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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Τάσος- Σολωμός
Έμποροι
λάθος ..

των

εθνών

Χρίστος Κ. Μακρίδης

λογαριάσατε

Ανελέητοι διεθνείς κοντραμπα

τζήδες της υφηλίου γελαστήκατε ... Οργα
νισμοί ηνωμένων απατεώνων πλανευθή
κατε οκτρά ... Αγύρτες και τσαρλαντάνοι

της Ανατολία ς ξεκουμπιστείτε πάραυτα.

χαiος ραψωδός γράφει το διθίιραμβο. Ο
Σεφέρης απαγγέλλει

ασταμάτητα. Ο Μι

χαηλίδης και ο Λιπέρης βροντοφωνάζουν

στους δύο νέους σημαιοφόρους:
«Συ που σκοτώθεις για το φως

Τούτη η μάνα γη δεν σας σηκώνει κα
νένα. Τούτο το μυρωμένο χώμα είναι καμω

Συ που σκοτώθεις για τον ι'jλιο

μένο για μας. Τούτη η μεθυστική άνοίξη
Σήκω να δεις το γαίμα ν σου

του Απριλίου δεν βαστάζει aνίερους και ω.
μοβόρους δολοφόνους. Τούτος ο θαλaσ

Που γίνηκε βασίλειο.

σοδερμένος αγέρας φυσάει μόνο για Έλ
ληνες. Τούτος ο μαγιάτικος ήλιος πυρώνει
μονάχα Τ άσους και Σολωμούc;.

Εδώ λοιπόν είναι Ελλάδα και η Ελλά
δα είναι εδώ. Εδώ αναστήθηκε ο Λεωνίδας.

Εδώ μποροuν να ζήσουν μονάχα λε
βέντες με τσαμπουκά. Εδώ αναπλάθοντaι
και χαλυβδώνονται νιάτα ελληνικά. Εδιi'
γεννιούνται υπεράνθρωποι ηΙ:εuματι~ωi

Εδώ ξαναμαρτύρησε ο Διάκος. Εδώ μεvα
λοUργησε κο: πάλι ο Μελάς. Εδώ δωτρό
νωσε και πάλι την ηρωικι'j απόφαση του
ο Μεταξάς. Εδώ απαγχονiσθηκε γιο ακομσ

μια φορά ο Παλληκαρίδr:z~.

γαντες και υπεράξιο!, εθvικοi

Γιατί εδw,

υπάρχει η !Ξλλάδ(ι.

Και η πορεία σχηματiζεται. Αrτλώ'.ι<>
ται σ' όλα τα μήκη κα1 το πλάτη με τελικ.:':Ι
στόχο την πόλη

-

σί;μβολο: την ΑμμcJχω

στο ... Προχωράει ακά.θεκτη. Σημαιοφόροι
στην πορεία ο Αχιλλέας και ο Αίαντας, ο
Λεωνίδας και ο Θεμιστοκλής, ο
ο Παπαφλέσσας, ο καπετάν-

Ι~αi.
και ο

Παύλος Μελάς, ο Μεταξάς και ο φσντ(;.
ρος της Πίνδου, ο Ι<αραολής και ο Παλλη
καρίδης.
ΚαΙ κει που προχωρεϊ ακοίlγεται σα
σμός. η γη ταράζεται συνθέμελα. Όλοι
ξαφνιάζονται γιατί αντικρίζουν δι!ο νέους
συντρόφους. Παντιέρα τους μια γαλανό
λευκη που απεικονίζει στο φόντο της τον

Απόστολο

και τονΤείJκρο.

Και ο Όμηρος αρχίζει τον ύμνο. Ο αρ-

του

στο

βοοειοανατολικότερου

ΠαοαΛ[~;
σημειου

,. :

lC",'

ΕλληνισμοtJ γεννήθηκε, αvατρC!φηκι.::,
?ωυχήθηκε και μαρτύρησε ο Τ α σος κaι
λωμός, δύο γιγαντόσωμοι αετοί που σκέ
πασαν με τις αθάνατες φτερούγες τους το
Έθνος, τη φυλή και τη Ορθοδοξία.

.

