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'Άν στις 'ίδιες σου δυνάμεις 
άν σό:v τον 'Α νταϊο δtv 
άτr' την ίδια σου τη 

"Άv Κυναίyεφου την Ε:φεση 
για λευτεριό: δέv εχεις, 

"Αν τον όφελψισμο 
άτrο αuτοσκοτrο 
δέν ά:τrο!Sάλεις της ζωfjς σου, 

"Α ν σό:ν το λα ο τοi} Β ιετνό:μ 
μέσα στοσ χρέους το καμίνι 
δεν άnοκοτήσεις 
και σu να τrορευτεϊς 
οσος καιρος κι αν χρειαστεϊ, 

"Αν δέν ετοψος 
ο,τι μΕ. μόχτο τrύρyω;σες 
κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, 
δλομεμιδ:ς νό: χάσεις 
ιtν ή &vάyκη το καλει 

., Α v dντάμα τον 
μέ τ· άθάνατο κρασι 
τοϋ εικοσιένα 
δεν μεθόσεις 

"Αν εvα Βωμό: 
της λεuτεριδ:ς 
καl τi1ς ·rιμfjς τfiς πατρίδας 
στlς ώρες τοΟτες τlς άμφ(δρομες 
δtν στήσεις· 
κι Ο:vάπάνω του 
τα πάντα κ ι ο[ πάντες 
θυσία αι)ταναyκαστικη 
δΞν προσφερθοGνε, 

"Αν τό ψωμί καl τό νερό 
σό:ν τόν Μπραyαδ'i:νο 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ , __ _ 

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΗΣΑΙΑΣ 

καt σό:ν το Γεc~ρyιο Καρατσκά:κη 
ίσόνομα στοuς σύντρσφους διΞ:v μοιράσεις, 



ΕΛΕΥΘΕ.ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

"Αν κάθε σπίτι σε κάστρο 
&ν κάθε δέντρο, ξερολιθιά 
και ταπεινό παλιούρι 
σε ταμπούρι 
δεν μετατρέψεις, 

"Αν κάθε πόλη και χωριό 
σε καινούργιο Στάλιγκραντ 
και σε καινούργια Μόσχα 
δεν μετα~άλεις, 

"Αν σε κάθε σπιθαμή της yiiς σου 
ενα σύγχρονο Ροuπελ 
μιά Νυμφαία, ενα 'I στίμπεη 
και μιά Κιλκάγια 
Μν σηκώσεις, 

., Αν στοu ποιητfl τοuς στίχους 
δεν πι·στέψεις 
πώς καλότυχοι 'ναι, 
δσοι τάχτηκαν 
τις θερμοπuλες νά φuλcχνε 
εστω κι fu ξέρουνε 
πώς τελικά οί Μflδοι 
θά δια~οGνε, 

., Α ν στοu Κάλ!Θοu τή στροφ:ή 
πώς θέλει τόλμη κι &;ρετη ή λευτεριά 
τ' αύτιά σου κλεισεις, 

·Άν στά παιδιά σου δε διδάξεις 
πώς ενας κόσμος χάθηκε 
- γιατι ετχε πάψει νά πιστεύει -
ό:τrό μια χούφτα ό:τrό vεήλυδες 
κι αύτοuς διωγμένους 
και κυνηγημένους 
<bτό τη yf1 τοu Χορασάν, 

., Αν σάν τοuς euζαντινοuς καλόγερους 
ζητcχς d:π' τόν Παλαιολόγο 
να σοu λύσει τό διάφορο 
γιά τό χp6Jμα Τώ•ν φτερούγων τών ά:yγέλων,. 
δντας ή Πόλη χάνεται 
καl τραγικά χαροπαλαίει, 
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"Αν τοu Κυδώνη 
το 'Προφητικό το μήνυμα 
yιa ένότητα κι άδελφοσύνη 
dτlς &ρες 'ΠΟU 'Παίζεται 
ή ίδια ή έθνικη κάl φυσική σου έ'Πι·~ίωση 
εναυλα στ· αύτιά σου δεν άvτηχεϊ 
καl 'Πράξη σου καl ιSίωμα 
στερνά σου δεν το κάμεις, 

"Α ν τό:: 1tαvιό:: τοu καραιSιοίJ 
ορτσα στον άνεμο 
καί στην τραμουντάνα 
δεν άνοίξεις, 

"'Α ν στοΟ λαοu 
τίς άνεξάντλητες δυνάμεις 
δεν 'Πιστέψεις 
κι &ο'Πλο κι άνέτοιμο το.ν φίσεις 
'Πιστεύοντας 'Πώς λύτρωση' 
οί λίγοι κι έκλεχτοί 
στερνό: eε νό:: τοΟ δώσουν, 

"Αν στοu λυράρη της φυλtjς 
το κάλεσμα δεν (Jτέρξεις 
κι άψίσεις νό:: σε τα'Πεινώσουν 
δλες οί τα'Πείνωσες yιά 'Πάντα,. 

ΕΛΕΥΘΕ·ΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

·Άv σέ κάθε της 'Πατρίδας ~~ουνο καl διάσελο 
χωσιό:: άvτρίκια 
στον κατακτητη δεν στήσεις, 

'Άν κι οί 'Πα'Ποοοες 
και τ· άyyόνια ·κόμα τό:: μελίχλωρα 
στο καμίνι 
της λευτεριaς 
δεν σφυρηλατηθοuνε, 

"'Α ν τοΟ κάστρου 
τίς σιδερόφραχτες τίς 'ΠΟλεμίστρες 
δΕν τίς σ'Πάσεις 
ό:'Πο τό:: ψήλου vό:: ριχτεϊς 
στης λευτεριaς τη μάχη, 

"'Αν &λλη 'Πιa 'Πατρίδα 
δεν πιστέψεις 'Πώς σ· ό:'Πόμεινε 
'Παρό: τοΟτα τα ~ράχια 
οί στουρναρό'Πετρες 
κι οί ξερολιθιές, 'ΠΟU άκόμα διαφεvτεόεις, 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Ο:δικα ν 
στο μουράγιο τό: 

τόν Κίμωνα 
yιό: νa ξαναφανσGν . ., 
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σου, 

σοu 




