξεν μ ’ εύγνώμονα καρδίαν-

π α Ι ς ιο ς .
Μακράν άπό τάς Ιερά; μονά;, μακραν ί  νέα I 

Τοιαύτη επεκράτησε διάταξις αρχαία.
(Φ(ύ*{ΐ»βι·)



.......... .
ΠΡΑΞΙ2  ΔΕΥΤΕΡΑ.

Φ αίηχαι είχ. ζοίς πρόπο^οζ τοϋ Άγιου ^ρους κατά, 

τίιχ αΙγιαΛΙγ ίρημοχκ^ήσιογ όγακζί,γ ηανταχόθΐγ^

2ΚΗΜ1 ΠΡΩΤΗ.
ό  ΡΑΛΟΓ γοΊνχΜτί\ς πρί>ς το είκόησμα τής Π α γαγία ς · 

Τοίΐζ βτεναγμούί μου άκουσί ίδ» τά 5άκρυ« μου,
Κ,αΙ τήν άδώαν ^ουλ'ον βου λυπ/'-ϊου Δέσποινά μου* 
έν6; απίστου άθλιον ΙννΙα χρόνου; θΰαα,
Τά ξένα περιε'ρχομαι μ ’ άπαυίισμένον β-ΐίμα.
Μη με άφητϊΐς εις αύτήν την ερτ,μον του κόσμου* 
ί ί  κάθε μου άναπνο-ί), εϊν’ ένας στενα-^μός μου.
Τόν άρτον τον γλυκυτερον το στόμα μου πικραίνει.
Τό ίροσερώτερον νερόν τό στόμα μου θερμαίνει.
Θρηνεί Ιίώ  ή θάλασσα· μ ' αυτ·),ν ε’̂ ώ στενάξω*
Αυτήν ει^ώ, καί τ Ο’υρανου τά σύννεφα κυττάξω. 
^^"’̂ χί'?,“·5να σύννεφα! το πε'νΟος μου ΐίέτε,
Κι αν φθάσετε τόν Βόσπορον, το πε'νθος μου είπέτε*

5ΚΗ]\Ή ΑΕΤΤΕΡΑ.
Ρ^Λ Ο Ϊ ΚΑΙ ΕΪΦ ΡΟ η'Κ Η . 

ΕίΦΡΟΙ^ΪιΝ'Η.

Ρ*λοϋ !. . ΡαλοΟ ! . . , νά τό είπώ;
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ΡΑΛΟΓ.

Τί τί βυνίβι;,·

ΚΓΦΡΟΣΤΝΗ,

έκιϊνος δστι; ολον σου τδν βίον φ*ρ(λα/.ίύ«.. .  

ΡΛΑΟΤ.

Α ...7ΓΣ...βα...ν8;..

ΚΤΦΡΟΣΤΝΗ.

* Τον εΤ5«.

ΡΑΛΟΓ.

Ποϋ;

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

Είώ.

ΡΑΛΟΓ χΛοηϊ,^μίγ7\ .

£^01·. έκπνεωΐ·*
ΕΓΦΣΟΣΓΝΙΙ.

Καοίίαν ^ ίΐζ ϊ 5ϋνχττ)ν Ρα)>ου·,

Ρλ ΛΟΥ' κίΛΖΟνηα.
Ριγώ και καίω!...^

Τά γόνατά (χου λύονται,. .

ό  “Ραλβ;; ηΜϋ̂-.-η « ι  βάλλοου* ττ-» χιΓρ* ιΐ ;  τ ϊ  (« :ω π ίν  τ ι ; .

Λεν ίτον ιΐμτι ζάλν,.. .
Τόν ίί»5«ς;

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

λλλοί {γινί και ή |>·οοφν[ το·̂  ίλλι^'
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ΡΑΛΟΓ.

Αί λυτται τον άλλοιωοαν,· |χ·̂ ν ψυ^τί; πόνους ̂  
ήζευρΕί αραγε άν ζώ ; που ητον τόοους χρόνους;

Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ <^ε/^^}·ονσα οίχίαν τιγά.

ΑύτΥιν τνιν στέγην κατοικεί την μελανοβαιεριένην· 
Αύτην την άπύ χληριατα κ<χ\ ^ράνας σχεπασμε'νην*

(βλίίΓουι* ιίιν ί>«λς5,)

Σιώττησε*..  ^έν ρεέ λαλεΐ* τό ^άκρυόν της στάζει.. . 
Α.ναίτ6ητη άπεριεινες ί>αλοΟ!

Η ΡΑ ΛΟΥ έγειρομέ>·η 0Λ0 τον Λήθαργον·

Τίς (εέ φωνάζει;

(Αχβέιτκι έηίΑΧτων χχΐ τ, ενφρβαύνη ππγχίνιι τίν κρότον.)

ΣΚΗΐνΗ ΤΡΙΤΗ.
Η ΡΑΛΟΥ βυθισμένη εις συΛΛογισμούς.

Εις τί θαλάσσης ιλαράς παράλια ώραΐα 
Τόν πλοΐόν μιου άρριένιζεν όπόταν ίρ.ουν νέα! 
Κ,αθρέπτης ητον διαυγής ή εκτασις του κόσριου,
ΚαΙ μόνον τήν εικόνα του παρίστανεχ έμπρό; μου.. .

Συγχώρησε με πλάστα μου! έάν κρατώ ακόμα 
Τό βέβηλόν του ονομα είς τό νεκρόν μου στόμα.



ΙίΚΗΐνΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Η ΕΤΦΡΟΣΪΝΠ επιστρε^ονσα.

Γϊά μακρυνβώ[Α5ν · . .·  ιρχεταΐ'..

ΡΑΛΟΤ.
Θίέ [χου! τ ί  νά γενω;

Ποΰ νά π'Λγαίνω^ ερχεταΐ' πο5 νά πεθαίνω...
όσάκις βάλω κατά νουν πώ? ί ι ’ αύτόν καΐ (κίνον 
Τά πάνίεινα ύπέφερα, στενάζω τόσον χρόνον,
ΚαΙ δτι χρόνου; ψεινα |χε φρένα; σαλευ|ΐένας,
Αισθάνομαι τά; παλαιά; πλ·/;γά; μου ανοιγμένα;. 
Αισθάνομαι παραφορά; όργίς άχαλινώτου,
ΚαΙ ά καρ^ία μου ^ιψα τό αίμα τοϋ προδότου, 
ό  λυπγ,ρά ενθυμτ,σις του ερωτό; του μένει 
Είς τ·ίιν αίματωμέν/ίν μου χαρ5ίαν χαρα'γμε'νη,
ΚαΙ σήμερον μέ ό'λην μου τνιν άμνησικακίαν 
Ανάγκην εχω σύμβουλον νά λάβω τήν θρησκείαν 

Λιά νά χαλινώσω 
Τό μισό; μου τό τόσο.. .

ηλήν κατ’ αύτοΰ κατηντησα νά εχω λοιπόν μίσος;
Πλην δίΐστυχέστερο; εμού άν ηναι αυτός ίσως ς 
Ελέγχους άν αισθάνεται πικρούς!... ώ πάθη, πάθη! 
Πώ; άνεμοταράττετε των σπλάγχνων μου τά  βάθη ! 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.
Νά μ α κ ρ υ ν θ ώ μ ε ν έ ρ χ ε τ α ι .

ΡΑΑΟΥ.

Νεκρήν αυτός με ζεύρει,

Πλάν αίφνης όταν με πλάν ζώσαν δταν μ ’ εδρη,
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Θά (Αε γνωρίστρ; ίυστυχιίξ! τ& τραΰ-Αάμου ανοίγω·

Τά βλέπω· πίπτω  εις κρ·/ιμνον, άν [/.είνω καΐ 5εν φ-^γω,... 
Ραλοΰ! τ ί  στέκεις; χάνεσαι· Ι  ^ισταγ^;.(5ςI . . μέ πονχ. 
Με ποια πάΟ/. τρομερά παλεύω ή άΟλία!
Τ6ν τρε'μω καΐ τον λαχταρώ* νά φύγω ί  νά μένω; 
Πεθαίνω «ν ίέν  τύν ί$ώ, κ’ δν τον ίίώ  πεθαίνω.

19^

2Κΐ1]νΗ ΠΕΜΠΤΗ.
ΡΑΛΟΤ ΚΑΙ ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ.

ΡΑΑΟΪ.

Το·ος οφθαλμού; μοο δεν τολμώ επάνω τοο νά <?τιίσω, 
ΚαΙ τρέμω* είς το βλέμμα τοο τύ φΰ; μοο ν’ άντςκρ^σω. 
θ εέμ ο ο !.. πώς παρ·/!λλα^εν! μ.1 μαύρα ένίυμε'νος!
Καθώς έγιο αγνώριστος ώχρ6ς και μαραμένο;!

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ β24πων μακ^όθεγ τογ Ώ κεα γόγ. 

Ησυχε ώκεανέμου! ώ γαλ·/'·ηέ μου νε'οε!
Είς τ  ά'^ίσοχά μου στ·<ίΟ·/ι τν,ν γαλ-ζίν^ν σου καν φέρε.
Π κν Οέλγ,ς επαρέ με είς αβύσσους σκοτεινά;,

'Ω ; αυτί) το ξτ,ρον φύλλον, ο,που φέρεις καΐ πλανας. 

ΡΑΛΟΤ χαθ ία,ντι')Υ.

Τις σκωλ·/·,' είς των σπλάγχνων μου τά βάΟιΐ ε’φ.φωλΐ'ύει; 
Είς τ ’ον ψ·υχ·Γιν μου ό σκλ·/;ο6ς άκομ·/) βασιλεύει.

ΟΛΟΙ ΠΟΡΟΣ β.Ιε:ΐ(ύΥ χί\Υ θά.Ιασσα)·,

Εκτείνω είς τού βίο·; μ.ου τάν ροϋν τά βλε'μ|Αατά <Αου· 
Τάς πρώτα; βλέπω τέρψεις μου, τά τωρινά ^εινά μου, 
Καί κλα ίω ...
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'Βλίκω'ί ττ,ί {'«λ·ί3.)

α !

ΡΑΛΟΥ. χαθ' εανζήτ.

Μ'Ο [ΐ’ Ιγνώ^ισε^

0Α 0ΙΠ 0Ρ02 τρψονσαν

Δεν είναι ή ρ.ορφ·̂  της ^
Δεν είναι οΐ γαλάζιοι ώραΤοι όφΟαλ[/.οί της;
Τό ιλαρόν της [ .̂έτωπον κα'; τό άνάοτηρ.ά τη ς;...
Φεϋ! άττατώΐΑαι· ονειρον βκληρότατον άπατης 

Με άφηβες!..

(Πλτβιάζβν)

Τ( θελνητρον τΐλητίον της |Χβ φίρειΐ 

Αλλά τί Οελίΐ, τ ί  ζητετ σ’ ερη;Λωρ.ενα (Αε'ρη ;

ΡΑΛΟΥ χαθ' έαντήκ·

Τά ^'/ίαχτάτον εις εμε θιε αο·ν αποτείνει!
Με βλέπει με παρατηρεί καΐ δεν μέ διακρίνει·

Α’ι λΟπαι μέ αλλοίωσαν-. .

νυνηΐ.. συγχώρησε με
Την τόλμην μου... Πώς μόνη ζγς εις τά βοιινα είπε μί. 

Είπε με τί σ’ έβίασε νά ζ'/ισγς ερημίτες;

ΡΑΛΟΥ.

ί ΐ  τρι»ιυμ.ίχ τιΐν παθών.



040ΙΙΙΟΡΟΣ ^α.9' ^α.ντ6^.

Δεν είναι ή φεοντί τη ί- ... 
Αλλοί|ϋιν(ιν! τϊιν έθαψα *αΙ τήν ζητώ άιιιίμ.α!

(Π ρίί ττιν ·Ρ ϊλ ί5.)

Ποτέ ίέν ΙγνωρΙιΟηΐΛΐ, ι ΐ ·  ίλλο  ριέρο; αίτρ-ου; 
ό  χαραητήρ τον άγνωττο; ίέν εΤναι εί; τό ιρώς ριοο.

ΡΑΛΟΤ.

Κί 2ν (Λίς σονε'νι.ιτε . ποτέ τ%  τύχη; ριία ωρα, 
Κ ίά ν  ΐλ ίο τε  (ΐ'έγνώριτες, 04 μ  γνωρίτ,; τώρα; 

ό  σταλαγ|Λώ; τοϋ οίατος τύ ρ,ιίρρεαρον κοιλαίνει,
ΚίχΙ ιίόνος αναλλοίωτος 6 άνΟρωττος Οά ρένγί;
Καθώς αύτδ τό άίρο7θ καΐ κύτρινο τριφύλλι,
Αεν είχα πάντοτε ώχρα καΐ ριαραρ/.ένα χείλη· 
Π«ρ·/λλαξεν, ψαύρισεν ώς και αύτή άκόριη 
Της νεαρχς |χοι» χ.εφαλη; -ή χρυοωρίενη χύριη.

ΟΛ0ΙΠ0Ρ02.

Τί χάρις εί; τοίις λόγους τη ς!... & νεαΐ ριέ μαγεύεις 
Κ Ικ θεμελίων ολον μου τύ λογικόν σαλεύεις·... 
ί4 άγγελε τών ουρανών! τ ί  έχεις καί λοτεϊται;
Τού αλλο·υ κοσμου κάτοικος, σ ’ αυτόν στενοχωρεϊσαι; 
Διατί κλαίουν οί γλυκείς κι’ ωραίοι οφθαλμοί σου !
«  η^ονή άνε'κφραστος, &ν εκλαια μ α ζύ σο υ!...

ΡΑΑΟΤ.

ΔιατΙ συχνοθρηνώ^
έρωτας το αηδόνι ίια τ ί συχνοβτενάζϊΐ; ^
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ΚαΙ τοδ τάφου τδ πτ/ινό 
ΔιατΙ ττ,ν νύκτα δλιιν με^αγχολικά φωνάζίΐ·,

Ι 9 Ϊ

Τ'/ιν ί>αλοϋ |Λου Ιν0υ|Αί^5ΐ τδ δύλύγιστύν τϊ)? σώ{λα, 
Το γαλν,νιύν τ·/)ς ίθος, τδ ροίόκρινόν τΥιζ ^ρώ{χ«.

Την Ραλού εις την μ,ορφην της,
Την Ραλοΰ εις την φων/ίν της,

Την Ραλοΰ είς τάς κιν/.σεις, είς τους λίγους της εΰρίβκω' 
Τ’δν κυττάζω, τ'δν ακούω, καΐ ρ.’ Ικστάσεις άποΟν^ίοχω.

(Προ; τή'( 'Ρβλίδ.)

Τί Ιτηθυρί-εΕς είπε μ,ε· δύναμαι νά σ* συνδράμω·,
Διά σέ θυσίαν πχσαν είμαι πρόθυμο; νά κάμω !

Γεννημένη νά μ-δν -^μουν,
Αύτδ μόνον επεθύαουν!

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ χαζ ΐδίατ.

Ποιον σκότος εις τδν νουν μ.ου! κί είς τά στηθη μου οποία 
Θε'ρμη έρωτος έχύθη!... δυστυχία! δυστυχία.

ΡΑΛΟΤ.

Αχ! πότε ' %  6 άετδς είς άπατότου; τόπους 
Την ερημιόν μου φωλεάν είς τά βουνά θά κτίσω;

ΚαΙ άπδ τούς ανθρώπους
θ ά  φύγω... καΐ μέ γείτονα τδν ουρανόν θά ζτ5σω1



ΟΔΟΙΠΟΡΟ^; προς χ'φτ ^Ρα.ΙοΖ.

β  τΐ γλυκί); μ* ηθίλίν φαννί αυτάς 6 βίος 
Κατόπιν, £ΐς τά ί'̂ ννι σου άν ετρΐχ’ αίωνί:.;ς 
Πιστ·}), Μς «λλη σου σ^ιά -ή πένΟιρ.η ψυ̂ ·̂/ί {χου!

ΡΑΛΟΤ.

Νά ηριουν τά χυν(5(ΐ$νον ττοτά|χι τίς Ιριίρ.ου 
Νά ίριουν ή κυττχρισσος ή τοΰ κοιίΛΤ,τηρ'ου,
Η δ άηαίσιο; χαλκάς τοϋ κωίονοστασίου!

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ καθ' ίαντόχ .

Ποία σύγχυσις τάν νουν ρ.ου αίσΘ-ΛΐΛάτων «νατρί“ ΐΐ ! 
Τ·}]ν Ραλου ή ορασίςαου, ί  τά φάντασ(χχ τϊίς βλέπίΐ; 
ΐ>νΕΐρεύο(Χϊΐ, θέλεις, ούρανε! νά μβ τ:αι5εόγ;ς,
ΚαΙ τά οντα μεταπλάττεις, καΐ τάς φρένχς μου σαλεύίΐ;  ̂

(Πρόί -τϊΐν Φαλο8 )

Τλν άγγελικίιν μορ9’'-'' οου, τά ουράνιόν σου σώμα 
Βλε'πω νέα! καΐ πώ; είσαι απορώ κ’ έγώ ά/.όμα 

κάτοικος αύτου τοΰ κόσαου.
Εΐ; τά κάθε κίντμά σου είς τά έλαφρόν σου βνίμα, 
Τρέμω μήν έπαναλά?·/ίς το άγγελικόν σου χ̂,'Ζρ·«,

ΚαΙ χετάζ·/ις άπ’ έμπρό; μου.
Ώ  αν έμελλες Ικ νέου ν’ άγκχί^σ^,ς νέας σχέσεις I 

αν έμελλες Ικ νέου σχέσεις νέας νά συν5έσ· ς̂^
Απά αίου σκότος τρέχων εις τά φώς *οΰ παραδείσου, 
Των αγγέλων τάς Ικστάσεις Οά αίσθάνομουν μαζύ σου. 
θά λοσμόνουν τ·/ιν γίίν δλην είς τ ’ αγγελικά σου κάλλη, 
Κ.αΙ δ κόσμος μου θά ητον ή γλυκε?ά σου αγκάλη·
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2ί» θά - ί̂Ουν ή ψυχή (χου, ή. ζωη |χου, ή χαρά μου, 
Των ελπίδων μου τ6 χέντρον, τΑ παρΑν» τά μέλλονΐά μου· 

ό  άμμώ^γ); Ιριημία,
Κ,αΙ «χύριντ. καλύβα εί; τά ορη μέ οέ μία,
ΚαΙ μέ σΙ, εις τά πελάγγι μία σκώ^η άφειμένη, 
ήθελαν χ κ  ενα θρόνον -ηερι,οοότερον μ ’ ευφραίνει...

(λοιμβάννν μ» παρ*γορ*ν την χ»ιρ« τ ί ί  ί·«λβ3;.)

όταν φως μου! μ ’ άντικρύζνις
Πώς κλονοΰμαι δεν με λεγεις;

Τί κρατείς, δταν μ’ έγγίζ·^ς,
Κρατείς* φλόγας καΐ μέ φλέγεις ■,

Πέμε κάν, άν άποθάνω,
Πέμε· θά μέ λυπνιθρς;

Πε'μετο, στιγμήν δεν χάνω.
Ατΐοθνάιοκω «αρευθύς.

(Την ΐν*·^κίλίζ«τ*ι·)

ή  αίωνιότης φώς μου! εμπροοθε'ν μου .θά περάσγ,
ΚαΙ δ ^ ιο ς  τδ πΰρ του χαΐ τάς φλόγας του θά χάο-ρ· 
Πέρας δμω; δ άθώος έρως μου δεν θέλει έχει,
ΚαΙ πϋρ έρωτος άοβέοτου είς τάς φλέβα; μου θά τρέχτρ.

Η ΡΑΛΟΥ άχοσ-ωιιέπ} χαι μέ όξ>γψ·

ό  βορε'ας, όταν τρέχ·/) άστατος εί; τά βουνά,
ΚαΙ ή θάλασσα ή μαύρή, 6'ταν άστατνι γυρνφ,
ΚαΙ εις ένα βράχον τώρα καΐ είς άλλον πλ·/;βιαζτ,, 
Με τίιν άστατην ψυχήν σου, μόλις μόλις ομοιάζει.

ΐ 3
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τίΐν Λρώττ,ν ερω ΐ̂6νϊ;ν^Ρου ίέν Ιδβψες «χ(5(Αα, 
Κ,βΙ νεοιις 'τάζίΐ έρωτας το 5όλΐ(5ν οου <ϊτό)Αα! 
Αΐ τρίχες σου ώρΘώΘησαν... Ιάν άΟωος ίσαι, 
Πλησίασε· τ ίώ χρ ιας; τίτρέι^εις! τί χλονεΐσαι; 

(ό όδβ'.Λΐρο; ιαΙ τ ί̂μοιτα βη{**τ* φείγεί.)
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2ΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.
ΡΑΛΟΓ ΚΑΙ ΕΓΦΡ05ΓΝΗ.

II ΡΑΛΟΓ Λγός τήκ Εύ<^^οσΰγψ ί^χο^έγτ{Υ. ̂ ·
Αχ! Ευφρόσυνη αχούσες τους λόγους τοϋ άστατου; 

Τάς νέας του παραφοράς, τόν νέον ερωτά του ;
Μ’ εζελαβε της γείτονος ίρ·/!αο« xαλο^'ραί*ν,
Κ ’ Ερωτικά ρι’ Ιλάλν.σε, καθώς αε ες^ε νεαν. 

ΕΓΦΡΟΣΓΝΙΙ,

ό  δράκων ό κακοποιός το ^ερρια {χεταλάττει,
Αλλά τό ίηλητ'ιίριον Ινοό|χυχον φυλάττει.
ΚαΙ τοΰ ανθρώπου ή [χορφ·ό αλλάζει ριε τόν χρόνον, 
Πλίϊν φεύγουν αί κακία; του |Αε τ·ίιν ψυχ·ίν του ριόνον. 
Τό πρόσωπόν του ηλλαξε, πλ·ην οχ; κ’ -ή ψυχνί του.
Εΐν’ 6 αυτός, και κάλυιερ-α κι’ άν φ/ρη ερηιχίτου. 

ΡΑΛΟΓ.

λύσσα λύσσα έρωτος! . . . ώ νά μ·/ιν εγεννώριην!·. 
Καλητερα ν’ άπεθνησκα καΐ νά |Αην αΐσΟανόρι·ην!
Τόν εβλεπα I καΐ δλη μου έσκίρτα ή καρδία !
Τό πρόσωπόν μου εκαιεν, εόχρία, ίρυθρία,
ΚαΙ ούννεφον ε’σκεπαζε πυκνόν την δρασίν μου·
ΚαΙ θορυβώδης ίπληττε βοή την ακοήν μου.
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Αατρίύει τύ» ΐΛίορ>ιον τόν «λά>ον ή ψυχή Φ>υ · 
Μδ τής άγΛναΛτίίσειος τύν θώραχα όπλίσου.

Αν ζω, ν1 άν άπεΟανα, οδτ’ ένθυρ.είται πλέον.
Τον βλέπω κνδρα, δόλιον, καθώς τόν είδα νεον.
Δεν τόν μετέβαλαν καιρός, ονδε 'όδοιπορίαι. 
ό  άναμνητεις λυπηραν καΐ ώ ψοχίς πικρίαι!
Τά βλέμματά του χρός εμέ κρατών προττ,λωμε'να, 
Κανένα χαρακτήρα μοα δεν έβλεπε, κάνε'να.
Κανείς των δεν μ’ ενθύμιζε·

ΕΤΦΡ02ΤΛΗ. -*

Δεν μ’έλεγες κάμμία, ^  
Κάμμία ό'τι δι’ αύτόν δίν  σ’ έμενε φιλία}

ΡΑΛΟΤ.

Τά χείλη μου τό έλεγαν, άλλ’ 5χι χ’ ή ψυχι{ μου. 
μ’ αύτόν συνίζων κ’ εις «ύτά τά δάση τής έρήμου. 
όπότε είς τού Παρνασσού καΐ ίμηττοΟ τά δρη, 
μ ’ Ελληνικά στρατεύματα Ικεΐνο; ώδοιπόρει,
«Αυτήν την ώραν, έλεγα, βουνά χαΐ βράχους τρε'χει.
• Κάν στέγην, τήν οτιγμ-ήν αύτ·ήν ύπό τά δάτη εχεί}· 
Αχ! δσα κι’ άν όπέφερα έννέα τώρα χρόνους. 
Θανατηφόρους λογισμούς, καρδίας δριμεϊς πόνους, 
Παραφοράς έρωτικάς χαΐ συνειδότος τόψεις,
Α χ ! όλα τά ύχερτεροΟν αΐ τωριναί μου θλίψεις.

ι3 ·
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ΕΤΦΡΟΣΪΝΗ.

Σε β%έ«ω, κ<ίρί μοι>! τϊολί»̂  πολύ άλλοιω|ΛενΥ5ν'
Τίιν φανταβίαν σοο πολύ τίιν βλέπω χτυπ ι̂ριένην̂
Οί λόγοι σοο.. οί τρόποι σου... τ& άγριόνσου βλε (̂Αα...

ΡΑΛΟΓ. ®

Σ/.ληρή ^έν ηριουν! ^ιατί ανθρώπου ^ιψ» αίρεαΐ 
έννέα χρόνου; Ιζνισα αθώα χαλογραέα*
Τοιαύτη πώς ρ,’ έ^εσποσε απαίσιος ι^έα!
Πρό χρόνων είς τόν Βόσπορον, οπότε ψευΟΐ χείλη 
Τίιν φτίριτ,ν τοΰ θανάτου του |Λε εΤχαν αναγγείλει,
Από τά δάκρυα σχείόν τό φως {4θυ έστερηθην.
Τόν εΙ$α· ζ?· σιί(/.ίρον·... πιστεύει; 5  ελυπ^θην. 
Διότι ^έν 'άπέΟανε, κατάκαρδα λυπούμαι.
Την άμαρτίαν μου εί; οέ την εξομολογούμαι.

(χλαίονσΚ.)

Νεκρός άν ·ίτον, ήθελα νά μη γνωρίζω μΐσος,
Νά κλαίω είς τόν τάφον του, καΐ ν’ άποθάνω ίσως.
Πλ·}ιν μετά τόσα μου ίεινά καΐ ίάκρυα χυμε'να,
Νά ζ^, νά ζφ ό άσπλαγχνος, καΐ νά μλν ζ·̂  μ’ Ιμε'να* 
Με χωριστάς νά ημεθ* ψυχάς είς εναν τόττον,
Αυτό, αύτό υπερτερεί τάς λύπας τών ανθρώπων.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

Οί ναυται είς τόν -ήλιον τά άρμενά των λύουν,
ΚαΙ τά φαιδρά των άσματα γαλιίνην προμηνύουν.
Νά φύγωμεν* μας καρτερεί τό πλοϊον ΐ  Ισπέρα 
Μας προαγγέλλει αίσιον καί ουριον αέρα.



ΛΟΙ

Εγώ νά φ^ίγω! χαΐ προ; ι ί  «ί τόσαι [ίου πλανεσβις; 
Ηά ρι’ έΐΓίστρέψνι; τίιν ζωήν (α! αότ6 Οά ή{Απορεβΐ(ΐς̂
Εγώ νά φύγω! άγανιϊ; ωκεανού; νά πλε'ωΐ 
Εν’ ώ { 1 6  φεύγει χ· ή ψ'̂ Χ'̂ » (χύλι; αναπνέω,
ΚαΙ άχοίνήσκω!..,

ΕΓΦΡ02ΤΝΗ χΜ ίουσα.

Αυστυχή;!

ΡΑΛΟΥ.

, Κ-ΐ’ αύτδ Οά τελειώογι.

Τό τέρμα ει; την λύπην μου ό θάνατο; θά ίωσγ. 
Κάμμία δεν μ ’ άπέμεινεν έλπΙ; κ’ επιθυμία.
Απάτ’ εί; την ζωήν αυτήν δεν με κρατεί χαμμία. 
Ναι Ο’ άποθάνω. πλήν προτού τά βλέφαρά μου χλείσω, 
Εχδίχ/,τιν έχδίχησιν πηγαίνοι νά ζητήοω,

(λν*/«?»ΐ· ί;Ε0φ:ον5ντ, ττ.·· »Χ»λ5ν«Εί.)

ΡΑΑΟΥ.



ΠΡΑΞΙ2  ΤΡΙΤΗ.
ΦαΙγοτται, ρτί^ιιατα π ο ί ΐά  ιία τή η ϊίτο ά ο ν  ταϋ ό ίσ ο κ .  

είγαί έσπερα άστερε^πός.

2ΚΗΝΗ ΠΡ&ΤΗ.
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΙΙΑίΣίΟΣ.

ΠΑίζίΟΣ.

ί π ί  χαλινόν ιόν νοΟν σου ά9λιέ (Λου φίλε I φέρε, 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Λ ένθυρεησι; γλυκεία!., την έναγκαλίσδην γε'ρε!
Τ ί ί  καρίίαίτε,ς αίσθιίνθην τούς ήίονικούς χαλριοιίς.
Κα μ  άντανακλώτιν εΐ5α τούς λα,αιιροός της όφΟαλριούς. 
Κ ς τόν κόλπον της ό κότοιος είχεν όλος άθρουθή.
Από τας δολάς [χου φρε'νας τό παν είχε σηκωθή- 
έτρε(χα... καΐ ττερηιΑε'νος ήμουν γλιίατη; , . ύ  πνοής. 
Μεταξύ θανάτου ήμουν καί τρκτμάκαρος ζωής.

■ Είς τό ε’ναγκάλιαμά μας αί θερμαί ψοχαΙ ήμών 
Με τής ήίονή; δεμεναι τόν γλ,υκύτατον δεσμόν, 
Εναγκαλισμε'ναι ήσαν, και είς υψη οΰρονοϋ 

Συνανεββίναν δ|/.οΰ.
(Σκ'ων τ5;ν χ»ίρϊ τΛ  ΠαΓσίου χβΐ «τος έιντοΟε)

Λττό τον τάφον ^ύναται χάνδΐ; ν£χρδς νά «υγ^; 
ίΐς τόν α^ΐν  καταβάς, άπό τον άίϊΐν οεύνβι;



*Η τοδ ανθρώπου δύνχται τό πνεΰρια νά [Αορφώσ·̂  
Ανύπαοκτα φαντά5(Αατα κλ\ σώρια νά τά ^ώ®·/ι;

σχΐ(Αα ποια Ιλαβεν τ?;ς ^υΰνχ/ούς έαλοΰς |χο»>, 
ΚαΙ ριένει άναπό'ϊπαστος άπύ του; όφθαλιιού; }Αθυ;

■ (Κλκί'ΛΜ.)

Αν ητον ίυνατδν νά ζ^.. κι’ άν τιίβη ευτυχία 
2 ε πίριεμενε ποτέ ώ άϊΟενί-ί; καρ^ία!·.· 
ό  γέρων {ΑΟυί λε'γει; ν* εΐπΙ ,αε, λάληβέ. με· 
Είπε ριε, γέρων 1 δτι ζ?, καΐ παρηγόριιτέ {Αε. 
ή  |Α·ίιν είπ·?;, οτι 5έν ν^, άν Οέλ^; τήν ζωτίν αου·
Είπε |Αΐ γέρων! οτι ζ ί  καΐ λάβε την ψυχ^'» Η·ο»ΐ·

(Βλίτίβν τ:ν τάφοι τϊί'ΡοΛ οϊ; τ}ιν βιτοϊον «ι5το{ δψωβ·.)

Πέθανε! κ’ έγώ ·Α«τ«(ω; είς τον τάφον της στενά,ω·
ΠέΟανε! κ’ Ιγώ ακταίιος τ·?ιν ζητώ καΐ την (φωνάζω.
Εις τάφον της άθλιας, άφητΙ [Αβ νά Ορηνησω, 
Κ,αΙ ίικαίας αετανοία; πικρά δάκρυα νά χύσω. 
Ούρανε ριου ! έδυνηθην ίερδτυλος νά γένω '
ΚαΙ είς άλλης νέας ·κάλλη έρωτύληπτος νά ριε'νω!

(·0 Παίσ(βς φίόγίΐ.)

αο3

2ΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ο  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ xα0ψ(^ος είς την πέτραν τον μνψ α τος  

χαΐ ν^όνύ>ν τονς χ,ρθα^/ίούς προς τόν ονρανόν. 

ή  πανσ6>·'νος κοψαται είς προσκέφαλον σύννεφων. 
Απο τδ ' νεκροταφεΐον ριέ τά σκύτη έηιστρέφων,



Ει’ς τά |!άθ·/) το5 
Κ.άθη[ΐαι καΐ κλαίω {ΐιίνος. 

έρχίται με βήμα σί^ον μελαγχολικίι σκιά τις. 
Κλαυθμηρας σελτ{ν·/); γέλως είναι τ6 μειίίαμά τη;... 

Είσαι ί  σκιά έκείνης

2ο4 4 ^

^  σκιά! καΐ :ρι> χύνει;;

Αν σκιά έκεινης ησαι, μόνη καΐ μακράν των κρότων 
Ερχον ερχου τίιν έσπέραν με τό άστρον των ερώτων, 

Αγγελο; παραμυθίας 
Τείνων χενρα βοηθείας,

Φερε την ζωήν καΐ χάλιν εί; καρ^ίαν νεκρωμενην"
Φερε παλιν τίιν έλπιζα εί; ψυχήν άχελπισμενην,

ΚαΙ τδ λογικόν είς φρένα;
- Απδ λύπην σαλευμένας.

(λχοιίετβι ίχβ{ σ ψάντρ».)

ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ ^ηκο^όμε^οζ.

Σήμαντρον, ο,χου επάνω θρηνω$|^; εί; τά οστά της! 
Είς τό σκότος τ ί  φωνάζει; και τον ύπνον της ταράττεις ; 

Η ακοίμητη φωνή μου
Στέκει... την παραμονεύει κ’ εί; τά  βάθη τής ερήμου. 
Μαραινόμενος 6 κρίνος γλυκοχύνει ευωδίας 
ΚαΙ δ κύκνος άποθνήσκων σβύνεται είς μελφ^ίας. 
Εξατμίζεται είς θρήνους παρομοίως ή ψυχή μου. 

(Γίνυιτίτών «νώίπβν το5 τάφβι> τ ι ;  'Ραλοϋί.)

Ον αγαπητόν και νέον! άνθος μαρανθέν άκαίρως I 
Εις τα πρόθυρα τοΰ βίου μας συνένωσεν 6 ερως*



2ο5
Αλλα £Ϊς τον τάφον χίϊται.

Α π’ αύτον τον τάφον τώρα ελεείς Λ«1 [εε λοπεϊβαι^ 
Λεν 6?{α’ άξιος, είπε με, είς το3 τάφου σου τύ χώμα 
ν ’ άποΟέσω το νεχρόν μου το πολύπαθες μου οώμα^ 

ΦΩΝΗ έχ χοο Λ ΐψ ί ΐ ί τ  ^άσονζ·

Α φεςμε!.. τα,ν ήϊυχίαν μγ; φθόνος μιας ψυχής, 
ίερλς εις οε ίεν είναι δ νεχρδς /.αΐ ίυστυχιίς; 
ή  μετάνοια σου τώρα, ί  πΐΊρνι συμπάθεια σου 

Και τΰ δάκρυ σου πρδς τ ί } 
ό  νεκρός τί τά  ζ ’Λτεϊ;

Μίιν μ’ έμπαίζτς... καν την λύπην καί τδν θάνατον σεβάσου. 
Των εχθοών άι θλίψις είναι πικρά δβρις είς τους κάτω 

Ιίπρεπε νά μ ’ ελεφς,
Τδτε νά μετανο·^ς,

όταν άπδ εν σου νεύμα ή ζωη μου εκρεμάτο.

ό  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ //έ όρθάς τρί^αζ.

ό  τ ί . .  φω.,ναί!
’Ω ού..ρα..νέ!

Πού., είμ’.. εγώ!..
Τί εχω !.. τ ί ;
Καί διατί

Τρέμω... ριγώ!

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ι^χρος .·τ.^7^σ<άίεί πρί>ς τδΰάσος 'ΰθο 

έζ ίρχ ιτα ι ή ρ^ωκ//.

^άηασ^ια χεκα.Ιί'ΐιιιε'νοχ·

Φύγε!., φύγε!., μη μ ’ εγγίζης!



Τό ψάνζασμα ίκχα.Ιυπζό^ξγΟΫ. % 
έγώ  είμαι!., με γνωρίζεις^

/ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

2ο6

ό  Ρα·.λοδ μου !

Τί) ψάνζασ^ια.

Εγώ· τρέμε.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Φίίνταβμ.ά της! οίκουσέ μ$.

Το (^άντασηο..

Απιστε Δεν σε «χούω .. νά σ' ακούσω πλέον πρέπει^ 
ά  ψυ;̂ ·/) μου μ.’ απιστίαν χαΐ άποστρο9·ί:ν σε βλέπει. 
Φευ! 6ποίας προδοσίας έγινα τό σκληρόν Ουμα!
Κάλλιον, πρίν σέ γνωρίσω νά μ.’ Ιχάλυπτε τό μνήμα! 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ·

Εάν ·ησαι ή σκιά της
Κ ’ έκ των ουρανών χατέογς;

« Τί τά σπλάγχνα μου σπαράττεις,
Λιατΐ μέ φαρμαχεύεις

έρωμένη της ψυχής μου! ·ή τερπνή σου παρουσία 
όζ  η λαμ,ψις τού ήλιου, ·ητον εις εμέ γλυκεία.
ΙΓρ επει πρεπει νά φοβώμαι σ·ημερον νά σέ λαλήσω , 
Και νά μήν τολμώ τά φώς μ.ου εις τά φώς σου ν’ άντιχρύσω).. 

Πληβΐχζίκν ίτρΐ' φίντ*5μ».

Δεν είμ’ άξιος άγάπ·/);· γνωρίζει.
Α,βυστο; άμαρτ·ημ.άτων άπο σέ μ ’ αποχωρίζει.
Από έρωτα πατρίίος τ1 και ^όξης ε’ΟερμάνΟην.
Αλλ Ιάν τηχρούς ελέγχους συνειίήσεως αΐσθάνθην.



'λοη

Λλλ’ ΐάν *ίς δάκρυα |χ.ου 
Εοβυσαν τά  δμ[Λα·:ά

Αλλ’ άν πά«χ_ω πάίκν ώραν «παραγμού; /.χ^^ία; νέους, 
Δεν εϊμ’ «ζιος άγάτ;·/)ί, πλήν εΐμ’ άξιος ελεους.

Το ^άνη:ασιια.

Μά του; μελιρρύτους λύγου; του δολίου οτύμκτό; βου! 
Μά τδ εωσφόρον ίώκρυ τοϋ απίστου ίμ{/Ατό; σου!

Είς τό δίκτυ σου δεν ΐϊίπτω.
Με «γκάλγιν άνοιγμενγιν, καί μ εΰπείΟίΐαν μεγάλην 
Τ·}ιν καρδίαν σου με δίδεις· δό; την είς κάμμίαν άλλην, 

Είς τους χόδας μου τ·)ιν ρίπτω.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ γοναχίΐ,ωγ.

σ ' εζταισα· συγχώρησε με· δεν ουλάττει κάνεις μϊσος 
Είς έρτθρο'υς άποθανόντας.

Με μισείς, καΐ τό πιστεύεις, οτι χρόνον πολυν ίσως 
Θε'λω μείνει με τους ζΰντα; ·,

Τ’ον γλυκεΐαν σύντροφόν της ή τρύγων όπόταν χ*σνΐ» 
£ρημην τ·/ιν φωλεάν τη; παραιτεΐ μέ στεναγμούς.
Απ’ αύτά κ’ Ιγώ τά βρη απ’ αυτά κ’ εγώ τά δάση 

Τρέχω φεύγω με κλαυθμούς.
Ποϋ πηγαίνω·,... πού πτ^αίνει τό κλαδί τό συντριμμενο 
Είς κρημνούς όπόταν τρέχ·^ από χείμαρρον συρμένο} 

Χκουσε με., δεν σε κάμνω κάνέν ζήτημα μεγάλο.
Δεν ζητώ δεν βε'λω άλλο, ^

Παρά ναλθτ,ς μετά χρόνους είς τό χρύον μάρμαρόν μου, 
Καί νά βρεξγις μ’ εν σου δάκρυ τ-ίιν ξηράν κυπάρ'.σσόν μου*



« » ΐ | )  2 θ δ  1 $ $ ^

1Β ορκίζω ίίς αότό μαιι τ6 σκελεθρωριίνον οώριιι·
Εις αΰτ4 τδ Οολωρεένον ά*ό 5άκρο;ί ρεοο δρεριιι,
Εις οεότός τάς παρκκκίροος τοό με^■ώπο■̂  μια  ροτίίας^ 
Των ελεγχοεν μ,οα σηρεεΐκ, τκς όίόνης μοα σφραγΐείας. 

(Πίπτει χα'ι λ!«39υ{ΐ.ιϊ.)

Τό ^ ίη α σ ιια  π^ριπαζου^^ ·)·νρω τον Ο(ίθΰ.·τόρου.

2 2  γνωρίζω* ®έ γνωρίζω.
Δι’ αϋτο σΙ τβλανίζω

Και σε κλαίω, δ'^βτ'^γ7 /̂
Ε ϊ4 τίιν λύπϊΐν βά γεράστ,ς 
Ε ί; ττιν γήν 5εν Οά περάσ·/;;

Μίτ.ν ώραν εύτυ^ή·
Αθλιε! μ.·}ιν άπατάσαι,
Πάντοτε Θά ένΘυμασαι

Τον άθώον ερωτά μου.
Και Θά κλαίή; αΐωνίω;
Πώί ΙοΙρΘ/',κες 5ολίω;

Τ·/)ν ά“λίν  νεόττ.τά μου.

({> Όοοιπ^μ; ΰ’̂ ·)^ .̂'/^τΛ·.κxι βχίΰ«ν τί1;ς λογον; τίΰ ^ϊντάσκ.*το; ά^ίτϊ' 

«ν*5τ»νχγα5ν χ ί ΐ  ίτάλιν λιιτκβυμεΓ.)

Το φάντασμα ^-.ίνγοχ.

Και μακράν τ ί ς  κοινωνίας,
Και μακράν τ ίς  ερτ;μίας,
Ιν είς τά φώτα τ ίς  ήμερα;,

Κ ίΐ;  τά σκότ·/5 τής ετ-ερα;

Ρ)ά σε φαίνετ’ ή σκιά μου.



Κ,' ί ΐ ς  το ΐΑεοον των άνέ{χων,
Κ.· εις τ6 [ΐέσον τγ.ς γαληνγίς,
Κ’ εις τ4 [λίβον των πολψων,
Κ’ ε;ς το αέοον τίις είρ-ήντ,ς

©’ άντ/ιχ^οΰν τά ιεοο»

Ο 0Λ 0ΙΠ 0Ρ02 έζαί<ρχ7ις στ/χόπΐακ ^ιε τοϋχ σαΧειψίγογ 
κ α ί  έ χ α γ α Λ έ γ ε ι ^

ΚαΙ μακράν τ ι ς  χ,οινωνίας,
Και ^εβκράν τ/.ν Ιρ·/;̂ Αίας,
Κ.· εις τά φώτα τ ίς  ·Λν.6ρ«ί)
Κ.’ εις τά σκ^τη τ ίς  έσπερας

Θά σέ φαίνετ’ ή σκιά (εοο. 

κ ’ εί; το μέσον των άνεμων, 
κ ’ εις τ6 μέσον τνίς γα '̂Λννις, 
κ ’ είς τό μέσον τών πο·λε'μων, 
κ ’ είς τδ μέσον τν,ς είρ·/5ντ:ς

Θ* αντηχούν τά κάαόματα μου.
(ό  Πϊίβιο; χαΐ & Θΐί325ΐί; φιί·«ντ*ι.)

ΘΕ0Λ0ΣΙ02.

Τον όίοιτϊδρον κυτταξε* τ ί τρίχες όρθωμεναι!
Λεν είναι τών όαμάτων του αΐ ν.όραι σαλευμεναις 

ΠΑίΣΙΟΣ.

τ ί  μέτωτίον άτςαίσιον! ωσάν τδ σφράγισμά του 
Εις τούτο νάε«εθεσεν δ δαίμων τοΰ θανάτου ί 

ό  ΟΛ0ΙΠΟΡΟ2 έχαγα.Ιέγων σχήματα χαρα^ροσυγηζ· 

ΚαΙ μακράν της κοινωνίας,
Και μακράν τής ερημιάς,
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Κ’ ίΐς  τά φωτ* τής ήμέρ:*;,
Κ’ ίΐς τά σχότ·/) τής Ιτττίρβς

Θα σέ φαίνετ’ ή σκιά μον.

ΠΑίΣΙϋΣ.

Π α ρ α φ ^ ίΐ 6 άθλιος! ώ κρίμα ! ^υβτυχία !
Κ,άμμία εις τοίις λόγους του σενεγεια, κάμμία!

ό  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ιΙτάΛΑω^.

Κ εις τό μέσον των άνεμων.
Κ εις τό μέσον τής γαλήνης,
Κ είς τά με'σον των πολε'μων,
Κ’ εις τό μέσον τής ειρήνης

θ ’ αντηχούν τά κλαύματά μου. 

ό  ΠΑΪΣΙΟΣ πΛησίάζωχ Λρ6·', τίιτ Όίθίπόρο>'.

*Ως πότε είς τά μνήματα πλανάσαι ό ίοιπόρε! 
έσήμαναν αν ίώ ίεκα των μεσανύκτων ώραι!

ό  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ προσΐ]Χζ)τ άγρω τ ϋριαίχ ΛρΙς τοι· ΠθΛ<ηοτ.

6  κλαυθμηρή αυτή φωνή τρυγύρο^ μου τί θε'λει!
Τά μνήματα την στελλουσι 5 τό σήμαντρον τήνστέλλει^ 
Πώς μόνον ή φωνή αΰτή τάς άκοάς μου κρούει;

Αυτήν πώς μόνον ή νεκρά καρίία μο;#̂  άκουιι;

Ψ ά^ν.

ΚαΙ μακράν τής κοινωνίας^
ΚαΙ μακράν τής έρημίας,
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Κ,' ιΐς τά φώτ» της '·Λ(Α£ρ*ς,
Κ’ ίΐς τά σχότη της έσπίρας

Θα σε φαίνετ’ :?ι σ«ά ριοϋ. 

(Ψεόγίΐ.)

ϋΚΗΐνΗ ΤΡΙΤΗ.
ΠΛΪΣΙΟΣ Κ.ΑΙ ΘΕΟλΟΣΙΟΣ. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.

Τ6 [Λα' ι̂ώίες βτ{Αα του, τό φλογερόν του βλερ,μ*, 
Και τ ’ αγριά του άσρ.«τα (λ’ επάγωσαν τό αίμα.
Τί μίνομεν; δέν φεύγομεν; η γλαύζ ί5ώ 5εν χλοίει, 
Καί με τΐίκρόν ολοφυρμόν ό γει'ααρρος ίέν ρέει;
Την νύχτα έίώ ερ’̂ ονται με φ:·;σφορώ^ες σώμα 
Φαντάσματα.... ώ είία  χ̂ (5ες μ ’ Ιρυθρωμενον υμμβι, 

Κρατούντα βακτηρίαν,
Καί σόροντα μανυυαν

Του ηγουμένου τον νεκρόν... τίιν φαλαχράν του )<αρα 
Προς τ ’ άνω υπεχρύσονε πυρολαμπης τιάρα,

(λχεύιται χροτθ{.)

Πλίιν κρότος 5ΐν άχοόεταΐς

ΠΑίΣΙΟΣ.

Ο άνεμος γογγίζει. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Κυττάζεις;... ιϊς τά σκοτεινά ή λίμνη σπινθηρίζει.



ΠΑίΣΙΟΣ.

Φωτίζει τά κοΐ|Λώ{χενα νερά τ·/ις ή σελ^̂ 'ν/ι.
Τ6 φως ττις πότε φαίνεται καΐ πότε πάλιν σβυνει. 

ΘΕΟΛΟΣΙΟΣ Ζξιέα(ύΥ.

Εκεί ί ΐν  σείονταν σκιαί^

ΠΑίΣΙΟΣ,

Οί πλάτανοι κινούνται,
Κ,ίΙ είς τίιν γην αί μανραί των εικόνες κυματουνται. 

ΘΕΟΑΟΣΙΟΣ.

Α; άοθενεϊ; «ΐοθητεις μου ^εν είναι ταραγμεναι. 
θεε!.. τ ί βλέπω!., φάντασμα...

ΠΑίΣΙΟΣ.

Μ·}) φευγνιΓ έ^ώ μένε.
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2ΚΗ1ΥΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΠΑίΣΙΟΣ ■ ΘΕΟΑΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ. 

ΠΑίΣΙΟΣ πμοί τό ψάγζασμα.

Τόν ζωοποιόν σταυρόν μου φάντασμα! σε άντικρύζω. 
Νά εΐ7ϊ*?ις, μά τ ’ ύνομά του, τί όν είσαι, σέ ορκίζω.

Τό ^άντίίσ^ια.

Τό φώς είμαι τής σελήνης, όταν τρέμ·^ πριν νά ουσ |, 
Κ,αΐ τοΰ Αθωνος ή πάχνη, πρίν βορέας τήν φυσήστρ-



ήχράν φυλλον φθινοπώρου [Αβ τ6ν χίί|λαρρον περνώ.
Κ-’ εί; τα ρ.ν·/ιαατα ώς κόρας θλιβερόλαλο; θρηνώ.
Έίς τά οτηθη ριου Ιριριένιι άοβεοτη πυρά καΐ λαύρα,
*Ως τ6 πυρ τό Ι|Αθωλ$ϋον είς τά σύννεφα τά [εαυρα.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ^ενγω τ.

ΣεΙεται, »αΙ (ΐαιιριιτάτη τον άιιολοΛίΙ σινδίνη. 
Λύονται τά γύνατά ρ υ ,  αα! τό αϊ(οά |ΐοο ταγύνει.

(Αν»χω|ΐοί3ί« ίντρβμοι.)

2ι3

2ΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ.
ΕΤΦΡΟΣΤΝΗ Κ-ΑΙ ΡΑΛΟΤ. 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ τ^/χουσα τερος το φα>·τασμα’

Τόν αϊτιον της τόσης σου δίύνης ίκ5-.κ·<ίθης ^
Τόν δίκαιόν σου εχυσε^ θυ[Α0ν-, εύχαριστ-Λθης;

(Τ^ φάΝταβ^Λ ^ίιττιι το'.ιάλυα|*ά τβυ χ«\ ?*{«τ»ι ί  “Ρ»λ*5.) 

ΡΑΛΟΥ χαθημ^νν εΐζ την εΐσοΰον του δάίοιι<·

6  πονβ[ΐένο'ς όφθαλριός τό φως δεν ύποφέ^ι, 
Κ ’ -ίι ίρρωστη ψυχΐ ζητεϊ τά σκοτισ|Λενα [̂ΐέρη. 
έδώ  τόν ίΐδα εις αύτά τά [Λαυροφόρα δάση.
Και απ' αύτά δίν δύναται κανείς νά [ΐ’ άποσπάστι.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

Εις τίιν φρικώδη θεάν σου νά ταραχθη 4φάνη}
ι 4



ΡΑΑΟΓ.

Θίέ!.. έληποΟύμτΐϊόνί.. θ ίέ ! ... άν ά::οθάνϊ5 !... 
Βαρύς, φρικώίτ;; ίλεγχος τά σττ,Οτί ρ.οα ζ ιί  
Πώς μ’ εβλετϊε! πώς ε-τεκε {α’ αΐίθ^σει; νίκρω[Λΐν«ς!.,
Ω ά{Αποτε ν’ ά-εθνηϊκα =γώ! κ'.’ αύτο; νά εζ^! 

Κ.«ρίίας, δταν 6 θεές χωρίονι Ινωρ.ένας 
6  νς/,ρωθεϊία ίερέτερον, κοιααται κ’ ήσυχάζει.·
6  ζώσα δ|/.ως τ'ήκίται λυπεϊται καί στενάζει.
Πονεΐ το ριίλος, άν κοπ^ νεκρόν άπέ τό σώ(Λ« 5  

Πονεΐ τέ  σώ;χα, ό',ζου ζ·ρ κ’ αισθάνεται άκέ;χα.

(Στιχιι χκ\ φβητχζίΐ χλ«ίβνο«.)

Διατ'; ώς 5ύο βρόσεις τρεχουσι τά ίάκρυά ριοο,
ΚαΙ γοώ^τις θρίνος “ ’ϊο τά ένίόμοχάμου;

Φωναί ί τί, ζ ί  (Λ5 ζγ.τειτε}
Φ.υναί! ζ ί  (Αε τοραννείτε-,

Σας Ικ^^υνει πλϊίαι^.υροΰσα τί|ς καρίίας ριοι» ή θλίψις^ 
Συνει^ότο; εισθε τύψεις ^

Ακούσε τους στεναγμούς ριου εραστνί μου ! άκουσέ με. 
Πρός σε ^σπλαγγνη εφάν/ιν πλήν λυ-^σου με. ΐ5έ με.

Δυστυχής, τιαράφρων τρέχω.
Κ εις τγ,ς λυπτϊς μ.συ τήν θερμγ,ν, ^ίψαν α'ίματύς μου εχω. 
Θά τό χύσω* πλ'έν τίιν θύραν του θανάτου πριχοΰ κρούσω, 
Κ5ν εΰσπλάγχνου σου συγγνώμης γλυκύν λόγον άς ακούσω.

ΕΓΦΡΟΣΓΝΗ.

Τί «αθη εχθρας ερωτο; όργης καΐ μετανοέας 
Εγκλείοντβι εις τ ’ όί^υτκ τίίς νέας σου καρδίας;
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0ργ·)ι τ5ναπτ4 τά τρι>φ$ρά σοι» στ^βϊΐ.
Τδ (Αϊσός σου εις φλογίράν αγάπην ριετεβλτίθτι;

ΡΑΛΟΪ.

Συγγνώριην ίΐς τους πό5α; του υπάγω νά ζητ^ίβω, 
Και {Αετανοίας δάκρυα ή ίυστυ^^η; νά χυ«ω.
Ι^εκρά, ή ερωρ.ενη του Ι{Απρό; του, βταν πέσ· ,̂
Αΰτο; 5έν θέλει ®υγχ.2 ρ.φθη, 5έν θε'λει συγχωρέοει^ 

ΕΤΦΡΟΣΪΝίΙ.

Παρά πολύ άγάπησας· παρά πολΰ αίοθάνθνι;. 
*Ως άνθος εις τον ν^λιον, ώ νέα! εριαράνθης.

Ακόρα νέαν ρέ θαρρούν! ώοάν τά γηρατεΐα 
Νά φέρ  ̂ [Αονον ή λευκή καΐ κρύα ήλικία!
Τίς γέρων, δταν ή βτιγριή τοϋ τάφου πλησιάζτι,
Καθώς Ιγώ αδάκρυτα τύν θάνατον χυττάζει;
Λεν ζ'ρ ύ γέρων, ώς έγώ, δεν ζή χωρίς έλπίάας}
Τί του ώχροΰ ρ.ετώπου του βαθύνει τας ρυτίδας,
Τί^.·. τδ νά ττεριέρχεται τοϋ κόσριου τας ερνίρους 
Χωρίς τούς γλυκυτέρου; του καΐ παλαιού; γνωρίμους,
Εις παλαιά νά Ιπιζ^ τερπνά αΐοθήματά του,
Και νά συζ^ καθώς Ιγώ μέ μύνα τά  δεινά του.

'̂ Ω δύσατε τοϋ βίου μου ανωφελείς ήμεραι 1 
~Ω χρύνε! εΐ; τάς φλέβας μου τούς παγετούς σου φέρε. 
Τί μ ’ ώφελεϊ τύ εαρ μου. είν’ έαρ χωρίς άνθη·
ΠρΙν νά γεράσ’ ή νέα μου καρδία εμαράνΟη.

(Φεύγα.)
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Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ α χ ο Λ ο ν θ ο ΰ σ σ ,  τ ί \ τ  */’α^ο5> 

Τοι»ς άνΒρώπους ταλανίζω
Κ,αΙ τονς γΙρους καΐ τοί̂ ς νΙους·. 

^ίλλο ζώον ίδν γνωρίζω
Τ(5σον αζνον Ιλέοι>ς, 

όλη μί τά ^άκρυά των, 
όλη με τά αϊματά των,

όλη  βρέχεται ή γη.
Τ4 έζεχον λογιχίν των 
Είναι είναι των δεινών των

ό  πρωταίτιος πηγνί.



ΠΡΑΞΙ2 ΤΕΤΑΡΤΗ.
Παρίσταταί μαχρά>· τώι  ̂μογαΰτηρίαγ ερη^ίΐίιχίκ 

οΊχοΐ,' ιίγαί χαρίγμα^α-·

2ΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.
ΠΔίΣΪ02 άγοΐγωγ τό χαράθνρογ.

Τ ί  ΟΜπασίΛενος ίύρανός! ή θάλασσα γογγύ;^.
Τά ίίν$ρ« 5ΐρν6ΐ χάλαζα' δ άνερς ονρίζει.
Δτίδ “ϊΟο γέρου Αθωνο; τουί αιωνίου; πάγου;.
Μι φρίΛνιν τον κυρ,ατισρον άκοόω του πελαγου;.

(Βλίπων γύρω.}

Αϋτην τ/,ν ώραν τδ ττΛνδν τδ ,σχίζον τάς εχ-τασεις, 
Και τδ Ο/ιρίον των $αΓών, τδ κητο; τ?){ θαλασσ/ΐς, 
Τ·);ν φοβεράν άνατροπνιν τ ίς  φυσεως κυτταζει,
Κί'ι του Θεού την δύνχριιν σιωπηλά δοςάζει.

(Πίίττων κατ·. γ ΐ ;  κ«ι πρ5«υ^β[*»νι>;.)

. Θεέ! ΰ[Ανεϊ τλν δόξαν σου ή \υξ καΐ ή τδμέρα·
Με άνθη εαιρ^ισας τίΐν /ην, [/.ε άστρα τδν αιθέρα. 
Ασύαφωνοι τόσοι λαοί εΐνονσί σε συαφωνω;.
Ποικίλαι γλώσσαι χίλιη  υρινοΰσί σε συγ'χρονω;·
Τδ παν αμέτρητος μετ)δς, αόριστος όρί.,εις.

Τδ παν αόρατο; όρας, έγνώριστος “ΐ^ ρ Ε ε ίν



2 ΐ δ

Τ& φω; είναι τ6 σώμά σου, 
ό  ήλιος τ6 δίλρ,α σου, ;

ό  κεραυνές, φων ί̂ σου·
Τ6 άπειρον ^ιάστηρια 
Τό μεγα οου άνάστηρια,

Και ό αιών σ·ηγ|Λ·<ί σου, ·
Λυναται ό δάκτυλό; σου, ]

“ί)ς [Αοχλδ; τί,ν γ ίν  νά σείσ^, ί 
Και τδ χοϊλον τή; χειρό; σου I

Τοίι; ωκεανού; νά κλείστ)· I
Με πνο'όν σου ρ:(αν σβυνβι;

Των αστέρων τού; φανούς.
Και μ ' Ιν (Αονον νεΰ[Αα κλίνεις

Προς τίιν γην τού; ουρανούς.
(λκβϋίται κρβ’τβ; τ ί;β ν 3 *ς .)

Πλην την θύραν ριου τίς κρούει; ποιος χοϊος ρ.έ φωνάζει  ̂
Γογγυσ|χό; ανθρώπου εΤναι, η ό άν3[Αθς στενάζει;...

Μ’ άτίατατε άκοαί;

Η ΡΑ Λ ϋϊ έ^Γος τής 0υρας.·

Ανοιξε καλόγηρέ μου! την φιλόξενων σου θύραν. 
Πτηνό είμαι πλανεμένο, και την φωλεάν μου ’π^ραν 

Των άνεμων αί :;νοα(.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
ΠΑίΣΙΟΣ ΚΑΙ ΡΑΛΟΪ.

ΠλίΣΙΟΣ άτοίγων τ ψ  θύραν.

Γυν^ί! τί θέλεις; τ ί  ζητείς ει’ς έρημι'του δώμα;
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ή  πατερ |Λου! τά γίράς σου «Κ ιτώμ«
Είαμαοό τά  πάθϊι*

Απύ τάί θλίψης «ίς εμΙ ί  «ΐ3θ·/ι<τις εχάΟιι.
Λιά τ/)ν παρουσίαν [Λου μ·/ι θορυβείσαι γερ=!
Εις τέκνον ξένον ερτ,μον τ^ν συνίρομτ,ν σου φέρβ·... 
ϊπ ο  τν-,ν στέγην σου οίκεϊ ταλαίπωρό; τις ξένος.

ΠΑίΣ102.

Ναί! «ξιο; του οίκτου μου και νέος μαραμένος. 
Καθ·/μίνος εις της νύκτας την σιωπ’ίιν, στενάξει*
ΚαΙ περί τά χαράγματα ολίγον ήσυχά.,ει. 
χθες εις τύ μεσονύκτιον με φρένα σαλευμενην 
Εμβήκεν είς τλν στέγηνμου αυτήν τήν τεΟλιμενην.,.. 
Αλνέταράχθης τέκνον μου;... Τό ^άκρυύν σου τρέχει;. . 
Τ6 5άκρυύν σου τέκνον μου! τάς παρειάς σου βρέχει;

Ειν’ ευκολον του ποταμού το ρεύμα νά κρατήστις, 
Πλ*ήν δχι δάκρυ τρυφερχς ψυγη; νά σταματήσγ,ς.
Το δάκρυ! νά τά χύνωμεν έπιθυμούμεν τόσον!
ΚαΙ τόσην εις τού στήθους μας τήν φλόγα, φέρει δρόσον!

π α Ιςιο ς .

Μή δ ι’ αύτόν αισθάνεσαι συμπάθειαν ·κάμμίαν·,.. 

ΡΑΛΟΪ.

’Ο πάτερ μου λυπήσουμε* άπό τήν αμαρτίαν 

Τά γόνατά μου κάμπτονται. ·



ΠλίΣΙΟΣ.

Τί εττραζες; τ ί  χρίρεα.
Ποδ '^ρεχει; με άβεβαιον τ6τ«ρ«γρ:ένον· βί(Λα5 

Η ΡΑΛΟΓ περιηατουσα μ Ι  χα^αχί\γ. 

ό  Κϋν·Λγού{λενο; ^ελφίν άπο άνί{χο^άλ·/ιν 
Απ& τ·?ιν αίαν όίτττεται εις τ·ίιν αΛτην τίιν άλλτιν,

(Φ«νάζο»3α.)

Γέρων! είς τά τραψ ατά (ΛΟυ 
ΒάλΦαίΛον ολίγον 

Αν άπο τα 5άκρυά ρζ,ου
Εί; συριτταδειαν κινίσαι. 

ΠΑίΣΙΟΣ.

Μην ζητ^ς «πό άνβρώπου; των πληγών του ίατρείαν' 
Τέχνονριου! είς τοϋ θεοϋ σου Ιλπισε τήν προστασίαν.

Με λεαίνης· αύτός γάλα
Ζ·̂  τά πεινασ|εένα βρέφη,

ΚαΙ ριε θαύ|Λατα μεγάλα
Τά μικρά τών πτηνών τρέφει. 

ΓΑΛΟΓ.

έΐναι δλοι σου οϊ λίγοι άπδ φρόντ,σιν γεμάτοι.
Και πολλά νά ει5ε πρέπει τό γεροντικόν σου μάτι.

Ι1ΑΪ2Ι0Σ.

Απεχε άπ4 κακίας* εγε ά'μωμον τ4 σώμα 
Ώ ; τά ρό$« τοΰ Σινά.

Τό νερό μί,ν όμοιά’̂ γς, τό λαμβάνον κάδε χρώμα 
όταν

2 2 0
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Εΐ; σί, παραινίτει; ό άα'χρτωλέ; εγώ!...,
ό  τυφλός σε ό^γιγώ!

Αλλά κ’ είς ξενοδοχείου ά"ερτ,υ.ω|;.ενου, τοίχου,·, 
Γεγραριριένους δεν άνέγνε^ς ηθικούς ΐίολλάκις στίχ^ους; 
ΚαΙ τ·?ϊς άλαυράς θαλάττη; ά ρι άχφ'ίττους υλας
Μχργαοιτοοτίλττους ρίπτει καΐ πολυτελείς κογχύλας.... 
Φεύγω τέκνον ριου! νχΐ φεύγω κ επιστρέφω τώρχ τώρα, 
ήγγισε τού υρθρου τέκνον! ή άγιασρι,ε'νη ώρα.

Εις κχυ.υ.ίαν σου οδύνην^ τον θεόν ρλην βλασφηριησ·ρς· · 
ό τ ι  δώρύν τόυ σε ή να ι,^  ζωη [Αην λησαονόσΐ};. 
όταν ηται ψωριοζ’̂ της και πλουσίου ξένου χέρι 
Την πολΰποΟον φιάλην τού ελεους σε προσφέρ·:̂ , 
Βλασφηριεϊς, ·?ι τον υβρίζεις, τό ποτδν ο,που σε στελλει, 
*Αν ολίγον δξος εχ·^  ̂ καΐ δεν είναι δλο ^^λι;

(Φίύγβι,)

ΣΚΗΛΗ ΤΡΙΤΗ.
ί1 ΡΑΛΟΥ Μ̂̂τονσα 

Αγίινν είκονίσριατα! λά;Απάδες άνα;ιρ.ε'ναι I 
Σταυροί και βίβλοι δσιαι ρε βάίϊα στερεριενκι!

Αέρα ίερότητος γαληνην αναπνέω..
ΤΙλ·ϊΐν άπδ ασβέστην πυοάν βεβ·/̂ λνου πά9ους καίω·.. 
Ακούω κλαυΟριηραν φωνήν εν ίλέίσΜ του κοιτώνας· 
Ειν’ ·ή φωνή του δρειλεϊ άναττΓενάζει (ε,όνος..

0ά τον ΐδώ· έσηιιανεν ή ποΟονιριένη ώρα.
Θά πέσω εις τούς πύδας του,, δοα τόν λαλητω τώρα, 
ή  πρώτη τίιν καρδίαν ριου πυρκωιΐί δεν φλε'γει.



ένδ(5(Α.)χον φωνίίν χαρχς ακούω νά {« λέγ-̂ ι 
. ό  τρικυμία επαυυε, κοί ηλΟεν γαλτίν/ι. >·

(Ανίί-ίβυβ* ττιν 6ύραν «ϋ  ΐϊλικηοϊ κ3ΐτώ·«ς, οπού φβςίνίτχι ί  ·θ3βι-»ρί;.)  

Τύν βλέπω... τρέμω και ίι^ρώς ψοχρ6.ς με περιχύνει....

2ΚΗΐνΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
Η ΡΑΛΟΤ προχωρούσα ό.Ιΐγον χα< ατεκο^ετ'τι., 

ό  δψιστος Δ’Λμιουργό; ευχαριστίαν ναχ* .̂
Στιγμαι στιγμαί μακάριαι! μαζύ του και μονάχκ!.. 
ή! πόσοι πέρασαν καιροί, αφού οί όοΟαλμοι μου 
Λεν έλαβαν την η^ον/,ν νά τόν ΐ^οΰν μαζύ μου.
Καιροί πικρής νεότητος! καιροί δυστυχισμένοι!
Εις την χηρείαν της ψυχής, εις λύπας περασμένοι!

Ο 0Α0ΙΠ 0Ρ02 με ό^βα.Ιμοος κΜιστουα^

Θεί! τί βλέπω ουρανόν σαπφειροχρυσωμένον!
Της ίδρας ποΰ μ’ Ιφε'ρετε θαλάσσια πτηνά;
Εις τό Αίγαΐον πέλαγος τ6 νησοφυτευμενον 
Βορεως ούριος πνοή τό πλοΐόν. μου πλανι^;
Ώ  δροσοζέφυρος αυγή! ίυ ουρανία φύσις!
’Ο κήποι πρατυνόμυρτοι και κρυσταλλώδεις βρύσεις!.·.

γη Ελλάδος ιερά I ώ γη ευδαιμονίας!
ΚαΙ σείς υιοί τη ς! άλλοτε υίοΙ ελευθερίας!
Τριών αιώνων σιδηρά και βάρβαρο; δουλειά,
Εκύρτωσε τό σώμά σας ^καΐ θλίβει την ψυχτ^νσας!
Των Αθηνών τ ’ αγάλματα της Σπάρτης τά μνημεία 
Αέν φέρουν τούς προγόνους σας είς τ-^ν ένθυμησίν σας;



Κρατεί ναυάγιβ Περσών «ΐς τον βαδύν του πάτον 
Το ίί,που πλδετδ.

Με τών ζεουρων τά ; ττνοάς πάτερων αθανάτων 
Τ·/ιν χίνιν άναίτνεετε.

Ρα ΛΟΪ.

Καθ’ ύπνον του παρέοτανται ή ΣχάρτΛ αί ΑΟνίναι· 
Εμπρός του ό Ελλ·/;·ηκ^ς άγων, εμπρός του είναι, 
ίΐκεΐ ό νους του φε'ρεται, κ«1 β'λεπ’ εις τ ’ βνειρόν του 
Τκν πρώτην του νεότνιτα, τ4 πρώτον ττάίιόντου.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ σ1}κο^6μΒ^^ς άπό τη γ χΛΙ/ι\ν παρά^ρωγ. 

Ί ί  ζ'Λτεΐ αυτ·>ι τί Οε'λει 
Τών τυράννων ή άγέλ·/ι;
ΑΙ άλύβει; διά ποιους;
Διά Ελλ'/ΐνας ανδρείους;
όρμάτε όρματε
Τους Τοΰρκο'υς χτυπάτε*

■ Εμπρός των ε’μπρός.
ϊψουτε σ'ομαίας*
Γυμχοϋτε ρομφαίας

Νά! δόξϊΐς καιρός 1

ΡΑΛΟΪ.

ό  δεν κοιμάται! ανοικτούς κρατεΤ τους όφΟαλμοό; του. 
Κεραύνωσε με ουρανέ ί · έσάλευσεν ό νους του.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ηερίκ^αγώγ άγρίως τοιίζ ό<ρβα^^^ονζ ΐον.

*Ω τών -ίτρωϊκών καιρών του έθνους μας ε’χείνων 
Ερηπιον λ/ισμοννιθέν, άλλ’ ετι ορθόν μένον!
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Μν/ιαεΤον (χιϊικοΰν τίιν μν'Λ[Λϊΐν των Ελλτίνων
Κατά των τιντών ξέν«ν!

»Ω Ϋ^ρα! ό [;.αραά^ινο; των στίρνων σου όρίζων.'
Είς τόν αί6ίρ* ^άνόται, τον ττόντον Ιςυβρίζων^

ίΐ των |Λ5γάλων γ,|Λ5ρών! καν του μ.εγάλου στΑου 
Γίαυάγιον! σέ βλέπουοιν οί ίοϋλοι μετά φρίκγς,
Διότι φερει; στέφανον ^ιττλίς, άκτινοβόλου 

Κατά τυράννων νίκγ,ς.

Διότι με τγν κίοχριν του Τούρκου κ* Αιγυπτίου 
Τόν πΛον τοΰ δικτάτοροξ χατεΤς Καποδιστρίου.

Τά μαύρα δταν κύματα τά,ν νύκτα συλλαλλώνται,- 
ΚαΙ., τρεχωσιν άορίζοντα ώ; Κουμι5ί«ί νπττοι,
ΚαΙ μέ τάν ωκεάνιου κιθάραν συνενωνται 

Οί των άνέμ.ων κτύποι,

Ηδύνομαι νά θεωρώ- εΐ; τόν λευκόν σου βράχον 
’Ω ί(ϊρα! τά φχντάσυ.ατα των τόιων σου προμάχοιν.

Καί τότε εις τάς βάσεις σου τάς άκινότους βραχεί 
Με ■ φαίνεται τούς ναύτα'ς σου νά βλε'πω κινούμενους,
Κ’ εμπρός μου αΐ άργαϊαί σου νά συγκροτώνται μάχαι, 

Καί στόλους καιομίνους,
Καί των φονεων τάς φωνάς καί των φονιυομένων. 
Ακούω ίκ των σιγαλών κ’ ε’ρνίμ.ων σου λιμένων.

Ποτέ ποτέ δεν νίγγισα τά Οεΐά σου ίόάψτ,,
Χωρίς ν’ άνασαλεύτωσι των παίδωνσου οί τάφοι, 
Χωρίς χωρίς είς τ ’ άντρα σου ν’ ακούσω τά βαθέα 
Μεθώνην, Εάμον, Αθωνα, Ψαρά καί Καφηρεα,
Καί δίχως νά. ι^χΥισετε είς τά θερμά μου ·ώτα 
Τομβάζαι δύο, Κριεζή, 2«/τούρνι, Παναγιώτα!



11 ΡΑΛΟΤ πιΛΐονΰα εις τάς άγχά,Ζας τον '·θ5οΐΛ6ζθθ^

Αγαπνιτέ σΰνελΟβ! ί5έ ρ.ε, Ακουοε |^ε.
Νά {Α3 λαλι^σ·/;; ΟΑησε καΙ άναγ'νώιισε (Α6.

Ο 0Λ0ΙΠ0Ρ02 ί7ί^.σθ^^^ο^(ύΥ ^ιέτα ψρίχφ^

Κάν ν’ άτίϋΟάνω άίρες ρ ·  Τον νοΟν ρ υ  [Α·/ιν ταράττ'^ί 
Ανεξιλδωτ·/! ακιάΐ φρι/.ώ?ε; φάντασ^Λά τ?,ς!...

'Μη* όλίγιν χ»\ {4ε ονγκίιτ.οιν τ^υϊΐ^άν.)

ΚάνίΙς ωσάν 6(Λένα,

Κάνεις 5εν σε άγ«ίϊ·/ισε, 5εν θελει σ’ άγαπ·/ίσει.
Δεν Οελεις εις κανένα

'Τ’ίιν Ί ι̂/φερνιν καΐ ά^ολν,ν στοργήν (Λον άττχντνίσει. 
έλπίζω  ή όί'^ν/5 ριου όίόνας νά σέ ο;-̂ ·/],
Και ·ί καρίία ριου σκιρτά, κα ι/, ψυχή [Αου χ«ίρ«ι'

Λ;ν θέλω λόγον σου γλυκΰν, οΰίε ·:ταρ·/:γορ{αν.
Δεν θέλω δάκρυ σου κάνεν, συ|ΐ::άθΐΐ2 ν κάαριίαν.
Εί; τήν ψυ̂ ι̂ ήν [Αου ή έλπΙ; όεν εχ̂ ει πλέον χώραν, 
ΚαΙ (Αονον τοϋ θανάτου ρίου Ιπιθυριώ τϊ,ν ώραν

Η ΡΑΛΟΤ πιχτουσα εις ζοί·ς πόΰας τον ^Οόοιπόρου·

’Ο {Αον/1 {Α0νη μου ελπίς ί ώ μ.όνε θ/ισαυρέμου!
’̂ Ω μόνε αδελφέ μου!

ΚαΙ τώρα καθώς άλλοτε μέ πίστιν ακούσε με.
Και τώρα καθώς άλλοτε μ’ αγάπην λάλησέ με·
Νά πλησιάσω άφησε κάν δσφ ζω άχόμα,
Τάς μαραμένας χεΐράς σου ιίς τδ νεκρόν μου στόμα·

225



Δ«ν Είσα; μόνος ίυστυχν,;, ίέν πάσχεις εσί» μόνος.
2β έχ^ικεϊται φίλ^αου! του στιίθους μου ό πόνος.

Μάς μάρανεν άκα(ρω:,
Πλ’/ιν καΐ τοίις δ·ύο ένταυιώ μάς μάρανεν ό ερως. 
Γνωρίζει; καΐ είς τά βουνά τά πλέον μακρυσμίν*
Με μόνον μόνον μάρτυρκ τον ουρανόν κ’ εσένα 
Τός δλ/,ς μου νεότ/,τος άν εζο)ν τάς ήμερα;,
Δεν ήθελα ποτέ στιγμάς ποθήσει γλυκύτερος.

Πολλάκις Ιπεθυμησα τά πλούτ·/) μου νά χάσω, 
ΚαΙ δούλ·/ι σου τάς ολας μου ημέρας νά περάσω. 
Πολλάκις εφοβήθηκα τόν πλάστην και κριτήν μου 
Ν ' άντιπαλεύ/,ς βλέπουσα μ ’ αυτόν είς την ψυγήν [ΐο' 
Τί έκαμες, τ ί έκαμε; τόν τόσον έρωτά μου;
Τά τόσα τι μ ’ ώ^έλησαν αυτά «ίσΟήματά μου;
’Ω ^ιατι μέ άφησες; ή μόνη και βαθεΐα 
ίόου των ανέκφραστων μου δυστυχιών αίτια.
Δεν θέλω μ ’ επιπλήξεις μου τό άλγος σου ν’ αύξη'σω, 
Νά σέ λυπήσω θέλουσα ή νά σε παροργίσω,
Δεν σ' ένθυμίζω φίλε μου στενέ! τους ερωτάς μας- 
Πλήν μή σ’ έμ? απόδιδε τάς τόσας συμφοράς μας.

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ηΙτίΧ(ύΥ εις την άγχά^ην  

τής ^Ρα^οΰς·

2 ’ έναγκαλίζομαι σκιά!... τό εναγκάλισμά μου 
Επαναφέρει τήν ζωήν είς τό νεκρόν μου σώμα.

Α,νοίγω τρέμον ομμα,
ό  νους μου ένισχύεται... καΐ βλέπω τά δεινά μου...
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(Βάλλωί το!>ς οβχτίλου; «ίς τ'β [ΐ,ίτ«πο·ί τοβ·) 

θα{ΑβόνοΐίΛ χ*ρχ5οξα την βρασίν μου φώτα·
Η)($ΐ βοη αλλόκοτο; £Ϊ; τά νίκρά μου ώ ταΐ...
Τ6 ίακροομένον βλτμμα μου «χάνω σου «οι'νω,
Σε βλίττίο φάντασμα · γλυκΰ! καΐ ίεν σε ^ηκρίνεο. 
Μή με άφ'όσφς φάντασμα! μ·/ι μ.ε κατ«φρον·<·'σΥΐ;*

συ, «φ ου μ  εμωρανες , ! θά με μισν,σ·^;;

(Ατβνίζων δ*χ^ν·ϊμ5·(θνί ςφίχλ^οΰ; πρό; τιιν *Ρ*λι3.)

Τό βράίυ, δταν τά; γλυκά; οωνά; τ/;; ά7,5όνος 
Ε^ώ άκουσ·^;, ·α«1 τον τάφον μου συγχρόνως , 
Σταμ-άτησε* τά; ττρώτας μας ·?ιμερα; ένΟυμάσου, 
όΐίόταν νεο; ετρεγα εις τά βουνά μαζό σου. 
όττόταν εις τ·/ιν ερ7μην άκτην Ορτ,ν/ί τό κΰμα,
Είς του νεκρού σου εραστού σταμάτησε τό μνίμα. 

Τό κύμα 5εν στενάζει.

Αλλ’ ή ψυχιί μου ^ιά σε, θρηνεί, και σε, φωνάζει, 
όπόταν τού μνημείου μου τό χόρτον φωσφορίζρ, 

Σταμάτησε καΙ πάλιν.
Από τόν τάφον του νεκοός εΰγαίνει, σε γνωρίζει, 
Κ,αι μ’άγαλλίασιν εις σέ ανοίγει τ·/ιν αγκάλην.

(Φ ίύγ ιι.)

> ΣΗΗ1\Η ΠΈΜΠΤΗ.
ΡΑΛΟΤ ^ίίχϊ σιωπτ\τ τινα.

έζ·/ίτουν είς τους πόίας του γονυκλιτης νά πέσω, 
Με πύρινα μου δάκρυα νά τόν παραχαλέσω



22$

^Αν δεν Ιξιλεώνίτο τά «πλάγχνα μου νά «χί^’/ι’ 
Τους όφθα)>μοός μου κάλλιον νά είχες χάρε! κλείβκ. 
Κα; νά μνιν ει^α τον ίδεΐ! ώ αΐωνία Θλίψις!

ϊτενΟος άδιάλυτον’ ώ συνειδότος τύψις !
Πβρελυσεν ενέκρωοε τον νουν του ή μωρία*
Λεν βλε'πει, δεν αισθάνεται, καΐ ειμ’ εγώ αιτία.

(Πίπτίΐ λίΐπ»βι̂ ΐ7(Λ£>ΐ.)



ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΊΉ.
σχψ η  ί«ναί όχοία ή τής πρύτης ττράζεως·

£ΚΗΐνΗ ΠΡΑΤΗ.
π α Ις ιο ς .

Λοξάζω σε τρισύψιστεί δ νο5{ του παρ ελπίδα 
Συνήλθε, καΐ τάς φρένρες του γαληνιώσας είδα.
Πλήν ϊΐυζησεν ή λύπη του καΙ ή μελαγχολία. 
έπ Ι  τής γης τον κρατεί ζωής έπιβυμία.
Φοβούμαι, δάκτυλος θεού άν δεν θαυματουργήσω,
Μήν άπδ άκραν λύκην του αΰτδχειρ καταντήσω·

(*0 “Οδίΐηορι; φχίνιται χ*βηϋ.·«ί « 'ί Λν βράχ·ν.)

Ο ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ α.τό τον βράχον.

Τών «ιαμάτων (ίου ιούς Μχνοος έίβυσαν τίι ί& ρ ο ί Ι̂ οο.
έπεοχέπιίΟϊ τ»; ·λ07Πΐς ή ο « ί  βλέφαρά |ίθ».

"ίΐς ·λα[χπχς ειειταφίοο, η τι; ααίεται ααΐ ρεει,
Εις το» Ιρεοτος τά; φλόγα; * ζο.50 μ.ο» άαοανίιι.^
ήχρόν φύλλον φίιιοπώρο»! τί ζ ΐτώ  εις τοϋ «λα»θιε»»ς

Τΐν αοιλά ία ; πάρεεέ (εε τρια»[είαι το5 γειιεώνοςΙ
(λκουιτ*! το ώ̂ 5>.ο·(Μ·ι το5 *Χ·ηβίον (Λον«3ττριβν.)

Ο ΟΑΟΙΠΟΡΟΣ Γίίνω^ τά ωτα ^ο^ χ τυ π ο 

τον ώρο^ογίον.

Κτυπα ή <5ρα·... ή φωνή τού χρόνου μάς φωνάζει. 
Κατόπιν εις τά σκοτεινά νά τρέξωμεν μας κράζει.
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Πΰϋ τρ$χθ[Λ8ν  ̂ «πά της γης την (χνοιγρ,ένην πύλην, 
Ε(Λπρός, όπίσω, βλ5πο|Χ6ν τύ άύλον τήν ύλην.
Από τί χάος ηλΟβμεν! τί χάος |χδς προ3(Α5νίΐΐ 
Κ,τυπ^ -η ώρα· ριέ αύτάιν ό άνθρωπος πηγαίνίΐ. 

(έ'.βάλλων {χ το3 χίλΓου τον π\»ρ-,€ολον οκλον κχΐ βίτ»ν βύτβ 
ΐΛΪ το3 χ^οτχφον του.)

Η ΰπ«ρξ[ις, ό θάνατος, ίίοί) οί 5ύο ίρόριοι.
Ο πρώτος, λύπαι ταραχαΙ, πίριϊπασριοί χαΐ τρύριοι. 
ό  ^ίύτίρος, άνάπαυσις* άλλ’ ή αίωνκίτης,
Τού μέλλοντος τό άδηλον καί ή άβεβαιότης,
Αύτό πλησίον του κρημνού τον άνθρωπον βαστάζει.
Τί τρέμει;·, τέκνον της στιγμής! όνους σου τί διστάζει} 
Τό παραπέτατμ’ άνοιξε με χεΐρα θαρραλέαν 
Μ« βήμα πέρασε τυφλόν είς άλλην όχθην νέαν.

Ο ΠΑΪΣΙΟΣ ^ω^αζω^ χάτωθεγ.

ό  ζωή ^ορτίον εΤναι· πλ·ήν ή χαμηλός 5εν ρίπτει 
Τό φορτίον είς τόν δρόμον.
Είς τόν εύπειΟ·/, της ωμόν

Τό βαστάζει, χί άν άσθμαίνφ, ».ί άν άπαυίισμενη πίπτρ. 
( ·0  ♦θ3βιηφβ· ^,'Λτων »ατ* γ}·« τοηυροδΛον χαταβαίνι» «κ· τόινβράχβν.)

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ κΛαΙΦ^. 

ό  καρίία μου ώ γέρεί άπ’ έλέγχους σπαραγμένη,
Ζφ, κ είς όλα της τά μέρη χαΐ άν ΐ^ναι χικομμένη.

Αλλα ζ·ρ καθώς τό φί^ι
ό,που κα'ι κοπεν είς τρία, 

Με τό σάλΐυμά του ίί^ει
Ζωής πρόσκαιρα σημεζα*



α 3 ι

ό  Ψ'̂ χ'η' τέν καβρίπττιν αόν θραυσβέντα δριοιάζίί, 
ό ίτ ιί  δλα βαγχισ(Λίνα εί; τά φώ; παρουσιάζΐί.

Φοβοΰ την ρι,αύρην λύπην |Αου... φοβον τ6 λογικόν |λθυ.... 
Εστάθη 6 σνλλογΐϊμ.ός εις τον εγκέφαλόν |Αθυ.
ΤοΟ βάλτου τό στεκό^εενον νερόν, γέννα θανάτου;.. . 
ό  θελησε τους λόγου; μου ν’ άκούσγ,ς τούς ίσχάτους.

(Δ ίίω ν ί!< τβ» ·Π«ίιτΛν ποιιίΐΜίτχ του τίνά.

Καθώς εις μν/ίματος λευκού πετρογλυμμένην πλάτην, 
’Ολίγα μαύρα γράμματα 

Κρατούοι τδν Ερχόμενον μακρόθεν διαβάτην,
Είς ταΰτα τά τυγράμματα 

ΐΟλίγον άς προιηλωΟ^ τδ φιλικόν του διιμα, 
όπόταν χώμα, με της γης συνενωθώ τδ χώμα. 

ΠΑίΣΙΟΣ.ί

©εΠ όποία ιδεών καΐ λόγων τρνκυαία! 
όποία τύγγ^υσις νοδς, καΐ μαύρη φαντασία!

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ x^ι,θημ$^^ζ :ζΛησίοχ του Παϊσίον»

Τδν Φαίδιονβ τοΟ Πλάτωνο; κρατών δ νέος Κάτων 
Απεθανε, τά σπλάγχνα του ήρωϊκώς σπαράττων,
Την θύραν την άίδιον κ ’ ίγώ κ ’ Ιγώ πριν κρούσω. 
Επιθυμώ τ*λν γνώμην σου περί θεού ν* ακούσω·

^έρυθριώ τδ κρίμα μου νά έξομολογώμα;·
' Της γενετής μου τίιν πίκραν ήμέραν καταρώμαι,
Κ ’ είς τά του κόσμου κατ’ αύτ·})ν την ώραν τίιν έσχάτην 
Προνοίας θεία; δφθαλμδν άναζητώ είς μάτην.
*Αν ύψηλίι διάνοια τά πάντα διατάττ·^,
Λιχαιοσύνης είς τίιν γ^ν πώς · στάθμην δίν φυλάττει}
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Πώς ή χαχία εΰτυχίΐ τιίΑχναι χαΐ κο|Α7ϊάζ«ι; 
Πώς αοοζος χαΐ ίυ(Ττυχ_Ϋ;ς ή «ρετη ίτενάζει^ 
Τό λογιχ'ίν |ΐου φώτιΊε· τ'«ν γνώ|χγιν σου είπε (ΐι 
Περί θεοΟ, περί ψ'·>χίϊς, χαΐ π«ρνιγ6ρτισέ αε.
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Εις 5ύο χ(5σ[;ου; Ιττασαι, άν εχ/,ς σώαν φρένα. 
Εΐ; άπειρον αιώνιον, άιίρατον τον Ινα,
Κ είς άλ^ον ρειχρόν χρόσχαιρον 5ια νά τοί)ς γνωρίστρ 
ΙΙύί(5κ·/·,5ε τ6ν άνθρωπον ό πλάστης νά προιχίσ/,
Με αοράτους όρατάς, ίντός χ ι’ έχτύς αισθήσεις.
Με ^υο τόν συνεθεσεν άντιχειμενας φύσεις.
11 ψυ̂ ι̂χτ) και αϋλος είς τους χυδαίους ρκίνον 
Αποστερείται βαθριηίόν τόν νοερόν της τόνον 
Αλλ’ είς -̂ ΐΑε φωτοβολεί ώς άστρον δίχως δύσιν, 
Αλλ’ είς ε̂ εε, ώς χάτοπτρον, άνταναχλα την χτίσιν 
Αλλά π?ριφερό(/.ενον τό βλέ{/μα τοΰ νοός μου 
Είς ορατά, αόρατα, εντός εκτός τοϋ χόσμου,
Σειράν εύρίσχει αίτιων χα'ι αποτελεσμάτων,
Τό άφθαρτον είς την φθοράν των δημιουργημάτων, 
Τήν έντεχνον απλότητα υπό τό σύνθετόν των,
Τήν χεχρυμμενην τάξιντων ΰπό τό άταχτόντων, 
ΚαΙ μίαν μοντ,ν χίνησιν είς όλος τάς κινήσεις,
Και μίαν μόνην θελησιν είς δλας τάς Οελ.ήσεις.

όρων τό παν δ ι’ οφθαλμού άφήσαντος τό σκότος. 
Δεν είναι λέγω γέννημα τυφλού συμβεβτ,κότο;,
Αλλ εντεχνο; απόρροια πνευματιχης αιτίας,
Μεγάλη πόλις τοϋ 0=οΰ, πολΐται τής οποίας



ό μ ε ϊ; αί π^άβίΐς «ιμεθα, και μόνος νομοίότ·/ις 
ή  μία ·ίι αίίιος καΐ αγαθή θεότης.

Αιρ’ ήζ ϊτιγμής τοίΐ σύμποντος μερίς εθιωρήθνίΫ 
ΚαΙ είς τήν πόλιν του θεού Ιπβλιτογραφήθιιν, 
Ψεγγοβολεϊ ουράνιος λαμπάς είς τήν ψυχήν μου;
'Ως ειμαρμένης δέν φρονώ συμβάν την ΰπορξίν μου. 

Του θείου μου προορισμού γνωρίζω τ?ιν αξίαν,
ΚαΙ δεν άνήιιω είς γονείς, εις έθνους κοινωνίαν
Είς μίαν μόνην χώραν γης, είς έν πλασμάτων είδος,.
Πολίτης είμαι γενικός τής γενικής πατρίδος.
Η τάξις, ή εντέλεια τοΰ όρατοΰ μου κόσμου, 
ό  πρώτος είναι κ ’ έσχατο; καΐ κύριος σκοπείς μου.
Αν τής μεγάλης πόλεως έπαπειλών τήν τάζιν,
Ζητήσφ τύραννος αισχρός παράνομόν μου πράξιν, 
Πενία, φυγή, θάνατος, καΙ άν μέ περιμένη 
Πενίαν, φ'υγήν, θάνατον, ή σαρξ μου όπομενει.

1 Ο ΟΑΟΙΠΟΡΟΣ μ ί  τρίΐ’ας χεγαΛ ΐκ  ύρθωμ^Υας. 
τήν μαύρην φαντασίαν μου ό λόγος σου εξάπτει 

ΚαΙ είς τα  στήθη μου φρικτήν πυρκάίάν άνάπτει. 
Αυτό; ό μέγας ουρανός ύ άστροφωτισμένος 
'Ως πολυέλεος ναοΰ δέν θέλει λοιπόν σβύσεις 
ή  γή ώς πλοΐον έρημον, ριφθΙν μακράν λιμένος,

 ̂ Λεν θέλει ναυαγήσει;
I Υπάρχει λοιπόν ή ψυχή αθάνατος ουσία;

Δεν είναι . μύθος ό θεός και ή αθανασία;
ΠΑΪΣΙΟΣ.

Ψυχή! έκτος αυτής τής γης σύ μέλλει; ν’ άνατείλγ.ς. 
Δεν σέ παράγει πρόσκαιρος μηχανισμ.υς τής ύλης.
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Τ6 Λΰρ <ϊθυ, τ4 αίϊΟάνο|ΐαι τλν κ$φ5{λ·ήν ριου φΜγει· 
Ναί! εΐί’ αθάνατος! φωνί) κρ'^φία ρ.ε το λεγες.

Θνϊΐτ·  ̂ άν νιται, ^ιατι ζρος τνιν άΟανοτι'αν 
Τοιαύτην τρίφεις ενυτικτον άνΙκαθίν λατρείαν;
Απ& τνιν πρύς τούς ουρανοί); συχνήν άνύψωσίν σου, 
Τί/.[χαίρο(Λαι ουράνιον χαΐ τν,ν καταγωγ/ίν σου.

Θνητίι άν ίσαι, ί ια τ ι με σκέψεις άΟανά-ΐουί,· 
Εκττλ’όττεις τοΰ; αιώνας;

ΚαΙ του τϊχνσίρου εςηγεΤς θεού τούς ύπερτάτους 
ΚαΙ νόμου; και κανόνας;

©ννιτί) αν ησαι, ^ ιατί το άοθίνΙς μου σώμα 
Ε νφ εις ελαρρόπτερον βαθυκοιμαται στρώμα,
Συ άγρυετνεΤς, κα'ι τρέχουσα εις πτέρυγας ονείρου 

• Ελεύθερ·/; δίοιποοΐϊ; εν μ,έσω τοϋ άπειρου;
Εις τήν ενδόμυχον Ον/ιτέ! χεποίθ/,σίν σου μείνε.

Γή έξορίας πρόσκαιρος αυτό; δ κόσμ.ος είναι, 
ό  ουρανός, πατρίς σου,

Τής άλλης τής παντοτινής τρισμάκαρο; ζίοή; σου, 
Αυτός ό βίος συμ^αμα, εκείνης μικρά φάσις. 
ό  θάνατο; δέ, ή μακρά και αληθής σου στάσις.

όποιας Οε'λει αίσΟανθή εκστάσεις ■?, ψυχή σου,
Ώ ς υρασμα όταν λυΟ·̂  αράχνης ή ζωή σου.
Καθώς τό παραπέτασμα ό πλάστης σε άνοίξ·ρ,
Τής άληθείας ό θεός καθώς τό φως σε δείς·ρ,
ΚαΙ σε 6ΐπ·<ί· «άπόβαλε τό εν5υμ« τής πλάνης,
Τό συμπαν βλέπεις; μ ’ ε’ννοεΐς και μέ καταλαμβάνεις;

Ακτίς έκείσε ή ψ̂ χ,'Ο του αληθούς ήλίου,
ΚαΙ εις τό φώς προκύπτουσκ ίκ  τοΰ ^εσμωτηοίου,
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όρι^ ώ; άπύ σκοπιάς τον κάτωθεν τη; πάντον,
Και ψαύει και προψηλαφεΐ τάς κορυράς των δντων.

ό  εις πελάγη πλανηθεί; και ρ.ακρυνά και ξένα,
Και τέλος τής πατρικός του έγνί-ϊας τ^ν λιρ.ε'να 
Σ/.ιρτα και χύνει δάκρυα χ.«?2? ανεκλάλητου.
Οί οΰοανοι τόν τέρπουσιν οΐ πάλαι γνώριμοι του̂
Τον περιμε'νει και πιστής συμβίας του αγκάλη,
Κ' Ιοοταζόντων φίλων του άνθοστεφής φιάλη.
Χαρά ομοίως κ’ Ικστασις, όπυταν κατ Ιλπι5α 
Είς τερτςνήντης η ψυχή προσορμισΟ·  ̂ πατρίδα,
Καί τρεςωσιν είς τάς άκτάς εράσμια της οντα, 
Κε/ωρισμένα πρό ετών και προ ετών άπόντα!
Σάς χαιρετώ φιλίίσοφοι παντός χ,αιροϋ καΐ τόπου!
ΘίϋΙ τής γης I πατήσαντες τά πάθη του άνθριοπου, 
Σωκράτεις! θε'οι Πλάτωνες! σάς βλέπω άναξώντας,
Τόν χρόνον, το διάστημα, τήν πλατιν εφορώντας.

Ο 0Α0ΙΠ 0Ρ02 μ£χα σπα.^ιι(ύί^ιxοΰ χΜυΟίιοΰ 
Θ’ άποθάνω' τί ωραία!

Κα’ι παρηγορος ΐοέα!
Ο' άποΟάνω* εις *γήν άλλην 0» την ευρώ .* ήοονη!...

Τ :ρ ψ ι;ά γ α λ λ ία σ ίς  μου!.·· 
Σσυνεται ή δρασίς μου,

Κάι μέ δίνεται ή γλώσσα, καΐ με κόπτετ ή*φων7,!. 
(Κτ«>:Ίται μ ι ξΐ'·?*5.)

Ο ΪΙαΙςΙΟΣ (ί^.-τάξω^ τυ ξΐ5’' ί̂·
Τί κάμνεις ^
Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ πίπζ(ύΥ είζ τα γό γα χ»  τον Π α ΐσ ίο : - 

Με τό αΙμά μου τά γόνατά σου βρέχω.
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Συγχώργι«ε τό κρίμα μ,ου!... ίκπνέω.. 5ιν άντ/χω..»
Εί; μίαν πλάκα μνάματο;, κ’ είς εν ώ -̂έρε! χώμα 
Νά θάψγ,ς μέ αύτίίί, κ ’ Ιμοδ τοΟ φίλου σου τό σώμα. 

ΠΑΪΣΙΟ:
Δεν Ί χ ε ις  άλλο νά είπ^ς;

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ^^ίγ(ύτ σχεγαγ^Ιγ βα&νγ.

υ Α ίί ΐ ό ϊ .
Δεν λαλιϊ; I

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ά^ίγωγ οχΐγαγ^ογ.

λ36

Π4ΙΣΙ0Σ.
λ ι

Τρέχει.
*Ος χείμαρρο; τδ «ϊμά του και βασταγμδν δεν εχει,

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ κτυποίγ ^ιέ ζάζ ψείρας τό εόα^ος 
και / / ί  χιαστά  ^ριαατα.

Μή φεύγν;; μεγα Σεραφείμ ! και λάβε με μαζύ σου 
ΠΑΪΣΙΟΣ ^ωγάζωγ εις ΐά  ωτα του 'Οόοιπόρον^ 

Τδ σώμασου νεκρόνεται* νεκοώθ/ι κ’ σου '

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.
ένδυναμόνεται.

ΙΙΑίΣΙΟΣ.
Τί βλέπει;;

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ιιέ χΜισζά ο^ψατα.
Κδσμον άλλον...

Ιίν μεσω φώτων εμεινα κ’ εκτάσεων μεγάλιον.



2ΚΗΙΥΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
11 ΡΛΛΟΤ χαΐ οι άγωτίρω.

II ΡΑΛΟΤ 6Λέπουαα τοΥ 'Ό ^ ο α ι’ρογ χεί^ενογ· 
ΟΟρανέ!...

(04>ιι νΐπι'ί·} ιίς του; ιτοο»; του.)
(Ποο; τ:'« Παίοιον.)

Τί (λ’ έιχποίίζδίς ! αντό; ^τον ή ρ'̂ οο, 
Αύτδς ί<ον ή £λ·;;ίς {Λου, αυτές τ,τον η ζωη (ΑΟυ! .. .
Εί; τον νουν του εγ(·) ίαουν πρέ (Λίκροΰ άποθα[χρ!.ίν7ΐ. 
Αλλά ζώ  ίγώ, ζ ώ  τώρα, ιια ΐ νΐχρος εχεϊνο; υ-Ινει!

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ άγοίγωγ τους όφθα^^ουςτου. 

ή  φωνή τγ,; εις τά β:ίΟ·/ΐ τγ,ς ψυχής [ΛΟυ·· άντϊΐχεϊ... 
Μ’ επανέρχεται εΐ; [/.όνν;ν τ/.ν φωνήν της ή ψυ)|ή···

Η ΡΑΛΟΪ εγαγΆαΛιΙοιιέγη τ ί γ  '·Οόοιπόρογ. 
Γνώριτεμβ· η Ραλοϋ του ή νεχρά και ή9α;^[;4νη 

Ζη, καΐ τό νεκρόν ίου στήθος εις το στήθος της Οερ̂ Λαίνει. 
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

τί ά..κου ...ω !..
η  ΑΙΣΙΟΣ ϊΓ|)ύς τ6γ 'Ό^οιηοξΟΥ^

Τρέμεις! τρέμεις.
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.

Γέρε μου ! βοηθησέ με
. Βάσταξεμε·... αποθνήσκω... γέρε ζωογόνησε με !.. 
ί  (Πρβν,λών τχου|Χ»τάτου «ρ':; τλν ·Ραλοΰ·)

I όνειρον Ρχλοΰ! δέν είσαι; είσαι σ υ ;σ υ ; σύ; έμπρόςμην); 
Είσαι συ; χαριίί αγγέλων!... δεν μέ άπατα το φως μου; 

ΡΛΛΟΥ.
Γνώρισε με.,., τόσους χρόνους ζώ καΐ κλαίω εις τά ξε'νβ. 

' Ζώ μακράν σου τόσους γρόνους με τήν λύπην μου, μ εσενα.
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ο  ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ πβρατηρώτ τή / ^Ρα^ον. 

δ τ ί  ζγ,ς, άγα:;νιτη {Λου! ίθ ίλ χ  νά τά πεισδώ,

Αλλά τρί(λω ριή α.ε ?'^Υίί >'· ·Ϊ5 σκότος βοΟισΟώ. 

ΡΑΛΟΓ.

£ |;  τ·λν ίΑν/'ΐΑ-Λν σου κάνεί; [χου χαραχτίιρ καΐ άν ^?ν (χένρ, 
Τίς νίόττ.τός ρ.ου ι^νο; καΐ άν 5έν φυλάττω χλεον,
Εις τόν τρά/·/]>.όν{χου είναι ή ίΐκών σου κο5|χασ|χένη. 
Γνώρισε καν τό σ·/);χεΤον τ ίς  στοργή; σου τό άργαΤον. 

(Λίίχνύβυϊ* τ/,ν ίΐχόν* τον χβί^ιαψινν.ν ί ί ί  τον λαι; .̂ον τΐί.)

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ βΜτκ<ύν τ/)>· (,ικΰγα νον,

Την εικόνα [ χ ο υ ά κ ό υ / η  χρ·ρχασ{χε'ν/ιν ΐην φυλάττει.... 
Την εικόνα μου!... νεκροί μου οφθαλμοί μή μ.’ άχατάτε!..

'  ΚαΙ άν γν'αυτό αχάτη ,, ' 
λχό  ταυτην την απάτην οφθαλμοί! μ·λ μ ’ άχοσπατε.

('Ενα·γ/.α.>..ζ!ίμινο; ττν 'ΡΛλίΰ.)

ό  ΐ>αλοΰ! ναΐ, ή Ραλοΰ μου! ναΐ, τό εύγενίς της η&ος! 
ό  μορφητης! ή· φωνή τ/,ςΙ... την αναγνωρίζω τώ ρα... 
Είς τό στήθος της τό καΐον, τό ψυχρόν μου θάλπει στήθος . 
Είς τους κόλπου; της Ικπνεω... εΰτυχ^ης, γλυκεία ώρα!..·

Π ΡΑΛΟΓ χΑαίουσα. 

όποία φίλε μου γλυκέ! θανατηφόρος μοίρα 
Παρέσωκε την μάγαιραν εις την σκληράνσου χειρ*;

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ έγαγχα.ίιΙΙυριεΥος χαΐ πό .ΐιγ τι)υ 'ΡαΑοϋ. 

Ραλοΰμ.ου!.. έρωμένη ρ-ου!.... χιστή μου Ιρωμενηί.. 

ΡΑΛΟΓ.

ί*βλοδτου!.. έρωμενη το υ !... στιγμή εΰτυχισμ.ένη!



Αλλά {χ·/; λεντις μ ι Ραλου* [χ·/5! [ί.·Λ!.. λ«1 ή φωνιί οο’>
• Αύτ/ι {χε Οανχτόνει.

Α^’ δτου δεν αίν ακονσα ττολλοΐ ·πκρτ,λΟαν χρόνοι· 

ΟΔΟΙΠΟΡΟΪ ίναγχαΜ ζοαενοςιά .-ταρα(̂ ιο ί̂ί>· τφ · ’·ΡαΑου.

Τό στηΟοί [χ,ον τ6 ιτν,Οος σου ^^γ^ζσν, γλυχά πάλλει*
Σε σοίγγει άπό έρωτα Οερ|Α·/ι [χου ή άγχαλη,
2ε οοίγγαι πχυ.φιλτάτ·Λ {/.ου! χαΐ τρ:{χει {/-'̂ ν σε Χ*®?· 

■ κά{/.[χία γλώφτα δύναται Ραλού μου να εχφρασ·/ι,
Κ,αρδία τι; νά αίσΟανθ-ρ 
"ίΐ χάνεί; νοΰ; νά φαντασΟ^

Τ ί; ήδονν.ς του ερωτο; κχΐ τ ίς  χ«ρ2; Κ^λί,
Το ρεον τ?ιν στιγμήν «ΰιην εΐ< τά νεκρά μου μελϊΐ;

(Μ ίτ’ όχίτιν.)

Τον θάνατόν μου ευλογώ, δνγρεωστώ εις τούτον 
Τόν οΤκτόν σου πανάγαθη Ραλοΰ μου! τον τοσοΰτον.

Με συγγωρεΐς;...
ΡΑΑΟΤ.

ή'χπόρεσα ποτέ νά σε μισ'όσιο,
Θυμόν μέ σε νά αισθανθώ, ?1 νά μ.νν,σ'.καν.γ'σω; 
ΐϊαπόρεσα τά  σπλάγ^^να μου είς εγΟραν νά βιάσω;
Κά συγχεορεσω πώς ζ*<ίτ·ΐ; πριν νά καταδικάσω;

Ο ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ χ.ΙαΙ(ΔΥ,

Ραλοΰ ! ε’ζνζταμεν καιρούς καΐ γρόνου; γωρισμενοι*
Κα'ι τώρα δταν είς εμ.ε στιγμή ζωής δεν μεν/ι,
ΚαΙ τώρα Ινονόμεθα!...

ΡΑΑΟΤ.
Εφρόνουν ευτυχίαν,

Θεοΰ μακαριότ/ιτα, Οεοΰ ευδαιμονίαν,

ϊ39



α4ο

Νά πνέω κ’ ^γώ τδν αυτών άερα δτιοϋ πνεεις,
Νά χαίρωμαι 5ν χαίρετ*!, νά κλαίω εάν κλαίγί.
Τά σχί$ιά{ΐου σ^αερον ή τύχη άνατρεττει.
Νεκρών ή ερωριένη σου καΐ φίλη σου σε βλέπει.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ μίσοσηχο/ΰ^ενοζ.

6  ερω; της πατρίδος (ΛΟυ (Λετίβαλε τά πάντα,
Κ. εις τήν ζωήν ριου θλιβερά επέφερε συριβάντα.
Αύτώς, αύτώς ρ.’ εβίασε σκληρός χρώς σέ ·νά γίνω,
Κ 'ε ίς  του θερμού σου έρωτος το πυρ, ψυχρώς νά μείνω... 

Πίστη μου ίρωμένη!
Απ αδελφών καΐ φίλον σου στενών αδικημένη ί 
Δεν τιμούν φίλος άφιλος, χλην θορυβώδη πάθη 
έδεσχοζαν της θλιβερας καρδίας μου τάβάθη ... 
Αισθάνομαι τώ πταϊσμά μου, και ή συνείδησίς μου 
Την ώραν ταύτην γίνεται ή μάστιζ τής ψυχής μου... 
Φωνήν ακούω κλ7·υθμηράν εις τά ένδόμυγά μου,
Αύτή κινεί τούς θρήνους μου, αυτή τά δάκρυα μου.,.

Ο ΙΙΑΪΣ10Σ .τμος τφ · ^Ρα.ίυΙ;.

Νεκρώνεται τώ σώμα του., οί χεϊρές του παγώνουν.
Τά ομματά του κλείονται δακρύζουν και θολώνουν.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΐζίπτων άγαίσθιμίζ·

Τί ίχω  καί άναυΟητώ.. κ’ εις δλα είμαι ςένος^...
Δεν ονειρεύομαι·... δεν ζώ ·,.. δεν εΤμ’ άποθαμμένος...

(Μ.'ν,

Η ΡΑΛΟΓ. ψίΛοΙσα. τάς χμΐραζ του Όδοιηόρου 

Σε φωνάζω, δεν μ ’ ακούεις, φως γλυκύ των όφΟιλμών μου^ 
Χκουσε τού; στεναγμούς μου* τώ πικρών παράπονών μου.



Ανοιςι το γλ'/Αυ δαι/.α, και ?:ρ1ν σβύσ·/ι ,κύτταξε^/ε, 
Ανοιςε τδ γλοκί> βτδμ,α, καΐ ·;:ρ1ν λάλητΙ {χε.

(6 0δίΐ"ορ; |/.ίν£ΐ άχίντιτος.)

II ΡΑΑΟΤ τρε'χονσα ώς παρά'^'ρ(ύ}' χαι γ(ύ^άζΰνσα.

Σ-'/Μ'ειτί |χ$·
Βχ5τά^2τί {χε.

ή  λύπτι «ότττει τά ·οτ:χτά αου.
Με είναι βάρος το κάλυρι,[χά ρου.

Επάρετέ το '. ..
Α^τσετε το.

Φαίι^ρου; θέλω τδ"θνς·
Αλλολ φε'ρετέ (χε...
Αεν Οελω ανθρώπους.
Σκλν,ροί! άιρίτε' (χε...
Ποϋ πάτε·, που πάτε;
Τί Λοίιχνετ’ ελάτε·
Πεθαίνω πεθαίνω,
Μονάχη άν [χένω.

Τάστηθ/ι^χου διε'ϊε πώς καίουν πώς βράζουν; 
,· Τάαάτίααου^ιετε, πώς κλαίουν πώς 7«ζου''>

Είτέτε, είπε'τε, τί εχω να γενω;
Θρ/·,ν?Ττε· θρηνείτε· πεθαίνω πεθαίνω.... 

Σ'.γάτε· σιγατε*
Κ.λαυΟ(χους |χ’ αποσπάτε.

Ο ΟΛΟΙΠΟΡΟΣ ί:ια}·αισ0αν('^ί)’ΰζ.

Γλυκεία ίζω^ίΛη, ίχου! άκουω την φωνήν σου..
Πλην σβύνεται τδ 3λε|>|χκ |χου... δεν βλέπω την {χορφην σου*
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τ·)ΐν χίϊρά σο'  ̂ γίρ·. χ.αΐ ^6ς εΐ; ταύτην τήν χχρίί«ν 
Ζωϊίν... 5ίά νά αί'ίΟανθρ τ/ιν δλτίν τ*/;; >ατθ£ί*ν.
Αθώος £?ριαι... ΐίίττευσε.. άΟώο; άττοΟν/.σ/,ω.

(ΈίΛνί'ιι)

Η ΡΑΛΟΓ χτυ^ω μ ίτη  μ^ ζ6 ζΐ^ος του ^Οΰοιπόρον. 

Απ4 τόν κύσριον εφυγες* εις ουρανούς σ’ εύρίβχω. 
(Π.ντ.. ν«ρ*.)

Ο ΠΑΪΣΙΟΣ xα^ύπζ^ύ^ τούς όνο νεχρούς.

Τ4 άνθος ^Ααραίνεται,
Τ4 φύλλον ξ·/]ραίνεται^

6  κίτμο; τϊίρν^· 
Και μόνος ό θάνατος 
έτλάσΟ’ο «θάνατος*

Λΰτδς δεν γερνά.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΙΙίΟΡΟΓ.







ΩΔΗ
ΕΙ2 ΤΟΝ

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΝ.
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Πρές την Κυρ^αν Δούκι^σαν 

Πλακεντίας.

ΚνρΙα ^ ο ίχ ιο ο α  I

0  Ν*πο>4ων (ξίπλν,ξβ τ·?ιν φανταβίαν |Χ€ΐ» ««4 των 
«*ι5»κών ρ,ου χρόνων. ένθυ|Λθυρ.«ι, ίτ» {ΐ$ιρά<ιον ?χυσ« 
ίάχρυα, (ΛανΟάνων τ)ιν βίς Μ0τχ»ν άποπυράχτωτιν των 
νικηφόρων «ετών του· ΙνΟυριοΟραι, δτι έφηβος εμελετηοα να 
όιφθώ εις τ4ν Ατλαντικόν κ*1 να διατιλε'οω υπ4 τ4ν ίβ/,> 
μιρινόν ό εφχατος των υπηρετών του ^εορείου της Αγίας 

Ελένης.
Μισών σ-όριερον πασαν κοινωνικίιν άνισότητ«;5ιαφυλάττω ώς 

χίΐίΑΐ^λιον τους ευμενείς ΰπερ των είς Βυζάντιον ̂ ιακρινομένων 
άλλοτε Αλεξάνδρου Σούτσου χ,αΐ του πατρός μο·υ Κωνς·«ντίνου 
Σούτσου λόγους τοΰ Τίαπολεοντος πρός τονΙν Βερολίνφπρεσβυν 
του *θ9ωμανικοΰ κράτους Ιωάννην Αρνυρόπουλον, δτε 
μετά την νίκην της Γε'νας, φίρων είς την ζώνην τδ μεγα ξ ί
φος του Φρεδερίκου δ Αύτοκράτωρ τής Ευρώπης, επρόφερε 
μετ’ ευφημίχς τδ δνομα τοΰ Οεί̂ υ χαΐ του γεννητορος μου 

I ίνώπιον μεγάλης δμηγύρεως πρε'σβεων,
ΣηίΑίρον, δτε δ γρόνος καί τα δεινά τής φυλακίσεως Ι^ι- 

λεωσχν την ισην τδ άνάστηαα κ*ι άντίτχλον αΰτοΰ Ελευθε
ρίαν, δτε τδ κΰμα τοΰ τροπικού εικοσιν ετη περιβρεξαν τδν 
τάφοναύτοΰ, Ιξέπλυνε πάσαν κηλίδα καΙή τοΰ «νδρδ; με- 
νε; κτήμα των άνθρώπων άπάντων, ευχαρίστως ενονω την 
«ωνήν μου μετά τοΰ γενικού ύμνον τών εθνών, και συνοδεύω

ι(>*



μικρός ^γω άοι^ός τίιν κχίείκν τοΟ άνκβαίνοντος ΐκ τοΟ ' 
κάτω ΐμισφαιρίου μ.«ν«>ου λΕιψάνου.

ΚαΙ είς χοΐον άλλον εδυνάμτ,ν Κυρία Δούκιτσα! κατκλλΐ)« ' 
λότερον V αφιερώσω τγ̂ ν ώίην μου ταΰτην, γ, «ρός σ$ 
τίίν φέρουβον δνομκ, δώρον τ?,ί κολοοσαίας χ^φό», ’̂ τις ύπε'- 
γραψ' καϊ διένειμε τοσαϋτα διπλώματα βασιλειών 5 ύ π«- 
τ·//ρ σου ΰπίρξεν ό έπι τών Οικονομικών Γραμματευ; του· 4 , 
άννίρ σου στρατ·Λγός και υπασκιστι^ς του· ό χενΟερός σου ! 
συνυπατιυσα; μετ αυτοΟ, ελαβεν επειτα εν τών Ιζ ρ,εγάλων ί 
αξιωμάτων τκς αυτοκρατορίας του· σίι αυτή ίιετε'λεσας Κυ- | 
ρία τής αυλής εκείντις, είς τήν όττοίαν βασίλισσαι ήκολούΟουν 
άνισταμενην τήν τιαμβασιλί^α σύζυγόν του.

Δφοΰ ειόε' τι; έκ τοΰ σύνεγγυς τήν μεγαλειότ·/;τα τής αύτο· 
κρατορίας εκείνης, «Ι ενεοτώσαι άθλιότ·/·,τες $έν εχουσι 
θε'λγητρον χανεν, καί τά ίρείπια μόνα τής αρχαιότητας 
πλ-ηροΰσι τό κενόν τής καρδίας* 5;ά τοΰτο έκ τών Ανακτο· 
ρίων τοΰ Κατιολεοντος έςελίΙοΰσα, εκάθησας είς τά Προπύ- ' 
λαια πνν Αθηνών, κα; «αρχμυθεις τήν φαντασίαν σου άνα- : 
κυκώσα τήν χόνιν τής αρχαίας ί:λλάίος, ήτις επίβαλε τό πάλαι ' 
τήν διάλεκτόν της είς διακόσια Ικατομμύρια λαοΰ, ώς ά 
Ιησ.ου; Χριστό; τήν φιλοσοφίαν του δ ι’ αύτής είς τήν Ευρώ
πην άπαταν, εσχεν τόν Ομ-ηρον ποιητήν, τον Πλάτωνα φιλό-  ̂
σοφον, τόν Αρχιμή^ην Γεωμε'τρην κοί τόν Αλέξανδρον τοΰ 
Φιλίππου στρατηγόν, άνήψε τόν λύχνον τοΰ Εΰρωπαϊκοΰ φω
τισμού διά τών Λασκάρεών της μετά τόν Μαισαιώνβ, καΐ 
κατ' αύτοΰς τους χρόνους ΰπηρξεν ή μήτηρ τοΰ Ναπολε'οντος.

Τήν Ιαννουαρίου ι 8 4 ΐ  Αθήναι.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  ΣΟΤΤΣΟΣ^



Ω Δ Η

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΝ

Ε ι̂ ΡΗΓΝϊ ΕΤΑΙ τ·?,ς ΑΪτνη; δ κρατίιρ, χίέΐ κατά «ρωτον 
Χύνίΐ χεί{λαρρον πυρφδρον (̂ .ετά λάρ'.ψδων καΐ κρότων 
Α,λ^ά λίθον μετά ταότα σφεν^ονίζει κολοσσαΐον,
5 ςτις βχίζ ί' “ ψ *  ΐπινΟϊϊρο^ολών καΐ καίων.

Μίταξΰ φλογών μεγάλων
Ούτως ή βοώτα Αίτνα της μεταβολής των Γάλλων 
ίόόιψδ τον Βοναπάρτην, τδν υιόν της Είμαρμενης· 
ίΐ,τεκε τδν γίγαντα του δ σειαμδς της οικουμένης.

1 .

Εί< τδ Βήμα τής Γαλλίας, κ«\ με πρόβωπον Γοργόνος 
Εστεκε κατά χιλίων τερατόμορφος καΐ μόνος,
Πολέμων τήν μοναρχίαν Μιραβώς δ άποβτάτης,
Κ’ εστεκεν ώς εις επάλξεις πορΟουμενα; στρατηλάτης.

Τδν Ουμδν του Γράκχου πνέων,
Εσειβ τδν πλόκαμόν του, ώς τήν χαίτην του δ λ.εων,
Κ.’ εκυπτί τήν κεφαλήν του άπδ σκέψεις βαρυτάτην,
^Ως έλέφας φέρων ττυργον ώπλισμένον εις την πλάτΥιν.
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3.

Ν5/.ρ6ς ίτΕίσιν £κ6ΐνος· ίη-αχν Λαβοαζι/ροι,
Μαλβζερβοιι, Βίρνιότοι, Κονίορσετοι, Σενιεροι. 
ά  ιιεταβολ·}) των Γάλλων, ώ; δ |Αχνιώ^ν;; Κρδνος, 
Τάμεγαλοϋργά τν,ς τε'κνα τρώγει εν πρδς εν άπδνω;. ;

Τϊΐχει τους Λολλοίις ρ,έ λύσσαν 
ό  ττυρωίης χα^εινο; τν;ς, ώς μολύβίινοι νά ίσ α ν  ,
Σί>ίε μδνος Ναπολέων! είσαι σι5ϊ5ρο3ς· » έχείννι 
*Ω; τδν σίίχρον «ί φ^ύγες, σ’ ^ρυΟραίνει, σε λαρεπρύνει. ,

4.

Μύνος, |ΐέ σν^ααίαν |χίαν^ φαίνεσαι εις τν,ν Αραύλ-ζιν̂
Και φανείς, στρατιάν ριίαν φυγαδεύεις Εχθρών δλτ,ν. 
Αάμπουσα ή φαειννί σου περικεφαλαία μδνον 
Τά πυκνά μακρόθεν σείει κύματα των λεγεώνων,

'Ω; ή χρύσινος σελι^νη
άνωθεν τας παλλιρροίας των ύδάτων διευθύνει·
Φεγγει δέ είς πάσαν ώραν της ζωίς σου δόξα 'ίόα'η,
'Ω στ’ αιώνας ζωνίς φθάνει μία εΐ; χολλοθς νά δώσ-ρ.

5.

Είς της δύξης σου τό ύψος την άρχαίαν ΙΡώμην φθάνεις, 
ΚαΙεις άνθρωπος, την Ρώμην τ·ίιν άρχαίαν παριστάνεις 
Μ ί  τού; δ'λους -ηρωάς της, με τούς δε'κα τη; αιώνας 
ΚαΙ με τούς διακοείους σίδηρους της λεγεώνας,

Ναπολέων καΐ κατύπιν
Του ήλίου σου πλανήται τρε'/ουσιν είς την Ευρώπην 
Βερναδύτοι καΐ Μασσεναι, όγερώ χαΐ Βοαρναίοι, <
ΣοΟλτοι, Βρουνοι καΐ Μουράτοι, Ούδινότο», Αάναι, Ναΐο».
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6.

είς τ-ίιν σκηϊιίΊ βου άρΐ[Αάνιον 1 ϊ«ρ ιτίεων

Τ ό ν Φ ρ η ϊί™ ” ■'*'
Κ,αΙ τά χράτϊΐ ■'»··' ζ»ϊθ''''''». 4™5ίχ!5«ι ίϊίττ,ν 
κ ’ έλεεν; χ«ί σώ'εις ίλλον «ύτο*ρίίτορ«

Πλάττεις «ίάτ»! *«
•ποών μ » ο υ; »■ Ιξ ίννέ. »υγχ»«ντων βασΛείων, 
Στ'ρίΐιών 5ώ8ε»ι ^τρατάρχν,;, Αύτι>»ράτωρ ΓαΧατίας, 
Γερ[Α«νίας πρωτ03χάτϊ!5 καΐ Μονάρχτς Ιταλίας

7·
Ε ί; τ4ν οίω■ |̂Λι'(αι^ν οοα έγααΟϊί,αενος 8 έβριίνιιν,

Δια3ΐ(ί.ατα χα'ι σαϊπτρα 5ιανε>ε.ς ίγερείνων,
ΚαΙ είς τΐιν συγγινιχείν σοα τράπεζαν ρεετα §ς νέων 
Αδελφών, γαρεβρών συντρώγεις * « 1  ώών σου βασιλέων.

Εύλογιν τ^ν δίΐζνον τούτον .
Αέσ(ΐιος 4 (ΐέγας Πάπας, χαΐ τοϋ ίείπνου σου τ4ν πλούτον 
Εί; σέ φίρουσι (ΐαχρΜεν δοϋλαί σου ή Πολλών!.,
Η Αυστρία, ί  Πρωσία, ή Όλάνδα, ή Δανία (  0 ·

8.

Οσον 8 έ ό παντεπίπτνις Ζλιος αιθέρα φθάνει,
Τάσου ρ ιίεο* χα'ι 6  νους σου ε'ατασιν περιλαραβάνει. 
Κίντρον σου τό τ?ς άπάσν,ς οίαου|Λέν·Λς χίντρον βαε,λεις- 
Τήν αίχρ-ίιν τ ίν  αολοσσαίαν τού Καρόλου Μάγνου πάλλεις, 

ΚαΙ βαδίζεις βίρια νέον
Στρατόν ΐγων άπό έθνη ααί αυλήν εα βασιλέων.
3 ΐέ τάς νίχας σου, τοϋ έτους τάς ·ήυ.έρας πληροίς πάσας, 
Καλανδάριον εν νέον ανδραγαθιών του πλατας.
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9·

Κ ! ί5  « 9 ε ί ρ «  β«»λ!ίο» Α σ ,ο ιτ ιω ϋ« ,ψ ίν„ν^^

ίΓ 'Τ 'Γ'"!ϊ ’ί* «  ή Ανβρωπίτ,ί. άλλ· ί  φύ„ς ίέν  ίου>ο»τ«. 
Αύτΐ (Λ(ίνϊΐ σί ίαμΰίζ'ει^

ΙΙ' "“ν'*"
Ε»«τ„ν, ώ; 3έρξη;, ά ™ χ ί ,„  - ί  _

®>! τ ίν  έλ δα , Ι4\ώτ·ί; «ί(ρ;„οί, ^χτ,νοδΛεΐί 
ϊψολίτερ» τ δ ,  6 ρόν<ον ώ,' νά ίσουν , ί ;  γ ίς  5 χ„ ;. 
Ετεαναί-,τών τ4ν «4,,<ον, εί( τ·»ν πρώραν „ [ ρ „  
φαίνεσαι, α Εν ίξ  άλλου τρε'χει κω^ονοσταοίου 

Φδάνων ρι,εχρι Παρισίων 
ό  Ρωμίίο; άετο'ίσου νιαηφιίρα πτερά σείων 
Κ εες τ ι ;  Βιέννης οί Μονάρχαι συ(Λπνιγι!ριενοι τά{ 6 ΰρας, 
Δραπετε-ίουν χρ4( σί,ν ίρατον. ί ίχ ω ;  σαίχτρα ααΐ πορφύρα;.

I I .

Πλκν τ4 στέμμα  σου ή ιύχ-ο τδν χολε'ριων θρυρτ,ρ,ατί^ει, 
1 ^ 1  χαν τυ.ί(Λά του Ιν στέμμα  βασίλειο; άππρτίζει.
Αχο τ·;,ν πυρίααυστϊίν σου εις τ ίν  (ΐάχνιν άλουργίία 
Α/αα ίαοψαν Μονάρχαι μίαν 6. καδεί; χλαρ,ύία·

Και καθεΐ' βτρατ^^ρχγΐ; ριίαν 
Ελββεν ά χ ί  π«ν τμήμα ν-ττάς σου, αθανασίαν.

Ε;ιτοτε ρε τ ’ άγε>αΐα «αΐ'ότϊτ-κοά τ'Λς πλτίθϊΐ 
Η Εΰρ'ι·::·/) <·>5 -ολ^μο·^ >,αιρυρον ^ΐίνεμ·^θϊ1.



2 β ί^τ'γουλον (3 ) δί<Τ|χίτ7ΐν, που ή ναυς τής Καρχηδόνος 
Που αί φερει Ιν τω  [ΐέσφ του Ικθάμβου σου αίώνος;
Πώςΐ ό τροπικός σε βλέπει Πρθ{ΑΥ)θέα ίείερ.ένον; (4) 
ΙΡίπτεσαι εις μιν.ράν νήσον, λείψανον λ 5)σ(Αονγΐ|ΐένον 

Γης μεγάλης ποντισθείσης, (5) 
Εξαφανιοθέντος κράτους λείψανον καΐ συ Ιπίσης;
Κ’ εξω βρέμει τ ις  ειρκτής σου, εις τίιν δέσμευσίνσου χαίρων 

. Αγρυπνός σου δεσμοφύλαξ ό ίΐκεανός ό γέρων;

' τ3.

"Ηθελες τήν γην σκηνηνσου, στρατιώτας σου τουςδτόμους, 
Τοί>ς μονάρχας δεκανείς σου εις τό νεύμα σου προθύμους.

' Επρεπε καν ν’ άτίοθάνν,ς μέ τάς χεΐράς σου κυκλόνων 
{ Είς τοϋ Βατερλώ τ·}̂ ; μάχην τόν πολεμικόν σου θρόνον,
1 ^Ως οπλίτης πληγωμένος
Κ εγκολπουμενος τόν μέγαν θυρεόν του μέ παν σθένος, 

ί Αλλ’ απόμαχον σε είδαν εις τήν άμμον ξηρας νήσου 
Νά ίχνογραφής τάς μάχας τ>η; τερατουργοΰ ζωής σου.

I/,.

ΙΙοία πτώσις! όνους φρίττει· ό "κρημνός τής πτώσεως σου 
ίσος με τόν κολοφωνα της τεοτέ ΰψώσεως σου!...
Αλλα κα'ι ριφθείς δεσμότης έζ Ινός είς άλλον χόλον,
Μ Ιν σου βήμα είς εκείνον, υπεκίνεις αυτόν δλον!...

; Κ. είς τήν θε'αν μικροϋ πλοίου
Τρεμοντες μήν έκ τοΰ κάτω άναδής ημισφαιρίου,
Μι σφιγκτους τβς κεφαλάς των περιέβαλον δακτύλους 
Οΐ Μοναρχαι, βυγκρατοΰντες, τους Καισαρικούς των π  ίλου;



«»4|> 25ο

ι5 .

Των πολέ[Λων σε τ4ν ι/.έγαν δαίμονα, {ΐετά μεγάλνιν 
ΚαΙ μαχ&χνκαταβαλοΰσα 'ό σοφή Εύρώτηι πάλτ;ν,
ΕΟεσεν ει’ς ζών/^ν, δπου 6  σου Κα|/οένσβυ Καίριων 
Εν τω (/.ε'σω άνυψουτο των κυμάτων χαΐ άνε'μων.

Είζ τ4 εν Ιφάνν;ς ζϊίοα;,
ήμισφχίριον τοϋ κόσμου, κ’ εί; το άλλο, τελευτ/ίσίίς. 
Εφενξεν δ ίμισύί μα; ουρανός τά σπάργανά σου,
Και δ τίμισυς 6  άλλος εφεγζί τά σάοανά σου.

ι6.
Ποΐαι σκεψεις σ’ ετυράννουν, όταν ^κ του Γολγοθά σου 

Ποδς τ'λν γ ίν , ττρίν τάν άφησ·/;;, εσ τρ ίφ ες  τα βλε'μματά σου, ■ 

ΚαΙ τάς χεΐοάς σου σταυρόνων ιβλεπες μέ άλγν;ίόνα 
Τδν ή«ανδν, μεγάλην του σταίίου σου εικόνα·,

Σκέψεις ΰψ'Λλάς και τόσα; 
έπ Ι του σταυρού του μόνος άνεκυκα ό πλ/,ρώσα; 
Πνεύματος τάν οΐκουμε'ν·/;ν με τδ έσχατον του πνεύμα,
ΚοΙ τ·};ν γτ.ν σαλε ·σας πάσαν με τδ ύστερόν του νεύμα. ( 6 ^ \

ΐ7 ·
Αίνιγμα εΐ; τού; αιώνα; 6έλιις με'νει χωρΙ; λύσιν 

Ανθρωπε πυραμίς! μόνε και πρωτότυπε τί,ν φύσιν!
Τ'δν παγκόσμιον δ πρώτο; ώνειρεύθης βασιλείαν.
Τδ άνάστ/μα ΰπϊ;ρ;ες ίσο; με τνιν πελωρίαν 

Επανάστασιν των Γάλλων*
ΚαΙ ώς εν των μετεώροιν τών βορείων κα'ι μεγάλ;·;ν, 
Φαεινό; Ικ τός θαλάσσης με^Ρ^’ ουρανού άνέβης, ,
ΚαΙ τΆν γην Οαμοώσας, πάλιν είς τλν θάλασσαν κατε'βης.
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Μί-ταξύ αιώνων 5ύο γενν?,0 ε1 ς, εις |Α£ν τίν πρώτον 
Τόν λναρχι>ι6 ν, ττιν ΘΟραν τ ίς  γ ί ;  εχλε'.σας {χε κρότον-: 
Αντί ^ άλλος λύχνον φερων εις τας χεϊρας
"Ηρ/ετο, άλλα καΐ τούτον της δίούτου παρατυρας,

«Εις τον ϊτπον [Λου κατόπιν 
Περιπάτ/,οβ· τον εϊπες, καΐ |χίι ί-^/·ζτ? την Εύρωπην'»
Κ’ εύπειΟ'/ίς σου στρατιώτης, Οεσας ξίφος εις την ζώνην,, 
ό  «ίί»ν ΙπεκαλύφΟη [χε την πανοπλίαν ρ.όνην.

Ι9 ·
Μετά τ-ί,ν βανίν ιώ» 5το άίελ^ιίν οοτ ουντιτάνων ( 7 ) 

Νεκοά έ|Λεινεν ■} γ ί  ρ.ας «αΐ εί; χεϊρις άνδοών νάνων 
Τϊΐν έςΰπνίτας· ττλήν πάλιν εττερτιθεΐσά σε, ω Γίγα! 
Νεκρά ?{χεινεν ώς πρώτον, καΐ σιγά καθώς εσίγα....

^ ! ψυχή [χεγαλητερα
Εκ καταβολής αιώνιον 5έν άνίβη τον αίΟερα'
Μετά σε, τον μεγαν τύπον Ιθραυσε τής πλάσεως του 
ό  θεός, εις τά συνήθη τραπείς έργα τής γ^ειρό; του... 

20.
Αλλά πώς! τών Παοισίων σείεται ή πόλις δλη!

Πώς! ένός την κόνΐν τόσοι στρατοί εφεραν καν στόλον! 
Πώς! νεκρός εις μι/.ράν θήκην, μέγας ώς ή οικουμένη, 
ό  τής Λύσεως Μωάμεθ είς την Μεοινάν Ιμβαίνεν; ( 8 ) 

Από Λούναβιν είς Νείλον
ΙτρατηγοΙ και στρατιώται, βασιλείς εθνών ποικίλων,

Τά όστα ίιακοσίων οηκωθήτε μυριάδων,
Τά οστά τά εν τφ  μεσω κείμενα τών πείιάόιον!
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Νιχ·/ΐτγι;, ί^οΰ ό Κοριος Αύτοχράτωρ, τοΟ θανάτου 
Ηέ τον ϊταλαιάν καί (χ|γ«ν τοϋ Μαρέγγου τρίβωνά του, 
Βΐ3  τόν άστρινον του πίλον, με τό μεγα του κρανών 
Τά τίς  χτίίεω ; άπ«σ·/ις τήν κατάκτηοιν ίγκλεΐον.

Μό του; σχίταντας πορφύρας
Καί λακτίοαντας τούς Ορύνους των πο^ών του πτερνιστήρας, 
Με τά νεϋμα, 5',που ετι χαΐ νεκρόν ό κόσμος τρέμει.
Μί τό ξίφος, δ',ϋου είχί τ}„ Εύρώχΐν ί ιχ ο τψ ιι.

2 2 .

Δεν έβασταξε τοιουτον ξίφος 5εξιά τις άλλ·/ι, 
η ·* του θεομάχου μόνον Εωσφόρου ή μεγάλη· 
έρχεται τό μεγα ξίφος τό τάς Πυραμίδας κλίναν,
Τό τήν Ναυτικήν Αγγλίαν άποκόψαν καί μακρύναν 

Από της Ευρώπης πάσης. 
έρχεται τό μέγα ξίφος τό χωρίταν τάς εκτάσεις 
Κλ ι τά όρια χαράξαν ηγεμονιών απείρων 

Κς τόν πίνακα τ^ς πρώτης των τριών τής γης ήπείαιυν.



2ΗΜΕΙΩΣΕΙ2.
(ΐ_ 0  1 Ιλάν·/;ς τιοΐΥιτϊ,ς ττ,ς έλλάίος άναφί^ων τάχαλά, 

τά όττοϊχ επέφερίν τ, ίμψάνισ·.; τού Γίαπολεοντο; είί ττ,ν ΕΊ- 
ρ'ώτϊν.ν ^έγίΐ εύστόχ^ως·

Α.λ'λά χίπτων [χετά κρότου χαΐ το στάίιόντου κλείων 
Ετ:1 τλζ Εύρώχγ)ς χετρα; κυλινδεϊ ό Δευκαλίων 

Του Λατακλυ®[Λοΰ των Γάλλων,
ΚαΙ ΐ5οΰ εθνών βλασττ,τεις ελεύθερων και {χεγάλων. 

ΚαΙ αλλαχού 5ιτ;γου(λενος τγ;ν|χεγαλειόττ,τα τοΰ Γίαπολέον- 
τος, ό Αλε'ξανίρος Χοΰτοος λέγει*

Ποΰ οί χρόνοι, οτε σκτ,χτρα δέκα δυναστών [χεγάλων 
Εις το ^ιχφος του άρχάζων δ Αλεκτρυών των Γάλλων 
ΚαΙ τλν οίκογένειάν του γύρω γύρω του φωνάζων,
Εις αύτνιν ώ; κόκκους σίτου τά διέσχεφε μοιράζων 
ότε ττ.ς Εύρ(.»χης δΧης έςετύλιττε τόν χάρτην,
ΚαΙ τά κράτη της έκθετων εΐς τδν κάθε Βοναχάρτην,

Εν αικρόν η ριέγα στέμμα 
ίλεγεν εΐς τον καθένα νά Ικλέξ·  ̂ μέ τδ βλέμμα^ 

ό  εΰ^υί,ς Αλέςανδρο; ί>«γκαβης χατρδ; ποιητου άξιος 
υΙός, εις τάν χχραμονόν του, Δραμα χεριέχον θαύματά τεμά
χια χοι-ό^εως, αναφέρων τό Γαλλικόν έθνος όδηγούμενον Οχό 
τοΰ Ναχολέοντος, λέγει*

έκεϊ σφριγών χρός χαλινόν, καΐ κέντρον άχοστάτης 
Με χυριχνόους ρώθωνας ό ιχχος δ Γαλάτης 
Χχο τά μέλη του δεσμά έχαι'σχυντ' άχοσεισας 
ΚαΙ τόν άνεπιδέξιον ίχχ£« του κρημνίσας,
Μ Ιν λάκτισμά του και ναόν κατέστρεψε καί θρόνον 
ΚαΙ δχου άν οΐ χόδες του τήν γην έχάτουν μόνον,
Εχει κοχλάζων χείμαρρος αιμάτων άνεπιόδα.
Εΐς την Ευρωχην νά ρΐφθ^ άκράτητον τόν είδα, 
Φρυαττων αχό κορυφήν εις κορυφ·}]ν έσκίρτα 
Λαοί τόν ΰποδέχοντο μέ δάφνας και μέ μύρτα.



ΚαΙ •/ΐ{χεϊ; άναφίροντες τον Ναττολέοντα |Λδταβαίνοντα £ΐ; 
Αίγυπτον, είπαρι,εν κλλοτε

ό  Τ£τάντών Γ-ίλΧων τότεπρός τ/,ν Αίγυπτον χ,υττάζων, 
Σέδοστρι; εί; τ ’ δγγ/ιαά του εζευγε τους |5«σιλεϊς·
Αετός είς δνυχάς του ^ια5ϊ!ρι.*τβ βαοτάζων, 
έτρεχε {Λ*χρις έσχάτων ίύτεως, Ανατολής.

( 2 ) ΕλητρίονήΟηταν δλαι αί προς του; λαούς τής Εύρωπ·/,; 
ύποτχεσεις, καΐ πεσοόστ,ς τής (λεγάλτ,ς ^ρυός οί βασιλείς 
|ξυλεύθ·/ισαν.

( 3 )  ή ί  στορία του Ναπολέοντο; παριστα 5όο γιγαντιαίας 
είκόναςάζίας του »αλάριου τοΰ Δάντου ή τοϋ Μίλτωνος, τόν αχού· 
ραστον ίαίίΛονα τοΰ Ναπολεοντος ύψοϋντα τόν έπΙ τροπαίων 
ριεχρις ουρανού θρόνον του, καΐ τον ά/.ούραστονδαίαονατής Αγ· 
γλίαςσκαπτοντατήν ριίχριςαιϊουάβυσσον ύπά τόνΝχπολεοντα.

Καθίο; ό Αννίβας εί; ττ,ν χλίν/,ν τοϋ άποΟα.νόντο; πατρός 
του ώριοσεν άδιάλλα/.τον κατά τής ί>ώρ.τ.ς ρ.ΐσο;, ο'ότως 6  
Γίαπολέων είς τήν πυράν τής χαείση; υπό των Αγγλων είς 
Κ,όρσικαν πατρική; οικίας του, λοχαγο; ώνώρκίσθνι [ΑΪσο; αίώ- 
νιον κατά τή; Αγγλίας* ώ; ό Αννίοα; εοερεν είς τά γείλη τοΰ 
κρν,{Λνοΰ τ ’ήν Ιχθράν του, άλλ’ ώ; ό Αννίβαςύπεκυψετελευταϊον.

ό  Ναπολέων έζ’ότνισε τήν ήπειρον δλου σχείόν τοϋ κόσριου 
ώ; προρ/.αχώνά του κατά τής Αγγλία;* ή Αγγλία ελαβε τύ 
στοιχείον άπαν τής θαλάσσνις ώς προμαχώνά τ*ίς κατά του 
Ναπολέοντος* μετά πόσ·/ις μα’*ία; ήγωνίσΟ*Λσαν! καί ή λύσ
σα τής καταφοράς των δύο άΟλ/ιτών διήρκεσε μεχρ^ τής 
καταστροφής τοϋ ένός.

Εξ ετνι ό Ναπολε'ων απέκλεισε τήν Αγγελίαν τής -ήπείρου* 
Ιξ ετϊ} άπέκλεισεν ή Αγγλία τον Ναπολέυντα καΐ τής 'ήπείρου 
καΐ τής θαλάσσ/,ς ένδον ν/ισιδίου* και ό Ναπολέων βλέπων 
ΙκεΐΟεν τόν εΰρύν ωκεανόν εόρυΐαν κυριόττιτα τής έχθράς του 
όίφνισε τό σώμα εΐ; αυτήν, καΐ τήν μαινομέντ5'/ κατ’ αυτής 
ψυχήν του διέσωσεν είς τόν ουρανόν. Ιπειδή ό Ναπολέων γ.ό- 
τοκτονήθ/ι είς τήν αγίαν Ελε'νην άποφεύγων πάσαν θεραπείαν 
τής νόσου του.
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(4 ) Προ|Χ·Λθεύ; άπέβανί φωνάζων κατά των έχθρών 
του, ώ; ό το^Αίσχ^ύ>ου Προίΐ·/ι6 ίύς.

Πάίχειν κακώς
Εχ_0 ρλν ί»ΐϊ' Εχθρών ού5έν άεικές*
Πρός ταΰτα 1%’ έ(ΑθΙ ριπτεσθω μεν 
Πυρός άμφνίκτις β05τρν/ος· αιθήρ 
έρεθιζέσθω βροντρ..·.

(5) 6  Αγία έλέν·/ι, ύ-αρ/ϊι κορνιο·)| ίξίχ.ουσα Ήπίίρου, 
τήν όποιαν Ικάλυψεν δ ωκεανός.

( 6 ) ό  μεγας κατάδικος μετά τον εν ίουίαι'α ΙσταυρωΟεν- 
τα^ ί»π?ιρζεν ό Ναπολέων ό ποί'ΛΤ'/ις δεν παραζαλλει κατ άλ
λο τόν Ναπολε'οντα πρός τόν ίττουν Χριστόν, το5 όποιου ή 
αγία φιλοσοφία ούδέν εχει παραβλ'οτίον...

(■7) Τοϋ Ιουλίου Καίσαρο; καΐ Αλεξάνδρου του Μακεδόνος.
( 8 ) ό  Ναπολέων καταχτητή; ώ; ό Μωάμεθ, εσυρεν 

μιθ’ ίαυτοΰ είς τόν τάφον τήν αγάπην των στρατιωτών 
του, καθώς ίκιννος την λατρείαν τών πιστών του.
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ΛΙΟΡΘΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ.

Σ Λ ίς 31 ά«γ·*ο)ς ά·»τΜ Πλλ» £ρχ«τ»»· βάλι η τ 5«φρχγ(»Μ Μ()( Λ σ δ (ΐα . 

„ Κ Πλτ,ν ε ^ ιτ β ι*  βάλ« 0»*^  φραγμόν « ιρ \ στο|<.«.

„ ς5 άντι» β<{ τβϊ̂ τον τ^ν ρικρον πλχνηΓην Γ«;

,  άνάγνως « βλίμρΐΛ στρεφετ· »ς τΛτβν τό-» {Α«ρίν πλ*ν»ττ,’· <««.

19 4  (»··τ4 στίχβ·»» ΑΙΑβίρωνβ'» -Α-* ί8»ψβ χαΐ τίρ  ζτιτδ άχο|ΐ«.

.  Πρίοββ; ■> Αφ{«ί δ »8»ρ^<ΐΜ·ϊ  ̂·»3ρενηΐ4Κ«{ το χώ|Μ;

» 19 6  άντ\« θ λ  λυβμβτβοτ τήτ -χτΓ· 8λ>ιτ ιίς τ’ άγ-{Λι*άοβ» χάλλη

» άνάγ»«#ς ι. θ β  λΐσιεβνοϋν τίτ* γ ί^  ?λτιν ίν{ τρυφίρά αν» χάλλτι.

„ __ (ίντί η των Αγ^ΐλων τ«; έχοΐάβιις 6ά «ΐσΟάνορβιιν {ΐαζίί <ηυ,

• άνάγνως >. των |χχχ«ρων τά; (χβτΑβεις 6α αίββάνοριβον ριαζύ αβν.
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