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Μεγάλωσε μες στου Αιγαίου τα νερά, 

σ’ ένα μικρό νησί που λέγεται Ψαρά.

Με τη φωτιά πολέμησε στη θάλασσα, στην καταιγίδα, 

μπουρλότο έβαλε στου εχθρού τη ναυαρχίδα. 

Το θάρρος του, την τόλμη του θαυμάζαν κι εκτιμούσαν, 

ως τα βαθιά γεράματα τον σέβονταν και τον τιμούσαν.

Ποιος είναι;



Γεννήθηκε το 1793 

στα Ψαρά, όπου μιλούσαν κιόλας για ελευθερία.

Κωνσταντή τον είπαν και τον μεγάλωσαν σε βάρκες, σε καΐκια, 

τα γράμματα του έμαθαν κάτω απ’ τ’ αλμυρίκια. 



Από μικρός τού άρεσε ν’ ακούει παραμύθια 

απ’ των Ελλήνων τον καιρό πάνω στα μαυρολίθια.

Μα πώς γίνεται τόσα να κάναν οι Έλληνες παλιά 

και τώρα να ζούμε μέσα στη σκλαβιά; 

Θα ’ρθει η ώρα που το γένος θ’ αναστηθεί, 

όρθιο πάλι στον κόσμο θα σταθεί!





Μικρός ο Κωνσταντής χάνει τον πατέρα του 

και στη στεριά δε θέλει άλλο να περνά τη μέρα του. 

Μπαίνει στα καράβια κι αρχίζει τα ταξίδια, 

τις θάλασσες μαθαίνει, την αλμύρα στα σανίδια. 

Είκοσι χρονών είναι πια σωστός θαλασσινός, 

καπετάνιος έμπειρος και τολμηρός.

Τη θάλασσα γυρίζει, πιάνει κάθε λογής λιμάνι, 

Μαρσίλια, Οδησσό και Μάλτα – τη ρότα του δε χάνει.



Τότε, σ’ ένα ταξίδι του στην Οδησσό, 

μαθαίνει για τη Φιλική Εταιρεία, 

στο γένος των Ελλήνων, λέγανε, θα φέρει την ελευθερία.

Χαρούμενος πίσω γυρνά, στο απόμερο νησί του, 

τα νέα βιάζεται να πει, φωτίζει η ψυχή του.



Μα όταν φτάνει στα Ψαρά, όλοι μιλούν για λυτρωμό, 

ράβουν σημαίες ψαριανές, ετοιμάζονται για τον ξεσηκωμό.

Κι εγώ μαζί σου, καπετάνιο! Όλοι για τον αγώνα! 
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