
ΕΛΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο ΠΕΤΡΟΣ Ο ΣΤVΊ\ΙΑΝΟΥ .. 
Ό Π~ρος ό Σ τuλιανοv μi τΕς ένέρyειές τοv 

Τδριισεv τa IIU)(τεpιva Γuμvάισ.ια στiς πόλεις 

yιix να Ο'Π'ΟV'δάζοvv τζι' oi φτωσιο•J τζt δ~ιά τΕ:ς σvμδοuλές τοv 

τζι' όφεληθήκασιv τrολλ.ο\ φτc.χτιοί, τής Κίιτrροu όλης. 

Ιlpόεδpος τής έπιτρ0'1'Γi\ς οVλοuι; τοVς avcrπήρovς, 

bcαμεν σιήλια δκvο καλά, ι;ίς τοος διιστ\JΙ)(ι01μέ.νοuς, 

Qρyωσεv κvριολεκ:ηκΟ: τΕς τέσσειpεις ήπεί.ροvς, 

ώφέλεσεv κόσμον πολλήv, τζιέ φίλσvς του τζιέ ξένους, 

μt ΠJ)(Υικι\ν έξάρτη.σιv, άλλ{r τζιέ μετρητά, 

Γιiχ τό Παvεπιστήμιοv πρώτος έ\6αλεν ~μαν 

κάποτε ποίποw δουλευτής μές το έξήvτα fvcrv. 
έy,ράφτηv μές τa πρακτ:κά, ι)ντα νCχ 'Π'Οuμεv ψέμαv; 

τζιέ ξCII\IOJO\Jζφήσcwro το έδδομήντα έναν. 

Σήμμεpα 'vακιvήσαvτο τζι' άλλοι τζιέ μιav ήμέlρctv, 

έρ'Π'ίζοuμεv fv v{r yιvfj, μ{r τοίJτος εΤσιev τijv τι.μf'tν 

ΠοU ro 'Π1pωτ' cΧναφέpαιι, 

ίπrόψην τοvς va τόχοοσιν oi Λ~ παΝ τον έξέραιι, 
στiιν Ιστορίαιν νό: y,pαφτη τζιf: μ& τCι~ κόο1μοv va ~. 
ποιοΙ Εν ποlι τοίί π,ροσφέραν. 

Έκδίδοtϊι περιοδικά, δι6λία λσyοτεχ••Ψκά, μi. VΤΟI(ΟL},μέττα τόσα, 

δοκίμια, Ιστορι1eά, τ&:γC:Να tπαvοχrτα:τικά, να <<ivαφέρω; πόσα; 

σό:v τoiioσv μΕς τiΊν Κίιπpοv μας ε.., λλίοι ΠοV ξορτώσαv, 

μt τόσην λλί.ηv πιερωμήv, τόσα m>λλά, τόσηιv τιμήν, 

στbΥ τότrσν τοvς ποu δώσαν. 

"Αν πfις γιΟ: σπαστικa παιδκιά, τζιi: τi]ν ζωήν του πp&rσς δκι&, 

vά)cοuσιν προστασίαιν, 

Civ τιής yιa τοuς χαvσεv:κούς, yιa τί'Jν l)μιπληγίαν, 

tv να τον δflς vα σιψτrοvpκά, νόν δίπλα σηΊν &νημπορκCχν 

11ά6ρων λ.λίην Vγείαv. 

"&φειτεν ή ιωδέρνησις τοiίτον v(x τ&ι. τι,μήση, 

σi:JN ύπoupyav ύyιειi\Ιi1ς ·IICx τr,ρωτοδιορίση, 

τζιί: νάσιη στi]ν διάθwιv, κονrύλια vCι: μ~σρήση, 

τ(ιv κόσμοv τΟν ό.νήμπορον ν{r έξιnrηρετήση, 

α.ώμη τζι ή θpησ1('Εία μας ΕΠpεπrΕV va πραrείwι 

ξεχωριστ(χ παράσημα τζι€. να τοίι τό:τrοvείμη, 

ιiθθύμιοv τζι€. τrαρό;δειγΙμαv στΟν τtmOV ~ας να μείνη. 

yιa τf:ς καλΕς τi:ς πράξεις τοιι δκvο λόyια άφιερώwω, 

στΟ φτωσιηκδν μου ποίr,μαιν, το μ.όvοv τroU ξορτώwω, 

τζι είίκοuμέ του να δvνηθεl, ΠοV τΟν Θεον νό. πιφωθεΊ, 

σ~ τΟν καταξιώννω. 
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Π!ΕΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ξvλοφάγοv. 

* Διαrτηρήσαμε όρθοy,ραφία, στίξη, στ·ιχοu!Ργι~τΊ ό:vαλλοίωτιη, σίίμφωvα 

μt i:τrι&μία τοΟ σνyγραφΟΟ (Π. Ει)αyyέλοu) 
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