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460 μ' όλο μαζi ;ο τσοϊι.pμο τοu μό: καΙ τον νταϊφά τοv, 

'J ντάπια Κε.pαwόδολη, κι η ντάπια Γοuλιέλμοv 

ποu τοv yvωστοο Ειε;.;ελιι.,-.η -r' δλλαveικ:::-ίi τ;:;,Ο κράτοιιι; 

iπiι\~'>Ε τοv το C.v::>μa, Π::>U k.!.yαv καΙ Λοονέτα 

ά:τ' ·ro LUNETΓE το γσλλι~eό, π' Cιχίι.pωμα σημα:v.cι, 

465 τσίι Ρ·ή-γα τoil Βελεστινλf\ η τοΟ Ρι)yα Φεραίοιι 

aκλσ.:&ιyε ή ντίmια τοv, Πό;nα η Πα.\ιa Πόρτα, 

καi ϋστερις τοίι Κοκκιvή τ' 'Αντώνη θειόc; τοv ποίι 'τα.v 

καΙ εΟΟpyέτης ·rou τ1ραvος τοίι Μιχατlλ Κσκκίι.ιη, 

,\\.~•.ταλε6f,;:•-γ άκλοUΞ•αγε ή •,-rάπια τr,;::Ός τιμήν τοv 

470 τί ό Κοκ;yης δι;::.'6αζε τQ: f.~"'(O: τ(ι λαμπρά TOIJ 

yιo.·ri !)τανε πασ[γνc.;στσς Γάλλος .μryχανολδγος. 

Τού ΛS.:::ι'Sc,-J Σ Ίέφιλντ ίiστφιc; ό:κλοίιθσ:yε ή ντάπια 

yιa κάποια μιιφοδοvλεψη ποv '>κανε στον Κοκ.κίνη 

'Π'οU καi 'λλirrrα λέγηοuν, χάρη σε κάποια στάση 

475 ποu εtχε yίw:ι λίγο 'Π'ρίν, κάποιι 'Π'ενήντο: χρόνια. 

'ΑκλοUθα τών Σ κεντέρμπεη, Κανάρη καi Δ;:;ακοόλη, 

οτόνομα όνομαστοίl δασοcάλοv η τεΝ::uταία, 

ποο στ&βηκε μεταφραστf:ς σ;rοvδαίων σuγγραψέω-J 

κα1 ποu mω-rώ&ι στa στε.ρνά, μέσα στο Δραγατσάνι 

480 έκεΊ καθως πολiμαγε ώc; 'Iερολοχίτης, 

μό: άλλοι λiν πώς lπεσε στής Κλείσοδας η'! μάχη. 

Τούτο ij-ταv το «'J.ψοίιριο:.>, δπως τ' άποκαλοVσαν 

δλοι oJ γρσμμcrrιζούμενοι, λέγοντας μιό:λο γόγο. 

Καλλιά 'τανε «στρατόπεδο περιχαpχκωμένο» 

485 va τό 'δγαζαν, καΙ θ'ό: 'σα.νε πιο κοντό: στfιν άλήθεια:. 

Μ.α πιο καλa το βάφτισε δ Νlκ.ος δ Σ τοupνά;χχς 

ττοu γ:,οάψει στο ΝικηταιρΟ: άπο το Μεσολόγγι. 

«Γελα':'Ομάντpι:i> καi «Φ~ακη'J» αύrος τ' όνομcrrίζει 

κa:i ιcάπως fτσι τό 'λεyαιν λαος και παλληκό:,pια 

490 κα1 -τέτοιο, τέλος, στάθηκε ώc; τa στε.ρνι'.ι: τ' άyώvα. 

ΤΟ ΜΛΟΚΟ 

Το φι:.':σκο τοί! είκοοιΞυό δ Κιοvταχ·iΊς θυμ&ται 

καΙ 8€-ν πολu6ιό:ζεται va πάρει μέ ρεσάλτο 
το Μιεσολirγyι τ' άπα;pτο, το κακομεσολόyyι. 

Κ Ι ΟVΤε (χει άκόμα μπόλικα κανόνια, ΚΙ οίίτε μπά.λες 

495 τi πράματα είναι 13οψιά, διJσκολα κοu6αλιοίινται 

άπ' τη στεριά· κι άνάμενε vά τοΟ φέρει δλα 

δ καποvδό:ν τ οπάλπασαc; μαζi με η)ν άρμάδα. 

ΜΟ. ως τότε Ε.Ε-ι 9a κάi9::wrav με σταvρωμένσ: χέρια. 

0:): ζιJyω>'Ε, 9(χ σέρνετCΚΝ, χωμένος στa ταμπού,pια 

500 καi μέσ' τa χαiρακώματα, π' άσφάλεια τοϋ δίνοw· 

κι ετσι θα κοuλοuριάζετοuν σιμότερα στο φρό::χτη. 

Είψω.πα'Ιοι μ-ηχανικοl πάντα τον όρμηvείιοvν 

πώς w δοιJλέψει πιο καλι'.ι: στΙς ντάπιες, στΟ: λαγσVμια., 

ΙSΊ 
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πι::.)ι; να γιομίσουν χαντακιές, πού τό τειχi το ζώνονν 

~05 «αi w χτυπήσουν σύyκ<:>~τα καστρί καΙ πολιτεία. 

Κ ι &.μα θα φτάναvε σιμά, Β' άρχί.~α τό ρεσάλτο 

·μιό: καi θό: ε!χαν ζοολιχτεί οΙ καστροπολεμίτες, 

oi ήρωες τοΟ MuJoλoyyιoCι, καΙ θά 'χαν άποκάμει . 
• Ο λ.: ς αύτi:ς οί σvμδοvλ(ς καΙ τοοη:ς ο~ ορμήνιες 

51 Ο δiνονrαν ι:'πτό Χ.pιστιανοuς καi μά!λιστ' Ε~ρωπαίοvς 

πc.V σπο\Jδαyμένοι r]σα:νε, λαμπροί μηχανολόγοι, 

μό <Πο ~ρvσάφι πούλησαν το νΟΟ καi τη ψιιχή τοvς 

"' όργανα γίνηκαν τuψλό: τ' άδικου καΙ τής δίας. 

/φχίζονν χεpομάχ~μα οί )(ριστιανοi οΙ σκλάδοι 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

515 ·μΕ ,σ.., κασμά, μ( το μυστρί, τον κοUσπο κα1 τό φτυάρι. 

Λίγοι fίσανε οΙ Ε:yκλειστοι τότες στο. Μ<.σολόγyι 

1τau ξ~pοuνε τa μυστικa άπο το πρώτο μπλόκο· 

οί πιότεροι άyωvιστtς ποίι 'σαvε μέσ' την πόλη, 

{!λέπα•ν γιa τr,ρώτη τοuς 6ολa f.τοίίτα τa μuυτήρια. 

520 'Όντας αίποi άιρματωλοi καi ·κλέφτες ρΟΟολοοοαιι 

ό.λη σχεδοv τοvς τη ζωΥ) σε φιτ6ρες καΙ λαγκά:δια, 

σΕ: καταρά:χια, σ' έyιGpεμούς, σε στάνες καΙ λατσσύSες. 

'5κ6 ποο μάτι άετοίι καΙ τοCι λαγοCι ποδάρι 

θέλει, καΙ κόμ' άyριόyιδου πανάλαφρο ποδάρι, 

525 ποu πι&~ει άπ' άπόμαιφα τη μvρωδιΟ: τού λύκου 

·καΙ ;ής χωσιάς τό στήσιμο καΙ χάνεται καΙ φεύγει 

aφίνονταc; τΟν κwηγο χάσκοντας ;/ άναμένει. 
Διάφορος ό πόλεμος έδi::ι πάνω στiς ντάπιες 

μ. ολα ται τa Πα·;Jάξενα ΚΙ δλα τa σινακλίκια. 

5::JO 'Ω~ τότε δ(:ν κατέ.χaΥΕ ι'iλλα άπ' το καριοφίλι 

i.ς απ· το μαυρομάνικο, ηΊν πάλα, γιαταγάνι. 

Μ&: τώ;χι χpεία ν' άv-rι6yo0v μ' 6μποUζια καΙ γρανά:τες 

.~αi ·va χτvπ&νc τόv 6χτ,p0 μ( μπόμπες καΙ λουμπάρδες 
·και μέ κανόνια Ε:να σω;:ιό, π' άσίyαστα 6ρ.οuχιοVντaι. 

535 Μά τόσο στό: κατσό:6ραχα καi δi::ι κάτω στη λάκα 

-ιο μ&οιο πό 'χη πέραση εΤν' ή άντpειοσύη. 

'Όμωc, ταχιa συνήθισαν μt τέχνη κι tξvπνά:δα 

σ' δλα τοlιτα τa σύνεργα καΙ τa καλαπαλίκια· 

"ι 0:-τ i6γaιναν μΕ πονηριά, τέχνη π<:φαπανίσισ:, 

540 οτi, μηίΧαvLς καΙ παyαvιi':c; δλες τώv Είιpωπαίω-ι. 

Σ av ΠΙΟ μαστ6pοι ποίι 'σανε Ολοι οί Μεσολοyyίτες 

οτιάσαν δουλιό: καΙ 6άpσ:yαν άπ' το κανονοστό:σι 

e<ι ol αλλοι μΕ τiς πάσαρες καΙ τa μικ.,ο(ι: π.ρυόpια 

,ην πόλη διαφεvτείιαvε άπ' το λιμναθολάσσι. 

545 Κ ι ι•i ντόπιοι τού Μ<.σαλοyyιού ό.ρίσαv γι' άρχηγ6 τοιις 

aν·τρα ΠοU vούσιμος πολλa καΙ τιμιος έ&ίχτει, 

1ον &ξιο Ραζηr.<ότσι.κα, σωστο ποίι 'ταν λιοντάρι. 
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'Όv-rας ό "Ισκιος πείστηκε πως οε θα το μποpΟΟσε 

ζημιa νά κάμει στά ΤΟ!..Ιpκιά, πού δp[σκovvrαv στο Βάλτο, 

550 μάζεψ<: τ:λις άνθpώΠΟ'J<; TOV ΚΙ ήρθε στο Μεσολόγγι, 

Κι &να άπ' τά σπcχιScrι6τεpα τό: πόσrα τ' r!r.ι~έσαv 

καi πολεμάει δπως μπο;εl μέσ' ηΊ Μεγαλη Ντάπια. 

Κεϊνες τΙς μέρ€ς κίνησαν μέσα ήταν το.:J Μάη ---· 
ό:πο,pστώντας το Μοpιά, στά Σάλωνα περνώντας, 

555 Κ :τσος Τζα6iλλας, Μπότσαpης καΙ ό Καραϊσκάκης, 

6ντας κατcrnεpπ:στψ::αν μέ τa στpc16a τ:>Ο Σκοίιι:πη 

καi τ&:.·ι πολιτικάντrβων τ' άvό:φεvη:α τα χάλια, 

που μέσ' τ' 'Α;ιάπλι κάθοπαν καΙ μοί.ραζαv λουφέδες 

έν&;, η "1\"0:T,pίδcr χewετοιιν κα\ i:ιwχοpαγΟΟΟΕ. 

560 '>Ετσι άφήvοuv σήξvλως τζογλό:Ι'ια καΙ τζουτζέδες 

καi τpέχοΙ.ΝΕ μέ μιa ψuχfι YCc δώσουν fvα χέρι 

σ;ο Μεσολόγγι πού Ό6ψε, άπο πανταV ζωσμένο. 

Σό:ν μιό: στιγμούλα γίιρεψοΝ κοντά τους va κρατήσοvν 
το Βpuλικο πολεμιστιΊ ΚΙ άφθαστο στ,ρατηiλάτη, 

565 τ&ν άτρομο άρχιστράτηγο, αίπΘς τούς άποιφίθει: ... 
··--'i:iΠάyω πίσω στιΊ Ρούμ<λη καΙ κεϊ θΟ: δοίίμε πάλι 

στήν πράξη ποιΟς θέ νό: φανεl καΙ οχι μέ τό: λόγια. 

'Όμως έγ{,) δf:v κάθ::ψαι νΟ: μ' όδηγάν τζογλάνια 

κι ή καποτ!τσα ή vαvτι:κιά, ή μισΕJpη κοtJΙΚούλα 

570 μf. cφιχηγό 'vav γκfJμιτζή, ΠοU στάλα δέν γα'ίζει 

άπ' 1·i)ς στεa.ιaς τον πόλεμο ΚΙ άπ' η'ϊς στεριάς τ]ς μάχες». 

Τζοyλu'ι () σταv.=ετος ε!χε το φα·;αpιώτη 

Μαvρο:<αρ:Οάτο 'ΑλέξαvS.ρα, που τοv έθεQ.ΧJvσε 

δργανο τi]ς άvτί&.ρασης καΙ τ&ν κστζαμπασαίωv-

575 τον Κοιrvτοιψιώτη 6άφτισε 6 ίδιος κ ο υ κ ούλα, 

άπό τιΊν καποτίτσα τοv την ναvτικιa ποίι 'φόρα· 

τό γέΩο Σκού;::ιτη γκεμιτζi] το 6άφτισε καΙ κεiνο 

yιατ' άπο μάχες τi]ς στεριάς Θκανε μεσονύχτι 

καΙ vαuτικtς παραγγελιές έδινε μέσ' τιΊ μάχη· 

580 σi.: τρόπο 'ΠΟU ξεσήκω•VΕΥ δλοvς τοuς Ροvμελιώτες 

σaν μέσ' τi]ς μάχης τοuς καπνούς, στfις μάχης τιlν άντά:ρα 

τa δpτσα- πό,ρτσα πέταyε καΙ άλλες όρντιιvάτσες. 

Στο Μεσολόγyι γλύστ,ρησε ύστερα κι 6 Τζαδέλλας 
6 Κίτσος, πσV δοξάστηκε στ-Γιν Κλείσο5α περίσσια. 

585 Στο Μεσολόγγι 6,ρίσκοταv κι ό Μπότσαρης ό Κώστας 

μό: eι:rrα δf:ν κατάφερε άvτάξια νά κάμει 

μf: το τρανό τοv δνομα καΙ τιlν πολλή τοιr φήμη. 

Σό:ν έφτασε στ-Γι Ροιiμελη τότ' ό Καραϊσκάκης 

μάε.ιδε ή aρρώστεια τοv, μάειδε καΙ ή πίκρα 
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590 &κνό τό bφατήσανε, μa σaν ό:ετος πετοΟσε· 

Kt CΧς ξέρνα γαίμα δλημεpiς άΠΟ TCx διιό TOIJ στήθεια 

ΚΙ aς μέσ' άπο τa mιεμόvια τοο ή φτίση Β;>ασομάvα. 

Καί μάλες τf:ς yvωμάτεvσες ποu κάναν οΙ γιατροί τοο 

πι:χ; ι) άpρώστεια σάπισε κε'iν' τ' άτρεμο λιοντάρι, 

595 καί πώς το λάδι τiiς ζωi]ς είχε του άποστφέψει 

i.λάχιστε:ς λογιάζοντας τ1ς μέρες ποu τοίι μεivαν 

γιά κο:),η τι)χη τοtΊ λαοCι άληθινΕ:ς δε δyijrκαv 

οΙ -τφe>:;>ητε~ες των γιατ,ρ&w καΙ τa προγνωστικά τους 

καί η)ς καλογ,pι&ς ό γιος δγαίνει τροπαιοφόρος 

600 σ' δλες τlς μάχες πού 'δινε, τσακiζοντας τοuς Tovpκovι;. 

'Ακοοραστα πολέμαγε ποu λόγγο σΕ. φα.ράyγι 

κι i'τpεχε άπο ραχό6ου.;ιο σ' άπόγιφεμμο καΙ χτύπα 

ούτε λετr-το άφήνοντας είς τσUς 6-.(τpσUς γι' άμάντα 

:κι ως τiς έφο5ιοπομπf:ς π' όλη,μφiς σψ4 .. 'ΡΟWΕ 
605 :καΙ δπως έξεσήκωνεν δσοvς έπροσκwάyαιι, 

aνάyκαζε TOv Κ ιοvταχη VCx σπαταλά δwάμεις 

καi va τ1ς ρίχνει μακpuό: άπ' τσUς μπλοκα,pισμέ.νοuς. 

Τον Καpαί'σκο οΙ ι'iντρες τοv πολλf.ς φορΕς άσκώνουν 

άπάνω cίς τΙς πλάτες τοvς καθως τον καίγ' ή θέ,pμη 

ι ΊΟ μέσ' σ' ένα ξuλοκ,i)t6ατο τον ,ρί<χνοuv καi ιφατοCιν τον 

καί τpέχovvt: μf. δαίιτονε μέσ' σΕ. 6pοχf:ς καΙ χιόνια 

aπο 6ουν0 σf: διάσελο ΚΙ άπο ΚΟpψη σΕ ράχη 

γιa ν(χ χτυπήσει σίφνίδια, σαν δΕ.ν τον πφιμένει, 

καi νa λιανίσει τον όχτpΟ ΠοU φεύγει λακισ.μένος. 

6 1 5 τ ών τ οίφκων δλωv τa τρανό: καi ξώ-ττρι.πα κεφάλια 

άπο τ aσκέρια κρU6σνε, σaν εϊχανε μαζί τcν 

μάχη Ya δώσουν καi μαζi μ • αι'πον νa ιiντι6γοίΥ,f!. 

Μά ό έχτρος στa ypήγοpα, πεισματικό:, δοuλεύει 

·κα: Θεμελιώνει καΙ άπf: στpέφεται κι αίιγατίζει 

620 τiς 6χυ;:;ώσεις ποu τοίι λf:ν ο! ξένοι γιό: νa κάμει. 

Σ τiς .ωσιέξι τ' Άπ.pιλισV aσκώνει δva ταμποίι.pια, 

άγνάντια στΊν Τερίμπιλε, τετράγωνα, μεγάλα, 

ούτι τφακόσιες, πές, όρyΕ.ς ό:λάρyα άπ' αύrfiνε· 

Χ' iζει τιlν ίδια wχτιa μ ιό: άλλη κόμα ντάπια 

625 σ-τι'Jν γιφεμισμένη έκκλησιa τοCι • Αη τοtΊ Νικόλα. 
ΜΕ. ό.μασγάλια όλόφaρδα γιΟ: νa .μπορεί' ν' ά:vτέξει 

κι άπάνω της σοφίλιασε θεόρατα κανόvια. 

"Ε.vα ταμπαlρι έχτισε ά'vτίκ.ρu σηΊ Λοι.πέτα· 

πa στο τα<μ'Πούρι έστησε, ίJστφα άπο δυο μέρες 

630 μιάλη λοvμπqρδα κι άρχισε να κοπαν& τι'ιν 'Πόλη. 

TJΊ·v Εια μέρα σκάζουνε μέσα στi]ν πολιτεία 

άπ' τiς λωμπάpδι:ς πού 'στησε άvτίκρυ τfiς Λοvνέτας 

πivτε μπόμπες πcu τ,ράντα~αν σvθέμελα ττ')ν πόλη. 

Το Ίδιο 5ρά5v άpχισαιι νa •5άζοvv τa κονόνια· 
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635 τότ' οΙ κλειοψέ.νοι 6λέπ0UIIε πόσο φrrειvό τό τεϊ\;1(01; 

κι άκόμα πόσο &τεχvα f\τανιε καμωιμένο. 

Γιατ' οΙ μπάιλες το yκ,ρέμμιζcc-.' καί τό κcτατ,;;vποUσαv, 

.μι:Χ κι δλους δσοvς μάχο,νταν -, ~uς θκατσcη-:ατώναν. 
"Ετσι άvασκοvμπών:>vται γι.:- >·;( τό δtΓ,ια,•.ιώσονν. 

64J Παί.ροοvvε δτιοιον σ.-&ιμπαζε 10o.J μαρcι:,,_,,ι:,,ωσv .. η 
καΙ φκιάχνοννε ξuλοδεσιtς καJ ω.λα άvτιοτίJλια. 

Μάχοu~α;y κι οΙ άγωνιστtς κι οΙ λιγοστοί πολίτες 

άπόσοuς άπομεί·ναvε, καΙ σ;κάJ6α;yε τό χ&ιμα 

κι άπε το και6αλοUσανε, το .pιίχναν στΟ: .κCΧΙλούιrια 

645 οτό: ξίιλιvα, καi το πατο.Uν, καλό: το πατηχώνΟVΥ. 

Δοολείιο.uν δμως τη wχτιά, γιατί μέρα φοοοΟνται 

μή τούς δαρέσοuν τοίι όχτ,pοίι oi μπάμπες κα] τΟ: δόλια. 

Σ ό:ν δvναμωσcw το τειχί, στφιώσαvε τΙς ντά-πιες 

ιcι άπt καλόθια γιόμισαν, πολλό: σακιό: ,μ[ χi.':ιμα 

650 καΙ πi]yαν καi τa ρίξανε άπάivω στΟ: μπεντέινια· 

ιcαi π.ρσvοσW καi φrrιάχνοwε δμορφες πολεμίοτ,ρες 

παρcι:φvλ&ν πίσ' άπ' αίιτi:ς όλημερίς, τ·ή ,νίι:χτα, 

ΚΙ δτrο.u θωιρδ:vε τΟ'Ι έχτ,ΡΟ κα) πa ν{χ ·ξεμυτίσει 

άνοίγοwε yερfι φωτιό: καi τον πισωδρομάνε. 

655 Σό:v fτreφτε το δειλιvο ΚΙ έχα;μηλών' ο ήλιος 

πίσ' άπ' τJς πλάτες τών Φ'P>:JVpi:w -- σΟ.ν ο\ σκιf.ς μακραivαν 

καJ προς τa 5ξω φαίνονταν, τότ' ο\ όχτ,ροl νσyάJσαν 

σi. ΠΟιά 'ταν·Ε πολεμιστής Κιpvμμένος πολεμίστ,ρα. 

Κι Ε:τσι 6αρούσαν ξαφνικa στa κεί τ1ς μπαταριές τοvς. 

660 Φόιyα.νε Ε.τσι κά:μποσοvς άyω"Ιιστtς οί Τοίιρκοι 

ώς πό '.νοιωσαν το κόλπο τοuς τότε κσJ φuλαryόvταv. 

"Αξαφvα κι άναπάντεχα λσκίζ' ό Μιijτρος Βάγιας 

καi Wχτα ,μ' άλλοvς σίιvτροφοuς μπαίνιει στο Ν>εσολόy-yι, 

Ό Βάγιας στΙς κοσιοχτώ τοϊι ίδιοv τοϊι μήνα, 

665 σaν τοuρκολό.τιριης ΠΟV 'τανε, δοίιλεvε στον κ ιοuτά:yια. 

Μα ή σουιλιώτικη φωvη μίλησε κσi στό Βάγια 

κα] σκάει ΤΟ μ' a:λλ::-υς όχτώ, ά!ξιους '1/Ο>ματαίοvς 

κιιΙ στο Καστρ1 ρσ6όλησε μιa Wχτα τσiJ Άπ,ρίλη. 

'Ηταv νu.χτιa ά:vοι·ξιάτικ'η' καΙ τ' άστρα άποκ,ρυ•ψτfi·καν 

670 δταν ό Βάγιας μττοόκcφε καΙ μπ-i]ικε μέσ' τι)ν πόλη. 

Μέσ' τό άσκ~ρι τοίi πασδ: ποιλλοi Ρωμιο1 6.pισκδνταν· 

Ικοpμιό: χαμένα κι &χρηστα yι(χ τ.fι δόλια πατρίδα, 

μό: κι έπικίνδvνα μαζί, γιατ1 μf. τΟν όχτ,ρό της 

πή·yαινα.ν καJ σuντά:σσονταν, ΚΙ άφό:vιζαν ΤΟν κόσψο, 

675 yιατ1 πιστεuαν πώς στεοριva ό ΤοΟρκος θΟ: καθ&rαν 

πΟ: crroO Ραyιδ: τόv τιράχη;λο καi τη φορ>ό: έτούτη. 
Καλό: νά τάχοuv θέλανε με τοuς άφσνιοτές μας 

γιι'χ vά 'χσJV το κεμέρι τοvς παντοτεινό: γιομάτο. 

Κ I W ή πατρίδα χά:νετοvν yιό: πάντα, δεν γνοιαζόνταν. 
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680 Ένός δποv το όνομα κα:τάντησε κοπάρα 

t\o;ρV, πιιφό, άνό&μα ώσό:ν τοί/ 'Εφιάλτη, 

τ;:,U Πή~ιο Γιοόσ.η, π' άπ' αύτΟιι tχάθηκε τό Σούλι, 

r\ταv και κείνο τσΟ yvc..'<O'toύ τοΟ Γιώργη Βοpvαιcιώτη. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕr\ 

Γιa τοΟv τον κ,ράιχτη τοΟ όχτροίί b ξαιcοvστος b Κάλ6ος 
685 ποίημα με σvμδολισμο πσιvτοτειvδ έχει γράψει. 

• Αr.<όμα τοίΊ Μεσολσyγιοϋ τότ' ή έφημερίδσ: 
στcΚις τοο,ρικολάτρες θίιμιζε το Σά6δα Καμιvάιρη, 

τroV άφw τόσες στον όχτ·ρο πρόσφερε t•κδο\Μεύσεις, 

έm:σ' άπ' το μαχαίρι τοv μέσα στο Βοvκοuρέστι, 

690 ό-τrοu τον &φ·ησε νa μπεΙ .μt τάξες καi πα;ράτες 

yιa vα yεφrrci προσωρινό: τής πp.οδοσιάς τa λύr,ρα 

χωσιό: καλη τοΟ fστ.ησε καi τόνε ~εμπφδεύει· 

θvμίζει κόμα ή μικpη έιcείv' tφημεpίδα 

τούτη τη.ν αψωστη ό;ρχή, ποu στέκει ώς τa τώρα, 

695 πως δ προδότης κάποτε - τi ή μοίρα του εΤν' ~ραμμέΝη -
άπ' το μ<Ιi)(ο:lρι eα σψσJ)(τεΊ έκείvοu ποu δουλεύει, 

τ1 δσο άγαποΟν την προ5οσιά, μισcΧνε τΟν προδότη. 

'Από τijς Πάτρας τα κο:στριa και τό: καστ.ριa τοϋ κδρφου 

φτάνοιιν στ' όρδ·i τοv Κ ιοuταχή κανόνια καΙ μοριrάρια 

700 ΠοU πα;pεvrτuς τα στή•νΟUVΕ ΚΙ δλο καi αόγο:ταίνοvν 

κι δλο πυκνώνουν τη χοντρή, τι'ιv ό:πο:vτη φc.πιά τοuς. 

ΤΙς μπόμπες τοu ζιιyιάζη τες και ττ~φτοuο,ι κρεμαστάρια 

η πίσ' ό:τr' τiς vτάτrιε·ς μας -- κεΊ ποu o•l ό:yωvιστές μας 
·κόθο•ο,ιταν v' ό:ναπ·αvτο•Lιv μιά στάλα άπ' τ.η μάιχη 

705 μ(χ ΚΙ fτοψοι νa άvτιδγοϋν, άν δ άχτρΟς κινοΟσε, -
η μ·έσα στσV Μεσολοrγγιοu τήο,ι πόλη καΙ τα σπίτια, 

ζη·μιΕ.ς νa κάνουνε 6cφιές, 'JCt δίνοΙJΙVε στο νει)ρο 

σκορπώντας άvο:ταιρα:χΊ, μέσ' τοuς μπλοκαρισμένους, 

γαλήνη· vcl μη 6.ρίσκοuνε κι ά?άπαιιλα μιό: στάιλα. 

7 Ι Ο Μό: orrrως τοϋ Μεσολοyyιο.U εΤν' μαλα.κο το χωμα, 

καθως πέφ-τοu, άπο ψη~ά, στ~ γης χώνοuο,ιταν .μέσα 

κι έτσι καθως έσκοοσανε πέτσ:yα'ι λάσπες, χωμα· 

καΙ μ~σα: -.μέσα κι άpαι(χ 6λέποv·;ε νcl πετιέται 

κι ένα κο,μμάτι σίδε.ρο, ΧωJρiς κι αύτό vcl 6λάφτει. 

7 15 ·,Ετσι, σό:ν ένα άποσπερvο fνας Μεσολοyγίτης 

καθόταν στι'ιν καλύβα τοv μαζi με τό: rrται>διά τοv, 

άπόδ·ιπ~ ή γιηαίκα τοv είς τη φ•c.πιcl τριγύρω, 

καΙ πάνω της σιγ66·ραζαv το φτωχικό φσ:yί τους, 

μιa μπό1μπα πΘφτει ξαψ•ΥΙ>ΚcΧ στη μέση στο καλύβι 

720 καi χώνεται στη γης 6αθια κι ό1μέσως σχΕΙδόv σκάει 

χ~ώντας το φαγάκι τοvς, χωμα τοvς rrτφιχύvει· 

μό: οϋτε τό: πέlντε τό: rrταιδιό:, οϋτ' άλλος κανένας 

παθαίνουν κew μια y.pοπζι:ιu.vιά· κι αύτο θόjpρος τοUς δίvει 

σαν κσ3 άλλες παρόμοιες σκηvΕς ΠΟ•λλΕς σιι·μ:6αίο,ιοuιν· 

725 καΙ όλοι πιό: οΙ κάτοικοι τrφιφροvο'Οv τiς μπόμπες 

καi ξεθαρρεUονν κι άψηφσW τ' δχτ,ροV τό ιcανονίδι. 



Ει\ΕΥθΕιΡΗ J< ΥΘΡ ΕΑ 
------~------------·--------

. ο μωc; σαν ΠοV θcώματα πάντοτε δε σuμδa:ί'IIOIJIV 

έτσι καi στοο Μrοολογγιοίι μέσα Πιν 'ΠΟλιτεία 

πολλοi eα χάσουν ηΊ ζωi} άπ' τσV όχτp:Jί/ τiς μπόμπες· 

730 καΙ πιο πολλά τα θίιματα θ' άΡΙ)(ίσοννε σi λίγο 

κ~ς κανόνιζ' ό όχτ,ρός ο! μτrcιμπες τοv v·a σκiiνε 

καΙ va χιλιομερίζοvται, σCrν εf.vαι στον άyέρα. 

Ξέχωρη δλά6η κό:νοvνε άκόμ' οΙ σι'δι;ρένιες 

κι οΙ yιάλινες yραvά:τες του ποV pί,χvει Wχτα μέρα. 

735 Γιατi πέφτΟU".ιε μαλακά, δt χώvοuvται στο χώμα. 

Μα δρίσκοvv oi άyωvι,στ(ς τρόπο καi άχρηστεύοvv 

καi τοΟν το εΤδος τijς ζημιάς πw οΙ Εύρωπα'ίοι κάνοw: 

τις σιδφέvιες τiς κλωτσοίιv, ΠοV σκάνε παραπέρα 

κι άρπάvε καi τΙς yιάλι,..,ες, εύτuς μόλις που πψονν 

7 40 καi σττάζοvv ΚΙ άχpηστείιΟU'\1 τις άπό:νω σΕ μια πέτρα, 

Στiς τ,ρείς τoii Μάη ό Κιοvταχi)ς κι δλα τοu τα ιpετζάλια 

παί,pvοvvε τa τσαντή,pια τοvς καi πάνε καi τα στήνουν 

στα ,ριζοβούνια, μΕ σκοπο va μi)v τοVς δέρν' ή ζέστη. 

τηv άλλη μέρα ό όχτος άσκώv' i);)W) τα:μποίιρι 

7 45 παV 6ρίσκεται σ01ράvτ' όpγι(ς μοvόJχ' άπ' τi) Λουvέτα. 

"Ισα μi τότ' ή θάλασσα ήταv άπαλλαyμbιη 

που κάθε μπλόκο ναιιτικό, δι,κό μας για τσV Τούρκου. 

"Ετσι κι oi δuό tμπόλεμοι κάθε λεύτερο εΤχαν 

va κ.οuδαλοΟιvε ζαϊ,ρέ, τροφές, μπα,ροίιτι, δτΜα. 

750 Στοος Τούρκους κοοβαλΟΟσανε άπ' τσV κό,ρφα.J τά κάστρα 

πολεμοφόδια άφθονα μαζi μ[ τα καίκια 

καΙ ζαϊιρέ:δες μπόλικοι.χ;, τίποτε δΕν στεροίιvταv· 

στοUς "Ελλi)Vε<; έφέρναi'Ε "'ροφtς πολλΕς έlμ~ροι 

άπ' 0Jν:ι. τα '·Εφτάνησα ΚΙ άπ' τΟ Μωρια π' άvτίιφv 

755 καΙ έτσι οΙ άyωvιστΕς δρίσκΟΝ δ,τι ζητοίίσαv. 
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