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75 Ἔχουσι κρίμαν περισσὸν καὶ ἁμαρτίες μεγάλες, 
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ὁποὺ καταδικάζουσιν τοὺς ξένους εἰς τὰ ξένα, 

τοὺς μοναχούς, τοὺς ὀρφανούς, τοὺς πολυπικραμένους. 

Ἡ τύχη τους τὰ ἔγραψεν οὕτως νὰ τὰ παθαίνουν, 

τοὺς πόνους να ’χουν σύντροφον, τὰ δάκρυα γειτόνους 

καὶ τὰ ἀναστενάγματα ὡς πρῶτα ἐξαδέλφια. 

 

 

 

 

85 

Αὐτὰ νὰ ἔχουν πάντοτε, ποσῶς νὰ μὴν τοὺς λείπουν, 

νὰ γέμουσιν τὰ χείλη τους τὸ ἄδολον φαρμάκι 

καὶ νὰ τὸ καταπίνουσιν οἱ κακομοιρασμένοι 

καὶ νὰ τοὺς σφάζη πάντοτε εἰς ὅλα τους τὰ μέλη. 

Χείλη δὲν ἔχουν νὰ τὸ ποῦν, τὸ πράγμα νὰ θαρρέσουν, 
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καὶ κλίνουν τὰ κεφάλια τους, στέκουν πάντα θλιμμένοι.

Ξένος οὐκ ἔχει γνώριμον, ξένος οὐκ ἔχει φίλον, 

οὐκ ἔχει παρηγόρησιν ὁ ξένος εἰς τὰ ξένα˙ 

μόνος του πίνει τὸ πικρόν, μόνος του τὸ φαρμάκι, 

καὶ μοναχὸς ψυχομαχεῖ ὁ κακομοιρασμένος. 
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Στὴν γῆν τὴν κρύαν κείτεται χωρὶς κανέναν στρῶμα 

καὶ τὸ κεφάλιν του γυμνὸν χωρὶς προσκεφαλάδι. 

Οἱ ἄγγελοι διατρέχουσιν νὰ πάρουν τὴν ψυχήν του, 

καὶ τὴν ψυχήν του ἐπαίρνουσιν, καὶ ὁ ξένος ἀπομένει 

χωρὶς κανέναν ἐδικὸν διὰ νὰ τὸν κηδεύση˙ 

 

 

 

 

100

στέκουν πολλοὶ κι ἐβλέπουν τον, κανεὶς δὲν ἐσιμώνει. 

Μόνον ἂν τύχη ἄνθρωπος στὰ ξένα παιδευμένος, 

ἐπαίρνει, πάγει, θάφτει τον μὲ τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον˙ 

εἰ δὲ μὴ οὕτως κείτεται δι’ ὅλης τῆς ἡμέρας. 

Καὶ ἂν λάχη καὶ εὑρεθῆ ἐκεῖ πλησίον τράφος, τόπος, 

 

 

συρνάμενον τὸν παίρνουσιν καὶ μέσα τὸν γκρεμνίζουν 

καὶ ἀφήνουν τὸν ἐλεεινὸν καὶ πάγουν τὴν ὁδόν τους. 
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Εἴτις γὰρ ἔχει τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον στὴν ψυχήν του, 

ἂς βλέπη κι ἂς προσέχεται ξένον μὴν ὀνειδίση˙ 

ἐπεὶ στὸν κόσμον ὁ Θεὸς ἔπλασεν καὶ τοὺς ξένους. 
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Νὰ πῶ κατὰ ἀλήθειαν τὸ ἀψευδὲς ἐτοῦτο: 

ἀτός του ὁ Παντοκράτορας, ὁ ποιητὴς τῶν πάντων, 

ἀτός του ξένος ἔγινεν κι ἐφάνηκεν στὸν κόσμον 

καὶ ἀτός του πρῶτος ἔδειξεν τῶν ξένων τὲς πικρίες, 

τὲς θλίψες καὶ τὰ βάσανα καὶ τὲς ἀναισχυντίες. 
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