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ΑΦ ΙΕΡ ΩΣ Ι Σ 

Μαρl/!- Κ. Παλαμα 

Σού Φέρνω το τραγoύδ~ το πρώτο πού d~tLd dov 

Τραγο'ύδnd' άπο 1ςάτου άπ' τού dΠ1.τ:!ρύ τη. dκέπn. 

Πρέπε1. νi:ι το dτολidω, 1ωντi:ι 'ς εκείνο πρέπε1. 

Να. ~άλω τ' σνομά dov. 

Koντi:ι dt 'μ!i:ι πετρέν!α Φτωχόπλαdτη. κ02 ώνα 

Ί~τd1. λευ1<0 φυτρώνε1. Κ1.' άγνώΡ1.dτΟ λουλούδ1. . 

ΤΟ ξέρε1.ς δεν έπ;'ίγα ''1jιnli:ι 'ς τον Παρθενώνα 

Γονατ1.dτΟς νi:ι πάρω το πρώτο αυτο τραγούδ1.. 

Έμενα 'ς το πλευρό dov . Τ'ι'ίς ΠΡΟΚΟΠ1'ίς τi:ι δώρα 

ταχες ηi:ι tιέ, dκορπούdες άγάπnς ευωδ!ά, 

'Ι-Ι Φανταdiα πετούdε 'ς τη. μαγεμένη. χώρα, 

Δεν εφυγε άπο dένα ούτε dτ1.γιιn n ΚαρδJ,ά . 

• Αμποτε dt tLli:ιv Ι'ικρη. νi:ι ζούμε ταπε1.νά, 

Κ1.' άπάνου ά:πο το ό:πiτ1. ό:πού χαραίς καί πό'"οι 
Έδώ κ' ε1<εί θα γέρνουν, το χέρ1. Ί'nς ν' ό-πλών1;Ι, 

Αdάλευτο άντ1.dτω.1., n πάναγνη. Άθnνα! 

{5 Αυγο'ύdτου 188 



ΤΗΝ 

Y~1 NOΣ 

ΕΙΣ 

ΑΘΗΝΑΝ 

ΤΩ μεγίdτnς Παλλάδος 1<αλούμενα1., 

ΠΜών ΆθΎίνα1. τιμιωτάτη, πόλ1.ς Ι 
ΣΟΦΟΚΛΙΙΣ 

ecL τραγουδή.σω η\ θεα τού κόσμου τη μεγάλn, 
ΤΊ'-ιν παρθεν1:ά, την ΠΡΟΚΟΠ11., τη γνωσι, τη σοΦία' 

'k} τα χώματά σου τα ίερά, BeOxnatLtvn ' θή.να 

Τέτοιο τραγΟύδι αίώνια ταιριάζει VCL γΡΟΙ1<1:έται. 

Θα τραγουδή.σω η\ θεα τού κόσμου τη, μεγάλn 

Και το δικό σου τ' ονομα μαζΊ'\. μ~ το δικό τnς 

Θα πλέξω 'ς το τραγΟύδι μου ζευγαρωμένο, χώρα 

Πού ~γΊ'\.1<ες άπ' τα χέΡ1:α τn κ' eiaa" τού νού τnς λάμψι. 

'Αέρα γαλανόΦτερ ε και ιιοσχοοολισμένε 
ΌJί' ιγκαλ1:άζεις πατρικα την γΊ1.ν αύτην 1<αι κάνεις 

Όλόλα1:ιπραις ταις 'μέραις μας κι ' (ιχνόξανθαις ταις νύχταις, 

Πάρε και το τραγΟύδί μου και λάμπρυνε κ' έκεϊνο 

1Τ ' , , ~ R ' 'δ' '.<. 'λ "αι σκορπισ'ε το σ'ι; ι;ουνα, και ασ'η, 1(1. uKgOYla ια. 

KάμJί ι, άJί' την άΦθαρτην έλι;ιcι λευ1<OJίρασ'ινισ'ιιένOΙ, 

Ταπεινοι @ράχοι πού καιρους θυμίζετ' άκουσμένους, 

ΔεχθΊ1.τέ το λαχταριστο 1<1.' άκούστέ το μ~ πόνο, 
Κι' άντιλαλεϊτε το σ'1ωπό, κρατατέ μου το ίσο 

, π' ταις 6χθ1:αις 1 ι' άπ' ταις σ'Jίnλ1:αίς, καλόοουλαις νεράϊδες. 

Και δός ιιου δύναμι, θεά, και καλοτύχισέ με, 

Κι' άλλα τραγούδια έχω Y1CL σέ, πάντα Y1CL σε τραγούδια. 
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Α '. 

'Σ τον άγιααμένον 'Όλυμπον πώχει 'Κοι;>Φαις πφίααιαις 
Και πώχει αiώνια ξαατεΙ;>1α 'Κι' άπείι;>αχτη γαλίινn, 

ποτε δε Φανει;>ώΟn'Κε τέτοιο μεγάλο θαύμα 
Ώααν το θαύμα πώλQ.μη:ε 'μπι;>ος 'ς των θεων τα μάηα 

ΤΤΙν ω ι;>α πού γενν1ιθn'Κεν ;\ 'AenvQ, n παι;> Ο ένα. 

'Εκεί πού πι;>ωτανέοnκε 'ς τού θι;>όνου του τα ϋη:η 

Ό Ζεύς, καινούΙ;>10ς νι'Κnτnς και ~ααιλlάς τού l<ό αμου, 

'Όλυμπε, δεν Τι;>άν ταξες και δεν έαείαθης τόαο . 

Κ' έκεί πού πι;>ωτοπέταξεν ίαια '~nλα 'ς έαένα 

Μέα ' 'ς των έι;>ώτων τα Φτει;>α άπ ' τα νει;>α τής Κύπρου 

Τϊις έμΟΡΦ1άς ~ασίλιααα Λ γελαστΎι ΆΦροδίτη, 
Έαυ δεν άναγάλλιααες, και θάμπωμα δ~ σ' ηΙ:ψε 

'Σαν τότε πού τινάχΟη1<ε γεμάτn, άΙ;>ΙΙCΙτωιιένη 

Ί1 μεγαλόκαρδη Οεα μέα' άπ' το θείο l< εΦάλι, 

'Σαν ηιν KCΙ τάλΕU1<1'\ άατραJτlΙ μέα' ι'ιπ' το μαύρο νέΦος . 

Παίζει γοργα 'ς το χέρι της το δυνCΙ το κοντάρι , 

ΓΡOιηέτ CΙΙ ααν ΤΡOΙΙCΙΧΤΙKIΙ ~Ι;>O\l' Cl\ τ' άνάκρααιιά τnς 
, π' τ' άστρα τιι χcιρούbιενcι ώς το ν Ολψμένον "1\ 01'1. 
Kcιι τρ έιιουν γ' ι;>ω τ(ι ~Oυνα άπ' Τ lιν Ι<ΟΡΦ IΙ ως ΤIΙ ρίζcι , 

Κι ' άνατριχιάζ' Λ μcίνα 1\ Γiί l<αι τnς περνςί άπ ' το νού της 

πως π ϊιρε ό Ζευς άπόΦασι τον 1<όαbΙΟ νcι χαλάσl~. 

Ή θάλααα' άντρειεύεται, Φο ακώνει, ξεχειλίζει, 

',,-,α' ν α ζnτςί ιιε bιιας , η.λα 'ς τον 'Όλυμπο 'ν α Φτάαl~ 

Κι' ά.πΟ σψα τιιν ν1όφερτη θειι να 1<CΙΙΙCΙρώσ l~, 

Και 'ς τα ~αOειά, 'ς τ' άνιίαυχα, 'ς τα γcιλανά της 'μάηcι 

οιώθ ει τΤΙν i 1α τη.ς όρμι\ Π10 θερμμένn άι<όμα. 

Ό "Ι-Ιλ10ς τα 'αταιιάτnαε 1<οντιι νιι ~ααιλέη:~ 

Tάλoγcι τάνυπόταχτα για να τη χαιρεηίαl~ . 
• Και των πολέιιων ό θεος ξαΦνίζεται πού ~λέπει 

Tn θεϊ1<1ι τnς παρθενια πμ) δυνατη άπο 'κείνον . 

'Σ η\ν πλάαι την ά.πέραντι ποτέ του δεν ξανοίχθn 

Ό Φωτιαμένος 'Όλυμπος εται λαμπρος 'σαν τότε . 
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Β'. 

Ι ι' ό "~\ δης ό άμίλητο ζη,λεύει :που τΎιν βλέ:πει 
Και ιιέσ' 'ς τα μαυρα Τάρταρα γοργιι εννοuολάει 
Κι' άπο τcι Τάρταρα γοργα 'ς τον 1<όσkΙΟ ξε:πετάει 
τους Γίγαντες, 1<α1<Cι στοιχειά τον 1<όσ1;ΙΟ ν' ά~r.ινίσoυν. 
υχτώνει χώρα όλό1<ληρη τού 1<αΟεν ς ό tσηος 

Και τcι Θεόρατα βουνιι 'μοιάζουν :παιδά1<Ί,α εμπρός των . 
.νΕχουν 1<ε~άλια άμέτρητα 1<' έκατοστάδες xtgla, 
Κι' σταν τα μύρια στόματ ι τάνοίγουν και μουγκρίζουν, 
Θαρρεϊς χιλιάδες ράκοντες, ταύροι, λψντcίρια, λύιωι, 
1 ~ μ' ριες κράζουνε ~ωνα\ς 1<CΙΙ lL1Cι ~ooέρ' Cι~ίνoυν. 
Ποτέ τους δ~'ν εσκόρ:πισαν 'ς το νευμα του θεού του 
1 έσ ' 'ς τον @αθυν ώ1<εανο τέτοια ~o ρτούνα οί.ν Ανειιοι, 

'l, αν τέτοιο μCΙύρo σί~ωνα, 'σαν τέτοια άνειιοζά2 n. 

Και τα Θερια 1<ουρνιάζουνε δειλα σαν περιστέριcι, 
Κερώνουν άπ' τον τρόιιο τους ~ αδoλcιις Ιεράϊδες 
'Σα' να τα πάτησε @cιρυ πο άρι άντρειωμένου, 
Χορτ 'ιριcι κι' ανθη γέρνουνε ξερά ' 1<αι τ6.στρcι CΙ1 'μCΙ 
MισoσoυσμένCΙ λαχτ ιρούν 'σα ' λύχ'νοι δίχως λάδι . 
Σ εισμος ξεσ:πάει, τα πέλαγcι χωρίζονται ΚCΙι ~εύγoυν, 

"Αουσσοι άνοίγονται, στεριcιις πεηούνται ~λoγισμέναις, 
Κι' όλό1<ληρ ' ή. ζω 11. , ~ωηά, νερο και γi'ι 1<'1.' άέρας, 

.νΙσα μΙ; τότ ε χωριστά , σO~α συγυρισμένα 
'Απο τα xtglCΙ των θεων ' τον τό:πο του ΚCΙθένα, 
Πάλι cινταμώνονται μCΙζΎι 1<αι τυ~λωμένCΙ σμίγουν, 

Πάλι το χάος απλCΙ(J'ΤO κι ' άπάντεχο προοάλλει! 
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fJO un λαμπρά α 1\ 'ABn"u <1I<Oρπ~ ''I!nAu. ' τα. OVedV1Q. 
Τό<1n μαυρίλα οί Γίγαντες ~αθεια 'ς τΎιν 'Κτίσι απλώνουν . 
'Σ τον 'Όλυμπο με ιιάνητα τα μάηα τους it'l!ώνο'Vν 
ΚαΊ. λυ<1<1α<1~ιένoι χvνονται να ~τά<10υν 'ς η\ν 'Κoρ~ή. του. 
Θαρρείς n ύχτα ~άλΟn'Κε 'να <10VΟ'-Ι;Ι τΊιν 'Ημέρα ! 
Τάιιετρα nAnOn των Οεων 'Και τού 'OAvttnou ά'Κόμα 
Νοιώθουν γ1Cι πρώτη 'ΚαΊ. 'στερνη, ~oρCι τον 'Κ~ VO ΦόΟο. 
Κι' oO'n ζωη, 'Κι' αν ειιεινε, ~αθειά, <11<!αχτcι 1φυιιιιένn 
Κρατάει 'Κάθε άνάΟ'αΟ'lια να ίo~ τι Ο' άπoγένl~ . 
Κουν!έται ό μέγας" λυμπος 'Ο'α' οέντρο 1<αρπιΟ'μένο 
Πού γ1α να ρίξ-ι;ι τον 1<ΟΡΠΟ το Ο'ειουν άπ ' τον 1<ορμό του. 
Και '<1α.ν αvτοvς πού θέλουνε 'Κάτι ',I\!nACι να ~τάO'oυν 
ΚαΊ. παίρνουν 1<αΊ. σωρ~άζoυνε πέτραις τη, μlCι 'ς τΎιν QAAn, 

"ΕτΟ'ι 'Κ' οί Γίγαντες ~oυνα. 'ς τα. χέρ~α τους άοράχνουν, 
το ενα 'ς τ' άλλο όρμnΤΙ1<Cι Ο'ωριάζουν, άπιΟώνουν, 
"Ασωστn σ'Κάλα, άλvγιστn, πρωτα1<ουσμένn σ'Κάλα 
Γ1Cι ν' άνεοούν 'ς τον "Ολυμπον, όπώχει τΊι 'Ρο ώπn, 

Τον Πίνοο 'Και το ΠΎιλιον γlCι 1<άθε Ο'καλοπάτι. 
Τού 'Κά'Κου ό Παντοοvναμος τάΟ'τροπελέ'Κ!α ρίχνει 
Και ντύνονται οί άθάνατοι για 'να τοvς πολεμιίΟ'ουν 
Μ' ολην των η\ν CιριιατωO'μ'.ι 'Και μ' OAn των τη, δόξα. 
'Σαν το χαλάζ' οί 'ΚεραυνοΊ. πέ~τoυν, ξεO'Jτούν' 'Κ ' έ'Κεϊνοι 
Χυιιανε ~ooερώτερoι 'ς των 'Κεραυνων ΤιΙ λάμ,l\!ι ! 

ΕVγενι'ΚοΊ. 1<αι ί1<αιοι θεοί, χαραΊ.ς του 1<όΟ'1:ιου, 
Φέρτε ~oYιθεια 'ς τους πιΟ'τούς, Ο'ωΟ'τε τιι μαvρη πλCΊO'ι. 
κι' αν πά-ι;ι ό μέγας Όλυμπος, 'Κι' αν τον πατΥιΟ'-ι;ι ό ".t~δnς, 
Ή ροοοοάχτυλn αvγιι δε θα γλυ'Κοχαράζ-ι;ι, 
'Η 'μέρα δε θα χύνεται χρυO'ά~ι άναλυωμένο, 
τα δειλ1.να λυπnτερα δε θα χαμογελΟύνε, 
'Ι-Ι νvχτα το πολύαΟ'τρο O'τε~άνι τnς θιι χάΟ'-ι;ι, 

Δ ε θάχου1:ιε τΊιν άνοιξι με τα. χελιδον<ί1<!α, 
Ούτε τα 'Καλo'Καίρ~α μας με τα ξανοα τα Ο'τάχνα, 
Θα ~vγ-ι;ι το ~θινόπωρo το 'ΚαρποστολιΟ'μένο, 
Δε θα μας Ο'μίγουν 'ς τη. ~ωηι'ι τα χιόν!α τού χειμωνα, 
Θα Ο''Κ άΟ'-ι;ι εξα~να 1\ ζω)ι 'Ο'αν κύμα 'ς τ' άΚΡΟΎ!άλι, 
Κι' ό άνθρωπος μέΟ" 'ς τ' άσωΟ'το καΊ. πvρινο Ο''Κοτάδι 
'Σαν άστρο δ1αοατάΡΙ1<Ο θα. 'Κυλιστ~, θα σοvσ-ι;ι, 
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Και ν~άτα 'Και γεράματα 'Και ~άσα'"α Κ'ι' αγά:παις 
Μ' ενα βαθiι άνασ'τεναγμαν 5λα μαζ\ θα πα.νε .. 

'Αλλ' οπου ό Παντοδύναbιος το θρόνο του εχει σ'τΎωει 
Τού 1<ά1<ου τρίζουν ε σ'ε 'ισ'μοι 1<αι χύνονται ~oOέραtς. 
τα διαμαντένια, οΏράνια 1<\' άπάτnτα παλάηα 

Δεν τα πατοίιν 1<' οί Γίγαντες, 1<1,' ας ~τάνoυν ώς τάσ'τέρια . 

Κι' άπα τάσ'τέρια είν' 1\ 1<OΡ~η. τοίι 'Ολύμπου JtlO '1\!nΜτερn. 
ΕΏγενΙ1<Ο\ 1<αι δί1<α1.0Ι θεοί χαραις τού 1<όσ'μου, 

Βοnθfισ'Τ' έσ'εϊς τον >Όλυμπο, σ'ώσ'τε τη. μαύρn πλα.σ'~ ! 
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l' . 

Τότ' έπετάχτη'Κες, ~ εcι πcιντoτεινη, τΥις νί1<Τις! 

Δ ~ν εiΟ" έΟ'υ 1<α1<0 Ο'τοιχειό, χέΡ1CΙ έι<ατο δ~ν εχεις , 
"Εχεις τριΟ'εύγενη ΟωΡ1α. 1<' είO'cιι θεc'ι πcιρOένcι, 

Κ ' n 61J:t O'ov είνcιι φοοερι'ι 'ς τΥιν άδΙ1<ίCΙ ιιόνο . 

'Σcι ' θάλcιO'O'cι τΎις χειμων1aς τ(ι -μάηcι Ο'ου αν O'cιλεύoυν, 

Κ ι' αν Ίί Φωνιί Ο'ου ά'Κoύγετcιι 'Ο'α. ' χcιλcιO'-μoς τοϊ: 1<όΟ'ιιου, 
Χίλμι)ν γιγάντων δύνcιιιι 'Κι' ίιν κρύο' 11. δύνcιιιί O'OV, 

"ΕτΟ'ι ιιεγάλη, δυνcιηί, κι' άνί'Κητη. O'~ l<άνει 

'11 ιι ε cιλόχcιρη άρετιί, ιιονά'Κριοη έ-μΟΡΦ1ά O'OV . 

Συ τους άνί1<ητους νn< ζίς, τούς Ι ίγcιντες Ο'υντρωεις. 

'Ό,τι δ~ν κάνει ό 'Κεραυνός, 1\ λόγχη Ο'ου το κάνει, 
Κ ' ο{ χτύποι της ξcι~νίζoυνε τον παγωιιένον " . δη. 
Χτυ31ζίς, γ'Κρειιίζεις, τιμωρείς, -μν1ίμCΙΤ' (ιν ίς, τούς Oά~τεις . 

ΤΟ l<άθε -μνϊψ' (ινθρω31ινπ. ιιαηcι δ~' Ο'ώνει νά '@ΡΙ:Ι 

'~ ~ 310ΙΙΙ ψριά 'χει τιιν (ιρχιι 1<' ίΟ'α ιι~ πού τελειc~ ν ει . 

Κ ' εχει @ουνο άπο '31άνω του Ο'η-μάδι το l<αOένCΙ . 

'Aνoίγoντcιι τcι Τάρταρα \ι α. τούς δεΧΟΟύν 1~CΙΙ 31άλι, 
Kcιι 3110 άΟ'Χ1ψότεροι γυρνο-ν 'ς τού 'Ί~δoυ η\ν άγΙζάλη. 

ΈγλύτωΟ'εν ό "'ΟλυΙΙ310ς κ' έλευΘερώθη ό κόΟ'μος, 

'Σ το -μέτωπό του 1\ ξcιO'τεΡ1('ι λευκιι ξcινCΙO'1<OΡ311έτcιι, 

Ό ούρανος '31t:ριί~cι'νος ξε~cινερ(6νει τ2ίστρcι, 

Ί 1 μάνcι 1'ι Γiί τc:Ι ωτλάγχνα της τ' άνοίγει 'ς τα. 31 αιδιά της, 

Και Ο'υγυρίζεται 1'1 ζω!ί, 'Κ' ενcι τραγΟύδι όλούθ ε 

:ΣιΚΟΡΠ1έται : Δόξα, δόξcι σοι, θεα. 31αλλΤι'ΚαρίΟ'lα ! 
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ΔΌ 

'Όμως ό μέγας 'Όλυμ:πος εiναι Ο'τενος γ1Cι Ο'ένα! 

των ο'tiρανων n άτέλειωτη γαλή.νη Ο'ι:. ~αραίνει, 

Δε' Ο'ου χορταίνει τΥιν 'liGvxn το νέ1<ταρ, n άμ6ροΟ'ία. 
Γ1α. Ο'έναν' άξιος -'Όλυ'!:ι:πος ό 1<όΟ'μος δλος είνε, 

Kατα~ρoνείς τΥιν άπονη χαρα. που O'τε~ανώνει 
'Σ τάμόλυντα '~ηλώματα θ εους μCΙKαΡισ'μένoυς. 

Γ1α. Ο'ένα τ' ώραιότερο 1<1,' ά:π ' δλα τcι O'τε~άν1CΙ 
Eive του 1<ό:που ό ϊ ρωτας 'ς το μέτω:πο τ' άνθρώ:που. 

'Α:π' το·" ιιεγάλον -'Όλυιι:πον :πετςiς 1<αι ξεμακραίνεις , 
Δμι6αίνεις :πέλαγα, Ο'τεΡ1αίς, 1 αι δραΟ'κελίζεις Ορη . 

Κι' δ:που δμιοαίνεις 1< ιι :περνςiς Τ1ις ΥΥις τΎιν o~ι άλλάζεις, 
Και δυναμώνεις η\ ζω11-, τον 1<όΟ'μο μεγαλώνεις 

Φωτίζει ό Ύίλ!ος ταις μαηαις 1<1.' εΟ'υ τ' νου ~ωτίζεις . 

Πότε 'ς τΎιν νίκην ό ηγείς τ ' ~YΊ:tLQ. του λε6έντη, 

Και πότε ά:πείραχτη ~υλςiς τΥιν :παρθεν1o. Τ1ις κόρης. 

Σπρώχνεις τα χέΡ1 ' ά1<oύρcιO'τα 'ς τΎις :ΠΡΟ1<οπΎις το. εργα, 

Και κάνεις άξιο το κορμι και τΥιν 1<αρδ1o. 1iμερεύεις. 

'Σ τους ά:ντρε1ωμένους είχνεσ'αι κι' άκόμα :Π10 άντρειεύουν 

Και κίνδυνος ά:πάντεχος δταν του ~ooερίζ~, 

ΜέΟ'α 'ςι:. O'ύννε~o χρυΟ'ο το ' ς κρύοεις, τους γλυτώνεις. 
Με το ~αρύ του ρόπαλον ό 'Ηρα1<λΎις χτυ:πάει, 
Και του το Ο'ημαδεύεις Συ το κάθε χτύπημά του . 

'ΕΟ'υ 'ς τον "Αργο δύναμι ~υO'ςiς νo. μαΟ'τορ έ'liG~ 
Το :πλοίο το πρωτοτάξειδο :που Ο'χίζοντας το κυμα 
Κάνει 'ς τ' άδουλωτο Ο'τοιχε10 τον άνθρω:πο d~έντn. 
'ΕΟ'υ τον νου ~ανέρωO'ες του κόΟ'μου 1<'υοερνή,τη 

Κι' dJtdvov 'ς τΎιν πλατε1CΙ O'τεΡ1o. και 'ς το. ~αθε1α. πελάγη. 
Και τίνος το. καμώματα τάΟ'τόχαΟ'τα δι:.ν παύεις j 

Και ποιον άπ' τον παράλογο το δρόμο δεν ξεκό6εις; 
'Σ τα. {ι~η, τ' άνυπόταχτο πέταγμα του ΠηγάΟ'ου 
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Με χαλινάρι όλόΧΡ'VΟΌ το ουγιψατζίς, το 'σιάζεις, 

Και 1<άτο'V, άπ' τα. ξανθα. μαλλ1α τραοζίς τον 'Αχιλλέα 
Μέσ ' 'ς των 'Ελλή.νωντΟ στρατό, 'ς τους κάμπο'Vς της Τρφάδος 

υΕτοιμον μ' α.οικο σπαθ\ το δiκ-.;ιο ΤΟ'V να πάρ-.;ι. 

Ντύνεις με τnς uπομονnς τ' άτσάλι που βαστάει 

των γ'Vναικων τα\ς τρυ~ερα\ς καρδ1αις όπ' αγαπουνε, 

'Σ ε κάθε κόρnν aneten που τρέμει 'σαν πουλάκι 
Χαρίζεις γνωσι κι' ά~ooϊά, και κάνεις Πnνελόπn 

Κάθε γ'Vναϊκα, Να'Vσικα. κάθε παρθένα κάνεις ! 

'Απ ' ακρn 'ς ακρn σε βο'Vνα και κάμπο'Vς κι' άκρογάλ1α, 
ΣτΎιν nμερn πατρί α μο'V, 'ς τΎιν ξακο'Vστnν 'Ελλάδα, 

Κι' απ ' τα νερα. του 'Αξιου ώς του Μαλέα τα βράΧ1α 
Κι ' άπ' το γαλάζιο 'Ιόνιον 'ς το ζα~ειρέν!o Αιγαϊον 

Κι ' απ' τΎιν καμμένnν ' ~ριΚ'yι και πέρα ως τη. Σκ'Vθία, 
''OJtO'V το πόδι ao'V πατζίς και τη. μαηά ao'V ρίχνεις, 

'Η πλάσις όπου βρίσκεται 'ςτα. πρωτά τnς τα ν1άτα, 

Και λες δεν εχει κούρασι, γεράματcι δεν εχει 
Κι' δλ γεννάει θε6μoρ~α παιδ1α γιγαντεμένα, 
Κάνει τους αντρες Ίίρωες, πεντάμoρ~αις τcιις 1<6ραις, 

Με κcιλOκαίΡ1CΙ όλόδροσα. και όλόγλ'Vκο'Vς χειμωνες, 
'Απλώνεται ΠΙ0 λcιμπερή., ~αντάζει ΠΙ0 μεγάλn . 

Και 'ς των άνθρώπων ταις ΚCΙρδlαις βαθεια ριζώνεις, θρέ~εις 
Μαζη. το πόθο τnς δουλειζίς, τον πόνο τnς πατρίδος 

Δόξα σοι, δόξ" dθάνατn 1ωρα παλλnκαρίσια ! 
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Ε'. 

των τραγουΟ1ων οι d ντίλαλοι 1<' οι ~ρόντoι των άρμάτων 
Ζευγαρωμένοι (Ι1<ούγονται μεσ-' 'ς το γοργό αου δ1άΟα . 

Περνςίς τα. 1<άατρα τα. ''Ι(!ηλα. τα. αιδεροχτιαμένα 
Σ ' ζ / e 'ci" /' , , ωρ!α ονταt, αυντριuoνται cι να η.τανε γ'Vαtl.ενια , 

~Aν ετυχε 1<αι ταχτιαCΙν τα. χέΡ1α των ιiδί1<ων . 

Π ερνςίς, 1<CΙΙ χώραις τcιπεινcιίς, ξcιρμάτωτcιις, μονάχαις, 
Θερμύουν 1<' εΙν' άνίι<11,Τ cιι ς , ~τάνει τ' δί1<l;ΙΟ ναχο ν' 
'Απλώνεις η\ν άαπίδCΙ αου 1<CΙΙ ΤCΙις άποα1<επάζεις. 
Κ' ένίί> 1<ρατεις ~CΙρμCΙ1<ερO 1<Ι ' άλάθεuτo 1<οντάρι, 

Κ' ένίί> προατάζεις δούλους αου το Θάνcιτo, το Φόοο, 

'Έχεις πιαη\ αυντρό~ιCJαCΙ τΎιν πλoυτoδότρcι Είρι1νη . 
Κ' 1\ Τί1<η έαέν' άιωλο Θει μ~ τη. ΔΙ1<CΙΙOαύνη . 

Περνςίς αυνάζοντ' οΙ λαοι 'ς τα. 1<CLρπερcι χω ά~lCΙ 

Κ' οι ~ααιλ!άδες 1<άθOντCΙΙ 'ς η\ μέαη 'αa.ν πcιτέρες, 
Και δ!αλαλουνε οι 1<Ύιρυ1<ες 1<Ι' ά1<ουνε η\ ~ωνή. τους 
Πεζοι 1<αι 1<αοαλλάρηδες 1<αι ~γαίνoυν 1<αι παλεύουν , 
Κ' οι νΙ1<ητCΙΙ πεΡΎι~ανα ~oρoυνε 1<αι τους ~τάνoυν 

TilLtcι ατε~άν!' άπ' τα 1<λαρ!α. τΎις δά~νης 1<αι τΎις λεύ1<ης 
Κ' οι μεγcιλό~ωνoι πoιητcιι γεμάτοι άπο το ~ως αου 
'Στη. λύρα τΎιν έ~τάχoρδη τη. νί1<η τους παινεύουν. 

Τα. ~ώδlα τα. δουλευΤΙ1<α. τΎις γΎις τα. απλάγχνα όργώνο'Vν 
Κι' ά1<ολουθει lωτά1<οπος ό ζευγολάτης σμως 

Μ!α.ν άι<ριΟη. ένθύμηαι τον 1<όπο του άλα~ρώνει' 
Τον 1<αρτερςί ή. γυναϊ1<ά του 'ς την πόρτα του απιηοίι ΤΟ'V 
Να. τον δΡOαίαΊ;t lLt:. 1<ρααι το ~ράδυ σταν γυρίαΊ;t . 
Παρέ1<ει γάμοι γίνονται 1<Ι' άντιλcιλoυν ~λoγέρcιις, 
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Και παν έμπeος οΙ νιόνυ~oι 1<αι 'πιΟ'ω οΙ Ο'uμπεθέeοι. 
'Σ τάμπέλια πλούΟ'ια 1<eέμο'Uνται τα 1<ό1<1<ινα O'τα~ύλια, 
Τρυγούν με xcie" νιο\ 1<αι νιαις με τα πλεχτα 1<αλάθια, 
Κι ' σταν τελειών-r.ι ό τe'Uγnτός, xoeot, χαeαις deχ;ίζοuν, 
Και λιγεeό~ωνο παιδ\ ΠΙ1<ΡΟ τραγΟύδι λέει, 
Λέει το τραγΟύδι το παλ-r.ιo τού νιού πού πΎψε ό Χάeος 

'Σα' δροΟ'εeο τeιαντά~'Uλλο 'ς τού ψuγnτού το 1<αμμα . 
Περνq.ς, 1<1,' dνθeωπινώτεeο τον άνΟeωπο τον 1<άνεις, 

'Σ αν dΟ'τeαπή, 'Ο'αν άνεμος παντού ταeάζεις, λάμπεις, 
Τ(iΟ'τρα το ~ώς Ο'ου έζήλε~αν 1<' οΙ άϊτοι το πέταγμά O'O'U. 

Και μόνο 'Ο'αν cιγνάντε~ες 'ς τον διά~ανoν dέeα 

τη. χώρα τΊι διΟάλαΟ'Ο'n πού τιιν ~'Uλaν' 'ς τη. μέΟ'η 
'Απο τΎιν lLιct" ό 'Υιιnττος 1<αι ό Πάρνης cιπ' τΎιν άλλη, 
'Σαν άδερ~η. μονάκριοη δυο cιντρε1ωμέν' αδέΡ~lα., 
"Οπώχει χάeες 1<' έΙΙOΡ~lαίς, cιλλα τϊις λείπει α1<ό tια 

Τ ' cιρμονn<ό Ο'ου τ' όνομα 1<' 1\ 0'1<έπη Ο'ου 1<' Λ δόξα, 
Τότε μονάχα Ο'τ(ιΟη1<ες, χαΙΙ11.λωΟ'ες, κατέοnς 
'Εδώ 'ς τΎιν ιιεγαλόπετρην 'Ακρόπολιν έπ(ινω 

Καθως τρανιι ~αΟ'iλιΟ'Ο'α 'ς το θρόνο το 'ΟΙ1<ό της. 

Π λ , τ , , "Ολ ' τ ., 'Ελλ' , α ατι Ο'ου ειν ο υμπος, 1< ειν η 1 ας ναος O'ou , 
Και τού ναοίι Ο'ου ό Π10 λαμπρος ~ωιιoς εtν' 1\ Άθήνα! 
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ΣΤ'. 

ΆθΎινα Ι χρ'VΟ'οΟ'τέ~ανn και τψnιιένn χώρα! 
Οί ιιεγαλόχαροι θεοι έπάνω O'O'V άγρυπνΟύνε 
Και ~εύγoυν άπ' τον .νΟλυιιπο γ1ΙΙ να ξε1<ουραΟ'θοίινε 
'Σ τΤΙ γϊι O'ov η\ ~ραχόΟ'παρτn . "Γιατ' έδω πέρα @ρίΟ'1<ουν 
πως ΠΙ0 πoλiι ιιε τους θεο' ς δ ανθρωπος ταψιάζει . 

Ι ιατ' έδω πέρα n ΠΡ0O'ε'l/χΊι πιο 'γκαρδιακΤΙ άνεοαίνει, 

Άκούεται γλvκύτερn των :ποιnτων n λύρα, 
Και το κcιθάριo το νερο 1ωι το ξανθο το ιιέλι 
Και το χιλιά1<ΡΙΟΟ :πιοτο πού διώχνει ταις φροντίδες 
π ρoO'~έρoντωι ιι' άγνότερn ,l;vxn 'ς τους άθανάτους, 
Και τα1.ς εί1<όναις των θεών 0'1<αλίζουν 01. τεχνiταις 
Πλέον πιΟ'τα κι' <iAneιvQ. 'ς το ιιάριιαρον έ:πάνω 

Ό:πού κρατάει άνάλλαγn η\ ~ωτερΎι του άΟ':πράδα. 

'Εδώ @ροντςί κι' άO'τρά~τει δ Ζευς και τους κακους :παιδεύει, 

TdyannlLtv' άντρόγυνα καλοτυχίζεις, "Ηρα, 
Κι' ό ιιεγαλότοξος θεός, ό "Ηλως ό 'Α:πόλλων, 

'Εδώ ταις εμoρ~αις :πλανςί ιιέΟ" 'ς ταις Ο'πnλ1~αις και :πλάθει 
Ά:πο θνnταις @αΟ'ίλιΟ'Ο'αις ίΟ'όθεους @αΟ'ιf.ιάδες. 

'Εδώ κι' ό .νΕρως τα ~τερα δι:πλώνει 1<αι ~ωλlάζει, 

Και δεν :πεθαίνει ό μέγας πα.ν, και :πλούΟ'ια 0'1<ορ:πα.νε 

τα Ο'τάχυα τnς n ΔΎιμnτρα, τα ρόδα n 'Α~ροδίτn . 

Κι' ό γλV1<ομίλnτος ΈρμΎις αγρυ:πνος :παραΟ'τέκει 

Και κάνει αξω το 1<Ο'ρμι 'ς το :πάλεμιια, 'ς το δρόμο, 

κ'..;ι 'Ώραις ~τάνoυν :ΠΙ0 γοργαις 1< ' αί Χάριτες :ΠΙ0 νέαις, 
Και μέΟ'α 'ς τον δροΟ'όοολο και καθαρον άέρα 

ΣτΎινουν άΟ'ύγκριτους χορους τού ΠαρναΟ'Ο'ού ..;ι :παρθέναις. 

Τρέχει, μουγκρίζει ό Κn~ιΟ'Ο'ός, ταύρος άγριεμμένος 
Χίλιαις @ρυΟ'ούλαις άπ' αίιτον 'Ο'αν 1<όραις ΤΟ'V δροΟ'άταις 

Χύνονται μέΟ" 'ς τΤΙ λαγκαδιά, Ο'κορ:πίζΟ'νται 'ς τον κάμ:πο, 

Και χίλια λούλουδ' ά:πο τΎις γΎις ξεθά~τoυνε τα Ο':πλάγχνα. 

Κ' έδω γυμνα άO'τε~άνωτα :ποτε δεν ά:πομένουν 

Ο{ιτε οΙ ~ωμo{, ούτε τcl.γνα κε~άλlα των :παρθένων. 
2 



Ανθίζουν ~ τριαντα~υλλ1αίς, γελΟύν ~ άνειιώναις , 
Κ' είν' ~ ~ιoλέτταις άΟ'ωΟ'ταις: πεΡΎι~ανα τcι κρίνα, 
Κα1. ό δροσερος iιάKινOOς 'ΚΙ' ό νάρκισσος 'Κρατούνε 
ΤΎιν πρώτn άνΟρωπινiι ζωΊι ιιέσ' 'ς τα χλωρά των Φύλλα, 
Σαλεύουν δροσοΟ'τάλακτα 1<0.\ λΙ:ς πώς 1<ρυΦοκλαϊνε. 
ΤΎις νύχτας ~ ~ρικτα\ς θεαίς, τού ενόχου ~ασανίO'τραις, 
1Ι: τα ~ειδi0'1α των ιιαλλ1ά, τCι χάλκινα τα πόδια, 

'Εδώ 'χουν odO'n dπάτnτα 'Κα\ ιιυΡ10καρΠισ'μένα 
Πού δ~ν τα δέρνει ό ~oρει[ις κι' ό Ύιλ10ς δΙ:ν τα καίει, 

Πού ~ΎΨ' άνΟρωπινο ποτΙ: δΙ:ν τάχει O'ηιιαδέ~ει, 
'Οπού λαλίτΟ' , άνΟρωπινη. ποτέ τnς δΙ:ν dκούΟ'θn, 
Κα1. -μόνο άΟώα, Φιλέρnιια πικρολαλΟύν τ' άnδόν1α . 

'Εδώ eiv' 5λα εύγενΙ1<α και θεϊκα πλαΟ'ιιένα ! 
Πέρα γναλίζ' 1\ ΟάλαΟ'Ο'α 'Κ' eiv' άπλωτι\ 'Ο'αν l<άιιπος, 

κ' εδώ εiν' 1\ γΤι KαιιcιρωΤ1Ι 'Ο'α.ν KυιιατOίιO'cι θάλαO'O'cι. 
'Εδώ κανε'ις \0'1<)0 ~αρυς δεν 1<ίιOετCΙΙ 'ς τα. ιι ίηcι, 
'Εδώ '~nλώιιατ' ά~ταO'τcι, περίO'O'lCΙις πραΟ'ινίιδες 
ΔΙ:ν κρύοουν Ο'Ι: καΙΨ1α. ιιεΡ1α τη. γΥι, δεν τΥι χαλΟύνε, 
'Απλά, Ο'ειινά, προΟ'εν:τι,κ(ι γρα~τιι ιιΙ: το κοντύλι. 
Κι' όλόocιOI)ς ό ο' ρcινoς κcιι πλουιιιΟ'τος τα ~ράδ1CΙ 
Πάντcι 'ς τα ιιάηcι είνε 'ιιπροστα πού πάντα τον ζητάνε. 

7Ω ειιoρ~άδ' άρχονΤΙ1<'IΙ 1<ο.Ι ιιυΟ'τικα χυιιένn 
Πού δΙ: Ocιιιπώνεις τΎι ιιcιηά, πού τΥιν ~ χ'\ ~τερΙ:)νεις ! 
'Η 'Αριιονία, τΎις ΧρυΟ'ϊις ΠcιΦίcις θυγατέρα, 
'Η 'Aρ-μoνίcι 1\ ξανθΥι γεννιίθnκ' έ ώ πέρcι! 



ΖΌ 

'Σ τΎιν άγ1αΟ'μένη Άκρόπολι Ο'τέ'Ι<εις, Θεά, κι' αράζεις. 

Τόπο Ο'ού 'ι<άνουν oi θεοί, δειλα παραμερίζουν. 
'Όμοια την ωρα πού '1\!ηλα '1<1. ' άργα 'ς τα ουράνια πλάηα 

Προοάλλει άO'η~oπρόO'ωπη βαΟ'ίλ1.Ο'Ο'α n Σελ11Νη, 

Μακρύνονται μ' εύλάοεια 'ι<αι χάνονται τάΟ'τέΡ1α . 

Τόπο Ο'ού 'Κάνουν oi Οεοί, 0'1<1αχτα παραμερίζουν, 
Γ1ατι ξανοίγουν πως 'ι<ρυΦά, Ο'φιχτα μ1α λάμ1\!Ι δένει 

ΤΎιν έμορφια τϊ'\.ς γ1'\.ς' α1fτnς tLt: η\ Ι1<ή. Ο'ου χάρι. 

Κ' n ' κρόπολις άγν~ριO'τη, γυμνή" παρθέν' ά'l<όμα, 

'Α'Ι<όμ' άΟ'τόλιΟ'τη 1<1.' άπλϊι llt: τους Φτωχους βωμούς της 
Φαίνετ ' ιιμέτρηταις ~oραις '1\!ηλότερη 'ς τ 'ι μάηα 
'Απ' ΤΙΙ Ο'τιγμ1\ πού πρόοαλες άπάνου 'ς η\ν ,l<0Ρ~1ί της. 

'Απάνου 'ς ηιν ' 1 ρόπολι το ξαγναντεύουν ολοι 

"Έξα~ν' άπάντεχα τρανο 'Και φωτερο πεΡΙΟ'Ο'lα 
ΊΌ μυΟ'τι'l<ο το O'ύννε~o πού 1<ρύοει και δt:ν l<ρύοει 
'Σ το διcιμcιντένιο δίχτυ του τη, θεϊl('η θωΡ1ά Ο'ου. 
Κι' άπ' τον μεγάλο βαΟ'ιλια κι' ώς το στερνο το δούλο 

'Αθέλητα μαζώνoντcιι και 'ι<ατα 'κείνο τρέχουν. 

Μ1α δύναμις άνί1ωτη τα πόδ1α τους φτερώνει . 

'ΈτΟ'ι οταν μπcιίνoυν 'ς τα νερα των lΙCΙγΙ1<ων Σεψή,νων 

Πού άπλώνοντ' όλογάλανα, βαθεια άποκοιμισμένα, 
ΓλυΟ'τρούν όλόϊO'cι 'ς το νηΟ'ι τάδύνατα KaeciOla, 
Και δt:ν άκούνε το 'ι<ουπι και χάνονται 'ς τη, ξέρα. 

'ΕΟ'υ δt: Ο'ούνεις Τ1Ι ζωή" έΟ'υ ζωCΙις χαρίζεις 

Κι' άπ' τα παραO'τρατίO'μcιτα τον ανθρωπο γλυτώνεις . 

Δεν εχουν φως για να O't {δούν 1<αθάΡ1CΙ μάτια άνθρώπων, 



l 

20 

'Αλλ' -ι;ι θ εo~060ύμενα"ς κα&διαις γο&γοχτυπουνε 
'Σαν κάη μέσα τους γλυ1<α να κ&υ~o~"θυ&ίζ-ι;ι 
πως tψθεν ό άγνώ&ιστος θεος πού l<α&τε&ούν ε, 
Ό λυτρωτης, ό δί'καως, ό άταίΡ1αστος, ό ενας 

Μέσα 'ς των άλλων των Ο εων τ α. ε'llλογημένα :πλfιθη 

Πού θ άγκαλιάσ-ι;ι α'llΤΙ" τιι γϊι και θα τΙΙ μεγαλώσl~ 
M~ τ' 5νομα, τΙΙ χάρι του, και μ' σλη του η\ δ' ξα ! 
'Ε κ εί νος, :πού ~ν εμαΟε κανένας :πως τον λέν ε, 

Πού τον άποζητο-ν καιροί, γεννιαις τον λcιXταρoύνε, 

Κι ' ά:π ' ταις μητέραις τα παιδια. κληρονομια το ν παίρνουν : 

Κ ' 01. γέροι κλεωύν τα. μάηα τους μ~ Τ1Ι γλυχειά του ελπίδ α .. . 

Δ~ν εχουν ~ως για να σε ίδουν καθάρια μάτια άνθ&ώ:πων, 
'Όμως ά~ίν εις ιψ\ ~ωνιι Κ1.' ά-κούνε Τ1" ~ωνή. σου . 
'Α:π' τΙΙν πανάρχαια anYlLn :πού πρό6αλ' άπ ' τ cι @άθη 
Τ'iις ά~ρισμένης Οάλασσας νιογέννητ' 1\ ' 0 1ίνα, 
Κι' άγάλια ι1.γάλια έπλάστιι-κ ε και ι1.γάλια εσυγυ&ίσΟ n 

Με τα πελεκητα @ουνι'ι l<αι τους γραμιιένους 1<ά1ιπους , 
τους κρυσταλλέν10υς ποταιιούς , τον ζωντανον (ιέρα , 

M~ των θεων τnν έΙΙOΡ~lCι l<αι ιι~ το ~ως τού 'Ολύιιπου, 
Τέτοια ~ωνn δ~ ιιάyε~ε ποτε τους 'Αθηναίους ! 
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Η Ό 

«XaeCL 'ς έΟ'ε χώecι λεv'l<n 'l<cι\ χώecι εύτυχιΟ'μένη. ! 

Kcιμμlα '\;ιεeμ:ι 'ς "λη. τη Υϊ'ι, ,l<CΙμμlα 'ς τΤΙν οίκοιψένη. 

Δεν nveε τέτοιο ΦυλCΙXΤO 'Ο'αν το δι'l<ό μου μά.τι. 

'Απ' αλλαις χώeαι nteCΙO'CΙ rOerCL rOerCL τeεχάτn, 
Kcι\ μ' εΙ cιν τϊις 'Ελλάδος μου τdγcιπημένcι μέρη. 

Σαν ανεμο και Ο'αν (ιϊτο 'ι<αι Ο'ύννεΦο 'Ι< Ι , c'ιO'τέρι. 

'Ό'\;ιως 'ς tO'ε το θeόνο μου αίώνιcι θεμελιώνω, 

Και eίζωΟ' , 1\ c'ιγάπη. μου 'ς τα χώμcιτά Ο'ου μόνο, 

'Σαν το ~aev υ'l<cιοnττο πού ξcιΦνι'l<α ,\;ιια tLtecι 
ΈκύλιΟ" c'ιπ ' τα xtelCΙ Ί;Loυ lωι eίζωΟ' , έδώ nteCΙ. 

ί έΟ" 'ς τη. χcιρoυμενη. ζωη. πού Ο'ε πεeιι<'Vκλώ·ν ει. 

MέO'cι 'ς αύτη.ν πcιντοτε'Lνn τη. δvνcιμi μου 'ι<ρύοω, 

'Όπως BcL ιψύ ουν ' ΤCΙις μυρηCΙις ιι~α ιιέρCΙ τ α O'Π CΙθlά τους 

ΔΥΟ ncιAAn,l<detcι c'ιθάνcιτcι για να O'f, 'λεvθερώO'oυν . 

'Σ τού λουλο ένΙ0υ Ο'ου Ύ'ιιηττού τα δeοΟ'ιΟ'ιιέ-νcι πλc'ιγlCΙ 
Τ ' Cιγνo το ιιέλ' ~ '\;ιέλιO'O'cιις c'ι'l<ούρcιΟ'τcι δοvλεvοvν, 

'ΌΟ'ο πού ναρθ-ι;ι μιιι O'τιγΊ;Ll'ι το δρόμο να τcιις δείξω 
Να πζίν να τ' c'ιπιθώO'oυνε ' τού Πλάτω ος τc'ι χείλη. 

Πeος τΥι Πεντέλης την 'ι<οeΦη. τα '\;ιc'ιηcι των γυρνώντcις 

Ί'Ύις Τέχνη. το ιιυΟ'τΎψιο θα. πcιίρνoυν οί τ εχνϊτcιις. 

'Σ τcι ιιάρμcιρά της 'l<Ρύoετcιι τΥις μορφια.ς δ κόO'Ί;Loς ! 

Θε νά '6γ1~ c'ιπo τα. ~άθη. της δ Πcιρθενων μια. 'tLte cι 

Kcιθως (ιπο την Ο'ι<οτεινια. ηιν απλcιO'τη. τού Χάους, 

Θεος Ί;L ' dMxevO'cι Φτεeα γίγcιντcις 'Oγn'l<ε δ "Έρως ! 

Δι'l<ός Ο'ου εΙν' δ πολύ'l<cψπος τιις ΈλεvO'ϊνoς κάμπος, 

Κι' δ Πάeνnς με τα. έλcιτcι 'l<cι\ τ' CLrf?tcι τα. Onetcι , 

Κ' 1\ α 'Ι< ρ , ή c'ιΦeοΟ'τέΦcινn τού γcιλcινoύ Φcιλιίeου. 
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Δικός σου ε{ν' ό λεvκόφτερος 1<Ι' ό γαλανος ιίέρας 

Πού αού '?"υλάγει (ιμάocιντη 1<αι δooO'εolι Τ1Ι νιότη, ~ ιι ι.. i.ι ~ 

Κ ' ίΟ'α 'ς έμε γοργα το νού τού 1<CιOενOς ύ11Gώνcι. 
ΔΙ1<11, σου είν' 1\ θάλαO'O'CΙ :πού Θιι τιιν αυλCΙ1 ώνουν 

11α μέρcι τα 1<CΙρά01CΙ Ο'ου τα 1<OO'ΙΙOξCΙ1<OυO'μένα 
Kcιι Θα Ο'1<ορ:πούν 'ς ίιλλαις lιερια'ις 1<αι Χ6ψCΙις τονομά Ο'ου 
Και τρόιιος Οά cίνε 'ς τοΙ: έχορους l«ΙΙ ζ(ιλlCΙ 'ς ταις εράϊδες ! 

Κ ' είνε δΙ1<lί Ο'ου έτούτ' 1'1 γϊι ό:πού YCVV(lCt Γι ερί(lΟ'lCΙ 

,,-,'['KCΙ χλωρά, σΤCίχι'α ζηνΟ(\ 1<CιΙ l<ό1<1(ινCΙ στn~ύλμι . 

Ξέρω ιιεΡ1CΙ'ις υ.πο - 01. 1<CΙΡ:Πoι χλωρόn:ροι ~υΤΡ6)\'()υ\', 
1α έσ' εtΟ'cιι 1\ πλουΟ'ιώτερη, γlCΙΤΙ 1CCΙNιι.<\ δεν fxct 

'Σ αν τους δικούς Ο'ου του 1ccιρ .π oύς: ΈΟ'ιίς, (;) 'ΛΘηνιιίοι! 

Σας oivct 1\ Δ1ίtιητρcι γλυ1<ειιι τού κάιι.που τΤΙν ιί (ίπη , 
Κ' εγω Ο'ίίς δίνω τιιν @cιOειιιν άγά.πη τϊtς .πcι τρίοος 

"ΆΟ'ουοτη , ('ιγνιί, πρωΤ(Ι1<ουΟ'τη ίιγάπη τϊις :πcιτρίooς . 

"ΆνΘος τού δέντρου τού ίερού πού toC) ~υτρ(:) \'ι:ι :πρώτα ι 
Γι' cιυτΙ-Ιν tL1CL 'μέρcι κι' ό ΘηΟ'εύς, λεβέντης @cιΟ'ιλlfις σας, 

Θ ' ά~ίσ~ κάθε ίινάπcιυσι κcιι l<άΘε μεγαλείο, 

Και θα δ1αλέξ-ι;ι δρόμο τ(\υ τον δρόμον όπού q~έρνι:ι 
.νΙ σα 'ς τ' (ιχόρταγο ΟηΡ1Ο τϊις μακρυσμένης Κρ{ιτης . 

Γι ' αυτην ό Κόδρος τιιν πλατεια ~ασιλΙK1Ι χλαμύ cι 
Θα ηίνε κάun σάocινo να πέση να πεΟάνη. 

1.1 ι ι ι 

Γι' αυΤ1ιν 01. ' ριατογείτονες άντρειεύονται 1<CιΙ :παίρνουν 

Ένος τυράννου τιι ζωiι και δίνουν ηι δΙΚ1ί του . 
Γι ' αυτην γεννάει 'Ο'ιιν l<εραυνους τους στίχους ίι λ ίσχι.ίλος, 

Γι ' αύΤ1ιν πεΟαίνει αΚCΙKα 'ς Τ1Ι ~υλcι1<Yι ό ... ω1< άτnς, 
Κι ' Cιπάνoυ 1<1' είς τον .νΟλυμπο ~τερ(~νετCΙΙ ό Φε ι δίης 

Και ξαγναντεύει τους Οεου 1<CΙΙ ιιε το σκαλιΟ'τϊιοι 
" " τους ξαναπλάΟει ξάστερους 1<CΙΙ χρυσελε(eαντένιο υ<.· . 

Γι' cιύττιν Θα κάιιουν Οαύιιατα και \'lαις κcιι γέροι (ι l<όΙΙCΙ ' 
Γι ' αυτΤΙν 01. ν10Ι θα όΡ1<ίζωνται παλλη1<αρίΟ'10ν 0[>1<0 
Κοντάρια , άΟ'πίδαις 1<αι Ο'παθιιι όρμητιι<α κινώντιις : 
Θα τα κρατώ τα απλ' cιύτα και δε θα τα 'ντροπιάΟ'ω 

Και μόνος l<CιΙ με συνΤΡO~1<lΚ' έδώ κι' απου κι ' ίι ν λάχω. 

Θα πολεμή-σω άκούραΟ'τα κ' CΊ~ρόντιO'τα θα πέσω 
Και την :πατρίδα μ1α ~oρα μεγάλη. θα Τ1ιν κάμω. 

Και τους δΙ1<αίους θ' άγαπώ και θα τιμώ τους νόμους, 
Θιι κcιτcιτρέxω τον 1<CΙ1(ό, Οιι O'~άζω τον προδότη, 

Κι' ιίνίσως 11Gέμμcιτcι 'μιλω 1<ολάΟ'τε με, θεοί μου! 
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Ι 'L ι σταν με μάτι οολερο σε ξαΎναντέ,I!~ δ Φθόνος 
Κι' 1\ d:κοίιιnτn Διχόνοια τcι δόνη της σού τρίξ-ι;ι, 
Κι' σταν @ρεΟΟύνε στόματα 1<CL1(O Ύ~Ιι σε να ειπουνε 

Και στοχασμοι που ν' d,l!n~ovv τη, ~ωτεΙ;)1ί σου χcιρι, 
Χαρά 'ς; έσέ, χώeα λευ'Κ11, 'Κα\. χ(~ρα δοξασμένη, 

Κ' ΎίρΘεν 1\ ωρα 1Ι ~o()εί)1\ ν' (ιστρά~-r;ις, να @ρoνηίσ-r;ις, 
Και να θαιιπώσ~ς κάΘε νου, νιι l:λείσ~ς κάΟε στόμα, 

Ι αι του έπί6ουλους Οεους να ~ώξl:ις 'ντρoπ~ασιιένoυς. 
Θ' ανά ω τρέλλα περισσΊι 'ς τα Περσικα Kε~άλ1 ι, 

ΘΙΙ Φέρω ασι<έρια αμέτρητα (ιπ' τϊις Άσίας τcι @άΘ η , 

~ [ e τα κcιρά()~α των CχΘρων οα Κ& ' ω τους 'γιαλούς σου, 

Και τότε το κοντάρι ΙΙΟ ΤΡOΙΙCΙKΤΙ1<α κινωντας 

Και τότε τΎιν αστραΦτερι'ιν άπλώνοντας (ισπίΟα. 

Θ 'ι πολε1ιιίσω αοελφικα 'ς το πλάγι των πcιιoιων σου. 

Και οα περάσουν 1~ γεννιαις και θα διαοούν οι αιωνες . 

Κα'ι 'ς τα @αΘειά σου τα νερα και 'ς τα ηλα @ουνά σου 

Θ' (ιντιλαλ1έτCΙΙ Ίί νίκη σου, ΚCΙι οα γΡOιηέτCΙΙ ακόψι 

Ό απελπισμένος ό δαρμός, τ' 0'1<0' ξψο τού Ξέρξη, 

Γιι:Ι VCt τ' ακούν οι τ' ρCΙ ννοι, να τρεμ01<Ol(ΚCΙλlάζO ν ! J) 

Ε{πες l<αι ξcι~νου έσώΠCΙσες αλλ' Οlιως πέρcι ώς πέρα 

Και 'ς τα @ουνα ΚCΙι 'σ ΤCΙι ΚCΙρδlCΙις (ιντιλαλοίΊν α1<όιιcι 

τα λόγια σου προφητικά, μυστΎιριο γεμάτcι. 

Ποτe τανθρώπινcι τcι'ίιηα δεν είxcινε γροιι<Ύισει 

Τέτοια @ροντη που μέσα της να l<λεϊ τ έτοι' cψιιο"ία 

Και σάλπισμcι πού να 'μιλ~ και να ξε~ανερών-ι;ι 
~ ~ @άθη αγέννητου καιρο- Cναν ΚCΙινOύΡ10 κόσμο . 
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. ΘΌ 

Είπες και ξά~νoυ εΟ'ώπαΟ'ες, l<αι πάλι ξαναρχίζε,ις : 

«Σου δίνω άκόμα χάρ'ισ'μα πρωτάκο Ο'το, μεγάλο. 
Το λεuκoπράO'ινo δεντρι που άλλου ~ν ξεΦυτ~ ώνει. 
Σημάδι άγνο 'ς το ιιέτωπο της O'πλαγxνικiις Εie1ί νης, 
Γέρνε,ι μπeοΟ'τά το ίινώ(~ελCΙ του 'Άρεως τα ΚOντάρ!cι. 

Kcινένα χέρι άνθρωπινο δ~ν τό 'χει Φυτεμμένο, 
Kcιι δ~ν το γέννηΟ'ε,ν 1ι rn 'Ο'cιν τα ~λcιO'τάρια τ' άλλα, 

Άπ' τΎιν πνοιί ιιου ε{νε πνοlΊ. κcιι φως (ιπο το φως ιιου' 

Δ~ν το χτυπουν χιονόι)ολα, 1cal. δ~ν το καίνε λαύραις, 
Και τα πελέηα τα έχθρικα δ~ φτάνουν να το ρίξουν, 

TέO'O'αρcι ιιάηα έπάνου του ά1<οίιιητ' άγρυπνΟύν ε , 

'Γα ιιάηα του ΠOνετt1<Oίι Διός, κcιι Τ(:. 'δικά ιιου. 

ποια πίΟ'τι, ποιο άνcιγάλλlαO'μα, ποια είιτυχία ποια. νίΚΗ 

Θ' ά.πλώνετCΙΙ 'ς η\ν γϊιν αύτη. ~αOεια. Οψελιω1;ιένη, 

Χωρις να τιιν 10ιρύττουνε 1<CΙΙ να τιι ΦCΙνερώνOυν 

Τϊι ς Ο'ειινο.πρόΟ'ω.πης tλt;ιας τcι ΦύλλCΙ τάΟ'lψένιcι ; 
Ποιο δέντρο άπάνου ' τους ~ωιιoυς οα καίl~ KCΙΙ θ' άνCΙΙOάζl~ 
Γλuκύτεen τιιν εvωδιά, τη. ΦλόγCΙ άπ' τα Ο'Φ CΙχτ{ψμι , 
"Αλλο άπ' το δέντρο της έλψΊς το πολυτψηιιένο ; 
Kcιι πού θα. κάνη OCΙύlιατCΙ 1\ θεϊκή. uou είKόνCΙ, ,c , 

Παρα. ΙΙOνάXCΙ O'KcιλιO'τΊ\ & ξύλο έλt;t,ας ά.πάνου; 

'ΣΤCΙ1.ς πόeτcιις των καλότυχων σπιτιων όπου γεννlOυντCΙΙ 

ΤάρΟ'ενι-κα πcιιδιά, XCΙΡCΙις 1<' έλπίδαις τC)ν γονέων, 

Σαν ποιο Ο'ηιιάδι θα ταις π~ τέΤOΙCΙις χαΡCΙις κ' έλπίδες 
"Αλλο άπ' τΤΙν πράΟ'ινην tλot;t,α πλεγιιένη σ~ Ο'τεΦάνι; 
'Στά Φύλλα της τα ieeα δ~ 'γγίζουν παρα μόνο 
XtEI1CL παρθένcις άδολης, xtEI1CL πιστnς γυναίκας. 
Και 'σαν του Φίλου τη, ιιαηα που Ο'ας γλυκοκυττάζει 

Και το γλυκο χαμόγελο 'ς τα χείλη Ο'ας γεννάει, 
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ΤΎιν καλοσύνn θα γενν~ μέσ' 'ς τΎιν καρδ1α Τι θωΡ1ά τnς. 
Κ' εκεί που θ' άγωνίζωνται 'ς τους κάιιπους τΎις 'Ελλάδος 
τα παλλnκάρια τα 'Καλά, δόξα, όνειρό τους θά 'χουν 

τους ιψνους τους Πινδαρι'Κους 'Κα\ τΎις ελ~ας τους κλάδους Ι 

Κι' αν ερθουν χρόν~α δίσεχτα, 'Καταραιιένα χρόν~α 
Κι' άγάλ~' άγάλ~α άχάριστος ξεγελα(J'ιιένος 'Κόσιιος 
Σe σοv(J'~ άqτ' τη. λατρεία του 'ΚΙ' άπ' τΎιν ενΘUμισί του, 

Θα πέ(J'~ς, θ' άποκοιι.ιnθ~ς ~αθειά, δe θα πεθάν~ς. 

Γιατ' είν' άθάνατ' οΙ θεοι 1<α1. Χάρο δe ~oooυντα\, 

Ξεχάνονται, δe χάνονται, την πλάσι πάντα δρίζουν, 

Κι' αν τους άρνΙ0υντ' οΙ άνθρωποι, πάντα θυμουντ' κείνοι. 

'Όμοια θα νά εί(J'αι άθάνατη. κ' t(J'i; '(J'av τους θεοιΙς (J'ov, 
?'Ω έρωμένη. των θεων noAvayannlLtvn Ι 

'Όταν Τ1Ι Μοίρας 11. ~oυλl\ που δeν άκο ' ει κανένα, 
που δeν η\ (J'ταματάει κανείς, ερθ~ καιρος να (J'τρέξ~, 
Και πατη.θ~ς κ' ερnμωθ~ς και μ' άρ"nθ~ς κ' εμένα, 
Έγω κι' άθώρnτn άπο (J'e 1<Ι' άπο τον κό(J'μον δλον, 
Πάντα σιμά (J'ov θ' άγρυπνω και θα (J'e παeα(J'τέκω. 
Τότε θ\ να γεν~ς κ' t(J'v '(J'a" τα ποτάμια εκείνα, 
Όπου τα καταπίν' 11. γrι, ~αθεια τα καταχθόνια, 
Και τρέχουν τα μουρμουρΙ(J'τα 1<1.' όλάργυρα νερά τους 
Κάτου άπ' το" άμμο κι' άπ' τΎιν γΎιν ά~αντα και κρυιψένα 
Ώς που τελειώ(J'~ δ δρόμος των l<αι ~Bd(J'OV" 'ς ενα τό.πο 

Και πάλι 'ογουν 'ς τη. λαγκαδιά, ξαναδειχθουν 'ς τον {ίλιο 

Κι' δ ούρανος Kαθρε~τιστ'~ 'ς το ρέμμα τους κo.ι πάλι. 
Χαρα 'ς t(J'tv ' άθάνατη 1<αι δοξα(J'μένn ΆθΥινα ! 

Ώ(J'αν τΎιν ndvayvnv Ol.l~a ό.ποϋ ποτε δe ρίχνει 
τα ~ιIλλr.ι τάσnμένια τnς χειμωνα καλοκαϊρι, 

Και 'ς τους ελεύθερους καιρους l<CιΙ 'ς Τ1ις (J'1<λο.ο~a.ς τα, χρόνια 

Ή ~ωΤιO'μένη. Άκρόπολις θά 'χ~ η'ι δόξα o.ίώνια ! » 
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ΙΌ 

Εtnες, 'Και το 1<οντάeι Ο'ου βαρειcι χτυπάει το @ράχο . 
Κι ' ό @ράχος Ο'ειέται, Ο'χιζεται, μουγ'Κρίζει 'Ο'ΙΙ' θηρίο. 
Κι ' ιπ' τΥιν πλατεια τιι Ο'χιΟ'μαηα. πού οείχνει 'ς τα πλειψιί ϊου 

"Έωι άπαλα 1<α'ι Ο'ιγαλά, 'Ο'αν σνειρο ΟΙ1ωίου, 

K cιι ' Ο'α' ζωΥι χαρούιιενη 'Κ' είρη.νι'Κη 1<α'ι πλο 'Ο'ια 

ΛI Cσ" άπο χρόνια Ο' μ~oρας 'Και ~τώΧlας 1ωι 310/ έμων, 
Έογϊι'Κ' 1\ πρωτογέννητη έλl;ιά, οικό Ο'ου Οέντρο. 
'Αδειάζει 1\ Αυγούλα 1\ ντροπαλΥι οΟ'η oeOO'lCL 1<Ι' ίιν ε2(}~ 
'Α π' το χρυΟ'ό της το Ο'ταμνι 'ς τα ~ύλλα της άπάνου, 

Κ' 01, πρωϊνο\ 'Κορυοαλοι με τους οειλους ζε~ύρ υς 

Κρύοονται 'ς τα 'Κλωνάρια της 'Και 'ΚρυΦοπαιγνι8ίζουν, 
Κ ' 1\ Δ11,μητρα τΥι χαίρεται 'Κι, ό 'ΊΙλΙ0ς c'ιπιθώνει 

Ι έΟ" 'ς το βαθύ τη. τον 'Καρπο ταις ~ωτεραί του άκτί\'ες . 

Άλλ ' ώ τού 'Ολύμπου ούναιιις, ~ γλωΟ'Ο'α τϊις O'oΦίcις 
Π οίι οειχνεσ'αι με Ocιύμcιτα, πού οε μιλείς με λόγ!η ι 
ΊΙ πρωτογέννητ' 1\ έλl;ια γοργα γοργα ξαπλώνει 
Κορμό, 'Κλωνιά, Φύλλα, 'Καρπους 'Κ' 'Ι'ι'l!ώνεται, θεριεύει' 
Περνάει τα πεύ'Κα τού βουνΟύ, τα έλατα περνάει, 

Και ταις τραναις βαλανΙΟ1αις 'Και τα 'ι!ηλα πλατάνlCΙ. 

Κ '1~ Φοινι'Κιαις n αμετραις, τα όλόρθα 'ΚυπαΡΙO'O'lCΙ 
Φαινονται '0'0,' χαμό'Κλαοα 'Και χάνονται μπροΟ'τά της. 

'Ι-Ι πρωτογέννητ' 1\ έλ~α Φουντώνει, ιιεγαλώνει. 
Και ν ά! Ο''Κεπάζει μονομιας 1<t' όλούθενε c'ιγ'Καλlάζει 
Ό ίΟ''Κιος της, πλατύς , παχ 'ς, ό λό'Κληρο το βράχ.ο · 

Και 'ς τον πλατυ 'Και 'ς τον παχυ τον ίΟ''ΚΙ0ν c'ιΠ01<άΤOυ 

Ξανοίγουν την Ά'Κρόπολι τα μάηα των c'ινθρώπων 

Με μια έμοe~άο' c'ιπάντεχη 'Και μ' c'ιΦενηα περίΟ'Ο'lα 



2ί 

Πλασμένη άπο μαριιάρινους ναους ποίι ~ ες δεν ξέρουν 
α :ττλάσο ν ετσι άρμονιι α τα χΙ:ρμι των ι'ινθρώπων, 

Κι' άπα μαρμάρινους οcους πού λcψπουν 'ς τους αiωνας 

Γεμάτοι άλl 'ιΟεια ουράνια "κΙ' άλόΥ!:αστη ΎαΜινη. ! 

ΊΊιν ωραν όπο;! 'θά'μπων ε τα μcιηα των άνθρώπων 

1~ τΎις πρωτόλουοης λ~ ίς το θεριεμμένο θαύμα 
Ί1 πρo~η.τεία τΎις ά~ταστης και μακρυσιιένης όξης 

την ωρα εκείνην, c;) Gcα σo~η, παλληκcιρίσ1α, 

Έ~cινερώθη.κες κ' εσυ 'ς τα θαμπωμένα ιιcιηα. 

Και lLe τρανον άλαλαΎμό, ~ωνlΙ Χ ιρας l<CιΙ νίκης, 
'Σcιν τη. ~ωνη. πού σκόρπισες η\ν ωρα πού Ύεννή.θης, 

'Στον oυρcινoν 1.1 ώθη.κε κι' άστρα~τερη. Cι~cινίσθη.ς. 

l{ ι' οταν 1\ ιιέρα πέρασε ΚCΙι γύρισε το ~ράδυ 

ΦάνηΊ<ε σα χιλ1άστερο 'ς ΤΟν ουρανο ποτάμι 

Ό ΓαλαξίCΙς ό λευκός, τού δ1άOCΙ σου σημάδι . 
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ΙΑ '. 

Κι ' άπ ' η'ι σ'τιγμη. πού ύ"kc~ θn1<ες l : Ι ' (tO'τρα~τ εΡ1Ι c'ι ~cιν ί σ'θης 

'Ως η\ σ'τιnιι\ πού (ινάλ(ιμ~ε λευ1<ος ό Γαλcιξίcις , 

'Η πλάσ'ις άπ ' τΎιν ά~ρασ'τn.ν εί1<όνα σ'ου γεμάτη , 

'Ι-Ι π λάσ'ις, άνΟρωποι. Οεοι και πλάσ'1ιατα 1ωι πλάσ'ταις, 

Τάσ'τέρμι τιι τετρά"kηλcι 1<' 1~ χα-μηλαις ~!oλέττcιις, 

'Άνεμοι , θάλcισ'σ'αις, σ'τεριαίς, ~oυνά, ποτάμια, λόγγοι , 
'Ό ,τι εχει χρώμα και ζωη. 1<αι 'μίλη-μα και σX1ιμcι, 

Κάθε πνοή., μουρ-μο ρητό, δΡoσ'Ούλα κ ' ευωδία , 

Ταψιάζουν ε τάταιριασ'τα και τάσ'μιχτ' άΠΟσ'μίγουν , 
Κ ' ετσ'Ι , Θεά, σ'ε ύ1ινολογΟύν, ετσ'Ι σ'ε τραγου οϊιν ε : 

« Σαν τί τρ αγοϊιδι νιι ~ρεθ~ πού να ταψιάζ-ι;ι ω~ \'cι; 
'Σ τ ' ό λόλευκό Ο'ου ~όρεμα πού τό 'χουν ύψασμένο 

Tct χέρια τα σ'οψώτερl]. και τ (ι δικά σ'ου χέΡ1CΙ 
Φαίν εται χρυσ'Οl<εντnσ'τος ό ουρανος με τCισ'τρ α . 

'l.f δ ίπλαις του ταράζονται 'ς το κάθε 1<iνη1ιcί σου 

'Σ cιν l<ύ-μcιτα πού τα ~ιλoύν τοίι ~εγγαΡlOϊι 1:Ι cίΙ<ϊίν ε , 
Και τρ έ-μ οντας λαμΠΟl<οποϊιν 'ς το 1<άθε ψίλημcι τους . 

'~ τιις πεΡΙ1<εψαλcιίας σ'ου τον Ισ'l<lον άΠΟ1<άτου 

Χωρούν να ~ρoίινε σ'l< έπασ'-μcι χι λιάδες πcιλλn1< c'ι Ρlα . 
'Σ τον ισ'ηο σ'ου χαρούμενα '1ιερεύουν τιι λΙOντ c'ιΡ 1CΙ. 

ΊΌ μέτωπό σ'ου άσ'1<έπασ'το ξανοίγετ' άπο πέρα 

'Σ cιν τ ' 6.σ'τρο τού Ώρίωνος, πρώτο 'ς τ' άσ'τέρ!α τάλλα . 
Άπάνου 'ς τή,ς άσ'πίδας σ'ου τάπάρθενο χρυσ'ά~ι 
Έσ'κάλΙσ'ε το' ς Γίγαντας ενας θεος τεχνίτης 

TilV ωρα ποϊι τον 'Όλυμπο χυμςίν 1<CΙΙ ψοοερίζου \ ' , 

Κ' έτσ'ι έκεί πάνου μια ζω1\ έχάρισεν 1\ Τέχνη 
Αιώνια 'ς τη. λύσ'σ'α τους και 'ς η'ι δική. σ'ου νίκη ! 
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'Σ τ-h μέση. dno τ' dμόλυντο 'Και τ' αγ'Κιχτό σου στηθος 
Όπου σ'Κορπίζει μυστ'Ι'ΚΙ\ μοΟ'χοοολ!:α άπο 'Κρίνα, 
Κ' άΟ'άλευτο, καμαρωτΌ τεντώνει, ξεχωρίζει, 

ΤΌ στοιχειωμένο δείχνεται 'Κε~άλι τΎις Γοργόνας. 

Άλλοίιιονο 'ς τους πονnροvς ! το ~λέπoυν j μαρμαρώνουν. 
'Έτσι ο,ΤΙ 'γγίξ~ ό 'ΚεραυνΌς το 'Κάνει μαυρη. στάχ.τn, 

Kα~ Τ1ις άλnΘειας ή. πνοη. το 'ι\!έμμ' άποΟ'τομώνε1.. 

Γύρω 'ς τα πόδ1α σου γλυστρουν 'Και σου ~ιλoϋν τα χέρ!:α 

'Όρν1α άλλου 'Κόσμου 'Κα~ πουλ1α 'Και ~είδlα μαγεμμένα, 
- Kα~ των ~ειδιC)ν τα Ο'τόματα λαλουνε 'Ο'αν άnδόνια -
Και 'Κρέιιοντ' ολα ύπΎι'Κοα ιιονάχ' cιπ' τη μαηά σου. 

Κι' ό Φόοος 1<1.' ό Κατατρεγιιος κ' ή. Δvνcψις κ' ή. Ιίκη. 

Λάψτουν , ιιαυρίζουν, στέ'Κονται σψά σου 'Καρ~ωιιένα. 

Τριγύρω σου λιγoθηι~ τ' άγέρ1. ~o()ισμένo. 
Το στόμα Ο'ου 'Κι' οποιος το ίδl~, l<αι δίχως νιι τ' cίνoίξ~ς, 

οιώθει πως λόγια γνωστικά , λόγια σO~α θα Oγάλl~. 
Κ ' έν~ είσαι 'Ο'αν τΎιν άδολη. των ~ράxων άνεψ:)νn, 

'Ένας Ο'ου λόγος τούς λcιoυς γεννάε1. 'Και ιιεγcιλώνει. 

τα ιιάηα σου τα γαλανιι 'ιιέρα σ1<0ΡJίOυν 'ς η\ μέρα. 

Δόξα σοι, δόξα σοι, θεc'ι παρθένα 1<αι Μnτέρ'ι ! 


