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τt>ν τίτλο «Ό Κων-ιτιαντάς», 

πp6σφατα va το <.χ11ωοοω 

Το Ποίημα cmστελεΊ<αι iι:πο 30 (τριάντα) 
δεκαπεvτασίr.λλο:6οuς στίχους, μ€ 

καΙ vδ: το καταγράψω ό:πο τοv πατέρα 

Σ τυλιαοJ6 Πετάση, 

κα! έπιδρό:σεις απσ πολλa δrJμοηκΟ: τρα~ 

γο\Jδια, 

aπό τήν Χαpδακιώτισσα Πιο κόπω παραθέτω το Ποiημα: 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ 
Ό Κων<Jταντaς έπήωvεν πάντα είς το σχολε!ο 

έιτεψέν τον δ δάσκαλος vό: π& v<'X σ><αμμ:χτiσει 

τζιαl ηi:ίρε τζιαi η'Jv μάvα του τζιαi 'nrαιζεν μt τον φίλον, 

Καλ&v μανά} k-_αλΟν μ<:χνό:i Ύζια'i l:v ·ι.1Cc ϊΟ 

τζιο:Ι νΟ:ρτει τζι' δ πατέρας μου να τοΟ το \στορήσω. 

Τζιαi πιάvει τον .μ-1: το καλόν, πιάνει τον μf.: το 

6άλλει το σηΊv «άμαρην τζιαi σαν άpvi το σφάζει. 

ΆΕ6καλεv τa 6λαyγοίι&:κχ του τζιαi έφπχ Φ<:>ρiς πλννiσκει. 

η;ι<.r! νάσοu τον Άντοουτααλλήv, TOU δρcu κο:η:οαίνει. 

-· Τζια] γειά σσυ, yειά σσu λuερfι τζιαi τroOv τον Κωvσταντά μοο; 
-~~-h Τωρό: έν '!fσtJ -ιόν κrέv~cn:x τζια1 πΥι·εν στΟ σχολείον. 

Διό 6ιτσιw TOV μαίιροu τα; στον δάσκο:λον τζιαi πάει. 

··-~· η;ιαl yειά σου, Υ'<Ιό: σnu λιιερη τζιαi ποCν -r&ιι Κων(ηαvτά μοο; 

----- WΕσχιει δικv6 μέρες νό: τον 6CJ τζιαi διωο vό: TaV ι:η.ιvτuχω 

άν mzϊ Ύζιαi κάμει όλλο ί'>κιιο έ-yιi:; νό. '"'""''"'vonrrr.1 

Δια 6πσιόν τού μαvροv του στη·, λι•ι:pη τζιαi πάει. 

Τζκt! γειά σου, γειά σου λυερή -rζ:αl τroOv τ&ιι Κωνιτrαντά μοο; 

-·-.- Τωρά tv ποu έπιαε ψouμlv τζωi ιτrήν ο-rεη['Ι τοu τrάει, 

Διa 6πσιCιν τοΟ μαύρου ΠJV στlijv λuερη τζιαi πάει. 

yειά σου, γει~~ σ'ΟU λυερr1 τζιο:J ποιiν ;&, Κωvσταvτά μοο; 

---~- ΜΕσχιει τρεΙς μέρες va τ&ιι δ(JJ τζια! ηχ'iς va τον κτεΙΙiσω 
τζιαi δ:v πεί τζιαi κό~μει όλλο τρcίς έγιi:ι νά ~ •. .,.,..,,.,,,.,,_, 

t:J.ιa 6ιτσιό.ν τοίΊ μαύρου του οτήν λvεpή τζια1 τrάει, 

--~Τζια! γειά .:rou, γειά σοv λvερή τζιο:Ι -.τοϋν τ&ιι Κωvσταντά μου; 

--·Τώρα itv τrοο 1ηάε ψOt;μlv τζιαl 11i\εν γιό. v<:':ι. ηαίξει. 

Κό:Ι\)ξ νό: φδ;ς, κcπσε νά πιεΙς, Ι<:ό:Τ<:(ε va τ·pαοιιδήσειι;. 

Τζια! &Stiαλεν τό: 6λαγγοCιθl<ια '\OU ·rζιαi f.6αλλέv ;α ιτrο ·rπ&τοv. 

---· w Αν ε!αοο ΤοιJ,ρικ<ις φόγε με, {.τ;(&λλος κατάλι.iσέ :με 

·ιζι' &ν εΤσι::ιι '!'ζι' ό πατέρας μου σκύψε τζια! φίλησέ .μι;. 

Τζι<..:i όνη:Χv άκοvει δ 'Αvτοουτσαλλι)ς apκώθην τζιαi θυμώθηv 

τζιο:J πιάνει την Ίrσu τζιαχαμα) τζιαl τi'jv κ~λλέv της κ6φκει. 

Γίiρωε μύλε γύpιαε ν r•λέσεις το κεφάλι 

νό: δollv τζι' άλλες λvε,ριtς να μ!:ν το κάμει 

ΠΩΡΓΟΣ ΣΤ. ΙΊΕΤΑΣΗΣ 

Φaι;ητής 




