
Ας σταθώ εδώ, μαζί με τον Σεφέρη: 

«Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας, 

τα έργα της αγάπης,32. Κι ας ξέρουμε 

όλοι πως τα έργα της θάλασσας και της 

αγάπης τέλος δεν έχουν .... 

1. Α· Ολυμπιονίκης, 1.2 Ιλιάδα, Θ. 
182-3. Αισχύλος, Προμηθεύς, 89-90. 4. 
Κάλβος, Ηφαίστεια. -5 Ελύτης, Ωδή στη 
Σαντορίνη. -6 Σολωμός, Γαλήνη. -6α. Στ. 
467-8, Μεταφρ. I. Γρυπάρη. 7. Ημερολό
γιο καταστρώματος Β·. «Ο Στρατής Θα

λασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους».-

8. Σεφέρης, Τετράδιο γυμνασμάτων, «Με 
τον τρόπο του Γ.Σ.». 9. Εμπειρίκος, Αρχι
πέλαγος. 10. Καββαδίας, Mal du depart. 
11. Δ. Αντωνίου. 12. Ο Ήλιος ο ηλιάτροας. 
-13 Οδύσσεια Θ, 138. Μεταφρ. Δ. Μαρωνί
τη. -14 Λόγια της πλώρης. -15 Ρίτσος, Εβ
ματήριο του Ωκεανού. -16 Πάσχα των Ελ-

39 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

λήvων, 111. «Το τραγούδι των Αργοναύτες» 
των Αργοναυτών, 17. Μυθιστόρημα Β' 

«Αργοναύτες, 18. Καβάφης, Ιθάκη. -19 
Κάλβος, Ο Φιλόηατρις, -20 Καβάφης, ο.π.-
21 Σεφέρης, Μυθιστόρημα ΙΒ ·, «Μποτίλια 
στο πέλαγος••. 22. Ο π., Κ· Ανδρομέδα -
23. Το Φωτόδεντρο ... «Τοιχογραφία». -24. 
Το Άξιον εστί. -25 Ιφιγένεια εν Ταύροις, 
1193. -26 Σεφέρης, Μυθιστόρημα, Γ· -27. 
Ανάβασις, Δ, 7.-28 Γκάτσος, Αμοργός, -29 
Θουκυδίδης, Α, 143.30 Ηρόδοτος, Ζ, 144.-
31 Fleuιs du mal, HIV, «L' Homme et le 
mer». 32. Μυθιστόρημα, ΚΔ ·. 

Από ομιλία στα πλαίσια των εκδηλώ

σεων για το 40 χρόνια της Προοδευτικής 
Εκπολιτιστικής Ένωσης Βροντάδων Χίου, 

13.8.95. 

Από το Α θηναϊκύ Β ;!μα 

Μάνα Γr1 Σερβία 

Συννέφιασε ο ουρανός 

κι' η γη έχει σκοτεινιάσει, 

φύσηξε άνεμος κακός 

τα πάντα έχει ρημάξει 

Λύκοι τα δόντια τρίζουνε, 

όφεις φαρμάκια χύνουν, 

τα πάντα φοβερίζουνε, 

αίμα αθώων πίνουν. 

Μαύρα τα σύννεφα, καπνός, 

ξερνούν φωτιά και καίνε, 

βαρειά μουγκpίζ' ο ουρανός 

παιδιά του κύρη κλαίνε. 

Φωτιές ανάψαν και λαμπρό 

πέφτουν βροχή οι πυραύλοι, 

τι νάναι τούτο το κακό, 

Τι νάναι τούτ' η ζάλγ; 

Ξεκίνησε το μακελειό 

και τελειωμό δεν έχει 

όλος ο κόσμος σαν εχθρό 

τους Ορθοδόξους καίει, 

μ' όπλα βαρειά και δυνατά, 

κανόνια, αεροπλάνα 

από θάλασσα κι ι από ξηρά 

και από τα ουράνια 

βαρειά κτυπά και με μανία 

την μάνα γη Σερβία. 

Πήραν την γη την πατρική, 

Πήραν την γη την Αγία, 

Την γη που θάφτηκαν γονιοί 

και σκλάβα την εκάναν 

και το Μωάμεθ οι πιστοί 
πεσκέσι την ελάβαν. 

Ανδρέας Α να στ. Παναγίδης 




