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Στόν .. Αην Δημητριανόν 
Στή μάνα μου ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΥΛΙΑΝΟΥ 

" Αη μας Δημητριανέ , 
' πίσκοπε Χύτρων ξακουστέ , 
καλέ μας τζιαί θαμματοuρκέ , 
δκοuστην τήφ φωνήν μας : 
φέρμας πίσω όλλαξανό, 
δπως aτό γρόνια τό παλιά 
στήν δροσόλουστην Τζιuρκάν , 
στήν πατρικήν τήγ γήν μας . 

Βό ' θα αγιε τζιαί προστάτη 
τού χωρκοϋ μας ' τζιαί προλότη 

τού όρφaνού τζιαί τής όγάπης 

όγγελε ' φώς νά δοΟμεν · 
τζιαί σύλλσι αί ψεuκοί έμεΙς 

νά στραφούμεν μιάν στιγμήν 
aτών ΠΩππούων μας τη γήν 
νό σέ δοξολοούμεν . 

.. Οπως σόν τότε aτό παλιά 
aτά γρόνια τό βυζαντινά 
πού πλtJκωσεν ή όροπιά 

τζι ' έφτασεν ως τούς Χύτροuς' 
τζι ' εσφaξεν μάνες τζιαί παιδκιά 

κάφκοντας πάλες τζαί χωρκά 
- όκόμα τζιαί ιόν Κατσουρκάν· 
δάρκωσεν ή ψισι'ή σου. 

Τότες εμ 'πόσυρες φωνή ν 

περίλυπην , σπαραχτιτζιήν 

π ' aκούστην πέρα στό Σκαλίν 

δσσν ψηλά τζι ' αν ητσυν : 
- .. Παρά νά μείνω , χωρκανοί , 

μακρά πού σάς μιάν σταλαμήν 
μόνος μΙς τήν καμένην γήν 

κaλλιον νά έξιψύχουν , .. 

- "Κάλλιον μαζίν τους στήν σκλαβκιάν 
κάτω μακράν, στήν περασιάν 

στήν σκοτεινήν τήν άραπιάν 
σκλάβος τζιαί 'γιώ μιτά τους ". 

Τζι ' επιασες τήν παρπατησιάν 
ρωμάνισες τήν έκκλησιάν 

τζι ' άντάκωσες στρόταν μακράν 
μ ' ούλλα τά γεραθκιά σου. 

Πιάνοντας στράταν τό στρατίν 
'σύΡΩν σας οϋλλοuς μιάν αύκήν 
μέσ ' τό καράβιν τό βαθύν 

"ίσια τήβ Βaβυλώναν · 
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