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τή λευτεριά τού Μωριά όπά τόν ΤοΟρκο πολε
μώντας μαζι μέ τ ' όσκέρι τοΟ Κολοκοτρώνη 
στήν Τριπολιτσά , στό Ντερθενόκι κι ' όργ6τερa 
ένάντια aτόν . Ιμπραήμ aτό Διρό καί στούς 
. Αέρηδες τής Μάνης . . Ο Μaτσοuκάρης γίνη
κε Υιό TIiv όξιωσύνη του μάγκaτζης κοί μπου
λσuκσής ό Μούζουρας . 

.. Ενα χρόνο όκόμα σέρνει ό παπάς τ6 θλιβε
ρό περπάτημα στούς δρόμους τού χωριoCι 
του. 'Όλοι έκείνοl οί φοβεροί ψυχαναγκασμοί 
άψήνοuνε τή σφραγίδα όνεξίτηλη aτόν κόσμο 
καί στ ' άνεξερεύνητα βάθια τής ψυχής τ ' ατυ
χου Παπαγιώρκη. Σταματάει μισοδρομlς ξαφ
νικό κι άναπάντεχα' όρπόει aτό χέρια του δυό 
πετριές καί μΙ μάτι όΥριεμένο έτοιμάζετο ι γ' 
όμuνθεί ένάντια σέ ύποτιθέμενο όντίπαλο, 
πού θαρρεί πώς είναι ετοιμος νά τού ριχτει. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Κι ή φωνή του παράξενη , όνατριχιαστική , 

όκούγεται πότε στίς φεγγαρόφωτες καλοκαι· 
ρι6τικες νυχτιές, πότε aτίς παγωμένες όσέλη· 

νες , ότέλειωτες χειμωνιάτικες βραδιές τού 
Νιοχωριού ' τά σκυλιά καί τά πιό άγριε μένα , 
λουφάζουν στ ' άκουσμα τούτης τής άλλόκο, 

της φωνής: τ6 νυχτοπούλια φτερακάνε μ ' 

αγρια κρωξίματα . 
Λαγοχτιιπάνε , άπό ένα όνομολόητο φοβερό 

προαίστημα οΙ καρδιές τών Τούρκων τού χω

ριού, φτερακάνε των Ρούμηδων οί καρδιές 

σ6ν ή φωνή τοΟ Παπαγιώρκη ξεσκίζει τή σιωm'ι 
τών εναστρων ούρανών τής γής τους, ίδιο θλι

βερό, μονότονο μοιρολόΙ Προηγείται τ6 χτύ
πημα όπ ' τίς πέτρες . Κι ή φωνή, όπαράλλαχτη, 
όγριεμένη , λές καΙ σεφέρι προφητικό ν6 δια
μηνά aτούς πρώτους καί προτρεmικ6 ν6 

παραΥΥέλει ΠΡ,όσταγμα aτούς δεύτερους .. 
-Χάκ! Δικαιοσύνη! Χοκ! Δικαιοσύνη! Χάκ! 

Δικαιοσύνη! ,. 

******** 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

ΤΟ ψΕγγάρι χιλιομΕρίστηΚΕ 
- ψιλντισένια μΕγαλοκάντηλα 
άττ' τΙς Ιτιές, 
τΙς άλυγαριές, 
τά πλατάνια , τΙς λείJKEς. 

Ό γκιώνης, 
οΙ γρύλλοι 
τ' άηδόνια της ανοιξης 
οΙ ΚΕλαρυσμοΙ 
άπ' τΙς άρίψνηΤΕς νεροσυρμες 
δοξαστικη συναυλία εαρινη 
κι Εύχαριστήρια. 
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