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ΠΕΤΡΟΥ ΣΊΎΛΙΑΝΟΥ 

Σav μιό: άκόμα προσφορό: στον ό:yώνα τοΟ άνθρώπου νa ύπερ
κεpάσει τη μοίρα καl va όρΘ<οτοιμήσει το λόγο τijς άλήΘειας, τi]ς ήθι
κflς καl τοϋ χ;ρέους, ΣεGασμιότατε, ερχεται ή καινούργια αύτη προσ
φσρa στον nληγωμένο συνάνθρωπό του, τοϋ φίλου συνα6έλφσυ Πετρη 
Εόα:·γyέλου. 

Πληγωμέ'vος κι δ 'ίδιος Crn:o πλι)γιματα ποu άμφίπλευρα δέχτηκc 
ό:-πο περισιστάσεις καl ώρες δύσκολες και μέρες όργισμένες, μnόρεσz 
τελικό: •μέ τη Θέληση, την έmψονή, το μόχτο, νa κρατηθεί: ορθιος καl νό: 
χαράi,ε.ι την πορεία της ζωης. . 

Τοϋτο το άνάGρυ01μα το ψυχικο το πλούσιο δ Εuαyyέλου το μοί
ρασε Ο:ιφει:δώλευτα κι άnλόχερα μ' ολη τη θέρμη τijς καρδι<Χς, χωρlς 
και-uμιό: ταλάντευση η παλινδρόμηση, χωρlς νυσταyμο νό: δώσει στa 
<!ιλέφαρα. "Ιδρυσε το πολιτιστικο κέ•vτρο τοϋ χωριοϋ του, δίνοντας 
i:'τσι στην κοινότητά του τlς προϋποΘέσεις γιΟ: αότομόρφωση καl μιa ά
διάλειπτη nορεία Ccνελικτικτ1 σε τοιμεϊς πολλαnλοuς καl σύνθετους: 
τον κοινων~κό, τον nνευματικό, τον πολιτιστικό, τον ίσtορικό, τιΥv η. 
θικό. Στοχεύοντας στην aδιάλειmη i]θικη κορύφωση κι άνάταση τοG 
συναθvρώπου του ξανccφέρνει στη μνήιμη τοuς χιλιοτο:vισμέvους στ[
χουc:; τοϋ Μενάvδρου : 

Ώς χαρίεν εσ· Ο:νθρωπος 

οτα'ν <Χνθρωητυς η. 

Στράφηκε ομως άκόμα καl σ' Ο:λλες nιο σαφεϊς καl συγκεκριμμi:
νες έκφάνσεις καl •μορψες nροσφορ<Χς στο συνάνβρω1tό του. Διάθεσε 
τlς δυο τrοιητικες συλλογες - χωρlς μάλιστα 'V' άφαιρέσει άττ' αύτΕ:ς τό: 
έκτuπωτικα εε,οιδα, για ηΊν ενίσχυση οσωv συνάνeιρωπων δέχτηκαν τα 
πλήγματα της ζωflς (!)αρύτερα ά:π' ολους. 

'Έτσι την πρώτη συλλογι'J του διό!θεσε Ο:nοκλειστικό: γιό: την ένf.
σχυση τσΟ δραματικοί} ά:γώνα Ξ1tι,®ίωσης nou διεξάyουν οί Ο:νάπηροι ά
δελφοί ~μας, έν(;) τη δεύτερη εκδοσij του, nou πρόσφατα κυκλοφόρησε 
αφιέρωσε γιό: την Ο:ντlκρυση τοσ δράματος των ξεριζωμένων συμnατρι~ 
ωτwν μας. Ό Ει)αγyέλου είδε τον άγώvα και την άyωνlα τω'ν άιδελφων 
μας ποu ι3άναυσα διώχτηκαν O:n' τη γης των πατεράδων κι' ενοιωσε ν' 
ό::γγlζει τlς nιο εύαlσΘητες χορδιΞς του ή ματωμέ'vη nορεlα τοG Γολyο
eα τοuς. 
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Κι δ ΓολyαΘας 
στο πpωτο άve~ασμα V.διος. 

Μαζί •θρψήσαιμε τό χ:θές 
τ~ σή;μJeρα μαζt πονοCψε 
το αϋριο ... 
Μονάχα αύτό 0:ς μην -rrρο.δοθεϊ, 
διάχυτο σ' ενα κομιμάτι ούρανοu γαλάζιο. 

Διψάσαμε, πονέσαμε 
χωρtς ενα δάκρυ νερό 
οί άχτtιδες μας πρόδωσαν τή1v κοόραση 
σί ίρvδισμοi κατά τό λιόγερμα τό ά:λyος 
τά χρώματα ε1ταιξαν με τά συναισθήματα 
θλυ~ήκαμε, δακρύσαμε, 'ΠΟνέσαμJε 
μιά σκάλα χτtσαμε 
ώς την κορφή ... 

"Ο'ΠΟU τη .ματιά ξανοlξουμε άντι•κρύζοuμε τη σποδό και τijν τέ
φρα στήν πυρtκαυστη γη τfjς 1τατρtδας. "Ο1του τό ~λέ~ψα άνασηκώ
σοuμε ή πατρliδα σάν πως τό λέει ό ποιητΥJς μας πληγώ'Vει καt μας μα
τώνει: Ξαγναντεύουμε τiς κλεμμένες είκόνες, το σ1τασμένο σταυρό 
μΕ. τοΟ Χριστοί) τή σταύρωση, καt χαλασμένη την "Α για Τράπεζα στή v 
έκκλησιά τ· "Αη Δημήτρη στ' ~ Αρδαvα. 'Κονιορτό ά:πό σuντρί:μια κα
τάντησαν οί είσ~ολεϊς τό νεκροταφεϊο τοΟ Τρικώμου τfjς όμορφης αύ
της 1τόλης, της Άμιμόχωστος. Κι ομως ή Τουρκία έξακολοuθεϊ νά 'ναι 
μέλος τσu Συμ•~ουλίοu τfjς Εύρώπης καt νά συγκαταλέγεται άνάμεσα 
στά μέλη τfjς Διεθνοϋς άμφικτυονίας των 'Ε'θνων! Κι ό σταuρωμένος γιος 
τοΟ θεοΟ, κοu~αλώvτας στον wμο τοσ μαρτυρίου το σταυρό, -rrετάχτηκε 
στήν είσοδο της έκκλησιaς τοσ χωριοu Σύγκραση της 'Αμμόχωστος. 
Σπασμένα και τα δυό του χέρια μΕ. δι1τλο ~ουι!3ο πόνο διάχυτο ση)Jν 
εκφρασή -rου διαμη'νa στη yfις όλάκαιρη τη σuμπεριφορa των σω6ινι 
στων άπέναντι στα ίερα καl στc'ι: οσω της γΥjς μας. •Η «[.ο'Jτηρ θεο0», 
ή Παναγια τfjς Ύπάτης, ριyμένη στο δά'Πεδο της ομώνυμης έκκλη
σιaς στά μέρη τ· Αντι'ψωνητιΊ. Σπασμένη ή είκόνα, άνάμεσα σ' ά!δειες 
μ.1tουκάλες, σπασμένα ξύλα, ξεσκισμένα ροuχα, διαJμηνδ: στην πολιτ~
σμένη άνθpω1τότητα και στην Οuνέσκο, το άμι::ίλιχτο ~<κατηγορW» της 
οχι μονάχα ένάντια στοuς είσ!3ολεϊς μα και σ' αύτοuς ποu άvερωρία
στα κι άvεπίτρε'Πτα συγκαλύπτουν τοuς ι3CΧ'Jδαλισμοuς των :είσ~ολέων 
και των ~αρι3άρων ένάντια στi1ν τιολιτιστιιοΊ κληρονομιά μας τr'Jν ά
μύθητη. 

Δεν είναι μονάχα τiJ νεκρόπολη των Χύτρων 1τοu Ο::νέσκαψαν οί 
εtσ®ολεϊς - τη ~λέ1τοuιμc: νό: μοιάζει μΕ. ι3σμ®αρδωμένο ®ιετναJμω<ο όρο
τrέ.διο ·-- είναι κι ό τάφος τοu νεκροταφε(συ της 'Αμμόχωστος, άκόμα 
μιc'ι: πηγη «Ήφηφάνειας» τοu Έτζθ®lτ γιό: τα άποτελέσματα της «εtρη
νΕ.υτικης» του έπιχείρησης στήν Κύπρο. ΡrΊγματα νογοuμε καt κατα
στροφΕ.ς ~ι®λυκΕ.ς στοuς κατεστιαρμένους σταυροι'.Jς τοG νεκροταφείοv 
τοΟ χωριοΟ Λάπαθος. Καt πέρα κι Ε.ξω <hτο τοuς ~αvδαλισμσUς μέσ' το 
'ίδιο νεκροταψεϊο τα πολιτικό: συνθήματα κι οί έπιγραφΕ.ς τοΟ Ρεπου-· 
πλικανικοG κόμιματος τοu Άχμtτ Μτιεp1τέρογλου 'διασποΟν τη μακάρια 
γαλήνη κείνων nou Ε.χσυvε μισέψει: Χέρι μΕ. χέρι μέ τοuς τrρόσφυγές 
μας 
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Μιό:: ενδειΕ;η ξεκρίνουμε μονάχα: «Σωτήρα Σ11ύpου θα'νοΟσα 25. 
5.1971, έτων ... », με το σταυρό κσ[-!!μένο σύρρvζα, δίχως τη σπονδη άτrο 
ενα δάκρυ, την όμορφιό:: ένος yερανιοΟ, τον aνασασιμο άπο μιό: ρίζα 
λασμαρί. 

Μισοκρεμισμένο, μά δλόρθο, καθοροuμ;ε, ιμ' ολη τ;Ί πληyη πο·) 
δέχτηκε κατάστηθα, το καμ11αναριο της έκκλησι&ς τ' "Αη Γιώρyη. Στέ
κει f.στω καl δίχως την καμπάνα του, yιατl ή μνήμη μας σε κεΊνο στέ
κει. Καl θό:: στέκει ώς Πι στιγμη 11α) θό:: σημά'νει της λευτεριcχς το μή
vι.ψα, yιc':x: νc':χ: διαλαλήσει σε t5oυvc':x: καi. διάσελα την ωρα της <Χvάστα. 
σης. Σε μιc':χ: άνεπανάλη11τη άνατριχιαστικi] σύνθεση yαλήνης καl φρί
κης - μέσα cm']V 6pνιαστικι'] τοu τοπίου ~λάστηση - τα μαρμαρέV'.α 
τοΟ νεκροταφεtου της Μηλιcχς θρύψαλα. «~Κώστας Εύσταθίσυ 20.10.1967, 
Ε.των τριάκοντα». Ή άσίyαστη εφ:::ση yια ίεροσυλίες δδηyάει τοuς είσ
~ολεϊς σ' ά:κόμα μιc'χ τυμ~ωρυχία το νεκροτα'ψεϊο των Στύλλων. Κι δ 
τάφος άνοίχτηκ·ε ... Οίκοyενειακος τάφος «Σωτήρης Γ. Άντωνιάδης, θα
νων 20.9.1971, έτων 79». Το μόνο ποu άπόμεινε μέσ' το σωρο άπο τό:: θρυ
ματωμένα μάρμαρα. Δεμένος όρyανικό:: πιΟ:: με τη yης του δ yέρο Άν
τωνιά!δης yiνηκε ενα μαζί της. Τώρα πιό: οί κουρσάροι της yης μας δεν 
μ11ορσuν νό:: σηκώσουν το σωμα του η να τον έκρvζώσουν κι αύτον μαζt 
με τοuς α:λλους έyκλω~ωμένους. Ή οίμωyη καt δ Θρηνος της yfiς μας 
q τασμένος απο την καταχτηιμένη κωμόπολη τοΟ ΛευκονοLκου ... ~Η έκ
κλησιό: τοΟ Σωτήρα της κοινότητας, είκόνες φορητες ριγμέ'VIες .κατά
χαμα , θρuματισμένες, πονεμένες, με τlς θλιμμένες μορφες των Ά yίων 
πνιyμέ"νες απ· την ά:vάσα aφdδεύσεων ζώων και άνθρώπων» ! 

Μό μέσα άπ' τα συvτρuμια μια είκόνα στέκει Ο:κόμα δλόρθη: Ή 
εtκόνα της σταύρωσης τοί} ΧριστοG, στημένη άπο το δημοσιογράφο 
Τζων Φίλτζιyκ. Σύμ~ολο της άταλάντευτης πεποιθησης πως κι ή Κύ
προς, τσG Σταυρωμένου τό παpά'δειyμα άκλουθώντας, θ' αναστηθεΊ μιό: 
μέρα σύντομη ! 

Φα~ερό, άμείληχτο ·Κι άναπάντητσ το ρώτημα της τd<fιόπη.ρας 
TOU νεκροταφ.είου των , Αρδάνων: 

-Ης δ' οίδεν, εί το ζfiν έστl κατθavεϊν, το δi:. κατθανεΊν δε ζην κά
τω νσμίζεται». Ποιος τάχα δηλαδή, νό: ξέρει αν ή έπίyεια ζωi] δi:ν είναι 
θάνατος, έν&'> δ Θάνατος ζωη yιό: τονε κάτω κό01μο ! Ό Τσuρκος ομως 
τυμ~ωρύχος δε'ν φαίνεται νό: διχάζεται ~ νό: προ(!ιληματίζεται yιό: το 
μεyάλο τοUτο ρώτημα: Κι &ι δ τάφος άvοίχτηκε καί ό σταuρος yκρε
μ(στηκε, ά:ποτέλε01μα δέν είναι μ'εταφυσικοG στοχασμοu ~ εvτονου Εστω 
προ~ληματισμσϋ ποu aμεση και ά11τη απάντηση νό: δώσει θέλει στο 
άyωνιωδες τοUτο ρώτημα. 'Απλούστατα το πάθος τοί} σκυλΕύΙματος 
καλπάζει. 

Κατάσπαρτα μάρμαρα καl σί σταυροί κατάχαμα -rοεσμένοι, θρυ
ματισμένο πεpιτηίyωμα καl δλά'vοιχτο καyκέλι. Μέσ' ό:π' τη θλι~ερη 
σιyή, μέσ' απ' τη ~οUΙ~ή. καταΘλι11τικi) μουντi] άτμόσφαιρα προ~άλλει 
παν6μσρφη, πανύψηλη :μιό: λεύκα, σύμ,eολο άνάτασης, ό:παντοχης, καρ
τερίας, έλπLδας καl πίστης. 
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Κι δ "Αη Γιάννης δ Πρ6δρομος, ό nερήφανος ζηλωτης της έp1"ι
μου, συνεχίζει την nολύ~ρωvη περvδίνησή του - με τη φορητη είκόνα 
ιμοιρααμένη ·-· σ' έρημιες καl κλεισοϋρες, ιμετό: τi]ν ά'τrόψαση των είσ
<!>ολέων νό: την nετάξουν νό: σαn(ζει ωρα την ωρα, στό: ελη καl στα χόρ
τα. θϋμα κι δ Πρόδρομος της «είρη'vευτικης έnιχείρησης» τοG Μnου
λΕ.ντ Έτζειι5ίτ. Κι ο.μως ό:λλοu είχε nρlν ό:πο την είσι5ολi] στηιμέvη τr]v 
είκόνα τοu Προδρ6μου - στήν έκκλησιό: της Παναyιδ:ς της Ύnάτης ·
ή σuvείδηση τοG λαοG ~μας: Το '~δια το είκονοστάσι μέσα οτης καρδιδ:ς 
μου. 

"Ενας σταυρος κοtuμέ'νσς σύρρtζα στο νεκροταφεϊο τοG Λά-πα-· 
θους ριyμένος μέσ' τό: χόρτα καl στην καταθλιnτικη σιyή. 

:Νά, φίλοι σι.ψnατρι&'ητες, σφαιρικό: τό: ά:nοτελέσματα στην κατ<ο
χόμενη yJϊς ~μας ά'Ιτο την ειtρηνευτικη έπιχείρηση τοG Jν\πλουλέντ Έτζε·· 
ι5ίτ ... Μέσ' άπ' τr]ν στάχτη nou ή θεομηνία της τσυρκικflς είσι5ολf1ς aφη
σε πίσω της άνθίζει ή avοιξη της άνα:δημιουρyίας. Μικρο σύμι5ολσ της 
εφεσης yιό: συντi]ρηση της έλπίδας ή έκκλησιό: τ' 'Άη Δημήτρη ποu έy
καινιάζεται, Σειι5ασμιότατε, άπόψε και το χοροστάσι της καρδιδ:ς τοG 
λαοϋ μας πλατu κι ό:πέραντο σό:ν ποGνε μέσα του χωράει ολους τοuς 
Τούρκους σuιμπατριωτες. Καl άπλώθει με το χέρι τοG προέδρου της δη
μοκρατίας τό: κλαδιό: της είρήνης καl της φιλίας της ~ι5αθύριζΊ]ς, nOLJ 
την πότισαν κοινοl άy&:ι'vτες καl σπονδες αίιμάτινες σε μέτωπα αντιφα
σιστικό: και άντιιμπεριαλιστικό: σε φλοyισμένους κάμπους καl παyω
μένα διάσελα. Γιατl συνει1δητοπωεΊ: μέρα τη μέρα πως με τοuς Τούp
κσυc; συνοίκους μδ:ς ένώνει ή κοιvη μοίρα στη μικp1] τούτη πατρίδα 
ποu σαρανταπληyωμένη Ο:κόμα άντιιμάχεται ν' αντιστηρίξει μιό: σπιθα
Ι-L1l τfiς λευτε,ριδ:ς τον f]λιο. Γιατl ξέρει πως με τοuς Τοuρκοκύπριοuς 
συνοίκους Ε!ό: πορευτοGμε άντάμα στο στενο δρομl της πάλης ποu θc'( 
μaς όδηyήσει στην πλατιό: λ~ωφόρο τ&")ν όραματισμωv καl των έλπίδων. 

Μό: yιa νό: πραyματοποιήσοu.με τοuς στόχους μας εχοuμε ό:κόμα 
νό: καλύψουμε διάκε'vα πολλό: καl χρειάζεται πρώτιστα να συνειδητο
ποιήσουμε την κρισιμότητα τοϋ καιροG μας. Γιατl σό:ν πως το θέλει 
ό ποιητής: 

"Αν στlς ίδιες σου δυνάμεις δΕ.ν πιστέψεις 
a:v σό:ν τον Άνταϊσ δεν πιαστεΊς 
ό:π' τη'v 'ίδια σου τη yης yιό: νό: σωθεϊς, 

"Αν τσϋ Κυναίγειρου τi]v Ε:ψεση 
yιό: λευτεριό: &εν Ε)Cεtς, 

"Αν τον όφελuμισμο 
ά:πο αύτσσκοπο 
δεν ·ά:πο~άλεις τfi·ς ζωης σου, 

"Αν σό:ν το λαο τοu Β ιετνόlμ 
μέσα στοϋ χρέους το καμίνι 
δε'V aποκοτήσεις 
καl σu νό: πορευτ.εΊς 
οσος καιρός κι αν χρειαστεί, 
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"Αν δεν ·εiσαι ετοι:μος 
ο,ϊι με μόχτο πύρyωσες 
κάθ::. στιyμή, κά:θε λετττό, 
όλομεφ<Χς να χάσεις 
αν Γι ά-νάyκη το καλεϊ 

~Αν άντάμα με τον ποιητι1, 
·μt τ' αθάνατο κρασl 
τοο 1Ξίκοσιέ'vα 
δεν ιμεθύσεις 

"Αν f:να Βωμό: 
τfiς λευτεριας 
καl τi=jς τψfjς τfiς πατρuδας 
στlς ώρες τοΟτες τiς ά:ιμ:φuδρομες 
δέν στήσεις 
κ ι aν άπάνω του 
τό: πάντα κι σί πάντες 
θυσ[α αύταναyκαστικη 
δέν προσφ.ερθοΟvε, 

"Νν το ψωμ καl το νερό 
σό:ν τον Μπαyαδϊνο 
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καl σαν τον Γεώργιο Καρα"ίσκάκη 
ισόνομα στοuς σίJντροφους δεν μοιράσεις, 

",Αν κάθε Ο'Jτίτι σε κάστρο 
αν κάθε δέντρο, ξερολιθια 
και ταπεινο παλιούρι 
σε ταμπούρι 
δi::'v μετατρέψεις, 

~Α ν κάθε πόλη καl χωριο 
σε καινούργιο Στάλιyκραvτ 
καί σε καινούργια Μόσχα 
δf.ν μετα13άλεις, 

"Αν σε κάθε σπι'θαμη τfjς yfjς σου 
ενα σύyχιpονο ΡοΟπελ 
μιά Νυο[lJφaία, ε να 'I στuμπεη 
κ~l μια, Κιλκάyια 
δε σηκωσεις, 

"Αν στοΟ πσιητη τοuς στίχους 
δεν πιστέψεις 
πως καλότυχοι ~ναι 
δ σοι τάχτηκαν 
τlς Θεριμοπϋλες να φuλΟ:νε 
~στω κι αν ξέρουνε 
πως τελικό: ot Μfjδ'οι 
θό: δι~οGνε, 
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"Αν στοΟ Κάλ~ου τη στρσφη 
πως θέλει τόλμη κι άρετη ή λευτερια 
τ, αύτιά σου κ.λε(σεις, 

"Αν στα παuδιά σου δε διδάξεις 
πως ενας κόσμος χάθηκε 
- γιατl ,είχε πάψει να πιστεύει -
άπ:ο μια χού,φτα άπό νεή,λUδες 
κι αύτοuς Ιδιωyμένοuς 
καl κuνηγημένους 
άπό τη γη τοΟ Χορασάν, 

"Αν σaν τοuς r!.ιυζαντινοuς καλόγερους 
ζητcχς άπ' τον Παλαιολόγο 
να σοΟ λύσει τό διάφορο 
για τό χρ&'ψα των ιγrερο6γων των &:γγέλ<.:tν, 
οντας ή Πόλη χάνεται 
καl τραγικό: χαροπαλαίει, 

"Αν τοϋ Κυδώνη 
τό προφητικό τό μήνuμα 
γιc'χ: ένότητα κι αδελφοσύνη 
στlς ωρες ποu παίζεται 
ή ίδια ή έΘνικη καl φυσικτ1 σου έπι~[ωση 
εναυλα στ' αύτιά σου δεν ό:ντηχεί 
καl πράξη σου καl ~[ωμα 
στερνά σοu δf.ν τό κάμεις, 

"Αν τa πανιc'χ: τοΟ καρα(!;ιο0 
ορτσα aτόν avεμο 
καl στην τραμουντάνα 
δεν ό:vοίξεις, 

"Αν στοΟ λαοu 
τlς άνεξάντλητες δυνάlμειc; 
διΞν πιστέψεις 
κι aοπλο κι άνέτοψο τον ψήσειc; 
πιστεύοντας πωc; λύτρωση οί λίyοι κι έκλεχτοl 
στερνό: eε vc'x τσu δώσουν, 

"Α ν στσΟ λυράρη της φυλης 
τό κάλεσμα δf.'v στέρξει ς 
κι ό!φίσεις va σε ταπεινώσουν 
δλες οί ταπε(νωσες yιc'x πάντα, 

"Α ν σε κάθε της πατρίδας (!;ουνό καl διάσελο 
χωσιc'χ ό:ντρίκια 
aτόν κατακτητη δεν στr1σεις, 
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"Αν κι οί. Ήαιrοuδες 
καl τ' άyyονια 'κ6μα τό: μελίχλωρα 
στο καμίνι 
της λευτερι<Χς 
δ:Ξ σcγορηλατηθοϋνε, 

~Αν τοϋ κάστρου 
τlς σ~δερόφραχτες τlς ΉΌλεμίστρες 
δΕ.ν τi.ς σ1τάσεις 
άπο τό: ψήλου νά ριχτεΊ:ς 
στης λευτερι<Χς τη μάχη, 

"Αν aλλη 11ιό: 11αψ~δα 
δΕ.v 11ιστέψεις 11ως σ' ά1Ίόμεινε 
παρό: τοϋτα τά ι!>ράχια 
σί στουρναρό11'ετρες 

ΕΛΙΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

κι οί ξερολιθιές, 110u ά:κόμα δια:ψεντεuεις, 

"A:v της θυσίας το μήνυμα 
των λιονταριων τοϋ Μεσολ.:οyyιοu 
δΕ.ν εχει 'κόιμ' ό:yyίξει την καρδιά σοο, 

"Αν στοuς σφαyιαστΕ.ς 
της μοίρας τοG λαοG σου 
aλλη μιό: φορά την τύχη σου 
στό: χέρια ένα11οθέτεις, 

"Αν συλλογικό: δΕ. ~ουλευτεΊ:ς 
τρόπους νό: ~ρεΊ:ς 
νό: σώσεις την 11ατρίδα, 
αν μόνο έσu 
11ιστέψεις 
11ως τ' ό:λάθητο κατέχεις 
&δικα eε ν' Cc1Ίαvτέχεις 
στο μουράγιο τα καράlι!>ια 
με τον κ ίμωνα 
yιά νά ξαvα:ψανοσν ... 




