
Έ χ β ς  δεύτερον μετροΰμεν 
καί οτήν Π «τρ« κατοικοΰμεν

Έφημερίς 
πού διαβάζεις κ ι’ απορείς 

θ«,^Υα ίν ΐ>ΙΠ“ ν'τίχ τ® ηρωΐ^έκάοτπς Κυριακής 
κΓ β Ά Ρ Ι Ι Α Σ  βάν’ ύπεύβυνβς συντάκτης κΓ Ιδρυτής

"Ετος Χ ίλια έννηακόσια καί τριάντα 
καί ό Θρόνος περιμένει ·£ξω πάντα

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν t<jji έτους συνδρομήν 
κΓ εΐκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καΛωρίσαμεν τιμή·» 

γιά  τά  ξένα μέρη όμως δυό δολλάριίχ, κ ι’ αύτά 
*ΐς τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς καί συνδρςμάς 
προσωπικίϋς μόνον σ’ έμάς

Φύλλον σαράντα Μηνός Μα'ΐου ένδεκάτη

1 * μέ γιορταΐς πάντα καί εΐς επίσημος δέν θάρθη  

■............. ....—■ ■ —— — — ------------ — -----------------------------

Στεφανώνω  μ,έ ο λ ό δ ρ ο σ α  λουλούδ2α

τους Α θ ά ν α τ ο υ ς  π ρ ο γό νο υ ς καί τραγούδια
\ ! * <* ’ ■ ! ■·" *  · .

X q o v iu  καί χρόνια πέρασαν, α π ’ τή φριχτήν Γ |μέρ  / 

κι’ ενας ά π α τ ο ς  βραχνάς ξεχύθηκε στή Σφ/Τρα 
την ωρα τοΰ μεσονυχτιού, τοΰ άλλου κόσμι,υ τέ ιας 

με μαύρου κόρακα φτερά κι’ έσΐάθηκ’ έδώ πέρα 
καταποτήρας τής ζωής, γένημα οχιά: μητέρας!

' · ■' . - *· ·<.·>·» f ' " S ’ ■*· 1 *· · · ' . ' 4 ■
Χ ρόνια και Χρόνια πέρασαν! Μά πόσα χρόνια ώ; τώ α 
π_. άπ’ “κ0ου σ’ άκρον χαλασμός στή μαγεμμένη χ ώ ρ α '' 
αιμα στους δρόμους στής πλαγιαΐς σάν to κρασί χυμένο 
θρήνος, κλαΟμός παντοΰ φωτίά, μεσ’τήν^φρικτή τήν ώρα 
κι εγιν ή χώρα φέρετρο, φρικτό χ ι1 αρματωμένο
·' 1 - ,. ' ι. - ·. ·. Γ V'.···

Κ ι’ ο ΰ θ ’ ό Βραχνας επέρασε μέ μίσος,· λυσασμένος 
ερμία και φρίκη εσκορπισε, ως ότου άποσταμένο: 
εγύρ’ έπάνώ τούς βαρύς, στένοντας νέο θρόνο “ ’ ' !
θρόνο άπ’ αθώα κόκκαλα, κί’ έπάνου του Λεσμένρς 
καθημερνώς έσκόρπιζε τό φόνο μέσ’ τό χρόνο '
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ΤΩ ! θεία γή, πούχες έσύ, μΰρια Ναούς, τεμένη 
τίποτε πειά άπ τή δόξά σου «Γ απ’ τή ζωή δέ μένει 
κάτω μία βρώμικη ψυ'/ή σοΰ τδρριξε κομμάτια 
τά ιερά σου έπόρνεψέ, κί έγίνης σκλαβωμένη 
κί οΰτε κολώνα άπόμεινε στά τόσα σου παλάτια

Κ ί’ δλ’ οί θεοί σου έφύγανε. Μά ποΰ νά μείνουν τώρα ; 
Ώ ς και τ' αηδόνια τά πουλιά σ’ αΰτή ΐ ή  μαΰρην ώρα 
κρύφθηκαν μέσα στή; πλαγίαΐς κΓ εκείνα φοβισμένα  
κί’ οΰτε το κλάμμα τους λαλεϊ στή δύστυχη τή χώρπ 
κί* ετσι τό πνεΰμα κΓ ή ζωή έσβΰσαν πειά γιά σένα...

- · - .......... ■ - ·· -  V  )'
·' · · ·    * ,· % >

Κ ι’ ετσι τά χρόνια έπέρασαν, δυστυχισμένα χρόνΙα
γιατ’ ό Βραχνά; π ’ άμπόλησαν τοΰ Ά δ ο υ  καταχθόνια
καγχάζοντας, έσκόρπισε, μέ ματωμένα χείλη
άκόμη άπό τό αίμά μας πού, επιε, καταφρόνια
Ώ  ! Οέϊα Μητέρα τών ’Ε θ ν ώ ν ! στό ματωμένο δ ε ΐλ ι!

Κι’ οΰτε λουλούδινη κορφή δέν εμεινε πειά τώρα 
στή Χώ ρα π ’ άνθιζαν βραγίές πορτοκαλένια δώρα 
και τό χρυσό τό Στέμμα της κυλίσθηκε στό χώμα 
και τά παιδιά της ορφανά σ’ αΰτή τήν άγρια μπόρα 
φύγαν μακρυά γιατ’ ή Ε λ λά ς ήτανε πειά ενα πτώμα.

"Ετσι κΓ ή Πάτρα π’ ελαμπε σ’ άσήμι καί χρυσάφι 
κι’ ειχε Ναούς περήφανους κα! πάντα ώραϊα έστάθη 
στη γοητεία τ’ ούρανοΰ καί ζοΰσε μαγεμμένη -4^  
είδε τήν άσπιλη της γή στό αίμα της νά βράζη 
κι’ έσύρθηκε μακρυά, ξωθιά νά ζή δυστυχισμένη !

Κ ι- ή ΓΙατρινε/./„α απομεινε στη πεσι της για η ,π νη τ  ' 
Μ ιά λέξιά, ενα όνειρο ! κΓ έλπίδα δτι δέ σβύνει 
οΰτε τό αίμα, οΰτ’ ή φωτίά τέτοΧα πανώρηα γέννα  
κΓ άν δλα της σωριάσθηκαν Ναοί, τεμένη, Ε κείνη  
νε,)άϊδα ωραία άπόμεινε σέ Κάστρα, μδγεμμένα !

Κ ί’ δ στοχασμός της έμεινε στή γή την Αγια πάλι 
κΓ δ Νοΰς της,έσωριάσθήκε στή Ν εραϊδένία αγκάλη 
καί μέ τά χρόνια ήρθαν καιροί, καιροί καί χρογοί άλλοι 
κΓ άνθίρανε τ’ άμάρέ^νΐα λουλούδια τής καί παλι 
κΓ έζήσανε τ’ άμάραντα τά δροσερά της καλη

ΤΓΙταν άκόμη ενα πρωΐ ποΰ δ Βραχνάς κοιμώταν 
κί δλο νά σφάξη έσκέπτετο, κΓ έκεϊ π έσυλλογίώταν 
καί πριν ξυπνήση άκόνιζε άκόμη τό μαχαίρι 
κΓ δταν σηκώθηκε σεισμός ! Μά κΓ οπως σηκωνώταν 
’Ά γρ ιος ώρθώθη ’Εκδικητής καί τοΰπιασε τό χέρι

Ν ά  ! ό Δεσπότης! Διάβηκε μέ χίλία παληκάρΙα 
"Ενας Δεσπότη: οδηγεί μέ λόγχαις μέ κοντάρια 
δρεπάνια, ξίφη “Ελληνες ! τής ΓΙατρας τα^ ληονταρία, 
επάνω στ* άγριοτό[ΐαρου Βραχνά τα μαΰρα αχνάρια 
καί τό ντουφέκι έλάλησε τής ’Λευθεράς άνάρηα !

Κ Γ  άπό τ ’ ά' άρΙα τό φιλί δλοι στήν Π άτ.,α στέλνουν 
Λεφοΰσι! νά! "Οσο πώφθάσαν κι' ά[ίέσως παραγγέλνουν 
«Κάτω Πασάδες τάρματα καί δώστε μας την π ο λ ι. 
Δόστε τή:Πάτρας τά κλειδίάτί κΓδλλοι μάςπροσμένουν!. 
Γ ΐα ι ’ δρκο εκάμαμε βα)ΰ, γιά νά πεθάνουμ* δ λ ο ι!

’Ελευθερίά ή θάνατος! κΓ επάνω σέ κοντάρι

■:;Γ
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μία φουστανέλλα' απλώθηκε κ ί’ ό Γερμανός μέ δάκρυ 
μαΰρο σταυρό τής εβαλε στή μέσ») ν’ άνεμίση 
κί’ δπως σηκώνει τό σταυρό, γιά νά τούς εύλογήση 
κι’ οΰτ’ ενα μάτι άπόμεινε, π ’ ούτε νά μή δακρύση

Κ ί’ όπως τά μάτια βρέχουνε τά δάκρυα τούς φωνάζει! 
Ε λ ευ θ ερ ίά  ή θάνατος! κί’ ευθύς και^ένας κράζει 
’ίν.ευθερίά  ή ϋάνατος ! κ ί’ ό εις τόν άλλο άρπάζει 
κ ί’ f να θερμό στερνό ς;ΐλί καθώς τόν' άγκαλίάζει 
τ<<ν-Οίνέι κΧδλοιέμπρό-Γ,όρμοΰνκΓή,όρμή των συνταράζει.

Ά ν  τό Ά η  Γεώργη ξεκινάν, κι’ οι Τοΰρκοι φοβι< μένοι 
κλειώνται στοΰ Κάστρου τής φωληαΐςκΓέδώθ’ή φλόγα πέρνει 
κι’ ΰ(|ίνει κάμπου-·, διάσελα, κάθε καρδιά ζεσταίνει 
κι" αρχίζει τ’ άσμα τής ζώής πού βάλλει ευτυχισμένη 
καί νά ιην ή Ε λλά δα  μας καί πάλι άναστημένη!

”Ετσι χό Γένος ξύπνησε! .’Αδέλφία άνταμωμέλ α ! 
δλα μαζή του τά παιδιά, ποϋ φύγαν σκορπισμένα !
ΤΩ ! Μ άννα Πάτρα, τής Α ύγής π ’ ένεΰρωσες τήν ώρα ! 
κΓ ό Μ ύθος,'Λόγος κΐ’ό Χρησμός καί πάλι άναστημένα! 
ελεύθερα σκορπίσθηκαν στήν Ά γ ια  Ε λ λά δ α  τώ ρα!

ΤΩ! Μ άννα Πάτρα! ποΰ ξωθιές μέ ώμορφα τραγούδια 
συνώδευσαν τό Θάνατο τών νηών σου, καί λουλούδια  
κ ί’ έσυρες πρώτη τό χορό τής Ά ευθερά ς μέ σθένος 
κί’ άπ’ τά Ο ύράνία σοΰψαλλαν τραγούδια τ ’ άγγελούδια  
ΤΩ! Μ άννα, Πάτρα, τής Αύγής!Π οΰ ξύπνησες τό Γένος!

Νάτος!μπροστάΣουόΓερμανόςμέ τόσταυρόμπροστά σου!
Ψάλλει τήν άφθαρτη Φυλή καί πίσω τά παιδιά σου

γ^ ττ Έ νατό γοόνια πέρασαν κί’ έρχώνται τώρα πάλι
νεα λουλούδια j5/ibautyius V* ~ V  ~«*ΐά σου
Ε λεύθεροι κί’ Αθάνατοι! στή θεία σου, Πάτρα,αγκάλη! 
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Κ ό κ κ ιν η  κλωστή δεμένη  

στήν ανέμη τυλιγμένη  

δόστης κλώτσο να γυρίση  

παραμΰθι νά γυρίσή

Στήν παράξενη τή χώρα 
π’ έορτάς θά κάμουν τώρα 
καί στό θέατρο μπροστά 
εχουΛ στήσει σκαλωσά 
ποΰ τή βλέπω καί τά χάνω, 
σάν νά πρόκειτ’ εκεί ’πάνω 
μόνο έλέφοντες νάρθοΰν 

κι’ άπό αύτούς νά~χορευθόΰν 
οί χοροί, ποΰ φέρνουν ζάλη 

πηδηχτός ’■'.αί πεντοζάλη 
.κι’̂ έχαλάσθηκε κι’ δ δρόμος, 

ποΰ μέ πιάνει κρΰος τρόμος 
τί λεφτά νά θέλη ό τόπος 

πάλιν δρόμος νά γένη 
άσκεφτος ό'νοΰς άν'η 

τοΰ χωριάτη διπλός κόπος 
διπλό χρήμα ποΰ θά βγη 

άπ’ τή πλάτη μας άτόπως, 
μά γιά τοΰτο ποιος πονεΐ!

Κι’ άς άφίσουμε π’ έγίνη

καί ή σκαλωσιά στραβή 
μά ειν αλήθεια στή σελήνη 
διόλου αύτό δέ θά φάνη 

Κι’ ετσι γιά δυό τρεις κυράδες 
καί κορίτσια πάν’ χιλιάδες 
πάν’ κΓ οί δρόμοι κί άπορώ 
πώς δέν κάμαν τήν Πλατεία 

όλη πάρκο γιά...χορό...
** ¥

Στήν παράξενη τή χώρα 
είχε πάει κι’ ή Μαργιώρα 

στόν ψιλικατζή π ’ απ’ δλα 
εχει.. μέχρι κατσαρόλα 

ν’ άγοράση κι’ αύτή κάτι 
γιά τή χρεία ίης....κανάτι 
Μά σαν είδε τά κανάτια 

δέν τής γιώμιζαν στά μάτια 
κι’ δλα ταύ'ρισκε μικρά 
γιά νά πέρνουν τά νερά 

κ ι’ εζητοΰσε ναύ'ρη άλλο 
πειό περ’ σότερο μεγάλο 
γιά νά κάνη τά.,,.κακά

’Έπερνε ένα, έκΰταζε άλλο 
μά τί; πούθελε μεγάλο 
γιά νά κάθεται καλά
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κί' έ'λεγε καλά είν’ αλλά.... 
μά γώ θέλω νά χωράή 

κί’ άν ναύρή μπορεί ρωτάει 
πειό μεγάλο δι’ αΰτή 

ποϋ νά τσ’ έ'ρχεται .....κουτί

Κι’ ό ψιλικατζής ασμένως 
συμπονών πραγματικά 
τής ώμίλησ’ επομένως 
καί σταράτα, λογικά 

«Γιά τή χάρισου, κομμάτι 
εννοώ νά κάμο» κάτι 

καί έάν θέλεις τό κανάτι 
.ν’ άχη πλήρη έφαρμο,ή 

Φτοΰ ποΰ νά σέ πάρη ή οργή! 
κάτσε μέτρα νά σοϋ πάρω 

νά γενή παραγγολή 
"Ωχ! τί τότε φίλοι εγίνη! 
’Άναψ’ ή γρηά καμίνι!
Τ ’ είπες μωρέ μασκαρά!; 

ΙΙοιάς θά πάρης μέτρο [ίλάκα.
Ξέρεις ποιά είμ’ εγώ κυρά; 

Κ ι’ άγουριέται καί φωνάζει 
καί λυσσάει καί σκυλιάζει 

τί θά γίνη!! Συφορά!

Σπεύδει κόσμος καί φυλάκοι 
τρέχουν κί οί άστυφυλάκοι 

μαχει φόραν ή κυρά 
κί’ έ'χει ανάψει φοβερά, 

δσο, ποϋ τό μαγαζί 
κλείει τοΰ ψιλικατζή 

κί’ εγιν’ η σ υχία  
δταν ύαινα καί λέων 
είς τό πταίσμα στή στίγμή 
ώδηγήθησαν μαζή

Κ α ί  στοΰ Ο λ α σ τ ή ρ α  μας

το γ α μ ο  

ενα τρ α γ ο ΰ δ ι πλάνο φτ2άνω!.

Μ έ  τόν ΙΙα αχάλη ό Φ α ο ο υ λ /,ς  
γιά π α γω τά, ειλικρινείς

II—1 Έ φθασέ τό καλοκέρη Φασουλή μου φαφλατά 
Φ— Μά τόν είδα άπ’ τοϋ Β ο υ ρ δ έ ρ η  π’ άρχισε τά παγωτά 

Καί τί παγωτά! Ώραϊα, ποϋ άκόμη παγωμένο, 
άπ’ αυτά τό στόμα νοιώθω, μά κι’ ακόμα δροσισμένο 
καί σοΰ συνιστώ κι’ εσένα πάντα έκεΐθε νά πηγαίνης, 
δταν θές τό παγωτό σου καθαριότατο νά πέρνης!

ΜΙν ΒΙΙΒΙΙ̂ ΒΙΙηΙΒΙΙΗΙΒΙΙϊΒΙβ ΙΙβΙΙβ
Δυο λόγ ια  μου ε ί λ ικ ρ ιν ά

Γϊά τά σίδερα ο Δήμος 6 Χρυσοβιτσάνος είναι 
ίκανότης φημισμένη, σας τονίζω είλικρινά 
κι’ άμα θέλεις ν’ άγοράσης, μΐά ματιά ’κεΐ πέρα δίνε 
καί θαυρής άπ’ δ,τι θέλεις είς αύτόν καί πειό φθηνά! '”'

<m φ
Παντοπωλεΐον έ'ξοχον καί ευρωπαϊκόν ι
ό Άσημά.... Σταυρόπουλος μετά τοΰ Ξενοφών j ; 
κατά τήν διασταΰρωσιν τών δΰο μας οδών 
αραϊσκάκη δηλαδή καί Παντανάσσης άμα  ̂ !
άνοιξαν, κι’ δσοι μπένουνε συγχαίρουν γϊά τό θαΰμ«! 
ποϋ αφθονίαν εχουνε γαργαλιστων ειδών 

κι’ εξαίρετων συνάμα

Τά χρυσαφικά δλοι σας είς τοΰ Γιάννη τοϋ Γαλάνη 
π ’ άριστοκρατίκ ώ ρ α ϊα  καί θαυμάσια τα φτίανει

fc

Τραγουδώ καί ψάλλω τώρα καί τόν γάμον τοϋ Πλαστήρα’ 
μέ χαρά μου άπ’ τήν καρδιά μου, τοΰ σπουδαίου τοΰ κλητήρα 

καί τοϋ ενίχομα' νά χαίρη τήν Άγγελικήτήν ώραϊα 
κι’ αυτής πάντοτ’ η ζωή του νάχη τή χρυσή παρέα 

Μά νά ζήση κι’ ο Νουνός τους ό παμφίλτατός μας Σπΰρος j 
κι ό Θεοφάνης καλή τύχη! καί νά μή τόν πίάνη ό πϊρος!!! ;

Τόν Τάκη Άναγνωστόπουλο μέ πάσαν προθυμία 
σάς δίδω επιπλοποιόν κΓ ώς ξέχωρην αξία 

Στήν οδόν ,ΑηΝικολάου σ’ έβδπμήκοντ’ αριθμόν 
σιφονιέρες, καί ντουλάπες βλέπεις δίχως τελειωμόν 
μΰρία σχέδια ώραϊα, πού σέ κάνουν νά κρεπάρης 

κι’ άπ’ τήν πόρτα του δέν φεύγεις σάν ίδής, άμα δέν παρης !

Τήν Άλεξανδριανή τήν τέχνη όλοψύχως εκθειάζω 
καί τούς στίχους τάς εικόνας τα διηγήματα θαυμάζω 
κι’ έγγραφήτε νά γενήτε οί συνδρομηταί φωνάζω

Έστιατόριον λαμπρόν τών Τζίμηδων έγίνη 
μέ τζαμαρίαις, έ'ξοχον, μέ πριοτης φαγητά 
μέ μιά κουζίνα θαυμαστή ποΰ Ενας δέν θά μείνη 

νά μή γευθή άπ’ αύτά 
δλα μέ βούτυρα αγνά, καί δλα παστρικά

GOD
Στήν Ίόνιο ανθολογία γράφεσθέ συνδρομηταί 
τής Μινώνου, π’ αί εκδόσεις είναι πάντοτ’εκλεκται

Α


