
Ο Φίισλ Κηελίδεο   (1889 – 1963) θαη ε Καμπάνα του Πόντου 

Όζνη παηδηά αλεθνξίζακε θξαηώληαο ην ρέξη ηνπ παππνύ καο σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, ζην Πξνζθύλεκα ηεο Παλαγίαο νπκειά, όηαλ ε γηνξηή ηνπ 

Γεθαπεληαπγνύζηνπ είρε αθόκε ηε γιπθηά ραξκνιύπε, όρη κόλν γηα ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ 

αιιά θαη  γηα ην αληάκσκα ησλ πξνζθύγσλ ηεο πξώηεο γεληάο, εθεί αλάκεζα ζηηο αγθαιηέο  θαη 

ζηα δάθξπα, ζπκόκαζηε έλα όλνκα ζηα ρείιε ησλ πξνζθπλεηώλ, κηα κνξθή ζκηιεκέλε ζην 

κάξκαξν πνπ εκπλεύζηεθε θαη εξγάζηεθε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Ηεξνύ απηνύ Πξνζθπλήκαηνο εηο 

αλάκλεζε ηεο ηζηνξηθήο Μνλήο ζην όξνο Μειά ηνπ Πόληνπ.  

 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ Φίισλα Κηελίδε, Κξσκλαίν ζηελ θαηαγσγή, πνπ είδε ην θσο ηνπ ήιηνπ ην 

1899 ζηελ Σξαπεδνύληα, από ηεο νπνίαο ην πεξίθεκν Φροντιστήριον απνθνίηεζε κε Άξηζηα ην 

1906. Πλεύκα αλήζπρν, ζα εξγαζηεί θαηαξράο σο ινγηζηήο, αιιά ζα ηνλ θεξδίζεη ζύληνκα ε 

δεκνζηνγξαθία είηε σο θηινινγηθό ζπλεξγάηε είηε σο εθδόηε αξγόηεξα ελόο δεθαπελζήκεξνπ 

πεξηνδηθνύ κε επξεία θπθινθνξία. 

Ζ δηαθσλία ηνπ κε ηηο ηαθηηθέο ησλ Νενηνύξθσλ ζα ηνλ σζήζεη ζηελ Αζήλα όπνπ εγγξάθεηαη 

ζηελ Ηαηξηθή ρνιή. Σν μέζπαζκα όκσο ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ ζηάζεθε έλα ζάιπηζκα γηα 



ηνλ λεαξό ηόηε Φίισλα πνπ εληάρζεθε ζην ζώκα ησλ εζεινληώλ θαη πνιέκεζε γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ. Με ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, επαλέξρεηαη ζηελ 

Αζήλα θαη νινθιεξώλνληαο ηνλ θύθιν ησλ ζπνπδώλ ηνπ, επηζηξέθεη ζηνλ Πόλην πξνζθέξνληαο  

θαη δσξεάλ- όπνπ ππήξρε αλάγθε-  ηηο ηαηξηθέο ηνπ ππεξεζίεο.  

Αθνύ ρξεκάηηζε δηεπζπληήο ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηησηηθνύ λνζνθνκείνπ ζηα Πιάηαλα θαηά ηε 

ξσζηθή θαηνρή ηεο πόιεο ηνπ θαη γηα έλα ρξόλν πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ ησλ 

Πνληίσλ ζην Κξαζλνληάξ ηεο Ρσζίαο, αλαιακβάλεη θαηόπηλ δηπισκαηηθή δξάζε γηα ην 

Πνληηαθό Εήηεκα ηαμηδεύνληαο ζηελ Αζήλα θαη ζην Παξίζη. Σν 1920 όκσο ζα βξεζεί θαη πάιη 

εζεινληήο ζην κηθξαζηαηηθό κέησπν θαη κεηά ηελ νηθηξή ηνπ θαηάιεμε ζα αθνινπζήζεη ην 

δξόκν ηεο πξνζθπγηάο θαη ζα βξεζεί ζηε Θεζζαινλίθε όπνπ άζθεζε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε. 

Ζ παξακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα ζθξαγίδεηαη από ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα θνηλά θαζώο εθιέγεηαη 

βνπιεπηήο Αζελώλ κε ην Λατθό Κόκκα ηνπ Σζαιδάξε ην 1935. Παξάιιεια όκσο ν Φίισλ 

Κηελίδεο γξάθεη. Δπηρεηξεί κε ηελ πέλα ηνπ λα δσληαλέςεη ηελ παηξίδα ηνπ, ηνλ Πόλην, κέζα 

από ηα ζεαηξηθά ηνπ έξγα θαη ηα πνηήκαηά ηνπ. Σν 1950 κάιηζηα εθδίδεη ηελ Ποντιακή Εστία, 

πεξηνδηθό βξαβεπκέλν  ην 1956 από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ, πνπ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε 

δηάζσζε ηεο ηζηνξίαο, ηεο ιανγξαθίαο θαη ηνπ γισζζηθνύ πινύηνπ ηνπ Πόληνπ. 

 

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1950, ζην όγδνν ηεύρνο απηνύ ηνπ πεξηνδηθνύ, κνηξάδεηαη κε ηνπο 

αλαγλώζηεο ηνπο ην όξακά ηνπ: ηελ αληζηόξεζε ηεο Ηεξάο Μνλήο Παλαγίαο νπκειά ζηελ 

Καζηαληά ηνπ Βεξκίνπ πνπ ζα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά ηνλ επόκελν ρξόλν κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζεκέιηνπ ιίζνπ. Αλ απηόο ν πόζνο ηνπ πξαγκαηώζεθε, δελ επηύρεζε λα δεη ηνλ δεύηεξν: ηελ 

νξγάλσζε ελόο πακπνληηαθνύ ζπλεδξίνπ, πνπ ζα ήηαλ επίηεπγκα ηα ρξόληα εθείλα ηεο 

απσζεκέλεο πξνζθπγηθήο κλήκεο. Ο Φίισλ Κηελίδεο έθπγε από ηε δσή ζε ειηθία 74 εηώλ, ζηηο 

13 Ηνπιίνπ 1963 θαη ηάθεθε ζηα πςώκαηα ηεο Καζηαληάο. 

Κη αλ θεύγνπλ όκσο νη άλζξσπνη κέλνπλ ηα έξγα ηνπο. Καη ηα δεθαεπηά έξγα ηνπ Φίισλα 

Κηελίδε έρνπλ παξνπζηαζηεί πνιιέο θνξέο ζηε ζεαηξηθή ζθελή πνιιώλ ζπιιόγσλ θαη ηα 

πνηήκαηά ηνπ δηαβάδνληαη ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο.  Πεξηζζόηεξν απ’ όια ε  Καμπάνα  του 



Πόντου, κηα επηθή πνηεηηθή ζύλζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα Πάζε ηνπ πνληηαθνύ ιανύ θαζώο απηά 

μεθηλνύλ κε ηελ άισζε ηεο Σξαπεδνύληαο ην 1461 θαη θηάλνπλ κέρξη ηνλ μεξηδσκό ηνπ 20
νπ

 αη. 

ην πνίεκα απηό δηαθξίλεη θαλείο έληνλεο ηηο επηδξάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ πνληηαθνύ «Πάξζελ ε Ρσκαλία». Σν πνπιί κε ηελ αλζξώπηλε ιαιηά, ηα θάζηξα 

ησλ Κνκλελώλ, ν ζξήλνο ησλ  Αγίσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο ζην ζξήλν είλαη 

κεξηθέο από απηέο.  Υσξηζκέλε ζε δώδεθα κέξε, ε ζύλζεζε απηή απνηειεί κηα ειεγεία γηα ηα 

δεηλά ησλ Πνληίσλ θαη κε ηελ έληνλε εηθνλνπιαζία ηνπ δσληαλεύεη ηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά πνπ 

πξνζέξρνληαη ζην ιηκάλη ηεο Σξαπεδνύληαο γηα λα απνραηξεηήζνπλ ηελ παηξώα γε. Η Καμπάνα 

του Πόντου, δξακαηνπνηεκέλε ή κεινπνηεκέλε, παξνπζηάδεηαη ζπρλά ηέηνηεο κέξεο ζηηο 

εθδειώζεηο ησλ πνληηαθώλ πιιόγσλ. Κη αλ έρνπκε ηελ ππνκνλή  θαη ην ρξόλν, κπνξνύκε λα ηε 

δηαβάζνπκε θαη κεηο, γηα λα γλσξίζνπκε θαιύηεξα όρη κόλν ηελ ηζηνξία αιιά θαη ηελ πινύζηα 

δηάιεθην ηνπ Πόληνπ. Σν θείκελν ζηελ πνληηαθή αληιήζεθε από ην ηζηνιόγην 

http://www.pontos-news.gr/pontic-article/152245/i-kampana-toy-pontoy θαη ε απόδνζε ζηε Νέα 

Διιεληθή είλαη κηα απόπεηξα ηεο γξάθνπζαο. Σα βηνγξαθηθά ηνπ Φίισλα Κηελίδε αληιήζεθαλ 

από ηελ Βηθηπαίδεηα. 

 

Ο Φίλων Κηενίδης και η «Καμπάνα ηοσ Πόνηοσ» 

  

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ 

I I 

Έλαλ πνπιίλ, καύξνλ πνπιίλ, καύξνλ άκνλ ηελ 

λύρηαλ, 

νινλπρηίο ηξηγύξηδελ νιόγεξα ’ο ζνλ Κάζηξελ, 

’ο ζνλ θάζηξελ, ’ο ζα θαζηξόηεηρα ηε καπξν-

Σξαπεδνύληαο, 

πνπ έρ’ ηα ξίδαο ’ο ζνλ γηαιόλ θαη ηελ θνξθήλ 

αη’ ’ο ζ’ άζηξα 

π’ είρελ δέθα θαζηξόπνξηαο θη νύια 

ραιθνδεκέλα, 

θη απ’ έμ’ α ζα θαζηξόπνξηαο, νξκία θαη 

πνηάκηα, 

λην έδελαλ θαη έιπλαλ, γεθύξηα ζηδεξέληα... 

Έλα πνπιί, καύξν πνπιί, ζαλ ηεο λπρηηάο ην 

ζθόηνο, 

νινλπρηίο εγύξηδε ηξηγύξσ από ην Κάζηξν, 

ζην θάζηξν, ζηα θαζηξόηεηρα ηεο δόιηαο 

Σξαπεδνύληαο, 

πνπ ’ρεη αγθσλάξηα ζην γηαιό θαη ηελ θνξθή ζη’ 

αζηέξηα 

πνπ ’ρε δέθα θαζηξόπνξηεο θη όιεο ραιθνδεκέλεο 

θη απέμσ απ’ ηηο θαζηξόπνξηεο, θόξθνπο θαη 

πνηάκηα, 

πνπ ηα ’δεπαλ ηα ρώξηδαλ γεθύξηα ζηδεξέληα… 

Όιελ ν θάζηξελ έιακπελ, άκνλ λην ιάκπ’ ν 

Ήιελ, 

θαη ην Παιάηηλ έιακπελ, άκνλ δηακάλη’ ’ο ζνλ 

Φέγθνλ, 

ηε Βαζηιέα ην παιάη’, ηνη Κνκλελώλ θσιέα, 

π’ έηνλ ηξαλόλ θαη ζακαζηόλ, θάζηξελ απάλ’ ’ο 

ζνλ Κάζηξελ. 

Όιν ην Κάζηξν έιακπε ζαλ ήιηνο ιακπξνθόξνο, 

δηακάληη θεγγαξόινπζην έιακπε ην παιάηη, 

ηνπ Βαζηιηά η’ αλάθηνξν, ησλ Κνκλελώλ ην ιίθλν, 

πνπ ’ηαλ ηξαλό θαη ζαπκαζηό, θάζηξν πάλσ ζην 

Κάζηξν. 

Κάπνη’ εγέληνλε ζεηζκόο, θη ε Γε όιελ εζείελ, 

θη έλαλ Γεθαπεληαύγνπζηνλ, θη έλαλ καύξνλ 

εκέξαλ 

επάξζαλ ηα θιεηδία ζε, θη ν θάζηξελ εθξεκίελ... 

’Πέκλαλ ηα πόξηαο αλνηρηά, ην Παιάη’ δίρσο 

ζξόλνλ 

θαη δίρσο ηνη παιαηηαλνύο, θαη ρσξίο Βαζηιέαλ 

Κάπνηε έγηλε ζεηζκόο θη ε Γε ζείζηεθε όιε 

 θη έλαλ Γεθαπεληαύγνπζην, κία καύξε εκέξα 

παξζήθαλε νη θιείδεο ηνπ, γθξεκίζηεθε ην 

θάζηξν… 

Κη έκεηλαλ πόξηεο αλνηρηέο, Παιάηη δίρσο ζξόλν 

θαη δίρσο ηνπο παιαηηαλνύο, ρσξίο ην βαζηιηά ηνπ 

…ην Κάζηξν ην ζεόξαην έγηλε θνηκεηήξη. 
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...θη ν Κάζηξελ ν ζεόξαηνλ εγέληνλ θνηκεηήξη. 

Υξόληα έξζαλ θαη ’δέβαλε, θαηξνί έξζαλ θαη 

πάγ’λε... 

Ήξζαλ θαη δηάβεθαλ θαηξνί, ήξζαλ θαη θύγαλ  

ρξόληα… 

...Έλαλ πνπιίλ, καύξνλ πνπιίλ, καύξνλ άκνλ ηελ 

λύρηαλ, 

νινλπρηίο ηξηγύξηδελ γύξσ ηα θαζηξνπόδηα, 

π’ επέκλαλ έξκα θη άθιεξα, γνκάηα 

θνιηζηάθηξαο... 

Οινλπρηίο ηξηγύξηδελ, κε ηα θηεξά ’λνηγκέλα, 

θαη επεζηάζελ ηελ Απγήλ, θη εθάηζελ ζ’ έλαλ 

άθξαλ 

κνλάθξηβνπ παξαζηαξί, δίρσο επαλσζύξη, 

απνκεηλάξ’ ηε Παιαηί, θηληέαο λη’ εγνκώζελ. 

…Έλα πνπιί, καύξν πνπιί, ζαλ ηεο λπρηηάο ην 

ζθόηνο, 

νινλπρηίο ηξηγύξηδε εηο ηα ξηδά ηνπ θάζηξνπ, 

πνπ κείλαλ άθιεξα, έξεκα, γεκάηα από ζαύξεο… 

Όιε ηε λύρηα πέηαγε κε ηα θηεξά αλνηγκέλα 

θαη θνληνζηάζε ηελ Απγή θη έθαηζε ζε κηαλ άθξε 

ζε  παξαζηάηε νξθαλό, δίρσο επαλσζύξη, 

απνιεηθάδη παιαηηνύ, πνπ ζθέπαζαλ ηζνπθλίδεο. 

Σεξεί απάλ’ ηεξεί αθθά, ηεξεί νπίζ’ θαη έκπξα... 

καθξνγνπιίδ’, θαινηεξεί ’ο ζ’ Αλαηνιήλ θαη 

Γύζελ, 

[θη αξρηλά λα θηνπιίγεηαη άκνλ ρέξα γπλαίθα,] 

θη αξρηλά λα κνηξνινγά, κ’ αλζξώπηλνλ ιαιίαλ... 

Πάλσ θνηηά, θάησ θνηηά, θνηηάδεη κπξνο θαη 

πίζσ… 

θαη ην ιαηκό ηεληώλνληαο ζ’ Αλαηνιή θαη Γύζε 

[αξρή θάλεη ζην κάδεκα ζα ρήξα πνλεκέλε] 

θη αξρίδεη λα κνηξνινγά κ’ αλζξσπηλή ιαιίηζα. 

II II 

«Δζείλ πιαθία άραξα, κάξκαξα απαξδάια, 

κε κνλνθέθαινπο Αεηνύο θαη Μίηξαο 

Βαζηιεάδσλ 

κ’ εγθόιπηα Παηξηαξρώλ, θαη ηαπξά 

Γεζπνηάδσλ, 

κε ηα ζπαζία ζηξαηεγώλ, παληέξαο θαπεηάλησλ. 

Μάξκαξα, λην ζθεπάδεηελ νιόελ έλαλ Έζλνο 

απνζθεπάζηελ βιαβηθά η’ άγηα ηα ηαθία. 

Σν ρώκαλ ζ’ επθαηξώλεη αην η’ αλάιαθξνλ 

αέξαο, 

λη’ εβγαίλ’ α ζν αλάζπξκαλ θη α ζν καύξνλ ην 

θιάκαλ, 

...λ’ εβγαίλε νη απνζακέλ’, νη δσληαλνί λ’ 

εκπαίλε... 

«Δζείο κάξκαξα άραξα, κόλα θαη ξεκαγκέλα 

κε κνλνθέθαινπο Ατηνύο θαη κίηξεο βαζηιηάδσλ 

κ’ εγθόιπηα Παηξηαξρώλ, ηαπξνύο ησλ 

Γεζπνηάδσλ, 

κε ηα ζπαζηά ησλ ζηξαηεγώλ, ιάβαξα θαπεηάλησλ. 

Μάξκαξα πνπ ζθεπάδεηε νιόθιεξν ην Έζλνο 

απνθαιύςηε επιαβηθά ηνπο άγηνπο ηνύο ηάθνπο. 

Σν ρώκα ζα ζεθώζεη ην αλάιαθξνο αγέξαο 

πνπ βγαίλεη απ’ η’ αλαθηιεηό θη από ην καύξν 

θιάκα 

…λα βγνπλ όζνη πεζάλαλε, νη δσληαλνί λα 

κπνύλε… 

»Οη δσληαλνί π’ εθήθαλε ηνλ ηόπνλ λη’ 

εγελλέζαλ 

θαη εθνξηώζαλ ηα ζηελά ηα λεθξηθά θαζέιαο 

θ’ εθόξεζαλ ηα ζάβαλα, θη εζέβαλε ’ο ζελ 

ζηξάηαλ, 

’ο ζελ ζηξάηαλ ηελ αγύξηζηνλ, λην πάεη θαη πίζ’ 

’θ’ έξηαη! 

Κη νη δσληαλνί  αθήζαλε ηεο θύηξαο ηνπο ηνλ ηόπν 

θαη θνξησζήθαλ ηηο ζηελέο, ηηο λεθξηθέο θαζέιεο 

θαη θόξεζαλ ηα ζάβαλα θαη βγήθαλε ζηε ζηξάηα, 

ζηε ζηξάηα ηελ αγύξηζηε πνπ δελ πηζσδξνκίδεη. 

»... Ο Οπξαλόλ ειίβσζελ, θαη παξαρακειώλεη, 

αέξαο παξεπύθλσζελ θη εγέληνλ άκνλ δείζαλ. 

Σα ξάρηα εγνκώζαλε, ηα θάκπνπο θαη η’ νξκία 

ηα αθξνγηάιηα ηα πγξά θαη ηα μεξά ηνπκπία, 

θαπλόλ α ζν ζπκίακαλ, ιηβάλη κπξσδίαλ, 

βνήλ Καηάξαο, θαη βνήλ Θενύ παξαθαιίαο. 

»... Ο Οπξαλόο εκαύξηζε θαη παξαρακειώλεη 

ν αγέξαο εκαδεύηεθε θη έγηλε ζαλ νκίριε. 

Οη ξάρεο εγεκίζαλε, νη θόξθνη θαη νη θάκπνη 

ηα αθξνγηάιηα ηα πγξά θαη νη γπκλνί νη ιόθνη, 

θαπλό απ’ ην ζπκίακα, ηνπ ιηβαληνύ επσδία, 

βνή Καηάξαο θαη βνή, πξνο ην Θεό ηθεζία. 



»Ν’ ανηιί εκέλ... εζθέξρνπληαλ... Ν’ ανηιί εκέλ... 

εθάλζαλ!... 

»Αιίκνλό καο… έξρνληαη… Αιίκνλό καο… 

θηάλνπλ!… 

Έκπξα πάλ’ νη θνδέζπελεο, έκπξα θαη νη 

λπθάδεο, 

κνηξνινγνύλ λνηθνθπξέο θαη θιαίγ’λε ηα 

θνξηζόπα 

θαη αθινπζάλε νη αγνύξ’, νη γέξ’ θαη ηα παηδόπα. 

Μπξνζηά πάλ’ νη νηθνδέζπνηλεο, κπξνζηά θαη νη 

λπθάδεο, 

κνηξνινγνύλ λνηθνθπξέο θαη θιαίλε ηα θνξίηζηα 

καδί ηνπο θαη νη άγνπξνη, νη γέξνη, ηα παηδάθηα. 

»ίη’ θιαίγ’λε, ζίηα αλαζύξ’λ θαη ζίηα 

θαηαξνύληαλ, 

»ηα ξαρία π’ αληηβννύλ, ηα θάκπνπο π’ 

αθνπθξνύληαλ, 

εζαξξείο θη ιαΐζθνπληαλ, εζαξξείο θαη 

ιαηαξίδ’λε, 

εζαξξείο θη ερπάζηαλε θη εθείλα, θαη ζνπκώλε... 

»Καζώο θιαηλ, θαζώο ζξελνύλ θαη ξίρλνπλ θαη 

θαηάξεο, 

αληηιαινύλε νη πιαγηέο θη νη θάκπνη πνπ αθνύζαλ, 

ζαξξείο θαη θείλα θίλεζαλ, ζαξξείο θαη 

ιαρηαξήζαλ, 

ζαξξείο θαη μεξηδώζεθαλ  θαη θείλα θαη 

θνληεύνπλ… 

»Ν’ ανηιί εκέλ, λα βάτ εκέλ... Σ’ νκκάηηα κ’ λην 

ειέπ’λε!... 

Αιί καο, ηξηζαιίκνλν… Σα κάηηα καο ηί 

βιέπνπλ!… 

»Απνζακέλ’ πώο πνξπαηνύλ θη εθηάγ’λε 

ιηηαλείαλ, 

κε η’ Άγηα ηα ’μαπηέξπγα, κ’ αθκέλα ηα θεξία, 

κε ηα μπιέληα ηα ζηαπξά, ’ο ζα ιείκςαλα λη’ 

εβγάιλε, 

καθξέα... καύξα... θαη ηξαλά... ςει’ άκνλ 

θππαξίζζα». 

»Πώο πεζακέλνη πεξπαηνύλ ζαλ λα ’λαη ιηηαλεία, 

κε η’ Άγηα Δμαπηέξπγα κε ηα θεξηά αλακκέλα, 

κε ηνπο ζηαπξνύο ηνπο μύιηλνπο ηα ιείςαλα πνπ 

βγάιαλ, 

καθξηά… καύξα… θαη ηξαλά… ζαλ λα ’λαη 

θππαξίζζηα». 

III III 

Σ’ο είλε αηνίλ, π’ εγόκσζαλ ηε Εύγαλαο ηελ 

ζηξάηαλ; 

θη ε ζηξάηα εγέληνλε πνηάκ’ α ζα πνιιά ηα 

δάθξα; 

Σ’ ειάηα δάθξα έπηγαλ θη εγέληαλ θππαξέζα 

θαη γνλαηίδ’ ε Εύγαλα, ’ο ζε θακνλήο ην βάξνο... 

Πνηνη είλ’ απηνί πνπ γέκηζαλ ηεο Εύγαηλαο ηε 

ζηξάηα;  

θαη πνηακόο εγίλεθε απ’ ηα πνιιά ηα δάθξπα;  

Καη πόηηζαλ ηα έιαηα θη έγηλαλ θππαξίζζηα 

θαη γνλαηίδεη ε Εύγαηλα απ’ ηνπ θαεκνύ ην 

βάξνο… 

Άκνλ γέξνο ρηιηόρξνλνο, ην Καλ ην αζεκέλελ 

πάεη εκπξνζηά θαη αθ’ινπζνύλ ε Υάθαμα θ’ ε 

Άηξα, 

ε Υάξζεξα, ε Υεξίαλα, ε Άξδαζα, ε Υόπζα 

κε ηα ρσξία ηα κηθξά, κε ηα θεθαινρώξα 

κε η’ εγθιεζίαο ηα πνιιά θαη κε ηα Μαλαζηήξα. 

αλ γέξνληαο ρηιηόρξνλνο, ην Κάλ ην αζεκέλην 

ηξαβά εκπξόο θη αθνινπζνύλ ε Υάθαμα θη ε Άηξα, 

ε Υάξζελα, ε Υεξίαλα, ε Άξδαζα, ε Υόπζα 

κε ηα κηθξά ηνπο ηα ρσξηά, κε ηα θεθαινρώξηα 

κε ηηο πνιιέο ηνπο εθθιεζηέο θαη κε ηα 

κνλαζηήξηα. 

Ο Αεζέξηο θπηξώλ’ αλζξώπ’ο θαη ην Γνπιάη’ 

ηζθηάδεο, 

ην καύξνλ ην Καξάθαπαλ θη άιιν καύξνλ 

εγέληνλ. 

Δκπξνδηαβαίλεη ην ηαπξίλ, ε Μνύδαηλα 

’θι’νπζά ην, 

κε ην Παξηίλ, ηε Βαξελνύ θαη ην Λπθάζη’ 

εληάκαλ, 

ε Μαζνύξα θαη ηε Εαληόλ η’ Αγεξγή ην ρσξίνλ, 

θη νύιηα ηα θάζηξα θαη ηα ηόπ’ο, νιόγεξα λη’ 

Ο Αε έξγηνο γελλά ζλεηνύο θαη ην Γνπιάηη 

ίζθηνπο, 

ην καύξν ην Καξάθαπα  γίλεηαη θη άιιν καύξν. 

Μπξνζηά δηαβαίλεη ην ηαπξί θη ε Μνύδαηλα 

θαηόπη, 

Με ην Παξηί, ηε Βαξελνύ θαη ην Λπθάζηη αληάκα,  

θαη η’ Αε-Γηώξγε ηνπ ηξειινύ νκνύ κε ηε 

Μαζνύξα, 

ηόπνη θαη θάζηξα όια καδί, όζα  ηξηγύξσ ήηαλ. 



εθείζαλ. 

IV IV 

Ο Καζθακπάο εβνύημελ θαη ην Μεηδίη εζείελ, 

θαη η’ Αελ-Παύινπ ην ξαρίλ, ηξαλόλ κπνξάλ 

εμέγθελ, 

εηαξαζίγαλ ηα λεξά ηε Ληκλή θη εθνπζθώζαλ 

θη εμύγαλ έμ’ θη εγόκσζαλ καύξνλ λεξόλ ηνλ 

ηόπνλ... 

Φσλή έζπξε ν Καζθακπάο θαη ην Μεηδίη εζείζηε 

θαη ηνπ Άγηνπ Παύινπ ε πιαγηά κπόξα κεγάιε 

εγέλλα 

θαη ηεο Ληκλήο ηα ύδαηα ηαξάρζεθαλ, θνπζθώζαλ 

θαη πιεκκπξίζαλ, γέκηζαλ καύξν λεξό ηνλ 

θόζκν… 

Απέζ’ ’ο ζελ δείζαλ έθιαηελ ν Αελ-Εαραξέαο, 

άκνλ νθηδί ζύξηγκαλ θαη Κόιαζεο αέξαο 

ην θιάςηκνλ· εγόκσζελ νιόγεξα η’ νξκία... 

...Δγξέζελ α ζν ζύξηγκαλ ε δείζα, θαη εζθώζελ... 

Μεο ζηελ νκίριε έθιαηγελ ν Άγηνο Εαραξίαο, 

θη ν ζξήλνο,  θηδηνύ ζθύξηγκα θαη θόιαζεο αέξαο∙ 

απιώζεθε θαη γέκηζε ηξηγύξσ όινπο ηνπο 

θόξθνπο… 

…Σξόκαμε απ’ ην ζθύξηγκα ε νκίριε θη 

εζεθώζε… 

Θεέ κ’! Σ’ο είλαη π’ εθάλζαλε θη εζέβαλε ’ο ζελ 

ζηξάηαλ; 

Θεέ κνπ! Πνηνη πνύ θαλήθαλε θαη κπήθαλε ζηε 

ζηξάηα; 

Ζ Κξώκ’ ηε ραξάο ην πνπιίλ, ηε ηξαγσδί’ ε 

κάλα, 

κσξνύ θαζέιαλ έρηηζελ, α ζε ιύξαο ην μύινλ, 

επνίθελ θνξηνδέκαηα ηε θεκεληδέο ηα θόξδαο, 

εθνξηώζελ, ε άθιεξνο, ην ιείκςαλνλ ηε ςήο 

αη’ο... 

θη εξρίλεζελ ην θιάςηκνλ θαη ηελ κνηξνινγίαλ... 

Ζ Κξώκλε ηεο ραξάο πνπιί, ηνπ ηξαγνπδηνύ ε 

κάλα, 

κσξνύ θηβνύξη έθηηαμε από ην μύιν ιύξαο 

θαη ηηο ρνξδέο ηνπ θεκεληδέ ζρνηληά γηα ηα δεκάηηα, 

θνξηώζεθε ε άθιεξε, ςπρήο απνκεηλάξηα… 

 θαη άξρηζε ηα θιάκαηα, ηα καύξα κνηξνιόγηα… 

Αελ-Παύινλ εθιείζηελ θά’, ν Σαύξνλ 

εγνλάηζελ, 

ν Καζθακπάο ρακήισζελ, ην Μεηδίη εθνπξάελ, 

θαη ηα Κακέλα η’ έξεκα ζηέθ’λε θαη 

αθνπθξνύληαλ... 

Αθνπθξνύληαλ, θαη ζιίθθνπληαλ, θαη θιαίγ’λε 

νύι’ εληάκαλ... 

Ο Άγηνο Παύινο έγεηξε, γνλάηηζε ν Σαύξνο, 

ν Καζθακπάο ρακήισζε, θαη ην Μεηδίη θνπξάζζε 

θαη ηα Κακέλα ηα έξεκα ζηέθνληαη γηα λ’ 

αθνύζνπλ… 

Αθνπγθξαζηήθαλ θη έπεζαλ καδί ζην ζξελνιόη… 

«Θε κ’, δείμνλ ηελ δύλακε ’!... Υξηζηέ κ’ 

πνίζνλ ην ζάκα ’! 

Πνίζνλ κε πέηξηλνλ θξεκόλ, άκνλ η’ 

Αινγνζηάξα, 

Πνίζνλ κε πξάζηλνλ ιεηβάδ’ άκνλ ηα Λεηβαδία, 

Πνίζνλ κ’ αζάιεπηνλ ξαρίλ, άκνλ ηνλ Αελ-

Παύινλ. 

Θέ κνπ, δείμ’ ηε δύλακε!...Υξηζηέ, θάκε ην ζάκα! 

Κάλε κε πέηξηλν γθξεκό ζαλ  η’Αινγνζηάξα, 

θάλε κε θάκπν ρινεξό ζαλ είλαη ηα Λεηβάδηα, 

θάλε κε ιόθν αζάιεπην σο είλαη ν Άγηνο Παύινο. 

»Να κε ’πνξώ θαη πνξπαηώ, ’ο ζνλ ηόπν κ’ λ’ 

απνκέλσ... 

Να κελ κπνξώ λα πεξπαηώ, ζηνλ ηόπν κνπ λα 

κείλσ… 

»Έρσ θεπί(α) απόηηζηα, αζέξηζηα ρσξάθηα... 

Έρσ πξόαη’ αλάικερηα, θ’ εγίδηα λα αικέγσ. 

Σα ρηήλα κ’ ζέι’λε ην πιπκίλ, ξνΐλ ζέι’λε η’ 

αξλία κ’! 

Σα ζθπιία κ’ γνπξληάγνπληαλ θαη ην καιέδ’ 

πεξκέλε... 

’Φήθα ηα πόξηαο αλνηρηά, πόξηαο θαη παξαζύξηα 

Έρσ πεξβόιηα απόηηζηα, αζέξηζηα ρσξάθηα… 

Κη όια ηα γηδνπξόβαηα άξκεγκα γπξεύνπλ. 

Οη αγειάδεο  ζέινπλ δσκό θαη ξώγα ηα αξλάθηα! 

Καη ηα ζθπιηά νπξιηάδνπλε δεηώληαο ην ρπιό 

ηνπο… 

Άθεζα πόξηεο αλνηρηέο, πόξηεο θαη παξαζύξηα 

Θα κπεη αέξαο θη άλεκνο, ζα ζβήζεη ην θαληήιη. 



ζ’ εκπαίλ’ αέξαο θη άλεκνλ θαη ζα βδύλ’ ηελ 

θαληήιαλ. 

»Θεέ κ’! Γείμνλ ηε δύλακε ’! Υξηζηέ κ’ πνίζνλ 

ην ζάκα ’! 
Θέ κνπ, δείμ’ ηε δύλακε!...Υξηζηέ, θάκε ην ζάκα! 

Πνίζνλ κε πνηακόπεηξαλ βαξύλ ηε θαηαξάρηε, 

Πνίζνλ κε ζπέιηαο θαησζύξ’ ’ο ζελ Γελ 

θαηαρσκέλνλ, 

Πνίζνλ κ’, αλ ζέι’ηο, κηθξόλ ιηζάξ’, αλ ζέι’ηο, 

πνίζνλ κε ρώκαλ. 

Θεέ κ’... πνίζνλ κε ίληηαλ ζέι’ηο... Μόλνλ ’ο ζνλ 

ηόπν κ’ άθ’ο κε! 

Κάλε κε πνηακόπεηξα βαξηά ηνπ θαηαξξάρηε, 

θάλε κε ζπήιαην κεο ηε Γε, βαζηά παξαρσκέλν, 

αλ ζέιεηο, ρώκα θάλε κε, αλ ζεο, κηθξό ιηζάξη. 

Κάλε κε Θέ κνπ, ό,ηη ζέο!... Μόλν ζηε Γε κνπ λα 

καη! 

»Άθ’ο κε αδά λα ζάθθνπκαη ’ο ζνλ ηόπνλ λη’ 

εγελλέζα, 

’ο ζν κλήκαλ όκπνπ έζαςα ηελ κάλα κ’ θαη ηνλ 

θύξε κ’...». 

»Άζε κε εδώ, γηα λα ζαθηώ, ζηε γε ηεο γέλλεζήο 

κνπ 

ζην κλήκα όπνπ έζαςα θαη κάλα θαη παηέξα…». 

ίη’ έιεγελ, ζίη’ έθιαηγελ θαη ζίηα ελεζύξλελ, 

έξζελ θαη παξαζηέθεη αηελ ε θαιναδειθή αηο, 

νηθνθπξά ε Γίκεξα, α ζα θνθξαθνθώιηα, 

α ζνλ Αγηάλλελ λη’ αξρηλνύλ, θη έξρνπληαλ ’ο ζε 

αξάλησλ... 

Καζώο κηινύζε θη έθιαηγε, θαζώο ζξελνινγνύζε, 

ήξζε ζηκά θαη ζηάζεθε ε θαιναδειθή ηεο, 

ε Γίκεξα ε λνηθνθπξά, κε ηηο θσιηέο θνξάθσλ, 

πνπ απ’ ηνλ Αε- Γηάλλε αξρηλνύλ θαη θηάλνπλ 

ζηνπο αξάληα. 

Σα δάθξπα ηνπλ ελώζαλε, θη εγέληαλε πνηάκη... 

θη επνηακίγαλ ’ο ζν πνηάκ’, ’ο ζελ 

δαθξνραιαξδίαλ... 

Δλώζεθαλ ηα δάθξπα θαη γίλεθαλ πνηάκη… 

ηνπο θαηαθιύζαλ ηα λεξά κε δάθξπα γεκάηα. 

V V 

Ζ ραιαξδία εγξίιεςελ νιόελ ηελ Μαηζνύθαλ, 

επέξελ ηελ Λαξαραλήλ, ’ο ζε Κνπζπηδή εμύελ... 

Δζείελ ην Καπίθηντλ, ε Ληβεξά ’ραιάελ, 

έξζελ θα ε Γαλίαρα θαη νύιηα ηα ρσξία, 

λη’ επξίνπζαλ δεμηά-δεξβά ’ο ζα δύν ηα πνηάκηα, 

... Δθεί έξζελ θη ε νπκειά, θη ν Βαδειώληο 

Αγηάλλεο. 

Καη ε πιεκκύξα ζήθσζε νιόθιεξε Μαηζνύθα, 

πήξε ηε Λαραξαλή, ζηελ Κνπζπηδή απιώζε… 

είζηεθε ην Καπίθηντ, ε Ληβεξά ξεκάρζε, 

ήξζε θαη ε Γαλίαρα θαη ηα ρσξηά ηα δίπια, 

δεμηά – δεξβά πνπ βξέζεθαλ από ηα δπν πνηάκηα. 

…Δθεί ήξζε  θη ε νπκειά θη Αγηάλλεο 

Βαδειώλαο. 

’ ζελ Εύγαλαλ πνπ έζαλε θαη ’ο ζν Κνπιάη π’ 

εθάλζαλ, 

έξζαλ θαη θνληνζηάζαλε θαη κε ηνη άιιη’ο 

ελώζαλ, 

ελώζαλ ηα θιαςίκαηα θαη ηα κνηξνινγίαο, 

θη εζθέπαζαλ ηε πνηακί ην βόεκαλ ην άγξελ. 

Από ηε Εύγαηλα θνληά θη απ’ ην Κνπιάη πνπ ήηαλ, 

ήξζαλ θαη θνληνζηάζεθαλ, κ’ άιινπο 

αληακσζήθαλ, 

ελώζεθαλ ηα θιάκαηα καδί κε κνηξνιόγηα, 

θη εζθέπαζαλ ηνπ πνηακηνύ ην βνπεηό ην άγξην. 

Απ’ έλαλ-έλαλ ζείζθνπληαλ, απ’ έλαλ-έλαλ 

ξνύδ’λε, 

ηνη ρσξίσλ ηα εγθιεζηάο θαη ηα θακπαλαξία. 

Σα θακπάλαο ξαγίζθνπληαλ, ηα ζήκαληξα 

ηζαθνύληαλ... 

...Καη θξνύγ’λε ρίιηα ζήκαληξα, θαη κύξηα 

θακπάλαο... 

Μία – κία ηαξάδνληαη, θαη κία-κία πέθηνπλ, 

νη εθθιεζηέο απ’ ηα ρσξηά θαη ηα θακπαλαξηά ηνπο. 

Σα ζήκαληξα ηζαθίδνληαη, ξαγίδνπλ νη θακπάλεο… 

…εκαίλνπλ ρίιηα ζήκαληξα, κπξηάδεο νη 

θακπάλεο… 

Σα ξάρα εγθαιηάζηαλε, η’ πζηεξλόλ ηελ ιαιίαλ 

λη’ εθήθαλε ηα ζήκαληξα, λη’ εθήθαλ ηα 

Οη ξάρεο ζθηρηαγθάιηαζαλ ηελ πζηεξλή θσλή ηνπο 

πνπ αθήζαλε ηα ζήκαληξα, π’ αθήζαλ νη θακπάλεο, 



θακπάλαο, 

θαη θάζαλ ρηύπνλ έθξπςαλ ’ο ζα ζπέια ηα 

βαζέα, 

λ’ αθνύγ’λ ζήκαληξα «ηε Υξηζηνύ» θαη ηελ 

Λακπξήλ θακπάλαλ. 

θαη θάζε ρηύπν έθξπςαλ κεο ζησλ ζπειηώλ ηα 

βάζε, 

γηα λα ζεκαίλνπλ θαη λ’ αθνύλ Υξηζηνύγελλα θαη 

Πάζρα. 

Ο Ήιελ λα άθ’η’ ην θεξίλ, θη ν Φέγγνλ ηα 

θαληήιαο, 

θαη η’ άζηξα θη ν Απγεξηλόλ, λ’ άθ’λε ηα 

καλνπάιηα... 

λα ιεηηνπξγίνπληαλ νη Νένη, νη Γέξ’ πνπ 

επεζηάζαλ 

θαη νη Γπλαίθ’ θαη ηα Μσξά, π’ επέκλαλ θαη ’θ’ 

εηάθαλ... 

θαη νύι’ εθείλ’, ’ο ζε ρακνλήο ’ο ζελ ζηξάηαλ 

πνπ εράζαλ... 

Ο Ήιηνο λ’ αλάςεη ην θεξί, θαληήιηα ην θεγγάξη,  

η’ άζηξα θαη ν Απγεξηλόο λ’ αλάςνπλ καλνπάιηα… 

νη λένη λα ιεηηνπξγεζνύλ θη νη γέξνη πνπ απνθάκαλ 

θαη νη γπλαίθεο, ηα κσξά, πνπ ηέιεςε ε δσή ηνπο… 

θαη όινη εθείλνη πνπ έζβεζαλ κεο ηνπ ρακνύ ηε 

ζηξάηα... 

VI VI 

Δλώζαλ ηα θιαςίκαηα θαη ηα κνηξνινγίαο, 

ελώζαλ νύι’... θη επήξαλε ηε πνηακί ηνλ 

δξόκνλ... 

Δλώζεθαλ ηα θιάκαηα καδί κε κνηξνιόγηα, 

θη όια καδί πνξεύηεθαλ ηνπ πνηακνύ ην δξόκν… 

Ζ ζηξάηα παξεζηέλεπελ θαη νη δηαβάη’ ’θ’ 

ερώξ’λαλ. 

ε θάζε βήκαλ θαη πνδάξ’ έξρνπζαλ θη άιι’ θη 

ελνύζαλ, 

α ζα ρσξία ηα κηθξά θαη ηα θεθαινρώξηα, 

α ζα ςειά, ’ο ζα ρακειά, θαη αο ζα πνηακάθξα... 

Κη ε ζηξάηα όιν ζηέλεπε, δηαβάηεο δελ ερώξεη. 

Βήκα ην βήκα έξρνληαλ θη άιινη λα γίλνπλ έλα, 

από ηνπο ηόπνπο ηνπο κηθξνύο θη απ’ ηα 

θεθαινρώξηα, 

απ’ ηα ςειά, ηα ρακειά, ησλ πνηακηώλ ηελ άθξε… 

Ζ άληα ε πεξήθαλνο, ε δεηζνπνηηζκέληζα, 

νπίζ’ α ζελ Γαιίαλαλ κνηξνινγά θαη έξηαη, 

εληάκσζαλ ηελ Όιαζζαλ ’ο ζε Σξίραο ην 

γεθύξη, 

επέξλημαλε ην πνηάκ’ θαη κε ηνη άιιη’ο ελώζαλ... 

Ζ άληα ε πεξήθαλε, ε νκηρινζθεπαζκέλε, 

πίζσ απ’ ηε Γαιίαηλα ζξελνινγεί θαη θηάλεη, 

αληάκσζαλ ηελ  Όιαζζα, ζηεο Σξίραο ην Γεθύξη, 

θαη ην πνηάκη πέξαζαλ, ηνπο άιινπο ζπλαληήζαλ. 

Δζθώζελ ζξήλνο θαη θιαπζκόο ηελ ώξαλ λη’ 

εληακώζαλ... 

Σα δέληξα ερακήισζαλ θη εληνύλαλ ηα θιαδία, 

ηα πέηξαο ελεζηέλαδαλ θη έθιαηγαλ ηα πνηάκηα, 

θη ε νπκειά, θη ν Βαδειώληο θη ν 

Πεξηζηεξεώηαο 

πάγ’λε κπξνζηά θαη επινγνύλ, πάγλ’ από πίζ’ 

θαη θιαίγ’λε. 

... Κιαίγλε ηα ηόπ’ο λη’ επέζαλαλ, η’ αλζξώπ’ο π’ 

εκαπξνδήλαλ. 

εθώζε ζξήλνο θαη θιαπζκόο ηνπ απαληεκνύ ηελ 

ώξα… 

Σα δέληξα ρακειώζαλε θαη ηα θιαδηά ρηππηόληαλ, 

νη πέηξεο εζηελάδαλε  θαη θιαίγαλ ηα πνηάκηα, 

ε νπκειά, θη ν Βαδειώλ θη ν Πεξηζηεξεώηαο 

κπξνζηά βαδίδνπλ επινγνύλ, πηζσπαηνύλ θαη 

θιαίλε. 

…Κιαίλε ηνπο ηόπνπο πνπ έζβεζαλ, αλζξώπνπο 

πνπ ραλόληαλ. 

Έθηαζαλ απάλ’ ’ο ζν Σνπκπίλ, θ’ ε ζάιαζζα 

εθάλζελ... 

Α ζν Σνπκπίλ σο ην Γεθύξ’ ν ηόπνλ εγνκώζελ, 

ζηαπξά θαη εμαπηέξπγα ρξπζά θαη αζεκέληα... 

θαη ’θ’ έζαλε κόλνλ ρξπζά, έζαλε θαη μπιέληα 

καύξα άκνλ ηε Θαλαηή, ηξαλά άκνλ ηε Υάξνπ. 

Φηάζαλε πάλσ ζην Σνπκπί θη ε ζάιαζζα εθάλε… 

Απ’ ην Σνπκπί ζηε Γέθπξα κπξκήγθηαζελ ν ηόπνο, 

ζηαπξνί θαη εμαπηέξπγα ρξπζά θαη αζεκέληα… 

δελ ήηαλ κόλν από ρξπζό, ήηαλ θαη από μύιν 

καύξα ζαλ ην Θάλαην, πειώξηα ζαλ ην Υάξν. 

 



Αληηθξύδεη αηο ε Θάιαζζα, θη αλαηξηράδ’ ην 

θύκαλ. 

Αθξνί πίζζα εγέληαλε, θαη ην λεξόλ θαηξάκη... 

Δζθέπαζαλε ην γηαιόλ ζαληάιηα θαη θαξάβηα, 

ηα ιαιάηζηα η’ αθξνγηαιί θαη ηε γηαινύ ηα 

πέηξαο 

νύια αλζξώπ’ εγέληαλε θη εμύαλ ’ο ζελ 

Γηαθνύληαλ, 

εμύαλ ’ο ζνλ Αεγνξγόξ, θαη ’ο ζελ Αεκαξίλαλ, 

θαη ’θί άιιν πιαλ’ ’ο ζελ ’Παπαληήλ θαη ’ο ζν 

παιέλ ηνλ Μώινλ. 

Ζ ζάιαζζα ηνπο θνίηαμε, ην θύκα αλαξηγάηαη. 

Πίζζα νη αθξνί γηλήθαλε θαη ην λεξό θαηξάκη… 

Καξάβηα, ςαξνθάηθα ζθεπάδνπλ η’ αθξνγηάιη, 

ηα βνηζαιάθηα ηνπ γηαινύ θη νη πέηξεο νη κεγάιεο 

 όια γηλήθαλ άλζξσπνη θαη απ’ ηε Γηαθνύληα 

βγήθαλ 

απ’ ηνλ Αε Γξεγόξε ρπζήθαλε θαη ηελ  Αγηα-

Μαξίλα,  

θη αθόκα πέξα, Τπαπαληή θη απ’ ηνλ παιηό ην 

κώιν. 

Ζ ζάιαζζα η’ Δμώηεηρα, άιια θνπλίδ’ θαξάβηα 

άιια ζαληάιηα έξαμαλ ’ο ζ’ έξεκνλ ην γηαιόλ 

αηο... 

Καη ην θαξδύλ θαη ην πιαηύλ εθείλν πεξηγηάιη 

’θ’ εθαίλνπηνλ α ζνη αλζξώπ’ο, π’ εμέβαλ α ζα 

βίαο... 

Ζ ζάιαζζα ζηα Δμώηεηρα άιια θνπλά θαξάβηα 

θη άιια θαΐθηα μέπεζαλ ζηνλ έξεκν γηαιό ηεο… 

Καη ην θαξδύ θαη ην πιαηύ εθείλν πεξηγηάιη 

αλζξσπνκάλη γέκηζε πνπ θύκαηα μεβξάζαλ. 

Δθεί άξαμελ ην ηλάπ’, ηνη θαξαβηώλ ε κάλα 

εθεί άξαμελ ην ακςόλ ην ζαιαζζνδαξκέλνλ· 

έκπξα έρ’ ηελ Ακάζεηαλ θη νπίζ’ έξηαη ε 

Μπάθξα 

κε η’ νύιηα ηα αξρνληηθά ηε θάκπνπ ηα ρσξία. 

Δθεί ε ηλώπε άξαμε ησλ θαξαβηώλ ε κάλα 

Καη ε ακςνύληα είλ’ εθεί, ε ζαιαζζνδαξκέλε· 

 κπξνζηά έρεη ηελ Ακάζεηα θαη πίζσ λάηε ε 

Μπάθξα 

κε όια ηεο η’ αξρνληηθά ζηνλ θάκπν ηα ρσξηά ηεο. 

Ζ Οξηνύ, ε πεληάκνξθε ε ρξπζνλνηθνθύξα, 

ε Ούλγηα ην ζαιαζζνπνύι’, ε Ούλγηα ε 

κηθξέζζα, 

ε Κεξαζνύληα ε ρινεξή, ε ιεθηνθαξνκάλα, 

ε Σξίπνιε πνπ ζηέθ’ ςειά, ηε ζάιαζζαο 

αθέληξηα 

ε Διεβή ην ήζπρνλ κηθξόλ ζαιαζζνρώξη 

ηα Πιάηαλα κε ην ηξαλόλ θαη μαθνπζηόλ 

ιηκάλη... 

Οξληνύ ε σξαηόηαηε, ε πξνθνκκέλε απ’ όιεο, 

ε Ούγηα ην ζαιαζζόθηεξν, ε Ούγηα ε κηθξνύια, 

ε Κεξαζνύληα ε ρινεξή, ησλ θνπληνπθηώλ ε κάλα, 

ε Σξίπνιε πνπ ’λαη ςειά, ηεο ζάιαζζαο αθέληξα 

ε Διεβή ην ήζπρν κηθξό ζαιαζζνρώξη 

ηα Πιάηαλα κε ην ηξαλό θαη μαθνπζηό ιηκάλη… 

Ούιηα αηά η’ αηίκεηα, η’ άμηα ρξπζνπνύιηα, 

άκνλ θνξόλαο, λη’ έδεμελ ν ιίβαο θη ε 

θνπξηνύλα 

έθπγαλ, έξζαλ, ’θάηζαλε ’ο ζ’ Δμώηεηραο ’ο ζελ 

ζηξάηαλ, 

’ο ζελ ζηξάηαλ ηε Καζηξόπνξηαο, λην ζύξ’ θη 

εκπαίλ’ ’ο ζνλ Κάζηξελ. 

Όια απηά η’ αηίκεηα, η’ άμηα ρξπζνπνύιηα, 

ζαλ ηηο θνξώλεο π’ έδησμε ν ιίβαο θη ε θνπξηνύλα 

έθπγαλ, ήξζαλ, θάηζαλε ζηα Δμώηεηρα, ζηε ζηξάηα, 

ζηε ζηξάηα ηεο Καζηξόπνξηαο πνπ κπαίλεη κεο ην 

Κάζηξν. 

VII VII 

Ο Αε-άββαο θξπθνθιαίεη, θη Αε-Φίι’πνλ 

ζηελάδεη 

όληαλ ειέπ’λε λα ζνπκώλ’ η’ άθιεξα ηα θαξάβηα 

π’ είραλ παλία νιόκαπξα, ζθνηλία νθεηδέληα, 

π’ είραλ θαηάξηηα άκνλ ζηαπξά, καύξα θη 

αξαρληαζκέλα, 

π’ έξζαλ α ζελ Αλαηνιήλ, κε ζάλαηνπ παληέξαλ. 

Ο Άε-άββαο θξπθνθιαίεη θη Αε-Φίιηππνο 

ζηελάδεη 

θαζώο ηα βιέπνπλ λα ’ξρνληαη ηα έξεκα θαξάβηα 

πνπ ’ραλ παληά θαηάκαπξα, θηδίζηα ηα παληά ηνπο, 

πνπ ’ραλ θαηάξηηα ζαλ ζηαπξνύο, καύξα θη 

αξαρληαζκέλα, 

πνπ ’ξζαλ απ’ ηελ Αλαηνιή, κε Υάξνπ κπατξάθη. 



Ζ Όθ’ κε ηα ρσξία ζε, κε η’ έκνξθα ιαγθάδα 

ηα θξύα πνηακόλεξα, ηα ήκεξ’ αθξνγηάιηα 

π’ είρελ ηδακία λη’ έθξπθηαλ εηθόλαο αγηαζκέλα 

π’ είρελ κνιιάδεο Υξηζηηαλνύο, ρνηδάδεο 

βαθηηζκέλνπο 

εθιείδσζελ ηα εγθιεζηάο θ’ επήξελ η’ αλνηγάξηα 

’πήξελ α ζν καπξόρσκαλ, θη α ζν άζπξνλ ηελ 

πέηξαλ 

θ’ έξζελ κε ηα θεινύθα αηο, θη άξαμελ ’ο ζελ 

Γηαθνύληαλ! 

Σν πνξηνθαινιείβαδνλ, ην πξάζηλνλ ην Ρίδνλ, 

εθήθελ ηα λεξάηδηα ζε, ηα ρξπζνπνξηνθάιηα, 

εηπιίγελ ηα θύιια ηνπλ, ζάβαλα κπξσκέλα, 

θη έξζελ κε η’ άιιη’ο, έξζελ κε η’ νύιη’ο, ’ο ζν 

καύξνλ η’ αθξνγηάιη. 

Ζ Όθηο κ’ όια ηα ρσξηά, ηα όκνξθα ιαγθάδηα 

ηα θξπεξά πνηάκηα ηεο, ηα ήζπρα αθξνγηάιηα 

πνπ ’ ρε ηδακηά πνπ έθξπβαλ εηθόλεο αγηαζκέλεο 

πνπ ’ ρε κνπιιάδεο Υξηζηηαλνύο, ρνηδάδεο 

βαθηηζκέλνπο 

ηηο θιείδσζε ηηο εθθιεζηέο θαη πήξε ηα θιεηδηά 

ηνπο 

πήξε θη απ’ ην καπξόρσκα θη από ηελ άζπξε  πέηξα 

θη ήξζε κε ηηο θεινύθεο ηεο θη άξαμε ζηε 

Γηαθνύληα! 

Σν πνξηνθαινιίβαδν, ην ρινεξό ην Ρίδν, 

άθεζε ηα λεξάληδηα ηνπ, ηα ρξπζνπνξηνθάιηα, 

ηπιίρηεθε ηα θύιια ηνπο, ζάβαλα κπξσκέλα, 

θη ήξζε κε όινπο θαη απηό ζην καύξν η’ αθξνγηάιη. 

Έξζαλε θαη ηα νύξκελα, κε ηα πνιιά θαΐθηα, 

κε ηνη πνιινύο ηνη μελεηεηάληο, κε ηνη θαινύο 

ςαιηάδεο 

έξζαλε θαη εμύγαλε, θη εγόκσζαλ ηα ζηξάηαο, 

θη ελώζαλε κε η’ αιινπλνύο, π’ έξζαλ αο ζα 

ξαρία... 

Ήξζαλε θαη ηα νύξκελα κε ηα πνιιά θαΐθηα, 

κε ηνπο πνιινύο ζηελ μεληηηά θαη ηνπο θαινύο 

ςαιηάδεο 

 ήξζαλε θαη μερύζεθαλ θαη γέκηζαλ ηηο ζηξάηεο, 

θη έλα γηλήθαλ κε απηνύο πνπ ήξζαλ απ’ ηνπο 

ιόθνπο… 

Ν’ ανηιί εκέλ... λα βάτ εκέλ... λην είλ’ αηά λη’ 

ειέπσ! 
Αιί ζε κε θαη βάη ζε κε… ηί είλαη απηά πνπ βιέπσ! 

Ούι’ επέιεθαλ ηνλ γηαιόλ θη εθήθαλ ηα 

ηνπκπία· 

εθείλ’ π’ έγθελ Αλαηνιή, θη άιι’ π’ έθεξελ ε 

Γύζε, 

εθείλ’ π’ έξζαλ α ζα ςειά, θη άιι’ α ζα 

ζαιαζζάθξηα, 

π’ έξζαλ α ζα γεηηνλνηόπ’ο, θαη α ζα ζηκνρώξηα, 

ελώζαλε θαη έβαιαλ ’ο ζελ κέζ’ ηελ 

Σξαπεδνύληαλ... 

 

Όινη αθήζαλ  ην γηαιό, αθήζαλε ηνπο ιόθνπο· 

όζνη απ’ ηελ Αλαηνιή θαη όζνη απ’ ηε Γύζε, 

θείλνη πνπ δνύζαλ ζηα βνπλά θη νη άιινη ζη’ 

αθξνγηάιηα,  

 θη απ’ ηα ρσξηά ηα θνληηλά, ηνπο θνληηλνύο ηνπο 

ηόπνπο, 

ελώζεθαλ θαη βάιαλε ηελ Σξαπεδνύληα κέζε… 

VIII VIII 

Ζ Σξαπεδνύληα ε θπξά, Βαζίιηζζα θη αθέληξηα 

ρηιέρξνλνο λνηθνθπξά θαη πάληα λέεζα λύθε, 

δνμαζκέληζα θαη μαθνπζηή θη ειεύηεξε θαη 

ζθιάβα, 

ηα καιιία ηο εμάζπξηζαλ, η’ νκκάηηα ηο 

εζνιώζαλ 

ηελ ώξαλ λην εληίθξπζελ αηόζα... θακνλάληαο... 

Ζ Σξαπεδνύληα ε θπξά, Βαζίιηζζα θη αθέληξα 

ρηιηόρξνλε νηθνδέζπνηλα θαη πάληα λέα λύθε, 

έλδνμε θη νλνκαζηή, ειεύζεξε θαη ζθιάβα,  

κε αζπξηζκέλα ηα καιιηά, ηα κάηηα ζνισκέλα 

ηελ ώξα πνπ αληίθξπζε θαεκνύο ηόζν κεγάινπο… 

Μαύξα εθόξλελ ιώκαηα, καύξνλ καληήι’ ’ο ζ’ 

σκία ηο, 

καύξνλ δσλάξ’ ’ο ζελ κέζελ αηο, θαη θόθθηλα 

ζαληάιηα... 

Ρνύρα θνξνύζε κειαλά, ζηνπο ώκνπο καύξν ζάιη, 

καύξε δώλε ζηε κέζε ηεο θαη θόθθηλα ζαλδάιηα… 

Δγθαιηάζηελ αηο νπινπλνύο, κε ηελ ςελ θαη η’ Όινπο ηνπο πήξε αγθαιηά, κε ηελ ςπρή,  ην 



νκκάηηα, 

θη ακίιεηνη θη εθείλ’ θη Αηέ, ’ο ζα θάζηξηα 

αλεθόξηζαλ. 

Δπνίθαλ ηόπνλ, έλνημαλ θη Δθείλε εκπξνδέβελ, 

ςειή, ιεγλή, πεξήθαλε, Λαξαραλήο ειάηε... 

βιέκκα, 

 θη αλεθνξίζαλε καδί, βνπβνί πάλσ ζηα θάζηξα. 

Άλνημαλ δξόκν, κέξηαζαλ, κπξνζηά ηνπο λα 

δηαβαίλεη, 

ςειή, ιεπηή, πεξήθαλε, Λαραξαλήο ειάηε… 

 

IX IX 

Από Θενύ εξρίλεζαλ λα θξνύγ’λε ηα θακπάλαο, 

ρσξίο Γεζπόη’ δηαηαγήλ θαη Γηάθνπ ζπλεξγίαλ... 

Αγέξηο θ’ ε Θενζθέπαζηνο θαη ε Αγηά Μαξίλα 

εξρίλεζαλ κε ηα κηθξά, η’ ειαθξά θακπαλόπα, 

κε ηα βαξέα, ηα ηξαλά η’ Δμώηεηρα Αγηάλλεο, 

εβξόληεζελ Αε-Γνξγόξηο, βνά Αε-Βαζίιεο, 

Τπαπαληή θαη ν Υξηζηόλ, θη Αε-Γηάλλεο ηε 

Γηαθνύληαο... 

Από Θενύ αξρίζαλε θακπάλεο λα ρηππάλε, 

ρσξίο Γεζπόηε πξνζηαγή θαη Γηάθνπ ζπλεξγία… 

Αε- Γηώξγεο, Θενζθέπαζηνο θαη ε Αγηα- Μαξίλα 

πνπ ’ρνπλ θακπάλεο ειαθξέο, ρσξίο βξνληή ζηνλ 

ήρν, 

αθνύζηεθαλ θη νη δπλαηέο η’ Αε- Γηάλλε 

Δμσηείρσλ, 

Αε- Γξεγόξεο βξόληεζε, βνά ν Αε- Βαζίιεο,  

Τπαπαληή θαη  ν Υξηζηόο, Αε- Γηάλλεο ηεο 

Γηαθνύληαο. 

Δμέγθελ ιάκςηλ ζετθόλ, η’ Αγηα-νθηάο ν 

ηξνύινλ 

ν Άγηνο Δπγέληνο έιακςελ άκνλ Ήιεο, 

αζηξάθη’ ε Υξπζνθέθαινο θη αληηθεγγίδ’ ην 

Κάζηξελ, 

Αε-Φίι’πνλ ιακπνθνπά θη ε ζάιαζζα 

αζεκνύηαη... 

Άζηξαςε ιάκςε ζετθή Αγηάο νθηάο ν ηξνύινο 

ζαλ Ήιηνο θεγγνβόιεζε ν Άγηνο Δπγέλεο, 

αζηξάθηεη ε Υξπζνθέθαινο θη ε ιάκςε πάεη ζην 

Κάζηξν, 

ιακπνθνπά Αε-Φίιηππνο  θη ε ζάιαζζα αζεκίδεη… 

 

Σ’ Διενύζαο απνζακέλ’, έςαλε ηα θεξία... 

θαη η’ Αε-άββα θώηαμελ, ην ηξαλόλ ε 

θαληήια... 

Σ’ εξεκνθιήζηα ηα κηθξά, θη νύιηα ηα 

παξεθθιήζηα 

εθώηαδαλ... θη εθώηηδαλ... ’ο ζελ Γελ άζηξα 

εγέληαλ... 

Σεο Διενύζαο νη λεθξνί αλάςαλ ηα θεξηά ηεο… 

ηνπ Αε-άββα θώηηζε ε πην ηξαλή θαληήια… 

Σα εξεκνθθιήζηα ηα κηθξά θη όια ηα παξεθθιήζηα 

ιακπνθνπνύζαλ…θη έθεγγαλ… θη άζηξα ζηε Γε 

γηλόηαλ. 

Κακπάλαο κηθξά θαη ηξαλά, νύιηα έλαλ εγέληαλ. 

Έλαλ θακπάλαλ θξεκαζηόλ α ζ’ νπξαλνύ ηελ 

κέζελ 

αξγνζαιεύ’ θαη αξγνθξνύεη απάλ’ ’ο ζελ 

Σξαπεδνύληαλ... 

θαη θξύθη’ ηνλ Ήιελ α ζ’ αλζξώπ’ο, ην Κάζηξελ 

α ζνλ Ήιελ. 

Μηθξά, κεγάια ζήκαληξα, έλα γηλήθαλ όια. 

Μα κηα θακπάλα θξεκαζηή απ’  η’ νπξαλνύ ηε 

κέζε 

αξγά ζαιεύεη, αξγά ρηππά, πάλσ ζηελ 

Σξαπεδνύληα. 

Σνλ Ήιην θξύβεη από ηε Γε, ην Κάζηξν από ηνλ 

Ήιην. 

Κιαίεη ην θακπαλνρηύπεκαλ θη αληηδνλίδ’λ ηα 

θάζηξα 

ηε θακπάλαο ην κνηξνιόη, λην θιαίεη ηελ 

Σξαπεδνύληαλ. 

Απάλ ’ο αγνίθνλ ιείκςαλνλ, αγνίθνλ θξνύεη 

θακπάλα... 

Κιαίεη ε θακπάλα ζαλ ρηππά, ζεηζκνθνπλά ηα 

θάζηξα 

ζξελεηηθό ην  ρηύπεκα πνπ θιαίεη ηελ 

Σξαπεδνύληα. 

Πάλσ ζε άγην ιείςαλν άγηα ρηππά θακπάλα. 

X X 

Αθόκαλ έηνλ κεζεκέξ’ηο θη εξνύμελ ε ζθνηία. Ο ήιηνο ζηα κεζνύξαλα θη έπεζε ην ζθνηάδη. 



Ούιηα καύξα εγέληαλε ’ο ζελ Γελ θαη ’ο ζα 

Οπξάληα, 

εβδύγαλ η’ άζηξηα ηε λπρηόο, θαη η’ άζηξελ ηε 

εκέξαο, 

θαη νη αλζξώπ’ εθαίλνπζαλ θαληάζκαηα θ’ 

ηζθηάδεο 

θαη ληα ιαιίαλ έθνπγεο, θαη ληα δσήο αληάζκαλ... 

Όια καύξα γηλήθαλε ζηε Γε θαη ζηα Οπξάληα, 

ζβεζηήθαλ η’ άζηξα ηεο λπρηηάο θαη η’ άζηξα ηεο 

εκέξαο, 

θη νη άλζξσπνη θαηλόληνπζαλ θαληάζκαηα θαη 

ίζθηνη 

θη νύηε ιαιηά δελ άθνπγεο νύηε δσήο αλάζα. 

 

Έθηαζαλ ’ο ζνλ Καζηξόηνηρνλ... Δξρίλεζαλ λ’ 

εκπαίλε... 

Φηάζαλε ζηνλ Καζηξόηνηρν… Ξεθίλεζαλ λα 

κπαίλνπλ… 

Σξαλόλ θσλήλ, ηξαλόλ βνήλ αέξαο εγνκώζελ. 

’ ζελ αξρήλ άκνλ λην κνπγθξίδ’λ ηα βνύδηα 

απέζ’ ’ο ζελ δείζαλ 

ύζηεξα άκνλ ζάιαζζαο βνεηόλ θαη θνπξηνύλα... 

άκνλ ηα όξα α ζνλ ζεηζκόλ λην ξνύδ’λε θαη 

θπιίνπλ... 

Άκνλ ρίιηα βξνληέκαηα θαη ρίιηα ραιαξδίαο... 

Σξαλή θσλή, ηξαλή βνή, εγέκηζε ν αγέξαο. 

Ωζάλ ην κνύγθξηζκα βνδηώλ κέζ’ ζηελ νκίριε 

αξρίδεη  

θη ύζηεξα γίλεηαη βνή ζάιαζζαο καληαζκέλεο… 

ζαλ ηα βνπλά πνπ απ’ ην ζεηζκό ξαγίδνπλε θαη 

θπιάλε…  

αλ ηηο ρίιηεο ηηο βξνληέο, ηηο ρίιηεο ηηο 

πιεκκύξεο… 

Σξαλόλ θσλήλ... Σξαλόλ βνήλ... Οξγή... θαη 

Παξαθάιηα... 

Σξαλή θσλή… Σξαλή βνή… Οξγή θαη 

παξαθάιηα… 

«Αλνίμηελ λέα κλήκαηα θαη παιαηά ηαθία, 

αλνίμηελ ζηδεξόπνξηαο ηε Άδ’ αξαρληαζκέλα, 

αλνίμηελ θιεηζηά ζηόκαηα, δίρσο γιώζζαλ θαη 

ρείια 

αλνίμηελ ρέξηα άθιεξα θαη αγθάιηαο 

νζηνπδέληα... 

έζθέξηαη η’ αίκαλ ην ρνπιέλ, λη’ εθέθεηελ ’ο ζνλ 

θόζκνλ... 

«Αλνίμηε λέα κλήκαηα θαη νη παιηνί νη ηάθνη, 

αλνίμηε ζηδεξόπνξηεο ηνπ Άδε αξαρληαζκέλεο, 

αλνίμηε ζηόκαηα βνπβά, δίρσο ρείιηα θαη γιώζζα 

αλνίμηε ρέξηα αδεηαλά θαη ζθέιεζξα αγθάιεο… 

θηάλεη ην αίκα ην δεζηό π’ αθήζαηε ζηνλ θόζκν… 

»Ο Θάλαηνλ θαη ε Εσή, αγθαιηαζκέλ’ αο 

θείληαλ... 

»Ο Θάλαηνο θαη ε Εσή αο θείληαη 

αγθαιηαζκέλνη… 

»Μαλάδεο πνπ εθήθεηελ πόξηαο θαξαθσκέλα, 

θπξνύδεο πνπ πεξκέλε ζαο αθόκαλ η’ νξθαλά 

ζνπλ 

αδειθόπα πνπ θιαίγ’λε ζαο αδέιθηα θη 

αδειθάδεο, 

παηδία πνπ εθέθεηελ έθιεξνπο θύξ’ θαη κάλαλ... 

Άληξα, π’ εθέθεο άραξνλ θαη ρέξαλ ηελ γπλαίθα 

ζ’, 

θνδέζπελα π’ απώιεθεο ηνλ ζύληξνθν ζ’ ’ο ζελ 

ρώξαλ... 

»Μαλάδεο πνπ αθήζαηε πόξηεο ακπαξσκέλεο, 

θπξάδεο πνπ πξνζκέλεηε αθόκε ηα νξθαλά ζαο, 

αδέιθηα, πνπ ζξελνινγνύλ η’ αδέιθηα θη νη 

αδειθέο ζαο, 

παηδηά, π’ αθήζαη’ έξεκνπο παηέξα θαη κεηέξα… 

Άληξα, πνπ ρήξα άθεζεο, ρσξίο ραξά γπλαίθα, 

Ννηθνθπξά πνπ έραζεο ην ηαίξη ζνπ ζηε ρώξα… 

»Ούι’ πνπ εζέβεηελ ’ο ζελ Γελ, θη εζέβεηελ ’ο 

ζν ρώκαλ, 

’ο ζν ρώκαλ, ηε Γεληάο εζνπλ θηήκαλ, θαηξνύο 

θαη ρξόληα, 

πάππνλ πξνο πάππνλ, ειαθξόλ, γνλένλ πξνο 

γνλένλ... 

θιεξνλνκία α ζνλ Θεόλ θαη α ζα γνληθά ζνπλ, 

»Όινη πνπ κπήθαηε ζηε Γε, πνπ ζθέπαζε ην ρώκα, 

ην ρώκα πνπ από παιηά, γεληάο ζαο είλαη θηήκα, 

αλάπαπζε γηα πξόγνλνπο, από γνληό πξνο πάππν… 

θιεξνλνκηά απ’ ην Θεό θη από ηα γνληθά ζαο, 

πνπ θαη εζάο πεξίκελε θη εκάο καο πεξηκέλεη… 



ην ρώκαλ λη’ επεξκέλε ζαο, θη εκάο πα 

επεξκέλελ... 

»θσζέζηε αην, κε ην θηθάι’ κε ηα ζηνπδέληα 

σκία, 

ζείζη’ αην κε ηα γόλαηα, κε ηε ρεξί ηα ζηνύδηα... 

θη εβγάηελ α ζα κλήκαηα, εβγάη’ α ζα ηαθία... 

Δβγάηελ νη απνζακέλ’... Οη δσληαλνί ζ’ 

εκπαίλε... 

»θσζείηε κε ηελ θάξα ζαο, κε ζθειεηνύο ηνπο 

ώκνπο, 

ζεηζηείηε κε ηα γόλαηα, κε ησλ ρεξηώλ μεξάδηα… 

θαη βγείηε απ’ ηα κλήκαηα, βγείηε από ηνπο 

ηάθνπο… 

Βγείηε όζνη πεζάλαηε… Οη δσληαλνί ζα κπνύλε… 

»Δγέληνλε πληέιεηα, Γεπηέξα Παξνπζία... 

ερπάγαλ θη εθξεκίγαλε ηα δέληξα α ζα ξίδαο 

ε ξίδα εγέληνλε θνξθή, θαη ε θνξθή ’ο ζν 

ρώκαλ... 

Απάλ’-αθθά εγύξηζαλε ηα ξάρα θαη ηα 

θάκπνπο... 

Σα πνηάκηα εθιώζηαλε, πάγ’λ ’ο ζα 

πεγαδνκάηηα. 

»Έγηλε  ε  πληέιεηα, Γεπηέξα Παξνπζία… 

Σα δέληξα μεξηδώζεθαλ, ρσξίζαλ απ’ ηε ξίδα 

ε ξίδα έγηλε θνξθή θαη ε θνξθή ζην ρώκα… 

Αλάπνδα γπξίζαλε νη ξάρεο θαη νη θάκπνη 

Καη ηα πνηάκηα ζηηο πεγέο όια πηζσδξνκήζαλ… 

»Γέρλ’ α ζν ζπίηηα ηνπλ η’ αλζξώπ’ο, η’ Άγ’ο α 

ζα εγθιεζίαο 

θαη ληα ’ο ζα ζπέια αθήλ’ εκαο θαη ληα ’ο ζα 

ξαρνξκία, 

ληα ’ο ζα νκάια η’ ήκεξα, θαη ληα ζ’ νξκάλα η’ 

άγξα. 

»Άγηνη θη αλζξώπνη δηώρλνληαη από ζπίηηα θη 

εθθιεζίεο 

θη απάγθην δελ επξίζθνπλε ζε ζπήιαηα θαη 

ξαρνβνύληα, 

νύηε ζε θάκπνπο ήξεκνπο νύηε ζηα δάζε η’ άγξηα. 

»Οπξαλόλ επεδέβε καο, θη ε καύξε Γε ’θί ζθώλ’ 

καο... 

ε Θάιαζζα επέκλε καο, ην πέιαγνο πεξκέλ’ 

καο... 

Ο Οπξαλόο καο παίδεπε, ε καύξε Γε ζηελάδεη… 

Ζ Θάιαζζα καο έκεηλε, ην πέιαγν αληκέλεη… 

»Ζ καπξν-ζάιαζζα πγξόλ, θη ν βπζόλ δίρσο 

ρώκαλ, 

εθεί ηαθίλ ’θί αλνίγεηαη, κλήκαλ ’θί ζηεξενύηαη, 

εθεί θεξί ’θί άθθεηαη, ζπκίακαλ ’θί θαίεη 

κλεκόζπλνλ ’θί γίλεηαη, θαη ζηαπξόλ πνύ λα 

θαξθνύηαη... 

»Ζ πηθξνζάιαζζα πγξή, ρώκα δελ έρεη  ν πάηνο, 

εθεί ηάθνο δε γίλεηαη, κλήκα δελ ζηεξεώλεη, 

νύηε θεξί αλάβεηαη, ζπκίακα δελ θαίεη 

κλεκόζπλν δε γίλεηαη, ζηαπξόο πνύ λα θαξθώζεη… 

»Σν ρώκαλ λη’ εγθαιηάζηε ζαο εκάο πα λα 

ζθεπάδ’ καο... 

ε βξερή η’ Οπξαλνύ εκνπλ λα ξνύδ’ θαη λα 

δξνζίδ’ καο... 

ν Ήιελ ηε ξαρί εκνπλ λ’ εβγαίλ’ θαη λα ρνπιαίλ’ 

καο 

ην θνηκεηήξ’ λα πξαζηλίδ’, λα ζθνπηνπιίδ’ ην 

ρώκαλ, 

καλνπζάθηα ηελ Άλνημηλ, ηνπηνπγηάδεο ην 

Θέξνο, 

κάξαληα ηνλ Μνζόπσξνλ, ηνλ Υεηκσγθόλ 

ιηβάλη... 

»Σν ρώκα πνπ ζαο ηύιημε θη εκάο αο αγθαιηάζεη… 

θαη ε βξνρή ηνπ Οπξαλνύ όινπο λα καο δξνζίζεη… 

ν Ήιηνο κε ην έβγα ηνπ ηελ πιάηε λα δεζηαίλεη 

ην θνηκεηήξη πξάζηλν, ην ρώκα λα επσδηάδεη, 

ηα καλνπζάθηα Άλνημε θη νη ηνύγηεο Καινθαίξη, 

ακάξαληα Φζηλόπσξν, ιηβάλη ην Υεηκώλα… 

»Σδίμηε καο Δζείλ... Σδίμηε καο... ην αίκαλ εζνπλ 

είκεο... 

»Έιενο γίλεηε εζείο… ’ εκάο, πνπ ’καζηε αίκα 

ζαο, έιενο λα γελείηε… 



Βαζηιηάδεο θη Αξρηεξείο, Όζηνη θη Αγηαζκέλνη 

πνηζέζηελ ηόπνλ θαη ’ο εκάο... λ’ εκπαίλνκε λα 

θείκεο... 

Γηα ’βγάηελ θαη αθήζηε καο εύθαηξα ηα ηαθία. 

Αξρηεξείο θαη Βαζηιείο, Όζηνη θη Αγηαζκέλνη 

θάληε ηόπν θαη ζε καο… κέζα λ’αλαπαπηνύκε… 

Δβγάηε εζείο θη αθήζηε καο ηνπο αδεηαλνύο ηνπο 

ηάθνπο. 

»Δβγάηελ νη απνζακέλ’... νη δσληαλνί... ζ’ 

εκπαίλε...». 

»Βγείηε ζεηο πνπ πεζάλαηε… νη δσληαλνί …ζα 

κπνύλε… 

XI XI 

Ο ιόγνλ ’θ’ εηειείσζελ θαη ε βνή ’θ’ εζηάζελ· 

έζηξαςελ θαη εβξόληεζελ θ’ εζείγαλε ηα 

θάζηξα... 

Ούηε ν ιόγνο ηέιεησζε νύηε ε βνή εζηάζε· 

άζηξαςε θαη βξόληεζε θαη ζείζηεθαλ ηα θάζηξα… 

Απάλ’ α ζνλ Καζηξόηνηρνλ, θη απάλ’ α ζν 

Παιάηη, 

ηε Παλαγίαο ην Εσλάξ’ η’ εθηάρξσκνλ επιώζελ 

θαη έιακςελ ε Θάιαζζα, ε Γε θαη ηα Οπξάληα. 

Δπάλσ ζηνλ Καζηξόηνηρν θη επάλσ ζην Παιάηη 

ε Εώλε ε εθηάρξσκε ηεο Παλαγηάο απιώζε 

θη έιακςε νκνύ ε Θάιαζζα, ε Γε, ηα επνπξάληα. 

Απέζ’ θη απάλ ’ο ζα ρώκαηα, ’ο ζελ κέζ’ ηε 

θσηαζίαο 

’θάλζελ ε Υξπζνθέθαινο κε ηνλ Υξηζηόλ ’ο ζα 

ρέξηα. 

Μαξγαξηηάξηα έιακπαλ ’ο ζελ άθξηαλ η’ 

νκκαηία ηο 

λη’ εγύξηδαλ θαη νινπλνύο εηέξλαλε ζιηκκέλα 

θη νιόγεξα ηο, επέηαλαλ ρίιηνη κύξ’νη αγγέινη. 

Δθεί κέζα ζηα ρώκαηα, κεο ηε θσηνρπζία 

θάλεθε ε Υξπζνθέθαινο κε ην Υξηζηό ζηα ρέξηα. 

Μαξγαξηηάξηα έιακπαλ ζηελ άθξε ησλ καηηώλ ηεο 

θη όινπο ηξηγύξσ έβιεπε, ζιηκκέλα ηνπο θνηηνύζε  

θη νιόγπξα πεηνύζαλε ρίιηνη κύξηνη αγγέινη. 

Δξνύμαλ νύι’ ’ο ζα γόλαηα, θ’ επνίλαλε 

κεηάλνηαο. 

Δςάιλαλε ην «Ωζαλλά» θαη ην «Σε 

Τπεξκάρσ...». 

Δληάκαλ ςάι’λε θη νη αγγέι’. Καη μαλ θξνπ’λ ηα 

θακπάλαο... 

...Κη αθνύγεηαη από ςειά, ςειά α ζα Οπξάληα, 

έλαλ θσλήλ, ηξαλόλ θσλήλ, ζαλ απ’ αγγέινπ 

ζηόκαλ. 

Πέζαλ όινη ζηα γόλαηα θαη ζηηο γνλπθιηζίεο. 

Καη ςάιιαλε ην «Ωζαλλά» καδί θαη 

«Τπεξκάρσ…». 

Μαδί ςάιιαλ θη νη αγγέινη. Κη αθνύζηεθαλ 

θακπάλεο… 

…Κη  αθνύγεηαη από ςειά, ςειά απ’ ηα νπξάληα, 

Μία θσλή, ηξαλή θσλή, από αγγέινπ ζηόκα. 

«Απνζακέλ’ ζα απνκέλ’, αδά όπνπ εηάθαλ 

ρηιηάδεο ρξόληα θύιαθεο, θαη κέξεο κπξηάδεο... 

θαη άιι’ αηόζα θη αλ δηαβαίλ’, ζα κέλ’ θαη ζα 

πεξκέλ’λε, 

ζα αλακέλε ηελ Λακπξήλ θαη ην Υξηζηόο 

Αλέζηε... 

Θα αλακέλ’λ ηνλ γπξηζκόλ θαη ηε Ξελεηεκέλε. 

«Οη πεζακέλνη ζα ζηαζνύλ εδώ πνπ εηαθήθαλ 

κπξηάδεο κέξεο θύιαθεο θαη ρξόληα κε ρηιηάδεο… 

 θη άιια ηόζα θη αλ δηαβνύλ, εδώ ζα πεξηκέλνπλ, 

ζα πεξηκέλνπλ ηε Λακπξή θαη ην Υξηζηόο 

Αλέζηε… 

μεληηεκέλνπ γπξηζκό εδώ ζα ηνλ πξνζκέλνπλ. 

»Δζάο αιινύ ζα ζηείισ ζαο, άιιν ιαιεί ζαο 

ρώκαλ... 

άιιν γξακκέλνλ έρεηελ, θη ε Μνίξα ζνπλ έλ’ 

άιιν. 

»ε άιιε γε ζα ζηείισ εζάο, αιινύ ην θάιεζκά 

ζαο…  

Άιιν γξακκέλν έρεηε θη ε Μνίξα ζαο είλ’ άιιε. 

»Με ηελ επρή κ’... Με ηελ επρή κ’... θαη κε ηελ 

επινγία κ’... 

’ ζν θαιόλ θαη ν δξόκνο ζνπλ, νκάι’ θαη κέι’ 

θαη γάιαλ 

»Με ηελ επρή… κε ηελ επρή… κε ηνλ θαιό κνπ 

ιόγν… 

ην θαιό θη ε ζηξάηα ζαο ίζηα, κέιη θαη γάια 

Ο δξόκνο πνπ επιόγεζα, θη επρήζεθα ηε ζηξάηα 



Ο δξόκνλ λην επιόγεζα, ε ζηξάηα λην επρέζα 

Θα έλ’ ζηξάηα θαη γπξηζκνύ θη Όξνκαλ 

Ξελεηέα». 

ζα είλαη ζηξάηα γπξηζκνύ, μεληηεκέλνπ λόζηνο. 

ΥΗΗ ΥΗΗ 

Από Θενύ μαλ έξρεςαλ λα θξνύγ’λε ηα 

θακπάλαο, 

ρσξίο Γεζπόη’ δηαηαγήλ θαη Γηάθνπ ζπλεξγίαλ. 

Κακπάλαο κηθξά θαη ηξαλά, θξνύγ’λ δνμνινγίαλ. 

Σν έλαλ θξνύεη θαη ηξαγσδεί, ην άιιν θξνύεη θαη 

θιαίεη 

θη αζ’ όινλ ην ηξαλύηεξνλ βαξπαλαζηελάδεη 

λην ’θ’ έρ’ αλζξώπο λ’ αθνύγλ’ αην, πνπάλ λ’ 

εθηάεη κεηάλνηαο. 

Ξαλά θακπάλεο ρηύπεζαλ απ’ ηνπ Θενύ ην ρέξη, 

ρσξίο Γεζπόηε πξνζηαγή θαη Γηάθνπ ζπλεξγία. 

Μηθξά κεγάια ζήκαληξα όια δνμνινγνύλε. 

Σν έλα ρηππά θαη ηξαγνπδά, η’ άιιν ρηππά θαη 

θιαίεη 

θη απ’ όια ην βαξύηεξν βαξηά αλαζηελάδεη 

γηαηί αλζξώπνη δελ αθνύλ, παπάο δε γνλαηίδεη. 

Υξόληα έξζαλ θη επέξαζαλ, θαηξνί έξζαλ θαη 

πάγ’λε 

θαη ε θακπάλα ην ηξαλόλ, αλακέλ’..., δίρσο 

γιώζζαλ... 

Ήξζαλ θαη πέξαζαλ θαηξνί, ήξζαλ θαη πήγαλ 

ρξόληα 

θαη ε θακπάλα ε ηξαλή πξνζκέλεη… δίρσο ρηύπν… 

Δκπαίλ’ αέξαο θαη βνά, άλεκνο θαη κνπγθξίδεη 

εκπαίλ’ επράο θαη ηξαγσδεί, κπαίλ’λε θαηάξαο 

θιαίεη, 

Μπαίλεη αέξαο θαη βνά, άλεκνο θαη κνπγθξίδεη 

κπαίλνπλ επρέο θαη ηξαγνπδά, κπαίλνπλ θαηάξεο 

θιαίεη, 

Δκπαίλ’λε θαη η’ νξόκαηα η’ εκέξαο θαη ηε 

λύρηαο, 

θαη θξνύεη... θαη θιαίεη... θαη ηξαγσδεί, θαη 

ζιίθθεηαη ν Κόζκνλ... 

Μπαίλνπλ θαη ηα νξάκαηα ηεο κέξαο θαη ηεο 

λύρηαο, 

Υηππά θαη θιαίεη θαη ηξαγνπδά θαη ζιίβεηαη ν 

Κόζκνο… 
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