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Στth 24 ΆΠΊρίlλη 1.979 κατά~~αψα m'ον ~οσφι111ιr~ο 
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π.ρόσφι:ιγα «Eto το Μαραθό6οννο, άν:ράμ!ματ·1)~ ('\!'ενν·ή:θηl)r.ε σtά 
1914) IJ.κρ~ιτιικi'} τιρα1ούδι το <<ΗΑΡΑΘΥΡΙΝ ΤΟΥ .ΒΟΡΚΑ.>>. Σ't"ην κατα~ 
yαφi] ήο;αν π>tχιρόντ·ει,; έπ.ίi(J'ης δ1;,ο άνεψι8ς; τη~ (&δε.λφ<)τ·~~ 
της στ·f}ν κuπ·ρΙJακη διάλε.κ:το), ποv 6οή:Οη,σαν στηcν τοϋ ΟΟtή·μ.a-
τος, δ σuζ-ι')'ΟS ·της κι ό Μάριιιος Ηετ.άlσης. 

Χ~ρο;κτηρι,ση,κa κατι:χιyρόJφω την π.λη,ριοφορ:ία ποιΌ 
ΗαντεΜδο1.'J Π'<'hι; το τ,ρaΎΟi~ι τής τ(hλεj''8 ή '\"LUI\''l·ά δτισιν 
χρόνι.α {ιλων(ζανε l"tU ώιριεg άτέrλει.fι)τrες; στη δουικ,άνη 
'!!ού 'Ιο·ύιλη και τοϋ Αi;ιyούστο~1. 'Αξ;ωση:ΙJΙε{rοτο άκ~μια 
οι έyyον8ς; και οι άνεψι8ς ΉΑν·τ·Q>ιανή;; Πα~ιλί:&c;:ι Ί)'\'•W.Oiii.,;IJ~V 

τού τιρια'i"οιJιδ!!οii άπο μ:v·ήΙμηι;;. 

'Ο .π<οιητης; φα.ίνεrt'αι πt}}ς ~mόψη τοη 
κ.αι άπο αi1τa ιμπό:~ε.οο, ΟΟαt\-iθίJζ:οντ·αι:; και ό:;ξuοιλ.ο~ντα,s στίχΟ'\.'Q 
μιfι και'\•ο'(ieιyια ~ιαρψij μ8 κ:άπιι:η.? 100 15σ'\5λλα6ουι;; όμοιιο~αιτ6J,/η')ι~:'t'ιt\1\; σε 
διιστιzία στί::tοιJΙ;· Άκριιτικε~ έπιιιδιριιiισει~ έιξάλ:λ01.1 έι~φθαι..ιμει;; είναι τά έ~ 
πώι\><ι;uα μοι~~φών τού .ποιijιματοs, (}:rαο\3 οί Φωικiiς;, Ναιηφ~ και Ν ~η
στράισ'η:λος· δ τε.Νεtί'Ηt~οι;; μ..>τοQεί νa ταΌτισθεί ιμi; τι)ν ήρ<~:t {~Υ-@ι..τι~·ν τ~
yουδιό)ν ΊΊgεμαντάiκεl!λον. 

ΤΟ ΠΑΝΑΘΥΡΙΝ' ΤΟΥ ΒΟΡΚΑ 

1 πανια:θuριιν του 6ορικ.ii το ψηwΟ!Κα,ρφο).μ.έ\ιιον 
2 Κσιιί·τ1σιν .π·ά·vω κ:άiθετουιv, κοgι(τσιν λuπημ:~'\•ον. 
3 :Στέκω θωρ~ώ τα Ίμι,μιάιθκια τηι;;, άφταίνΟ'L"<\1 1'U Aιmμ:,rι:Qd ιμοο 
4 :ΣτέΚ(ι) Οωρώ τα σ'εtλη τη~ κ:ρούζοmι τα σωθtιΧ<ά μιοο 
5 Πηαί'\'V'8t εJtr;; την μά,.•αν τοο κλαιμένο~. <JrΚ<Μ'(!Ί!μένιοg. 
6 --"'Ι ντ·α σ'8Ι.<;; yιέ ιμσυ Μαι)ρσυ:mτη 1 Τbιε!ϊ!σ.αι μ;α~mζmμrt~; 
7 "'J<..:δε~ σε ό ΙJιάσ'ι;Qιοι,; :0101.'J τζείσαι .μαqα\;ι:ιJ!μιέ'\-ος; 
8 -- •Έμ μιε i?iδ:ε:ρεν ,, ιμάισιτ.ρι~ Ιμο'Ι.'J :μa 'μαι '. ·Oig 

9 τijν έκκληο;ιaν που πήαιννα κα,ρrf~ bια;qτέιQ.ω. 

1 • Ό 1\λαυιρωmτής, σόμφωvο: μi Wιv 1rο.ρό&ισ;η, ήταν ά!ΡΌι:~e>, ~~6ς 
2. 'Η bσ<Λφιa ηταν wι.::ml KO!i &ι '1>1ερ~μ,εΥε. 
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10 'Εδεί.κληοα '1:0 μιάτιν ιμ()ΙΙ) τζείΟΟ tO :Π!U'\~,ν 
11 Στο zmναΗ\SQιν τοο 6ορr~ά το ψηλακ~μιένον 
12 'ίCΟQ'ί'11σιν l!Jάν<ι> ι(ιάJQετ()Ι\)'\1, ~ί:τσιν λ'Wt'ημένον 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ.Α 

13 Στ~ θω~ τa Άμιμάlθκια τηs άφτα(ννοmι τ& A.αiJ~ μ;οu 
14 Στέκιω θωρώ τα σ'εί.λη ηι~ Κ@ΟύζΟ'\Ρ\' τιi Q(ι)θ~ μοο 
15 -··ΜΨ μ~αζ@νεις, Mα·ιi(!JOUΠ'm1, τζαi πέιp.tΠοομενν Π:QΟ~tα 
16 ΙΙΘμ.πω τον μπά.{ιiπ.αν τον Φωκά:ν, πέ,μ.-τω tbν Ν~ηφ~ν 
17 Πέ.μπ'(t) "(0'\' Νι:κη·στ~άσ,'ηλσv Jf{)"' Τ>f[έiμ' ή ')'ή τ:ζ' 6 κιοομος;. 
18 Σκέφτσt\νται θκι<tλοvζονται ΠΟ)\; νa η) σ'α!J.ρcετί,σο\1'\1 
19 Na την είJiοίrν τ~ανταφι~λιά,,, ~ανταφnίvιiι 'σ'ι;ι ά~&f;ια 
20 Na την εί:ιrούν μουσκοκιαφvιάν, μοuσκο~ιa 'σ'ει χλ.όyικο~ 
21 ''Άg τη ο'αιQετίσοuμε'" σαν π.etπει, σαν τα~άζει. 
22 Kaλti>~ τiw μπάρ;μ~ταΝ τον ~άν, καλι~ το\' ΝιΚ'ί'}'{ι)(~Ο'' 
23 Καλ{ι)s το\' Ν~ητ·σάο'η;/vιr\' που τίQ'έiμ' it vή τζ' ό ~ιοg-
2lί Σαν ήριταν είι\; το σπίτιν .μαg ,,α φάσιν τζαl ,,α πιοοσι·ν 

25 N<J; Π'ι(W\ι 'ΙϊΙλι'>'κόποτον 'ΚQitWiν που πί\>νοι-:ιν οί τζuQiά (δ)~ 
26 Που πίννουσιν οί 5.ρr~οντ~ τζαi οι πραιματευτά (δ)~ 
27 Na φάν άρ;κοτζ~ράιμι (δ) ι:νν3, πσiJ τ,ρ.ών άντ;ρ:ειιωμένοι 
28 που τ,ρ{\)οιν τ~α1 οί rn(!'ρωστοι τζαi &ρέθοι'?\•"fαt ·yι.αιμέ'\"'&ι, 
29 -- 'Έν ηρτmμε'' στο σπ(-rιν σου \'a φwμεν τζαι νa m.οομε\ι 
30 Μόνον ΠQΟsένια έχΟ'tψ;εν τζ' fι,ρτσμεν ,,α τα ποuμ;ειν 
:11 -- Ε'ίπ()ΙΙ)V σας μιά·ν, ε&rουν σ:cις &η'>ό, f1..'1Jouν t'H;~g πέντε, δ~ 

Έ-vιrο εο σfίς άQ1Κάζοτ,μαι τη δε&θριή μ<{)fυ δο('Ιλι:w 
iJ3 ΟίSτε τfιν άπiΟριψvμιaν πrοχ(J) ~~ίς τη νηΟ'!Χιάν .μοt1 
34 ΟΟτε τfιν πmριακ.αθκι-α'\>-ή·ν~ την ι~'!fοριψιjJ.ttιιiν μ'θυ. 
:i5 'Ο Μαυραυππfις εν 6(~στQ1ξε.ν τζαι 'ξέ;6ην σύ\ι•οπλά τσ1~ 
:>6 --Καλtϊ)ι;; τον μ.π'(~ρ.μ::rηtν τον Φw~άιν, καλώg: στο.,, Νικη:q.~ον 
37 Καλιi>\; τον Νικητ:ράσ'η.λον πoiJ τρθμ' ·ή Ύfί ό κόοιμ.:χ;. 
38 -·-Καικ;a στον μπά~μ."'tαν τ'ον Φαικάν, κακι'ι Νιt'Κη~ι:Jι'\ι 
39 Κακά σrτ-ον Ν ιικητρά:σ'·η,λον πm' τρgμ' ή 1fj ό κόοιμοg,. 
40 Ά:ι:ου τ' ά.κούει ό Μ{ι;,;,ροιmπης χαμαι 'ππει:re,ι τζα.t ψί"(~ην 
41 ΤQία ΚΙαντ,(!'a4 ροδόσταμιμαν τ{)V ...,<:.ρ-νουν τζ-α\ πσφ~την 
42 -- Μεν ~tΙλή·σσ,ειg, γ~έ μαι; Μαυρο'Ιm;Πή, τζαι κό:μν<ι) Q\OO ζ~Ί:Υνά~ν 
43 ΒωJ..ει 11 ,μάνα τ.ρείς όντζιέ-ς5, 6ά:λλιc~ι τζ' ι] κόρ·ι16 
44 K1)\QitWΚ1'l·\' πo·i'J το Π!QO)t στον '}';{1'\JiσοχiΊν τον πέμπει. 
45 κ nριιι:κην 'πολούτΟtΙι!)i1-tα στΟ\-' Μαυ!ρΟtΙ.ι"'Μ'ήν το φf~νει. 
46 'Εφό(}ησεν τa {JOi'iΧα '!:!)'" τα Κf.ι;θετζη{!i'Κο;κάτικα 
47 τα -ι•έννα μέ τ1) γέννηση, τα Φωτ.α .μt: την δι;ιόσον 
48 Τζ·αι τiιν 'Α("!') ίαν Τζυι~r.<,σ/τζfιν •μέ r·()ν καλbν τΟ\• Μσν 
49 "Επιασε τζαl τον πύ~ον7 τσ·η, τον Π\J~Ο\'1~(!Ιισμ:~ 
50 "'F1-,;ιασεν τζαl τΟν μα;ΌQiΟν τm' σ&Jλοχαλι-ν<Ι)Ιμιb"νον 
Μ ''Όοσv τζαι 6καίνε:ι το'\5 χωρικού τζαι πά' ?<αμπόσον τόπ·ον. 
52 --θεέ τζ' «ν ·εtμαι πλοομαν σα.,, Χριστέ τiζαl 'π~έ ·pιtm 

3. Κρέας χο~ρ:V.Ο ψημbiιο. ol: 
4 .. Δοχεlα; ιω:ντριό:: μvροδοχεlα. 

5. οόyγίες (Μέτρο Μ,ροος). Κάθε ο6Ύγία = 100 δρ&μtα. 
6. Ή κδρrι 1Ι!ρέτr-ε;ι .\Ιό;· δmοθέσοvμε -πώς f.i'llαι Ct&Ιλψη τού Mq-~, 

7. Το άλογό τω. 



FλΕΥθΕΡΗ 

5;3 στράτα J.ιου πο\1 πε~πατι'ϊΊ 
54 ·ή μά'\.·α ~t,άyισοα 1:ζ' 1l κό.ρη 
55 ·-Μανα ό νέά,; .πiδ,ρικεται, .μα"'α το 
5() Κ{mοιαν άγ{χ..-την άνα:πα τζ' εΟΟελει νδ 

57 'Εμεί~ VU roi'\ συντ\)χο't!.με Π~tχ;οi5 νά .μο~ς;; i~'f""'t}~~~~;,, 
58 Έ')'·ι<h 'μαι τfl'ά'\>τα δκ.οο χιρονών, τζα'i. 
59 Ψζα\ 'σσ1:i .πο<Dσ·αι τ(ι δeκαοι:ι:tf), γ.,όρ-η 

()Ο -· Kwλίi:')s τον νέΟ'\•, Κ!ΜΟ\~ πάς ./.,αJ.;εi. τΟ\) ""~"''"'' ""'"""'""· . 

β1 ~~{moH:tν άνά."t1l\' άναπαι; τζ' i?;O fΜ:.Νει νά 
62 -Κόρη τζ' άν είσαι μά (')') 'Κό{J'η 
63 Χαρ(ζ!ο σου τa ρο6χα μm:) τi'ι: 
tH Ta Γέννα με τη νέ-v-νηση. τα Φώτα 
().5 Τζαι τfιν 'Α1ία"' Τζ"Ορ,κα:τζ•)ν .με τ()ν 
66 Χαgίζω σου τόν πύρικ•ο'ι μο-ιj 
,).,...,. χ ('f". • - ~1:1 ""'' ~ • αg· '~><ο σου τον μαuρον μοι' σ~;;,"'"",.., 

68 --- "Εθ θ~;,J.ω γιω 110\' πύQκον Ο'<)'tϊ τt)\' 
69 Οi5τε θέ.}.αι τον μαϋρον (J{}\) σ.ε:λλ<[)'Υ{Ι.λι:νο:rιlil>\1:0'\' 
70 Μ~·Ο\· O§,f.(o τι)ν ζώ'"ΥΙ" σαc .ποοσαι σq;ι~~..,~~~W'ο~ 
71 Θαιρείg τJfν που νi'ι: μλν χαρεΤ, νfι,,·dιtλ-~'ι;tΎ1~Ι''"'' 
72 ΜαεW.ει το κσλάνι.\7 τσti χσ;μαι 
73 - #Αει~ τη"' πόρτα~ άνοιχτiιν 
74 'f~ ιsι ffi,e4;\l; τής ννχτοeΌ~ ')fιrutτF.rm 
75 Τε\; ~ξι rορεr;; τήG νtη,τηύ~ iJ 
76 -'Ανείτε οοmιει:;, ε\.πι>ν τοι1ς;, 
77 Έσι~ι,ρτίστηχ.α π;ο{J,,λa φοο\'.μ' 
78 '1 Α νου, λα}..εi τοϋ Μ (tt:,Q'()t.VI'Π·ii, τζαl. 
79 "'Εκαμα σου άππώματα U.μμh 'π•ια 
80 --- Είποt'ν σου μιιJ:ν. εtπου'\' σου δrι-<:%~{1, 
81 Έ\'Μ~ εν σο\5 ά~άζοφ-αι 
82 06τε τι'>ν π·ι.χ,ρακα&..tι.ανΟν τον . 
8i} 015τ.ε τον παρ,ακαθκια-νον ποiςχω 
84 ''Όταν τ' άκούει ή Λ:υ (ν) ε!;!>η χα:μαί 
85 ΤQία κα,,τ~i'ι: ρόδό.στ;α:μμαν 'Ι(όρ·ν1tt:•ν 't'ζαl 
86 Σ'ύφχ;ει φιλ€1 τα Έμμάt!κια τηt;, 6!ξ~σ!Κi'ιt. 
87 . :Σ'{"rψκ·ε:ι; φtλd τα. σ'είλη 6,ρ•ίισκει ;jJ;tit)(ιμιμ;f,"'l!· 
88 'Ιsτάναι:Jε\' σιτiyv κό'ξα'' 
89 :Στον οuρανο\' τmι t'<σ-rιρεν, 
ΗΟ τζι:tι το ·μα.σ'αtρ.ιν που 

:Σa·ν iiν να κ;λαίει iι μ·άνα 
92 ται.;,ς; έΟάψαν 

τής; 

94 Έ·σ'ύφκαν τζαι 
95 ·~;,θεέ μ?υ ~εt1''>'εις; κψJφ{ι; 
96 1αν έφιΜΟ\Jν't·(t·ν ζαι,,τα\'α .. , ...... "'''"'' 
97 -Πfj ('\') αι'"•ε., κόρη, (y) 
98 

8. τΟ ζωνό:ιpι ; Τ Ο ρ φ ύ ρ ν ο v il. α~ 




